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1. Wstęp: 
 

Plan Rozwoju Eksportu dla Beyond Sp. z o.o. ma na celu wskazanie działań wymaganych do 

podjęcia przez Beyond.pl, które ukierunkują rozwój eksportu w firmie. Eksport jest decyzją 
strategiczną i długofalową, dlatego firma musi być pewna przy podejmowaniu decyzji, że 
zostały uwzględnione istotne aspekty działalności eksportowej, wymagane nakłady finansowe 

oraz strategia działania w zdobywaniu nowych rynków.  

 

Handel zagraniczny oddziaływuje na wzrost efektywności gospodarowania poprzez 
konkurencję.  Krajowi producenci chcąc sprzedawać za granicą muszą wytwarzać lepsze 

i tańsze produkty aniżeli ich konkurenci. Podobna sytuacja istnieje na rynku krajowym, gdzie 
grozi im wyparcie wskutek konkurencyjnego importu z zagranicy. Poszczególnym 
przedsiębiorstwom eksport przynosi korzyści, ponieważ w ten sposób firmy mogą zwiększyć 
rozmiary produkcji, a w konsekwencji obniżyć koszt jednostkowy i zwiększyć swoje zyski. 
Konfrontacja poprzez eksport z producentami z innych krajów zmusza ich do 
unowocześnienia metod produkcji, stosowania nowych technologii, podwyższania  
kwalifikacji i poprawy stosowanego marketingu. To wszystko wpływa na ich prestiż i pozycję 
w relacjach międzynarodowych. Plan rozwoju eksportu  Beyond.pl  Sp. z o.o. zawiera ogólny 
zakres wiedzy niezbędnej do wejścia na wskazane rynki eksportowe. 

 

2. Analiza konkurencyjna przedsiębiorstwa pod kątem produktów 
przedsiębiorcy 

 

Firma Beyond.pl działa na polskim rynku od 2005 r. oferuje outsourcing IT i jest liderem 
rynku data center. 

Dzięki szerokiemu portfolio usług, w Beyond.pl wszystkie elementy projektu IT można 

zrealizować u jednego dostawcy – Beyond.pl  

Beyond.pl oferuje usługi: 
 Data center, w tym:  kolokacja, cloud computing, serwery dedykowane, VPS oraz 

streaming i usługi telekomunikacyjne. 
 Administracji, w tym zarządzanie systemami, zarządzanie bazami danych 

i zarządzanie aplikacjami klientów. 
 Usługi projektowania, audytu i optymalizacji infrastruktur IT. 
 Dzierżawy sprzętu IT, oprogramowania i systemów operacyjnych. 
 Działania innowacyjne: publiczna chmura obliczeniowa, rozwiązania dla Big Data i 

Internet of Thing (Internet Rzeczy). 

  

Biorąc pod uwagę właściwości usług oferowanych przez Beyond.pl Sp. z o.o., opisanych w 

dalszej części Planu  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 usługa - skuteczność – bezpieczeństwo – innowacyjność - cena 

może z powodzeniem konkurować z krajowymi i zagranicznymi firmami o podobnym profilu 

działania. 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 usług firmy. 
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3. Informacja o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej 
wynikiem analizy) 

 

3.1 Eksport Polski w I półroczu 2015  

 

Według wstępnych danych GUS, wartość eksportu towarów z Polski w I półroczu 2015 r. 
osiągnęła 87,2 mld euro, czyli była wyższa o 6,7 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego 
roku. Natomiast import do Polski wzrósł o 1,9 proc., do poziomu 84,3 mld euro. Wyniki te 

przełożyły się na przekształcenie notowanego w 2014 r. deficytu handlowego na poziomie ok. 
971 mln euro w nadwyżkę o wartości 2 878 mln euro. 
W okresie styczeń-czerwiec 2015 r. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie 

z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9 proc., przekraczając poziom 
74,8 mld euro, a import o 3,6 proc., do 56,3 mld euro. W rezultacie nadwyżka obrotów z tymi 
krajami powiększyła się o 4,2 mld euro, do ponad 18,5 mld euro. 
Wzrost eksportu do Unii Europejskiej był większy o 1 punkt procentowy niż w porównaniu 
do całej grupy rynków rozwiniętych i wyniósł 10 proc. Przy czym wzrósł w tym samym 
tempie do krajów strefy euro i nieco szybciej do pozostałych unijnych (o 10,2 proc). Sprzedaż 
do Niemiec, czyli na główny rynek eksportowy Polski wyniosła 23,5 mld euro i była o 10,2 
proc. wyższa niż przed rokiem. Ponadto wśród ważniejszych krajów UE najszybciej wzrósł 
wywóz do Niderlandów (o 21,2 proc.), Hiszpanii (o 16,1 proc.), Czech (o 13 proc.), Wielkiej 

Brytanii (o 12,7 proc.), Włoch (o 11,7 proc.) oraz na Słowację (o 9,7 proc.). Z kolei sprzedaż 
na pozaunijne rynki rozwinięte spadła o 2,3 proc., do 5,6 mld euro. Było to przede wszystkim 
następstwem spadku eksportu do Norwegii, gdzie w analizowanym okresie odnotowano jego 

zmniejszenie aż o 28,5 proc., do ok. 1,2 mld euro. Nie zdołało tego skompensować 
zwiększenie eksportu m.in. do Stanów Zjednoczonych (17,4 proc) oraz Kanady (o 12,7 proc.). 
W handlu z pozostałymi krajami świata (bez rozwiniętych), I półrocze zarówno po stronie 
eksportu, jak i importu przyniosło spadek odpowiednio o 5,6 proc. (do ok. 12,3 mld euro) i o 
1,3 proc. (do ok. 28 mld euro). Skutkowało to pogłębieniem deficytu o ok. 360 mln euro, do 
15,6 mld euro. 

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zmniejszył się o 24,8 proc. (do 4,7 mld 
euro), w tym do Rosji o 29,5 proc. (do niespełna 2,5 mld euro), a na Ukrainę o 11,4 proc. (do 
ok. 1,1 mld euro). 

Natomiast sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (inne niż WNP) wzrosła w 
tym czasie o 12,4 proc. (do ponad 7,6 mld euro). Wśród nich dynamicznie zwiększył się 
eksport do Turcji (o 41,6 proc.), Chin (14,6 proc), Arabii Saudyjskiej (o 35,6 proc.) oraz 

Meksyku (o 64,3 proc.). Zmniejszyła się natomiast sprzedaż do Algierii (o 48,4 proc.) i 

Singapuru (o 64,7 proc.). W przekroju towarowym szybciej niż przeciętnie zwiększył się 
eksport wyrobów drzewno-papierniczych (o 10,6 proc.), przemysłu lekkiego (o 10 proc.), 
ceramicznych (o 7,1 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów 
przemysłu elektromaszynowego (o 8,2 proc., do ponad 35,5 mld euro). Spadek obrotów 
handlowych odnotowano w grupie produktów mineralnych. Obniżenie eksportu o 11,4 proc. 
oraz importu o 26,2 proc. doprowadziło do zmniejszenia deficytu o ponad 2,1 mld euro.

1
 

                                                           
1
 Źródło: Ministerstwo Gospodarki 
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3.2. Wybrane rynki docelowe – Niemcy  
 

Niemcy 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 Holandią, a od północy z 
Danią. Niemcy są federalnym państwem, podzielonym na 16 krajów 
związkowych tzw. landów, łącznie zajmujących powierzchnię 357 021 km2. 
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 km2 
przypada 231 mieszkańców (dla porównania gęstość zaludnienia w Polsce 
wynosi 124 osoby/km2). 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).  
Gospodarka niemiecka jest największą gospodarką w Unii Europejskiej, jej 
udział w tworzeniu PKB tego ugrupowania wyniósł 20,4%, natomiast udział w 
tworzeniu PKB strefy euro wzrósł z ponad 27% w roku 2011 do 28,1% w 
2012. Wartość niemieckiego PKB wyrażona w cenach bieżących wyniosła 
2644,2 mld euro (wobec 2592,6 mld euro w roku poprzednim). Dochód 
narodowy brutto (DNB) wyraził się kwotą 2707,9 mld euro (wobec 2640,9 
mld euro w roku poprzednim), co oznaczało  wzrost o 2,5%. W roku 2012 

obserwowano wyraźne spowolnienie tempa wzrostu gospodarki niemieckiej, 
produkt krajowy brutto (PKB) liczony w cenach stałych wzrósł o 0,7% w 
porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to wskaźnik ten ukształtował się na 
poziomie 3,0% (wobec 4,2% w roku 2010 i – 5,1% w 2009). Na ten stan 

wpływ miała recesja w krajach UE 27, wynosząca -0,3% i – 0,6% w strefie 

euro oraz fakt, że niemiecka gospodarka jest silnie zorientowana na eksport 

(około 66% eksportu niemieckiego kierowane jest na rynki krajów 
członkowskich UE). Dwa pierwsze kwartały roku 2012 cechowała 
kontynuacja spadkowego trendu tempa wzrostu, zapoczątkowana w ostatnim 
kwartale 2011 (wartość PKB: 651,95 mld euro i 648,75 mld euro 
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odpowiednio), w trzecim kwartale nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu o 
4%, po czym w czwartym kwartale aktywność gospodarcza ponownie nieco 
spadła (o 1%). Trend ten był kontynuowany w I kwartale 2013. Wartość PKB 
w cenach bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca liczona według 
parytetu siły nabywczej wyniosła 31,1 tys. euro (wobec 30,3 tys. euro w roku 
poprzednim), co stanowi 121% średniego PKB przypadającego na jednego 
mieszkańca UE 27. Średni PKB na głowę mieszkańca w krajach strefy euro 
wynosił 27,5 tys. euro (dane Eurostatu). Jednocześnie podział PKB jest coraz 
bardziej nierównomierny, rozwierają się nożyce między grupą najbardziej 
zamożną a grupą najbiedniejszą: 15,6% społeczeństwa jest zagrożone biedą, z 
czego najbardziej osoby poniżej osiemnastego roku życia. 
 

Niemcy dane na koniec 2014 r.
2
 

 

Gospodarka narodowa Niemiecka gospodarka przezwyciężyła fazę słabszej 
koniunktury. Po stagnacji w połowie ubiegłego roku, w ostatnim jego kwartale 

zanotowano nadspodziewanie wysoki wzrost wynoszący 0,7% kw/kw. W 
całym roku 2014 wzrost niemieckiego PKB wyniósł 1,6%. W końcu ubiegłego 
roku impulsy wzrostu pochodziły przede wszystkim z rynku krajowego. Były 
to zarówno wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych, jak i inwestycje 

firm w środki trwałe. Rosnące zamówienia w sektorze przetwórstwa 
przemysłowego i zaskakująco dobra ocena sytuacji przez firmy sygnalizują 
trwałe przezwyciężenie fazy słabszego wzrostu. Firmom pomogły z pewnością 
niższe notowania euro i wyjątkowo niskie ceny ropy naftowej. Ponadto w 
dalszym ciągu utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, a rosnące 
wynagrodzenia i niskie oprocentowanie kredytów podtrzymują wysoki poziom 
konsumpcji. Rząd federalny spodziewa się w br. wzrostu gospodarczego 
wynoszącego 1,5%, którego podstawą będzie popyt krajowy. Równocześnie 
jednak konflikt na Ukrainie, sytuacja polityczna w Grecji, a także 
międzynarodowe rynki finansowe i surowcowe stanowią w dalszym ciągu 
ryzyka koniunkturalne. Przetwórstwo przemysłowe Ożywienie w sektorze 
przemysłu jest coraz wyraźniejsze. W grudniu ubiegłego roku aktywność 
przemysłu była wyższa o 0,1% m/m, po raz czwarty z rzędu. W IV kw. 
zanotowano wzrost o 0,5% kw/kw. Zarówno rosnący poziom zamówień, jak i 
wskaźniki nastrojów wskazują na rosnącą dynamikę w nadchodzących 
miesiącach. Koniunktura w przemyśle jest coraz lepsza. Co prawda w lecie 
ubiegłego roku zanotowano wyraźny spadek aktywności przemysłu, jednak w 
późniejszych miesiącach niemiecki przemysł, pomimo niekorzystnego 

otoczenia zewnętrznego, stopniowo zwiększał produkcję. W grudniu 
ubiegłego roku produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% m/m, osiągając stan z 
I kw. 2014 r. Wzrost produkcji zanotowali głównie producenci dóbr 
zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych. Produkcja dóbr inwestycyjnych była w 
tym samym czasie o 1,2% m/m niższa, jednak za IV kw. zanotowano 
nieznaczny jej wzrost o 0,1% kw/kw. Był to 2 z rzędu wzrost kwartalny 
produkcji dóbr inwestycyjnych. Rosną także przychody przedsiębiorstw. W 
grudniu zanotowano wyraźny ich wzrost o 0,6% m/m, za cały IV kw. 2014 r. 
przychody były wyższe o 0,7% niż w III kw. Impulsy wzrostu coraz częściej 
pochodzą w rynku krajowego. Szczególnie wyraźnie było to widoczne w 

                                                           

2 Raport miesięczny o stanie niemieckiej gospodarki (WPHI Berlin) 
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rosnących przychodach krajowych producentów dóbr inwestycyjnych, które 
wzrosły w IV kw. o 0,9% kw/kw. Korzystnie kształtowała się także sprzedaż 
zagraniczna, szczególnie do krajów strefy euro (w IV kw. 2014 r. +2,1 
kw/kw). Poprawiają się perspektywy rozwoju niemieckich przedsiębiorstw 
przemysłowych w nadchodzących miesiącach. Zamówienia wzrosły w grudniu 
2014 r. niespodziewanie aż o 4,2% m/m. Oznaczało to, że w IV kw. przemysł 
otrzymał o 1,8% więcej zamówień niż w III 2 kw. Szczególnie warty 
podkreślenia jest wzrost zamówień na dobra inwestycyjne o 3,0% z kraju i 

4,6% ze strefy euro. Oprócz rosnących zamówień o nadchodzącym ożywieniu 
świadczą polepszające się wskaźniki wyprzedzające. Opracowywany przez 
monachijski instytut badań nad gospodarką wskaźnik Ifo, obrazujący nastroje 
w przemyśle, wzrósł w styczniu po raz trzeci z rzędu. Zanotowano również 
wyraźny wzrost wskaźnika ZEW, bazującego na ocenach specjalistów z 
dziedziny finansów. Koniunktura w budownictwie, po wyraźnym osłabieniu w 
II kw. 2014 r., wykazuje obecnie niewiele przesłanek, które mogłyby 
świadczyć o nadchodzącym ożywieniu. Produkcja budowlano-montażowa 
była w grudniu 2014 r. niższa o 2,9% m/m. W IV kw. zanotowano jej spadek o 
1,0% kw/kw i był to trzeci z rzędu spadek kwartalny. Sytuacja ta wynikała ze 
znacznego spadku aktywności w zakresie rozbudowy i remontów (-3,5%), 

aktywność w pozostałych dziedzinach budownictwa wzrosła (budownictwo 
nadziemne, drogowe i podziemne łącznie o 1,1%). Trend spadkowy zamówień 
w budownictwie został przełamany w październiku i listopadzie ubiegłego 
roku. Wzrosły zarówno zamówienia sektora publicznego, jak i prywatnego. 
Zamówienia w budownictwie mieszkaniowym również podlegały wyraźnym 
wzrostom, mimo przejściowego spadku w listopadzie. W tej dziedzinie 
budownictwa firmy posiadają zakontraktowane prace na nadchodzące 2,7 

miesiąca, znacznie powyżej średniej długookresowej. W ubiegłym roku 
nastroje w branży budowlanej uległy pogorszeniu. Wskaźnik nastrojów ifo 
obniżył się po raz kolejny w styczniu br. Nastroje są jednak w dalszym ciągu 
dobre, co świadczy o utrzymujących się dobrych warunkach ramowych w 
budownictwie. Niezwykle niskie oprocentowanie kredytów, dobre 
perspektywy płacowe gospodarstw domowych, polepszająca się sytuacja 
budżetów sektora publicznego, jak i obserwowane przyspieszenie koniunktury 
jednoznacznie wskazują na ożywienie budownictwa w 2015 r.  
Dynamika produkcji przemysłu i zamówień Zmiana wolumenu w stosunku do 
okresu poprzedzającego w %, wyrównana sezonowo Spożycie prywatne 
Konsumpcja prywatna jest w dalszym ciągu podporą niemieckiego PKB. W 
ostatnim kwartale ubiegłego roku zanotowano jej znaczny wzrost, przez co w 
roku 2014 wniosła do wzrostu niemieckiego PKB wkład wysokości 0,6 p.p. 
Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała w tym samym czasie wzrost 
dochodów gospodarstw domowych o 2,2%. Równocześnie ceny rosły 
nieznacznie, m.in. za sprawą spadających cen energii. Oznacza to dalsze 
umocnienie siły nabywczej gospodarstw domowych i umożliwia ponowny 
znaczny wkład konsumpcji w niemiecki PKB w br. Na br. rząd federalny 
prognozuje realny wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych 

o 1,6%. Przezwyciężenie fazy osłabienia koniunktury polepszyło także 
sytuację w handlu detalicznym (z wyłączeniem samochodów). Po dwóch z 
rzędu spadkach, w IV kw. 2014 r. zanotowano wzrost o 1,5% kw/kw, 
szczególnie za sprawą handlu wysyłkowego i internetowego, które rosły w 
tempie 6,1% kw/kw. Słabe wyniki zanotowano w handlu samochodami, 
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zawierającym także sprzedaż pojazdów firmowych: w listopadzie przychody 
zmniejszyły się tu o 0,6% do października. Zmniejszały się także ilości 
pojazdów rejestrowanych przez osoby fizyczne. Ogólnie jednak zanotowano 
dalszy wzrost nastrojów w handlu detalicznym. Wskaźnik nastrojów ifo dla 
handlu detalicznego wzrósł w styczniu o 7,5 punktów. Zdecydowanie 
polepszyły się także oceny perspektyw, które jeszcze w grudniu ubiegłego 
roku uległy wyraźnemu pogorszeniu. Nastroje konsumentów wyrażane 
wskaźnikiem GfK były w styczniu najlepsze od 13 lat. Wzrosły zarówno 
oczekiwania płacowe konsumentów, ich skłonność do zakupów, jak i ocena 
dalszego rozwoju koniunktury.  

 

Rynek pracy  

Rynek pracy rozwijał się w ubiegłym roku pozytywnie, notując po raz kolejny 
rekord zatrudnienia. Trend rosnący został utrzymany na początku br., za 
sprawą przyspieszającej koniunktury. Dane wyrównane sezonowo wskazują na 
dalszy wzrost zatrudnienia i spadek liczby bezrobotnych w styczniu br. 

Obowiązywanie od początku br. płacy minimalnej nie miało jak do tej pory 
żadnego zauważalnego wpływu na ilość zatrudnionych i bezrobotnych. W 
styczniu zwiększyła się ilość wakatów. W nadchodzących miesiącach 
oczekuje się dalszych stopniowych wzrostów na rynku pracy. W grudniu 2014 
r. czynnych zawodowo było 42,9 mln osób, o 404.000 więcej niż przed rokiem 
i 22.000 więcej niż w listopadzie (dane wyrównane sezonowo 
i kalendarzowo).  Umowy o pracę objęte ubezpieczeniem społecznym 
posiadało w listopadzie br. (ostatnie dostępne dane Federalnego Urzędu Pracy) 
30,7 mln osób, o 539.000 więcej niż przed rokiem i o 45.000 więcej niż we 
październiku (dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo). Stopa bezrobocia 

wyniosła w styczniu 2015 r. 7,0%, wobec 6,4% w grudniu, bez pracy 
pozostawało 3,032 mln osób. Na początku br. obserwowano spadek cen 
konsumpcyjnych poniżej poziomu notowanego w roku ubiegłym. Głównym 
czynnikiem o działaniu deflacyjnym były coraz niższe ceny ropy naftowej. W 
połowie stycznia br. ceny ropy były najniższe od 6 lat, po czym do połowy 
lutego nastąpił ich nieznaczny wzrost. W połowie lutego cena ropy naftowej 
brent wynosiła ok. 60 dolarów amerykańskich za baryłkę, o ok. 15 dolarów 
więcej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu rocznym była jednak aż o 45% 
tańsza, głównie za sprawą znacznej nadpodaży tego surowca na rynku. Ceny 
importu były w 2014 r. średnio o 2,2% niższe niż w 2013 r. Głównym 
czynnikiem o działaniu deflacyjnym były coraz niższe ceny energii (-10,0% r/r 

do 2013 r.), powiązane ze spadającą ceną ropy naftowej. W grudniu spadek 
cen importu jeszcze nasilił się i wyniósł - 3,7% r/r. Także w tym przypadku 
główną rolę odegrały coraz niższe ceny ropy naftowej (- 35,6% r/r), 

produktów jej przetworzenia (-29,2% r/r), jak i gazu ziemnego (-10,7% r/r). 

Z wyłączeniem wpływu cen energii, ceny importu wzrosły o 0,6% r/r. Ceny 
eksportu były w 2014 r. średnio o 0,3% niższe niż w 2013 r. W grudniu ceny 
eksportu zmniejszyły się o 0,3% m/m, jednak w ujęciu rocznym pozostały 
niemal na tym samym poziomie (+0,1%). Na skutek szybszego spadku cen 

importu niż cen eksportu, wskaźnik Terms of trade był dla niemieckiej 
gospodarki w grudniu 2014 r. o 3,9% wyższy niż przed rokiem. Wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych był w styczniu br. o 1,1% niższy niż w 
grudniu. Oprócz typowych sezonowych obniżek cen (m.in. w przypadku 
odzieży i butów objętych wyprzedażami sezonowymi, oraz cen podróży), 
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obniżyły się także ceny energii, 6 powiązane ze zmniejszającymi się w 
dalszym ciągu cenami ropy naftowej. Po raz pierwszy od września 2009 roku, 
w styczniu br. zanotowano deflację (-0,4% r/r). Najbardziej spadły ceny 
energii i żywności (odpowiednio -9,0% i -1,3%). Inflacja bazowa 

z wyłączeniem cen energii i żywności wyniosła w styczniu br. 1,0%.  
 

 

 

Niemcy Handel 

zagrani

czny 

Niemiecka gospodarka jest w znacznym stopniu zorientowana na 

eksport, a co za tym idzie, jej wyniki są w znacznym stopniu zależne od 
wyników eksportu. Jednocześnie gospodarka niemiecka jest znaczącym 
importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko 
przetworzonych wyrobów przemysłowych. 
 

Handel zagraniczny  

Pomimo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego, w jakim przyszyło w 
ubiegłym roku działać niemieckim eksporterom, w ubiegłym roku 
zanotowano rekordowo wysoki eksport niemieckich towarów (1.134 
mld EUR). Wzrosty obecne były głównie w handlu z krajami UE spoza 

strefy euro. Doskonały wynik roczny ustalił rosnący eksport towarów 
i usług w grudniu (+3,5% m/m) i całym IV kw. 2014 r. (+1,7% kw/kw, 
dane wyrównane sezonowo, ceny bieżące). Wyrównane sezonowo ceny 
eksportu wzrosły w tym samym czasie o 0,2%. Tym samym w ostatnim 

kwartale ubiegłego roku zanotowano wyraźny realny wzrost 
niemieckiego eksportu. Import towarów i usług w grudniu zmniejszył 
się w cenach bieżących o 0,2%. W całym ostatnim kwartale import 
w cenach bieżących wzrósł o 1,6%, przy równoczesnym spadku cen 

importu o 1,0%. Tym samym realny wzrost importu w IV kw. 

przekroczył 1,6%. Handel zagraniczny (towary i usługi) wykazał 
w grudniu dodatnie saldo wynoszące 18,0 mld EUR. Przychody 
zagraniczne niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły 
w ubiegłym roku o 1,2%, a zamówienia zagraniczne były wyższe 
o 2,0%. W styczniu br. poprawiły się oczekiwania eksportowe 
niemieckich firm. Dużą rolę odegrało tu osłabienie się euro. 
Konkurencyjność cenowa niemieckich produktów wzrosła w styczniu 
br. o ponad 4% r/r. (Raport miesięczny o stanie niemieckiej gospodarki 
(WPHI Berlin)) 

 

Struktura geograficzna eksportu i importu 

Największym partnerem handlowym po stronie eksportu była Francja: 
wartość eksportu do Francji ukształtowała się na poziomie 104,5 mld 
euro, co stanowiło 9,5% całego eksportu z Niemiec i wzrost eksportu o 
2,9% w stosunku do roku poprzedniego. Na miejscu drugim uplasowały 
się, podobnie, jak w roku poprzednim, Stany Zjednoczone (86,8 mld 
euro, udział 7,9%, wzrost o 17,7%), dalej Zjednoczone Królestwo (72,1 
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mld euro, udział 6,6%, wzrost o 10%). 
Około 69% eksportu niemieckich towarów kierowane było na rynki 
europejskie, udział krajów członkowskich UE w eksporcie niemieckim 
wynosił 57%. Drugim pod względem znaczenia obszarem 
geograficznym była Azja, na rynki której kierowano 16% wartości 
niemieckiego eksportu, za nią Ameryka, do której eksportowano 12% 
niemieckich towarów. Udział  krajów afrykańskich i Australii 
szacowano na ok. 1 – 2% wartości eksportu ogółem. 
Największym zagranicznym dostawcą towarów i usług do Niemiec były 
firmy z Holandii (86,6 mld euro, 9,5% importu ogółem do Niemiec, 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 5,6%). Drugim największym 
dostawcą były firmy z Chin (77,5 mld euro, 8,5% udział w imporcie 
ogółem, spadek o 2,4%). Francja zajmowała trzecią pozycję w gronie 
największych zagranicznych dostawców na rynek niemiecki (64,8 mld 
euro i 7,1% udział w imporcie ogółem, spadek o 2,2% w stosunku do 
roku poprzedniego). 

Import do Niemiec pochodził głównie z Europy (70%), następnie z Azji 

(18%) i Ameryki (9%). 

Struktura towarowa eksportu i importu 

Od kilku lat największą grupę towarową w eksporcie niemieckim 
stanowią samochody i części samochodowe (190,2 mld euro, udział 
w eksporcie ogółem 17,3%), ich eksport wzrósł o 2,4% w porównaniu 
do roku 2011. Na miejscu drugim uplasowały się maszyny (164,2 mld 
euro, udział w eksporcie ogółem 15,0%, wzrost eksportu w stosunku do 
roku poprzedniego o 0,3%), na miejscu trzecim znalazły sie wyroby 

przemysłu chemicznego (104,7 mld euro, 9,5% udział w eksporcie 
ogółem, wzrost eksportu w stosunku do roku poprzedniego o 2,9%). 
Trzy duże grupy towarów o wysokim stopniu nasycenia nowoczesną 
techniką i technologią stanowiły łącznie 41,8 % całości eksportu 

z Niemiec. 

Największą grupę towarową po stronie importu stanowiła ropa naftowa 
i gaz ziemny (wartość importu: 97,4 mld euro, udział w imporcie 
ogółem: 10,7%, wzrost o 18,7% w stosunku do roku poprzedniego), 
kolejną pozycję stanowiły urządzenia do przetwarzania danych , wyroby 

elektryczne i optyczne (wartość importu: 87,4 mld euro, udział w 
imporcie ogółem: 9,6%, spadek wartości importu o 3% w stosunku do 
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roku poprzedniego). Miejsce trzecie zajmowały samochody i części 
samochodowe (wartość importu: 84,2 mld euro, udział w imporcie 
ogółem: 9,3%, wzrost wartości o 3% w stosunku do roku 
poprzedniego). Wskaźnik zależności gospodarki niemieckiej od importu 
w ostatnich dwóch latach kształtował sie na poziomie 37% 

Struktura importu do Niemiec jest znacznie bardziej zdywersyfikowana, 

niż struktura eksportu, trzy główne grupy towarowe stanowiły 
29,6%wartości importu ogółem, podczas gdy po stronie eksportu trzy 
główne grupy towarowe stanowiły 41,8% wartości eksportu ogółem. 
Rozliczenia eksportu i importu według kryterium walutowego 

Waluta euro jest  najczęściej używaną walutą służącą w rozliczeniach 
niemieckiego eksportu do krajów spoza UE: 65% niemieckiego 
eksportu – w ujęciu wartościowym – kierowanego do tzw. krajów 
trzecich (czyli poza UE) rozliczane było w euro,  a 26% w dolarach 

amerykańskich, pozostała część w innych walutach. W porównaniu do 
roku poprzedniego euro było używane w rozliczeniach nieco rzadziej (w 
roku poprzednim 67% transakcji było rozliczane w tej walucie), a dolar 
nieco częściej (24% w roku poprzednim). 

Euro stosowane było w rozliczeniach 51% wartości transakcji 
importowych z tzw. krajami trzecimi, dolary amerykańskie w 43%, 
a pozostałe 6% wartości transakcji fakturowane było w innych 
walutach. (źródło: informator ekonomiczny MSZ) 

 

Dostęp 
do 

rynku 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług (bariery) 
Brak jest formalnych ograniczeń w dostępie polskich usług na rynek 

RFN. Regulacja dostępu opiera się w zasadniczej części na 
wspólnotowych swobodach: przepływu towarów i kapitału. Nie stosuje 
się ceł eksportowych i importowych oraz ograniczeń ilościowych. 
 

 

Współ
praca 

gospod

arcza 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 
m. in.: 

  

 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 z 
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1991 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). 

 

Obroty handlowe 

 

Wśród rynków unijnych czołowe miejsce (26,3% ogólnego polskiego 
eksportu i 22% importu) zajmowały, podobnie jak w latach 
poprzednich, Niemcy. Polski eksport na ten rynek wzrósł w roku 2014 o 
12,2%, do poziomu 43,6 mld EUR, co przy wolniejszym o ponad 3 pkt. 

proc. wzroście importu przyniosło nadwyżkę w wysokości 6,5 mld 
EUR, tj. o 1,6 mld EUR wyższą niż w roku poprzednim. 
 

(źródło: raport o stanie handlu zagranicznego 2015, Ministerstwo 
Gospodarki) 

W polskim eksporcie przeważały urządzenia mechaniczne i elektryczne, 
wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych oraz pojazdy 

i części do nich. Po stronie importu dodatkowo ważną pozycję 
stanowiły produkty przemysłu chemicznego oraz tworzywa sztuczne i 

wyroby z nich.  

W relacjach handlowych pomiędzy Polską a Niemcami po naszej 
akcesji do UE obserwujemy stały wzrost obrotów (wyjątek stanowi rok 
2009, kiedy ich wolumen uległ widocznemu zmniejszeniu - głównie na 
skutek recesji gospodarczej w Niemczech). 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 i usług o silnej marce, choć 
niektóre polskie przedsiębiorstwa podejmują starania dla wprowadzenia 
własnych towarów i sprzedawania ich w firmowych sklepach. Jednakże 
dla niektórych z nich doświadczenia z uruchamianiem sieci własnej 
sprzedaży okazały się nieudane i zdecydowały się, bądź rozważają 
wycofanie się z rynku (np. Bytom, Ryłko, Meble Kler). Na niemieckim 
rynku nadal obecna jest za to m. in. marka odzieżowa Simple oraz sklep 
z artykułami dla dzieci Smyk (choć w tym przypadku władze firmy 
zdecydowały się na zakup niemieckiej sieci sklepów Spiele Max i są 
odtąd obecni na rynku pod tą właśnie nazwą). Pojawiła się również 
firma Wittchen z salonem sprzedaży w Berlinie. 

Do największych polskich inwestorów w RFN zaliczają się: 
  

 PKN Orlen S.A. – zakup sieci stacji benzynowych – wartość 
inwestycji: 350 mln EUR (2003/ 2011), 

o Comarch S.A.: 

o utworzenie centrum kompetencyjnego w Dreźnie – 9 mln 

EUR, 

 przejęcie firmy SoftM Software und Beratung GmbH – 11,2 mln 

EUR (2008), 

 Sanplast Sp. z o.o. – Hoesch Design – 20 mln EUR (2005), 

o CIECH S.A. – zakup Sodawerk Staßfurt GmbH – 120 

mln EUR (2007), 

o Ergis Eurofilms S.A. – przejęcie firm MKF-Folien 
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GmbH und Schimanski GmbH – 27,4 mln EUR (2007), 

o Odratrans S.A. – przejęcie firmy Deutsche 
Binnenredeerei – 20 mln EUR (2007), 

o Asseco Germany AG – przejęcie firm: 
 A+P AG – 11,5 mln EUR (2007) 

 Matrix24 AG – 26,2 mln EUR (2008), 

 update4u Software AG – 4,8 mln EUR (2008), 

KOPEX S.A. – Hansen Sicherheitstechnik AG – 26,3 mln EUR (2007), 

  

 Decora S.A. – EWIFOAM E. Wicklein GmbH – 4,4 mln EUR 

(2007), 

 ZA Tarnów S.A. – przejęcie firmy Unylon Polymers GmbH – 4 

mln EUR (2010), 

 Boryszew S.A. – YMOS GmbH, YMOS Ubrig GmbH und 

YMOS Prenzlau GmbH – 9,8 mln EUR (2012). 

 

(źródło: Informator ekonomiczny MSZ) 
 

 

Główne sektory gospodarki w Niemczech (o największym znaczeniu/udziale w PKB) 
Największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto ogółem miał nadal sektor produkcji 
przemysłowej (26% – bez sektora budownictwa), z czego na przemysł przetwórczy przypadło 
22,4%.Drugie miejsce pod względem udziału w tworzeniu wartości dodanej brutto ogółem 
zajmował sektor usług publicznych, wychowania i zdrowia (18%), dalej uplasował się handel, 
transport i usługi hotelarskie (16%), kolejne miejsca zajmowały: sektor nieruchomości 
i mieszkalnictwa (11,3%), usług dla przedsiębiorstw (10,7%), budownictwo (4,5%), finanse 

i ubezpieczenia (4%). Ta struktura tworzenia PKB odpowiada prawie dokładnie strukturze 
tworzenia PKB w roku 2008, a więc sprzed kryzysu. Charakterystyczna cechą przy tworzeniu 
niemieckiego PKB był wyraźny podział gospodarki na sektor usług, którego wartość dodana 
brutto rosła i sektor produkcji przemysłowej i branży budowlanej, których wartość dodana 
brutto spadła odpowiednio o 0,8% i 1,7% w stosunku do roku poprzedniego. Najszybciej 

rozwijał się sektor informacji i komunikacji (+3,4% w porównaniu do roku 
poprzedniego), usług dla przedsiębiorstw (+2,7%), usług finansowych i ubezpieczeniowych 
(+1,7%), nieruchomości i mieszkalnictwa  (+1,7%), rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 
(+1,5%), sektor usług publicznych, wychowanie i zdrowie (+0,8%), handel, transport i usługi 
hotelarskie (+0,7%). 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 
gospodarka o strukturze gospodarki RFN realizuje ponadprzeciętne zyski, natomiast 
w okresie kryzysu, ponadprzeciętne - straty. Przebieg ostatniego kryzysu pokazał, że 
stosunkowo najmniej zdezindustrializowana gospodarka niemiecka (w porównaniu do innych 
gospodarek postindustrialnych) – również dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej rządu - 
potrafi szybko wrócić na ścieżkę wzrostu. 
 

Niemiecki rynek IT: 
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Branża ICT zatrudnia w Niemczech 917 000 osób, w tym sektor IT 698 0004 
3
. Sektor IT pod 

względem obrotów stanowi połowę rynku ICT. Natomiast sektor telekomunikacyjny stanowi 

43% rynku. Dobre perspektywy mają sektor usług IT i oprogramowania, co jest wynikiem 
rosnącego popytu, szczególnie na rozwiązania mobilne. W trudniejszej sytuacji jest sektor 

telekomunikacyjny, w którym ma miejsce ostra konkurencja cenowa między dostawcami 
usług telekomunikacyjnych, co skutkuje m.in. kurczeniem się ilości miejsc pracy w tym 
sektorze. 

W roku 2013 było w Niemczech ponad 88 tys. przedsiębiorstw w branży ICT + CE. 90 % 

przedsiębiorstw miało obroty poniżej 1 mln EUR. Znakomita większość firm (92,2%) działa 
w sektorach usług i oprogramowania – spośród 79410 tych przedsiębiorstw 61.000 osiągnęło 
obroty poniżej 250 tys. EUR. Zatem pod względem ilościowym zdecydowanie dominują małe 
i średnie przedsiębiorstwa, choć z drugiej strony w tych sektorach jest 222 przedsiębiorstw 
o obrotach przekraczających 50 mln EUR. (źródło: https://www.bitkom.org/NP-

Marktdaten/ITK-Konjunktur/Unternehmen-Insolvenzen/Anzahl_ITK-

Unternehmen_2013.pdf) 

 

Wśród największych przedsiębiorstw branży można znaleźć firmy telekomunikacyjne 
(operatorów) oraz firmy zagraniczne należące do czołówki branży. Niemiecki rynek 

telekomunikacyjny jest duży, stąd przedsiębiorstwa świadczące usługi telekomunikacyjne dla 
ludności mogły osiągnąć duże rozmiary i skalę działalności. Dotyczy to w szczególności 
Deutsche Telekom, który w przeszłości był państwowym monopolistą. Otwieranie 
niemieckiego rynku telekomunikacyjnego rozpoczęło się w 1989, a od 1998 jest on w pełni 
zliberalizowany. Niemcy są też na tyle dużym i ważnym rynkiem, ze obecne są tutaj 
największe i najważniejsze firmy światowe z branży – wśród 10 największych firm branży 
ICT w Niemczech dominują koncerny o międzynarodowym zasięgu i zagranicznych 
korzeniach. 

Strukturalnym problemem branży jest niedostatek pracowników - według słów prof. Dietera 

Kempfa, prezesa BITKOM, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa IT, telekomunikacyjne 

i nowe media. Wg badań tej organizacji w Niemczech w 2013 było 39 000 wakatów na 

stanowiskach specjalistów IT. Braki kadrowe wśród takich specjalistów deklaruje 50% 

przedsiębiorstw, a 48% przedsiębiorstw przewiduje dalsze pogorszenie sytuacji w tym 
zakresie. W samej branży ICT jest 16 000 wolnych miejsc pracy dla specjalistów IT, w 
tym13800 u dostawców oprogramowania oraz usług IT, 1600 u producentów sprzętu i 
elektroniki rozrywkowej oraz 600 u dostawców usług telekomunikacyjnych. Niemal dwie 
trzecie (72 %) firm ICT, które mają wolne miejsca, poszukuje specjalistów do rozwoju 
oprogramowania. W tej grupie poszukiwane są przede wszystkim osoby o kompetencjach 
związanych z Cloud Computing (40%), Social Media (38%), programowaniem obecności w 
sieci (29%), aplikacjami dla przedsiębiorstw (27%), oraz aplikacjami mobilnymi (22 %). 

Jednocześnie trzeba zauważyć, że nie wszyscy się zgadzają z takim stanowiskiem – są też 

analizy zaprzeczające takim poglądom. Na przykład w analizie przygotowanej przez 
Bundesagentur für Arbeit (Federalny Urząd Pracy) wysunięto wniosek, że w skali kraju nie 
można mówić o braku specjalistów IT, w szczególności w obszarach doradztwa, analizy 

                                                           
3
 http://www.zdnet.de/88172699/bitkom-hebt-beschaeftigungsprognose-fuer-itk-branche-an/ 

https://www.bitkom.org/NP-Marktdaten/ITK-Konjunktur/Unternehmen-Insolvenzen/Anzahl_ITK-Unternehmen_2013.pdf
https://www.bitkom.org/NP-Marktdaten/ITK-Konjunktur/Unternehmen-Insolvenzen/Anzahl_ITK-Unternehmen_2013.pdf
https://www.bitkom.org/NP-Marktdaten/ITK-Konjunktur/Unternehmen-Insolvenzen/Anzahl_ITK-Unternehmen_2013.pdf


15 

 

systemowej, dystrybucji, sieci i integracji. Natomiast jest odczuwalny niedostatek ekspertów 
IT (informatyka, rozwój oprogramowania) – zjawisko to koncentruje się w Bawarii, Badenii- 
Wirtembergii, Nadrenii Palatynacie, Hesji, Północnej Nadrenii – Westfalii, Dolnej Saksonii, 

Turyngii i Saksonii Anhalt. Czas potrzebny na zapełnienie wakatu na stanowisku dla takiego 

eksperta to 122 dni, a więc o 47 % więcej niż średnia dla wszystkich zawodów, ale z drugiej 
strony na 100 zgłoszonych miejsc pracy przypada statystycznie 95 bezrobotnych ekspertów. 

Przyczyna różnych ocen sytuacji leży nie tylko w rozbieżnościach metodycznych, ale 

niektórzy upatrują jej w dążeniu niemieckich przedsiębiorstw do ograniczania kosztów, które 

w tym przypadku manifestuje się dążeniem do zatrudnienia tańszego, zagranicznego, 

pracownika zamiast droższego, niemieckiego. 
 

Handel zagraniczny  

Niemcy są zarówno importerem jak i eksporterem urządzeń  oraz usług branży ICT i CE, przy 
czym bilans tego handlu jest ujemny – większej wartości sprzęt jest importowany niż 
eksportowany. Podobna sytuacja jest w usługach – jednak w tym przypadku bilans handlowy 

jest bardziej zrównoważony. 
 

Handel zagraniczny Hardware i usługi ICT w roku 2014 

 

Rynek ICT w 

Niemczech 

Wartość rynku Zmiana względem 
poprzedniego okresu 

 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 

Suma ITC i CE 151,6 151 153,3 155,5 -0,4% -1,5% -1,5% 

Consumer 

Electronics 

12,6 10,7 10,2 9,9 -14,8% -5,3% -3,0% 

Suma usług IT 139,0 140,2 143,1 145,7 0,9% 2,1% 1,8% 

Technologie 

informatyczne 

73,0 74,7 77,8 80,3 2,3% 4,2% 3,2% 

IT Hardware 21,0 21,2 22,5 22,8 09% 6,3% 1,3% 

Software 17,3 18,1 19,1 20,2  5,0% 5,4% 5,7% 

Usługi IT 34,8 35,4 36,2 37,3 1,7% 2,3% 3,0% 

Telekomunikacja 65,9 56,6 65,3 65,4 -0,5% -0,4% 0,1% 

Urządzenia 
końcowe 

8,8 9,3 9,4 9,5 5,2% 1,8% 1,0% 

Infrastruktura 5,9 6,1 6,3 6,5 2,5% 3,8% 3,6% 

Usługi 
telekomunikacyjne 

51,2 50,2 4906 49,3 -1,9% -1,3% -0,5% 

Źródło: https://www.bitkom.org/Marktdaten/ITK-Konjunktur/ITK-Markt-Deutschland.html 

 

Najważniejsze trendy 

Branżowe trendy w Niemczech są generalnie takie same jak w światowej branży ICT. Do 

najważniejszych tendencji rozwojowych należą cloud computing, rozwiązania mobilne oraz 

big data/BI. Równie istotne są kwestie bezpieczeństwa – tematyka zawsze aktualna, ale 
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ostatnio przykuła uwagę w związku z szeroko dyskutowanym problemem podsłuchów NSA; 
niemiecka branża IT upatruje dla siebie dużej szansy w tej niszy. 
TRENDY: 

 Cloud computing  

 Aplikacje mobilne  

 Big data/ Businnes intelligence  

 Bezpieczeństwo IT  
 Bring your own device  

 Social media/ Social business  

Źródło: Opracowanie własna na podstawie danych Bitkom. 
Trendy rozwojowe identyfikuje też Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWuT) w obszarze zadaniowym „Rozwój konwergentnych ICT“. Główne pola rozwoju to 
Internet usług, internet rzeczy i internet energii – składają się na nie programy: 

 „IT2Green“ – projekty służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce, administracji publicznej oraz w 

domach; 

 „Trusted Cloud“ – projekty służące rozwijaniu i testowaniu innowacyjnych, bardziej 
bezpiecznych i zapewniających ochronę i poszanowanie danych wrażliwych i praw 

autorskich rozwiązań z dziedziny Cloud Computing; 
 „ICT dla Elektromobilności II“ – z obszarami tematycznymi: „Smart Car“ – „Smart 

Grid“ – „Smart Traffic“; 
 „Autonomiczne rozwiązania dla przemysłu 4.0“ – dotyczy przyszłościowych 

zastosowań i rozwiązań dla inteligentnych technologii produkcyjnych i inteligentnych 
produktów. 

 „Smart Data“ (od 2014) - projekty służące rozwijaniu i testowaniu zgodnych z 
prawem rozwiązań dla wykorzystywania Big Data życiu gospodarczym i społecznym 

 

Urządzenia IT 

Ponad połowę rynku urządzeń IT stanowią urządzenia końcowe (klienckie) – znaczący udział 
w tym mają tablety i smartfony. W Niemczech nie ma znaczących producentów komputerów 
ani innych urządzeń końcowych, są natomiast istotni dostawcy urządzeń peryferyjnych, 
którzy przeważnie wypracowali sobie pozycje w konkretnych niszach rynku. Przykładem 
takiej niszy może być chłodzenie wodą – z firmami: Alphacool, Aqua Computer i Watercool. 

Inną niszą są peryferia dla graczy. Wiele niemieckich produktów tego typu ma dobrą pozycję 
na niemieckim rynku i bywa laureatami plebiscytów użytkowników na produkt roku. 
Przykładem producenta działającego na rynku bezpieczeństwa i sprzętu sieciowego jest 
LANCOM Systems. 

Strategie niemieckich producentów są różnorodne – niektórzy prowadzą całą działalność w 

Niemczech – zarówno B&R, projektowanie, jak i wytwarzanie – inni natomiast część 
działalności przenieśli do innych krajów. Produkcja realizowana jest też w fabrykach 
należących do zagranicznych koncernów – przykładem może być fabryka 
GLOBALFOUNDRIES w Dreźnie. 
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Software 

Niemiecki rynek oprogramowania jest wart około 18 mld USD i zgodnie z prognozami 

w najbliższych latach będzie wzrastać. Niemieckie firmy softwarowe nie są szerzej znane na 
świecie, z wyjątkiem dwóch najbardziej znaczących: SAP AG i Software AG. Branża 
w Niemczech upatruje pewnej szansy w wyspecjalizowaniu się w niszy, jaką mogą być 
rozwiązania związane z bezpieczeństwem, które mogłyby stać się mocnym produktem 
eksportowym. W samych Niemczech przedsiębiorstwa segmentów oprogramowania i usług 
IT skoncentrowane są w kilku tradycyjnych obszarach, jak Oberbayern, obszar Rhein-Neckar-

Main czy rejon Stuttgartu; ważnymi ośrodkami branży są też duże miasta, jak Berlin czy 
Hamburg, w których ma siedzibę wiele firm zajmujących się produkcja gier, mediami 
społecznościowymi  czy Cloud Computing. Ten rozkład geograficzny widać wyraźnie przy 
zastosowaniu wskaźnika koncentracji zatrudnienia (stosunek udziału branży w zatrudnieniu 
ogółem w danym powiecie do średniego krajowego udziału branży w zatrudnieniu). Rynek 

oprogramowania można podzielić na trzy segmenty. Ponad połowa (55%) rynku 
oprogramowania to programy użytkowe (aplikacyjne), takie jak programy biurowe, graficzne 

czy antywirusowe. Pozostała część rynku jest podzielona miedzy systemy operacyjne oraz 

oprogramowanie narzędziowe do rozwoju oprogramowania i baz danych. Około 85% rynku 
to oprogramowanie dla instytucji (przedsiębiorstw, urzędów i organizacji), natomiast 

pozostałe 15% to oprogramowanie dla użytkowników indywidualnych. Z takiej struktury 

rynku wynika, że istotne znaczenie dla jego rozwoju mają wydatki przedsiębiorstw. 
W ostatnich latach wiele średnich przedsiębiorstw unowocześnia wykorzystywane przez 

siebie oprogramowanie wdrażając dedykowane rozwiązania klasy Business Inteligence czy 

Enterprise Content Management. Rośnie też zapotrzebowanie na zaawansowane systemy 

CRM. Trendem rozwojowym jest też Cloud Computing, rośnie też zainteresowanie SaaS jako 

modelem użytkowania oprogramowania. Według studium "Software – Made in Germany", 

które Institut für Management- und Wirtschaftsforschung wykonał w 2009 na zlecenie PPI 
AG. Niemieccy przedsiębiorcy coraz bardziej ufają krajowym dostawcom oprogramowania – 

w 2009 niemieckie oprogramowanie wdrożyło 91% przedsiębiorstw. Dla 80% decydentów IT 
bliskość twórcy oprogramowania była rozstrzygającym argumentem; innymi ważnymi 
zaletami krajowych dostawców jest dobre zrozumienie specyficznych wymagań klienta (69%) 

oraz wysoka niezawodność (60%). W ramach wspieranych przez BMWuT projektów 
rozwojowych z obszaru tematycznego Internet Usług realizowano projekty w ramach kliku 
programów. Obszar ten, skoncentrowany na zintegrowaniu usług elektronicznych z procesami 
biznesowymi przedsiębiorstw jest istotny dla międzynarodowej konkurencyjności 
niemieckich firm, szczególnie małych i średnich. Dostępność coraz większej ilości danych 
otwiera nowe możliwości dostępu do wiedzy, ale ich przetwarzanie i analiza stanowią też 
poważne wyzwanie. W ramach programu „Theseus” rozwijano prototypowe rozwiązania 
dostępu do wiedzy oraz zautomatyzowanego przetwarzania usług i informacji w sieci. 
W ramach programu „Trusted Cloud” pilotażowo udostępniano konkretne rozwiązania, 
stworzono projekty referencyjne w różnych branżach. Umożliwiono mniejszym 
przedsiębiorstwom korzystanie z rozwiązań, z których dotąd korzystały tylko duże firmy. 
W 2014 ruszył program „Smart Data”, w ramach którego rozwijane, demonstrowane 
i testowane będą praktyczne, bezpieczne i zgodne z prawem (zapewniające właściwą ochronę 
informacji oraz praw autorskich) rozwiązania dotyczące przetwarzania danych masowych. 
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Usługi IT 

Wg prognozy BITKOM obroty segmentu usług IT (jak outsourcing i utrzymanie) wzrosną 

w 2014 o 2,4 % i osiągną poziom 35,7 mld EUR. 

Lünendonk®-Studie 2013 wskazuje, że roku 2013 głównymi trendami rozwojowymi, 
z którymi łączyły się wydatki inwestycyjne klientów były „Mobile Enterprise“, „Mobile 

Apps“ oraz „IT-Security“. Natomiast w  roku 2014 był to „Big Data“ i „Cloud Services“. Big 

Data w 2013 nie było jeszcze kluczowym tematem ani dla firm usługowych ani dla 
doradczych. Dla firm z podsektora doradczego kluczowymi tematami napędzającymi wzrost 
obrotów były w 2013 „Grafical User Interface“ oraz optymalizacja infrastruktury IT. Projekty 

spodziewane są głównie w sektorach usług dla klientów, technologii informacyjnych oraz 

logistyki/łańcucha dostaw. Najwyższych inwestycji konsultanci spodziewają się w „Business 
Analytics“, „Mobile Enterprise“ oraz „Mobile Apps“. Natomiast dla firm usługowych 
najważniejszym tematem napędzającym wzrost obrotów jest optymalizacja 

„Procesów/Usług/Zastosowań“ w przedsiębiorstwach klientów. Przewiduje się, że równie 
ważnym tematem napędzającym inwestycje będzie poprawa utrzymania danych z efektywną 
integracją danych wewnętrznych i zewnętrznych w raportach dla kierownictwa. Klienci 

branży wskazują na dodatkowe obszary zainteresowania inwestycyjnego: wirtualizację oraz 

bezpieczeństwo IT, a także „mobilne przedsiębiorstwo”. Istotna jest zmiana postrzegania roli 

IT w przedsiębiorstwach. W wielu z nich IT stało się prawdziwym partnerem obszaru 
biznesu. W konsekwencji projekty IT są i będą coraz częściej realizowane i sterowane 
wspólnie przez działy IT i odpowiednie działy merytoryczne. Poważnym problemem sektora 
jest niedostatek wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Jednym z możliwych 
rozwiązań jest wykorzystywanie zasobów zagranicznych (Nearshore i Offshore). Z tego 

rozwiązania przy projektach z obszarów produkcji oprogramowania, 

utrzymania/wsparcia/helpdesku i zarządzania testowaniem korzystają tylko nieliczne 

przedsiębiorstwa doradcze i integratorzy o dużych przychodach, natomiast korzysta wiele 

firm z sektora usług IT – przeważnie te o większych obrotach i międzynarodowym zasięgu 
działania. (źródło: Przegląd niemieckiego rynku IT, Dreberis Gmbh, luty 2014) 
Import produktów high-tech do Niemiec wzrósł w 2014 roku o 6,2 procent do 50,0 mld 

euro. Najważniejszym dostawcą pozostaje zdecydowanie kraj partnerski targów CeBIT – 

2015 czyli Chiny. Z Chin pochodzi import towarów i usług z branży ICT o wartości 21,6 mld 

euro. Oznacza to wzrost o 9 procent w stosunku do poprzedniego roku. Na drugim miejscu, 

jest Holandia, która sprzedała do Niemiec produkty i usługi ICT wartości 3,5 mld euro 

(wzrost o 16 procent). Trzeci dostawca to Czechy o wartości eksportu 2,8 mld EUR (wzrost o 

8 procent). Najwyższa zmiana procentowa była w imporcie z Polski, który wzrósł o 33 

procent, do 1,8 mld euro. 

(źródło: https://www.bitkom.org/Presse/Pressemitteilungen/Hightech-Exporte-legen-2014-

um-rund-7-Prozent-zu.html 

 

3.2. Wybrane rynki docelowe – Wielka Brytania 

 

Wielka 

Brytania 

1 Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 
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Zjednoczone Królestwo (UK) jest państwem o gospodarce rynkowej, drugim 
rynkiem pod względem wielkości PKB w Europie (po Niemczech, ale przed 
Francją i Włochami). W 2014 roku PKB UK wynosił 2.217 mld EUR.  W 

ciągu ostatnich dwóch dekad rząd brytyjski dokonał prywatyzacji wielu 
przedsiębiorstw państwowych, odchodząc w znacznym stopniu od zasad tzw. 
państwa opiekuńczego (welfare state). Największy udział w brytyjskim PKB 
mają usługi, głównie bankowe i ubezpieczeniowe, a dzięki bogatym złożom 
gazu i ropy, UK odgrywa znaczącą rolę w światowej produkcji surowców (4% 
światowej produkcji ropy w 2009 r.). Gospodarka UK uznawana jest za jedną 
z najbardziej liberalnych gospodarek Unii Europejskiej. 

  

Tabela 1. Zjednoczone Królestwo - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 
(w %) 

  

  2013* 2014* 2015** 2016** 2017** 

Wzrost PKB 1,7 2,8 2,5 2,3 2,3 

Inflacja (CPI) 2,6 1,5 0,2 1,2 1,7 

Bezrobocie 77,6 66,2 5,3 5,2 5,3 

    * Źródło: OBR 

** Prognoza  

  

2 Główne sektory gospodarki 
  

UK jest jednym z najważniejszych na świecie centrów finansowych 
i handlowych. Usługi, a zwłaszcza bankowość, ubezpieczenia i usługi 
biznesowe stanowią największą część brytyjskiego PKB (78% w 2014 r.) 
i zatrudniają 80% ogółu siły roboczej. Produkcja przemysłowa, gdzie 
najważniejsze gałęzie przemysłu to: produkcja maszyn i urządzeń, sprzętu 
elektrycznego, wyposażenia dla kolejnictwa, przemysł stoczniowy, lotniczy, 
produkcja pojazdów silnikowych i części do nich, sprzętu elektronicznego 
i telekomunikacyjnego, przemysł metalurgiczny, chemiczny, wydobycie 
węgla i ropy, produkcja papieru, przetwórstwo żywności i przemysł tekstylny, 
stopniowo traci na znaczeniu, jako element kreacji brytyjskiego PKB. 

Rolnictwo, którego wkład w PKB wynosi ok. 1%, jest nowoczesne i wysoce 
zmechanizowane, zapewniając ok. 60% zapotrzebowania kraju na żywność. 
  

3 Londyn  
  

Londyn zajmuje szóstą pozycję w globalnym rankingu miast o najwyższym 
poziomie produkcji; poziom PKB wytworzony przez Londyn w całym 2012 r. 
wstępnie szacowany jest na blisko 731,2 mld USD (wysokość PKB na 
jednego mieszkańca w 2012 r. szacowana jest na ok. 52 tys. USD). Londyn 

wytwarza ponad 22% wartości dodanej brutto dla całego UK, a jedna trzecia z 
500 największych światowych firm z zestawienia magazynu Fortune ma 

swoją siedzibę w Londynie. Pod koniec 2010 r. 36,7% światowego obrotu 

walutami odbywało się w Londynie. 
  

Zgodnie z wynikami spisu ludności z 2011 r., liczba mieszkańców miasta 
Londyn wyniosła 8.174.100, czyli 12,5% całej populacji UK. 
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Londyńska giełda jest obecnie największa na świecie i zgodnie z „The GFCI 

Financial Centre Ratings" wyprzedziła giełdy w Nowym Jorku, Hong Kongu 
i Frankfurcie. Na giełdzie w Londynie pozyskiwane jest 7,5% kapitału 
światowego. Tutaj dokonuje się 32% światowego obrotu akcjami i 70% 
światowego handlu obligacjami. Londyn stanowi także siedzibę wielu firm 
usługowych z sektora mediów, marketingu i świata mody, a także przemysłu 
wydawniczego i muzycznego. 

4. Regionalne różnice gospodarcze 
  

W UK można zaobserwować duże różnice w kluczowych wskaźnikach 
gospodarczych pomiędzy regionami. 
  

Według Office for National Statistics w 2012 r. (brak danych za kolejne lata) 

wartość dodana brutto na mieszkańca w Anglii wyniosła średnio 21.937 GBP, 
podczas gdy w Szkocji było to 20.013 GBP, w Irlandii Północnej 16.127 GBP 
i w Walii 15.401 GBP. Łączna wartość dodana brutto poszczególnych krajów 
UK, jako odsetek łącznej wartości dodanej brutto, w dużej mierze 
odzwierciedla proporcje populacji. W Anglii wyniosła 84,8%, 7,7% w 
Szkocji, 3,4% w Walii oraz 2,1% w Irlandii Płn. Produktywność na 
mieszkańca – mierzona wartością dodaną brutto na przepracowaną godzinę w 
2012 r. – w Anglii była wyższa od średniej w UK. Przy indeksie 100 dla UK, 
w Anglii wyniosła 101,5, Szkocji 97,4, Walii 85,2, Irlandii Płn. 82,8. 
  

Udział Anglii jest dominujący także w zakresie handlu zagranicznego - udział 
w łącznej wartości eksportowanych dóbr z UK w I kwartale 2014 r. wyniósł w 
Anglii 74,1%, natomiast importowanych 83,4%. W pozostałych krajach UK 
udział w eksporcie wyniósł 6,3% w Szkocji, 4,9% w Walii oraz 2,0% w 
Irlandii Płn.; w imporcie 3,7% w Szkocji, 1,8% w Walii i 1,4% w Irlandii 

Płn.   
  

Jeśli chodzi o rolę sektora publicznego i prywatnego, zdecydowanie 
największy udział tego pierwszego można zaobserwować w Irlandii Płn., 
gdzie wydatki na głowę na usługi publiczne w latach 2012-13 wyniosły ok. 
10.876 GBP (w porównaniu do 8.529 GBP w Anglii), zaś udział zatrudnienia 
w sektorze publicznym w ogólnym zatrudnieniu był w IV kwartale 2013 r. na 
poziomie 27,9% (w Anglii wynosił 17,4%). W Anglii, w której udział sektora 
publicznego jest najmniejszy, widoczna jest z kolei ważna rola sektora 
prywatnego w gospodarce – na 10 tys. pełnoletnich obywateli znajduje się tam 
984 przedsiębiorstw, podczas gdy w pozostałych krajach UK jest to 785 w 
Irlandii Płn., 753 w Walii i 740 w Szkocji. 
  

5. Wymiana handlowa Zjednoczonego Królestwa z UE i państwami 
trzecimi 
  

Wkład eksportu w obecne ożywienie gospodarcze w UK był nieznaczny - 

wartość dóbr i usług eksportowanych z UK zmieniła się w bardzo niewielkim 
stopniu na przestrzeni lat 2010-2014. Jednocześnie, wartość importu UK 
również utrzymała się na podobnym poziomie w ostatnich latach - saldo 

handlu zagranicznego miało więc bardzo niewielki wpływ na brytyjski wzrost 
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PKB. 

 

Brytyjski bilans obrotów bieżących w ostatnich latach pogorszył się  - w 

ostatnich kwartałach deficyt bilansu obrotów bieżących wynosił ok. 5% PKB 
– był więc drugim największym wśród krajów OECD. Ostatnia taka sytuacja 
miała miejsce pod koniec lat 80-tych, kiedy to wzrost PKB był na wysokim 
poziomie, i między innymi w związku z tym, wartość importu rosła znacznie 
szybciej niż eksportu. Tym razem wzrost deficytu jest spowodowany głównie 
zmniejszającym się zwrotem z inwestycji zagranicznych – w formie zysków, 
dywidend i płatności odsetek (jest to wynik m.in. ze złej sytuacji 
ekonomicznej w strefie euro oraz niskich dochodów z obligacji zagranicznych 
rządów).  
  

Deficyt UK w handlu towarami i usługami z grudniu 2014 r. szacuje się na 2,9 
mld GBP (1,8 mld GBP w listopadzie). Wynika to przede wszystkim ze 

znacznego deficytu w handlu towarami w wysokości 10,2 mld GBP, który nie 
jest w wystarczającym stopniu równoważony nadwyżką w handlu usługami w 
wysokości 7,3 mld GBP. Wzrost deficytu odzwierciedla przede wszystkim 
trend rosnącego importu z państw spoza UE. 
  

W ujęciu rocznym deficyt handlowy w 2014 roku wyniósł 34,8 mld GBP. Jest 
to najgorszy wynik od 2010 roku. Rok do roku zarówno import i eksport były 
niższe niż w roku 2013, spadek eksportu był jednak znaczniejszy. Wzrost 
deficytu przypisywany jest przede wszystkim spadkowi w eksporcie o 14,6 

mld GBP w porównaniu z rokiem 2013. W tym samym okresie import spadł o 
7,3 mld GBP. 

  

W trzymiesięcznym okresie 08.2014-10.2014, największym rynkiem zbytu 
dla towarów brytyjskich były USA, na drugim miejscu Niemcy, na trzecim 
Holandia. Największymi eksporterami na rynek brytyjski byli natomiast 

kolejno Niemcy, Chiny i Holandia. 

  

W październiku 2014 r., wartość brytyjskiego eksportu do krajów Unii 
Europejskiej wyniosła 13 mld GBP - wzrost o 0,3 mld GBP (2,7%) w 

stosunku do października 2013 r. Wartość brytyjskiego importu z krajów UE 
w tym samym miesiącu wyniosła 19,6 mld GBP, spadek o 0,4 mld GBP w 
porównaniu z październikiem 2013 r. 
  

W przypadku brytyjskiego eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej, w 
październiku 2014 r. ich łączna wartość wyniosła 14,7 mld GBP - spadek o 

1,1 mld GBP (7,2%) w stosunku do października 2013 r. Wartość 
brytyjskiego importu z krajów pozaunijnych wyniosła natomiast w 
październiku 2014 r. 17,3 mld GBP, co stanowi niewielki wzrost o 0,1 mld 
GBP w porównaniu z październikiem 2013 r. 

  

Łącznie więc, w październiku 2014 r. wartość brytyjskiego eksportu wyniosła 
27,7 mld GBP, zaś importu 36,9 mld GBP, co daje ujemne saldo obrotów 
handlowych w wysokości 9,2 mld GBP. Dla porównania, deficyt ten wyniósł 
8,7 mld GBP w październiku 2013 r. 
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W październiku 2014 r. największymi rynkami zbytu w UE dla brytyjskiego 
eksportu były kolejno: Niemcy, Francja, Holandia, Irlandia i Belgia, natomiast 
największymi źródłami importu kolejno Niemcy, Holandia, Francja, Belgia i 
Włochy (patrz tabela 2. i 3.): 

  

Tabela 2. Zjednoczone Królestwo – eksport do krajów UE - 10.2014 

  

  
Wartość 
eksportu 

(mln GBP) 

09-

10.2014 

(% 

zmiana) 

Zmiana 

%  wobec 

10.2013 

% 

wartości 
eksportu 

Pozycja  

09.2014 

Pozycja  

10.2013 

Łącznie 13 007 4,5 2,7 100 - - 

Niemcy 2 708 6,7 -3,4 20,8 1 1 

Francja 1 869 11,9 1,3 14,4 3 2 

Holandia 1 785 -7,6 7,3 13,7 2 3 

Irlandia 1 628 5,2 1,9 12,5 4 4 

Belgia 1 190 6,6 4,4 9,1 5 5 

Źródło: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics, 10.2014 

  

Tabela 3. Zjednoczone Królestwo – import z krajów UE - 10.2014 

  

  
Wartość 
importu 

(mln GBP) 

09-

10.2014 

(% 

zmiana) 

Zmiana 

% wobec 

10.2013 

% 

wartości 
importu 

Pozycja 

09.2014 

Pozycja  

10.2013 

Łącznie 19 611 2,1 -2.1 100 - - 

Niemcy 5 075 -5,3 2.9 25,9 1 1 

Holandia 2 754 4,7 -16.5 14,0 2 2 

Francja 2 309 4,1 -3.2 11,8 4 3 

Belgia 1 994 3,0 15.1 10,2 3 4 

Włochy 1 543 12,8 6.0 7,9 5 5 

Źródło: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics, 10.2014 

  

Spośród państw pozaunijnych największym rynkiem zbytu dla brytyjskich 
eksportu  w październiku 2014 r. były Stany Zjednoczone, dalej zaś 
uplasowały się Szwajcaria, Chiny, Hong Kong oraz Indie. Największym 
źródłem importu z kolei były Chiny, Stany Zjednoczone, Norwegia, Kanada i 
Hong Kong (patrz tabela 4. i 5.): 

  

Tabela 4. Zjednoczone Królestwo – eksport do krajów pozaunijnych - 10.2014 

  

   
Wartość 
eksportu 

(mln GBP) 

09-

10.2014 

(% 

zmiana) 

Zmiana 

% wobec 

10.2013 

% 

wartości 
eksportu 

Pozycja 

09.2014 

Pozycja  

10.2013 

Łącznie 14 741 5,7 -7,2 100 - - 

USA 3 755 14,1 1,7 25,5 1 1 

Szwajcaria 1 466 -22,2 -47,9 9,9 2 2 
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Chiny 1 266 -7,8 15,1 8,6 3 3 

Hong Kong 837 18,6 70,3 5,7 4 6 

Indie 590 96,3 75,3 4,0 12 13 

Źródło: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics, 10.2014 

  

  

Tabela 5. Zjednoczone Królestwo – import z krajów pozaunijnych - 10.2014 

  

  
Wartość 
importu 

(mln GBP) 

09-

10.2014 

(% 

zmiana) 

Zmiana 

% wobec 

10.2013 

% 

wartości 
importu 

Pozycja 

09.2014 

Pozycja  

10.2013 

Łącznie 17 337 0,1 0,6 100 - - 

Chiny 3 652 12,6 14,7 21,1 1 1 

USA 2787 1,1 3,1 16,1 2 2 

Norwegia 1 170 -7,2 -10,7 6,7 3 3 

Kanada 1 071 2,9 58,5 6,2 4 6 

Hong-Kong 670 3,1 -14,4 3,9 6 5 

Źródło: HM Revenue and Customs, Overseas Trade Statistics, 10.2014 

6. Polsko – brytyjska wymiana handlowa 
  

W ciągu ostatnich lat polsko - brytyjska wymiana handlowa odnotowała okres 
dynamicznego rozwoju, szczególnie pod względem tempa wzrostu polskiego 
eksportu, który w latach 2002-2014 rósł nieprzerwanie. Zjednoczone 
Królestwo (UK) od wielu lat należy do dziesięciu najważniejszych partnerów 
handlowych Polski. Zgodnie z danymi HM Revenue & Customs, Polska zajęła 
w 2014 r. 19 pozycję wśród największych odbiorców towarów z UK - łączna 
wartość eksportu z UK do Polski wyniosła ok. 3,83 mld GBP. Polska zajmuje 
także 13 pozycję w rankingu największych eksporterów z łączną wartością 
eksportu do UK na poziomie 7,856 mld GBP. Eksport towarów do Polski w 
2014 r. wyniósł 1,3% całego brytyjskiego eksportu, natomiast import towarów 
z Polski do UK był na poziomie  1,9% ogółu importu.  
  

W strukturze polskiego eksportu do UK dominują zwykle towary o wysokim 
stopniu przetworzenia. Najpopularniejsze kategorie w polskim eksporcie to 

m.in.: (i) wyroby przemysłu elektromaszynowego, (ii) urządzenia 
mechaniczne i elektryczne,(iii) artykuły rolno-spożywcze, (iv) pojazdy, statki 
powietrzne, jednostki pływające, (v) meble i części meblowe. W przypadku 
towarów importowanych z UK do Polski, dominują również te o wysokim 
stopniu przetworzenia, jak np.: (i) wyroby przemysłu elektromaszynowego, 
(ii) wyroby przemysłu chemicznego, (iii) urządzenia mechaniczne  

  

 

7. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa 
  

Według danych ONS wartość polskich inwestycji w UK w 2013 r. wyniosła 
22 mln GBP. Skumulowana wartość inwestycji wyniosła 216 mln GBP. 
Jednocześnie, w tym samym okresie czasu wartość inwestycji brytyjskich w 
Polsce wyniosła 776 mln GBP. Skumulowana wartość inwestycji wyniosła 4,8 
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mld GBP. 

  

Do największych inwestorów brytyjskich w Polsce należą: Tesco 

Plc (supermarkety), Imperial Tobacco Plc (przemysł tytoniowy), 
GlaxoSmithKline (farmacja), British Oxygen Corporation (gazy 

techniczne), AVIVA Plc (finanse i usługi ubezpieczeniowe), Bates 

Ltd (transport, magazyny), Cadbury’s Schweppes (art. spożywcze), Shell 

Overseas Holdings Ltd. (produkty naftowe). Obserwowane jest zwiększone 
zainteresowanie brytyjskich inwestorów rynkiem polskim, szczególnie wśród 
przedsiębiorstw średniej wielkości. Poszukują oni z reguły możliwości 
wykorzystania środków unijnych przy rozpoczynaniu działalności na terenie 
Polski. Realną szansą wydaje się przenoszenie wydziałów pomocniczych 
dużych przedsiębiorstw (księgowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, badania 
i rozwój, itp.) do innych krajów  (tzw. Business Process Offshoring). Biorąc 
pod uwagę niższe koszty siły roboczej w Polsce w porównaniu do UK, 
bliskość geograficzną obu krajów oraz bliskość kulturową, Polska jest 
atrakcyjnym miejscem do lokowania tego typu inwestycji. Zaobserwować 
można także duże zainteresowanie zakupem nieruchomości w Polsce przez 
obywateli brytyjskich. Zauważalny jest ponadto znaczny wzrost 
zainteresowania ze strony polskich firm oraz osób fizycznych 
podejmowaniem działalności gospodarczej, głównie usługowej, na terenie 
UK. Rejestrowane są firmy z sektora budowlanego, przedstawicielstwa 
polskich firm produkcyjnych i handlowych, polskie hurtownie, sklepy, 

restauracje, bary itp. Według szacunków British Polish Chamber of 

Commerce, już 40 tys. firm tego typu założonych przez Polaków funkcjonuje 
na terenie Wielkiej Brytanii. 

 

Dostęp do 
rynku 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 
  

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej temat przeszkód i barier w 
dostawach polskich towarów i usług do Wielkiej Brytanii przestał być 
aktualny. Istniejące specyficzne wymagania odnośnie wprowadzania pewnych 
towarów na rynek brytyjski nie mają charakteru dyskryminacyjnego, gdyż 
stosowane są jednakowo wobec wszystkich dostawców. Dotyczy to w 
szczególności przepisów odnośnie kwarantanny zwierząt oraz bardziej niż w 
pozostałych krajach unijnych restrykcyjnych przepisów w zakresie wyrobów 
przemysłu meblarskiego (konieczność posiadania certyfikatów na niepalność 
używanych do ich produkcji materiałów). 
W odniesieniu do przewozu zwierząt domowych z innych państw UE do 
Wielkiej Brytanii i ich wywozu, od 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe, 
uproszczone procedury (szczegóły na stronie Department for Environment, 

Food and Rural Affairs: http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/). 

  

Dostęp do rynku pracy; świadczenie usług i zatrudnienie obywateli RP 
  

Od 1 maja 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
obywatele polscy mają takie same prawo do pracy na terenie Wielkiej Brytanii 
co obywatele starej „piętnastki”. Przez okres od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 

2011 r., osoba podejmująca pracę na terenie Wielkiej Brytanii, zobowiązana 
była do rejestracji tego faktu zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników 

http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/
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(Worker Registration Scheme, WRS). Wymagał on wypełnienia formularza 
rejestracyjnego i złożenia go w Wydziale ds. Rejestracji Pracowników 
(Worker Registration Team,WRT) brytyjskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych (Home Office). 

Z dn. 30 kwietnia 2011 r. zniesiono obowiązek rejestracyjny Worker 

Registration Scheme, co oznacza, że przestały istnieć wszelkie formalne 
bariery w celu podjęcia pracy przez polskich obywateli. 
  

Nabywanie i wynajem nieruchomości 
  

W chwili obecnej nie istnieją żadne ograniczenia dla obywateli polskich w 
kwestii nabywania i wynajmowania nieruchomości. 
 

Wymogi 

techniczne i 

certyfikacja. 

 

Informacje ogólne 

W Wielkiej Brytanii jednostką wiodącą w zakresie koordynacji spraw 
związanych ze standardami i normami technicznymi, testowaniem oraz 
certyfikacją towarów jest brytyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu 
(Department for Business Enterprise & Regulatory Reform). Obowiązujące w 
Unii Europejskiej normy techniczne nie stanowią części systemu prawnego i 
mają charakter dobrowolny. Dyrektywy nowego podejścia zakreślając jedynie 
ogólne, powszechnie stosowane zasady ochrony życia, zdrowia i środowiska. 
Rola BERR sprowadza się więc w tym wypadku do stworzenia 
odpowiedniego systemu (National Measurement System), w którym 
przedsiębiorstwa mają zapewniony swobodny dostęp zarówno do informacji 
obowiązujących na ten temat przepisów jak i do infrastruktury w zakresie 
testowania i certyfikacji poszczególnych towarów 

Poza Ministerstwem Handlu i Przemysłu kluczowymi instytucjami 
zaangażowanymi w problematykę związaną z normami i standardami 

technicznymi są British Standards Institution (BSI), Standards and Technical 

Regulations Directorate (STDR), British Measurement and Testing 

Association (BMTA) oraz United Kingdom Accreditation Service ( UKAS). 

  

British Standards Institution (BSI) 

BSI jest de facto firmą czy raczej grupą firm wpisaną do angielskiego rejestru 

firm prawa handlowego (Companies House). Głównym obszarem działalności 
BSI jest wdrażanie standardów technicznych w różnych sferach przemysłu, 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia. Ponadto BSI prowadzi 

szkolenia, seminaria, konferencje, sprzedaje swoje publikacje a także 
świadczy usługi związane z certyfikacją większości towarów. Organizacja 
prowadzi również rejestry w zakresie spełniania standardów ISO 9000 i ISO 
14001. 

Informacje na temat działalności British Standards Institution dostępne są na 
ich stronach internetowych:www.bsi-global.com   lub pod adresem: 

British Standards Institution 

389 Chiswick High Road 

London W4 4AL 

Tel: +44-20-8996 9000 

Fax: +44-20-8996 7400 

Przedstawicielstwo BSI w Polsce: 

BSI Polska 

http://www.dti.gov.uk/nms/index.htm
http://www.bsi-global.com/
http://www.dti.gov.uk/strd/index.htm
http://www.dti.gov.uk/strd/index.htm
http://www.bmta.co.uk/
http://www.bmta.co.uk/
http://www.companieshouse.gov.uk/
http://www.bsi-global.com/
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BSI Group Polska Sp. z o.o. 

ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa 

T: +48 (22) 330 61 80 

F: +48 (22) 390 44 70 

E: infopoland@bsigroup.com          

W: www.bsigroup.pl  

  

 National Forum for Conformity Assessment and Quality Policy 

Narodowe Forum Oceny Zgodności i Polityki Jakości zostało powołane w 
1993 r. jako niezależne ciało konsultacyjne finansowane wspólnie przez 
Standards and Technical Regulations Directorate i British Standards 

Institution. Sekretariat Forum mieści się w BSI. Narodowe Forum 

wykorzystywane jest przez DTI do przekazywania przedstawicielom 

brytyjskiego przemysłu informacji nt. aktualnej polityki rządu i Unii 
Europejskiej w zakresie standardów i norm technicznych. Służy ono ponadto 
do przeprowadzania konsultacji z przedstawicielami miejscowego biznesu na 

temat obowiązujących norm i wymogów technicznych oraz planowanych 
zmian w tym zakresie. 

  

United Kingdom Accreditation Service (UKAS) 

UKAS jest jedyną działającą w Wielkiej Brytanii instytucją uprawnioną do 
udzielania akredytacji firmom i laboratoriom w zakresie certyfikacji 

i testowania poszczególnych wyrobów. 
 UKAS ma formę prawną spółki prawa handlowego (typu non profit) 

działającą w ramach porozumienia o współpracy ( Memorandum of 

Understanding) z rządem brytyjskim reprezentowanym przez STRD. 
Udzielając akredytacji UKAS zaświadcza o wysokiej jakości 
i profesjonalizmie poszczególnych jednostek testujących, których usługi są 
następnie uznawane we wszystkich krajach członkowskich UE a często 
również i w krajach trzecich. Wykaz jednostek akredytowanych przez UKAS 
jest okresowo publikowany przez rządowe wydawnictwo (Stationary Office) 

w wydawnictwie United Kingdom Register of Quality Assessed Companies. 

Informacje na temat działalności United Kingdom Accreditation Service 
dostępne są na ich stronach internetowych: www.ukas.com. 

  

 

Świadczenie 
usług przez 
polskie 

firmy 

 

 Swoboda świadczenia usług jest jedną z czterech podstawowych swobód 
zagwarantowanych Traktatem o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. Trzy 

pozostałe to: swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ 
pracowników, oraz swobodny przepływ kapitału. Swobody te odnoszą się do 
obywateli państw członkowskich, w tym od 1 maja 2004 roku również do 
Polaków, którzy mogą świadczyć usługi na terenie Wielkiej Brytanii bez 

konieczności zakładania przedsiębiorstwa, nie są również wymagane 
pozwolenia na pobyt oraz pracę. 
Usługami w rozumieniu Traktatu są świadczenia wykonywane zwykle za 
wynagrodzeniem w zakresie, w jakim nie są objęte postanowieniami o 

swobodnym przepływie towarów, kapitału i osób. Usługi obejmują zwłaszcza: 
 działalność o charakterze przemysłowym; 
 działalność o charakterze handlowym; 
 działalność rzemieślniczą; 

mailto:infopoland@bsigroup.com
http://www.bsigroup.pl/
http://www.dti.gov.uk/strd/dtibsimou2002.pdf
http://www.dti.gov.uk/strd/dtibsimou2002.pdf
http://www.hmso.gov.uk/
http://www.quality-register.co.uk/
http://www.ukas.com/
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 wykonywanie wolnych zawodów. 
Zasada swobody świadczenia usług znajduje swoje zastosowanie tylko 

wówczas, gdy mamy do czynienia z elementem transgranicznym, to znaczy: 
 usługodawca ma siedzibę w innym państwie niż usługobiorca, a sama 

usługa przekracza granicę (np. usług telewizyjna, porada telefoniczna); 
 usługodawca przyjeżdża chwilowo w celu wykonania usługi do kraju 

usługobiorcy (np. w celu wykonania robót budowlanych); 
 usługobiorca jedzie w celu otrzymania usługi do kraju usługodawcy 

(np. w celach leczniczych); 

 zarówno usługobiorca, jak i usługodawca razem przemieszczają się z 
kraju z którego pochodzą, do państwa, gdzie realizowana będzie 
usługa (np. polski przewodnik oprowadzający angielskich turystów w 
Hiszpanii). 

Swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że 
usługodawca świadczy usługę w innym państwie UE przez określony czas, a 
więc działalność nie ma charakteru ciągłego ani stałego. Usługodawca 
posiadający przedsiębiorstwo założone w Polsce, świadczy usługę 
tymczasowo w innym kraju UE. Usługodawcy, oraz ich pracownicy nie 
wchodzą na rynek pracy kraju usługobiorcy, gdyż zatrudnieni są w firmie w 
Polsce, a do wykonania usługi są delegowani na terytorium innego państwa 
Wspólnoty Europejskiej w celu wykonania usługi. Ustawodawstwo unijne 
określa minimalne wymogi, jakie muszą być spełnione co do warunków pracy 
pracowników delegowanych, ustanawiając w szczególności nakaz 
przestrzegania lokalnych przepisów co do minimalnego wynagrodzenia, 
urlopów, czasu pracy, itp. 
Warto wiedzieć, iż co do zasady usługodawca płaci składki na ubezpieczenie 
społeczne w państwie, gdzie prowadzi swoją działalność podstawową. 
Oznacza to, iż firma, która jest zarejestrowana w Polsce, a prowadzi całą 
swoją działalność na terenie innego państwa członkowskiego, jest 
zobowiązana opłacać składki tam, gdzie wykonywana jest praca. Regulacje 

wewnątrzwspólnotowe ustanawiają jednak wyjątek niepodlegania 
pracowników delegowanych systemowi ubezpieczeń społecznych kraju, do 
którego są delegowani, pod warunkiem, że podlegają ubezpieczeniom w kraju 
stałego pobytu, a przewidywany okres delegowania nie przekracza 12 

miesięcy. W razie przedłużenia pracy można wystąpić o zgodę na 
przedłużenie tego okresu, nie więcej jednak niż na kolejne 12 miesięcy. 
Potwierdzeniem faktu ubezpieczenia w kraju wysyłającym jest formularz E-

101 wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Ustawodawstwo Unijne przewiduje oczywiście możliwość świadczenia usług 
w krajach członkowskich także poprzez założenie tam firmy (swoboda 
zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw). Założenie własnej firmy w kraju 
członkowskim ma uzasadnienie szczególnie w przypadku, gdy zamiarem 
przedsiębiorcy jest świadczenie usług w sposób ciągły i stały. Należy 
podkreślić, iż założenie firmy usługowej w Wielkiej Brytanii oznacza trwałe 
włączenie się w system gospodarczy tego kraju, czyli firma taka podlega 

całkowicie regulacjom prawnym prowadzenia działalności gospodarczej 
obowiązującym w Wielkiej Brytanii. Szczegółowe informacje dotyczące 
zakładania firmy w Wielkiej Brytanii zostały zamieszczone w sekcji 
"Prowadznie działalności gospodarczej". 
Obywatele polscy mogą także świadczyć usługi na terenie Wielkiej Brytanii 
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na zasadzie samozatrudnienia. Założenie działalności w ramach 
samozatrudnienia w Wielkiej Brytanii nie jest skomplikowane, więcej 
informacji na ten temat można znaleźć w sekcji "Samozatrudnienie". 

  

Podatek VAT a świadczenie usług 
  

Przepisy unijne przewidują, iż usługi opodatkowane są w miejscu ich 
świadczenia, a co do zasady za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się 
miejsce siedziby świadczącego usługę. Usługi zatem podlegają 
opodatkowaniu nie w kraju, gdzie są świadczone, lecz tam, gdzie swoją 
siedzibę ma usługodawca. Po 1 maja 2004 roku polskie firmy sprzedające 
swoje usługi unijnym klientom muszą odprowadzić podatek VAT w Polsce 
według polskich stawek. 
 Jednakże, przepisy unijne przewidują od tej zasady wiele wyjątków, głównie 
ze względu na szczególny charakter niektórych usług. Są to między innymi: 

 dla usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest 
miejsce położenia nieruchomości; 

 dla usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub 

rozrywki, usług pomocniczych do usług transportowych (załadunek, 
rozładunek, przeładunek), wyceny majątku rzeczowego ruchomego, na 
ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usługi jest 
miejsce faktycznego wykonania usługi; 

 w przypadku niektórych usług, świadczonych na rzecz podatników 
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, 
ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem 
świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada 
siedzibę. Przepis ten stosuje się do usług: sprzedaży praw lub 
udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw 

autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, 
oddania do użytkowania wspólnego znaku towarowego albo 
wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz innych 

pokrewnych praw, reklamy, usług prawniczych, rachunkowo-

księgowych, badania rynku i opinii publicznej, doradztwa w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzania 
danych i dostarczania informacji, usług architektonicznych i 
inżynierskich, tłumaczeń, usług bankowych, finansowych, 
ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu 
sejfów przez banki, dostarczania personelu, wynajmu, dzierżawy, lub 
innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy 
ruchome, z wyjątkiem środków transportu, usług 
telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych, 

elektronicznych, polegających na zobowiązaniu się do dokonania 
czynności lub posługiwania się prawem, usług agentów, pośredników 
działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w 
zapewnieniu usług. 

W tych przypadkach podatek VAT polska firma będzie musiała naliczyć 
według stawek obowiązujących w kraju i odprowadzić w kraju, gdzie 
odpowiednio: 

 położona jest nieruchomość; 
 faktycznie została wykonana usługa; 



29 

 

 nabywca usługi posiada siedzibę. 
Jeśli w tych przypadkach miejscem świadczenia usługi przez Polską firmę 
będzie Wielka Brytania i usługobiorca będzie podmiotem zarejestrowanym na 
potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii, to naliczenia i odprowadzenia podatku 

VAT jest obowiązkiem usługobiorcy. W przypadku, gdy usługobiorca nie jest 
podatnikiem VAT, wtedy polska firma musi zarejestrować się w Wielkiej 
Brytanii dla celów VAT (po przekroczeniu obowiązującego w Wielkiej 

Brytanii progu 58 tys. funtów) i sama naliczać i odprowadzić ten podatek. 
Podsumowując, rynek brytyjski oferuje bardzo duże możliwości świadczenia 
usług dla polskich przedsiębiorstw, także ze względu na fakt, iż Wielka 
Brytania nie wprowadziła ograniczenia przepływu siły roboczej (wyjątek 
stanowią pracownicy podejmujący pracę w Wielkiej Brytanii w oparciu o 
umowę o pracę podlegający obowiązkowi rejestracji. 
 Wielka Brytania nie wprowadziła także żadnych ograniczeń swobody 
świadczenia usług. Założenie firmy, czy rejestracja działalności w ramach 
samozatrudnienia w Wielkiej Brytanii nie jest skomplikowane i nie wymaga 

dużych nakładów finansowych. Stwarza to możliwość prowadzenia 
działalności nie tylko w oparciu o transgraniczne świadczenie usług, ale także 
stałe włączenie się w brytyjski system gospodarczy. 
 

 

3.3. Wybrane rynki Kraje Beneluksu 

 

Belgia  Informacj

e o kraju  

 

Informacje o kraju  

Belgia jest krajem w przeważającej mierze nizinnym; w środkowej 
części kraju - Wysoczyzna Brabancji; w południowo-wschodniej 

części kraju – Ardeny. Klimat atlantycki, charakteryzujący się durzą 
średnią opadów oraz mniej intensywnymi niż w Polsce porami roku. 
  

Na liczącą około 11 milionów osób, populację zamieszkującą Belgię 
przypada ponad 6 mln Flamandów, 3 mln Walonów, milion 
mieszkańców Brukseli, 80 tysięczna grupa niemieckojęzyczna, 350 
tysięczna, będąca wynikiem kolejnych fal migracyjnych, grupa 
pochodząca z krajów arabo-muzułmańskich (Marokańczycy, 
Algierczycy, Turcy) oraz inne grupy imigracyjne (Włosi, Francuzi, 

Holendrzy, Portugalczycy, Polacy). 

  

Belgia jest oficjalnie państwem trzyjęzycznym (niderlandzki, 
francuski i niemiecki). Należy jednak zaznaczyć, iż jedyną formalnie i 
faktycznie wielojęzyczną częścią kraju jest Bruksela. Językiem 
dominującym w życiu codziennym jest francuski (niemal 90% 
populacji). Drugim oficjalnym językiem stolicy jest niderlandzki 
(niecałe 10% populacji). Ze względu na dużą koncentrację instytucji i 
firm międzynarodowych, ich pracownicy najczęściej komunikują się 
między sobą po angielsku. Pozostałe części Belgii są formalnie 
jednojęzyczne. Flandrię zamieszkują najliczniejsi w skali kraju 
mieszkańcy niderlandzkojęzyczni (ok 60%). Językiem Walonii jest 
francuski. Na wschodzie kraju znajduje się zaś mały skrawek 
zamieszkiwany przez ludność niemieckojęzyczną (półoficjalnym, 
drugim językiem jest tam francuski). 
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Belgia Gospodar

ka 

Belgia należy do grona najwyżej rozwiniętych gospodarek świata i jest 
równocześnie  jednym z najbardziej zglobalizowanych państw świata. 
Tranzytowy charakter jej położenia geograficznego wytworzył bardzo 
silne współzależności z krajami sąsiednimi (Niemcy, Francja, 

Holandia). Był i nadal pozostaje on również jednym z głównych 
bodźców do rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowej 
(autostrady, koleje, porty, lotniska regionalne). Dzięki wielojęzycznej i 
z reguły dobrze wykształconej sile roboczej, Belgia od lat znajduje się 
w czołówce państw o najbardziej wydajnych gospodarkach. 
Wewnętrznie jednak, jej struktura wyraźnie podzielona jest na 
dynamiczną Flandrię (60% belgijskiego PKB, 60% belgijskich spółek, 
80% belgijskiego eksportu) i cierpiącą na syndrom deindustrializacji 

Walonię. 
 

Światowy kryzys dotknął Belgię w momencie, w którym kraj ten 
odnotowywał już spore spowolnienie koniunkturalne. Jak w 
przypadku wielu innych państw, problemy sektora finansowego 
zaraziły resztę belgijskiej gospodarki. Zaznaczyć jednak należy, iż 
szybka reakcja władz pozwoliła uratować, kosztem wielomilionowych 
nakładów, upadające banki. Również działania dotyczące rynku pracy, 
znacznie zredukowały spodziewany początkowo wzrost bezrobocia. 
 

Belgijski rząd federalny jako jeden z pierwszych w Europie 

postanowił podjąć zdecydowane kroki dotyczące nadzoru finansowego 
(zwiększenie kontroli ze strony instytucji publicznych, rozłożenie w 
czasie płatności dywidend i uzależnienie ich od długoterminowych 
wyników banków). 
 

PKB i jego struktura 

 

Kryzys gospodarczy i w konsekwencji recesja światowa dotknęły w 
ogromnym stopniu także gospodarkę Belgii. Ostatni kwartał 2008 r. 
został zaznaczony wyjątkowym spadkiem PKB (-2,1 % w ciągu 
jednego kwartału), co przeciągnęło się na pierwszy kwartał 2009 r. 

Następnie, po czterech negatywnych kwartałach, nastąpił pozytywny 
wzrost (w trzecim kwartale wyniósł +0,5 %), w taki sposób, że Belgia 
weszła ponownie na drogę wzrostu gospodarczego, tak jak inne 
państwa strefy euro. Mimo tego, w całym 2009 r., wzrost był ujemny 
(-3 %), lecz nie taki niski jak przewidywano. W 2011r. wzrost wyniósł 
1,6%, natomiast w kolejnych latach Belgia odnotowała spadek PKB 
do poziomu, odpowiednio 01% w 2012 i nawet -0,3% w 2013r. 

Według wstępnych szacunków (pełne dane zostaną opublikowane 

najwcześniej w maju 2015 r.) wzrost PKB w 2014 roku wyniesie 1%. 
 

Inflacja 

 

Według danych Banque Nationale de Belgique (BNB) oraz Eurostatu, 
w 2009 r. średnia stopa inflacji była na poziomie – 0,2 %, gdy jeszcze 
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w 2008 r. wynosiła 4,5 %. Natomiast, od września 2009 do września 
2011, inflacja stale rosła i wyniosła 3,4%. Na spadek lub wzrost 
inflacji wpływają głównie ruchy cen produktów energetycznych, 
owoców i warzyw oraz w sektorze usług.  W latach 2012 – 2014 

odnotowuje się spadek inflacji z 2,6% do 0,5%. 

 

Bezrobocie 

 

Według danych OCDE, bezrobocie w Belgii było na poziomie 7,9 % 
w 2009 r. Na przestrzeni dziesięciu lat od 1999 r. do 2009 r. wahało 
się ono między 6,6 % (2001) a 8,4 % (w 2005 r.). Według danych 
belgijskiego ministerstwa gospodarki (http://statbel.fgov.be) liczba 

bezrobotnych w 2013 roku kształtowała się następująco: w przedziale 
wieku 15-24 lata – 97.355 (na ogólną liczbę 1.325.471 osób w tym 
przedziale wiekowym); w przedziale wieku 25-49 lat – 253.848 (na 

ogólną liczbę 3.742.272 osób w tym przedziale wiekowym) oraz w 

przedziale 50-64 lata – 65.149 osób (na ogólną liczbę 2.189.324 osób 
w tym przedziale wiekowym). 

 

Belgia Handel 

zagranicz

ny 

Belgia, oraz tereny na których się ona obecnie znajduje, od dawna 
stanowią jedne z największych drzwi do i z Europy. Jej centralne 

położenie w stosunku do zachodniej części kontynentu, silnie 
rozwinięte ośrodki miejskie, sąsiedztwo Francji, Niemiec i Holandii, 
stanowią o dużej aktywności gospodarczej tego kraju oraz o jego dużej 
zależności od handlu zagranicznego. Należy do tego dodać szczególną 
rolą Antwerpii, która jest drugim pod względem przeładunku towarów 
portem morskim w Europie, najgęstszą sieć linii kolejowych na starym 
kontynencie oraz wysoko rozwiniętą żeglugę śródlądową. Nie bez 
powodu zatem udział eksportu w belgijskim PKB sięga dwóch 
trzecich wartości tego wskaźnika. 
 

Szerokie otwarcie Belgii na współpracę gospodarczą i wymianę 
handlową z zagranicą sprawia, iż kraj ten jest w dużym stopniu 
narażony na wpływ zmian handlu światowego oraz uzależniony od 
rozwoju sytuacji na światowych rynkach, między innymi na rynku 
surowców energetycznych. 
 

Zaznaczyć należy tutaj, iż ze względu na bardzo dużą ilość podmiotów 
gospodarczych operujących na terenie Belgii, a będących, z punktu 
widzenia prawnego, rezydentami innych państw, władze belgijskie 
prowadzą podwójną statystykę wymiany handlowej z zagranicą. 
Bilans według tzw. kryterium wspólnotowego bierze pod uwagę 
obroty towarowe realizowane zarówno przez podmioty belgijskie jak i 
obce. Natomiast bilans liczony według tzw. kryterium narodowego 
obejmuje jedynie obroty dokonywane przez firmy belgijskie. W 

zależności od stosowanej metody obliczeń, zmienia się saldo 
belgijskiego handlu zagranicznego (liczone według metody 
wspólnotowej jest ono od lat pozytywne; metoda narodowa wykazuje 

zaś niewielki deficyt). Eksport generuje blisko &frac34; belgijskiego 
PKB.  
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Głównymi pozycjami w belgijskim eksporcie są: wyroby chemiczne ,  
maszyny i urządzenia elektrotechniczne, pojazdy mechaniczne, 
wyroby z tworzyw sztucznych, produkty mineralne,  wyroby 

metalowe,  art. spożywcze i kamienie szlachetne. 
Belgia eksportuje około 70% produkowanych wyrobów chemicznych;  
w 2009 r. wyroby te stanowiły  27% łącznego eksportu belgijskiego. 
  

Głównymi pozycjami w belgijskim imporcie są:  wyroby chemiczne,  

maszyny i urządzenia elektrotechniczne, produkty mineralne, pojazdy 
mechaniczne, wyroby metalowe, wyroby z tworzyw sztucznych, 

kamienie szlachetne. 

Prawie 80% wartości belgijskiego eksportu w roku 2013, 
przeznaczone było na rynki europejskie. Pozostałe 20% rozłożyło się 
między Azję, obie Ameryki  i Afrykę. 
Głównymi belgijskimi odbiorcami były Francja, Holandia, Niemcy i 
Włochy. Warto zauważyć regularny wzrost belgijskiej sprzedaży do 
Azji (Indie, Chiny i Japonia), głównie kosztem rynków europejskich 

Największymi dostawcami Belgii są kraje sąsiednie ( Francja, 
Holandia, Niemcy oraz Włochy), a w dalszej kolejności Hiszpania, 
Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone, Indie i Chiny. 

  

 

 

Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych. 
  

˚dane zostaną opublikowane najwcześniej w maju 2015 r. ⊃2; dostępne dane dotyczą 2011 roku 

Żródło: *Eurostat **National Bank of Belgium 

 

Wskaźniki makroekonomiczne 2013 2014 

PKB wartość globalna (w mld EUR), w cenach bieżących (current 
prices) */** 

395,26  brak˚ 

PKB na 1 mieszkańca (w EUR), w cenach bieżących 41 866 42 853 

Tempo wzrostu PKB w % ** 0,3 1.0 

Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w % * 2,9 brak˚ 

Dług publiczny (% PKB) ** 99,84 104,5 

Stopa inflacji HICP */** -0,2 0,5 

Stopa bezrobocia % */** 8,4 8,4 

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld EUR)** 495,30 498,5 

Wartość eksportu (w mld EUR)** (wg koncepcji krajowej) 243,62 246,0 
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Wartość importu (w mld EUR)** (wg koncepcji krajowej) 252,0 252,5 

Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu 
płatniczego do PKB w % ** 

1,4 brak˚ 

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mld euro) ** 

65⊃2; brak˚ 

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich (w mln euro) ** 

51⊃2; brak˚ 

 

 

Belgia Główne 
sektory 

gospodar

ki 

 

  

Obecnie 77,7% siły roboczej pracuje w sektorze usług, 13,9% w 
przemyśle i 5,8% w budownictwie. Natomiast tylko 1,9% 

zatrudnionych jest w rolnictwie. Biorąc pod uwagę wartość dodaną 
brutto, w cenach bieżących, 74,9% gospodarki belgijskiej stanowią 
usługi; przemysł i budownictwo odpowiednio po 19,2% i 5%, a 
rolnictwo zaledwie 0,9%. Belgijski sektor usług charakteryzuje się 
rozbudowanym systemem infrastruktury logistyczno-transportowej 

(lądowej, kolejowej, portowo-dalekomorskiej i wodno-lądowej)  oraz 

pozycją  Antwerpii - jako ważnego światowego centrum obróbki,   
handlu międzynarodowego i dystrybucji  kamieni szlachetnych 

(diamentów),  m.in. za pośrednictwem giełdy diamentowej. Diamenty 
przeznaczone są zarówno do produkcji biżuterii, jak i do wielu 
zastosowań przemysłowych   
Najważniejszymi gałęziami przemysłu belgijskiego są:   chemia, 

przemysł metalurgiczny, elektro-maszynowy  (w tym produkcja 

samochodów)  oraz  branże  spożywcza i  tekstylna. 

  

Zdecydowana większość produkcji chemicznej ulokowana jest we 
Flandrii. Wokół Antwerpii powstał potężny klaster przemysłu 
chemicznego, co jest poważnym ułatwieniem dla eksportu oraz 
importu tych wyrobów przez port w tym mieście. 
  

Belgia posiada 8%-y udział w obrotach europejskiej branży 
chemicznej oraz 17%-y udział w europejskim eksporcie produktów 
chemicznych. 

 

Belgia Współpra
ca 

gospodarc

zo z 

Polską  

Gospodarcze umowy dwustronne 

 

Do najważniejszych należą: 
 

o Traktat Akcesyjny podpisany w dn. 16.04.2003 r. 

o Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Belgii i Rządem 
Wielkiego Księstwa Luksemburga w sprawie popierania i wzajemnej 

ochrony inwestycji z 19.05.1987 r. (Dz.U. 2001 nr 15 poz. 153,) 

o Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w 
sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zapobiegania 
oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodów i majątku z 20.08.2001 r. ( Dz.U. 2004 nr 211 
poz. 2139 ). 

http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=37000097|910000082&Lang=E
http://www.nbb.be/belgostat/PublicatieSelectieLinker?LinkID=37000097|910000082&Lang=E
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· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku 

· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, 
podpisana 10 października 1996 roku. 
· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, 
podpisana 29 listopada 2004 roku. 

 

Współpraca z Flandrią i jej wspólnotą językową 

 

Umowa o współpracy, przewiduje współpracę w wielu dziedzinach 
takich jak: gospodarka, nauka, technologia, zatrudnienie, polityka 

społeczna, środowisko i planowanie przestrzenne, infrastruktura, 
transport, telekomunikacja oraz polityka wobec środków masowego 
przekazu. 

 

o Dla zapewnienia realizacji wyznaczonych zadań została utworzona 
Wspólna Komisja Polsko-Flandryjska, która podczas swoich 
posiedzeń negocjuje i przyjmuje programy wykonawcze do umowy. 
Dotychczas podpisano Programy Wykonawcze na lata: 1995-1997, 

1997-1999, 2000-2002, 2003-2005, 2005-2008, 2009-2011. 

 

W ramach podpisanego w dniu 13 czerwca 2008 roku, Programu 

Wykonawczego na lata 2009-2011, Strony uzgodniły następujące 
dziedziny współpracy dwustronnej: 

 Gospodarka, mobilność i prace infrastrukturalne; 
 Handel zagraniczny; 

 Edukacja, kultura, dobro młodzieży, 
 Rozwijanie zdolności; 
 Służba zdrowia i zdrowie publiczne; 
 Rolnictwo i rybołówstwo, środowisko; 
 Turystyka i gospodarka społeczna, sport; 
 Flamandzki program współpracy z Europą Środkową i 

Wschodnią. 
 

Współpraca z Walonią i jej wspólnotą językową 

 

Podstawą prawną polsko-walońskiej współpracy międzyregionalnej są 
umowy dwustronne podpisywane na szczeblu regionalnym oraz 

umowy zawierane na szczeblu rządowym. Współpraca ta obejmuje 
kontakty województw, gmin i miast polskich z ich odpowiednikami w 
Walonii. 

 

Obowiązujący aktualnie Program Wykonawczy na lata 2008-2010 do 

umowy o współpracy między Rządem RP a Rządami Wspólnoty 
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii oraz Komisją Wspólnotową 
Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, zawiera następujące obszary 
współdziałania: 

 Edukacja, kształcenie 
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 Współpraca naukowa i techniczna 

 Rozwój ekonomiczny i regionalny 

 Kultura i społeczność europejska, kształcenie w zakresie praw 

społecznych 

Umowy ze strony polskiej koordynuje Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 
 

Handel zagraniczny – Belgia - Polska 

 

W 2013 r. Belgia zajmowała 11 miejsce wśród partnerów 
gospodarczych Polski z UE (z udziałem 3,39%)  i pozostaje od 

szeregu lat ważnym partnerem handlowym Polski. 
 

Zgodnie z polskimi danymi statystycznymi saldo polsko-belgijskich 

obrotów towarowych w 2013 r. osiągnęły wartość 6.935,67 mln EUR i 
zamknęły się ujemnym dla Polski saldem handlowym w wysokości 
199,98 mln EUR (wobec 440,02 mln EUR w 2012 r.). Podkreślić 
należy korzystną zmianę w saldzie handlowym Polski w porównaniu 
do lat poprzednich. Dynamika obrotów wykazała wzrost eksportu o 
12,4% (w 2011 r. spadek o 7,9%), oraz wzrost importu o 3,8% (w 

2012 r. odnotowano nieznaczny wzrost o 0,1%). 

 

Głównymi grupami towarowymi w eksporcie do Belgii w 2013 r. 
były: 

 urządzenia mechaniczne i elektryczne           17,96% 

 pojazdy mechaniczne                                    16,92% 

 tworzywa sztuczne                                        11,69% 

 wyroby metalurgiczne                                    9,97% 

 wyroby różne                                                  8,01% 

 

Głównymi grupami towarowymi w imporcie z Belgii w 2013 r. były: 
 tworzywa sztuczne                                                        17,58%   

 produkty przemysłu chemicznego                                  16,96% 

 wyroby metalurgiczne                                                    14,68% 

 pojazdy mechaniczne                                                      13,76% 

 urządzenia mechaniczne i  elektryczne   10,59% 

 

W polskich dostawach do Belgii maszyny i urządzenia, sprzęt 
elektryczny oraz pojazdy  stanowiły łącznie prawie 35% eksportu. 
Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat i wskazuje na pozytywne 

zmiany i unowocześnienie polskiego eksportu, w którym dominują 
towary wysoko przetworzone. Najważniejszymi towarami 
sprzedawanymi do Belgii były: części i akcesoria samochodowe, 
pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, siedzenia samochodowe,  

meble do siedzenia, kable metalowe, itp.  Największy udział w 
naszym imporcie z Belgii miały wyroby przemysłu chemicznego 
(polimery etylenu, polimery akrylowe, polimery propylenu), niemniej 

jako pojedynczy towar największą ilość stanowiło mięso wieprzowe. 

Oprócz tego importowano pojazdy samochodowe, ciągniki, leki, itp. 
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W handlu polsko-belgijskim w 2013 r. (podobnie jak w latach 

poprzednich) najwyższe dodatnie saldo dla Polski występuje w branży 
urządzeń mechanicznych oraz w branży produktów mineralnych. 

Natomiast największy deficyt odnotowuje się w branżach: wyrobów 
chemicznych i tworzyw sztucznych. Analiza wykazu największych 
partnerów handlowych po stronie polskiej i belgijskiej prowadzi do 
wniosku, że w wymianie handlowej między obu krajami znaczna 
część obrotów przypada na obroty wewnątrz-korporacyjne (wewnątrz-

gałęziowe) realizowane przez duże firmy i grupy międzynarodowe. 
 

Analizując zestawienie największych państw-odbiorców towarów 
belgijskich, Polska zajmuje (wśród krajów europejskich) 9 miejsce z 

udziałem 1,6% w całości eksportu natomiast wśród państw-

dostawców zajmujemy 8 miejsce z udziałem 1,0%.   
Charakterystyczną cechą polsko-belgijskiej wymiany handlowej jest 

jej silna koncentracja na regionie Flandrii. Z Flandrią realizujemy 
ponad 85% łącznych obrotów między Polską i Belgią, na Walonię 
przypada 13%, a na Stołeczny Region Brukseli 2%. 
4.3. Inwestycje (wzajemne) 

 

Według danych Narodowego Banku Polskiego w trakcie 2012 roku 
Polska odnotowała napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z 
Belgii w wysokości 319,9 mln EUR. Skumulowane inwestycje 
belgijskie w Polsce na koniec 2012 roku wyniosły 4925,9 mln EUR. 
 

Belgian Business Chamber z siedzibą w Warszawie ocenia, że w 
Polsce zainwestowało już ponad 500 przedsiębiorstw belgijskich. 
Wśród inwestorów belgijskich najwięcej jest firm małych i średnich, 
które dominują również w gospodarce wewnętrznej. Firmy te plasują 
swe inwestycje w różnych dziedzinach gospodarki, a głównie w 
sektorach: finansowo-ubezpieczeniowym, energetycznym, 

spożywczym, materiałów budowlanych, maszyn rolniczych i usług 
komunalnych. 

 

Firma Euroclean Bank – belgijska instytucja finansowa zajmująca się 
obsługa transakcji na rynkach kapitałowych przeniesie w ciągu 
najbliższych pięciu lat ponad 400 miejsc pracy z Brukseli do oddziału 

w Krakowie. Decyzja o wyborze Krakowa jako miejsca największej 
placówki firmy poza centrala w Belgii wynikała z dostępności 
wysokiej klasy specjalistów na rynku polskim. 
 

Wg. NBP - polskie firmy zainwestowały w Belgii 123,8 mln EUR w 
2012 roku. Skumulowane inwestycje polskie w Belgii na koniec 2012 

roku wyniosły 2283,2 mln EUR. Są to przepływy kapitałowe, które 
zgodnie z metodologią NBP zaliczane są do kategorii inwestycji 
bezpośrednich. 
Należy podkreślić, że w Belgii rejestrowanych jest coraz więcej 
małych polskich firm, często jednoosobowych, które zajmują się 
świadczeniem usług budowlanych, remontowych itp. głównie w 
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oparciu o pracowników sprowadzanych z Polski. Wg. urzędu 
zajmującego się rejestracją tego typu działalności (INASTI) w 2012 
zarejestrowanych było 8270 polskich samozatrudnionych 
pracowników. 
 

Ponad 30% przedsiębiorców polskich prowadzących często 
jednoosobową działalność gospodarczą przypada na branżę stricto 
budowlaną (2448 firm). Kolejne 40% przypada na przemysł, w skład 
którego wchodzi branża budowlana. Z kolei 15% stanowią osoby 
prowadzące działalność handlową (ponad 50 sklepów spożywczych 
oferujących wyłącznie produkty polskie). 
 

Firmy te nie są zaliczane do kategorii FDI, lecz w wyniku ich 
działalności może w przyszłości nastąpić zwiększenie zainteresowania 

lokowaniem bezpośrednich inwestycji w Belgii przez polskie 
podmioty gospodarcze. Tworzenie takich przedsiębiorstw aktywnie 
wspierają władze terytorialne (na szczeblu miast, gmin, prowincji) z 
uwagi na to, iż przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i do 

aktywizacji życia gospodarczego w warunkach osłabionej 
koniunktury. 

 

Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych (PAIiIZ), największymi belgijskimi inwestorami w 
Polsce są: ACP Europe, BELBAL, Betafence N.V., BOS Automotive 

Products Belgie N.V., Brouwerij Palm N.V., Chaufourneries de 

Hergenrath, Democo Poland Sp. z o. o., Dossche, Elbicon, Electrabel 

S.A., FNE, Fortis Bank NV/S.A., GE Power Controls Belgium BV, 

Gyproc Benelux S.A., Henschel Engineering N.V., Holdes NV, KBC 

Bank N.V., Kinepolis Group, Koramic Building Products N.V., 

Lhoist, Materne-Confilux S.A., Pregis NV, Radson NV, Rom Heribert, 

Solvay. 

  

Współpraca regionalna 

 

24 października 2001 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy 
Województwem Mazowieckim i Regionem Brukseli Stolicy. Na mocy 

tego porozumienia, strony współpracują szczególnie w następujących 
dziedzinach: 

 współpraca pomiędzy organami samorządów terytorialnych; 
 wspieranie integracji z Unią Europejską i wymiana informacji; 
 ochrona środowiska; 

 zagospodarowanie przestrzenne; 

  współpraca i promocja gospodarcza. 
 

W czerwcu 2007 r. został podpisany Szczegółowy Program 
Współpracy między Województwem Mazowieckim a Regionem 
Stołecznym Brukseli-Stolicy w zakresie ochrony środowiska na lata 
2007 – 2010. Program przewiduje wyjazdy studyjne i wymianę 
doświadczeń w zakresie gospodarki niebezpiecznymi odpadami, 
gospodarki wodnej, edukacji ekologicznej, zanieczyszczeń 
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powodowanych przez transport i ochrony terenów naturalnych. 
Realizację programu zainaugurowała wizyta studyjna przedstawicieli 
Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta st. Warszawy w 
Brukseli w czerwcu 2007 r. (wizyta w oczyszczalni ścieków i spalarni 
odpadów). Obecnie trwają prace nad kolejnymi szczegółowymi 
programami współpracy w zakresie transportu, działań gospodarczych 
i spraw europejskich. Ze względu na skomplikowaną strukturę 
administracyjną Belgii, umowy o współpracy zawarte między Rządem 
Polskim a Flandrią, Walonią, 
  

Regionem Stołecznym Brukseli można również traktować jako 
umowy regionalne: 

 

Współpracę Rzeczypospolitej Polskiej z belgijskimi regionami 
Flandrią, Walonią i Regionem Brukseli regulują następujące umowy : 
o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku. 

o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, 
podpisana 10 października 1996 roku. 
o Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, 
podpisana 29 listopada 2004 roku. 

 

Szczegółowe informacje na temat tych umów umieszczone są w 
punkcie Gospodarcze umowy dwustronne w rozdziale IV. 

„Dwustronna współpraca gospodarcza” 

 

Współpraca samorządów gospodarczych 

 

Istnieją 3 organizacje zajmujące się współpracą gospodarczą pomiędzy 
Polską a Belgią: 
 

· Belgian Business Chamber w Warszawie istnieje od roku 1992. 
Organizacja ta współpracuje z wieloma instytucjami, a ponadto 
zajmuje się promocją polsko-belgijskiej współpracy ekonomicznej i 

kulturalnej, promowaniem Belgii w Polsce, jak również informuje o 
możliwościach inwestowania w naszym kraju. 
 

· Bepolux - Belgijsko-Polsko-Luksemburska Izba Handlowa jest 

organizacją zrzeszającą prywatne firmy, federacje, biznesmenów. Jej 
głównym zadaniem jest promowanie belgijskich i luksemburskich 
inwestycji w Polsce, ale może ona również wspierać współpracę 
pomiędzy polskimi, a belgijskimi i luksemburskimi firmami. 
 

· W 1996 roku powołana została Walońsko-Polska Izba Handlowa. 

Stanowi ona uzupełnienie Belgijsko-Polsko-Luksemburskiej Izby 

Handlowej przyczyniając się w szczególności do ożywienia kontaktów 
pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i walońskimi. 
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· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Flandrii podpisana w dniu 6 czerwca 1994 roku 

· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii i Rządem Walońskim, 
podpisana 10 października 1996 roku. 
· Umowa o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, 
podpisana 29 listopada 2004 roku. 

  

Współpraca z Flandrią i jej wspólnotą językową 

  

Umowa o współpracy, przewiduje współpracę w wielu dziedzinach 
takich jak: gospodarka, nauka, technologia, zatrudnienie, polityka 

społeczna, środowisko i planowanie przestrzenne, infrastruktura, 
transport, telekomunikacja oraz polityka wobec środków masowego 
przekazu. 

  

- Dla zapewnienia realizacji wyznaczonych zadań została utworzona 
Wspólna Komisja Polsko-Flandryjska, która podczas swoich 
posiedzeń negocjuje i przyjmuje programy wykonawcze do umowy. 
Dotychczas podpisano Programy Wykonawcze na lata: 1995-1997, 

1997-1999, 2000-2002, 2003-2005, 2005-2008, 2009-2011. 

  

W ramach podpisanego w dniu 13 czerwca 2008 roku, Programu 

Wykonawczego na lata 2009-2011, Strony uzgodniły następujące 
dziedziny współpracy dwustronnej: 
  

- Gospodarka, mobilność i prace infrastrukturalne; 
- Handel zagraniczny; 

- Edukacja, kultura, dobro młodzieży, 
- Rozwijanie zdolności; 
- Służba zdrowia i zdrowie publiczne; 

- Rolnictwo i rybołówstwo, środowisko; 
- Turystyka i gospodarka społeczna, sport; 
- Flamandzki program współpracy z Europą Środkową i Wschodnią. 
  

Współpraca z Walonią i jej wspólnotą językową 

  

Podstawą prawną polsko-walońskiej współpracy międzyregionalnej są 
umowy dwustronne podpisywane na szczeblu regionalnym oraz 

umowy zawierane na szczeblu rządowym. Współpraca ta obejmuje 
kontakty województw, gmin i miast polskich z ich odpowiednikami w 
Walonii. 

  

Obowiązujący aktualnie Program Wykonawczy na lata 2008-2010 do 

umowy o współpracy między Rządem RP a Rządami Wspólnoty 
Francuskiej Belgii i Regionu Walonii oraz Komisją Wspólnotową 
Francuską Regionu Stołecznego Brukseli, zawiera następujące obszary 
współdziałania: 
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· Edukacja, kształcenie 

· Współpraca naukowa i techniczna 

· Rozwój ekonomiczny i regionalny 

· Kultura i społeczność europejska, kształcenie w zakresie praw 
społecznych 

  

Umowy ze strony polskiej koordynuje Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 
  

 

Belgia  Dostęp do 
rynku 

Warunki 

Świadcze
nia Usług 
Transgra

nicznych  

Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. 
Belgia otworzyła swój rynek dla podmiotów polskich świadczących 
usługi transgraniczne w tym kraju. Firmy polskie, które pragną 
świadczyć usługi w Belgii, muszą pamiętać o przestrzeganiu zarówno 
przepisów unijnych, tworzących ramy dla świadczenia usług na 
obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje UE oraz 

Norwegia, Liechtenstein i Islandia), jak i uregulowań narodowych 
belgijskich. 

Podstawy prawne dla świadczenia usług na terenie EOG stanowią 
m.in. art. 50 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
dyrektywa 96/71/WE określająca warunki świadczenia usług 
realizowanych poprzez delegowanie pracowników, Rozporządzenia 
Rady określające zasady stosowania systemów zabezpieczenia 
społecznego itp. 
Przy świadczeniu usług przez polską firmę w Belgii na podstawie 
kontraktu z partnerem miejscowym (w charakterze wykonawcy lub 

podwykonawcy) przedsiębiorstwa polskie nie muszą uzyskiwać zgody 
na pracę dla pracowników delegowanych, zobowiązane są jednak do 
przestrzegania warunków miejscowych i procedur, które obowiązują 
wszystkie firmy z EOG, prowadzące działalność usługową w tym 
kraju. 

 

Od 1 kwietnia 2007 r. zagraniczni pracownicy wykonujący 
ograniczone w czasie prace na terenie Belgii podlegają obowiązkowej 
rejestracji w ramach systemu LIMOSA. 

Obowiązek ten dotyczy między innymi pracowników delegowanych 
przez polskie firmy oraz samo-delegujących się do Belgii 
przedsiębiorców indywidualnych, świadczących w tym kraju usługi 
transgraniczne. 

Z uwagi na to, że obowiązkowa rejestracja stanowi nowy element 
wśród procedur związanych ze świadczeniem usług transgranicznych 
w Belgii, a ponadto dotyczy ona nie tylko pracowników świadczących 
usługi, jest ona przedmiotem odrębnej informacji. 
 

Pozostałe również obowiązujące procedury i obowiązki dotyczące 
zagranicznych firm świadczących usługi transgraniczne można 
przedstawić w następujących grupach zagadnień: 
 

-    legalizacja pobytu, 

-    przepisy prawa pracy i BHP, 
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-    dostęp do zawodów, 
-    ubezpieczenia społeczne, 
-    uwarunkowania podatkowe. 

Poniżej omówione zostały ogólne zobowiązania polskich 
przedsiębiorstw świadczących usługi w Belgii - w stosunku do 

administracji tego kraju. 

Należy pamiętać, że Belgia jest państwem federalnym, w którym 
funkcjonują trzy regiony (Flandria. Walonia, Bruksela-Stolica) oraz 

trzy wspólnoty językowe (Francuska, Niderlandzka i Niemiecka). 
Oprócz różnych języków urzędowych w regionach (prowincjach) 
mogą obowiązywać również nie do końca jednolite wymagania 

proceduralne, choć podstawowe zasady są wspólne na terenie całego 
kraju. Rozproszenie tej problematyki w różnych urzędach 
(federalnych, regionalnych, lokalnych) jest więc pewnym 
utrudnieniem dla polskich podmiotów świadczących usługi. 
 

 

Informacje o rynku - HOLANDIA 

 

Holandia 

 

Informac

je ogólne 

 

Położenie geograficzne 

Królestwo Niderlandów (KN) składa się z czterach krajów: 
Niderlandów, Aruby, Curaçao i Sint-Maarten. Pozostałe 
drobnewyspy karaibskie: Bonaire, Sint Eustatius i Saba są 
traktowane jako nadzwyczajne gminy w Niderlandach (tj. w 

europejskiej części KN).  Niderlandy położone są w zachodniej 
części Europy, nad Morzem Północnym i są krajem wybitnie 
nizinnym (znaczna część terytorium leży poniżej poziomu morza). 
Graniczą one z Belgią (na odcinku 450 km) i Niemcami (577 km). 
  

Nazwa kraju 

Obok oficjalnej nazwy: Królestwo Niderlandów często używa się 
formy: Holandia. Właściwie jest ona nazwą dwóch zachodnich 
prowincji nadmorskich, Noord- i Zuid-Holland (Północna 
i Południowa Holandia), które odegrały istotną rolę w historii kraju. 
Największym miastem (744 tys. mieszkańców), a zarazem centrum 
finansowym i kulturalnym KN jest jego stolica Amsterdam. Do 

większych miast zaliczyć można również Rotterdam,  Utrecht 

i Hagę. 
  

Ludność: 
KN, pomimo jego niewielkiej powierzchni, zamieszkuje aż 16,8 
miliona osób. Najgęściej zaludniona jest tradycyjnie zachodnia 
część kraju (obejmująca prowincje Północnej i Południowej 
Holandii, a także prowincji Utrecht), gdzie mieszka 44% populacji. 
KN jest najgęściej zaludnionym krajem Europy. Aktualna struktura 
wiekowa ludności KN nie różni się znacznie od innych 
zachodnioeuropejskich krajów. Największy procent populacji 
stanowią osoby w wieku 25-54 lat. 

Społeczeństwo holenderskie składa się obecnie prawie w 20% z 
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osób o narodowości innej niż holenderska, przy czym 10% pochodzi 
spoza Europy. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są 
Indonezyjczycy, Niemcy, Turcy, Surinamczycy i Marokańczycy. Od 
otwarcia niderlandzkiego rynku pracy dla obywateli RP bardzo 

liczna jest społeczność polska (ok. 170.000 osób wg. danych 
holenderskiego urzędu statystycznego). 
Obszar: Powierzchnia KN wynosi 41543 km2., przy czym 

powierzchnia części lądowej wynosi 33893 km2, a części morskiej 
7650 km2. 

  

 

 Ogólna 
charakter

ystyka 

sytuacji 

gospodar

czej. 

 Królestwo Niderlandów (KN) jest wysoko rozwiniętą i otwartą 
gospodarką, z bardzo ważną rolą handlu zagranicznego, który 
przyczynia się do wytworzenia ponad połowy niderlandzkiego PKB. 
Struktura gospodarki KN jest charakterystyczna dla kraju 

wysokorozwiniętego z wiodącym udziałem sektora usług. Sektory 
usługowe (w tym handel) generują ok. 74% wartości dodanej KN, 
produkcja przemysłowa ok. 26% (w tym rolnictwo ok. 2%), sektor 
instytucji rządowych ok. 12%. Główne dziedziny działalności 
przemysłowej KN to przetwórstwo spożywcze, produkcja 
chemiczna, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja maszyn 

elektrycznych. 

  

Gospodarka KN – w wyniku światowego kryzysu finansowego i 
gospodarczego – od 2008 r. znajduje się w fazie spowolnienia 
rozwoju gospodarczego i jest to prawdopodobnie najgłębsza recesja 
gospodarcza KN w historii państwa. Stopa wzrostu gospodarczego 
KN w 2014 r., w stosunku do 2007 r., spadła o 2,8  p.p. (+3,9% w 

2007 r.,  – 0,8 w 2012 r., - 0,7 w 2013 r.). Spadek wzrostu wartości 
dodanej odnotowały praktycznie wszystkie sektory gospodarki. W 
2014 r. odnotowano - po raz pierwszy - wzrost PKB na poziomie 1,1 

%. 

  

Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego KN pozostają handel 
oraz antykryzysowe działania KN podejmowane od 2008 r., które 
skupiły się przede wszystkim na wsparciu dla sektora finansowego, 
wzmożeniu inwestycji publicznych (gł. infrastruktura), pomocy dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Należy odnotować znaczący 
wzrost bezrobocia w latach 2012-2014 (stopa bezrobocia w KN była 
najniższa w UE: 5,4 % w 2010 i 2011 r. w chwili obecnej jest 
powyżej 7 %). 
  

Polityka gospodarcza rządu premiera Marka Rutte została oparta na 
dziewięciu sektorach priorytetowych (rolnictwo, ogrodnictwo, 
wysokie technologie, energia, logistyka, przemysł „kreatywny”, 
nauki przyrodnicze, chemia, gospodarka wodna), na rozwój których 
w latach 2011-2015 planuje się przeznaczyć 1,5 mld euro. Ponadto 
rząd skoncentrował się na wsparciu innowacyjności oraz 
wprowadzeniu dalszych redukcji obciążeń administracyjnych dla 

przedsiębiorców. 
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Dynamika PKB i sytuacja budżetowa 

  

Wg danych CBS.NL z końca 2014 r. gospodarka holenderska 
zanotowała wzrost o 05 % w IV kw. i 0,2 w III kw. 2014 r. W 
stosunku rocznym gospodarka zwiększyła się o 1 % w grudniu 2014 
r., w stosunku rok do roku, po raz pierwszy od 3 lat. W okresie od 3 

kwartału 2011 r. (kiedy wzrost wyniósł 1 %) do końca 2013 r. 
gospodarka holenderska odnotowywała negatywny wzrost 
gospodarczy. Recesji towarzyszył niski poziom konsumpcji 
wewnętrznej i odnotowuje się ciągły spadek jej poziomu w trakcie 
całego okresu od początku 2012 r. a konsumpcja gospodarstw 
domowych zmniejszyła się o 2,3 %. Trend spadkowy konsumpcji 
obserwuje się od 2 i pół roku i dotyczy zarówno środków trwałych 
jak i żywności, energii. Odnotowano również spadek nakładów 
przedsiębiorców na inwestycje w środki trwałe o 3,0 % w 2013 r. 
stosunku do III kw. 2012 r. Po raz pierwszy od kilku lat na 

przełomie 2014/2015 poziom optymizmu producentów przekroczył 
0 %, osiągając 3,2 % w styczniu 2015 r. Poziom optymizmu 

konsumentów pozostaje wciąż ujemny. 
Przypomnijmy, że średni poziom wzrostu PKB KN w okresie lat 
2000-2010 wynosił 1,6%. Stopa wzrostu gospodarczego w 2010 r. 
wzrosła i wyniosła ok. 1,7% (-3,9% w 2009 r.). w 2011 r. KN 

odnotowuje wzrost gospodarczy na poziomie 1,2 % (choć wzrost w 
3 i 4. kwartale 2011 r. w stosunku kwartalnym był ujemny a w 4 kw. 
odnotowano spadek o 0,7 procent w stosunku do analogicznego 

okresu w 2010 r.). Średnia stopa wzrostu gospodarczego w ciągu 
2011 r. wyniosła 1,2 %, a 2012 r. – 1,2 %. 

  

W okresie recesji pogorszeniu uległa sytuacja budżetowa. W 2011 r. 
KN odnotowało deficyt budżetowy na poziomie 4,6 % PKB (5,1% 
w 2010 r.), w 2012 – 4,1 %, a w 2013 r. deficyt wyniósł 2,5 % i 
zmniejszył się do 1,3 % w 2014 r. (przypomnijmy, że w okresie 
2006-2008 KN posiadało nadwyżkę budżetową). Dług publiczny w 
2011 r. i 2012 r. wyniósł 65,7 % PKB, w 2013 r. nastąpił jego 
wzrost do 71.3% PKB i w 2014 r. do poziomu 75,0%. Głównymi 
przyczynami pogarszania się sytuacji budżetowej KN są 
finansowanie działań antykryzysowych i wzrastających kosztów 
wynikających z rosnącego bezrobocia lub jego przeciwdziałania 
oraz zmniejszone wpływy budżetowe wynikające ze spowolnienia 
gospodarczego. 

  

Inflacja. 

  

Średni poziom inflacji w KN w okresie lat 2000-2010 wynosił 2,1%. 
W latach 2010-2013 wyniósł 2,2 %. Inflacja  w 2012 r. i 2013 r. 

wyniosła 2,5%. W 2014 r. odnotowano spadek do poziomu poniżej 
1%. 

  

Bezrobocie. 
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KN pozostawało krajem niskiego bezrobocia. Średni poziom 
bezrobocia w KN w okresie lat 2003 – 2010 wynosił 5,3%. Stopa 
bezrobocia w 2010 i 2011 r. w porównaniu do roku 2009 wzrosła i 
osiągnęła poziom 5,4% (4,8% w 2009 r.). W 2012 r. jej dalszy 
wzrost - do 7,4 % (ponad 13 % wśród ludzi młodych) - był znacznie 
wyższy, niż przewidywano, a w ciągu roku ubyło aż 82 tys. miejsc 
pracy. Do 322 tys. wzrosła liczba osób pobierających zasiłek. 
Największy spadek zatrudnienia nastąpił w sektorze rolniczym, 
budowlanym i hotelarsko-restauracyjno-cateringowym (tzw. 

horeca). Wzrost bezrobocia do poziomu historycznie wysokiego 

powyżej 8 % w 2013 r. stanowi znaczące zjawisko w kraju, w 
którym tradycyjnie stopa bezrobocia wynosiła ok. 5% przed 
kryzysem finansowym. W 2014 r. odnotowano zmniejszenie 

bezrobocia do poziomu 7%. Pomimo, że nominalnie niezbyt wysoka 
w porównaniu z innymi krajami, postrzegana jest w KN jako 
znaczący problem ekonomiczny powodujący niechęć w stosunku do 
pracowników migrujących. 
  

Inwestycje. 

  

Skumulowana wartość BIZ ulokowanych w KN (stocks inward) na 

koniec 2014 r. wyniosła 4 090 864 mln euro (3 953 383 mln euro w 

2013 r.). Skumulowana wartość niderlandzkich BIZ za granicą 
(stocks outward) na koniec 2014 r. wyniosła  3 456 572 mln euro (3 

280 380 mln euro w 2013 r.). 

Według rankingu Central Intelligence Agency (CIA) w  2013 r. KN 

było 10. krajem inwestorem BIZ (stocks outward) i 14 krajem 

przyjmującym BIZ (stocks inward) na świecie. W KN swoją 
siedzibę posiada 5 wiodących korporacji transnarodowych: Philips, 
Unilever, Royal Dutch / Shell Group, DSM NV i Akzo Nobel. 

Do najważniejszych zagranicznych inwestorów w KN należą firmy 
amerykańskie, brytyjskie, belgijskie, niemieckie i japońskie. 
Inwestycje napływają głównie do sektorów wydobywczego, 
petrochemicznego i przemysłu spożywczego. Zainteresowanie 
rynkiem KN wzrasta w Korei Południowej, Chinach oraz Indiach 

(głównie w sektor IT). Na podkreślenie zasługuje szczególnie 
dynamicznie rosnąca liczba projektów badawczych realizowanych z 
zaangażowaniem zagranicznego kapitału. Najwięcej inwestuje się w 
dużych metropoliach - Amsterdamie i Rotterdamie. 

Firmy niderlandzkie inwestują głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Belgii i Szwajcarii. Jedną czwartą 
całkowitej sumy niderlandzkich inwestycji zagranicznych stanowią 
inwestycje w przemysł wydobywczy i petrochemiczny. Ważną rolę 
odgrywają także zagraniczne inwestycje w bankowości i 
ubezpieczeniach. 

  

 

 Handel 

zagranicz

Według danych Światowej Organizacji Handlu (WTO), w rankingu 
handlu światowego w 2013 r. Niderlandy zajmowały 5 pozycję w 
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ny. 

  

 

eksporcie towarów [3,6% udziału w eksporcie światowym] (5 
pozycja w 2012 r.) i 8 pozycję w imporcie towarów [3,1%] (7 
pozycja w 2012 r.) oraz 7 pozycję w eksporcie usług komercyjnych 
[2,99 %] (9 pozycja w 2012 r.) i 8 pozycję w imporcie usług 
komercyjnych [2,9%] (8 pozycja w 2012 r.). 

Głównymi partnerami według wartości obrotów są: Niemcy 
(20,3%), Belgia (10,8%), Wlk. Brytania (7,6 %), Francja (6,6 %), 

USA (5,6%), Chiny (4.8 %,). Zarówno w eksporcie jak i imporcie 
KN dominuje handel maszynami, urządzeniami transportowymi, 
wyrobami chemicznymi, paliwami i olejami oraz żywnością. 
Eksport z KN w latach 2013-2014 odnotował minimalny wzrost 
wartości na poziomie około 2 % (dla przypomnienia jeszcze 5,4 % 
w 2012 r., 19,8% w 2010 r. oraz - 16,5% w 2009 r.);  w 2014 r. 

nastąpiło zmniejszenie wartości importu o 4% (-1,3 % w 2013 r.). 

Przypomnijmy, że około 50% towarów importowanych do KN, po 
niewielkim przetworzeniu, jest re-eksportowanych. 

  

3.2. Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych. 
  

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Królestwa 
Niderlandów 

w latach 2011 – 2014 

  

  

Wyszczególnieni
e 

jedn

. 
2011 r. 2012 2013 2014 

            

Ludność tys. 16 725
1
 16 778

1
 16 779

1
 16 829 

PKB – dynamika % 1,2
1
 -0,9

1
 -0,7

1
 1,1

1
 

PKB – wartość 
mld 

euro 
601,9

4
 601

4
 642

5
 649

5
 

PKB na 1 

mieszkańca 
euro 35 992 35 825 38 260

5
 38 574

5
 

PKB na 1 

mieszkańca wg 
PPS

3
 

euro 32 900 32 500 
  

32 600
2
 

b.d. 

Inflacja % 2,5
1
 2,5

1
 2,5

1
 0,9

1
 

Stopa 

bezrobocia 
% 4,2

1
 4,7

1
 5,5

1
 8,0

1
 

Stopa 

zatrudnienia (na 

podstawie 

średniej z 3 lat) 

% 71,1
1
 70,8

1
 72,3

1
 72,1 

Nadwyżka/deficy
t budżetowy 
(EMU) 

- procentowa 

relacja do PKB 

% -4,0
2
 -4,0

2
 -2,3

1
 -1,3

4
 

Dług publiczny % 65,7 65.7 71.3% 75,0% 
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(EMU) 

- procentowa 

relacja do PKB 

  

Relacja 

deficytu/nadwyżk
i na rachunku 

obrotów 
bieżących 
bilansu 

płatniczego do 
PKB 

% 7,3 9,4 
9,7 

  
b.d 

BIZ – wartość 
rocznego 

napływu 

(flow inward)
4
 

mln 

euro 
b.d. 190 050 

  

274 939 
b.d. 

BIZ – wartość 
rocznego 

odpływu 

(flow outward)
 4

 

mln 

euro 
b.d. 190 084 

  

238 348 
b.d. 

BIZ w KN – 

wartość 
skumulowana 

(stocks inward)
 4

 

mln 

euro 

3 737 

319 
3 953 383 

  

4 090 864
4
 

b.d. 

BIZ KN za 

granicą –
wartość 
skumulowana 

(stocks 

outward)
 4

 

mln 

euro 

3 079 

317 
3 280 380 

  

3 456 572 
b.d. 

Wartość 
obrotów handlu 
zagranicznego – 

(ceny bieżące) 

mln 

euro 
768 803

1
 
  

821 303
1
 

819 461
1
 814 942 

Eksport – ceny 

bieżące 

mln 

euro 
404 863

1
 
  

431 430 
386 355

1
 382 556

1
 

Eksport – 

dynamika 

(wartość) 
% 9 

1
 

                

      5.4 
1,0 

1
 2 

1
 

Import – ceny 

bieżące 

mld 

euro 
363 940 389 873

1
 433 106

1
 432 386

1
 

Import – 

dynamika 

(wartość) 
% 9.7

1
 6.8 

1
 -1,3 

1
 -4 

1
 

Saldo obrotów 
HZ – ogółem 

mln 

euro 
40,9 41,5 46,8 49,8 

  

  

Źródła: 1CBS, 
2
CPB, 

3
EUROSTAT, 

4
DNB, 

5 
IMF 
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Aktualne prognozy gospodarcze. 

  

W ślad za wzrostem gospodarek światowych i europejskich, 
Centralne Biuro Planowania KN prognozuje, że gospodarka 
holenderska wzrośnie w 2015 r. o 1,8%.  Odbicie jest stabilne. 

Eksport nadal będzie głównym motorem wzrostu. Przewidywane 
zwiększenie eksportu o ponad 5% (z wyłączeniem energii) w 2014 r. 
zapewni gospodarce holenderskiej bodziec wzrostowy. Inflacja 

(HICP) w 2014 r. zbliżyła się do - 0,1%, co jest wartością średnia 
dla strefy euro, zgodnie z ostatnimi prognozami KE. W 2015 r. roku 

inflacja wzrośnie do 0,9%  w wyniku wzrostu gospodarczego. 

Obniżenie kosztów produkcji  i zwiększenie rentowności w wyniku 
zmniejszenie kosztów pracy zapewnia im więcej środków na 
inwestycje. Efekt ten odegra szczególnie ważną rolę w 2015 r., ale 
również będzie miał opóźniony wpływ na wskaźniki 2016 r. 
Zatrudnienie wzrośnie, co z kolei prowadzi do wyższych dochodów 
gospodarstw domowych, a tym samym zwiększoną konsumpcję. 
Ponadto firmy będą uwzględniać spadek kosztów produkcji 
częściowo w cenach rynkowych, co doprowadzi do obniżenia 
inflacji. Siła nabywcza gospodarstw domowych wzrośnie ze 
względu na niższe ceny. Zwiększenie płac o 1,1% w 2014 r. i 1,4 % 

w 2015 r.  przełoży się na pozytywny impuls konsumpcyjny ze 
względu na niską inflację. Bezrobocie spada powoli. Oczekuje się 
nieznacznego spadku bezrobocia do 7% w 2015 r. i 2016. Deficyt 

budżetowy spadnie do 1,8% PKB w 2015 r. oraz 1,2% w 2016 r. 

 Spadek deficytu sektora instytucji rządowych między 2014 i 2016 
będzie miał miejsce dzięki wzrostowi gospodarczemu. Wydatki 
publiczne wyraźnie maleją po raz pierwszy od 2009 r. Wydatki na 
opiekę zdrowotną zmniejszone zostaną z 47,3% PKB w 2014 r. do 

45,1% w 2016 r. na podstawie projektu cięć budżetowych rządu 
Rutte II. 

  

Biorąc pod uwagę całą planowaną kadencję rządu (2011-2015) 

średni wzrost gospodarczy powinien wynieść 1%, podczas gdy na 
początku urzędowania gabinetu M. Rutte w 2010 r. przewidywano 

wzrost na poziomie 1,25%. Różnica ta jest przede wszystkim 
rezultatem recesji z końca 2011 r. i początku 2012 r. Spowolnienie 
wzrostu nie zostanie w pełni skompensowane w późniejszych latach. 
  

 

 

 

 

Dane makroekonomiczne na okres 2014-2016 - prognozy 

  

 

Wskaźnik Jedn. 2014 2015

PKB (wzrost gospodarczy % 0,8 1,7

PKB (wartość) mld euro 647 669
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Deficyt budżetowy % PKB -2,6 -1,8 

Dług publiczny (UGiW) % PKB 69.0 68.8 

Konsumpcja gospodarstw 

domowych 

  

% 

  

0,1 

  

1,5 

Inwestycje sektora 

przedsiębiorstw (brutto) 
  

% 

  

1,5 

  

3,8 

Eksport (bez energii) % 4 4,6 

Import % 3,8 4,9 

Bezrobocie % 7,4 7,2 

Inflacja (CPI) % 0,3 - 0,1 

Siła nabywcza 
(gospodarstwa domowe) 

  

% 

  

1,4 

  

1,2 

Produkcja przemysłowa % 1,9 2,3 

Wydajność pracy % 1,5 1,1 

Źródło CPB.NL 

  

 Główne 
sektory 

gospodar

ki 

Usługi. 
  

Procentowy udział sektora usług w wartości dodanej brutto KN 
wynosi ok. 74%, w tym udział usług komercyjnych ogółem (handel, 
hotele, restauracje i naprawy, transport, magazynowanie i 

komunikacja, działalność finansowa i biznesowa) stanowił ok. 48%, 
a udział usług nie-komercyjnych ogółem (działalność administracji 
publicznej, zabezpieczenie społeczne, obronność i edukacja, opieka 
zdrowotna, prace społeczne, usługi komunalne, rekreacja, kultura, 
sport itp.) stanowił ok. 26% wartości dodanej brutto KN ogółem. 
W KN występuje mocno rozwinięty sektor usług finansowych i 
bankowych. Na terytorium KN działa kilka dużych banków (m.in. 
ING, ABN AMRO, Rabobank) oraz giełda papierów wartościowych 
Amsterdam Stock Exchange (AEX) należąca do platformy 
Euronext. 

  

Przemysł wydobywczy. 
  

KN posiada największe wśród państw UE zasoby naturalne gazu 
ziemnego. Roczne wydobycie gazu ziemnego wynosi ok. 70 mld m3 

i blisko dwukrotnie przekracza zapotrzebowanie kraju. Gaz ziemny 

jest podstawowym i praktycznie jedynym minerałem 
wydobywanym w KN. Przy okazji wydobycia gazu w KN 

wydobywane są również nieznaczne ilości ropy naftowej, ok. 2 mln 
m3 (ok. 10% zapotrzebowania KN). Ponadto w KN wydobywa się 
również sól kamienną i piasek (głównie z dna Morza Północnego). 
Przemysł wydobywczy generuje ok. 3% PKB rocznie. 
Szacuje się, że zasoby gazu ziemnego w KN wyczerpią się w 
przeciągu 25 lat. W związku z tym rząd KN, mając na uwadze 
potrzebę zabezpieczenia zapasów produktów energetycznych na 
przyszłość, wprowadził ograniczenia w wydobyciu ropy i gazu 
ziemnego. Polityka ta powoduje, że wielkość produkcji (wydobycie) 
znajduje się na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach. 
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Duże zasoby gazu ziemnego spowodowały, że w KN rozwinęła się 
produkcja o wysokiej energochłonności, tj. przemysł metalowy, 
maszynowy czy chemiczny. 

  

Przemysł chemiczny. 
  

Przemysł chemiczny odgrywa istotną rolę w gospodarce KN. 
Zatrudnia ok. 1% zatrudnienia w KN oraz dostarcza ok. 3% PKB 

bezpośrednio, a pośrednio ok. 10% PKB. Produkcja chemiczna 
stanowi ok. 15% całkowitej produkcji KN. Blisko 20% całości 
niderlandzkiego eksportu stanowią produkty przemysłu 
chemicznego. 

Przemysł chemiczny w KN rozwija się głównie przy okazji przerobu 

gazu ziemnego oraz ropy naftowej. W KN ulokowana jest duża ilość 
rafinerii, przetwarzających ropę naftową, która w postaci surowej 
trafia do portu w Rotterdamie. Rafinerie oprócz swojej głównej 
produkcji, jaką jest pozyskiwanie paliw i olejów, pozyskują również 
szereg związków szeroko wykorzystywanych w dalszej produkcji 
chemicznej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej. Natomiast gaz 

ziemny jest podstawowym składnikiem przy wytwarzaniu takich 
produktów jak nawozy sztuczne. Istotnym czynnikiem rozwoju 
przemysłu chemicznego w KN jest dostępność wysokiej jakości 
infrastruktury naukowej. 

Przemysł chemiczny KN jest światowym liderem w produkcji 
chemii podstawowej, składników żywności, powłok (w tym farby) 
oraz materiałów chemicznych o wysokich parametrach (tj. włókna). 
Największe przedsiębiorstwa chemiczne w KN to Shell Chemicals, 
Akzo Nobel i DSM NV. 

  

Przemysł metalowy. 
  

W przemyśle metalowym KN działa ok. 20 tys. przedsiębiorstw. 
Profil produkcji niderlandzkiego przemysłu metalowego obejmuje: 
produkty metalowe (31%), maszyny (21%), inżynieria elektryczna 
(16%), urządzenia transportowe (10%), metale nieszlachetne (2%) i 
inne (20%). 

Maszyny i urządzenia transportowe stanowią największą część 
wartości eksportu KN (ok. 30%). KN specjalizują się w produkcji i 
eksporcie maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego i 
przetwórczego, transportu wewnętrznego, chłodzenia 
przemysłowego oraz pomp i kompresorów. 
Niderlandzcy producenci coraz częściej - około 25% 
przedsiębiorstw niderlandzkiego przemysłu metalowego - zlecają 
produkcję wyspecjalizowanym zagranicznym producentom, a sami 
kładą coraz większy nacisk na innowacyjne metody produkcji. 
  

Rolnictwo. 

  

Całość działalności gospodarczej związanej z rolnictwem i 
produkcją żywności (tzw. agro-complex) generuje ponad 10% 
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wartości dodanej brutto KN oraz obejmuje ok. 10% całości 
zatrudnienia w KN. Agro-complex obejmuje: handel i logistykę 
(46%), przemysł spożywczy (żywność, napoje) i tytoniowy (31%), 
podstawową produkcję rolniczą (19,5%) i inne (4%). Niderlandy są 
2 światowym eksporterem produktów rolnych, z udziałem ok. 7,5% 
w światowym eksporcie tych produktów. Około 60% produkcji 
rolnej KN jest eksportowana. Eksport produktów rolnych stanowi 
ok. 10% całości eksportu KN. 
Zatrudnienie w sektorze produkcji rolnej obejmuje ok. 2% siły 
roboczej KN. Udział produkcji rolnej w tworzeniu PKB to ok. 1,5%. 
Od ponad 15 lat ilość gospodarstw rolnych w KN spada średnio o 
ok. 3% rocznie, z ok. 120.000 w 1992 r. do ok. 68.500 w 2012 r. 

Jednocześnie wzrasta wielkość gospodarstw i ich wydajność. Średni 
obszar gospodarstwa rolnego w KN to ok. 26 hektarów. 
W 2014 r. eksport produktów rolnych z Holandii wyniósł 80 mld 
euro w porównaniu z 2013 kiedy był na zbliżonym poziomie 79 mld 
euro. Dane oparte są na szacunkach LEI Wageningen UR. Holandia 

pozostaje światowym liderem w dziedzinie produkcji rolnej, drugim 
po Stanach Zjednoczonych w zakresie eksportu produktów rolnych. 
 

 

 

Branża ICT w Holandii 
 

Sektor usług teleinformatycznych w Holandii 

1. Holenderski sektor ICT - charakterystyka ogólna 

- Do branży teleinformatycznej w Holandii zaliczane są firmy oferujące następujące 
produkty i usługi: sprzęt komputerowy, rozwiązania biurowe, oprogramowanie, usługi 
teleinformatyczne oraz telekomunikacyjne. W niderlandzkiej klasyfikacji produktów  
i usług SBI sektor ICT otrzymał kod 62, przemysł teleinformatyczny definiowany jest 
również częściowo kodami 26,46 oraz 61). 

- W 2011 r. niderlandzka branża teleinformatyczna osiągnęła wartość 30 miliardów 
euro. Rynek usług teleinformatycznych generuje 2,8% niderlandzkiego PKB. 54% 

wytwarzane jest poprzez sprzedaż usług internetowych i telekomunikacyjnych, a 46% 
w ramach handlu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz technologiami 
biurowymi. Wartość na tym samym poziomie generują m.in. sektory: chemiczny, 
żywieniowy, ubezpieczeniowy 

- W 2011 r. sektor ICT składał się z około 30 tysięcy firm, z czego 20 tysięcy to firmy 
jednoosobowe. 170 firm z branży (0,6%) liczy więcej niż 100 pracowników 

- Sektor ICT jest jednym z głównych motorów innowacji w KN (innowacje w edukacji, 
służbie zdrowia, BPO, zabezpieczeniach). 

-  Głównymi odbiorcami rozwiązań teleinformatycznych w Królestwie Niderlandów są: 
instytucje rządowe, dostawcy usług finansowych, sektor służby zdrowia, transport 
oraz dostawcy usług biznesowych. 

- W przypadku oprogramowania w KN wytwarzane jest głownie oprogramowanie na 
zamówienie (tzw. closed source), oprogramowanie przeznaczone dla wielu 
użytkowników tzw. open-source (np. TomTom, programy księgowe)  oraz usługi 
obliczeń w chmurze komputerowej - SaaS (Software-as-a-Service) 

- Niderlandzki sektor ICT jest skoncentrowany na obsłudze rynku wewnętrznego. W 
2011 r. jedynie 7,7% zysków w sektorze wygenerowane przez eksport.  Szczególnie 
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aktywne w zakresie eksportu są firmy produkujące oprogramowanie, które znajduje 
odbiorców w krajach Europy Zachodniej oraz USA. 7,9% niderlandzkich produktów 
w zakresie oprogramowania produkowane jest zagranicą, z czego 4% w oddziałach 
niderlandzkich firm. 

 

2. 10 największych firm ICT w Holandii (pod względem ilości zatrudnionych osób): 
- Hewlett Packard – usługi teleinformatyczne to nowy rynek dla dotychczasowego 

producenta sprzętu komputerowego 

- KPN  

- Centric software, taylored software, infrastruktura informatyczne, rozwiązania dla 
poszczególnych branż 

- IBM – IT-consulting, BPO, software, hardware, aplikacje internetowe 

- Capgemini – consulting, outsourcing, usługi biznesowe 

- Atos – informatyka przemysłowa i inne 

- Accenture – consulting, technologie, outsourcing 

- CGI Group/Logica – software i consulting 

- Imtech ICT – usługi telenformatyczne 

- Ordina – consulting, usługi teleinformatyczne 

 

 

3. Rozwój holenderskiego sektora ICT szanse i zagrożenia 

 

- Rozwój usługi obliczeń w chmurze komputerowej 

Dzięki usłudze cloud computing powstają nowe gałęzie działalności (np. porównywarki 
internetowe, portale video, portale społecznościowe). Rośnie znaczenie chmury 
komputerowej w marketingu (analizowanie dużej ilości danych dotyczących zachowania 
klientów w krótkim czasie, skrócenie time to market, daleko idąca personalizacja usług, 
analizowanie danych drugorzędnych np. uzyskiwanie informacji jakiej marki pralki czy 

telewizora używa dany odbiorca energii elektrycznej), jak również dobre rozwiązanie dla 
małych firm, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie informatyka, tańsza obsługa 
informatyczna – ale opór wśród przedsiębiorców, w szczególności MŚP w stosunku do 
nowych technologii jest dość duży. 
Według ankiety przeprowadzonej przez instytut badawczy TNS Nipo na zlecenie dziennika 
gospodarczego het Financiele Dagblad, 84% niderlandzkich przedsiębiorstw nie korzysta z 

usług obliczeń w chmurze komputerowej. Analitycy prognozują, że światowy rynek usług 
tego typu będzie w 2016 r. wart 23,6 miliarda dolarów. Małe zainteresowanie nowymi 
technologiami w tym zakresie wykazują szczególnie firmy z sektora MŚP. 57% 
ankietowanych przedsiębiorców z tej grupy deklaruje, iż zainwestuje w rozwiązania tego typu 
w przyszłości, a 24% nigdy nie słyszało o obliczeniach w chmurze. Wśród firm respondentów 
które korzystają z technologii tego typu 57% jako powód podaje działania na rzecz 
zwiększenia obrotów, 43% lepsze rozpoznanie preferencji i zachowania klientów, a 32% 
możliwości szybszej reakcji na zmiany zachodzące na rynku. Jedynie 13% niderlandzkich 
firm analizuje dane o znaczeniu marketingowym pochodzące z portali społecznościowych.  
Obroty z tytułu sprzedaży usługi obliczeń w chmur danych rosną w Europie ok 20% rocznie. 
Według prognoz zawartych w opracowaniu ICT~Kwartaalmonitor w 2015 r.  około 40% 
wszystkich usług teleinformatycznych będzie odbywało się w chmurze. W przypadku 
klientów biznesowych w pierwszym rzędzie do chmury przeniesione zostaną usługi 
hostingowe oraz usług z zakresu zarządzania relacjami z klientem (angl. Customer 
Relationships Management – CRM) następnie księgowość i administracja. 
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- Big data – duże zbiory danych, często analizowane w czasie rzeczywistym (np. bazy 
Facebook, CERN, szpitale, hurtownie itp.) – ilość zapisanych danych zwiększa się w 
szybszym tempie niż technologia potrzebna do ich zapisu i przetwarzania, dodatkowo 
pojawiają się nowe problemy prawne, czy i jak można wykorzystywać zapisane dane, czy 
mogą być przemieszczane do chmury danych itp. Jedna z niderlandzkich firm oferuje usługę 
CloudRecht dla firm chcących zabezpieczyć się przed ryzykiem dla siebie i innych 
podmiotów,  związanym z działaniem w chmurze. 

Sektor big data to 4,4 miliona miejsc pracy, z czego 29% w Europie (informatycy, analitycy), 

w 2050 r. wartość państwowych banków big data osiągnie wartość 250 milionów euro, 
obecnie dane zbierane przez rząd dostępne publicznie i bezpłatnie na stronie 
www.data.overheid.nl, sklepy online z danymi (www.infochimps.com, www.datamarket.com, 

www.qunb.com)  

 

- Teleinformatyka w służbie zdrowia  

Z ankiety przeprowadzonej przez niderlandzkie stowarzyszenie branżowe Nederland ICT 2/3 

przedsiębiorstw aktywnych w branży teleinformatycznej dostrzega możliwości biznesowe w 
służbie zdrowia; głównie w zakresie opieki domowej, opieki społecznej oraz leczenia 
psychiatrycznego i psychoterapii. Równocześnie firmy oferujące produkty w tym zakresie 

dostrzegają bariery rozwojowe wywodzące się z nieprzejrzystości zasad regulujących 
zamówienia publiczne, nieznajomości możliwości jakie dają nowoczesne technologie, z którą 
borykają się menadżerowie sektora medycznego. Nowe zastosowania technologii w służbie 
zdrowia – np. aplikacja służąca do przypominania pacjentom o czasowym przyjmowaniu 
leków, możliwość wideokonferencji podczas operacji, bezpieczne wymiana danych między 
placówkami służby zdrowia, możliwości zdalnej analizy stanu zdrowia pacjenta. 

Oprogramowanie  (e-health) często zapożyczane jest z aplikacji biznesowych i 
przemysłowych – potrzebne ulepszenia i dopasowanie na potrzeby pacjentów oraz większa 
synchronizacja usług i programów różnego typu. Wykorzystanie nowych technologii w 

zarządzaniu miastami -  w KN przoduje Almere, które razem z paroma holenderskimi 
firmami oraz TNO przygotowuje systemy do sterowania ruchem drogowym, rozwiązania 
urbanistyczne i inne.  

 

- Kadry –  
W 2015 r. na niderlandzkim rynku pracy brakować będzie około 10 tysięcy informatyków 
wyspecjalizowanych w zakresie usług teleinformatycznych. W kolejnych latach liczba ta 
będzie się zwieszać w wyniku starzenia się społeczeństwa oraz niedostatecznej liczby 
studentów kierunków teleinformatycznych.  

 

- Bezpieczeństwo –  

sektor ICT składa się z prywatnych firm, a kierunek rozwoju sterowany jest popytem. Zbyt 
mało jest wspólnych projektów dotyczących bezpieczeństwa w sieci (transakcje, bankowość 
internetowa, cyberterroryzm, wirusy itp.) wniosek: powinna powstać instytucja certyfikująca 
usługi ICT i wyroby z nimi powiązane, taka sama jak w przypadku pojazdów czy usług 
medycznych. Symptomatyczny w tym przypadku jest sektor bankowości internetowej, który 
w ciągu ostatnich miesięcy co najmniej kilkakrotnie był ofiarą cyberataków na szeroką skalę. 
Doprowadziły one do wycieku danych klientów, paraliżu sklepów internetowych, blokad 
bankomatów oraz bankowości internetowej. 

 

4. Organizacje branżowe aktywne w sektorze: 

http://www.data.overheid.nl/
http://www.infochimps.com/
http://www.datamarket.com/
http://www.qunb.com/
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Nederland ICT www.nederlandict.nl 

ICT Waarborg http://www.ictwaarborg.nl/ 

ICT Vereniging (zrzesza firmy z sektora MŚP) http://deictvereniging.nl/  

(Źródła: Materiały organizacji branżowej Nederland ICT (www.nederlandict.nl), ICT 

Oplossingen – wydawnictwo branżowe, dodatek do dziennika gospodarczego FD, marzec 
2013, FD.Outlook, marzec 2013, Opr.: M. Keizer, WPHI Haga, Btanża IT w Niderlandach) 

 

3.4. Wybrane rynki docelowe – Ukraina 
 

Ukraina  3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 
  

W I kwartale 2014 r. PKB Ukrainy liczony w cenach stałych z 2007 r. zmniejszył 
się o 0.9%, w II – o 4,6%, zaś w III – o 5,3% i nominalnie (w cenach bieżących) 
wyniósł 428,16 mld UAH. W 2013 roku PKB Ukrainy nie zmienił się (wzrost 

PKB wyniósł 0%). 

 

Inwestycje kapitałowe. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2014 r. na Ukrainie 

zrealizowano inwestycje kapitałowe o łącznej wartości 135,48 mld UAH, co w 

porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. oznacza spadek o 23%. W 

omawianym okresie najwięcej inwestycji trafiło do przemysłu (40,6%), 

budownictwa (17,2%), sektora handlu i usług (10,2%), rolnictwa (8,2%), 

transportu (6,4%), sektora operacji z nieruchomościami (4,6%) i telekomunikacji  

(4,1%). Po trzech kwartałach 2014 r. skumulowana wartość BIZ na Ukrainie 

spadła o 17,62% (o 10375,4 mln USD) i wyniosła 48,5 mld USD. W 2013 roku w 

ukraińską gospodarkę zainwestowano 247,89 mld UAH, co w porównaniu z 2012 

r. oznacza spadek o 10,1%. 

  

Produkcja przemysłowa w całym 2014 r. spadła o 10,7%. Relatywnie wysoką 

dynamikę wzrostu w skali roku utrzymał jedynie przemysł spożywczy (+2%) i 

farmaceutyczny (+1,6%) Produkcja metalurgiczna spadła o 14,9%. Jeszcze 

większy spadek produkcji zarejestrowano w produkcji koksu i przetwórstwa 

naftowego (o 21,4%), produkcji maszyn i urządzeń (o 21,3%) i produkcji 

wyrobów z gumy i plastyku (o 9,4%) 

 

Produkcja rolna  w 2014 r. utrzymywała dodatnią dynamikę z wyjątkiem 

czerwca. W całym 2014 roku wobec roku 2013 według wstępnych danych wzrost 

w rolnictwie wyniósł 2,8%. O 4,3% zwiększyła się produkcja mięsa (3 342 tys. 

ton, dominuje mięso drobiowe), o 0,4% wzrosła produkcja mleka (11,2 mln ton), a 

http://www.nederlandict.nl/
http://www.ictwaarborg.nl/
http://deictvereniging.nl/
http://www.nederlandict.nl/


54 

 

o 4,3% zwiększyła się produkcja jaj (19,9 mld szt.). W ciągu całego roku zdążono 

zebrać 63,8 mln ton zbóż, czyli o 2,4% więcej niż do tego samego momentu 

ubiegłego roku – o 9,9% wzrosła produkcja pszenicy, o 23% - jęczmienia, o 8,4% 

- ziemniaków, o 44,2% - buraków cukrowych; o 7,8% spadła produkcja 

kukurydzy, a o 5,8% - rzepaku. Pogłowie bydła rogatego na początku lipca 

wynosiło 4,2 mln szt. (spadek o 3,4%), pogłowie trzody chlewnej – 7,6 mln szt. 

(spadek o 1,9%), a pogłowie drobiu – 218,4 mln szt. (spadek o 1%). 

  

Budownictwo to sektor, który najgłębiej doświadczył skutków kryzysu 

gospodarczego i najdłużej, bo aż przez trzy lata notował spadek aktywności. Po 

wzroście prac w budownictwie w 2011 r. o 11%, w kolejnym roku ponownie 

zanotowano spadek wartości wykonanych prac budowlanych o 13,8%, do 

poziomu 62,3 mld UAH. W 2013 r. wobec 2012 r. spadek wyniósł 11%, zaś w 

całym roku 2014 wobec 2013 spadek wyniósł 21,7%. 

  

Transport. W 2014 r. na Ukrainie przewieziono 671,2 mln t ładunków tj. o 10,9% 

mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W transporcie drogowym 

przewozy towarowe spadły o 1%, w transporcie lotniczym - o 15,5%, a w 

transporcie rurociągowym o 20% (wzrosły tylko przewozy w transporcie wodnym 

– o 3%). Mające blisko 60% udziału w ilości przewiezionych ładunków przewozy 

kolejowe zmniejszyły się o 10,1%, W omawianym okresie transportem 

pasażerskim przewieziono 5,9 mld osób, czyli o 5,3% mniej niż w 2013 r. 

  

Inflacja. W ciągu całego roku 2014 ceny wzrosły o 24,9%. Powodem inflacji jest 

wzrost cen wszystkich branych pod uwagę pozycji, zwłaszcza transportu (41,6%, 

przy czym same ceny paliw wzrosły o 60,7%), opłat komunalnych oraz opłat za 

gaz, energię elektryczną, wodę i in. (o 34,3%), ochrony zdrowia (o 30%), 

przedmiotów użytku domowego/AGD (o 27,9%), napojów alkoholowych i 

wyrobów tytoniowych (o 25,9%), produktów spożywczych i napojów 

bezalkoholowych (o 24,8%) oraz wypoczynku i kultury (o 24,8%). Ceny produkcji 

przemysłowej (PPI) na koniec grudnia były wyższe w stosunku rocznym o 31,8% 

  

Handel wewnętrzny. Obroty przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym 

w 2014 r. wyniosły 986,7 mld UAH i były niższe o 15% w porównaniu z rokiem 

poprzednim. Obroty handlu detalicznego w 2014 r. wyniosły 903,5 mld UAH, co 

oznacza spadek o 8,6% w stosunku do 2013 r. 
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Handel zagraniczny. W okresie styczeń-listopad 2014 r. ukraiński eksport 

towarowy osiągnął wartość 50,11 mld USD, co oznacza jego spadek w 

porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego o 11,3%. Import 

zmniejszył się o 27,6% i osiągnął poziom 49,82 mld USD. Dodatnie saldo w 

handlu towarami wyniosło 293,2 mln USD, co oznacza poprawę o 12 670,7 mln 
USD wobec analogicznego okresu roku 2013. Od początku roku ukraiński eksport 

spadał szybciej niż import, a w maju odnotował nawet dodatnią dynamikę; 
jednocześnie od września 2014 można jednak zaobserwować osłabienie spadku 

ukraińskiego importu przy jednoczesnym przyspieszeniu tempa spadku eksportu. 

  

Udział krajów UE w ukraińskim eksporcie towarowym w omawianym okresie 

wyniósł 31,7% (wzrost o 7% wobec analogicznego okresu 2013 r.), WNP – 28,1% 

(spadek o 29,5%). Spośród głównych partnerów handlowych Ukrainy w 

omawianym okresie wzrósł eksport do Włoch (+9,9%), Polski (+9,1%), Egiptu 

(+7,3%) i Niemiec (+5,5%). Jednocześnie zmniejszyły się dostawy do Rosji (o 

25,5%), Białorusi (o 14,3%), Turcji (o 2,5%) oraz Chin (o 1,1%). Pomimo spadku, 

Rosja pozostała największym odbiorcą ukraińskich towarów z udziałem 18,7% (w 

I kwartale – 17,8%, w drugim – 19,4%, w trzecim – 19,7%). Kolejne pozycje w 

tym zestawieniu zajmowały Turcja (6,5%), Egipt (5,1%), Polska (4,9%), Chiny 

(4,8%), Włochy (4,6%), Indie (3,4%), Niemcy (3%). Białoruś (3%) i Węgry 

(2,8%). Największy udział w strukturze towarowej eksportu miały artykuły rolno-

spożywcze (30,2%), wyroby metalurgiczne (28,4%), produkty mineralne (11,6%), 

maszyny i urządzenia (10,6%) oraz artykuły przemysłu chemicznego, w tym 

tworzywa sztuczne (5,7%) oraz środki transportu (2,9%). 

  

Po stronie importu na Ukrainę na początek grudnia 2014 r. udział państw UE 

wynosił 38,5% (spadek o 20,6% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego) a 

państw WNP 32,4% (spadek o 36,1%). Wśród głównych partnerów handlowych w 

porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego import wzrósł jedynie w 

przypadku Białorusi (o 12,6%) i Węgier (4,1%). W odniesieniu do pozostałych 

najważniejszych partnerów handlowych Ukrainy spadki importu wyniosły: z Rosji 

– 43,4%, USA – 29%, Chin – 28,4%, Włoch – 25,6%, Polski – 23,8% oraz 

Niemiec – 20%. Mimo spadku dostaw Rosja pozostawała zdecydowanie 

największym dostawcą towarów na Ukrainę (z udziałem 23,9%), a kolejne pozycje 

zajmowały Chiny (9,9%), Niemcy (9,7%), Białoruś (7,4%), Polska (5,7%), USA 



56 

 

(3,6%), Włochy (2,8%) i Węgry (2,6%). W strukturze importu dominowały: 
produkty mineralne z udziałem 29,6% (w tym surowce energetyczne 27,8%, z 

czego gaz ziemny 10,3%), produkty chemiczne i tworzywa sztuczne (łącznie 

19,1% udziału), maszyny i urządzenia (16%), artykuły rolno-spożywcze (10,8%), 

metale i wyroby hutnicze (6,2 %). oraz środki transportu (5,0%). 

  

Inwestycje zagraniczne. W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. zagraniczni 

inwestorzy zainwestowali na Ukrainie 1 905,8 mln USD. Uwzględniając odpływ 

inwestycji, skumulowana wartość BIZ na Ukrainie spadła w tym okresie o 17,62% 

(o 10375,4 mln USD) i wyniosła na dzień 1 października 48,5 mld USD. 

Struktura geograficzna skumulowanych inwestycji nie uległa w III kwartale 

istotnym zmianom. Wiodące miejsce wśród inwestorów zajmuje Cypr, którego 

udział spadł w całym omawianym okresie do 31,2%. Kolejne pozycje zajmują 

nadal: Niemcy – 11,9%, Holandia – 10,7%, Rosja – 6,1%, Austria – 5,5%, Wielka 

Brytania – 4,8%,Wyspy Dziewicze – 4,1%, Francja – 3,4%, Szwajcaria – 2,9% i 

Włochy - 2,2%. W strukturze sektorowej skumulowanych inwestycji wg stanu na 

01.10.2014 r. największy udział mają przemysł (32,0%), sektor finansowy 

(25,4%), handel i usługi dla ludności (12,8%) oraz operacje związane z 

nieruchomościami (8,1%). 

  

Budżet i dług publiczny. Wg danych Ministerstwa Finansów Ukrainy, w okresie 

styczeń-listopad 2014 r. dochody budżetu państwa wyniosły 319,1 mld UAH i 

były nominalnie o 3,3% wyższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Z kolei wydatki budżetu zwiększyły się o 6,8% i wyniosły 378,3 mld 

UAH. Deficyt budżetu na koniec sierpnia wyniósł 62,3 mld UAH i był o 33,4% 
wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. Jednocześnie jednak Ministerstwo 

Finansów zwraca uwagę, że bez uwzględnienia emisji obligacji wewnętrznych 

przeznaczonych na pokrycie deficytu Naftohazu oraz zwrot VAT deficyt ten 

wyniósł 46,7 mld UAH, czyli praktycznie tyle samo, co w analogicznym okresie 

roku 2013 (46,5 mld UAH).  Na koniec listopada 2014 r. łączne zadłużenie 

publiczne Ukrainy (obejmujące kredyty gwarantowane przez państwo) wynosiło 1 
037,9 mld UAH (69,4 mld USD), co oznacza, że od początku roku w hrywnach 

zwiększyło się o 77,6% (o 453,5 mld UAH), zaś w dolarach – zmniejszyło o 5,2% 

(o 3,7 mld USD). W efekcie stanowiło 71% zeszłorocznego PKB. Udział 
zadłużenia zagranicznego wynosił 57,34%. 
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Bilans płatniczy. Według danych Narodowego Banku Ukrainy, w okresie styczeń 

- listopad 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, 

nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu bilansu płatniczego. Choć ujemne saldo na 

rachunku operacji bieżących zmniejszyło się z 14,7 mld USD w okresie styczeń-

listopad 2013 r. do 4,5 mld USD w analogicznym okresie roku 2014, spadek ten z 

dużą nawiązką zniwelowały wyniki rachunku operacji kapitałowych i 

finansowych, które z nadwyżki rzędu 15,1 mld USD zmieniły się w deficyt w 

wysokości 6,7 mld. W efekcie, po jedenastu miesiącach 2014 r. bilans płatniczy 

Ukrainy odnotował deficyt w wysokości 11 mld USD (wobec 416 mln USD 

nadwyżki w ciągu jedenastu pierwszych miesięcy roku 2013). Pogorszenie 

odnotowały prawie wszystkie główne pozycje bilansu kapitałowego – z wyjątkiem 

rachunku operacji kapitałowych, który zanotował niewielką nadwyżkę. Zjawisko 

to, jak w poprzednich kwartałach, należy tłumaczyć ucieczką kapitału z kraju 

ogarniętą niestabilnością polityczną powiązaną z masowym wycofywaniem 

wkładów w bankach w związku z obawami dewaluacyjnymi. Stan rezerw 

walutowych banku centralnego na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 7,533 mld 
USD. W porównaniu z początkiem roku 2014, stan rezerw na pierwszy dzień roku 

2015 był niższy o 12,883 mld USD, czyli aż o 63.1%. 

  

Bezrobocie. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 1 października 2014 

r. wyniosła 464,9 tys. osób, czyli stanowiła 1,8% populacji w wieku 

produkcyjnym. W trzecim kwartale 2014 roku stopa bezrobocia liczona wg 

metodologii MOP wynosiła 8,9 %, (1,78 mln osób zdolnych do pracy). 

  

Dochody społeczeństwa. Średni miesięczny dochód na jednego mieszkańca 

Ukrainy wyniósł w III kwartale 2014 r. 2466,7 UAH (190,48 USD według 

oficjalnego kursu NBU na dzień 30 września 2014 r.), czyli nominalne o 4,7% 

więcej, niż w analogicznym okresie roku 2013. Łącznie w III kwartale nominalne 

dochody do dyspozycji na Ukrainie wzrosły o 4,4%, jednak realne dochody do 

dyspozycji - uwzględniające wzrost cen - spadły o 9%. Średnia miesięczna płaca 

w okresie październik-listopad 2014 r. wyniosła 3521,5 UAH, co oznacza, że w 

porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła nominalnie o 

7,5%. Płace realne w październiku 2014 r. w porównaniu z październikiem 2013 r. 

spadły o 13,1%, zaś analogicznie w listopadzie 2014 r. – o 13,5%, co oznacza, że 

w obydwu miesiącach w porównaniu z okresem październik-listopad 2013 r. 

płace spadły realnie o 13,3%. 
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Sytuacja demograficzna. Na początku grudnia 2014 r. liczba ludności Ukrainy 

stanowiła 42 954 tys. mieszkańców, co oznacza, że od początku roku zmniejszyła 

się o 119,2 tys. osób. Spadek ten spowodowany był ujemnym przyrostem 

naturalnym w wysokości 145,1 tys. osób, przy dodatnim saldzie migracji na 

poziomie 25,9 tys. osób. 
  

3.3. Główne sektory gospodarki 
3.3.1. Sektor metalurgiczny 

 W 2014 r. metalurgia miała 19,2% udziału w strukturze produkcji przemysłowej 
Ukrainy, przy czym dominującą pozycję tradycyjnie zajmuje produkcja żelaza i 

stali. Według danych Światowego Stowarzyszenia Stali w 2014 r., produkcja stali 

na Ukrainie spadła w porównaniu z rokiem 2013 o 17,1%, z 32,8 do 27,2 mln t. 

Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat (w 2011 r. produkcja wynosiła 

35,3 mln t.). W rezultacie Ukraina zajmuje 10 miejsce wśród największych 

producentów stali na świecie (1,7% światowej produkcji wobec 2% w 2013 r,). 

Ukraina jest jednym z największych na świecie eksporterów stali. Eksportowe 

znaczenie tego sektora dla Ukrainy porównać można do roli sektora naftowo-

gazowego w gospodarce rosyjskiej: mimo obserwowanego od kilku lat regresu 

metalurgia zachowuje nadal dominujący udział w strukturze ukraińskiego eksportu 

(27,8 w 2013 r,, 27,5% w 2012 r., 32,3% w 2011 r., 33,7% w 2010 r.; 41,2% w 

2008 r.). Tradycyjnie 70-80% produkcji ukraińskiego hutnictwa trafia na rynki 

zagraniczne, co powoduje jednak, iż omawiany sektor gospodarki Ukrainy jest 

bardzo wrażliwy na wahania światowej koniunktury. Sprzedaż produkcji 

metalurgicznej za granicę przyniosła Ukrainie w 2013 r. 17,5 mld USD. 

  

Produkcja ukraińskiego hutnictwa żelaza koncentruje się w południowo-

wschodniej części kraju (Donbas, obwody dniepropietrowski i zaporoski), gdzie 

od końca XIX w. budowano zakłady w pobliżu miejscowych, jednych z 

największych w świecie złóż rud żelaza. Do 2005 r. najważniejsze kombinaty 

hutnicze były kontrolowane przez miejscowy biznes (poza metalurgia kolorową, w 

której już wcześniej pojawili się inwestorzy rosyjscy). Sytuacja zaczęła się 

zmieniać w 2005, kiedy największy kombinat hutniczy kraju –„Kryworiżstal” – 

przejęty został przez grupę Mittal Steel (obecnie „Arcelor-Mittal Krywyj Rih”). W 

ostatnich latach poważnie nasiliła się ekspansja koncernów rosyjskich. Na 

przełomie 2007 i 2008 r. koncern Evraz Group przejął część metalurgicznych 
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aktywów ukraińskiej tzw. Grupy Prywat, na przełomie 2009/2010 r. rosyjscy 

inwestorzy przejęli ponad 50% akcji Związku Przemysłowego Donbasu (koncernu 

hutniczego, do którego należą m.in. huty w Ałczewśku i Dnieprodzerżyńsku, a za 

granicą m.in. Huta Częstochowa), a wiosną 2010 r. – większość akcji huty 

Zaporiżstal. Z Rosjanami rywalizuje ukraiński holding górniczo-hutniczy 

Metinvest R. Achmetowa, który po przejęciu w połowie 2010 r. kontroli nad 

mariupolską hutą im. Iljicza stał się jednym z największych w Europie 

producentów stali. Pięć czołowych kombinatów hutniczych Ukrainy 

(Kryworiżstal, Mariupolski Kombinat im. Iljicza, „Azowstal”, Zaporiżstal oraz 

Alczewski Kombinat Hutniczy) przez lata plasowało się na liście 80 największych 

branżowych zakładów świata, publikowanej przez Międzynarodowy Instytut 

Żeliwa i Stali. 

  

3.3.2. Sektor paliwowo-energetyczny 

  

Sektor paliwowo-energetyczny, obejmujący wydobycie surowców energetycznych 

(ropa, gaz ziemny, węgiel), przetwórstwo ropy naftowej, produkcję energii 

elektrycznej itp., miał w 2014 r. łącznie 27,8% udziału w strukturze produkcji 

przemysłowej Ukrainy. Jako tzw. strategiczny sektor gospodarki, pozostaje on 

nadal w dużym stopniu pod kontrolą państwa, zarówno w zakresie infrastruktury 

transportowej (tranzytowej), jak i głównych mocy wytwórczych. Wyjątkiem są 

elektrownie konwencjonalne, które w około 70% należą do koncernu DTEK R. 

Achmotowa. W 2014 r. na Ukrainie wydobyto 20,5 mld m⊃3; gazu oraz 2,7 mln 

ton ropy naftowej. Zdecydowana większość wydobycia przypada na podmioty 

podległe państwowemu holdingowi NAK Naftohaz Ukrainy, choć w 2014 r. 

bardzo dynamiczny wzrost zanotowały prywatne spółki. 
  

Utworzony w 1998 r. Naftohaz kontroluje większość wydobycia gazu i ropy oraz 

całkowicie transport i tranzyt tych surowców przez terytorium Ukrainy. Koncern 

ten, mimo trudnej sytuacji finansowej, pozostaje od lat największym 

przedsiębiorstwem Ukrainy. Mające podobną strukturę państwowe holdingi NAK 

Energetyczna Kompania Ukrainy (skupia państwowe aktywa w elektroenergetyce) 

oraz NAK Energoatom (kontroluje ukraińskie elektrownie atomowe) – to również 

jedne z największych ukraińskich koncernów. Wielkość produkcji energii 

elektrycznej w 2014 r. wyniosła 182,4 mld kWh. Elektrownie atomowe 

wytworzyły 48,4% całej wyprodukowanej na Ukrainie energii elektrycznej, a 
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elektrownie cieplne 41,3%. W głębokim kryzysie znajduje się ukraiński przemysł 
rafineryjny – z roku na rok w szybkim tempie spada produkcja, funkcjonuje (i to w 

ograniczonym zakresie) jedynie jedna z siedmiu istniejących na Ukrainie rafinerii. 

W 2014 r. na Ukrainie wyprodukowano zaledwie 3,1 mln ton paliw płynnych, 
podczas gdy w 2010 r. produkcja wynosiła 9 mln ton. Dotychczas odbyła się 

prywatyzacja rafinerii ropy naftowej, jak również częściowa sprzedaż kopalń 

węgla kamiennego, regionalnych zakładów dystrybucji energii elektrycznej i gazu. 

Obowiązujące ustawodawstwo ogranicza możliwość prywatyzacji aktywów 

sektora gazowego oraz swobodny obrót gazem i energią elektryczną. 
  

3.3.3. Przemysł maszynowy 

 Po załamaniu, które nastąpiło w pierwszych latach niepodległości, przemysł 
maszynowy od końca lat 90. XX w. odnotowywał najwyższe tempo wzrostu 

produkcji wśród sektorów ukraińskiej gospodarki. Wiązało się to głównie z 

ożywieniem gospodarczym na Ukrainie i wzrostem zamówień dla sektora z innych 

branż, np. metalurgicznej, jak również ze wzrostem eksportu do krajów WNP. Od 

kilku lat jednak ukraiński sektor produkcji maszynowej przeżywa kryzys. W 2013 

r. spadek produkcji wyniósł 17%, a w 2014 r. sięgnął dalszych 24%. Główną 

przyczyną spadków jest obniżenie się poziomu inwestycji w sektorze na rynku 

wewnętrznym jak również znaczne zmniejszenie sprzedaży na dotychczas 

kluczowym dla eksporterów rynku rosyjskim. Drugi z elementów jest w dużej 
mierze wynikiem aktywnych działań Federacji Rosyjskiej zmierzających do 

stopniowego zastępowania produktów pochodzących z importu, produkcją 

wewnętrzną. W stosunku do wyrobów z Ukrainy proces ten znacząco 

przyspieszył, kiedy w 2013 r. Kijów zaczął dawać sygnały, iż chce podpisać 

porozumienie o stowarzyszeniu z Unią Europejską. Działania Moskwy nie 

zmieniają jednak faktu, iż w dalszym ciągu Rosja pozostaje największym rynkiem 

zbytu dla ukraińskiej produkcji maszynowej, osiągając udział 52% eksportu. Dla 

krajów UE i WNP ten wskaźnik wynosi odpowiednio 21% i 14%. 

  

Największy spadek w 2014 r. w sektorze produkcji maszynowej odnotowano w 

zakresie środków transportu. Produkcja lokomotyw i wagonów uległa 

zmniejszeniu o 62% w stosunku do 2013 r. Odpowiednio, produkcja samochodów  

zmniejszyła się o 35% a autobusów o ponad 50%. Kwotowo, wartość całej 
produkcji maszynowej osiągnęła w 2014 r. 90 mld UAH, co stanowi 6,6% PKB 

Ukrainy. 
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Produkcja w wybranych dziedzinach produkcji maszynowej 2013-2014 

(tysiące sztuk) 

 

  

Wartość eksportu produkcji maszynowej w 2014 r. można szacować na 71 mld 

UAH, co stanowi aż 79% produkcji. Rynek wewnętrzny nie jest w stanie 

wchłaniać rodzimej wytwórczości, co przy ograniczaniu importu przez Rosję 

sprawia, że ukraińscy przedsiębiorcy ograniczają swoje moce przerobowe. Należy 

zakładać, że w najbliższym czasie czynnik polityki antyimportowej Federacji 

Rosyjskiej będzie miał nadal największe znaczenie dla całego sektora. 

Dodatkowym minusem tego czynnika jest fakt, iż jest on niezależny od działań 

ukraińskich przedsiębiorców. 
  

Najważniejsze przedsiębiorstwa sektora znajdują się we wschodniej i południowo-

wschodniej Ukrainie, co związane jest z koncentracją przemysłu ciężkiego w tej 

części kraju. Przedsiębiorstwa ciężkiego przemysłu maszynowego (produkcja 

maszyn i urządzeń dla metalurgii, górnictwa, budownictwa, środków transportu) 

zlokalizowane są głównie w Donbasie – obwodach donieckim i ługańskim. W 

związku z toczącymi się walkami na tych terenach odnotowano bardzo duży 

spadek produkcji w tych rejonach. Produkcja przemysłowa w regionie ługańskim 

spadła w 2014 r. o 83%, a w regionie donieckim o 31,5%. Innym ważnym 

obszarem produkcji maszynowej jest obwód charkowski. Jest to główny ośrodek 

produkcji maszyn i urządzeń dla energetyki (np. zakłady Turboatom, produkujące 
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turbiny dla elektrowni atomowych, konwencjonalnych i wodnych). Na Ukrainie 

istnieje rozbudowany sektor produkcji środków transportu kolejowego (zakłady w 

Krzemieńczuku, Dnieprodzierżyńsku, Stachanowie), samochodowego 

(Krzemieńczuk, Zaporoże, Łuck) i maszyn rolniczych (Charków, Chersoń, 
Kirowograd, Mikołajów, Odessa). Przemysł stoczniowy koncentruje się w 

Mikołajowie i Chersoniu, a lotniczy (zakłady Antonowa) w Kijowie i Charkowie. 

  

3.3.4. Sektor rolno-spożywczy 

  

Obszary wykorzystywane w celach rolniczych wynoszą ok. 42 mln ha i stanowią 

ok. 70% terytorium kraju. Grunty orne zajmują powierzchnię ok. 33 mln ha. W 

2013 r. rolnictwo dostarczyło 8,9% PKB Ukrainy. Wstępne dane odnoszące się 
do 2014 r. mówią o wzroście udziału do 9,5% PKB. Prognozowany wzrost 

wynika w dużej mierze nie ze wzmocnienia się sektora, lecz osłabienia 

pozostałych gałęzi gospodarki. Wstępne dane odnoszące się do 2014 r. mówią o 

wzroście wielkości produkcji rolnej o 2,8% w stosunku do 2013 r. Wzrost nie był 
równomierny w odniesieniu do przedsiębiorstw rolnych oraz gospodarstw 

domowych i wyniósł odpowiednio 4,1% i 1,2%. Dodatnie wyniki są przede 

wszystkim efektem urodzaju, który w 2014 r. przekroczył bardzo dobre zbiory z 

2013 r. W sferze nie związanej bezpośrednio z ziemią już tak dobrze nie było. 
Największy kłopot sprawiało stopniowe zamykanie dla ukraińskich producentów 

rosyjskiego rynku, który był tradycyjnym kierunkiem eksportowym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika produkcji sektora rolnego (% - r/r) 
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Produkcja roślinna: Urodzaj dało się zauważyć przede wszystkim podczas zbiorów 

zbóż, które w 2014 r. wyniosły 64 mln ton (w 2013 r. osiągnięto zbiory wysokości 
63 mln ton). Tak dobry wynik w 2014 r. dotyczy obszarów Ukrainy 

nieuwzględniających terytoriów okupowanych. Jednocześnie, wzięcie pod uwagę 

tych obszarów (poza Krymem) nie przyczyniłoby się znacząco do podwyższenia 

ogólnego wyniku zbiorów. Wynika to z faktu, iż na obszarach okupowanych 

doszło do znacznych strat w zasiewach (np. w regionie donieckim zostało 

zniszczonych 3,3 tys. ha). Ponadto, odnotowano liczne straty sprzętu rolniczego 

(m.in. w wyniku zaminowania terenu) jak również pożary składów płodów 

rolnych. Pomimo problemów na terenach okupowanych szacuje się, że urodzaj 

przełoży się  na zwiększony eksport zbóż do poziomu ponad 36 mln ton w roku 

handlowym (okres lipiec – czerwiec) wobec 32 mln ton w poprzednim roku (w 

okresie lipiec-styczeń osiągnął 22 mln ton). Niekorzystnie dla ukraińskich 

eksporterów zbóż kształtowała się jednocześnie sytuacja na rynkach 

międzynarodowych. W 2014 r. ceny spadały, w niektórych przypadkach osiągając 

minima 4-letnie. Sytuację rolników ratowała w tym przypadku dewaluacja hrywny 

(oficjalny kurs EUR/UAH wynosił w grudniu 2014 r. ok. 18,7 UAH, przy 11,6 

UAH na początku roku), dzięki której eksport ziarna był w dalszym ciągu 

opłacalny. Należy jednak mieć na uwadze, że powyższa tendencja obróci się 

przeciw rolnikom na wiosnę 2015 r., kiedy trzeba będzie kupować ziarno 

zasiewowe, środki ochrony roślin i części do maszyn zza granicy. Poza ww. 

zbiorami zbóż w 2014 r. zebrano z pól 15,5 mln ton buraków, 10,1 mln ton ziaren 

słonecznika, 23,7 mln ton kartofli i 9,6 mln ton warzyw. Ogółem, produkcja 

roślinna w 2014 r. wzrosła o 3,1% w porównaniu do 2013 r. O takim poziomie 

produkcji decydowały przede wszystkim wyniki zbiorów uzyskanych w 
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przedsiębiorstwach rolnych, w których uzyskano wzrost na poziomie 3,9% (w 

gospodarstwach domowych odpowiednio 1,9%). 

  

Porównanie zbiorów w latach 2013-2014 (mln ton) 

  

Produkcja zwierzęca: W 2014 r. indeks produkcji zwierzęcej wzrósł o 2% w 

porównaniu do 2013 r. Całościowy wzrost był generowany przez przedsiębiorstwa 

rolne, w których wzrost wyniósł 4%. Produkcja w gospodarstwach domowych 

pozostawała na niezmienionym poziomie w porównaniu do 2013 r. Ogółem w 

2014 r. w ukraińskim rolnictwie wyprodukowano 3,34 mln ton mięsa, 11,2 mln 

ton mleka oraz 19,9 mld sztuk jaj. Pogłowie zwierząt hodowlanych i drobiu 

wynosiło wg stanów z 01.01.2015 r. 4,2 mln sztuk bydła (w tym 2,3 mln krów), 
7,6 mln sztuk świń, 1,47 mln sztuk owiec i kóz oraz 218,4 mln sztuk drobiu. 

  

W ukraińskie rolnictwo w 2014 r. uderzyła wojna celna z Federacją Rosyjską i 

dewaluacja hrywny, poprzez którą wartość rynkowa największych spółek 

znacząco zmniejszyła się w oczach kredytodawców, a sama spłata długów 

zaciągniętych w dolarach lub euro stała się trudnym do udźwignięcia ciężarem. 
Pozytywnym elementem była natomiast zmiana wynikająca z decyzji Unii 

Europejskiej o jednostronnych udogodnieniach dla przywozu towarów z Ukrainy. 

Na mocy rozporządzenia UE cła na towary pochodzące z Ukrainy zostały 

obniżone lub zniesione (np. zniesiono cło na zwierzęta żywe czy mięso z kóz). 
Obniżone stawki mają obowiązywać do końca 2015 r. Ogółem zniesiono czasowo 

82,2% taryf celnych UE nakładanych na eksport ukraińskich produktów rolnych 
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oraz 83,4% taryf na produkty ukraińskiego przetwórstwa spożywczego. Wyżej 
przestawione liczby nie odpowiadają jednak w pełni potrzebom ukraińskiego 

rynku rolno-spożywczego z uwagi na pozostawienie przez UE w większości 
przypadków kontyngentów ilościowych na wwożone towary. Zgodnie z danymi 

ogłoszonymi w październiku 2014 r. Ukraina jeszcze na dwa miesiące przed 

końcem roku wykorzystała w 100% kwoty eksportowe do Unii Europejskiej na 

miód, sok z winogron, mąkę pszenną czy kukurydzę. Kontyngent na eksport mięsa 

i półproduktów wykorzystano w 77%, ziarna w 78%, a pomidorów w 72%. 

Ponadto, kontyngenty ilościowe na niektóre produkty są śladowe i nie mogą 

wpływać nawet minimalnie na cały sektor, nie mówiąc już o sytuacji państwa. 
Przykładowo, kontyngent unijny na import ukraińskiego mleka wynosi 8 tysięcy 

ton, masła - 1,5 tys. ton, a odtłuszczonego mleka w proszku - 1,5 tony. Strona 

ukraińska informuje, iż będzie starała się przekonać UE do zwiększenia kwot 

eksportowych podczas rozmów w 2015 r. 

  

Na dobre wyniki ukraińskiej produkcji rolnej w 2014 r. wpłynęła przede 

wszystkim działalność agroholdingów. Do największych z nich można zaliczyć: 
Ukrlandfarming, Grupa Kernel, NCH, Mironowśki Chliboprodukt, Mrija 

Agroholding (aktualnie niewypłacalna z zadłużeniem 1,3 mld USD), Ukraińskie 

Agrarne Inwestycii, Astarta, HarvEast, Agroton, Sintal Agriculture. Niektóre z 

nich są notowane na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Astarta 

Holding, Kernel Group, Agroton. 

  

3.3.5. Sektor bankowo-finansowy 

  

Według danych Narodowego Banku Ukrainy, w okresie styczeń-listopad 2014 r. 

ukraiński sektor bankowy odnotował stratę w wysokości 22,4 mld UAH, podczas 

gdy w analogicznym okresie 2013 r. wygenerowano zysk w wys. 2,4 mld UAH. 

W omawianym okresie dochody ukraińskich banków wyniosły 191,74 mld UAH 

(wzrost o 26,9%), natomiast wydatki 214,16 mld UAH (wzrost o 44%). 

 

W okresie styczeń – listopad 2014 klienci banków wycofali w sumie 60 mld UAH 

z rachunków w walucie narodowej oraz 9 mld USD z rachunków w walucie obcej, 

czyli odpowiednio 14% i 30% łącznej wielkości wkładów. Swoje wkłady 

wycofywali głównie zamożni klienci, którzy obawiali się ponosić ryzyko związane 

z sytuacją w kraju. O ile jednak wkłady w walucie krajowej notowały w 
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niektórych miesiącach wzrost, wkłady w walucie obcej spadały – z jednym 

wyjątkiem - w każdym miesiącu, co spowodowane było z istniejącymi 
ograniczeniami ustanowionymi przez NBU, według których po zakończeniu 

okresu lokaty dana osoba fizyczna może wycofać walutę maksymalnie w 

ekwiwalencie 15 tys. UAH na dobę, zaś przed jego zakończeniem – tylko w 

hrywnach. Ponieważ zaś hrywna przez większość roku słabła z dnia na dzień, 
ryzykować swoimi oszczędnościami w walucie obcej klienci nie byli skłonni. 
Jednocześnie, ze względu na poważną skalę deprecjacji ukraińskiej waluty 

pomimo spadku nominalnej wartości depozytów w walucie obcej, wartość 

walutowych depozytów w bankach w porównaniu z depozytami w hrywnie 

wzrosła – z 37% na początku do 47% na koniec roku. Również ze względu na 

dewaluację (ale również ze względu na powszechny spadek aktywności 
gospodarczej w kraju) pożyczkobiorcom coraz trudniej było regulować swoje 

zobowiązania wobec banków, przez co odsetek „złych” kredytów w bankach 

wzrósł w 2014 r. z 7,7% do 12% według NBU, zaś  w ocenie ekspertów - do 30% 

w ogóle i 50% w przypadku osób fizycznych. Agencja Moody's przewiduje 

natomiast, że w 2015 roku udział ten wzrośnie do 55%. 

  

Ukraińska prasa ekonomiczna w ciągu całego roku 2014 donosiła o upadku 

kolejnych banków. Zarząd tymczasowy Funduszu Gwarantowania Wkładów 

Osób Fizycznych (FGWOF) wprowadzono w ubiegłym roku do 32 instytucji, zaś 

w przypadku pierwszych piętnastu banków z tej listy podjęto już decyzję o ich 

likwidacji. Wyniku tych działań liczba banków na Ukrainie spadła w ciągu roku ze 

180 w dniu 1 stycznia do 165 w dniu 31 grudnia; na początku grudnia 2014 r. 

natomiast FGWOF ogłosił, że zamierza wprowadzić zarząd tymczasowy jeszcze 

do 10 banków. 
  

Według ocen ekspertów ukraiński system bankowy wymaga dofinansowania 

rzędu 170 mld UAH (66 mld wg NBU), co jest sumą olbrzymią wziąwszy pod 

uwagę fakt, że w budżecie na 2015 r. na ten cel przewidziano 35 mld UAH. W 

dniu 31 roku prezydent P. Poroszenko podpisał ustawę „O środkach, które mają na 

celu wspieranie kapitalizacji i restrukturyzacji banków”. Dokument ten w 

szczególności stanowi, że banki, w przypadku których audytu ujawnił konieczność 

dodatkowej kapitalizacji, będą zmuszone dokonać takiej kapitalizacji lub 

restrukturyzacji w zakresie wymaganym przez NBU. Utrzymano też moratorium 

na podział czystego dochodu banku oraz wykup przez bank wyemitowanych akcji 
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oraz uproszczono procedury kapitalizacji i restrukturyzacji. 

  

Negatywne tendencje ukraińskiego sektora bankowego wpłynęły m.in. na 

pogorszenie ocen ze strony międzynarodowych agencji ratingowych. 

Agencja Standard & Poor’s w grudniu 2014 r. obniżyła suwerenny rating Ukrainy 

w walucie obcej z poziomu CCC do CCC, zaś rating długookresowy w walucie 

narodowej – z poziomu B- do CCC+; w obu przypadkach z prognozą negatywną. 
Agencja zwraca również uwagę na realną możliwość bankructwa kraju w związku 

z bardzo niskim poziomem rezerw walutowych. 

  

W IV kw. 2014 r. doszło do dalszego spadku wartości hrywny. Do dnia 4 

listopada (czyli mniej więcej tydzień po wyborach prezydenckich, co zdaniem 

niektórych ekspertów nie było przypadkiem) obowiązywała niepisana umowa 

między NBU a bankami, w ramach której banki nie handlowały między sobą oraz 

w kontaktach z klientami dolarem po cenie wyższej, niż 12,95 USD. Również na 

początku listopada przestało obowiązywać niektóre niezwykle uciążliwe przepisy 

postanowienia NBU nr 591 z 22 września, które ustanawiały ograniczenie na 

realizowanie faktur w walucie obcej, w przypadku których nie doszło do 

faktycznego wwozu towarów na terytorium Ukrainy oraz na realizowanie 

płatności na podstawie deklaracji celnych starszych, niż 180 dni (przepisy te były 

odczuwalne również dla polskich przedsiębiorstw). Jednocześnie w celu 

zabezpieczenia kontroli banków nad operacjami dokonywanymi przez 

rezydentów, NBU obniżył ze 100 tys. euro do 50 tys. euro próg, od którego 

wymagane jest potwierdzenie właściwym dokumentem zgodności z cenami 

rynkowymi cen wykonanych  prac, usług i praw własności intelektualnej będących 

przedmiotem umowy rezydentów z nierezydentami. 

  

W dniu 4 listopada ub. r. jednak NBU przeszedł na nowy tryb ustalania kursu 

wobec dolara, który polegał na codziennych sprzedażach bankom drobnej ilości 
waluty obcej (5-10 mln USD) w celu ustalenia jej „ceny rynkowej” i kurs waluty 

amerykańskiej poszedł ostro w górę, ażeby 11 listopada osiągnąć lokalne 

maksimum w wysokości 15,66 UAH za dolara. Po krótkim wzmocnieniu do 

poziomu 14,97 UAH 28 listopada ukraińska waluta znowu zaczęła słabnąć aż do 

poziomu 15,85 UAH w dniu 22 grudnia ustanawiając w ten sposób kolejne już 

historyczne minimum wobec waluty amerykańskiej. W ostatnich dniach grudnia, 

czyli w okresie świątecznym, kurs trzymany był sztywno przez NBU na stałym 
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poziomie 15,77 UAH. 

  

Zmiana polityki kursowej NBU miała głównie na celu dostosowanie kursu do 

rynkowych realiów i walkę z szybko rozwijającym się czarnym rynkiem walut. 

 Inne organizacje gospodarcze 

  

Ukraina jest m.in. członkiem założycielem Wspólnoty Niepodległych Państw 

(grupującej państwa powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego). W 

październiku 2011 r. osiem państw WNP, w tym Ukraina, podpisało umowę o 

wolnym handlu; umowa zaczęła obowiązywać we wrześniu 2012 r. Jak dotąd 

Ukraina dystansuje się od procesów ściślejszej integracji gospodarczej na obszarze 

WNP, w tym od możliwości przyłączenia się do Unii Celnej Rosji, Białorusi i 

Kazachstanu (mimo silnej presji ze strony Rosji). W kwietniu 2011 r. prezydent 

W. Janukowycz zadeklarował gotowość współpracy Ukrainy z Unią Celną w 

formacie „3+1”. Pod koniec maja 2013 r. Ukraina podpisała memorandum o 

współpracy z Euroazjatycką Komisją Gospodarczą (organem Unii Celnej), dające 

jej m.in. możliwość udziału w posiedzeniach poszczególnych organów Unii 

Celnej. Zmiana władzy w Kijowie w lutym 2014 r, doprowadziła do zamrożenia 

zbliżenia z Unią Celną, a w konsekwencji do wojny handlowej z Rosją, która 

stosowała głównie pozataryfowe ograniczenia importu z Ukrainy. 

  

Wartym odnotowania jest członkostwo Ukrainy w Organizacji Współpracy 

Gospodarczej Regionu Morza Czarnego (BSEC), a także GUAM (organizacji, w 

skład której wchodzą również Azerbejdżan, Gruzja i Mołdowa). 
 

Generalnie podsumowując sytuacje w poszczególnych sektorach gospodarki jest 

bardzo duży potencjał dla firm z branży IT< ze względu na nadal niski poziom 

informatyzacji przedsiębiorstw oraz administracji. 

 

 

  

 

 

 

Główne wskaźniki makroekonomiczne 
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PKB wartość globalna (nominalnie, mld 

UAH)  
948,1 913,3 1082,6 1316,6 1408,9 1454,9 b.d. 

PKB wartość globalna (wg kursu wymiany, 

mld USD) 
123,4 114,3 136,4 164,8 176,3 182,02 b.d. 

PKB wartość globalna (PPP, mld USD) 389,9 334,8 353,1 379,1 386,7 400 b.d. 

PKB per capita (ceny rynkowe, UAH) 20.534 19.901 23.911 28.852 30.929 31.984 b.d. 

PKB per capita (ceny rynkowe, USD) 2.667 2.488 2.980 3.611 3.869 4.001 b.d. 

PKB per capita (PPP, USD) 8428 7269 7698 8295 8482 8790 b.d. 

Realna zmiana PKB (%) 2,3 -14,8 4,1 5,2 0,2 0% b.d. 

Produkcja przemysłowa (zmiana %) -5,2 -21,9 11 7,6 -0,5 -4,3 -10,7 

Produkcja rolna (zmiana %) 17,1 -2 -1,4 20,2 -3,9 13,6 2,8 

Dług publiczny (w % PKB) 20 34,7 39,5 36 36,8 40,2 b.d. 

Stopa inflacji (CPI, grudzień do grudnia) 22,3 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 

Stopa bezrobocia (%, metodologia MOP) 6,9 9,6 8,8 8,6 8,1 7,7 b.d. 

Obroty handlu zagranicznego (towary, mld 

USD) 
152,5 85,1 112,1 151 153,5 140,3 b.d. 

Eksport towarów (mld USD) 67 39,7 51,4 68,4 68,8 63,3 b.d. 

Eksport towarów (zmiana %) 35,9 -40,7 29,6 33,1 0,6 -8 b.d. 

Import towarów (mld USD) 85,5 45,4 60,7 82,6 84,7 77 b.d. 

Import towarów (zmiana %) 41,1 -46,9 33,7 36 2,5 -9,1 b.d. 

Saldo handlu zagranicznego (towary, mld 

USD)  
-18,5 -5,7 -9,3 -14,2 -15,8 -13,7 b.d. 

Obroty handlu zagranicznego (towary i 

usługi, mld USD) 
170,9 99,8 129,3 171 173,7 160,7 b.d. 

Eksport towarów i usług (mld USD) 78,7 49,2 63,1 82,2 82,3 76,1 b.d. 

Eksport towarów i usług (zmiana %) 34,9 -37,5 27,9 30 0,2 -7,6 b.d. 

Import towarów i usług (mld USD) 92,2 50,6 66,2 88,8 91,4 84,6 b. d. 

Import towarów i usług (zmiana %) 40,5 -45 30,8 34,2 2,8 -7,4 b.d. 

Saldo handlu zagranicznego (towary i 

usługi, mld USD)  
-13,5 -1,4 -3,1 -6,7 -9 -8,5 b.d. 

Saldo na rachunku obrotów bieżących (mld 

USD) 
-11,9 -1,7 -2,9 -9,28 -14,4 -16,5 b.d. 

Saldo na rachunku obrotów bieżących (% 

PKB) 
-6,7 -1,5 -2,1 -5,9 -8,2 -9,1 b.d. 

Wartość rocznego napływu BIZ (mld USD) 10,9 5,6 6 6,5 6 5,7 b.d. 

Wartość rocznego odpływu BIZ (mld USD) 0,85 0,94 0,8 1 1,9 2 b.d. 

Skumulowana wartość BIZ na Ukrainie 

(mld USD) 
35,6 40,1 44,8 50,3 54,5 58,2 b.d. 

Skumulowane ukraińskie BIZ za granicą 

(mld USD) 
6,2 6,2 6,9 6,9 6,5 6,6 b.d. 
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Rezerwy walutowe (mld USD) 31,5 26,5 34,6 31,8 24,6 20,4 7,5 

 

 Wymiana handlowa. Według danych Ministerstwa Gospodarki  obroty towarowe pomiędzy 

Polską i Ukrainą w okresie styczeń-listopad 2014 r. spadły o 16,8% (w porównaniu do 

analogicznego okresu roku poprzedniego) i wyniosły 6,02 mld USD. Polski eksport na 
Ukrainę spadł o 25,9% i osiągnął wartość 3 887,8 mln USD, natomiastimport wzrósł o 
7,4%, do poziomu 1 981,4 mln USD. Oznacza to kontynuację spadku polskiego eksportu i 

wzrostu importu. W rezultacie znaczenie rynku ukraińskiego dla polskiego eksportu w stosunku 

do jedenastu pierwszych miesięcy 2013 r. spadło z 2,76% do 1,92%. Miejsce Ukrainy wśród 

czołowych odbiorców polskich towarów obniżyło się z 8. do 14. 

  

W wyniku wzrostu wartości dostaw, znaczenie importu z Ukrainy wzrosło z 1,03% do 1,04% 

całości zagranicznych zakupów towarów realizowanych przez Polskę, a Ukraina w zestawieniu 

dostawców towarów do Polski utrzymała 21. pozycję. Biorąc pod uwagę łączne obroty 

towarowe Ukraina spadła w omawianym okresie na 17. miejsce z 16. wśród najważniejszych 

partnerów handlowych Polski, a jej udział w polskim handlu zagranicznym, w porównaniu z 

analogicznym okresem 2013 r. obniżył się z 1,88% do 1,47%. 

  

Struktura polskiego eksportu na Ukrainę w okresie styczeń-październik 2014 r. według 

danych ukraińskich przedstawiała się następująco: 
  

• wyroby przemysłu elektromaszynowego – 22,5% udziału (wzrost dostaw aparatów 

latających o 66,1%, dostawy lokomotyw spadły o 74,2%, kotłów i maszyn – o 27,3%, 

środków transportu innego, niż kolejowego o 28,7%, urządzeń optycznych i aparatów 

fotograficznych – o 21,6%, łącznie eksport towarów z tej grupy spadł o 16,1%); 

•  przemysł chemiczny – 20,3% udziału (wzrósł jedynie eksport związków organicznych 

o 5,7%, spadł: produktów chemii nieorganicznej o 23,5%, ekstraktów garbników o 

22,3%, olejków eterycznych o 28,5%, tworzyw sztucznych i polimerów – o 20,4%, 

kauczuku i gumy – o 47,2%, łącznie eksport towarów tej grupy spadł o  23,5%); 

•  produkty mineralne – 16,5% udziału (eksport ropy naftowej i jej pochodnych spadł o 

20,9%, łącznie dostawy wyrobów tej grupy spadły o 20,4%); 

• produkty rolno - spożywcze – 10,8% udziału (o 90,3% wzrósł eksport warzyw, o 14,7% 

- kawy i herbaty, o 404,9% - cukru; spadł eksport: owoców i orzechów jadalnych o 

63,8%, mięsa i podrobów o 53,8%, przetworów z mięsa i ryb o 88% łącznie eksport 

wyrobów tej grupy spadł o 27,9%). 

• wyroby metalurgiczne 8,7%, artykuły drzewno-papiernicze 6,4%, materiały budowlane 

i szkło: 3,9%, wyroby przemysłu lekkiego 3,3%. 

  

Import z Ukrainy w styczniu-październiku 2014 r. zdominowały cztery grupy towarowe: 

  

• wyroby metalurgiczne – 26,7% udziału, wzrost wartości dostaw o 9,9%; 

• artykuły rolno-spożywcze – 19,7% udziału, wzrost wartości dostaw o 9,5%; 

• produkty mineralne – 19,0% udziału, spadek dostaw o 4,1%; 

• artykuły przemysłu elektromaszynowego – 15,1%, wzrost wartości dostaw o 19,8%. 
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Ww. towary stanowiły łącznie ponad 80% wartości dostaw. Pozostałe pozycje importowane z 

Ukrainy to wyrobydrzewno-papiernicze (udział 6,8%, wzrost wartości o 41,8%), wyroby 

chemiczne (udział 3,8%, wzrost wartości dostaw o 10,7%) oraz wyroby przemysłu 

lekkiego (2,9%, wzrost wartości dostaw o 24,4%). 

  

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 
  

W 2014 r. Ukraina zajęła 14 miejsce wśród najważniejszych kierunków realizacji polskiego 

eksportu (spadek z miejsca 8. W roku 2013). Kraj ten należy również do głównych obszarów 

ekspansji inwestycyjnej polskich firm poza Unią Europejską. Czynnikiem sprzyjającym 

dostępowi polskich firm do rynku ukraińskiego było przystąpienie Ukrainy do Światowej 

Organizacji Handlu, oznaczające obniżkę ceł na większość importowanych towarów, choć 

nadal w dostępie na ten rynek funkcjonują ograniczenia. Na przestrzeni ostatnich lat, polskie 

samorządy gospodarcze i firmy niezmiennie identyfikują szereg barier i utrudnień zarówno 

systemowych, jak i jednostkowych w działaniach na terenie Ukrainy. 

  

Najpoważniejsze bariery i utrudnienia w dostępie do rynku ukraińskiego to: 

  

• trudności w uzyskiwaniu zwrotu podatku VAT (mimo poprawy sytuacji problem ten 

pozostaje jednym z najczęściej sygnalizowanych przez polskich przedsiębiorców), 
•  powtarzające się przypadki kwestionowania wartości celnej wwożonych towarów i 

wymagania dodatkowych dokumentów potwierdzających wartość celną towarów, 
generalnie częste zmiany przepisów celnych i arbitralna ich interpretacja przez 

służby  celne, 

• powtarzające się przypadki niewywiązywania się przez ukraińskich kontrahentów z 

zawartych kontraktów z polskimi firmami, głównie w zakresie rozliczeń i trudności 
w egzekwowaniu tych roszczeń, nawet w sytuacji posiadania prawomocnych 

wyroków sądowych, 
• nieprzejrzystość, niespójność i zmienność ukraińskich przepisów prawnych, 

• uznaniowa interpretacja przepisów prawnych przez administrację, 
• słabość wymiaru sprawiedliwości i trudności w dochodzeniu swoich praw w sądach, 

częste przypadki wykorzystywania sądów w walce z konkurentami biznesowymi 

(korupcja), 

• niedostateczne wsparcie inwestorów przez władze lokalne, wynikające często z 

braku przygotowania do współpracy z inwestorami, a czasem wręcz z negatywnego 

nastawienia do zagranicznego kapitału, 
• korupcja występująca w różnych sferach i na różnych szczeblach, 

• brak dostatecznej ochrony udziałowców przed wrogimi przejęciami przez 

wspólników ukraińskich bądź przez lokalną konkurencję, 
• utrzymywanie się barier dla produktów i wyrobów np. w dziedzinie certyfikacji, 

kontroli weterynaryjnej, bądź fito-sanitarnej, 

• zbyt wolne wdrażanie zmian dostosowujących ustawodawstwo ukraińskie do 

wymogów unijnych i WTO, 

• problemy z uzyskiwaniem pozwoleń na pracę przez polskich obywateli, 

• zły stan infrastruktury i niewielka liczba przejść granicznych, powodujące długi czas 

oczekiwania na granicy, w szczególności przy przewozach towarowych, 

• obowiązujący system pozwoleń weterynaryjnych na eksport na Ukrainę polskiego 

mięsa i zwierząt na ubój. 
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Aktualne informacje nt. ograniczeń w imporcie towarów na Ukrainę można znaleźć w 

opracowaniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie pod 

adresemwww.kiev.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,257,Prawo_celne.html. 

  

5.2. Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP 

  

Wjazd na Ukrainę dozwolony jest pod warunkiem posiadania przez danego obywatela RP 

ważnego paszportu
1
, a w określonych przypadkach (patrz poniżej) – także określonej wizy 

pobytowej
2
. 

  

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach 

ruchu osobowego z dnia 30 lipca 2003 r. (M.P. z 2003 r., nr 56 poz. 878, z późn. zm.) daje 

możliwość przebywania obywatelom Polski na terytorium Ukrainy bez konieczności posiadania 

wizy do 90 dni w ciągu 180 dni (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w okresie następnych 

180 dni). Termin ten jest liczony od dnia pierwszego wjazdu na Ukrainę3
. Zasada ta dotyczy 

jednak głównie obywateli RP udających się na Ukrainę w celach turystycznych. 

  

W przypadku obywateli Polski przyjeżdżających na Ukrainę w celu wykonywania pracy (w 

tym do pracy w przedstawicielstwach firm polskich) lub których pobyt na Ukrainie przekracza 

terminy przewidziane w w/w umowie, legalizacja ich pobytu i zatrudnienia na Ukrainie wiąże 

się z koniecznością uzyskania właściwej wizy pobytowej, a następnie  zalegalizowania 

(zarejestrowania) ich pobytu i uzyskania pozwolenia na pobyt tymczasowy (patrz informacje 

poniżej). 
  

Podjęcie pracy przez obywatela Polski w ukraińskich podmiotach gospodarczych (dotyczy to 

zarówno szczebla pracowniczego, jak i zarządzającego) wymaga uzyskania przed rozpoczęciem 

przez niego pracy na Ukrainie stosownego pozwolenia na pracę (ukr.: дозвіл на 

працевлаштування) oraz wizy pracowniczej (ukr.: віза типу Д), a po przybyciu na Ukrainę – 

uzyskania zezwolenia na pobyt tymczasowy (ukr.: посвідка на тимчасове проживання) oraz 

zarejestrowania miejsca swojego pobytu. 

  

Pozwolenie na pracę 

  

Obowiązek uzyskania w/w pozwolenia wymagany jest w odniesieniu do każdego zatrudnianego 

przez ukraińskie podmioty gospodarcze pracownika-obywatela Polski (niezależnie od 

stanowiska) i musi ono być uzyskane przed rozpoczęciem przez danego obywatela RP pracy na 

Ukrainie. 

  

Obowiązek uzyskania zezwolenia spoczywa na pracodawcy, przy czym dotyczy to zarówno 

pracodawców ukraińskich (niezależnie od formy działalności), jak i pracodawców polskich 

działających na terytorium tego kraju lub czasowo delegujących swoich pracowników do pracy 

na Ukrainie w ramach zawartego przez nich kontraktu z podmiotem ukraińskim. 
  

Pozwolenia na pracę mogą być wydane jedynie wówczas, gdy w Ukrainie lub określonym 

regionie tego kraju brak jest wykwalifikowanych pracowników dla wykonania danej pracy lub 

gdy istnieją inne uznane za wystarczające przesłanki dla zatrudnienia pracowników 

zagranicznych
4
. Dodatkowym ograniczeniem w tym zakresie jest przepis mówiący, iż jedynie 

zarejestrowani na Ukrainie płatnicy składek na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i nie 

http://www.kiev.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,257,Prawo_celne.html
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mający zadłużenia wobec Funduszu Obowiązkowych Ubezpieczeń Społecznych mogą 

przyjmować obywateli Polski do pracy na Ukrainie. 

  

Procedura ubiegania się o pozwolenie na pracę dla danego obywatela RP, który ma być 

zatrudniony w ukraińskim podmiocie gospodarczym, musi być poprzedzona procedurą 

sprawdzenia czy na dane stanowisko nie może być zatrudniony obywatel Ukrainy (z procedury 

tej zwolnieni są jedynie obywatele RP, którzy udowodnią, iż istnieją wystarczające przesłanki 
dla ich zatrudnienia – patrz powyżej). 
  

Pozwolenia na pracę wydawane są przez Państwową Służbę Zatrudnienia Ukrainy 

(www.dcz.gov.ua) lub jej oddziały terenowe (obwodowe centra zatrudnienia) na okres do 1 

roku, z możliwością jego późniejszego przedłużenia (wniosek taki musi zostać złożony 

maksymalnie na 20 dni kalendarzowych przed upłynięciem terminu pozwolenia na pracę). W 

przypadku pracowników, którzy zostali czasowo oddelegowani do pracy na Ukrainie, 

pozwolenie to wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat z możliwością przedłużenia na okres 

kolejnych 2 lat. 

  

Istotnym jest także fakt, iż pracodawca zobowiązany jest informować stosowne oddziały 

Państwowej Służby Zatrudnienia Ukrainy – w terminie 3 dni – o rozpoczęciu/zakończeniu 

pracy przez danego obywatela Polski, a także zarejestrować go w lokalnych strukturach 

Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. W przypadku niestawienia się obywatela Polski do 

pracy pracodawca zobowiązany jest – w terminie 3 dni – poinformować o tym fakcie 

Państwową Służbę Zatrudnienia, służby graniczne i właściwe struktury Państwowej Służby 

Migracyjnej Ukrainy. Ponadto, rozwiązanie umowy o pracę z obywatelem Polski – niezależnie 

od okoliczności – skutkuje anulowaniem pozwolenia o pracę. 
  

Obowiązek wizowy 

  

Obywatele RP, podejmujący zatrudnienie na Ukrainie, przed wyjazdem do tego kraju mają 

obowiązek uzyskania stosownej wizy – wizy „Д” (typ „Д 05/04” w przypadku pracy w firmie 

lub typ „Д 05/09” w przypadku pracy w banku)
5
. Wiza typu „Д” jest wizą długoterminową, 

wydawaną w przypadku obywateli RP udających się do pracy na Ukrainę, jako wiza 

jednorazowa ważna na okres 45 dni (w okresie tym obywatele polscy zobowiązani są do 

zalegalizowania swojego pobytu poprzez uzyskanie pozwolenia na pobyt tymczasowy; 

pozwolenie to uprawnia ich do pobytu na terytorium Ukrainy w okresie ważności tego 

pozwolenia i wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 

innych wiz). 

  

Wizę typu „Д” należy uzyskać przed wyjazdem na Ukrainę w jednym z konsulatów 

generalnych Ukrainy w Polsce lub w jakimkolwiek przedstawicielstwie konsularnym Ukrainy 

poza granicami tego kraju. 

  

 Na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie 

(www.kiev.trade.gov.pl), w zakładce „Aktualności” oraz  „Analizy rynkowe”, publikowane są 

tygodniowe i miesięczne dane dotyczące średnich cen na tego typu nieruchomości w Kijowie 

(ceny na nieruchomości w pozostałych miastach i regionach Ukrainy są z reguły niższe). 
 

Poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie po 7 miesiącach 2015 roku 

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu produkcji 
przemysłowej na Ukrainie w styczniu-lipcu 2015 roku. 

http://www.dcz.gov.ua/
http://www.kiev.trade.gov.pl/


74 

 

Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną danymi, w okresie styczeń-

lipiec 2015 roku poziom produkcji przemysłowej na Ukrainie zmniejszył się w porównaniu z 
poziomem produkcji przemysłowej w analogicznym okresie 2014 roku o 19,5 %. Największy 

spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano w przypadku przetwórstwa ropy 
naftowej i produkcji koksu (spadek o 38,5%), w przemyśle hutniczym (spadek o 25,4 %) oraz 
w przypadku produkcji mebli i innej produkcji (spadek o 24,4 %). 

W ujęciu regionalnym, największy spadek poziomu produkcji przemysłowej odnotowano 
w stosunku do stycznia-lipca 2014 roku w obwodzie ługańskim (spadek o 84,0 %), obwodzie 
donieckim (spadek o 48,2 %) oraz obwodzie kirowohradzkim (spadek o 21,4 %).   

W porównaniu do wyników z czerwca 2015 r. w lipcu b.r. odnotowano wzrost produkcji 

przemysłowej na Ukrainie o 3,4 %. Największy wzrost poziomu produkcji przemysłowej 
odnotowano w przemyśle maszynowym (wzrost o 12,3 %), w przemyśle drzewnym 

i celulozowo-papierniczym (wzrost  o 10,4 %) oraz w przypadku produkcji wyrobów 
z mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 7,8 %). 
Najwyższe wyniki wśród ukraińskich regionów w lipcu 2015 roku odnotowały obwód 
winnicki (wzrost o 60,4 %), obwód tarnopolski (wzrost o 25,3 %) oraz obwód zakarpacki 

(wzrost o 15,8 %) produkcji przemysłowej w stosunku do czerwca 2015 roku.    
Informacje o zmianie poziomu produkcji w poszczególnych branżach przemysłu ukraińskiego 
w poniższej tablicy. Dodatkowe informacje o poziomie produkcji przemysłowej na Ukrainie 

w okresie styczeń-lipiec  2015 roku w załączonym opracowaniu Państwowej Służby 
Statystycznej na ten temat. 

Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału 
w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy". 

Branża 

Dynamika poziomu produkcji 

  

VII.2015 / VI.2015 

  

     VII.2015 

/VII.2014 

I-VII.2015 / 

I-VII.2014 

Przemysł 
wydobywczy 

101,1 83,8 76,6 

Przemysł spożywczy 100,3 93,6 88,0 

Przemysł lekki 106,4 99,6 91,5 

Przemysł drzewny i 
celulozowo-

papierniczy i usługi 
wydawnicze 

  

110,4 

  

88,6 

  

86,8 

  

Przetwórstwo ropy 
naftowej i produkcja 

koksu 

  

105,4 

  

78,9 

  

  

61,5 

Przemysł chemiczny 104,5 83,5 79,3 

Przemysł 98,4 103,2 88,8 
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farmaceutyczny 

Produkcja wyrobów z 
mineralnych 

surowców 
niemetalicznych 

  

107,8 

  

92,0 

  

88,2 

Przemysł hutniczy 103,4 76,7 74,6 

Przemysł maszynowy 112,3 89,0 77,9 

Produkcja i 

dystrybucja energii 

elektrycznej, gazu 

ziemnego i wody 

  

103,5 

  

  

86,1 

  

  

84,7 

  

 

 Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy 

 

 

Wymiana towarowa Ukrainy z zagranicą po 5 miesiącach 2015 r. 
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. wymiany towarowej 
Ukrainy z zagranicą za styczeń-maj 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową 
Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w styczniu-maju 2015 r. obroty towarowe Ukrainy 

z zagranicą wyniosły 29,9 mld USD (spadek o 37,6 % w porównaniu do poziomu obrotów 
z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym eksport towarów z Ukrainy za granicę 
wyniósł 15,4 mld USD (spadek o 35,9 %), a import zagranicznych towarów do Ukrainy – 

14,5 mld USD (spadek o 38,8 %). W rezultacie w wymianie towarowej Ukrainy z zagranicą 
w omawianym okresie ukształtowało się dodatnie saldo w wysokości 0,9 mld USD (dla 
porównania – w analogicznym okresie roku poprzedniego dodatnie saldo w obrotach 

towarowych Ukrainy z zagranicą ukształtowało się na poziomie 0,4 mld USD).   
W ciągu 5 miesięcy 2015 r. zagraniczne operacje handlowe prowadzone były z 205 krajami. 
Pod względem ukraińskiego eksportu najważniejszymi partnerami handlowymi Ukrainy były: 
Federacja Rosyjska (12,1 %), Turcja (7,5 %), Chiny (7,4 %), Egipt (6,1 %), Włochy (5,2 %), 
Polska (5,0 %), India (4,0 %) oraz Niemcy (3,5 %).  Z kolei do głównych dostawców 
towarów na Ukrainę zaliczyć należy Federację Rosyjską (16,4%), Niemcy (11,2 %), Chiny 
(10,5 %), Białoruś (6,4 %), Polskę (5,9 %), Węgry (5,5 %), Stany Zjednoczone Ameryki (4,1 
%) oraz Francja (2,8 %). 

Eksport z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej wyniósł 5,2 mld USD, co oznacza udział tych 
krajów w strukturze ukraińskiego eksportu 33,5 % (spadek o 35,9 % w porównaniu 
z omawianym okresem roku poprzedniego), a ukraiński import z krajów UE – odpowiednio 

6,2 mld USD z udziałem 42,4 w strukturze importu do Ukrainy (spadek o 25,6 %). 

Udział Polski w strukturze ukraińskiego eksportu i importu stanowił odpowiednio: 5,0 % (6 
miejsce) i 5,9 % (5 miejsce). 

Najważniejszymi towarami eksportowanymi z Ukrainy w styczniu-maju 2015 r. były: metale 

nieszlachetne (27,6 % udziału w eksporcie Ukrainy), produkty pochodzenia roślinnego (18,7 
%), mechaniczne i elektryczne maszyny (9,9 %) produkty zbożowe (8,5 %), produkty 
mineralne (8,5 %), gotowe produkty spożywcze (6,4%) oraz produkty chemiczne (6,3 %). 

W przypadku ukraińskiego importu do najliczniej wwożonych towarów do tego kraju zaliczyć 
należy: produkty mineralne (32,9 %), mechaniczne i elektryczne maszyny (14,5 %), produkty 
chemiczne (14,1 %), wyroby z tworzyw sztucznych (6,7 %), metale nieszlachetne (5,0 %) 

gotowe produkty spożywcze (4,4 %) oraz produkty pochoszenia roślinnego (4,3 %). 
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Dodatkowe informacje o wymianie towarowej Ukrainy z zagranicą w styczniu-maju 2015 r. 

w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy 

wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział 
Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy". 
 

 Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy 

 

Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy 

Prognoza rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku 2016  

 

Gabinet Ministrów Ukrainy opracował dwa scenariusze rozwoju gospodarczego i społecznego 
Ukrainy na rok 2016 oraz podstawowych wskaźników makroekonomicznych na Ukrainie 
w 2017-2019 r. 

Według optymistycznej prognozy, w 2016 r. oczekiwany jest wzrost realnego PKB o 2 % i 
wzrost nominalnego PKB do 2262 mld UAH. Prognoza pesymistyczna zakłada spadek 
realnego PKB o 0,3 % i nominalny PKB na poziomie 2245,7 mld UAH. Wskaźnik wzrostu 
cen konsumpcyjnych w 2016 roku zgodnie ze scenariuszem optymistycznym szacowany jest 

na poziomie 12 %, a według prognozy pesymistycznej – 14,7 %. W przypadku cen 

przemysłowych wskaźniki te wynoszą 10,4 % i 12,2 % odpowiednio. Poziom bezrobocia zaś, 
wg metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy, w roku 2016 wyniesie 10,4-10,8 %. 

Zakłada się również wyższa dynamika eksportu ukraińskich towarów i usług (o 3,8-7,1 %) 

oraz  wzrost ukraińskiego importu o 3,1-7,3 %. Szczegółowa informacja o prognozowanych 
podstawowych wskaźnikach ekonomicznych Ukrainy w poniższej tablicy.  
Założenia rozwoju makroekonomicznego Ukrainy w 2016 r. 

Wskaźnik 

2016 r. 

(prognoza) 

Scenariusz 1 Scenariusz 2 

Produkt krajowy brutto (nominalny, mld UAH): 2262 2245,7 

Produkt krajowy brutto (%, w porównaniu do roku 
poprzedniego) 

102 99,7 

Indeks cen konsumpcyjnych (%, grudzień do grudnia): 112 114,7 

Indeks cen przemysłowych (%, grudzień do grudnia): 110,4 112,2 

Dochody przedsiębiorstw rentowych (mld UAH): 357,6 326,8 

Fundusz wynagrodzenia pracowników najemnych i 
zabezpieczenia pieniężnego wojskowych (mld UAH): 

589,1 579,2 

Średnio miesięczna płaca nominalna brutto (UAH): 4857 4821 

Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-70 lat 

(mln osób): 
17,9 17,8 

Stopa bezrobocia (%, według metodologii MOP): 10,4 10,8 

Wydajność pracy (%, w porównaniu do roku 
poprzedniego): 

101,5 99,8 

Saldo bilansu handlowego bilansu płatniczego (mln -1577 -1069 
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Zgodnie z prognozami Rządu w latach 2017-2019 gospodarka przyśpieszy o 3,5-4 % 

(scenariusz optymistyczny) lub o 1-3% (scenariusz optymistyczny).   

Źródło: „Uriadowy Kurier”, „Segodnia.ua” 

 

Opinia na temat przebiegu reform w Ukrainie 

2015-07-08 

Eksperci projektu „Indeks Monitoringu Reform” i portalu informacyjnego „VoxUkraine” 
dokonali oceny dynamiki reform w Ukrainie za I półrocze 2015 r. 
W ocenie ekspertów w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. tempo reform w Ukrainie oceniono 

na poziomie 1,36 punktów w skali pięciopunktowej, co świadczy o niedostatecznych 
działaniach władz Ukrainy w zakresie wdrażania reform. Eksperci wskazują, iż w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy odnotowano kolejne wyhamowanie tempa reform do poziomu 

1 punktu. Jednak w omawianym okresie eksperci odnotowali trzy pozytywne sygnały 
w zakresie reform, co spowodowało wzrost indeksu monitoringu reform do 2 punktów: 
uchwalenie szeregu ustaw w ramach nowego programu współpracy z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (marzec), wdrożenie reform w zakresie deregulacji działalności 
gospodarczej i zwalczania korupcji (kwiecień) oraz uchwalenie ustawy o rynku gazu (maj).    
Wśród głównych barier na drodze reformowania gospodarki ukraińskiej eksperci wymienili, 
m.in. brak reform globalnych i systemowych, sztywność struktur i organów państwowych, 
niedostateczny poziom poparcia przez parlament inicjatyw rządu, lobbowanie interesów 
własnych przez poszczególnych urzędników państwowych. 

Do najbardziej pozytywnych działań władz Ukrainy podjętych w I połowie 2015 r. eksperci 
zaliczyli m.in. podwyższenie opłat komunalnych dla ludności, uchwalenie ustaw 
o zaostrzeniu odpowiedzialności właścicieli banków, o rynku gazu, nowelizację ustawy 

o spółkach akcyjnych. Z kolei do „antyreform” zaliczono pierwszą wersję ustawy budżetowej, 
decyzję Gabinetu Ministrów Ukrainy o ograniczeniu poziomu pensji dla kierownictwa władz 
wykonawczych oraz ustawę o zwolnieniu z opodatkowania obiektów nieruchomości 
będących we własności szeregu organizacji religijnych. 
Źródło: „Interfax-Ukraina” 

 

Pogorszenie prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku 2015 przez agencję 
ratingową „Fitch” 

 

2015-07-01 

Agencja ratingowa „Fitch” przedstawiła nową prognozę odnośnie rozwoju gospodarczego 

Ukrainy w roku 2015. Zgodnie z prognozami agencji w roku 2015 PKB Ukrainy zmniejszy 

się o 9%. Równocześnie Agencja potwierdziła ratingi zdolności kredytowej działających 
w Ukrainie banków na poziomie „CCC” i „CC” oraz wskazała na możliwość ogłoszenia przez 
Ukrainę upadłości. 
Źródło: „Ukraińskiе nowyny” 

 

 Pogorszenie prognozy spadku PKB Ukrainy w 2015 r. do poziomu 8,3% 

2015-06-29 

USD): 

Eksport towarów i usług (mln USD): 53 877 52 205 

Import towarów i usług (mln USD): 55 454 53 274 
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Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy przedstawiło dane odnośnie 
konsensusu osiągniętego w sprawie prognozy realnego spadku PKB Ukrainy w 2015 r. 
Zgodnie z danymi opracowanymi przez anlityków i ekspertów rynkowych, PKB Ukrainy 
w 2015 r. spadnie do poziomu 8,3%. Jednocześnie prognoza dla poziomu inflacji w 2015 r. 
wynosi 48,4%, prognozowany kurs 1 USD –23,65 UAH wg średniej rocznej i 24,97 UAH za 
1 USD na koniec roku. Konsensus odnośnie prognozy wzrostu PKB w 2016 r. wynosi 0,7% 
pod warunkiem spowolnienia inflacji do 14,8%, prognozowane kursy 1 USD to:  25,37 UAH 

wg  średniej rocznej i 25,62 UAH na koniec roku. Budżet Ukrainy na 2015 r. zakładał spadek 
PKB na poziomie 5,5% przy inflacji 26,7%. Rządowy projekt rezolucji budżetowej na 2016 r. 
zakłada wzrost PKB o 2% przy inflacji w okresie grudzień do grudnia 9%. Średni kurs 
wymiany 1 USD ma wynieść 22,5 UAH. Prognoza Banku Światowego odnośnie sytuacji 
gospodarczej w Ukrainie w latach 2015-2017 

2015-06-15 

Źródło: „Interfax Ukraina“ 

  

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pogorszył prognozę spadku PKB Ukrainy w 2015 
r do poziomu 9% 

2015-06-29 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez MFW w kwietniu b.r. oczekiwany poziom spadku 

PKB Ukrainy w 2015 r. wynosił 5,5%, wzrost zaś w 2016 r. miał wynieśc 2%. Jak podaje 

MFW powodem pogorszenia prognozy spadku PKB jest większy niż zakładano wpływ 
konfliktu na wschodzie Ukrainy na gospodarkę tego kraju. Inflacja na koniec roku 

prognozowana przez MFW wynosie 46%. Jednocześnie MFW zauważa w ostatnich 
miesiącach oznaki stablizowania się ukraińskiej gospodarki. Przykładem jest wzrost 
międzynarodowych rezerw walutowych Ukrainy do 9,6 mld USD, zwiększenie depozytów 
bankowych w miejscowej walucie, wyższe niż oczekiwno wpływy do budżetu państwa. 
Źródło: Interfax Ukraina 

 

Bank Światowy potwierdził swoją prognozę odnośnie sytuacji gospodarczej w Ukrainie 
w roku 2015. 

W szczególności instytucja ta potwierdziła spadek PKB Ukrainy na poziomie 7,5%w roku 
2015. Z kolei w latach 2016 i 2017 oczekiwany jest wzrost tego wskaźnika odpowiednio 

o 2% i 3%. Specjaliści Banku odnotowują poprawę sytuacji w szeregu sektorach gospodarki 
ukraińskiej m.in. energetyce i sektorze bankowym; systemie zarządzania przedsiębiorstwami 
państwowymi oraz postępy w przeciwdziałaniu korupcji. 

 

*** 

W kwietniu 2015 r. Bank Światowy pogorszył prognozę spadku PKB Ukrainy w roku 2015 
z 1% do 7,5%. Z kolei wg oceny Europejskiego Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) PKB 

Ukrainy obniży się w 2015 r. z 7,5% do 9%. 
Źródło: „Ukraiński Nowyny” 

 

 Prognoza rozwoju gospodarki Ukrainy w latach 2015-2016 

2015-06-11 

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy upowszechniło prognozę rozwoju 
gospodarki Ukrainy w latach 2015-2016. Zgodnie z tą prognozą, w latach 2015-2016 

największe ryzyko dla rozwoju gospodarki kraju stanowić będzie nasilająca się fala 
niewypłacalności realnego sektora gospodarki, deficyt zasobów energetycznych, dewaluacja 
waluty narodowej, wysokie oczekiwania inflacyjne ludności, a także eskalacja konfliktu na 
wschodzie Ukrainy. Wśród podstawowych ryzyk wewnętrznych zaangażowani 
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w opracowanie prognozy eksperci wymienili m.in. podwyższenie granicznego poziomu 
deficytu budżetu Funduszu Emerytalnego Ukrainy i przedsiębiorstwa państwowego NAK 
„Naftogaz Ukrainy”. Wśród ryzyk zewnętrznych za najbardziej wiarygodne uznano: odpływ 
kapitału  w związku z niestabilną sytuacją w kraju, niezadowalające wykonanie programów 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, niskie ceny na towary rolno-spożywcze na rynku 
światowym oraz wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki światowej, któremu towarzyszyć 
będzie zmniejszenie poziomu pomocy finansowej od organizacji donorskich. 
Szczegółowe informacje na temat prognoz rozwoju gospodarki Ukrainy w latach 2015-2016 

w załączonym opracowaniu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. 

Prognoza rozwoju gospodarki Ukrainy w latach 2015-2016 opracowana została na podstawie 
ankiety przeprowadzonej wśród czołowych ekspertów od analiz wskaźników 
makroekonomicznych i prognoz. 

Zgodnie z prognozą władz Ukrainy, w roku 2016 wzrost PKB Ukrainy wyniesie 2%, 
a inflacja 9% przy średniorocznym kursie hrywny na poziomie 22,5 UAH / USD. Nominalny 
PKB wyniesie 2,1 bln UAH. 

Źródło: „Unian”, NEWSru.ua 

 

 Prognoza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dot. rozwoju gospodarki 

ukraińskiej w 2015r. 
2015-06-03 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obniżył swoją prognozę rozwoju 
makroekonomicznego Ukrainy na rok 2015. Wg aktualnych ocen Banku, PKB Ukrainy 

obniży się w 2015 r. z 7,5% do 9%. 
*** 

Szacunki Narodowego Banku Ukrainy mówią o spadku PKB w I kwartale 2015 r. o 15%, w II 
kwartale – o 10,2%, w III kwartale – o 5,7%. W IV kwartale 2015 r. oczekiwany jest wzrost 

na poziomie 2%. Ustawa budżetowa Ukrainy na rok 2015 opracowana została w oparciu 

o następujące wskaźniki: spadek PKB na poziomie 5,5%, a inflacja – 26,7%. 

Źródło: „Ukrainski Nowyny” 

  

********** 

Kolejna prognoza rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku 2015 

2015-05-18 

Niezależne Stowarzyszenie Banków Ukrainy przedstawiło prognozę rozwoju gospodarki 

Ukrainy w roku 2015. 

Zgodnie z tą prognozą, w roku 2015 PKB Ukrainy zmniejszy się o 7,5%, a inflacja wyniesie 
45%. Według wstępnych danych Stowarzyszenia, w I kwartale 2015 r. PKB Ukrainy zmalało 
o ponad 15%. 

*** 

Zgodnie z prognozą Narodowego Banku Ukrainy produkt krajowy brutto Ukrainy w 

I kwartale 2015 r. zmniejszył się o 15%. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest 
wyhamowanie tempa spadku PKB do 10,2%, a w III kwartale 2015 r. – do 5,7%. Z kolei w IV 

kwartale 2015 r. zakładany jest wzrost gospodarczy na poziomie 2%. W całym roku 2015 
PKB Ukrainy zmniejszy się o 7,5% (wg wcześniejszych prognoz Narodowego Banku 
Ukrainy spadek PKB w roku 2015 miał wynieść  5%). 
Ustawa budżetowa Ukrainy na rok 2015 opracowana została w oparciu o optymistyczny 

scenariusz rozwoju gospodarki Gabinetu Ministrów Ukrainy, zgodnie z którym PKB w roku 
2015 spadnie o 5,5%, a inflacja wyniesie 26,7%. 

Źródło: „Ukraińskie Nowyny” 

********** 
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Prognozy rozwoju gospodarczego Ukrainy w roku 2015 

2015-05-08 

Narodowy Bank Ukrainy przedstawił swoją najnowszą prognozę odnośnie rozwoju 
gospodarki Ukrainy w 2015 r. 

Zgodnie z ocenami tej instytucji produkt krajowy brutto Ukrainy w I kwartale 2015 r. PKB 

Ukrainy zmniejszył się o 15%. W kolejnych kwartałach oczekiwane jest wyhamowanie tempa 

spadku PKB do 10,2%, a w III kwartale 2015 r. – do 5,7%. Z kolei w IV kwartale 2015 r. 

zakładany jest wzrost gospodarczy na poziomie 2%. W całym roku 2015 PKB Ukrainy 
zmniejszy się o 7,5% (wg wcześniejszych prognoz Narodowego Banku Ukrainy spadek PKB 

w roku 2015 miał wynieść  5%). 
 

* * * 

Zgodnie z prognozami agencji ratingowej „Fitch” w roku 2015 PKB Ukrainy zmniejszy się 
o 5%. W ocenie agencji „Fitch” eskalacja konfliktu na wschodzie Ukrainy mocno uderzyła 
w gospodarkę kraju. W roku 2014 – wg oceny agencji – realny PKB Ukrainy zmniejszył się 
o 7,5%. 

Z kolei w ocenie ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w całym roku 2015 
PKB Ukrainy zmniejszy się o 5,5%,  a w roku 2016 – zwiększy się o 2%, a inflacja wyniesie 
10,6%. 

Źródło: „Sprawocznik ekonomista” 

********** 

Pogorszenie przez agencję „Fitch”oceny ratingowej dla Ukrainy 

2015-02-20 

Międzynarodowa Agencja Ratingowa „Fitch” obniżyła długoterminowy rating Ukrainy 
z tytułu zobowiązań w walutach zagranicznych z poziomu „CCC” do „CC” oraz potwierdziło 
rating w walucie narodowej na poziomie „CCC”. 

*** 

Pod koniec lutego 2014 r. Agencja Ratingowa „Fitch” potwierdziła długoterminowy rating 
Ukrainy z tytułu zobowiązań w walutach zagranicznych na poziomie „CCC”, a w walucie 
narodowej – na poziomie „B-” (prognoza negatywna). Limit kredytowy kraju potwierdzono 
na poziomie „CCC”, a krótkoterminowy rating z tytułu zobowiązań w walutach 
zagranicznych na poziomie „C”. Z kolei Międzynarodowa Agencja Ratingowa „Standard & 
Poor's” pod koniec grudnia 2014 r. zaktualizowała swoje ratingi wiarygodności kredytowej 
Ukrainy. W szczególności w przypadku zobowiązań w walutach obcych długoterminowy 
rating obniżono z CCC do CCC- (z prognozą negatywną), a w przypadku zobowiązań 
w walucie narodowej – z B- do CCC+ (z prognozą negatywną). 
 

Źródło: „Ukraiński Nowyny”  
 

Indeks wolności gospodarczej 2015 - Ukraina na 162. miejscu 

2015-01-28 

Wskaźnik wolności gospodarczej Ukrainy w 2015 r. stanowi 46,9 punktów, co daje jej 162 
miejsce (na 178 ocenianych państw) w ratingu opracowywanym i publikowanym wspólnie 
przez „The Heritage Foundation” i „Wall Street Journal”.  W 2014 roku Ukraina zajmowała 
155 miejsce. Czołowe miejsca w w/w rankingu zajęły: Hong Kong – 89,6; Singapur – 89,4; 

Nowa Zelandia – 82,1; Australia – 81,4; Szwajcaria – 80,5; Kanada – 79,1; Chile – 78,5; 

Estonia – 76,8; Irlandia – 76,6; Mauritius – 76,4. 

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wynosi 68,6 pkt (42. pozycja wśród gospodarek 
świata). Pełna wersją ratingu „2015 Index od Economic Freedom” w załączeniu (do pobrania 
poniżej). 
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Źródło: „RBK-Ukraina” 

Źródło: WPHI Kijów 

 

Rynek telekomunikacyjny  

Wyniki ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego Ukrainy za 11 miesięcy 2014 roku 
Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące wyników 
ukraińskiego sektora telekomunikacyjnego za 11 miesięcy 2014 r. Według opublikowanych 
przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danych, w okresie styczeń-listopad 2014 r. 

dochody wszystkich operatorów łączności na Ukrainie wyniosły 39,33 mld UAH (wzrost o 
0,6 % w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). W szczególności, 
dochody operatorów sieci komórkowych wyniosły 23,73 mld UAH (spadek o 0,3%), dochody 
operatorów telekomunikacyjnych z tytułu łączności miejskiej – 4,05 mld UAH (spadek o 4,1 

%), dochody z tytułu łączności międzymiastowej – 1,66 mld UAH (spadek o 1,5%), a 

dochody operatorów usług łączności komputerowej – 4,68 mld UAH (wzrost o 15,5%), w 

tym 3,97 mld UAH to dochody z tytułu świadczenia usług dostępu do sieci Internet (wzrost o 
13,7 %).  

Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy. 
 

3.6. Informacje o rynku - BUŁGARIA 

 

Bułgaria Inform

acje 

ogólne 

Powierzchnia: 110 910 km2. 

Położenie geograficzne: Bułgaria leży we wschodniej części Półwyspu 
Bałkańskiego, nad Morzem Czarnym (długość wybrzeża 378 km). Na 
północy graniczy z Rumunią (długość granicy 608 km), na zachodzie z 
Serbią (318) i Macedonią (148 km), a na południu z Grecją (494 km) i 
Turcją (240 km). Około 60 procent powierzchni Bułgarii stanowią 
tereny wyżynne i góry. 
Ludność: 7 mln 135 tys. (2013 r. – spadek o 36 tys. w ciągu roku), z 
czego 73,0 proc. mieszka w miastach. 48,6 proc. ludności stanowią 
mężczyźni, a 51,4 proc. – kobiety. W wyniku zmian w przepisach 

granica wieku uprawniającego uzyskania emerytury jest stopniowo 
podnoszona. Docelowo na emeryturę kobiety i mężczyźni będą 
przechodzić po ukończeniu 65 lat. 
83,9 proc. ludności kraju, to Bułgarzy. Znaczące mniejszości to Turcy 
i Romowie, ponadto tzw. Pomacy - nie mówiący po turecku Bułgarzy 
wyznający islam, Ormianie, Wołosi, Żydzi i in. Średnia wieku 
mieszkańców – 41,8 lat. 

Siedem miast ma ponad 100 tys. mieszkańców. Są to: Sofia, Płowdiw, 
Warna, Burgas, Ruse, Stara Zagora i Plewen. Zamieszkuje w nich 1/3 

ludności Bułgarii. 
Stolica: Sofia - oficjalnie 1,25 mln mieszkańców (2013 r.), lecz 
rzeczywista liczba mieszkańców jest szacowana nawet na ok. 2 mln 
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(statystyki nie są ścisłe ze względu na brak obowiązku meldunku) 
Język urzędowy: bułgarski, zapisywany cyrylicą. 
 

 Gospo

darka 

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej 
  

Lata 1997-2008 to najdłuższy okres nieprzerwanego wzrostu w historii 
Bułgarii od wyzwolenia kraju spod panowania tureckiego w 1878 r. 

Najszybsze tempo wzrostu notowano w latach 2004-2008, gdy roczny 

wskaźnik wzrostu PKB przekraczał 6 proc. 
W II połowie 2008 r. bułgarska gospodarka zaczęła wykazywać 
tendencje spadkowe i weszła w fazę recesji, która zakończyła się w II 
kwartale 2010 r. Po pogłębieniu się kryzysu w 2009 r., kiedy spadek 
PKB wyniósł 5,0 proc. w ujęciu rocznym, w 2010 r. odnotowano 
wzrost o 0,2 proc. W 2011 r. PKB wzrósł o 1,8 proc. W 2012 r. nie 
sprawdziła się nadmiernie optymistyczna, zapisana w ustawie o 

budżecie państwa, prognoza wzrostu PKB o 3,6 proc. W 
rzeczywistości wzrost PKB w 2012 r. wyniósł zaledwie 0,6 proc. 
Także w 2013 r. tempo wzrostu PKB było skromne i sięgnęło tylko 
0,9 proc., wobec zakładanej w ustawie budżetowej stopy 1,9 proc. W 

2014 r. stopa wzrostu PKB osiągnęła 1,7 proc. Relatywnie wysoka 
inflacja, jaka utrzymywała się w Bułgarii w ciągu kilku lat przed 2008 
r., w okresie kryzysu zaczęła maleć. W 2009 r. wskaźnik inflacji w 
ujęciu rocznym wyniósł 2,8 proc., w 2010 r. 2,4 proc., w 2011 r. 2,0 

proc., a w 2012 r. 2,4 proc. Natomiast w 2013 r. odnotowano ujemną 
stopę rocznej inflacji wynoszącą minus 1,6 proc. W 2014 r. stopa 
deflacji nie uległa zmianie.     
Wskaźnik bezrobocia w 2007 r. wynosił średnio 6,9 proc., zaś w 
listopadzie 2008 r. spadł do poziomu 5,85 proc., po czym z powodu 
narastającego kryzysu zaczął wzrastać. W 2010 r. stopa bezrobocia 
wynosiła 10,2 proc., a w 2011 r. 11,3 proc. W 2012 r. bezrobocie 
wzrosło do 12,3 proc., a w 2013 r. do 12,9 proc. W 2014 r. stopa 
bezrobocia spadła do poziomu 10,7 proc. Ok. 3/4 miejsc pracy w 
Bułgarii zapewnia sektor prywatny. 
Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego w Bułgarii w ostatnich 
latach był popyt zewnętrzny oraz stopniowo rosnący popyt krajowy. 
Wyraźne tendencje spadkowe, jakie pojawiły się w II połowie 2008 r., 
były odbiciem światowego kryzysu ekonomicznego w bułgarskiej 
gospodarce. W 2009 r. obroty handlu zagranicznego Bułgarii obniżyły 
się blisko o 30 proc. Wcześniej nastąpił szybki spadek napływu 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, głównie wskutek 
zahamowania boomu budowlanego i związanej z nim działalności 
kredytowej banków. Z rekordowego poziomu 9,05 mld EUR w 2007 
r., wartość napływających inwestycji zagranicznych spadła do 6,68 
mld EUR w 2008 r., następnie do 2,5 mld EUR w 2009 r. i do 977 mln 
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EUR w 2010 r. W 2011 r. wartość inwestycji zagranicznych wyniosła 
1,2 mld EUR, a w 2012 r. 1,3 mld EUR. W 2013 wartość inwestycji 
zagranicznych wyniosła 1,45 mld EUR, zaś w 2014 r. spadła do 1,29 
mld EUR. W 2014 r. najwięcej inwestycji napłynęło z Holandii – 

935,5 mln EUR, następnie z Austrii – 256,6 mln EUR, z Wielkiej 

Brytanii – 175,7 mln EUR, z Rosji – 116,8 mln EUR i ze Szwajcarii – 

108,6 mln EUR. W 2014 r. najwięcej inwestycji zagranicznych zostało 
ulokowanych w sektorze nieruchomości (501,0 mln EUR), następnie 
w sektorze finansowym (173,2 mln EUR), w energetyce (113,1 mln 

EUR) i w budownictwie (76,5 mln EUR). Kwotę 114,2 mln EUR 
stanowiły inwestycje nie przyporządkowane do żadnego sektora. 
Wartość inwestycji zagranicznych Bułgarii utrzymuje się na 
stosunkowo niskim poziomie. W 2014 r. głównymi kierunkami 
inwestowania były Wyspy Marshalla (18,6 mln EUR), Malta (14,3 
mln EUR), Czechy (2 mln EUR), Kanada (0,9 mln EUR) i Brazylia 

(0,7 mln EUR). W 2014 r. największą sumę ulokowano w sektorze 

usług transportowych i magazynowych (22,2 mln EUR).    
Wskaźniki wzrostu obrotów bułgarskiego handlu zagranicznego w 
latach 2004-2008 utrzymywały się w granicach 13-27 proc. rocznie w 

przypadku eksportu i 15-27 proc. dla importu. W 2009 r. odnotowano 

gwałtowne odwrócenie tych tendencji – bułgarski eksport był o 23,1 
proc., a import o 33,3 proc. mniejszy w porównaniu z 2008 r. W 2010 
r. wyraźnym symptomem wychodzenia Bułgarii z kryzysu był wzrost 
obrotów handlu zagranicznego - eksport w ujęciu rocznym wzrósł o 
33,0 proc., a import o 15,4 proc. W 2011 r. eksport wzrósł o 12,3 
proc., a import o 8,8 proc. W 2012 r. tempo wzrostu obrotów z 
zagranicą znacznie osłabło: eksport zmalał o 0,4 proc., lecz import 
wzrósł o 3,3 proc. W 2013 r. eksport zwiększył się o 8,9 proc., a 
import był większy o 5,7 proc. W 2014 r. nastąpił spadek eksportu o 
0,7 proc., zaś import wzrósł o 1,4 proc. Ok. 60 proc. obrotów 
handlowych Bułgaria realizuje z państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej. W 2014 r. deficyt bilansu handlowego wyniósł 9,7 proc. 
PKB wobec 8,6 proc. PKB w 2013 r., 8,7 proc. PKB w 2012 r., 5,6 

proc. PKB w 2011 r., 7,7 proc. PKB w 2010 r., 11,9 proc. PKB w 

2009 r. i 25,2 proc. PKB w 2008 r. Wartość (FOB) bułgarskiego 
eksportu w 2014 r. osiągnęła 22,1 mld EUR, wobec 22,2 mld EUR w 

2013 r., 20,8 mld EUR w 2012 r., 20,3 mld EUR w 2011 r., 15,6 mld 

EUR w 2010 r. i 11,7 mld EUR w 2009 r. 

W 2014 r. głównymi odbiorcami bułgarskiego eksportu były Niemcy – 

2,66 mld EUR (spadek o 3,1 proc. w porównaniu do poprzedniego 
roku), Turcja – 2,07 mld EUR (wzrost o 3,4 proc.), Włochy – 1,98 mld 

EUR (wzrost o 2,9 proc.), Rumunia – 1,75 mld EUR (wzrost o 1,7 

proc.), Grecja – 1,48 mld EUR (spadek o 4,2 proc.), Francja – 0,95 

mld EUR (spadek o 1,3 proc.). Następne miejsca zajmują Belgia – 
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0,92 mld EUR (wzrost o 42,9 proc.), Singapur – 0,57 mld EUR 

(wzrost o 70,8 proc.), Chiny – 0,57 mld EUR (spadek o 18,1 proc.) i 

Rosja – 0,53 mld EUR (spadek o 9,4 proc.). Kolejność w pierwszej 
szóstce nie zmieniła się w porównaniu z 2013 r. Polska jest dla 

Bułgarii 14. rynkiem eksportowym (podobnie jak w 2013 r.) – 0,45 

mld EUR (wzrost o 12,3 proc.).    

Struktura towarowa bułgarskiego eksportu w ostatnich latach nie ulega 
zasadniczym zmianom. W 2014 r. największy udział miały wyroby 
gotowe – 22,3 proc., następnie maszyny, urządzenia i pojazdy - 19,4 

proc., paliwa mineralne i oleje – 13,0 proc., żywność i zwierzęta żywe 
- 10,8 proc., wyroby chemiczne - 9,1 proc. ogólnej wartości eksportu. 
W porównaniu z 2013 r. udziały poszczególnych wymienionych grup 
towarowych w eksporcie ogółem uległy wahaniom w granicach ok. 1 
proc.     

Wartość (CIF) bułgarskiego importu w 2014 r. wyniosła 26,2 mld 
EUR wobec 25,8 mld EUR w 2013 r., 25,5 mld EUR w 2012 r., 23,4 

mld EUR w 2011 r., 19,1 mld EUR w 2010 r. i 16,9 mld EUR w 2009 

r. W 2014 r. najwięcej sprowadzono z Rosji – 3,98 mld EUR (spadek 

o 16,8 proc.), z Niemiec – 3,21 mld EUR (wzrost o 14,8 proc.), z 

Włoch – 1,84 mld EUR (spadek o 4,3 proc.), z Rumunii – 1,78 mld 

EUR (wzrost o 3,7 proc.), z Turcji – 1,48 mld EUR (spadek o 1,8 

proc.), z Grecji – 1,34 mld EUR (spadek o 6,9 proc.), z Hiszpanii – 

1,28 mld EUR (spadek o 4,8 proc.), z Węgier – 0,88 mld EUR (wzrost 

o 12,3 proc.), z Chin – 0,86 mld EUR (wzrost o 12,8 proc.) i z Francji 

– 0,79 mld EUR (wzrost o 3,3 proc.). W porównaniu do poprzedniego 
roku kolejność pierwszych ośmiu krajów pozostała bez zmian. Na 
dalszych pozycjach – Chiny i Francja zamieniły się miejscami. W 
2014 r. Polska była dla Bułgarii 13. rynkiem zakupów importowych – 

0,71 mld EUR (spadek o 3,1 proc.), co oznacza spadek o dwa miejsca.     

Struktura importu także nie zmienia się. W imporcie w 2014 r. dwie 
główne pozycje towarowe, to maszyny, urządzenia i pojazdy - 24,9 

proc. oraz paliwa mineralne i oleje – 20,0 proc. Ponadto znaczący 
udział w strukturze importu miały wyroby gotowe – 17,4 proc., 

wyroby chemiczne – 12,8 proc., surowce (oprócz paliw) – 8,3 proc., 

żywność i zwierzęta żywe – 7,2 proc. W porównaniu z poprzednim 
rokiem o ok. 3 proc. spadł udział grupy paliw, zaś w pozostałych 
zmiany są na poziomie pok. 1 proc.    

Bułgaria przez długi czas miała problemy z absorpcją środków z 
unijnych funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. W I połowie 
2008 r. Komisja Europejska, która prowadzi monitoring postępów 
Bułgarii w kilku wrażliwych obszarach (m.in. walka z przestępczością 
zorganizowaną i korupcją), wstrzymała finansowanie projektów w 
ramach funduszy SAPARD, ISPA i PHARE z powodu licznych 

nadużyć. Ucierpiał na tym wizerunek kraju, zwłaszcza w oczach 
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inwestorów zagranicznych. W II połowie 2009 r., po zmianie rządu, 
odblokowano część środków z funduszy przedakcesyjnych. Na 
początku 2010 r. poziom wykorzystania funduszy strukturalnych na 
lata 2007-2013 wynosił 10 procent. W 2011 r. władze czyniły wysiłki 
w celu podniesienia wskaźnika wykorzystania funduszy unijnych. Na 

koniec 2012 r. uzyskano absorpcję w wysokości 35 proc.  W 2013 r. 
udało się osiągnąć wskaźnik 63,89 proc. absorpcji funduszy 
europejskich, zaś w odniesieniu do subsydiów rolnych Bułgaria 
wykorzystała 61 proc. udostępnionych środków. W 2014 r. wskaźnik 
wykorzystania funduszy unijnych wzrósł do 65,5 proc., co plasuje 
Bułgarię na 23. miejscu wśród krajów UE.     
 

  

 

 

Tabela głównych wskaźników makroekonomicznych 

  

  

  

Bułgaria  Główne 
sektory 

gospodarki 

W wytwarzaniu bułgarskiego produktu krajowego brutto 
największy udział ma sektor usług (ok. 64 proc.). Udział 
przemysłu kształtuje się na poziomie ok. 1/3, a rolnictwa, 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 * 

PKB  (mld EUR)⊃1;,⊃2; 36,7 40,1 40,9 41,0 42,0 

PKB na 1 mieszkańca  (tys. ЕUR)⊃2; 4,9 5,1 5,2 5,2 5,4 

PKB (dynamika %)⊃1; 0,7 2,0 0,5 1,1 1,7 

Średnie miesięczne wynagrodzenie (w 
Euro)⊃1; 

331 351 374 413 433 

Stopa inflacji ( % )⊃1; 2,4 4,2 3,0 0,9 -1,4 

Stopa bezrobocia ( %)⊃1; 9,2 10,4 11,4 11,8 10,7 

Wartość eksportu ( mld  EUR, FOB)⊃1; 14,2 19,1 19,6 21,2 21,0 

Wartość importu (mld  EUR, FOB)⊃1; 17,7 21,7 23,6 24,0 24,4 

Deficyt budżetowy ( % PKB)⊃1; -3,2 -2,0 -0,7 -0,9 -2,8 
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 rybołówstwa i leśnictwa ok. 5 proc. 
Światowy kryzys ekonomiczny przyczynił się do 
wyraźnego zastoju w budownictwie i spadku cen 

nieruchomości począwszy od 2008 r. W latach 2004-2008 

ceny mieszkań wzrastały średnio o niemal 30 proc. 
rocznie, natomiast pod koniec 2008 r. tendencja odwróciła 
się. W 2009 r. ceny spadły o 21,4 proc., a w 2010 r. o 
dalsze 11,1 proc. Bessa na rynku nieruchomości utrzymuje 
się, lecz dynamika spadku cen jest już nieznaczna. 
Największy udział miały w sektorze usług 
telekomunikacyjnych miały usługi świadczone przez 
operatorów telefonii komórkowej. Ponad &frac14; 
bułgarskich gospodarstw domowych ma dostęp do 
szerokopasmowego Internetu.   

W Bułgarii sektor bankowy został prawie w całości 
sprywatyzowany, a sektor ubezpieczeniowy znajduje się 
całkowicie w rękach kapitału prywatnego. Bułgarskie 
banki zostały nabyte przez duże grupy bankowe, jak 

włoska UniCredit, grecka NBG, węgierska OTP, 
austriacka Raiffeisen Bank. W ostatnich latach obserwuje 

się zmniejszenie dynamiki w sferze kredytowania. 
Płynność systemu bankowego jest oceniana jako ogólnie 
dobra. Jednakże w połowie 2014 r. doszło do utraty 

płynności i wstrzymania działalności Korporacyjnego 
Banku Handlowego, czwartego pod względem wielkości 
w kraju.    

Bułgarski sektor turystyczny rozwija się dynamicznie. W 
latach 2003-2010 liczba obiektów noclegowych 
zwiększyła się ponad 3-krotnie – do 3,5 tysiąca, a liczba 
łóżek uległa w tym czasie podwojeniu – do 284 tys. 

Pod względem formy własności w przemyśle dominuje 
własność prywatna (ponad 90 proc.). Przemysł 
metalurgiczny w Bułgarii to przede wszystkim huta żelaza 
Stomana Industry Pernik, kombinat miedzi Aurubis 

Bulgaria (d. Cumerio Med.) w Srednogorie oraz huty 

cynku i ołowiu w Plovdiv i Kyrdżali. W 2010 r. zamknięto 
postawioną kilka lat wcześniej w stan likwidacji hutę 
żelaza Kremikovtzi koło Sofii – przed laty największy 
zakład przemysłowy kraju. Z wyjątkiem kombinatu 
miedziowego, eksploatującego miejscowe złoża rudy tego 
metalu, reszta zakładów z tej branży wykorzystuje 
głównie surowce z importu. Z powodu światowego 
kryzysu sektor ten znalazł się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji. W 2012 r. czyniono wysiłki doprowadzenia do 
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sprzedaży zakładu w Kyrdżali, w którym trwały 
wielomiesięczne protesty załogi pozbawionej wypłat 
wynagrodzenia.    

Przemysł spożywczy stracił w okresie transformacji 
gospodarczej tradycyjne zaplecze surowcowe, jakim było 
krajowe rolnictwo i obecnie w dużym stopniu jest 
uzależniony od dostaw z importu. 
Przemysł elektromaszynowy cierpi na brak znaczących 
inwestycji kapitału zagranicznego, które zapewniłyby mu 
skok technologiczny i wzrost konkurencyjności. Po 
spadku spowodowanym kryzysem, od 2010 r. produkcja 

wzrasta w tempie kilkunastu procent rocznie. Podobna 

sytuacja występuje w produkcji urządzeń elektrycznych 
oraz w przemyśle elektronicznym i komputerowym. 
Utrzymująca się w latach poprzedzających kryzys wysoka 
rentowność inwestycji w nieruchomości na terenie 
Bułgarii przyczyniła się do dynamicznego rozwoju 
budownictwa. W latach 2003-2006 przeciętny roczny 
wskaźnik dynamiki wzrostu w tej branży wynosił 26,6 
proc., a w szczytowych miesiącach budowlanego boomu 
pod koniec 2008 r. wartość produkcji budowlano-

montażowej, liczona w cenach stałych, była o 80-90 proc. 

wyższa niż w analogicznych miesiącach 2005 r. Po 
załamaniu się koniunktury wyniki sektora spadły do 
poziomu z 2006 r. 

W strukturze wydobycia węgla dominował lignit – ponad 

90 proc. Ponadto w Bułgarii wydobywa się rudy metali 
oraz surowce niemetaliczne. 

Sektor energetyczny charakteryzuje się dużą dynamiką 
rozwoju, m.in. dzięki napływowi inwestycji zagranicznych 
– głównie włoskich i amerykańskich - związanych z 
rozwojem energetyki wykorzystującej miejscowe złoża 
węgla lignitowego. W ostatnich latach zbudowano dużą 
elektrownię wodną Cankov Kamak, liczne elektrownie 
wiatrowe i słoneczne. W listopadzie 2012 r. ówczesny 
rząd zawarł porozumienie ze stroną rosyjską w sprawie 
budowy gazociągu South Stream. W 2014 r. nie doszło do 
rozpoczęcia budowy z powodu wysunięcia przez Komisję 
Europejską zastrzeżeń wobec trybu, w jakim dokonano 
wyboru rosyjskiej firmy mającej realizować budowę 
bułgarskiego odcinka tego gazociągu. Po kilku miesiącach 

zapowiedziano, iż budowę będzie prowadziła inna firma 
rosyjska. Postępowanie w sprawie naruszenia prawa 
unijnego, które w 2014 r. KE wszczęła wobec Bułgarii w 
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sprawie projektu gazociągu South Stream obejmuje 
również kwestie naruszenia reguł Trzeciego Pakietu 

Energetycznego, gdyż Gazprom jest zarówno dostawcą 
gazu, jak i właścicielem gazociągu. Międzynarodowe 
konsorcjum zawiązane w celu wydobycia gazu ze złóż w 
obrębie wód terytorialnych Azerbejdżanu postanowiło 
zrezygnować z projektu Nabucco i opowiedziało się za 
wykorzystaniem gazociągu TANAP, którego budowa ma 
rozpocząć się w 2015 r. Bułgaria jest pierwszym krajem, 
który zawarł z Azerbejdżanem umowę w sprawie dostaw 
gazu tym szlakiem. Bułgaria będzie odbierać 
azerbejdżański gaz za pośrednictwem greckiej sieci 

dystrybucyjnej poprzez bułgarsko – grecki interkonektor, 

do budowy którego czynione są przygotowania. Niemal 
gotowy jest już gazowy interkonektor bułgarsko – 

rumuński. W planach jest też budowa interkonektorów 
gazowych z Turcją i z Serbią. Bułgaria posiada jeden 

zbiornik gazu naturalnego w mieście Cziren. W maju 2012 
r. rząd Bułgarii podjął decyzję o wstrzymaniu budowy 
elektrowni atomowej Belene, a kilka miesięcy wcześniej o 
wycofaniu się z projektu ropociągu Burgas-

Aleksandrupolis. W styczniu 2012 r. parlament uchwalił, 
na wniosek rządu, bezterminowy zakaz wykorzystania 
metody szczelinowania hydraulicznego, która jest 
stosowana w poszukiwaniach i przy wydobyciu gazu 

łupkowego. Rząd odebrał amerykańskiej firmie Chevron 
przyznaną pół roku wcześniej licencję na poszukiwanie 
gazu łupkowego w Bułgarii.    
W produkcji roślinnej największe znaczenie mają uprawy 
warzyw i owoców (pomidory, winogrona, papryka, jabłka, 
brzoskwinie), zbóż (pszenica, kukurydza, jęczmień) oraz 
uprawa roślinnych kultur technicznych (słonecznik, tytoń). 
W produkcji zwierzęcej dominuje drobiarstwo, hodowla 
świń, owiec i bydła. W bułgarskim rolnictwie od 
kilkunastu lat trwa proces głębokiej transformacji 
systemowej, zapoczątkowany przeprowadzoną na 
początku lat 90. XX w. likwidacją spółdzielczych 

gospodarstw wielkoobszarowych i zwrotem ziemi rolnej 

prawowitym właścicielom. W konsekwencji rolnictwo jest 
bardzo rozdrobnione -  średnia powierzchnia 
gospodarstwa wynosi ok. 6,5 hektara, przy czym ponad 

połowa gospodarstw ma powierzchnię poniżej 0,5 ha, a 

ponad 10 proc. ziemi rolnej leży odłogiem. Poważnym 
problemem jest też zły stan systemów irygacyjnych, 
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stworzonych przed laty dla innego modelu rolnictwa. Inną 
konsekwencją długotrwałego procesu transformacji w 
rolnictwie jest spadek produkcji rolnej, utrata tradycyjnych 

rynków eksportu bułgarskich produktów rolnych i znaczny 
udział ziemiopłodów z importu na miejscowym rynku. 
Podobne problemy występują w hodowli. Od 2002 r. 
obserwuje się spadek pogłowia wszystkich rodzajów 
zwierząt hodowlanych. W rolnictwie pracuje ponad 900 

tys. osób, a dla 330 tys. rolnictwo jest jedynie 
uzupełniającym źródłem dochodów. 
 

Bułgaria zachowała ocenę Baa2 wg agencji Moody’s 
Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s 
potwierdziła rating długu Bułgarii na poziomie Baa2 z 

perspektywą stabilną, poinformowało Ministerstwo 
Finansów RB. Decyzja firmy odzwierciedla równowagę 
między dobrą sytuacją budżetową, zrównoważonego 
ożywienia gospodarczego, a reformami zainicjowanymi 
odnośnie ryzyka wstrząsów zewnętrznych, takich jak 
negatywny wpływ sytuacji w Grecji lub ryzyko 
polityczne. Jednym z głównych czynników wpływających 
na decyzję agencji jest niski poziom długu publicznego w 
porównaniu z innymi krajami o tym samym ratingu 
kredytowym co Bułgaria. Źródło: Investor.bg 

 

 Handel 

zagraniczny 

 

Dwustronna współpraca gospodarcza 

  

  

Polsko-bułgarskie obroty handlowe w okresie 
poprzedzającym światowy kryzys gospodarczy cechowała 
wysoka dynamika wzrostu. Po dość znacznym spadku, 
jaki wystąpił w 2009 r., w 2010 r. nastąpiło odwrócenie 
negatywnych tendencji. Od lat Polska notuje znaczne 

dodatnie saldo w obrotach handlowych z Bułgarią. 
W 2013 r. wzajemne obroty handlowe przekroczyły kwotę 
1 mld EUR. 

  

4.1. Bilateralne umowy gospodarcze 

  

Traktat Akcesyjny z 25 kwietnia 2005 r. o przystąpieniu 

Bułgarii do UE z dniem 1 stycznia 2007 r., ratyfikowany 
przez Sejm 10 marca 2006 r. Umowa między 
Rzeczypospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania w zakresie 



90 

 

podatków od dochodu i majątku z 11 kwietnia 1994 r. Dz. 
U. z 1995 r., nr 137, poz. 679. Umowa między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w 
sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, 

podpisana w Warszawie 11 kwietnia 1994 r. Dz.U. z 1995 

nr 62 poz. 322. 

  

Handel zagraniczny 

  

Według GUS wartość dwustronnych obrotów towarowych 
pomiędzy Polską i Bułgarią w 2014 r. wyniosła 1138,7 
mln EUR, z czego polski eksport, to 720 mln EUR, 

a import z Bułgarii 418,7 mln EUR. W 2013 r. obroty 
wynosiły 1 112,7 mln EUR, z czego 741,8 mln EUR 
(wzrost o 41 proc.) stanowił polski eksport, a import z 
Bułgarii do Polski osiągnął wartość 370,8 mln EUR 
(wzrost o 19 proc.). Dane bułgarskiego Krajowego 
Instytutu Statystycznego podają inne wartości (vide 
tabela). Według polskich źródeł w 2012 r. obroty między 
Polską a Bułgarią wynosiły 837,8 mln EUR, z czego 
polski eksport miał wartość 526,1 mln EUR. W 2011 r. 
obroty handlowe między obydwoma krajami wynosiły 
755,0 mln EUR, z czego eksport z Polski wyniósł 431,9 
mln EUR, a import z Bułgarii zamknął się sumą 323,1 mln 

EUR. W 2010 r. obroty handlowe miały wartość 646,8 
mln EUR, z czego 395,3 mln stanowił polski eksport, a 
import z Bułgarii do Polski – 251,5 mln EUR. Dodatnie 

saldo wymiany towarowej wniosło w 2013 r. 371 mln 
EUR, w 2012 r. 216,8 mln EUR, w 2011 r. 108,8 mln 

EUR, a rok wcześniej 143,8 mln EUR. W 2009 r. eksport i 
import spadły odpowiednio o 32 i 33 proc. w porównaniu 
do przedkryzysowego 2008 r., kiedy polsko-bułgarskie 
obroty handlowe wyniosły 773,2 mln EUR, przy dynamice 
wzrostu rzędu 30 procent. W strukturze polskiego 

eksportu do Bułgarii znaczącą pozycję posiadają zwierzęta 
żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (w 2013 r. 
wystąpił dalszy wzrost eksportu w tej grupie towarowej), 
urządzenia mechaniczne i elektryczne, gotowe artykuły 
spożywcze, wyroby przemysłu chemicznego, wyroby z 
metali nieszlachetnych. W 2013 r. wskutek wygranych 

przetargów Polska dostarczyła do Bułgarii środki 
transportu miejskiego (autobusy, trolejbusy i tramwaje). 

W imporcie z Bułgarii do Polski głównymi grupami 
towarowymi są wyroby z metali nieszlachetnych, 
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urządzenia mechaniczne i elektryczne, gotowe wyroby 
spożywcze (w tym wina), materiały i wyroby 
włókiennicze, tworzywa sztuczne i wyroby z nich.    
Bułgarię odwiedza coraz więcej turystów z Polski. Ich 
liczba sięga rzędu 300 tys. rocznie, co jednak stanowi 

niezbyt wielki odsetek ogółu turystów zagranicznych 
przyjeżdżających do Bułgarii. Do Polski przyjeżdża ok. 20 
tys. bułgarskich turystów rocznie.  
Wymiana Handlowa Bułgarii w okresie styczeń-

czerwiec 2015r 

Według wstępnych danych Krajowego Instytutu 
Statystycznego (NSI) w okresie styczeń 

– czerwiec 2015 r. eksport towarów z Bułgarii był na 
poziomie 22,4 mld BGN, tj. o 11,0% większy niż w 
analogicznym okresie 2014 r. Tylko w czerwcu eksport 

wyniósł 4,0 mld BGN, co oznacza wzrost o 8,7% w 

porównaniu z czerwcem 2014r. W okresie styczeń – 

czerwiec 2015 r. import towarów do Bułgarii był na 
poziomie 25,4 mld BGN, tj. o 4,7% więcej niż w 
analogicznym okresie 2014 r. Tylko w czerwcu import 

zwiększył się o 5,8% i wyniósł 4,4 mld BGN w 

porównaniu z analogicznym miesiącem roku 
poprzedniego. 

Całkowite saldo handlu zagranicznego w okresie styczeń – 

czerwiec 2015 r. było ujemne dla Bułgarii i wyniosło 3 
044,5 mln BGN, co oznacza spadek o 1 090,4 mln BGN w 

porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. 

Wymiana handlowa z krajami UE 

W okresie styczeń – maj 2015 r. eksport Bułgarii do UE 
zwiększył się o 12,2% w porównaniu z okresem styczeń – 

maj 2014 r. i wyniósł 11,6 mld BNG. 
Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii z krajów UE 
są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Belgia i Francja , 
eksport do tych krajów stanowi 70,1% eksportu do krajów 
UE. Import Bułgarii z UE w okresie styczeń - maj 2015 r. 

w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. wyniósł 
13,3 mld BGN, co oznacza wzrost o 8,0% w porównaniu z 

analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy 
import pod względem wartości odnotowano w przypadku 
Niemiec, Włoch, Rumunii, Hiszpanii i Grecji. 
Saldo handlu zagranicznego z krajami UE w okresie 

styczeń – maj 2015 r. było ujemne dla Bułgarii i wyniosło 
1 678,7 mln BGN. Największy wzrost eksportu do krajów 
UE w okresie styczeń - maj 2015 r. w porównaniu z 
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analogicznym okresem 2014r. odnotowano w odniesieniu 

do paliw mineralnych, olei oraz podobnych produktów 
(38,8%) oraz eksportu nieprzetworzonych (surowych) 

materiałów, nienadających się do spożycia (27,3%), 
natomiast spadek odnotowano w przypadku napoi 

bezalkoholowych i alkoholowych oraz tytoniu (15,4%). 

Największy wzrost importu z krajów UE w okresie 
styczeń - maj 2015 r. w porównaniu z analogicznym 

okresem 2014 r. odnotowano w odniesieniu do 

nieprzetworzonych (surowych) materiałów, nienadających 
się do spożycia (16,5%), napoi bezalkoholowych i 
alkoholowych oraz tytoniu (14,9%), natomiast największy 
spadek odnotowano w przypadku paliw mineralnych, olei 

oraz podobnych produktów (30,9%). 
Wymiana handlowa z krajami spoza UE 

Eksport towarów do krajów spoza UE w okresie styczeń – 

czerwiec 2015 r. zwiększył się o 8,8% w porównaniu z 
okresem styczeń – czerwiec 2014 r. i wyniósł 8,2 mld 
BNG. Z krajów spoza UE głównymi partnerami 
handlowymi są Turcja, Chiny, Singapur, Serbia, Stany 
Zjednoczony, Rosja, oraz Macedonia, eksport do tych 

krajów stanowił 55,4% eksportu do krajów spoza UE.W 
okresie styczeń – czerwiec 2015 r. bułgarski import 
towarów z krajami spoza UE był na poziomie 9,4 mld 
BGN, tj. o 0,1% zmniejszył się w stosunku do okresu 
styczeń – czerwiec 2014r. Największy import pod 
względem wartości odnotowano w przypadku Rosji, 
Turcji, Chin i Ukrainy. Saldo handlu zagranicznego z 

krajami spoza UE w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. 

było ujemne dla Bułgarii i wyniosło 1 127,7 mln BGN. 
Źródło: Krajowy Instytut Statystyczny w Bułgarii 
(www.nsi.bg) 

  

 

 

Obroty handlowe między Polską i Bułgarią w latach 2011-2014 w mln EUR (wg NSI 

Bułgarii) 
  

  2011 2012                   2013 2014 
Dynamika 

2014/2013 

Obroty 808,3 922,6 1 134,9 1 162,2  102 

Eksport do 447,8 559,2 730,7 708,4             97 
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BG 

Import z BG 360,5 363,4 404,2 453,8           112 

Saldo 87,3 195,8 326,5 254,6    78 

  

Bułgaria Dostęp do 
rynku 

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług 

  

1 stycznia 2007 r. Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej, 
stając się częścią jednolitej europejskiej przestrzeni 
gospodarczej. W rezultacie między Polską a Bułgarią 
obowiązuje swobodny przepływ towarów i usług oraz brak 
jest formalnych przeszkód w tej sferze.  

Towary produkowane w Polsce cieszą się uznaniem na 
bułgarskim rynku ze względu na dobrą jakość przy 
konkurencyjnej cenie. Cenione są zwłaszcza: meble, leki, 
sprzęt RTV i AGD, urządzenia dla energetyki, kosmetyki, 
artykuły spożywcze, w tym wyroby mleczarskie i mięsne.   
ne.   

  

5.2. Dostęp do rynku pracy 

  

Polscy obywatele uzyskali dostęp do bułgarskiego rynku 
pracy z chwilą przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej, 
podobnie jak obywatele bułgarscy do rynku pracy w Polsce. 
Oznacza to zniesienie wymaganej wcześniej konieczności 
uzyskiwania zezwolenia miejscowej Agencji ds. 

Zatrudnienia (Agencija po zaetostta). Zasady pobytu 

obcokrajowców z państw UE na terenie Bułgarii reguluje 
Ustawa o wjeździe i przebywaniu na terytorium Bułgarii 
oraz jego opuszczaniu przez obywateli UE i członków ich 
rodzin. Ustawa zezwala obywatelom państw UE na pobyt do 
3 miesięcy na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. 
Dłuższe przebywanie, do 5 lat, wymaga otrzymania karty 
czasowego pobytu. Warunkiem jej uzyskania jest posiadanie 

umowy o pracę lub samozatrudnienie. Zezwolenie na 
dłuższy pobyt czasowy można również otrzymać, jeśli 
posiada się ubezpieczenie zdrowotne i wystarczające środki 
finansowe na pokrycie kosztów pobytu - własnego i 
rodziny. Warunkiem uzyskania karty stałego pobytu jest 
pobyt na terytorium Bułgarii przez co najmniej 5 lat. 
Dokumenty takie wydaje Dyrekcja Migracji MSW 

sprawująca nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy. 
Bułgaria jest nie jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla 
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obywateli polskich i zjawisko migracji zarobkowej z Polski 

do Bułgarii występuje w małej skali. Zasadniczą przyczyną 
są relatywnie niskie wynagrodzenia pracownicze – średnia 
płaca wynosiła w 2014 r. 847 lewa brutto (tj. ok. 433 EUR). 
W rejonach o niższym bezrobociu (wybrzeże 
czarnomorskie, Sofia, niektóre duże miasta) i w branżach, w 
których poszukuje się pracowników, płace bywają wyższe. 
W Bułgarii od 2008 r. obowiązuje liniowy podatek od 
dochodów osób fizycznych (PIT) o 10-procentowej stawce, 

najniższej w UE. Wraz z obniżeniem stawki tego podatku 

zniesiono nieopodatkowaną kwotę dochodu. Dzień wolności 
podatkowej w Bułgarii przypadł w 2014 r. na 30 kwietnia. 
Płaca minimalna brutto od stycznia 2015 r. wynosi 360 
BGN (tj. ok. 184 EUR). Płacę minimalną otrzymuje 286 tys. 
zatrudnionych (ok. 20 proc.).   

  

5.3. Nabywanie prawa własności ziemi i nieruchomości 
  

Z końcem 2013 r. przestał obowiązywać okres przejściowy 
w stosunku do obywateli państw Unii Europejskiej, w czasie 
którego ograniczono nabywanie praw własności ziemi 
rolnej. Od momentu wejścia Bułgarii do UE, czyli od 2007 
r., zagraniczne osoby fizyczne z innych państw UE mogą 
nabywać lokale na potrzeby mieszkaniowe, na potrzeby 
administracyjne, a samozatrudnieni rolnicy mieli uzyskać 
prawo nabywania ziemi. Po zakończeniu okresu 
przejściowego zagraniczne osoby fizyczne z innych krajów 
UE miały nabywać ziemię rolną na takich samych zasadach, 
jak obywatele bułgarscy, a już od 2012 r. uzyskały prawo 
zakupu więcej niż jednego mieszkania. Ograniczenia były 
omijane przez obcokrajowców poprzez nabywanie 

nieruchomości, zarówno mieszkań, jak i ziemi, na zakładane 
przez siebie w Bułgarii firmy. Była to praktyka stosowana 
masowo i polecana na stronach internetowych oficjalnych 

instytucji, na przykład Bułgarskiej Agencji Inwestycji 
(Bałgarska agencija za inwesticji). W przypadku znaczących 
inwestycji zagranicznych Agencja Inwestycji mogła 
spowodować przyznanie inwestorowi ograniczone prawa 
własności do terenu w zainteresowanej taką inwestycją 
gminie i wesprzeć finansowo stworzenie odpowiedniej 
infrastruktury. 

Parlament Bułgarii uchwalił 4 kwietnia 2014 r. poprawkę do 
ustawy o własności ziemi zawierającą wymóg 
pięcioletniego zamieszkiwania przy zakupie ziemi przez 



95 

 

cudzoziemców. Zakupić ziemię mogą teraz zagraniczne 
osoby fizyczne i prawne, które stale rezydowały w Bułgarii 
przez pięć lub więcej lat przed rokiem, w którym ma 
nastąpić kupno ziemi. Wymóg nie będzie stosowany jeżeli 
cudzoziemiec odziedziczył ziemię. Jeżeli przedsiębiorstwo 
było zarejestrowane krócej niż przez pięć lat, kupno ziemi 
będzie dozwolone, o ile wspólnicy przebywali w Bułgarii 
nieprzerwanie przez pięć lat. Kupujący będą musieli złożyć 
deklarację w sprawie pochodzenia środków przeznaczonych 
na zakup. 29 kwietnia 2014 r. parlament odrzucił weto 
prezydenta RB dotyczące tej poprawki. 
W Bułgarii zdecydowana większość nieruchomości 
mieszkalnych (93 proc.), ziemi rolnej, obiektów 
przemysłowych, handlowych, magazynowych i in. jest 
własnością prywatną i ich ceny oraz ceny wynajmu określa 
aktualna sytuacja rynkowa. Przed 2008 r. nieruchomości w 

Bułgarii szybko drożały (o prawie 30 proc. rocznie w 
przypadku mieszkań), w dużej mierze dzięki znacznemu 
napływowi kapitału zagranicznego. W 2007 r. inwestycje 
zagraniczne w sektorze obrotu nieruchomościami i obsługi 
firm stanowiły 35,2 proc. ogółu inwestycji zagranicznych. 

W latach następnych udział tego rodzaju inwestycji zaczął 
maleć. W latach 2008 – 2012 ceny nieruchomości 
wykazywały tendencje zniżkową. Ceny ziemi rolnej wzrosły 
w 2013 r. średnio o 8,6 proc. w porównaniu z poprzednim 
rokiem.     

 

4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania 
i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju poprzez eksport. 

 

Analiza konkurencyjności Beyond.pl Sp. z o.o. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 doświadczenie branżowe 

 doświadczona kadra  
 szerokie portofio oferowanych usług 

 zastosowanie najnowszych rozwiązań 
technologicznych w oferowanych 

usługach 

 ciągłe podnoszenie jakości 
oferowanych usług 

 zapewnienie wsparcia technicznego 

 

 niewielkie doświadczenie w 
sprzedaży zagranicznej 

 niewielka wiedza o nowych rynkach 

zagranicznych 

 nieznajomość zwyczajów 
kulturowych 

 niewielka wiedza w zakresie techniki 

i organizacji handlu zagranicznego 
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dla klientów przez 24h/dobę 

 bardzo  wysoka jakość stosowanych 

technologii 

 uznanie klientów 

 konkurencyjne ceny  

 liczne inwestycje w rozwój 
przedsiębiorstwa (nowoczesny park 
maszynowy i światowe technologie) 

 dobra reputacja firmy  w Polsce 

 wysoka kreatywność i innowacyjność 

 zorientowana na klienta i jego 

potrzeby, ma bardzo dobrą znajomość 
trendów w branży;, prorozwojowe 

nastawienie, dbałość o poziom obsługi 
klienta, lojalność w stosunku do 
klientów 

 możliwość rozszerzenia ofertowego 

 zdolności inwestycyjne 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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 rosnące zainteresowanie usługami 
wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie 

 wejście na rynki zagraniczne i 

pozyskanie nowych odbiorców 
zagranicznych 

 środki finansowe UE wspierające 
rozwój przedsiębiorstw 

 zdywersyfikowanie rynków 
odbiorców produktów poprzez 
rozwój sprzedaży eksportowej 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
firmy 

 rozwój gospodarczy w krajach 
głównych klientów 

 brak ograniczeń/barier dla usług z 

Polski 

 konieczność informatyzacji 
poszczególnych sektorów 
gospodarek w krajach docelowych 

 konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa danych  

 chłonność nowych rynków 

wynikająca z rozwoju 
gospodarczego poszczególnych 
krajów 

 coraz lepsza reputacja polskich 

usług na rynkach zagranicznych 

 korzystna relacja: jakość usługi/cena 

w porównaniu z konkurencją 

 przeobrażenia ze społeczeństwa 
przemysłowego w społeczeństwo 
informacyjne 

 ciągły wzrost liczby użytkowników 
usług ITC 

 

 
 

 

 ryzyko rozwinięcia się konfliktów 
zbrojnych u wschodnich sąsiadów 
Polski 

 ryzyko osłabienia koniunktury 

gospodarczej, które spowoduje 
ograniczenie w rozwoju 

gospodarczym  

 kryzys gospodarczy na świecie 
związany m.in. z problemem 
migracji (ograniczenie zakupów 
przez odbiorców ostatecznych)  

 wzrost stóp procentowych, kosztu 
kapitału  

 ograniczone zaufanie do nowych 

partnerów biznesowych  
 zmieniający się i niemożliwy 

obecnie do przewidzenia kurs 

walutowy, który może zmieniać 
istotnie opłacalność sprzedaży 

eksportowej i konieczność 
zabezpieczenia kursowego 

 niedostateczna znajomość usług 
wśród nowych klientów  

 uwarunkowania prawne – 

certyfikaty, świadectwa i inne 
ograniczenia pozataryfowe 

szczególnie na rynkach wschodnich 

 konkurencja lokalna na rynkach 

docelowych 

  

 

 

 

 

 

Podstawowym celem strategicznym firmy jest jej rozwój poprzez eksport. Firma Beyond.pl 

działa na polskim rynku od 2005 r. oferuje outsourcing IT i jest liderem rynku data center. 
Firma aktualnie zatrudnia 43 osoby. Beyond.pl posiada przejrzystą strukturę organizacyjną 
oraz jasny podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności. Fakt, iż rozwój eksportu jest 
jednym z celów strategicznych spółki na najbliższe lata, za ten dział funkcjonowania firmy 
odpowiedzialny będzie wiceprezes spółki, pod który podlega cały dział sprzedaży w firmie. 

Umiejscowienie odpowiedzialności za sprzedaż na rynkach zagranicznych w zarządzie spółki 
pozwoli na w pełni efektywne wykorzystanie potencjału firmy w tym zakresie. Spółka 

posiada rozbudowany dział IT oraz dział R&D odpowiedzialny za opracowanie, wdrażanie 
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nowych usług i udoskonalanie dotyczas oferowanych przez firmę rozwiązań. Dział Service 

Desk jest odpowiedzialny za bieżącą obsługę klientów i wsparcie techniczne. Ważnym z 
punktu widzenia rozwoju eksportu jest dział marketingu i sprzedaży, który będzie realizował 
zadania promocyjno-sprzedażowe także na rynkach zagranicznych. Dodatkowo zostanie 

zatrudniona osoba do działu Service Desk, która będzie posługiwała się odpowiednimi dla 

danego rynku językami, aby zapewnić pełne wsparcie serwisowe dla klientów w rodzimym 
języku.  W ostatnich latach firma Beyond.pl dynamicznie rozwija się korzystając ze wsparcia 
w ramach europejskich funduszy pomocowych, stając się przedsiębiorstwem posiadającym 
znaczny potencjał usługowy i przygotowanie techniczno-organizacyjne, gwarantujące dalszy 
jego rozwój ze środków wypracowanych w firmie. Firma w swojej polityce zarządzania 
nastawiona jest na ciągły rozwój i doskonalenie oraz kreowanie marki firmy w otoczeniu. W 
latach 2016-2017 planuje rozwijać firmę właśnie w oparciu o eksport. 
Firma Beyond.pl Sp. z o.o. może zwiększyć liczbę oferowanych usług i obniżyć koszty 
jednostkowe. Udział w wymianie międzynarodowej i kontakty z firmami, odbiorcami  usług 
ułatwiają wyszukiwanie 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. Prognozy dla 

branży na najbliższe lata są optymistyczne. Popyt na wybranych rynkach powinien mieć w 

dłuższej perspektywie tendencję rosnącą.  

 

Firma spełnia wszelkie wymagane kryteria do osiągnięcia sukcesu w eksporcie. 
 

5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym                               
z planowanych rynków docelowych. 

 

5.1. OPIS USŁUG: 
1. Clound Computing 

1.1 Beyond Cloud – Chmura dla Biznesu 

Chmura dla biznesu (Beyond Cloud) to chmura obliczeniowa, czyli moc obliczeniowa 

dedykowana tylko dla Twojej firmy. Dzięki Beyond Cloud obniżysz koszty generowane przez 
IT przy jednoczesnym dostępie do najnowszych technologii. 

Zastosowanie 

Środowisko Beyond Cloud nie wymaga żadnych prac po stronie klienta. W odróżnieniu od 
środowisk fizycznych Beyond Cloud jest w pełni skalowalna w czasie rzeczywistym. Daje to 
możliwość dynamicznego rozwoju mocy obliczeniowej wraz z rozwojem środowiska klienta. 
Jako system wirtualizacyjny wybrano oprogramowanie, które zapewnia bardzo wysoką 
dostępność usługi. W ramach usługi świadczona jest pełna administracja serwerem na 
poziomie systemu operacyjnego i bazy danych. 

Beyond Cloud to usługa optymalna dla m.in.: wdrożeń systemów na serwer SAP, systemów 
sprzedaży systemów CRM, projektów deweloperskich. 
Jak to działa? 

W skład każdego środowiska Beyond Cloud wchodzą: 
 dedykowane serwery fizyczne, 

 serwer Spare (zwiększający niezawodność platformy), 
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 przestrzeń na macierzy produkcyjnej, 
 przestrzeń na macierz backupowej, 
 licencje i administrowanie systemem wirtualizacyjnym, 

 firewall, 

 łącze do Internetu. 
Korzyści biznesowe 

 Brak kosztów inwestycyjnych – Beyond Cloud to korzystanie z funkcjonalności 
sprzętu serwerowego bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie funkcjonowania platformy od tzw. 
pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość zwiększenia zasobów w czasie rzeczywistym. 
 Elastyczność – możliwość zarządzania zasobami w obrębie własnej chmury 

obliczeniowej i rozdzielnia ich w zależności od potrzeb. 
 Personalizacja private cloud – Beyond Cloud jest zbudowana na zasobach 

przeznaczonych wyłącznie dla Twojej firmy. 
 Wsparcie 24h – Twój osobisty opiekun i wsparcie Service Desk jest oferowane 24 

godziny na dobę. 
Opcje dodatkowe 

Korzystając z Beyond Cloud możesz wybrać usługi dodatkowe, m.in: 
 tunele VPN, 

 dostarczenie każdego rodzaju licencji Microsoft w modelu dzierżawionym, 
 administracja systemami operacyjnymi i bazodanowymi, 

 wykonywanie backupów baz danych lub całych maszyn wirtualnych. 
 

II. DATA CENTER 

II.1 Kolokacja 

 

Oferujemy możliwość umieszczenia sprzętu informatycznego w przestrzeni jednego z 
naszych Data Center. Beyond.pl gwarantuje, że kolokacja serwerów to: bezpieczne 

środowisko utrzymania sprzętu, chłodzenie, kontrole wilgotności oraz dwutorowe zasilanie 
zabezpieczone agregatami prądotwórczymi. 
Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej działalności biznesowej. 
• Zapewnienie odpowiednich parametrów dla własnych urządzeń serwerowych, bez 

konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na przystosowanie 
pomieszczeń w siedzibie firmy. 

• Możliwość przeznaczenia wolnych środków finansowych na bieżącą działalność, a 
tym samym zmniejszenie ryzyka biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i bezpieczeństwo eksploatacji. Redundantne łącza 
światłowodowe klasy międzynarodowej – Cogent, Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania zapisana w postaci umów SLA.  
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• Gwarantowany stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kolokowanych 
urządzeń (24h na dobę, 365 dni w roku), a tym samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

Oferujemy dopasowane, a zarazem skalowalne rozwiązania spełniające biznesowe potrzeby 

zarówno mniejszych przedsiębiorstw jak i korporacji dysponujących rozległymi 
środowiskami IT. W ramach usługi zapewniamy miejsce w szafie teleinformatycznej, dostęp 
do sieci, zasilanie, chłodzenie oraz pozostałe parametry niezbędne do optymalnego 

funkcjonowania sprzętu serwerowego. Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy ofertę 
kolokacji w zakresie m.in: kolokacja serwerów pojedynczych (U), prywatnych szaf (48U), 
kiosku IT wydzielonej przestrzeni dedykowanej komory Data Center. 

Wartość usługi 
Kolokacja serwerów jest rozliczna na podstawie liczby zajmowanych jednostek U. Opłaty 
eksploatacyjne (prąd i chłód) obliczane są na podstawie wskazań tabliczek znamionowych 
urządzeń. W trakcie instalacji weryfikowany jest pobór mocy wskazany przez producenta. 

Możliwe jest także pomiarowe rozliczania zużytej energii elektrycznej poprzez zamontowanie 
dedykowanych liczników. 
II.2 DATA CENTER Storage obiektowy 

Storage obiektowy firmy Beyond.pl to magazyn plików umożliwiający przechowywanie na 
internetowym dysku nieograniczonej liczby różnego rodzaju danych i błyskawiczną wymianę 
ich między aplikacjami czy serwisami www. 
Usługa oferuje swobodę przechowywania dowolnej ilości plików o dowolnej  wielkości, 
rozliczanych tylko za wykorzystaną przestrzeń i wychodzący transfer 
Atuty usługi 

 Nieograniczona pojemność 

dzięki usłudze można przetrzymywać pojedyncze pliki jak również setki ich tysięcy. Nie 
trzeba trzeba z wyprzedzeniem określać jaką powierzchnię się wykorzysta. 
 Wysoka dostępność 

dane składowane są w rozproszonym systemie plików w 3 kopiach, na wielu maszynach. 
Dodatkowo jeden z nodów usługi znajduj się w osobnej lokalizacji. Gwarantuje to 
wysokie bezpieczeństwo danych i dostępność o SLA 99,98% w skali roku 

 Łatwość użycia 

pliki są udostępniane protokołem HTTP/HTTPS a zarządzanie jest w pełni kompatybilne 
z Amazon S3 / Swift. Dzięki temu można użyć wszystkich dostępnych bibliotek dla 
popularnych języków jak na przykład PHP, Python, Java. 
 Elastyczność 

kompatybilność z S3 (XML)/ Swift (JSON) pozwala na swobodę migracji pomiędzy 
różnymi platformami i providerami bez obawy o lock-in. 

Przewagi nad tradycyjnym system storage 

 Szybkość dostępu 

dzięki funkcjonowaniu w płaskiej przestrzeni adresowej i unikatowym 

identyfikatorom możliwe jest odwołanie do pliku bez znajomości fizycznego 
położenia. 



101 

 

 Niezawodność 

usługa wykorzystuje model spójności eventual consistency i utrata noda  nie wpływa 
na dostępność danych. Dzięki temu storage obiektowy  nie potrzebuje kopii 

zapasowych – integrując w sobie mechanizmy samoleczenia. 
 Spójność 

gdy z przyczyn zewnętrznych zapis nastąpi w mniej niż 3 kopiach,  zaraz po tym jak 

dostępność kolejnych nodów zostanie przywrócona, system sprawdzi spójność i 
przepisze aktualną kopię danych z innych węzłów. 

 Niski koszt 

dzięki płatności tylko za faktycznie wykorzystane zasoby i transfer wychodzący pliki 
w chmurze pozwalają na optymalizację kosztów działania. W ramach usługi nie są 
pobierana opłaty za akcję, co ma duże znaczenie dla przechowywanie dużej ilości 
małych plików. Cena usługi zaczyna się od 0,0002 zł/h za 1 GB danych. 

Bezpieczeństwo danych 

Usługa zapewnia wysokie bezpieczeństwo danych: 
 pliki przechowywane są w sposób rozproszony i skalowalny, 
 obiekty utrzymywane są w 3 kopiach, 

 jeden z nodów storage znajduje się w osobnej lokalizacji, 
 połączenie jest zabezpieczone protokołem SSL, 
 pliki przechowywane są w bezpiecznym i stabilnym data center, zlokalizowanym w 

Polsce i zgodnym z wymogami GIODO. 

Wykorzystanie biznesowe 

Storage obiektowy to optymalne rozwiązanie dla: 
 Zaplecza korporacyjnego systemu obiegu dokumentów, 
 Systemów do przechowywania danych, jak Dropbox czy Bitcasa, 
 Serwisów, których kontent tworzą użytkownicy, jak np. Kwejk.pl, 
 Sklepów internetowych oferujących dużą ilośc zróżnicowanych produktów jak np. 

Merlin.pl, Answear.com, 

 Serwisów internetowych przechowujących duże ilości plików mulitmedialnych, jak 
np. Pinterest czy Tumblr, 

 Aplikacji internetowych i intranetowych nie przechowujących publicznych danych, 
jak np. Minecraft. 

Dodatkowe korzyści 
 obsługa dzięki API, 
 wykorzystanie łączy międzynarodowych operatorów Cogent, Level3, 
 brak ograniczenia szybkości łącza, 
 możliwość przypisania atrybutów obiektów prywatnych i publicznych, 
 możliwość swobodnego ustalenia ważności pliku, 

 eleganckie URL – kontener http://e24files.com/kontener ma odwzorowanie w 

http://kontener.e24files.com, 

 własne adresy dla plików – możliwość ustalenia własnej nazwy pliku  (wpis CNAME 

w domenie), pozwala na wykorzystanie usługi dla działań SEO, interfejs S3 i Swift w 

jednym rozwiązaniu 
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II.3 Usługa  Beyond Backup 

 

Beyond Backup to usługa archiwizacji danych. Dane przechowywane są w centrum 
danych spełniającym najwyższe standardy zabezpieczeń fizycznych i systemowych. 
Dzięki temu, Beyond Backup gwarantuje bezpieczeństwo informacji biznesowych 
przechowywanych w aplikacjach i bazach danych. 

Korzyści biznesowe: 
 Tworzenie i wdrażanie polityki backupu (kopia bezpieczeństwa) w kilka minut 

oraz regularne tworzenie i aktualizacja danych archiwizowanych. 

 Zabezpieczenie danych i maksymalnie zwiększenie dostępność systemów, a tym 
samym oszczędność czasu, pieniędzy i zasobów w momencie sytuacji 
kryzysowych. 

 Zmniejszenie kosztów inwestycji w IT i koncentracja na podstawowej działalności 
firmy. 

 Korzyści technologiczne: 
 Archiwizacja i odzyskiwanie danych z kilku komputerów w ramach jednego konta 

użytkownika – backup online. 

 Backup otwartych bądź zablokowanych plików – dzięki temu możliwe jest 
jednoczesne działanie oprogramowania na plikach, na których wykonywana jest 
właśnie określona operacja. 

 Możliwość tworzenia harmonogramu kopii zapasowych jak i niezaplanowanych 
backupów plików. 

Mechanizm wersjonowania plików umożliwiający użytkownikowi odtworzenie 
zarchiwizowanych danych z konkretnego dnia, czy godziny. 

 

II.4 Usługa Centrum Zapasowego 

Centrum Danych Beyond.pl oferuje usługę polegającą na zapewnieniu i utrzymaniu centrum 
zapasowego, które zabezpieczy korzystający podmiot przed konsekwencjami awarii w 
ośrodku podstawowym i zapewni bezpieczeństwo IT. 
Korzyści biznesowe 

 Gwarantujemy ciągłość działania firmy – zapasowe centrum danych przygotowane 

jest do natychmiastowego przejęcia funkcji w przypadku nagłych zdarzeń. W 
przypadku awarii zachowujesz ciągłość pracy i nie tracisz dostępu do cennych danych 
firmy. 

 Minimalne wydatki – aby zapewnić firmie bezpieczeństwo IT nie ma potrzeby 
ponoszenia kosztów związanych z budową własnego ośrodka zapasowego. 

 Elastyczność – zapewniamy dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb. 
Korzyści technologiczne 

Beyond.pl Data Center spełnia wszystkie rygorystyczne standardy dotyczące: 
 ciągłości zasilania, 
 ciągłości dostępność telekomunikacyjnej, 
 ochrony przeciwpożarowej, 
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 ochrony fizycznej, 

 bezpieczeństwa informatycznego. 
 Centrum danych Beyond.pl zapewnia niezawodność dzięki: 
 Wielopoziomowej redundancji /zdublowaniu / systemów zasilania, łączności, 

monitoringu wdrażanym od poziomu projektu centrum do etapu kolokacji i 
administrowania sprzętem. 

 Prowadzonemu 24/7/365 przez zespół specjalistów nadzorowi poprawności i 
bezpieczeństwa infrastruktury. 

 Rygorystycznym procedurom bezpieczeństwa oraz regularnym testom infrastruktury. 
 

III. Usługa SILK 

Usługa kompleksowej ochrony stron internetowych, przeciwdziałająca  atakom 
wolumenowym, sieciowym i aplikacyjnym. Działa jako serwer pośredniczący pomiędzy 
użytkownikami a serwerami, a uruchomienie i konfiguracja usługi zwykle zajmuje mniej niż 
15 minut. 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed atakami wykorzystywane są zarówno zbiory 
reguł, heurystyki, reputacja, jak i algorytmy badające zachowanie użytkowników. W 
przypadku wykrycia podejrzanego ruchu stosowane są metody sprawdzające np. CAPTCHA 
lub testy Javascript. Zapytania, które nie zostaną pozytywnie zweryfikowane natychmiast są 
blokowane. W ramach usługi jest zapewniony całodobowy monitoring sieci i logów  w 
poszukiwaniu nowych zagrożeń.  
WAF to narzędzie działające na poziomie aplikacyjnym, zbudowane w oparciu o statyczne 
regułki oraz mechanizmy reputacji, które dokonuje inspekcji zapytań HTTP. Wykorzystuje 
reguły kompatybilne z projektem ModSecurity oraz zdefiniowane przez naszych inżynierów. 
WAF zabezpiecza Twoją stronę czy też aplikację przed atakami polegającymi na kradzieży 
danych poufnych (np. numerów kart kredytowych) oraz uniemożliwia złośliwym robotom 
kradzież treści. Dzięki dużej liczbie danych przepływających przez system możemy 
analizować i uczyć się nowych zagrożeń, a w efekcie w krótkim czasie udostępniać nowe 
reguły wszystkim użytkownikom. 
 

IV. Usługa WAF 

WAF ( WEB APPLICATION FIREWALL) 

 to narzędzie działające na poziomie aplikacyjnym, zbudowane w oparciu o statyczne regułki 
oraz mechanizmy reputacji, które dokonuje inspekcji zapytań HTTP. Wykorzystuje reguły 
kompatybilne z projektem ModSecurity oraz zdefiniowane przez naszych inżynierów. WAF 

zabezpiecza stronę czy też aplikację przed atakami polegającymi na kradzieży danych 
poufnych (np. numerów kart kredytowych) oraz uniemożliwia złośliwym robotom kradzież 
treści. Dzięki dużej liczbie danych przepływających przez system możemy analizować i 

uczyć się nowych zagrożeń, a w efekcie w krótkim czasie udostępniać nowe reguły 
wszystkim użytkownikom. 
WAF chroni przed atakami skierowanymi na warstwę aplikacyjną, które zwykle są niezwykle 
trudne do wykrycia, gdyż w przeciwieństwie do innych ataków nie zużywają łącza, zasobów 
systemowych i są wycelowane w konkretne podatności aplikacji klienta. W szczególnych 
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przypadkach wystarczy tylko jeden komputer, aby skutecznie zablokować stronę internetową 
lub dokonać kradzieży danych. WAF zabezpiecza aplikacje między innymi przed atakami 
typu XSS (cross-site scripting), SQL injection, zero day exploits oraz blokuje podejrzane 

roboty kradnące treści. Istnieje również możliwość definiowania własnych reguł w ramach 
usługi. 
 

5.2. ANALIZA SWOT – NIEMCY 

I CLOUD COMPUTING 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak kosztów inwestycyjnych – 

Beyond Cloud to korzystanie z 

funkcjonalności sprzętu serwerowego 
bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie 
funkcjonowania platformy od tzw. 

pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość 
zwiększenia zasobów w czasie 
rzeczywistym. 

 Elastyczność – możliwość 
zarządzania zasobami w obrębie 
własnej chmury obliczeniowej i 
rozdzielnia ich w zależności od 
potrzeb. 

 Personalizacja private cloud – 

Beyond Cloud jest zbudowana na 

zasobach przeznaczonych wyłącznie 
dla Twojej firmy. 

 Wsparcie 24h – Twój osobisty 
opiekun i wsparcie Service Desk jest 

oferowane 24 godziny na dobę. 
 Dobra usługa  -  bardzo wysoka 

funkcjonalność,  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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 Usługi doskonale sprawdziły się na 
rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Najwiekszy rynek IT UE i jeden z 

największych na świecie 

 Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 
przemysłowych świata 

 Trzecia co do wielkości gospodarka 
świata 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskośc geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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 rynki UE ( cło i odprawy 
celne) 

 Niemcy są głównym importerem 

polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
  Szerokie spektrum możliwości 

dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Zrównoważona struktura 
przedsiębiorstw pod względem 
wielkości 

 Znaczący popyt wewnętrzny, 
szczególnie ze strony średnich 
przedsiębiorców, 

 Spójność zmian zachowań 
konsumentów i przedsiębiorców 
(mobilność) 

 Rządowe wsparcie dla dobrze 
zdefiniowanych celów rozwojowych 
– jasne priorytety  

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Utrwalenie się technologicznej 
dominacji obszaru anglosaskiego i 

azjatyckiego 

 Mała otwartość na zagraniczne 
rozwiązania  

 Niemieccy klienci (przede wszystkim 

biznesowi) mają zaufanie głównie do 
niemieckich dostawców i kupują 
głównie od nich 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs EURO/PLN, 
który może istotnie zmieniać 
opłacalność produkcji eksportowej i 
konieczność ubezpieczenia transakcji 
eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

  

Opracowanie własne 

 

 

II. DATA CENTER– Niemcy 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej 

działalności biznesowej. 
• Zapewnienie odpowiednich 

parametrów dla własnych 
urządzeń serwerowych, bez 
konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych na 
przystosowanie pomieszczeń w 
siedzibie firmy. 

• Możliwość przeznaczenia 
wolnych środków finansowych na 
bieżącą działalność, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka 

biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i 
bezpieczeństwo eksploatacji. 
Redundantne łącza 
światłowodowe klasy 
międzynarodowej – Cogent, 

Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z 

opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania 

zapisana w postaci umów SLA.  
• Gwarantowany stały nadzór nad 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 

 

 



107 

 

prawidłowym funkcjonowaniem 
kolokowanych urządzeń (24h na 
dobę, 365 dni w roku), a tym 
samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Największy rynek IT UE i jeden z 

największych na świecie 

 Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 
przemysłowych świata 

 Trzecia co do wielkości gospodarka 
świata 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Niemcy są głównym importerem 
polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Zrównoważona struktura 
przedsiębiorstw pod względem 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Utrwalenie się technologicznej 
dominacji obszaru anglosaskiego i 

azjatyckiego 

 Mała otwartość na zagraniczne 
rozwiązania  

 Niemieccy klienci (przede wszystkim 

biznesowi) mają zaufanie głównie do 
niemieckich dostawców i kupują 
głównie od nich 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs EURO/PLN, 
który może istotnie zmieniać 
opłacalność produkcji eksportowej i 
konieczność ubezpieczenia transakcji 
eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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wielkości 
 Znaczący popyt wewnętrzny, 

szczególnie ze strony średnich 
przedsiębiorców, 

 Spójność zmian zachowań 
konsumentów i przedsiębiorców 
(mobilność) 

 Rządowe wsparcie dla dobrze 
zdefiniowanych celów rozwojowych 
– jasne priorytety  

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 

zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

  

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA SILK– Niemcy 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bardzo dobra usługa, którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 
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 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zabezpieczenie przez kradzieżą 
poufnych danych, typu dane kart 

kredytowych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Największy rynek IT UE i jeden z 

największych na świecie 

 Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 
przemysłowych świata 

 Trzecia co do wielkości gospodarka 
świata 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Niemcy są głównym importerem 
polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Zrównoważona struktura 
przedsiębiorstw pod względem 
wielkości 

 Znaczący popyt wewnętrzny, 
szczególnie ze strony średnich 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Utrwalenie się technologicznej 
dominacji obszaru anglosaskiego i 

azjatyckiego 

 Mała otwartość na zagraniczne 
rozwiązania  

 Niemieccy klienci (przede wszystkim 

biznesowi) mają zaufanie głównie do 
niemieckich dostawców i kupują 
głównie od nich 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs EURO/PLN, 
który może istotnie zmieniać 
opłacalność produkcji eksportowej i 
konieczność ubezpieczenia transakcji 
eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 



110 

 

przedsiębiorców, 
 Spójność zmian zachowań 

konsumentów i przedsiębiorców 
(mobilność) 

 Rządowe wsparcie dla dobrze 
zdefiniowanych celów rozwojowych 
– jasne priorytety  

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

  

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA WAF – Niemcy 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zastosowanie najnowszych 

 Brak współpracy z dystrybutorami 

zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 

zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Największy rynek IT UE i jeden z 

największych na świecie 

 Jeden z najlepiej rozwiniętych krajów 
przemysłowych świata 

 Trzecia co do wielkości gospodarka 
świata 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Niemcy są głównym importerem 
polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Zrównoważona struktura 
przedsiębiorstw pod względem 
wielkości 

 Znaczący popyt wewnętrzny, 
szczególnie ze strony średnich 
przedsiębiorców, 

 Spójność zmian zachowań 
konsumentów i przedsiębiorców 
(mobilność) 

 Rządowe wsparcie dla dobrze 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Utrwalenie się technologicznej 
dominacji obszaru anglosaskiego i 

azjatyckiego 

 Mała otwartość na zagraniczne 
rozwiązania  

 Niemieccy klienci (przede wszystkim 

biznesowi) mają zaufanie głównie do 
niemieckich dostawców i kupują 
głównie od nich 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs EURO/PLN, 
który może istotnie zmieniać 
opłacalność produkcji eksportowej i 
konieczność ubezpieczenia transakcji 
eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 

praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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zdefiniowanych celów rozwojowych 
– jasne priorytety  

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 

5.3. ANALIZA SWOT – Wielka Brytania 

 

I CLOUD COMPUTING 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak kosztów inwestycyjnych – 

Beyond Cloud to korzystanie z 

funkcjonalności sprzętu serwerowego 
bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie 
funkcjonowania platformy od tzw. 

pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość 
zwiększenia zasobów w czasie 
rzeczywistym. 

 Elastyczność – możliwość 
zarządzania zasobami w obrębie 
własnej chmury obliczeniowej i 

rozdzielnia ich w zależności od 
potrzeb. 

 Personalizacja private cloud – 

Beyond Cloud jest zbudowana na 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 
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zasobach przeznaczonych wyłącznie 
dla Twojej firmy. 

 Wsparcie 24h – Twój osobisty 
opiekun i wsparcie Service Desk jest 

oferowane 24 godziny na dobę. 
 Dobra usługa  -  bardzo wysoka 

funkcjonalność,  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 

oferowani usługami 
 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 Brak bariery językowej 
 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Jeden z największych rynków IT  w 

UE i na świecie 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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 rynki UE ( cło i odprawy 
celne) 

 Jeden z głównych kierunków  
eksportu  polskich towarów i usług 

 Duży rynek pod względem populacji 
  Szerokie spektrum możliwości 

dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Duża ilość polskich imigrantów, 
 Znaczący popyt wewnętrzny,  
 Możliwość pozyskania klientów 

poprzez wprowadzenie wyrobów 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 

z Polski 

 Zmieniający się kurs funt 

brytyjski/złoty, który może istotnie 
zmieniać opłacalność produkcji 
eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie i  byłe 
kolonie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

Opracowanie własne 

 

 

II. DATA CENTER– Wielka Brytania 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej 

działalności biznesowej. 
• Zapewnienie odpowiednich 

parametrów dla własnych 
urządzeń serwerowych, bez 

konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych na 
przystosowanie pomieszczeń w 
siedzibie firmy. 

• Możliwość przeznaczenia 
wolnych środków finansowych na 
bieżącą działalność, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka 

biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i 
bezpieczeństwo eksploatacji. 
Redundantne łącza 
światłowodowe klasy 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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międzynarodowej – Cogent, 

Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z 

opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania 

zapisana w postaci umów SLA.  
• Gwarantowany stały nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem 
kolokowanych urządzeń (24h na 
dobę, 365 dni w roku), a tym 
samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

o Bezpieczeństwo przechowywania 
danych i ich archiwizacji 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Jeden z największych rynków IT  w 

UE i na świecie 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 Dojrzałość klientów (poszukiwanie 
wyrobów wysokiej jakości) 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 

z Polski 
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 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) 

 Jeden z głównych kierunków  
eksportu  polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Duża ilość polskich imigrantów, 
 Znaczący popyt wewnętrzny,  
 Możliwość pozyskania klientów 

poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie i  byłe 
kolonie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 
wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Zmieniający się kurs funt 

brytyjski/złoty, który może istotnie 
zmieniać opłacalność produkcji 
eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA SILK– Wielka Brytania 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 



117 

 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zabezpieczenie przez kradzieżą 
poufnych danych, typu dane kart 

kredytowych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Jeden z największych rynków IT  w 

UE i na świecie 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Jeden z głównych kierunków  
eksportu  polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Duża ilość polskich imigrantów, 
 Znaczący popyt wewnętrzny,  
 Możliwość pozyskania klientów 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs funt 

brytyjski/złoty, który może istotnie 
zmieniać opłacalność produkcji 
eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie i  byłe 
kolonie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 

wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA WAF – Wielka Brytania 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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 Usługi doskonale sprawdziły się na 
rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Jeden z największych rynków IT  w 

UE i na świecie 

 Bardzo wysoki poziom 

technologiczny produkcji 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Jeden z głównych kierunków  
eksportu  polskich towarów i usług 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarcia do klienta 

ostatecznego 

 Duża ilość polskich imigrantów, 
 Znaczący popyt wewnętrzny,  
 Możliwość pozyskania klientów 

poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki europejskie i  byłe 
kolonie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Udział w imprezach 

wystawienniczych 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs funt 

brytyjski/złoty, który może istotnie 
zmieniać opłacalność produkcji 
eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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Opracowanie własne 

 

3.4. ANALIZA SWOT – KRAJE BENELUXU 

 

I CLOUD COMPUTING - KRAJE BENELUXU 

 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak kosztów inwestycyjnych – 

Beyond Cloud to korzystanie z 

funkcjonalności sprzętu serwerowego 
bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie 
funkcjonowania platformy od tzw. 

pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość 
zwiększenia zasobów w czasie 
rzeczywistym. 

 Elastyczność – możliwość 
zarządzania zasobami w obrębie 
własnej chmury obliczeniowej i 

rozdzielnia ich w zależności od 
potrzeb. 

 Personalizacja private cloud – 

Beyond Cloud jest zbudowana na 

zasobach przeznaczonych wyłącznie 
dla Twojej firmy. 

 Wsparcie 24h – Twój osobisty 
opiekun i wsparcie Service Desk jest 

oferowane 24 godziny na dobę. 
 Dobra usługa  -  bardzo wysoka 

funkcjonalność,  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 

oferowani usługami 
 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 



121 

 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

Opracowanie własne 

 

 

II. DATA CENTER– KRAJE BENELUXU 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej 

działalności biznesowej. 
• Zapewnienie odpowiednich 

parametrów dla własnych 
urządzeń serwerowych, bez 
konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych na 
przystosowanie pomieszczeń w 
siedzibie firmy. 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 

rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 
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• Możliwość przeznaczenia 

wolnych środków finansowych na 
bieżącą działalność, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka 

biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i 
bezpieczeństwo eksploatacji. 
Redundantne łącza 
światłowodowe klasy 
międzynarodowej – Cogent, 

Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z 

opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania 

zapisana w postaci umów SLA.  
• Gwarantowany stały nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem 
kolokowanych urządzeń (24h na 
dobę, 365 dni w roku), a tym 

samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

o Bezpieczeństwo przechowywania 

danych i ich archiwizacji 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 



123 

 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA SILK– KRAJE BENELUXU 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 
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 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zabezpieczenie przez kradzieżą 
poufnych danych, typu dane kart 

kredytowych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

 

 

Opracowanie własne 
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USŁUGA WAF – KRAJE BENELUXU 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo i tańszych niż 
lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 

odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 

przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 

Opracowanie własne 

 

 

5.4. ANALIZA SWOT - UKRAINA 

I CLOUD COMPUTING - Ukraina 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak kosztów inwestycyjnych – 

Beyond Cloud to korzystanie z 

funkcjonalności sprzętu serwerowego 
bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie 
funkcjonowania platformy od tzw. 

pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość 
zwiększenia zasobów w czasie 
rzeczywistym. 

 Elastyczność – możliwość 
zarządzania zasobami w obrębie 
własnej chmury obliczeniowej i 
rozdzielnia ich w zależności od 
potrzeb. 

 Personalizacja private cloud – 

Beyond Cloud jest zbudowana na 

zasobach przeznaczonych wyłącznie 
dla Twojej firmy. 

 Wsparcie 24h – Twój osobisty 
opiekun i wsparcie Service Desk jest 

oferowane 24 godziny na dobę. 
 Dobra usługa  -  bardzo wysoka 

funkcjonalność,  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 

na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Bardzo dobry klimat i pozytywne 

postrzeganie firm z Polski 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 Konieczność odbudowy kraju, 
szczególnie terenów dotkniętych 
działaniami zbrojnymi 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarci do klienta 

ostatecznego 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo  

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki wschodnie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 

 Kryzys polityczny  

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Regulacje rynku wewnętrznego 
ograniczające lub utrudniające dostęp 
do wyrobów i usług z Polski,  

 Możliwość występowania barier 
pozataryfowych 

 Zmieniający się kurs walutowy który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 Spadek koniunktury w gospodarce 

Ukrainy 

 Nieprzejrzystość, niespójność i 
zmienność ukraińskich przepisów 
prawnych, 

 Uznaniowa interpretacja przepisów 
prawnych przez administrację 

 

Opracowanie własne 

 

 

II. DATA CENTER– UKRAINA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej 

działalności biznesowej. 
• Zapewnienie odpowiednich 

parametrów dla własnych 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
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urządzeń serwerowych, bez 

konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych na 
przystosowanie pomieszczeń w 
siedzibie firmy. 

• Możliwość przeznaczenia 
wolnych środków finansowych na 
bieżącą działalność, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka 

biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i 
bezpieczeństwo eksploatacji. 
Redundantne łącza 
światłowodowe klasy 
międzynarodowej – Cogent, 

Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z 

opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania 

zapisana w postaci umów SLA.  
• Gwarantowany stały nadzór nad 

prawidłowym funkcjonowaniem 
kolokowanych urządzeń (24h na 
dobę, 365 dni w roku), a tym 
samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

o Bezpieczeństwo przechowywania 
danych i ich archiwizacji 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 

na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
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oferowani usługami 
 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Bardzo dobry klimat i pozytywne 

postrzeganie firm z Polski 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 Konieczność odbudowy kraju, 
szczególnie terenów dotkniętych 
działaniami zbrojnymi 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarci do klienta 

ostatecznego 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo  

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki wschodnie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 

 Kryzys polityczny  

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Regulacje rynku wewnętrznego 
ograniczające lub utrudniające dostęp 
do wyrobów i usług z Polski 

 Możliwość występowania barier 
pozataryfowych 

 Zmieniający się kurs walutowy który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 Spadek koniunktury gospodarczej na 

Ukrainie 

 Nieprzejrzystość, niespójność i 
zmienność ukraińskich przepisów 
prawnych, 

 Uznaniowa interpretacja przepisów 
prawnych przez administrację 

 

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA SILK– UKRAINA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 
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o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zabezpieczenie przez kradzieżą 
poufnych danych, typu dane kart 

kredytowych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Bardzo dobry klimat i pozytywne 

postrzeganie firm z Polski 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 Konieczność odbudowy kraju, 
szczególnie terenów dotkniętych 
działaniami zbrojnymi 

 Duzy rynek pod względem populacji 

Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarci do klienta 

ostatecznego 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo  

 Możliwość kontaktów z firmami 
zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki wschodnie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 

 Kryzys polityczny  

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Regulacje rynku wewnętrznego 
ograniczające lub utrudniające dostęp 
do wyrobów i usług z Polski 

 Możliwość 

  występowania barier pozataryfowych 

 Zmieniający się kurs walutowy który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 

 Spadek koniunktury gospodarczej na 

Ukrainie 

 Nieprzejrzystość, niespójność i 
zmienność ukraińskich przepisów 
prawnych, 

 Uznaniowa interpretacja przepisów 
prawnych przez administrację 
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Opracowanie własne 

 

USŁUGA WAF – UKRAINA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną  
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 Bliskość geograficzna 

 Bardzo dobry klimat i pozytywne 

postrzeganie firm z Polski 

 Bliskość geograficzna 

 Przewidywany wzrost rynku 

 Konieczność odbudowy kraju, 
szczególnie terenów dotkniętych 
działaniami zbrojnymi 

 Duzy rynek pod względem populacji 
Szerokie spektrum możliwości 
dystrybucji i dotarci do klienta 

ostatecznego 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 

 Kryzys polityczny  

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Regulacje rynku wewnętrznego 
ograniczające lub utrudniające dostęp 
do wyrobów i usług z Polski 

 Możliwość występowania barier 
pozataryfowych 

 Zmieniający się kurs walutowy który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 



132 

 

lepszych jakościowo  
 Możliwość kontaktów z firmami 

zagranicznymi w celu ekspansji na 

dalsze rynki wschodnie 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 

odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 Spadek koniunktury gospodarczej na 

Ukrainie 

 Nieprzejrzystość, niespójność i 
zmienność ukraińskich przepisów 
prawnych, 

 Uznaniowa interpretacja przepisów 
prawnych przez administrację 

 

 

Opracowanie własne 

 

 

5.5. ANALIZA SWOT – BUŁGARIA 

 

I CLOUD COMPUTING - BUŁGARIA 

 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak kosztów inwestycyjnych – 

Beyond Cloud to korzystanie z 

funkcjonalności sprzętu serwerowego 
bez potrzeby jego zakupu. 

 Wysoka dostępność – uniezależnienie 
funkcjonowania platformy od tzw. 

pojedynczego punktu awarii. 

 Skalowalność – możliwość 
zwiększenia zasobów w czasie 
rzeczywistym. 

 Elastyczność – możliwość 
zarządzania zasobami w obrębie 
własnej chmury obliczeniowej i 
rozdzielnia ich w zależności od 
potrzeb. 

 Personalizacja private cloud – 

Beyond Cloud jest zbudowana na 

zasobach przeznaczonych wyłącznie 
dla Twojej firmy. 

 Wsparcie 24h – Twój osobisty 
opiekun i wsparcie Service Desk jest 

oferowane 24 godziny na dobę. 
 Dobra usługa  -  bardzo wysoka 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 
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funkcjonalność,  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo niż lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

Opracowanie własne 

 

 

II. DATA CENTER– BUŁGARIA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

Korzyści biznesowe 

• Koncentracja na podstawowej 

działalności biznesowej. 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 
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• Zapewnienie odpowiednich 

parametrów dla własnych 
urządzeń serwerowych, bez 
konieczności ponoszenia 
nakładów inwestycyjnych na 
przystosowanie pomieszczeń w 
siedzibie firmy. 

• Możliwość przeznaczenia 
wolnych środków finansowych na 
bieżącą działalność, a tym samym 
zmniejszenie ryzyka 

biznesowego. 

Korzyści technologiczne 

• Komora serwerowa to pewność i 
bezpieczeństwo eksploatacji. 
Redundantne łącza 
światłowodowe klasy 
międzynarodowej – Cogent, 

Level3, TeliaSonera, RETN – 

oraz klasy krajowej i lokalnej z 

opcją do 10 Gbps. 
• Gwarancja ciągłości działania 

zapisana w postaci umów SLA.  

• Gwarantowany stały nadzór nad 
prawidłowym funkcjonowaniem 
kolokowanych urządzeń (24h na 
dobę, 365 dni w roku), a tym 
samym pewność właściwego 
zabezpieczenia danych. 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

o Bezpieczeństwo przechowywania 
danych i ich archiwizacji 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 
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cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo niż lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA SILK– BUŁGARIA 

 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
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o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zabezpieczenie przez kradzieżą 
poufnych danych, typu dane kart 

kredytowych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo niż lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 

przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
 

 

 

Opracowanie własne 

 

USŁUGA WAF – BUŁGARIA 
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Bardzo dobra usługa , którą 
charakteryzują cechy takie jak: 

o Nieograniczona pojemność 

o Wysoka dostępność 

o Łatwość użycia spójność  
o Niski koszt 

o Elastyczność 

o Szybkość dostępu 

o Niezawodność 

 

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych w celu 
ochrony stron internetowych  

 Zastosowanie najnowszych 

rozwiązań technologicznych 

 Konkurencyjność cenowa – korzysta 

relacja cena – jakość na rynkach 
zagranicznych (usługa atrakcyjna 

cenowo na rynkach eksportowych) 

 Ciągłe prace rozwojowe nad 
oferowani usługami 

 Dostosowanie usług do potrzeb 

klienta  

 Wysoka innowacyjność usługi 
 Usługi doskonale sprawdziły się na 

rynku krajowym 

 

 Brak współpracy z dystrybutorami 
zagranicznymi 

 Brak doświadczenia na planowanych 
rynkach eksportowych 

 Niedostateczna znajomość usług 

wśród nowych klientów 

 Usługi nie były jeszcze przetestowane 
na rynkach eksportowych – firma nie 

brała udziału w żadnych imprezach 
na docelowych rynkach 

eksportowych w produktami 

eksportowymi 

 Konieczność konkurowania ceną 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA  
 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) 

 Możliwość pozyskania klientów 
poprzez wprowadzenie wyrobów 
lepszych jakościowo niż lokalne 

 Uzyskanie stałego utrzymującego się 
na wysokim poziomie popytu 

 Rynek zapewnia przewidywalne i 

przejrzyste środowisko biznesowe 
przy minimalnej korupcji, 

poszanowaniu wymiaru 

sprawiedliwości 
 Silna gospodarka, wysoki standard 

życia 

 Konkurencja polska i 

międzynarodowa 

 Nieznajomość dostawców polskich 
na wskazanych rynkach 

eksportowych 

 Reakcja odbiorcy na rynkach 

eksportowych na produkt pochodzący 
z Polski 

 Zmieniający się kurs euro/złoty, który 
może istotnie zmieniać opłacalność 
produkcji eksportowej i konieczność 
ubezpieczenia transakcji 

eksportowych 

 Różnice kulturowe, językowe, 
odmienność systemu prawnego oraz 
praktyk i specyfiki prowadzenia 

działalności gospodarczej 
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 Dynamiczny wzrost importu 

 Prognozy wzrostu branży IT 

 

Opracowanie własne 

 

 

5.6. Podsumowanie: 

Niemiecki rynek ICT jest największym rynkiem w UE i jednym z największych na świecie –
stanowi 4,5% rynku światowego. Jego wartość jest szacowana na ok. 143 mld EUR. Rynek 

ten charakteryzuje się stałym wzrostem (chociaż dynamika tego wzrostu jest zróżnicowana 

w czasie) i dobrymi perspektywami. Branża ICT zatrudnia w Niemczech 917 000 osób, 
w tym sektor IT 698 000. Zdania na temat tego, czy na niemieckim rynku jest deficyt 

specjalistów są podzielone – reprezentanci przedsiębiorstw sektora tak to widzą, jednak 

analitycy Bundesagentur für Arbeit nie obserwują takiego zjawiska (chociaż przyznają, że 
występuje deficyt ekspertów w dziedzinie informatyki i rozwoju oprogramowania). Branżę 
ICT i elektroniki konsumenckiej tworzy 85 tys. przedsiębiorstw (2011), z których znakomita 

większość działa w subsektorach usług IT i oprogramowania; ilościowo dominują małe 
i średnie przedsiębiorstwa, ale jest też 125 przedsiębiorstw o obrotach powyżej 50 mln. EUR. 

Sektor IT pod względem obrotów stanowi połowę rynku. Dobre perspektywy mają subsektory 

usług IT i oprogramowania, co jest wynikiem rosnącego popytu, szczególnie na rozwiązania 

mobilne. Do najważniejszych trendów rynkowych należą rozwiązania mobilne, cloud 
computing oraz big data/BI. Równie istotne są kwestie bezpieczeństwa. Trendy rozwojowe 

koncentrują się w obszarach internetu usług (integracja usług elektronicznych z procesami 

biznesowymi firm), internetu rzeczy (wymiana danych między urządzeniami) i internetu 

energii. Sprowadzają się one do rozwoju technologii inteligentnych dla przemysłu (w tym 
bezpiecznej, stabilnej i efektywnej wymiany informacji między urządzeniami) i dla 
konsumentów oraz technologii wykorzystywania big data w życiu gospodarczym 

i społecznym. 
Dla rozwoju rynku oprogramowania istotne znaczenie mają wydatki przedsiębiorstw. 
W ostatnich latach wiele średnich przedsiębiorstw unowocześnia wykorzystywane przez 
siebie oprogramowanie wdrażając dedykowane rozwiązania klasy Business Inteligence czy 
Enterprise Content Management. Rośnie też zapotrzebowanie na zaawansowane systemy 
CRM. Trendem rozwojowym jest też Cloud Computing, rośnie też zainteresowanie SaaS jako 

modelem użytkowania oprogramowania. Niemieccy klienci ufają niemieckim rozwiązaniom – 

91% przedsiębiorstw wdrożyło niemieckie oprogramowanie, a jednym w ważnych 
argumentów było dobre zrozumienie specyficznych potrzeb klienta przez krajowych 

dostawców. Jednym z rozwiązań problemu braków kadrowych jest przeniesienie części 
działań za granicę – korzystają z tego firmy z sektora usług IT (outsourcing, wsparcie) – 

przeważnie te o większych obrotach i międzynarodowym zasięgu działania, natomiast w 
przypadku projektów z obszaru produkcji oprogramowania robią tak tylko nieliczne firmy 
doradcze i integratorzy o dużych obrotach. Niemiecki rynek e-commerce jest rynkiem 

rosnącym o wartości ponad 27 mld. Euro. Pod względem ilości potencjalnych klientów 
niemiecki rynek e-commerce jest największy w Europie, a poza kontynentem więcej klientów 
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internetowych jest tylko w Chinach, USA i Japonii. Większość Niemców wciąż korzysta z 
internetu przy pomocy komputerów stacjonarnych, ale szybko rośnie odsetek osób, które 
używają do tego urządzeń przenośnych (laptopów, smartfonów). 
 

Szanse dla polskich przedsiębiorstw wynikają zarówno z wielkości i bliskości rynku 
niemieckiego, jak i ze specyficznej sytuacji na nim. Niemieccy producenci oprogramowania 

chętnie zajmują się tworzeniem specyficznych, niszowych rozwiązań dla przemysłu. W wielu 
przypadkach oznacza to możliwości współpracy i dostarczania lub współtworzenia rozwiązań 
częściowych lub rozwiązań konkretnych problemów. Presja konkurencyjna powoduje, że 
ważna jest zarówno jakość jak i efektywność kosztowa dostarczanych rozwiązań.  Obszarami 

potencjalnej współpracy mogą być zarówno obszar związany z internetem rzeczy, rozwój 
systemów wbudowanych, jak inne specjalistyczne rozwiązania, np. związane z 

bezpieczeństwem. Szanse są zarówno dla firm, które mogą być poddostawcami niemieckich 
producentów, jak i dla tych firm, które zechcą zainwestować na niemieckim rynku. 
Korzystaniu przez niemieckich producentów z zagranicznych rozwiązań sprzyjać będą 
trudności kadrowe w niemieckim sektorze IT. Ten czynnik stwarza też szansę dla usług 
outsourcingu poszczególnych procesów biznesowych oraz usług IT. Dodatkowe szanse 
wynikają z dotychczasowych doświadczeń - choćby działalności badawczo-rozwojowej 

Nokia Siemens Networks17 w Polsce – oraz bliskości geograficznej. Czynnik geograficzny 
jest istotny dla niemieckich decydentów IT. Kolejnym obszarem szans są usługi IT. Obecnie 
na lokowanie zasobów do realizacji tych usług za granicą decydują się największe firmy, ale 
można się spodziewać, że w miarę wzrostu popytu gotowość do przyjmowania takich 
rozwiązań będzie większa. Inną szansą jest rynek konsumencki – szczególnie rynek gier, na 
którym to rynku polscy producenci mają dobrą pozycję, oraz rynek aplikacji mobilnych. 
Generalnie można się spodziewać coraz większej otwartości niemieckich przedsiębiorstw na 

współpracę, czemu powinno sprzyjać rozwijanie kontaktów i podejmowanie współpracy w 

mniejszych projektach. W każdym razie najbardziej efektywną droga wykorzystania szans 

tego dużego i bogatego rynku jest nawiązanie współpracy z odpowiednim partnerem - ważną 
opcją działania na rynku niemieckim jest też fizyczna obecność w Niemczech. 
 

Podobnie, jak na rynku niemieckim, sytuacja w branży ICT wygląda na rynku Wielkiej 
Brytanii i w krajach Beneluksu. Stąd jak najbardziej rekomendowany jest także ten kierunek 
rozwoju sprzedaży eksportowej. 
 

Rynek IT w Europie Środkowo-Wschodniej będzie rósł w latach 2014-2018 średnio w tempie 
4,5 proc. rocznie - prognozuje firma PMR. Dynamika i kierunki rozwoju są podobne we 
wszystkich krajach regionu z niewielkimi różnicami dotyczącymi charakterystyki 
poszczególnych państw. Według prognozy firmy wartość rynku środkowoeuropejskiego 
sięgnie 14,8 miliarda euro w roku 2014 czternastym oraz 15,7 miliarda euro w roku 2015, co 
oznacza wzrost o 6 procent. Całkowita wartość rynku w roku 2013 wyniosła 14,6 miliarda 
euro co oznacza wzrost o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem 2012. 

Największym rynkiem regionalnym pozostaje Polska, która reprezentuje niemal połowę 
wartości całego regionu. Najmniejszy rynek to Bułgaria. Najwyższe wydatki na IT na 
obywatela ponoszą Czechy. To 217 euro na osobę. Na drugim miejscu jest Polska z 
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wydatkami 189 euro per capita. Dalsze miejsca zajmują Słowacja i Węgry. Najniższe nakłady 
ponosi Ukraina – to tylko 133 euro na mieszkańca. Polska i Czechy to kraje, w których 
przemysł informatyczny ma największy udział w PKB. Z drugiej strony siłą gospodarek 
państwa takich jak Rumunia, Bułgaria i Ukraina jest eksport rozwiązań IT – to kraje wręcz 
zorientowane na eksport. We wszystkich państwach regionu wciąż duży udział w przemyśle 
IT ma sprzęt, podczas gdy w Europie Zachodniej dominują usługi i oprogramowanie. 
Zarówno w Polsce jak i w pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 

systematycznie zwiększa się udział branży IT w dochodzie narodowym. PMR przewiduje, że 
w najbliższych latach utrzyma się wzrost wartości rynków IT i do 2018 roku będzie wynosił 
średni rocznie 4,5 proc. (źródło: http://it.wnp.pl/rosnie-rynek-it-w-regionie-polska-wsrod-

najwiekszych,228523_1_0_0.html) 

 

Rynki ukraiński to duża szansa dla polskich firm IT, mimo że zapotrzebowanie na usługi i 
oprogramowanie nie jest tam tak duże jak w Polsce. Dotąd dużym problemem była 
konkurencja ze strony rosyjskich dostawców, ale konflikt polityczny ogranicza teraz ich 
możliwości. Również zachodnie firmy przestały uważać te rynki za stabilne, a Ukraina to 
również zagłębie wykwalifikowanej kadry dla polskich firm. 

Na Ukrainie rynek wewnętrzny jest stosunkowo mały. Dodatkowo poziom cen oczekiwanych 

przez tamtejszych odbiorców jest dużo niższy niż w Polsce, nie mówiąc już o krajach starej 
Europie. 

6. Opis celów i strategii eksportowej 

 

Celem generalnym jest rozwój firmy Beyond.pl  Sp.  z o.o. poprzez eksport. 

 

Wizja Beyond.pl: Najbardziej dynamicznie rozwijający się operator Data Center w Europie 
Centralnej. 

 

Cele, jakie mają być osiągnięte w czasie realizacji planu rozwoju eksportu: 

 

1. zajęcie jednej z pierwszych lokat wśród polskich usługodawców Data Center; 
2. zwiększenie przychodów dla każdego z produktów w portfolio; 
3. wzrost satysfakcji klientów 

 

    Cele operacyjne na lata 2014-2017: 

 

1. pozyskanie klientów z Europy Zachodniej – przeprowadzenie akcji 

sprzedażowej na terenie Europy Zachodniej, 
2. działania zmierzające do zwiększenia roli Beyond.pl w branży IT – 

opracowanie i wdrożenie komunikacji wizerunkowej z rynkiem 

3. rola przewodnia w promowaniu Polski jako lidera technologicznego DC w 

Europie, 

4. Zwiększenie udziału w rynku. 
5. Pozyskanie klientów na wybranych rynkach docelowych, tj.: 

 Wielka Brytania, 

 Niemcy, 

 Kraje Beneluksu, 
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 Ukraina, 

 Bułgaria 

 

Firma Beyond.pl Sp. z o.o. nie prowadziła do tej pory sprzedaży na rynkach zagranicznych.  
Długofalowa strategia eksportowa firmy opiera się na wejściu na pięć nowych rynków 

zagranicznych, stosunkowo bliskich geograficznie jak Niemcy, Wielka Brytania, kraje 

Beneluxu, Ukraina, Bułgaria 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 wstępne badania potencjału gospodarczego 
rynków docelowego eksportu. W wyniku opracowanego planu rozwoju eksportu powinien 
zostać osiągnięty wzrost eksportu i rozwój firmy. 

 

Dla potrzeb opracowania za definicję strategii przyjmiemy ogólną koncepcję strategii będącej 
syntezą większości definicji, którąproponuje M. Gorynia, wg której strategia to: 

 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 

 

6.1 Opis strategii 

 

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.  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. 

 

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/usłudze. Najlepiej 

zrobić to poprzez udział w specjalistycznych wystawach i targach np. jako zwiedzający. 
Udział w nich pozwoli szybciej wypuścić towar na rynek, zaprezentować go potencjalnym 
klientom, nawiązać kontakty z dostawcami. 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 z dużą liczbą 



142 

 

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 i amerykańskie. Sprzedaż usług Beyond.pl Sp.  z 
o.o. na planowanych rynkach eksportowych prowadzona będzie przede wszystkim przez 

pośrednika/dystrybutora. 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 zostaną sprawdzeni pod kątem wiarygodności finansowej. Biorąc pod 
uwagę wielkość rynku i postawione cele strategia dystrybucji oparta będzie przede wszystkim 
na bezpośredniej sprzedaży do dystrybutorów, którzy zajmą się dalszą odsprzedażą usług na 

rynkach zagranicznych. Problemem może być nakłonienie dostępnych pośredników do 
sprzedaży usług Firmy, a także dotarcie do ostatecznych klientów faktycznie 

zainteresowanych jej wyrobami. Dlatego zastosowana zostanie odpowiednia strategia. 

 

6.2. Strategia produktowa 

 

Według Atul Vashistha - współwłaściciela firmy doradczej neoIT, jednego z najważniejszych, 
amerykańskich ekspertów ds. eksportu usług IT i obsługi procesów biznesowych - polskie 

firmy IT, które chciałby eksportować swoje towary i usługi na inne rynki powinny przede 

wszystkim skupić się na znalezieniu nisz, dzięki którym będą one mogły konkurować z 
innymi firmami na rynku międzynarodowym. 
 

Firma podejmie szereg działań informacyjnych oraz dotrzeć z informacją o ofercie do 
wybranych potencjalnych kontrahentów. Biorąc pod uwagę otoczenie konkurencyjne firma 
musi przekonać odbiorców do wysokiej jakości swoich usług, zdecydowanie przewyższającej 
tą oferowaną przez rodziną konkurencję. Klienci otrzymają informację o unikalnych cechach 
usług, do których można zaliczyć – wysoką jakość, skuteczność, innowacyjność, 
bezpieczeństwo, korzystna relacja ceny do jakości. Głównymi elementami strategii produktu 
będzie podkreślenie jakości usług, skuteczności, bezpieczeństwa, dostosowanie usług do 

potrzeb odbiorcy, najnowsze rozwiązania technologiczne zastosowane przy okazji 
świadczenia usług, wsparcie techniczne dostępne przez 24h na dobę. Podkreślenie 
wyjątkowych cech usług pozwoli wskazać korzyści wynikające z ich używania. 
 

6.3 Strategia cenowa 

 

Cena jest jednym z najważniejszych elementów w negocjacjach i ma duży wpływ na 
dokonywanie zakupu wyrobów. Cena musi odpowiadać jakości usługi. 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 
usług z drugiej zaś strony rynek branży, który jest bardzo wrażliwy na zmiany. Aby odnaleźć 
swoje miejsce na rynku Beyond.pl Sp. z o.o. 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 związanych z realizacja usługi, przy jednoczesnym uwzględnieniu dla 
klienta historii współpracy, wielkości i specyfiki zamówień czy sposobu płatności. Firma jest 



143 

 

zwolennikiem stosowania stabilnej polityki cenowej nastawionej na wieloletnią współpracę z 
kontrahentami. 

 

Specyfika świadczenia usług IT wpływa powoduje, że każda usługa mająca znamiona 
projektu dla klienta podlega indywidualnej wycenie na bazie standardowego cennika 

stosowanego w ramach spółki. Dla wybranych rynków Beyond.pl przewiduje dostosowanie 

cen do aktualnie panującej sytuacji konkurencyjnej w danym kraju pod kątem poziomu 
oferowanych cen jak i wymaganych nakładów ze strony Beyond.pl na dostosowanie usługi 
pod wymogi klientów w poszczególnych krajach. 
Polityka cenowa co do zasady opiera się na standardowym cenniku tworzonym na bazie koszt 
plus marża oraz indywidualnych wycenach projektowanych usług dla poszczególnych 
klientów. W związku z dużym wachlarzem świadczonych usług Beyond.pl elastycznie 
podchodzi do każdego z klientów dostosowując zarówno zakres i SLA usługi jak i poziom 
oferowanych cen. W przypadku wybranych rynków Beyond.pl planuje kontynuację przyjętej 
strategii cenowej maksymalizującej osiąganą marże z poszczególnych realizowanych 
projektów/usług dla klientów. 
 

Firma buduje swoją przewagę konkurencyjną innowacyjnością, wysoką jakością, szerokim 
asortymentem usług, elastycznością względem potrzeb klienta, atrakcyjną ceną. Usługi 
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 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. 
 

6.4 Strategia dystrybucji 

 

Beyond.pl dopuszcza zarówno sprzedaż do klientów końcowych o odpowiednim potencjale 
aktualnej siły nabywczej w zakresie usług IT jak i pośredników, którzy mogą kumulować 
mniejszych klientów i dla których to pośredników stroną świadczonej usługi IT będzie 
Beyond.pl. Podobny model stosowany jest obecnie na rynku krajowym gdzie Beyond.pl 

zarówno obsługuje końcowych klientów jak i pośredników, którzy a bazie  świadczonych 
przez Beyond.pl usług oferują dalsze usługi, często wzbogacone o dodatkowe elementy 
końcowym mikro klientom. 

 

Do grona potencjalnych pośredników należy zaliczyć firmy zajmujące się hostingiem dla 
mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych, dystrybutorów sprzętu IT poszerzających portoflio 
swojej oferty o usługi IT czy też czy też nowe firmy rozwijające działalność w e-usługach dla 
których oferta Beyond.pl jest komplementarna do usług własnych świadczonych określonej 
bazie/segmentowi klientów - tu przykładem mogliby być twórcy oprogramowania 
wymagającego dużych zasobach przestrzeni dyskowych w chmurze, którzy sprzedając swoje 
oprogramowanie np. biurom architektonicznym jednocześnie oferują ofertę firmy partnerskiej 
Beyond.pl w zakresie cloud computingu. 

 

6.5  Strategia promocji 
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O skuteczności promocji decyduje zastosowany plan oraz środki.  
 

Jednym z najbardziej istotnych zadań, stawianych przed firmami eksportującymi usługi IT, 
jest promocja na innych rynkach. Jak wskazują uczestnicy debaty "Szansa polskich firm z 

branży IT na ekspansję zagraniczną" - polskie firmy IT powinny zdobywać wiedzę na temat 
rynków, poznawać działania i funkcjonowanie konkurencji, pogłębiać znajomość języków 
obcych i nawiązywać relacje z zagranicznymi partnerami, co pozwoli na promowanie swoich 

towarów i usług. Jednym z najlepszych sposobów na realizację tych zadań jest uczestnictwo 
w imprezach branżowych. Największe branżowe targi ICT na świecie CeBIT w Hanowerze, 
których Polska w 2014r. była partnerem strategicznym pozwoliły na prezentację wielu 
polskich firm oraz nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, oraz wpłynęły 
korzystnie na postrzeganie polskiej branży IT. Uczestnictwo polskich firm w targach CeBIT 

pokazuje, jak ważne jest promowanie ich działalności na świecie, jednocześnie wskazując, że 
nakłady finansowe przeznaczone na promocję mogą znacząco wpłynąć na rozwój polskiego 

eksportu w branży IT. 
 

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: 
 Spotkania bezpośrednie z kontrahentami, prezentacje produktów, 

 Strona internetowa, 

 Katalogi. 

 

Promocja przy wchodzeniu na nowe  rynki stanowi bardzo ważny element w negocjacjach.  
Pomoc dystrybutorom w zakresie przekonania odbiorców ostatecznych o wysokiej jakości 
i unikalności usług może być skutecznie wsparta dobrze opracowaną prezentacją Firmy, 
referencjami od firm, materiałami drukowanymi, które będą zawierały spójny komunikat 
marketingowy o korzyściach płynących zakupu usług firmy Beyond.pl Sp.  z o.o. 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. 
 

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 imprez targowo - wystawienniczych.  

 

Głównymi celami  promocji są cele związane z klientami: 
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 Pozyskanie nowych kontrahentów; 

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 
BEYOND.PL oznacza jakość, innowacyjność, korzystną cenę, bezpieczeństwo, 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. 

 

 

7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki 
eksportowej. 

 

 

Beyond.pl  Sp. z o.o. aby wdrożyć strategię skorzysta z następujących instrumentów: 
 

 Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych 
 

W ramach działania opracowane zostaną raporty i analizy, definiujące wybrane rynki 
docelowe pod kątem możliwości pozyskania potencjalnych partnerów biznesowych. 

Dobór ewentualnych dystrybutorów produktów będzie oparty na starannie zaplanowanych 

kryteriach: liczba lat działalności w branży, wielkość sprzedaży, zasięg sprzedaży, opinie i 
rekomendacje, kondycja i wiarygodność finansowa. Partnerzy na rynkach docelowych będą 
dla firmy Beyond.pl wsparciem w procesie identyfikacji odbiorców i dopasowaniu rozwiązań 
do ich potrzeb. Pomimo że klienci usług data center i cloud computingu charakteryzują się 
dużym rozproszeniem oraz niską intensyfikacją potrzeb, to dzięki efektowi skali i 

automatyzacji, usługi te pozwalają osiągnąć wysoki przychód. Dzięki posiadaniu sieci 
partnerów – resellerów usług – Beyond.pl zapewni sobie możliwość dotarcia do większego 
grona odbiorców niższym, bardziej optymalnym kosztem, niż przy wykorzystaniu własnego 
zespołu sprzedażowego. Lokalni partnerzy dysponują również lepszymi narzędziami 
umożliwiającymi prawidłową identyfikację potrzeb klienta niż firmy które nie funkcjonowały 
dotychczas na danych rynku. 

Pozyskanie partnerów biznesowych na rynkach docelowych umożliwi budowę oferty 
resellerskiej i nawiązywanie relacji, które zaowocują umowami z klientem końcowym 
(bezpośrednio lub via reseller). 

 Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych 
rynkach 

W ramach działania planowane jest opracowanie koncepcji wizerunku firmy na 
wybranych rynkach docelowych: 

• analiza cyklu życia usługi na wybranych rynkach docelowych, 
• analiza wizerunku przedsiębiorstwa pod kątem potrzeb wybranych rynków 

docelowych 

• kształtowanie znaku firmowego 

• pozycjonowanie usługi w skali międzynarodowej 
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• określenie strategii komunikacji marki – werbalnej i niewerbalnej (kolorystyka, 

grafika, zdjęcia, typologia) 
• system identyfikacji wizualnej usług z uwzględnieniem specyfiki rynków 

docelowych 

• strategie świadczenia usług, zapewnienie poziomu bezpieczeństwa usług oraz 
analiza działań około sprzedażowych pod kątem specyfiki rynków docelowych 

Bardzo ważnym elementem w fazie wchodzenie na nowe rynki docelowe jest opracowanie 
odpowiedniej strategii wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. 
Koncepcja wizerunku firmy musi stanowić spójną całość i wspierać strategię eksportową 
Przy opracowywaniu koncepcji wizerunku nie można zapominać  o aspektach społeczno-

kulturowych. 

 

 udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; 
 

Beyond.pl planuje udział w targach World Hosting Days (WHD) w marcu 2016 roku.  
WHD to największe międzynarodowe targi branżowe usług IT gromadzące największe i 
najlepsze firmy świata IT. 
Poprzez udział w tych targach, firma Beyond.pl będzie miała okazję zaprezentować się 
zarówno swoim potencjalnym klientom, jak i partnerom biznesowym ze wszystkich rynków 

docelowych. 

Korzyści, jakie przyniesie udział w targach dla Spółki Beyond.pl: 
• 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 

innowacji 

• Sygnały o barierach, zebranie dodatkowych informacji 
Koszty planowane do poniesienia w ramach niniejszego działania związane są z kosztami 
najmu powierzchni targowych i budową stoiska targowego, jak również kosztami podróży 
służbowych wydelegowanych pracowników firmy Beyond.pl w celu prezentacji oferty firmy 

na targach, w tym: koszty transportu, diet, zakwaterowania. 

 

Powyższe instrumenty zostaną wsparte przez działania promocyjne i informacyjne.  
 

Wybór działań jest uzasadniony potrzebami firmy i zgodny z ogólnie przyjętymi metodami 
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 wszystkie regiony docelowych krajów i pozyskania nowych 
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. Zakłada 
się, iż dobre przygotowanie do udziału w targach (umówienie spotkań, przygotowanie 
profesjonalnej oferty oraz przeszkolenie pracowników w prowadzeniu rozmów 
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z odwiedzającymi) przełoży się na realizację celów planu rozwoju eksportu. Udział 
w międzynarodowych targach przede wszystkim na rynku niemieckim jest  niezbędny 
z punktu widzenia pozycji rynkowej firmy i pozwoli nawiązać kontakty z partnerami z rynku 
niemieckim, a także z innych państw europejskich, w tym z krajów docelowego eksportu 

czyli z partnerami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Krajów Beneluxu, Ukrainy i Bułgarii. 
Firma Beyond.pl chcąc zdobywać rynki eksportowe musi być postrzegana przez 
kontrahentów, jako europejska firma, która pokazuje się na najważniejszej imprezie dla 

branży. Oprócz znaczenia prestiżowego targi mają ogromne znaczenie handlowe, można na 
nich spotkać się z partnerami z całego świata. 

  

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. 

8. Szacowaną wielkość kosztów  oraz wstępny harmonogram działań niezbędnych do 
sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii 

 

 

Lp. Okres 

realizacji 

Działanie Opis wydatków Wydatki 

całkowite 
netto 

1. 01.03.2016-

31.05.2017 

Poszukiwanie 

partnerów na rynkach 
docelowych 

W ramach działania 
opracowane zostaną 
raporty i analizy, 

definiujące wybrane 
rynki docelowe pod 

kątem możliwości 
pozyskania 

potencjalnych partnerów 

biznesowych. 

Przygotowana zostanie 

lista potencjalnych 

kontrahentów na każdym 

z wybranych rynków 
docelowych zgodnie z 

określonymi kryteriami 
wyboru 

120.000,00 

2. 01.03.2016-

31.05.2017 

opracowania 

koncepcji wizerunku 

przedsiębiorcy 

 

• analiza cyklu 

życia usługi na 
wybranych rynkach 

docelowych, 

• analiza wizerunku 

przedsiębiorstwa pod 
kątem potrzeb 
wybranych rynków 
docelowych 

• kształtowanie 
znaku firmowego 

110.000,00 
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• pozycjonowanie 

usługi w skali 
międzynarodowej 
• określenie 
strategii komunikacji 

marki – werbalnej i 

niewerbalnej 

(kolorystyka, grafika, 

zdjęcia, typologia) 
• system 

identyfikacji wizualnej 

usług z uwzględnieniem 
specyfiki rynków 
docelowych 

• strategie 

świadczenia usług, 
zapewnienie poziomu 

bezpieczeństwa usług 
oraz analiza działań 
około sprzedażowych 
pod kątem specyfiki 
rynków docelowych 

3.  01.03.2016-

01.05.2017 

udział w 
zagranicznych 

imprezach targowo-

wystawienniczych w 

charakterze wystawcy 

Koszty podróży (3 
osoby, podróż do 
Niemiec) – 3500,00 zł 
Koszty zabudowy stoiska 

wystawienniczego – 

14.000,00 

   

Koszt materiałów 
promocyjnych i 

informacyjnych – 

4.000,00 

Koszty tłumaczeń 
materiałów 
informacyjnych i 

promocyjnych – 4.000,00 

   

Koszty zakwaterowania 

(3 osoby x 3 noclegi x 

500zł) – 4500,00 

30.000,00 
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