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1. Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne

1.1. Eksport pośredni

Zagadnienie eksportu pośredniego uregulowano w art. 2 pkt 8 lit. b Ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 
poz. 535). Ma on miejsce wówczas, gdy dostarczane przez producenta towary 
wywożone są z kraju poza UE przez nabywcę mającego siedzibę poza teryto-
rium kraju lub na jego rzecz. Producent angażuje w wymianę pośrednika, który 
zajmuje się organizacją przemieszczania produktów z miejsca załadunku do 
granicy krajowej i następnie do nabywców za granicą. Dzięki temu działalność 
eksportowa producenta ogranicza się do postawienia towaru do dyspozycji po-
średnika, a ten za odpowiednim wynagrodzeniem przejmuje na siebie koszty 
i ryzyko jego dalszej dystrybucji. Sam producent nie potrzebuje podejmować 
żadnych działań związanych z przekroczeniem granicy przez towar ani kon-
frontować się z otoczeniem kraju docelowego. 

Do uznania danej czynności za eksport towarów niezbędne jest wystą-
pienie łącznie takich przesłanek jak: 

• wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium UE,
• potwierdzenie tego wywozu przez urząd celny określony w przepi-
sach celnych, 
• dokonanie wywozu w wykonaniu dostawy towarów (przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przez dostawcę lub 
na jego rzecz (eksport bezpośredni) lub przez nabywcę mającego sie-

dzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (eksport pośredni).

Przykładem eksportu pośredniego może być sytuacja, w której polski przedsię-
biorca sprzedaje towary zagranicznemu kontrahentowi, ale to ten kontrahent 
(nabywca) sam je wywozi lub w swoim imieniu zleca ich wywóz poza UE i we 
własnym imieniu dokonuje zgłoszenia i odprawy celnej.
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Ta forma eksportu preferowana jest przez producentów nieposiadających do-
świadczenia w eksporcie w ogóle lub na określony rynek i gdy niewielkie 
możliwości zbytu nie uzasadniają większego zaangażowania fi rmy. Eksport 
pośredni jest najlepszą strategią szczególnie dla małych i średnich fi rm, niedy-
sponujących większymi zasobami fi nansowymi i niemogących sobie pozwolić 
na ponoszenie znacznego ryzyka. Strategia ta świetnie sprawdza się także przy 
rozpoczynaniu działalności eksportowej. Z ekonomicznego punktu widzenia 
jest to opcja bardzo korzystna, nie angażuje bowiem po stronie producenta 
praktycznie żadnych środków fi nansowych na marketing i reklamę. Odpada 
więc konieczność prowadzenia kampanii reklamowej, zdobywania klientów 
i budowania sieci dystrybucji. Producent nie ponosi kosztów organizowania sa-
mego eksportu. Nie musi zajmować się załatwianiem pozwoleń, certyfi katów, 
zezwoleń, opłacaniem ceł i organizowaniem transportu. Co niezwykle istotne 
producent nie ponosi ryzyka eksportowego niepowodzenia. W razie braku za-
interesowania produktem z tym problemem musi sobie poradzić pośrednik.

Eksport pośredni odbywa się poprzez przedsiębiorstwa eksportowo-impor-
towe bądź agentów eksportowo-importowych. Firma zajmująca się ekspor-
tem, dokonująca właściwego wywozu towaru do krajów trzecich jest pośred-
nikiem, który podejmuje ryzyko dalszej dystrybucji towarów na swój koszt. 
Agenci eksportowo-importowi doprowadzają zaś do kontaktów eksporterów
i importerów z kraju i z zagranicy, a za swoje usługi pobierają prowizję. 
W zależności od skali ryzyka można wyróżnić takich agentów eksporto-
wo-importowych jak: maklerzy handlowi – działający na cudzy rachunek 
i w cudzym imieniu, komisanci – działający na cudzy rachunek i we własnym 
imieniu, oraz dealerzy – działający na własny rachunek i we własnym imieniu1.

W celu uniezależnienia się od pośredników optymalnym rozwiązaniem jest do-
starczanie produktów na rynek międzynarodowy, korzystając z usług różnych 
dystrybutorów. Należy rozważyć natomiast samodzielne prowadzenie badań 
marketingowych, przynajmniej koniunkturalnych, aby posiąść aktualną wiedzę 

 1 E.Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki,  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
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o sytuacji na rynku międzynarodowym.

Oprócz eksportu pośredniego wyróżnia się również eksport bezpośredni, któ-
remu poświęcony zostanie podrozdział 1.2. Rozróżnienie pomiędzy tymi dwo-
ma typami eksportu nie ma znaczenia wyłącznie pojęciowego, ale jest istotne 
z uwagi na zasady stosowania stawki VAT 0% względem eksportu towarów, 
w tym wymaganą dokumentację wywozu. 

Zgodnie z art. 41 ust. 11 Ustawy o VAT w przypadku eksportu pośredniego 
podatnik ma prawo do zastosowania stawki podatku 0%, jeżeli przed upły-
wem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, 
w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu z potwierdze-
niem przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu tych towa-
rów poza terytorium Wspólnoty. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest, by 
z dokumentu wynikała tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy 
i wywozu. W interesie sprzedawcy krajowego leży zatem posiadanie w swojej 
dokumentacji dowodów, które wykażą, iż towar będący przedmiotem dostawy 
opuścił terytorium Wspólnoty oraz z których w sposób niebudzący wątpliwości 
wynikać będzie, iż towar określony w dokumencie eksportowym jest tożsamy 
z towarem wydanym przez sprzedawcę. 

Tabela 1. Zalety i wady eksportu pośredniego
Zalety Wad y

• Niskie koszty  wejścia na rynki 
zagraniczne.

• Pokonanie tr udności związanych 
z wejściem na rynek zagraniczny 
leżące po stronie pośrednika.

• Niskie ryzyko fi nansowe (fi rma 
nie ponosi kosztów inwestycji 
marketingowych). 

• Małe wymagania kadrowe i brak 
konieczności powoływania od-
rębnej komórki ds. eksportu.

• Niska opłacalność trans-
akcji (długi łańcuch po-
średników krajowych 
i zagranicznych, niższe przy-
chody ze względu na marże 
pośredników).

• Zależność od pośredników.
• Brak bezpośredniego dostępu do 

nabywców towarów.
• Firma nie zdobywa doświadcze-

nia zagranicznego.
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• Podniesienie standardów pro-
dukcji – konieczność sprostania 
standardom zagranicznym.

• Szanse fi rmy na zdobycie pod-
staw wiedzy eksportowej.

• Ryzyko zbyt długiego przepływu 
informacji o zmianach na rynku 
zagranicznym.

• Niewielki wpływ nie tylko na 
sprzedaż zagraniczną, lecz także 
na postrzeganie towarów i usług 
fi rmy na innych rynkach.

Źródło: opracowanie własne.

1.2. Eksport bezpośredni

Eksport bezpośredni ma miejsce wówczas, gdy producent sam występuje 
w roli eksportera i dokonuje wywozu towarów poza Unię Europejską lub 
upoważnia do tego inny podmiot, który dokonuje wywozu w jego imieniu 
i podejmuje czynności związane z przekroczeniem granicy przez towar i jego 
zbytem za granicą. W takim przypadku dokumenty eksportowe wystawiane są 
na eksportera. 

Warto rozważyć eksport bezpośredni zwłaszcza wówczas, gdy przedsiębiorstwo:
• posiada pewną specjalistyczną wiedzę i znajomość technik handlu za-

granicznego, rynków zbytu i kontraktów handlowych;
• posiada personel o odpowiednim wykształceniu;
• dysponuje środkami fi nansowymi niezbędnymi do przejęcia dodatko-

wych obowiązków związanych z eksportem pośrednim (działań spe-
dycyjnych, transportowych, ubezpieczeniowych, budowy kanałów 
dystrybucji, doboru zagranicznych partnerów);

• posiada bazę potencjalnych klientów i odbiorców handlowych.

Wraz z rozwojem eksportu bezpośredniego kontakty handlowe stają się zwy-
kle bardziej intensywne, co rodzi możliwości przejścia do innych, wymagają-
cych większego zaangażowania form internacjonalizacji. W porównaniu z eks-
portem pośrednim eksport bezpośredni daje większe możliwości kierowania 
i kontroli przebiegu transakcji. Pozytywnym aspektem jest również fakt, że 
przedsiębiorca ma większy wpływ na to, jak będzie kształtować się pozycja 
jego fi rmy w innych krajach. To od niego zależy strategia marketingowa oraz 
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kierunki rozwoju na nowych rynkach. Wprawdzie związane z nim ryzyko 
i nakłady inwestycyjne są większe, ale stwarza on szansę na osiągnięcie wyż-
szego zysku. Odpada bowiem konieczność angażowania i opłacania pośredni-
ków handlowych.

Przedsiębiorstwo może szybciej dostosować się do wymogów rynku zagranicz-
nego, a w związku z tym osiąga większe przychody.

Trzeba pamiętać, że eksport bezpośredni zwiększa ryzyko działania na 
rynku zagranicznym i wymaga większego zaangażowania kapitałowego 
i personalnego, eliminuje jednak wspominanie wcześniej słabości eksportu po-
średniego. Minusem są stosunkowo wysokie koszty – szczególnie jeśli chodzi 
o budowanie wizerunku fi rmy poza granicami kraju. 

Eksport bezpośredni wymaga adekwatnego zaangażowania przedsiębiorstwa, 
co wyraża się w zbudowaniu sprawnego działu eksportu. Nierozerwalnie wiąże 
się to z koniecznością zatrudnienia specjalistów oraz zakupu badań rynków 
zagranicznych. Wśród metod eksportu bezpośredniego można wskazać:

• Eksport bezpośredni z kraju – przy większych jego rozmiarach nie-
zbędne jest utworzenie w fi rmie krajowego biura lub własnego dzia-
łu eksportu, tj. własnej, wyspecjalizowanej komórki eksportowej, 
która będzie realizowała wszelkie niezbędne zadania, np. badanie 
i prowadzenie penetracji rynków zagranicznych, nawiązywanie kon-
taktów, ofertowanie, kontraktowanie, prowadzenie negocjacji itp. 
Komórka wykonuje swoje zadania z kraju, jednak od czasu do cza-
su niezbędne są wyjazdy zagraniczne w celu podjęcia negocjacji 
i podpisania kontraktów. Wymaga to pewnej reorganizacji w fi rmie 
i dodatkowych nakładów fi nansowych.

• Własne biuro przedstawicielskie – działalność polega na powołaniu 
za granicą przedstawicielstwa handlowego eksportera, który odgrywa 
rolę akwizytora kontraktów, negocjuje warunki dostaw oraz prowa-
dzi rozpoznanie rynkowe. Istnieje kilka wariantów powoływania biur 
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przedstawicielskich. Przedstawicielem może być wysłany za granicę 
pracownik fi rmy, który organizuje biuro przedstawicielskie. Taki wa-
riant wymaga pokonania szeregu trudności formalnych związanych 
z pobytem za granicą. Eksporter może również rozważyć zatrudnie-
nie lokalnej osoby, co pomaga uniknąć szeregu trudności formalnych. 
Problemem mogą być zaś różnice kulturowe i w zakresie mentalności 
osób z fi rmy eksportera i przedstawiciela zagranicznego. Jeszcze in-
nym rozwiązaniem jest zatrudnienie jako przedstawiciela fi rmy zagra-
nicznej specjalizującej się w określonej działalności.

• Przez dystrybutora lub agenta zagranicznego – przedsiębiorstwo 
może mu nadać prawa wyłączności lub ograniczone upoważnienia do 
reprezentowania jego interesów w określonym kraju. Uzasadnione jest 
zwrócenie się do agentów zagranicznych z ofertą sprzedaży wówczas, 
gdy fi rma nie zamierza wejść głębiej w sieć dystrybucyjną danego ryn-
ku zagranicznego. Wtedy producent krajowy zwraca się do agentów 
zagranicznych z propozycją ulokowania określonej produkcji po pro-
ponowanych cenach na danym rynku. Pośrednik zawrze kontrakt, jeśli 
tylko znajdzie nabywcę (ostatecznego nabywcę lub kolejnego dystry-
butora). Jest to dobra strategia na początkowy etap rozwoju eksportu. 
Inna formuła to pełnienie roli agenta sprzedaży przez zakontraktowa-
nego przedstawiciela zagranicznego. Jest ona jednak bliższa przedsta-
wicielstwu zagranicznemu fi rmy. Angażując agenta, warto sprawdzić, 
czy spełnia on warunki niezbędne do właściwego wykonywania swo-
jego zadania, tj. czy posiada:
o znajomość miejscowych zwyczajów i języka;
o kontakty z lokalnymi fi rmami;
o doświadczenie zawodowe2.

2 Centrum Obsługi Eksportera przy RARR: Przewodnik dla eksportera, Rzeszów 2003.
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Tabela 2. Zalety i wady eksportu bezpośredniego
Zalety Wady

• Zdobywanie doświadczenia 
i poznanie rynków zagranicznych. 

• Bardziej opłacalna sprzedaż 
towarów. 

• Okazja do zdobycia cennej wie-
dzy o rynku międzynarodowym. 

• Brak zależności od pośredników.
• Możliwość wpływania na proces 

sprzedaży.
• Możliwość ciągłego reagowania 

na sygnały i potrzeby rynku.

• Stosunkowo wysokie koszty 
organizacyjne 
i operacyjne.

• Poznawanie rynków za-
granicznych „na własnych 
błędach”.

• Ponoszenie przez producen-
ta kosztów ewentualnego 
niepowodzenia na rynkach 
zagranicznych.

Źródło: opracowanie własne.

1.3. Licencjonowanie

Licencjonowanie to sprzedaż, a więc odpłatna forma dystrybucji licencji, czy-
li zbioru zasad działania w określonych warunkach, wywołującego określony 
skutek na mocy umowy licencyjnej. Licencja może dotyczyć cyklu produkcji, 
dystrybucji lub sposobu świadczenia usług. Polega na udostępnieniu kontra-
hentowi zagranicznemu tzw. wartości niematerialnych i prawnych, takich jak:

• prawa własności intelektualnej i/lub przemysłowej, chronione paten-
tem rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne, znaki 
fi rmowe i towarowe, wzory, receptury, prawa autorskie;

• wiedza w zakresie organizacji biznesu (tzw. know-how);
• nazwa fi rmy.

Kupujący nabywa licencję, a sposób jej wykorzystania zależy tylko od niego. 
Nie obejmuje ona całości sposobu prowadzenia działalności, ale tylko jeden 
z jej wielu elementów. Dla przykładu: licencja na produkcję samochodów danej 
marki obejmuje proces technologii produkcji pojazdu od momentu złożenia do 
przygotowania określonego w licencji surowca produkcyjnego, poprzez jego 
obróbkę zgodnie z projektem, montaż, aż do wyjazdu samochodu gotowego 
do eksploatacji. Licensing w założeniu nie zawiera elementu ciągłej edukacji 
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i informowania kupującego oraz nie zobowiązuje sprzedającego do utrzymy-
wania z nim kontaktów. Niemniej jednak stosunkowo często transferowi zasad 
towarzyszy pomoc techniczna, doradztwo oraz szkolenie zapewnione przez li-
cencjodawcę. Specyfi czną formą licencjonowania jest franchising.

Licencja nie obejmuje źródeł zakupu surowca, organizacji produkcji i samej 
fi rmy, sposobów sprzedaży i marketingu oraz dystrybucji. Brak tych elemen-
tów odróżnia właśnie licensing od franchisingu.

Ważnym elementem umowy licencyjnej jest również klauzula poufności do-
tycząca z reguły know-how licencji, która nie pozwala na jego dalsze rozpo-
wszechnianie i traktuje ten najważniejszy jej element jako wielokrotnie za-
strzeganą tajemnicę zawodową.

Udostępnienie wspomnianych wartości odbywa się w zamian za opłatę licen-
cyjną, zwaną royalties. 

Przedsiębiorstwo sprzedające licencję nie ponosi kosztów ani ryzyka urucho-
mienia produkcji w obcym kraju, a ponadto uzyskuje źródło przychodów ze 
sprzedaży licencji i zwiększa sferę oddziaływania swej marki. Do zalet zwią-
zanych ze sprzedażą licencji zalicza się również możliwość testowania rynku 
bez ponoszenia kosztów. Niewielkie jest także ryzyko handlowe, gdyż to licen-
cjobiorca przejmuje na siebie sprzedaż produktów. Do wad rozwiązania należy 
zaś zaliczyć brak pełnej kontroli nad produkcją, marketingiem i strategią jej 
nabywcy, co przekłada się na ryzyko pogorszenia wizerunku marki na skutek 
słabej jakości produktów i złej polityki handlowej licencjobiorcy. Wadą jest 
również ryzyko przyswojenia technologicznych i handlowych tajemnic licen-
cjodawcy w celu wykorzystania nabytej technologii do podrabiania produktu, 
zwłaszcza w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia patentowego.

1.4. Produkcja na zamówienie

Jest to forma wchodzenia na rynki zagraniczne polegająca na tym, że kon-
trahent zagraniczny nawiązuje relacje z produkcyjnym przedsiębiorstwem 
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krajowym w celu zlecenia mu wykonania produktu według przygotowa-
nej specyfi kacji zamówienia. Producent ma za zadanie wykonać produkt 
z materiałów dostarczonych bądź własnych. Do obowiązków kontrahenta za-
granicznego należy zaś sprzedaż produktu, w tym np. podjęcie działań promo-
cyjnych. Sprzedaż może się odbywać pod własną marką kontrahenta. Szansą 
dla producenta krajowego jest sprostanie wymogom produkcji na zamówienie, 
by następnie rozpocząć eksport bezpośredni, co może wygenerować znaczne 
zyski. 

Tabela 3. Zalety i wady produkcji na zamówienie 
Zalety Wady

• Niskie ryzyko.
• Niskie zaangażowanie kapitałowe.
• Małe wymagania odnośnie do ka-

pitału ludzkiego.
• Szansa nauki uzyskiwania ja-

kości wymaganej standardami 
zagranicznymi.

• Dobra strategia wejścia na wcze-
snym etapie internacjonalizacji 
działalności. 

• Szansa nawiązania kontaktów 
i przejścia do eksportu 
bezpośredniego.

• Niska rentowność.
• Nikłe szanse fi rmy producenckiej na 

poznanie rynków zagranicznych, 
a tym samym brak doświadczenia 
w zakresie internacjonalizacji.

• Duże ryzyko instrumentalnego 
traktowania dostawcy towarów/
producenta.

• Słaba pozycja negocjacyjna 
eksportera.

• Ryzyko nieopłacalności
w przypadku wzrostu kosztów pro-
dukcji, w tym wzrostu płac. 

• Możliwość generowania strat oraz 
przyczynienie się do trudności fi nan-
sowych fi rmy, np. 
w przypadku poniesienia kosztów na 
modernizację parku maszynowego, 
a następnie rozwiązania umowy 
przez odbiorcę zagranicznego.

Źródło: opracowanie własne. 

1.5. Wspólne przedsięwzięcie (Joint Venture)

Wspólne przedsięwzięcie (joint venture) to forma międzynarodowych inwe-
stycji bezpośrednich polegająca na zawarciu przez niezależnych partnerów 
z różnych krajów umowy spółki o mieszanym kapitale, tj. kapitale eksportera 
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i lokalnej fi rmy, której celem jest realizacja uzgodnionego celu spółki, jakim 
może być np.: sprzedaż wyrobów eksportera, budowa sieci sprzedaży, produkcja 
wyrobów na miejscu, realizacja określonych faz produkcyjnych na miejscu itp.

Forma joint venture poprzez współpracę z miejscowym partnerem może uła-
twić adaptację nowej techniki i technologii w kraju goszczącym. Uważa się rów-
nież, że im bardziej produkt przeznaczony do wytwarzania za granicą różni się 
od tego, który wykorzystuje się w kraju macierzystym, tym bardziej korzystne 
(z punktu widzenia podejmującego inwestycje bezpośrednią) jest współdziałanie 
z partnerem z kraju goszczącego, a więc zdecydowanie się na formę joint venture. 
Podobną decyzję należałoby podjąć w sytuacji, gdy inwestor nie zna dobrze rynku, na 
którym chce inwestować, a także nie ma w tej dziedzinie większego doświadczenia.

Istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję wyboru są też warunki go-
spodarcze i ogólny klimat inwestycyjny panujący w kraju goszczącym. 
Jeśli jest on sprzyjający inwestycjom zagranicznym, a warunki ekono-
miczne, prawne, społeczne i kulturowe zbliżone do panujących w kraju in-
westora, to współudział miejscowego partnera może okazać się zbędny. 
W sytuacji odwrotnej współdziałanie z lokalną fi rmą jest pożyteczne. Partnerzy 
międzynarodowego joint venture, zawierając między sobą umowę, uzgadniają 
wzajemne proporcje udziałów w postaci:

• aportów rzeczowych;
• środków pieniężnych;
• know-how;
• znajomości lokalnego rynku, przepisów prawnych i zwyczajów;
• sieci powiązań z krajowymi i zagranicznymi kanałami dystrybucji 

i zakupu.

Można wskazać na różnego rodzaju międzynarodowe joint venture 
w zależności od przyjętego kryterium. Najprostszym rozwiązaniem jest zało-
żenie spółki z równymi udziałami w kapitale zakładowym inwestora zagra-
nicznego i krajowego. Każda ze stron ma wówczas równe prawa do majątku, 
zysków i zarządzania, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. 
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Ze względu na proporcje udziałów występują mniejszościowo-większościowe 
i ekwiwalentne, czyli parytetowe joint venture, które wprawdzie mają partner-
ski charakter, ale w praktyce są trudne do zarządzania i podejmowania decyzji.

Z punktu widzenia statusu prawnego można wyróżnić prywatne joint venture 
(biorą w nim udział osoby fi zyczne bądź prywatne osoby prawne), mieszane 
(składające się z prywatnych osób prawnych i przedsiębiorstw lub przedsię-
biorstw państwowych, a spotykane najczęściej w stosunkach pomiędzy kraja-
mi rozwiniętymi a rozwijającymi) oraz publiczne (łączące prywatną osobę lub 
osoby prawne ze spółką składającą się z dużej liczby drobnych akcjonariuszy).

Biorąc pod uwagę stopień dywersyfi kacji, można wskazać na wertykalne, hory-
zontalne i lateralne joint venture. Te pierwsze działają w różnych ogniwach tej 
samej branży (np. joint venture fi rmy spedycyjnej i przewozowej), natomiast 
drugi rodzaj powiązań ma miejsce pomiędzy uczestnikami tej samej branży, 
a więc spedytorami. Tworzą je więc konkurenci. Lateralne porozumienia doty-
czą fi rm działających wcześniej w zupełnie odmiennych branżach (np. połącze-
nie fi rmy spedycyjnej z produkcyjną w celu obsługi transportowo-spedycyjnej 
produktów tej ostatniej)3.

Jeśli chodzi o sposób tworzenia, to można tu mówić o powoływaniu zupełnie 
nowych organizmów gospodarczych przez partnerów lub o przejęciu istnieją-
cego przedsiębiorstwa. 

Ze względu na czas trwania można wyróżnić przedsięwzięcia, które są ogra-
niczone ramami czasowymi i powoływane głównie dla zrealizowania okre-
ślonych zadań, bądź też porozumienia zawierane bez ścisłego ustalania czasu 
obowiązywania umowy.

Analizując korzyści partnerów podejmujących kooperację w postaci joint ven-
ture, trzeba brać pod uwagę wkłady każdego z nich do wspólnego przedsię-
wzięcia. W sytuacji, gdy ich udziały są zbliżone, podobnie jak wiedza i do-
świadczenie, korzyści rozkładają się na ogół proporcjonalnie i wynikają ze 

3 D.Simpson: Joint venture jako forma internacjonalizacji w sektorze usług spedycyjnych, Sopot 2001.
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wspólnie podejmowanych decyzji. Dzięki przedsięwzięciom tego typu obcho-
dzi się często różnego rodzaju bariery handlowe, a także następuje rozłożenie 
ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. 

Tabela 4. Zalety i wady Joint Venture
Zalety Wady

• Uzyskanie przez eksportera lokal-
nego partnera i czerpanie korzyści 
z jego znajomości lokalnych warun-
ków (konkurencji, kultury, języka, 
systemu politycznego, zwyczajów 
biznesu, znaczących osób itd.).

• Połączenie wiedzy partnera 
i eksportera.

• Efekt economies of scale, czyli 
korzyści z działania na większą 
skalę, np. obniżenie kosztów jed-
nostkowych, osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej.

• Rozkładanie ryzyka pomiędzy 
partnerów.

• Uzupełnienia się partnerów i part-
nerska współpraca jako źródło ko-
rzyści dla obu stron.

• Uzyskanie dostępu do nowej tech-
nologii, tanich surowców i siły 
roboczej, nowoczesnych systemów 
zarządzania, nowych rynków zbytu 
itp.

• Stosunkowo duże ryzyko i koszty.
• Czasochłonność i trudność budowa-

nia poprawnej relacji z inną fi rmą.
• Ryzyko wyboru nieodpowiedniego 

partnera, który może preferować re-
alizację wyłącznie własnych celów. 
Możliwe konfl ikty interesów, wyni-
kające np. z nieprecyzyjnego rozgra-
niczeniu zasobów i kompetencji.

• Mniejsza integracja i współpraca 
wskutek różnic kulturowych i stylów 
zarządzania.

• Ryzyko zaistnienia różnic w poglą-
dach na temat szczegółowej strategii.

• Ryzyko nieporozumień w związku 
z niedotrzymaniem przez jednego 
z partnerów przyjętych zobowiązań 
w zakresie inwestycji, poziomu za-
trudnienia czy np. wynagradzania 
pracowników bądź różnicy zdań co 
do podziału zysków, wydatków na 
inwestycje itp.

• Ryzyko kolizji interesów, gdy na 
rynek kraju goszczącego, na którym 
funkcjonuje joint venture, wejdzie 
macierzysta fi rma partnera zagra-
nicznego bądź zmianie ulegnie sytu-
acja fi nansowa jednego z partnerów.

• Ujawnienie tajemnic handlowych 
i technicznych na rzecz partnera.

• Ryzyko utraty zainwestowanego 
kapitału w wyniku nieskutecznego 
prowadzenia interesów.
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• Zagrożenie wystąpienia różnic w za-
kresie strategii prowadzenia fi rmy, 
co w konsekwencji może doprowa-
dzić do rozwiązania umowy i ponie-
sienia strat.

Źródło: opracowanie własne.

1.6. Filia zagraniczna

Jedną z form zdobywania rynków zagranicznych jest utworzenie fi lii zagra-
nicznej. To podmiot mający swą siedzibę w kraju innym niż przedsiębiorstwo 
macierzyste, w stosunku do którego inwestor zachowuje prawo uczestniczenia 
w zarządzaniu. Formę tę należy odróżnić od eksportu bezpośredniego przez 
własne biuro przedstawicielskie zorganizowane w formie spółki prawa miej-
scowego. Filia zagraniczna charakteryzuje się bowiem dużym stopniem samo-
dzielności w zakresie działań operacyjnych, w zasadzie przejmuje ona cześć 
faz produkcji od fi rmy macierzystej eksportera, chociaż jej strategia marketin-
gowa jest podporządkowana fi rmie-matce. Inaczej mówiąc, fi lia zagraniczna to 
utworzenie zagranicznego zakładu produkcyjnego. Ta forma obecności na ryn-
kach zagranicznych wymaga poważnego zaangażowania kapitałowego. Filia, 
co do zasady, sprawuje nadzór nad sprzedażą i dystrybucją, ale może się także 
zajmować magazynowaniem i promocją. Spełnia również funkcję centrum wy-
stawowego i centrum obsługi klienta.

W niektórych przypadkach normy prawne zwalniają z obowiązku uzyska-
nia przez fi lie krajowych zezwoleń na prowadzenie określonej działalno-
ści lub spełnienia warunków fi nansowych, jeżeli zarejestrowana w państwie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego fi rma-matka takim zezwoleniem dys-
ponuje, względnie – realizację gwarancji fi nansowej weźmie na siebie.

Forma ta wiąże się z większym ryzykiem niż eksport bezpośredni, ale zarazem 
zwiększa kontrolę nad przepływem i sprzedażą towarów za granicą. Często 
w celu obniżania kosztów działania fi lii sprzedaje się przez nią także produkty 
obecnego przedsiębiorstwa.
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2. Wybrane aspekty dostępu do rynków zagranicznych, istotne dla 
polskiego eksportera

2.1. System celny

2.1.1. Kraje Unii Europejskiej

Polska, z dniem wstąpienia do Unii Europejskiej, została częścią tzw. Jednolitego 
Rynku UE. Podstawą wspólnego rynku  jest swobodny przepływ towarów, 
osób, usług i kapitału, który stał się możliwy dzięki wprowadzeniu wspólnej 
polityki handlowej dotyczącej podatków i ceł. Polskie prawo zostało dosto-
sowane do przepisów unijnych. Na poziomie krajowym podstawowym aktem 
regulującym zagadnienia celne jest Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo cel-
ne. Reguluje ona w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego:

• zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej 
i wywozu towarów z tego obszaru;

• zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną;
• sposób przekazywania informacji do celów ewidencji 

i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowski-
mi Wspólnoty.

– oraz związane z tym prawa i obowiązki osób, a także uprawnienia i obowiąz-
ki organów celnych4.

W momencie wstąpienia do Unii Europejskiej Polska stała się członkiem unii 
celnej. Zgodnie z art. 28. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5 unia 
celna polega na:

• zakazie ceł przywozowych i wywozowych między państwami człon-
kowskimi oraz wszelkich opłat o skutku równoważnym;

• przyjęciu wspólnej taryfy celnej w stosunku do państw trzecich.

4 Dz.U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.
5 Dz.Urz. UE C 83/47 z 30.03.2010 r.
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W związku z powyższymi przepisami Polska może prowadzić wymianę to-
warową z pozostałymi państwami członkowskimi UE bez barier celnych 
i kontroli na przejściach granicznych. W handlu z krajami trzecimi obowiązu-
je wspólna polityka handlowa, w tym taryfa celna. Wszystkie informacje na 
ten temat znajdują się w Zintegrowanej Taryfi e Wspólnot Europejskich (http://
isztar.mf.gov.pl). Zawiera ona m.in. preferencyjne stawki celne, zawieszenia 
stawek celnych, kontyngenty i plafony taryfowe, środki stosowane wobec to-
warów rolnych, środki ograniczające przepływ towarów (np. ograniczenia ilo-
ściowe) oraz środki służące do ujmowania danych statystycznych.

W przypadku eksportu towarów z UE do państw trzecich przydatnym 
narzędziem jest „Market Access Database”. Jest to unijna internetowa 
baza danych zawierająca informacje o warunkach dostępu w ok. 100 
państwach, w tym formalnościach, obowiązujących stawkach celnych 

i najbardziej znaczących barierach handlowych.

2.1.2.  Kraje Europy Wschodniej

Eksport na Wschód wymaga dużej wiedzy i zaangażowania. Producenci chcą-
cy wysyłać swoje towary na ten rynek muszą mieć świadomość barier związa-
nych z odprawami celnymi i pozwoleniami transportowymi. Pomimo że teo-
retyczna konstrukcja rosyjskiego prawa wzorowana jest na ogólnoświatowych 
schematach, odprawa celna potrafi  przysporzyć wielu kłopotów. W przypadku 
przewozu towarów na Wschód dochodzi do tego skomplikowana procedura 
uzyskania licznych certyfi katów i pozwoleń. Bez odpowiedniego certyfi katu 
wiele towarów nie tylko nie jest dopuszczanych do obrotu na terenie krajów 
Europy Wschodniej, lecz także nie może być wwiezione na ich obszar celny.

Planując prowadzenie działalności eksportowej na terenie Europy Wschodniej, 
warto wiedzieć o funkcjonowaniu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, stwo-
rzonej na bazie unii celnej, tj. międzynarodowej umowie o powstaniu jednej 



22

przestrzeni celnej. Obecnie jej członkami są: Rosja, Białoruś, Kazachstan oraz 
Armenia. Kraje zrzeszone w Unii stosują jednolitą taryfę celną i inne wspól-
ne środki kontroli obrotu towarowego wobec krajów trzecich, w tym jednolite 
normy i przepisy techniczne. Opracowano również wspólne kryteria dotyczące 
potwierdzenia zgodności i bezpieczeństwa dla produkcji, która wymaga sto-
sownych certyfi katów przed wprowadzeniem jej do obrotu. Zatwierdzono jed-
nolity wzór Certyfi katu Zgodności Unii Celnej i Deklaracji Zgodności Unii 
Celnej, obowiązujących na całym terytorium Unii Celnej. 

Towar, którego zgodność z normami zawartymi w Regulaminach Technicznych 
została potwierdzona poprzez uzyskanie Deklaracji lub Certyfi katu Zgodności 
Unii Celnej, musi zostać odpowiednio oznakowany, zanim zostanie wprowa-
dzony na rynek państw członkowskich Unii. Znakiem dopuszczającym produkt 
do obrotu na terenie Unii Celnej jest EAC. Dopuszcza się stosowanie znaku 
o czarnych literach na białym tle oraz o białych literach na czarnym tle.

Eksporterzy, wybierając rodzaj certyfi katów, mogą wnioskować o wyda-
nie certyfi katu bądź deklaracji zgodności dla konkretnego kraju lub cer-
tyfi katu zgodności Unii Celnej (jeżeli towar znajduje się na liście towarów, 
które podlegają certyfi kacji Unii Celnej). Wśród certyfi katów wymaganych 
w Rosji można wskazać takie jak:

• Certyfi kat zgodności GOST-R;
• Certyfi kat zgodności GOST-R dobrowolny;
• Deklaracja zgodności GOST-R;
• Certyfi kat Bezpieczeństwa Pożarowego;
• Certyfi kat TR (Reglament Techniczny);
• Zezwolenie Rostechnadzor Rosji;
• List odmowny;
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• Certyfi kat Unii Celnej;
• Notyfi kacja FSB;
• Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej.

Jednymi z najistotniejszych spośród wymienionych są Certyfi kat Zgodności 
(GOST-R), który potwierdza zgodność przedmiotu lub usług eksportu 
z wymogami określonymi przez normy i standardy Federacji Rosyjskiej, 
oraz Świadectwo Higieniczne, wymagane dla produktów spożywczych, 
kosmetyków, odzieży i innych produktów mających bezpośredni kontakt 
z żywnością lub ludzką skórą, wydawane przez państwowe organy nadzoru 
sanitarno-epidemiologicznego.

Inne certyfi katy wymagane przy eksporcie do krajów Europy Wschodniej to 
przykładowo: 

• Certyfi kat zgodności UkrSEPRO – wydany zgodnie z przepisami syste-
mu certyfi kacji Republiki Ukrainy; 

• Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Ukrainy;
• Certyfi kat zgodności BelST – wydany zgodnie z przepisami systemu 

certyfi kacji Republiki Białorusi;
• Świadectwo sanitarno-epidemiologiczne Białorusi.

Obowiązkowej certyfi kacji zgodności podlega ponad połowa wszystkich pro-
duktów przeznaczonych na sprzedaż i wykorzystywanie w krajach wschodnich. 
Dotyczy to zarówno towarów produkowanych w kraju, jak i importowanych. 

Aby podjąć skuteczną współpracę i z powodzeniem eksportować do krajów 
Europy Wschodniej, warto skorzystać z fachowych porad i dowiedzieć się jak 
najwięcej na temat tego rynku. 

Organizując transport na Wschód, należy pamiętać, że zarówno import, jak 
i eksport związane są z koniecznością wcześniejszego zgłoszenia planowanej 
transakcji w banku, ścisłego określenia terminów płatności i wwiezienia towa-
rów oraz odpowiedniej rejestracji przez bank, do czego wymagane jest przedsta-
wienie kolejnych licznych zaświadczeń oraz dokonanie opłat manipulacyjnych.
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2.1.3.  Rynek amerykański

Rynek amerykański, rozumiany jako rynek Stanów Zjednoczonych, oferuje 
bardzo niskie taryfy celne (średnia stawka to 4%). Niemniej jednak wszyst-
kie produkty importowane do USA muszą przejść procedurę oclenia. Agencją 
odpowiedzialną za pobieranie cła jest US Customs and Border Protection 
(CBP, www.cbp.gov). Stawki celne naliczane są zazwyczaj jako procent od 
wartości handlowej importowanego towaru. Ich spis oraz wytyczne klasyfi -
kacji towarów znajdują się w Harmonised Tariff Schedule6. Jeżeli na doku-
mentach handlowych nie ma podanej transakcyjnej wartości importowanych 
towarów, wówczas CBP zostaje upoważnione do wyceny towaru, np. na pod-
stawie ceny takiego samego lub podobnego produktu. Zgodnie z amerykański-
mi regulacjami prawnymi odpowiedzialność za właściwą klasyfi kację towarów 
i wycenę stawek celnych ponosi importer. Jednocześnie CBP nie weryfi kuje 
posiadania odpowiednich licencji czy pozwoleń (w przypadku konieczności 
posiadania takowych), ale o dokumenty takie mogą poprosić inne urzędy. 

Stosunkowo nieduże znaczenie mają inne instrumenty ochrony rynku, takie jak 
kontyngenty taryfowe (stosowane jedynie w przypadku kilku grup produktów, 
tj. mleko w proszku, ser, cukier) czy licencje i pozwolenia importowe. Niemniej 
jednak na producentów i importerów nakładany jest obowiązek posiadania 
określonych certyfi katów i zaświadczeń. Amerykańscy importerzy korzystają 
zazwyczaj z usług agentów celnych, którzy informują, jakich zaświadczeń wy-
maga się przy imporcie danego towaru do USA. I tak na przykład w przypadku 
importu do USA towarów rolno-spożywczych istotne jest zastosowanie się do 
regulacji ustawy The Bioterrorism Act of 2002, nakładającej na importerów 
i producentów obowiązek rejestracji w FDA. 

Jednocześnie należy mieć świadomość, że w USA obowiązuje szereg do-
datkowych utrudnień tzw. okołocelnych zwiększających koszty transak-
cji handlowych. Są to np. dodatkowe opłaty celne, obowiązek awizowania 
i notyfi kowania przesyłek. W tej grupie barier wyszczególnić też można obo-
6 www.usitc.gov/tata/hts/index.htm [dostęp 11.04.2015].
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wiązujące procedury celne i przewozowe, dokumentację celną, świadectwa po-
chodzenia, opłaty manipulacyjne, pozwolenia i zezwolenia, licencje, zakazy 
importu, a także inne techniczne bariery i wymogi w handlu, np. dotyczące 
takich kwestii jak: standaryzacja, certyfi kacja, akredytacja, normy techniczne 
i procedury zgodności, oznakowanie towarów, bezpieczeństwo produktów, 
ochrona środowiska, ochrona konsumentów. 

 2.2. Standaryzacja, normy, certyfi katy jakości

2.2.1. Znak CE

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) jest kluczowym wskaźnikiem 
spełniania przez wyrób unijnych wymogów prawnych, umożliwiającym 
wolny przepływ towarów na rynku europejskim. To deklaracja producen-
ta, iż wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania w za-
kresie bezpieczeństwa zawarte w tzw. unijnych dyrektywach nowego po-
dejścia. Deklaracja oznacza, że producent zweryfi kował zgodność wyrobu 
z odpowiednimi wymaganiami dyrektyw bądź że produkt został oceniony przez 
wyznaczony organ kontroli i tym samym może być on sprzedawany na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Turcji. 

Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent winien przeprowadzić 
odpowiednie analizy i podjąć działania dla spełnienia określonych wymagań, 
a także poddać produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrekty-
wami. Przebieg i wyniki działań należy udokumentować. W Polsce procedury 
oceny zgodności i zasady umieszczania oznakowania CE na wyrobach oraz 
wymagania dla producentów i importerów określają Ustawa z dn. 30 sierpnia 
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze 
zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze w sprawie zasadniczych wymagań dla 
danego wyrobu. Defi nicja legalna produktu bezpiecznego zawarta zaś zosta-
ła w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 
r. Produkt bezpieczny to taki, który w zwykłych lub w innych, dających się 
przewidzieć w sposób uzasadniony, warunkach jego używania, z uwzględnie-
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niem czasu korzystania z produktu, a także – w zależności od rodzaju produktu 
– sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza 
żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające 
się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wy-
magań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Należy wiedzieć, że nie wszystkie produkty muszą mieć oznakowanie CE. 
Obowiązek ten dotyczy wyłącznie kategorii produktów objętych określonymi 
dyrektywami unijnymi przewidującymi konieczność znakowania CE, tj. ma-
szyn, sprzętu RTV i AGD, zabawek, urządzeń ciśnieniowych i gazowych, te-
lefonów komórkowych, kosiarek do trawy i wiertarek, komputerów, kasków 
rowerowych oraz okularów przeciwsłonecznych itp. 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgod-
ności to producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób 
lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami 
(przewidziano kilka możliwych procedur tzw. modułów), wystawia deklarację 
zgodności oraz umieszcza oznakowanie CE. 

W procesie oceny zgodności mogą uczestniczyć różne podmioty, tj. producen-
ci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfi kujące, jed-
nostki kontrolujące oraz laboratoria. Jednakże to producent nanosi znak CE. 
Czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Może on umieścić oznako-
wanie CE tylko po przeprowadzeniu kontroli zgodności, stworzeniu dokumen-
tacji technicznej i wystawieniu deklaracji zgodności UE. Nie jest właściwy do 
nadawania oznakowania CE ani wydawania deklaracji zgodności żaden organ 
administracji państwowej. Oznakowania CE nie nadaje również notyfi kowa-
na jednostka certyfi kująca (w przypadkach prawem przewidzianych wymaga 
się zaangażowania tej niezależnej instytucji w proces oceny zgodności wyrobu 
z wymaganiami dyrektyw. Wydaje ona tzw. certyfi kat zgodności, czy-
li dokument potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami).
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Deklaracja zgodności, czyli oświadczenie producenta lub jego upoważnio-
nego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, powinna być wraz z odpo-
wiednią dokumentacją techniczną przechowywana przez 10 lat i okazywana na 
żądanie uprawnionych organów. Musi ona zawierać nazwę i adres producenta 
oraz informacje dotyczące produktu, takie jak marka i numer seryjny. 

Należy pamiętać, że wzór znaku CE (jego forma oraz wielkość) jest ściśle okre-
ślony, a umieszczenie oznakowania CE musi być poprzedzone odpowiednią, 
pozytywnie zakończoną procedurą oceny zgodności według przepisów dyrek-
tyw. Powinno być ono umieszczone bezpośrednio na produkcie bądź na jego 
tabliczce znamionowej w sposób widoczny, czytelny i trwały. Jeżeli nie jest to 
możliwe ze względu na rodzaj produktu, znak CE musi zostać umieszczony na 
opakowaniu i/lub załączonych dokumentach. 

Odpowiedzialność karna w przypadku wystąpienia nadużyć związanych 
z oznakowaniem CE zależna jest od przepisów prawnych obowiązujących 
w poszczególnych państwach członkowskich. 

Planując wprowadzenie produktu do obrotu, warto podjąć następujące działania:
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Aby pomóc producentom w wypełnianiu zasadniczych wymagań, tworzone są 
tzw. normy zharmonizowane, których zastosowanie daje przywilej domniema-
nego uznania zgodności z określonym zakresem zasadniczych wymagań. Ich 
stosowanie nie jest jednak obowiązkowe i producent może w inny sposób osią-
gnąć i udowodnić zgodność z dyrektywą.

2.2.2.  Międzynarodowe normy ISO serii 9000

Normy opracowane i wydane przez ISO, tj. Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną, są stosowane przez kraje członkowskie na zasadach dobro-
wolności. Wdrażanie systemów zarządzania jakością staje się coraz bardziej po-
pularną i skuteczną metodą polepszania ogólnej rentowności przedsiębiorstw, 
utrzymania konkurencyjności i umacniania ich pozycji na rynku. Pomagają one 
zapanować nad procesami, sprawiają, że struktura organizacji jest bardziej kla-
rowna, co znajduje przełożenie na rozwój fi rmy i jej lepsze zarządzanie. Normy 
ISO podchodzą do zarządzania aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa 
w sposób kompleksowy. Standardy ISO to między innymi normy o ogólnym 
charakterze, które mogą wdrożyć wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na 
profi l działalności. Pozwala to zwiększyć zaufanie klientów w zakresie jakości 
wyrobów oraz daje pewność, iż ich dostawcy postępują zgodnie z zasadami 
etyki i prawa. Wprowadzenie w życie normy ISO serii 9000 i ich równoważ-
ników w krajach obecnej Unii Europejskiej spowodowało, że coraz częściej 
odbiorcy wyrobów i usług żądają przedstawienia im przez swoich kontrahen-
tów dowodów, że ich systemy jakości są zgodne z wymaganiami norm między-
narodowych. W wielu branżach posiadanie akredytowanego certyfi katu ISO 
jest podstawowym wymogiem klienta i warunkiem, aby włączyć się do rynku. 
Z tego powodu można uznać, że wymogiem niezbędnym do konkurowania na 
rynkach zagranicznych jest wdrożenie certyfi katów jakościowych i pełna iden-
tyfi kowalność produkowanych towarów. 

Powszechnie uznawane za podstawę budowania systemów zarządzania jako-
ścią we wszystkich organizacjach, bez względu na rodzaj ich działalności, są 
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normy ISO 9000. Zawierają one terminologię, wymagania i wytyczne dotyczą-
ce wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemu zarządzania jakością. 
Zbiór norm ISO serii 9000 stanowią normy, które można podzielić na związane 
z wewnętrznym oraz zewnętrznym zapewnieniem jakości oraz na te o charak-
terze wytycznych przy wyborze właściwego modelu systemu jakości. Rodzina 
norm ISO serii 9000 składa się z 4 norm podstawowych:

• ISO 9000:2005 Quality management system – Fundamentals and vo-
cabulary, polski odpowiednik: PN-EN ISO 9000:2006(U) System za-
rządzania jakością – Podstawy i terminologia.

• ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements, polski 
odpowiednik: PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością 
– Wymagania.

• ISO 9004:2009 Quality management systems – Guidelines for 
performance improvements, polski odpowiednik: PN-EN ISO 
9004:2010 Zarządzanie mające na celu osiągnięcie trwałego sukcesu 
organizacji – Podejście przez zarządzanie jakością;

• ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems, polski 
odpowiednik: PN-EN ISO 19011:2012 (U) Wytyczne dotyczące audy-
towania systemów zarządzania – zastępuje wersję z 2003 roku.

Eksperci ISO wyodrębnili osiem zasad zarządzania jakością, które bezpośrednio 
przekładają się na zarządzanie przedsiębiorstwem i jego rynkowy sukces. Są to:

• orientacja na klienta – niezbędne jest rozumienie i spełnianie obecnych 
i przyszłych oczekiwań klientów;

• przywództwo – odpowiedzialność za wyznaczanie celów i kierun-
ków działania należy do kierownictwa, które winno stworzyć śro-
dowisko pracy umożliwiające pełne zaangażowanie pracowników 
w realizowane procesy;

• zaangażowanie pracowników – pracownicy wszystkich szczebli orga-
nizacji, odpowiednio do swoich kompetencji i umiejętności, powinni 
aktywnie uczestniczyć w realizowaniu celów organizacji;
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• podejście procesowe – wydajność i wyniki osiągane są łatwiej, gdy 
działania i zasoby z nimi związane zarządzane są jako proces;

• systemowe podejście do zarządzania – system zarządzania jakością 
(SZJ) jest zbiorem powiązanych, oddziałujących na siebie procesów, 
które mają za zadanie ułatwić organizacji realizację celów;

• ciągłe doskonalenie – niezmiennym celem organizacji powinno być 
ciągłe doskonalenie wyrobów, usług, procesów i SZJ;

• rzeczowe podejście do podejmowania decyzji – skuteczne decyzje po-
dejmowane są poprzez analizę danych i informacji;

• wzajemnie korzystne relacje z dostawcami – stworzenie z dostawcami 
partnerskich relacji skoncentrowanych na wspólnych celach zwiększa 
skuteczność działania obu stron7.

Przy wdrażaniu systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001 warto po-
służyć się poradnikiem wydanym przez komitet ISO (Selection and use of the 
ISO family of standards) dostępnym do bezpłatnego pobrania na stronie ISO 
(www.iso.org). Standardy ISO 9001 są obecnie aktualizowane. Przewiduje się, 
że ostatecznie zaktualizowana wersja ukaże się do końca 2015 roku.

Normy ISO serii 9000 uznawane są za podstawę wyznaczania standardów za-
rządzania jakością. Dokumentem wiarygodności działań jest certyfi kat stosowa-
nia systemu zapewnienia jakości wydany przez Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną. Normy te cieszą się obecnie największą popularnością spo-
śród wszystkich norm międzynarodowych.

2.2.3. System HACCP

Posiadanie różnego rodzaju certyfi katów poświadczających odpowiednią ja-
kość produktów tudzież ich bezpieczeństwo jest podstawowym wymogiem 
dla wielu zagranicznych partnerów handlowych. Ich brak stanowi istotną 
barierę w nawiązaniu współpracy np. z sieciami handlowymi. Jednocześnie 
w branży spożywczej produkcja bezpiecznej żywności o odpowiedniej jakości 
7 http://pcbc.gov.pl/pl/?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=71 [dostęp:15.04.2015].
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to zasadniczy element zdobywania zaufania konsumentów. Co więcej zacho-
wanie bezpieczeństwa zdrowotnego wytwarzanych produktów jest podstawo-
wym obowiązkiem prawnym nałożonym na organizacje funkcjonujące w obrę-
bie tzw. łańcucha żywnościowego. Do obligatoryjnych systemów zapewnienia 
jakości wprowadzonych regulacjami prawnymi dotyczącymi produkcji i ob-
rotu żywnością (dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej, a także 
regulacjami prawnymi w poszczególnych krajach członkowskich UE) zaliczyć 
można: 

• GHP (Good Hygienic Practice) – Dobrą Praktykę Higieniczną;
• GMP (Good Manufacturing Practice) – Dobrą Praktykę Produkcyjną;
• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – System Analizy 

Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. 

W tym miejscu nieco więcej uwagi należy poświęcić ostatniemu z nich. System 
HACCP opiera się na:

• analizie zagrożeń zdrowotnych;
• krytycznych punktach kontroli ustalonych na podstawie przeprowa-

dzonej analizy zagrożeń.

Każdy przedsiębiorca sektora spożywczego ma obowiązek wdrożenia systemu 
HACCP w oparciu o 7 zasad z Kodeksu Żywnościowego, to jest wprowadze-
nia i postępowania zgodnie z odpowiednimi standardami higienicznymi oraz 
procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Wymagania te określo-
ne zostały w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 
2006 r. (Dz. U. 2006 Nr 171 poz.1225.) oraz rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ-
ków spożywczych. 

Zasady systemu HACCP obejmują:

1. Przeprowadzenie identyfi kacji i analizy zagrożeń w celu ich wyelimi-
nowania, zapobieżenia im bądź ograniczenia ich do akceptowalnych 
poziomów.
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2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych (CCP), tj. miejsc, eta-
pów, procesów lub operacji jednostkowych, w których kontrola jest 
konieczna, by skutecznie podjąć środki zapobiegawcze lub kontrolne 
w celu wyeliminowania, zapobieżenia lub zminimalizowania zagroże-
nia do poziomu dopuszczalnego.

3. Ustalenie granic krytycznych, tj. wartości docelowych stanowiących 
limity, które muszą być przestrzegane, by CCP znajdowały się pod 
kontrolą.

4. Opracowanie procedur monitorowania w krytycznych punktach 
kontroli.

5. Określenie działań korygujących, które należy wdrożyć w przypadku 
wykazania przez monitoring, że CCP jest poza kontrolą.

6. Opracowanie procedury weryfi kacji w celu sprawdzenia, czy i jak 
efektywnie funkcjonuje system HACCP.

7. Ustalenie dokumentacji odnośnie do wszystkich procedur i zapisów 
stosownych do ww. zasad i ich zastosowania. 

Jest to postępowanie mające na celu identyfi kację i oszacowanie skali zagrożeń 
z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia za-
grożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji, składowania 
i obrotu żywnością. System ten służy również do określenia metod ogranicza-
nia zagrożeń oraz ustalenia działań naprawczych. 

W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością 
kładzie się na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawa-
nia. Dzięki takiemu podejściu przed wyprodukowaniem wyrobu zapobiega 
się lub eliminuje zagrożenia zdrowotne związane z surowcami, dodatkami 
i materiałami pomocniczymi, personelem, maszynami i urządzeniami, a tak-
że procesem technologicznym. Uważa się, że jest to najefektywniejszy sposób 
gwarantowania bezpieczeństwa żywności uznany przez wszystkie organizacje 
zainteresowane jej bezpieczeństwem.
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2.3. Finansowanie eksportu i formy płatności

2.3.1. Formy płatności w handlu zagranicznym

W handlu międzynarodowym do podstawowych wykorzystywanych form płat-
ności zalicza się:

• Inkaso – pobieranie należności za towar w chwili jego fi zycznego 
dostarczenia, czyli tzw. inkaso towarowe, albo z chwilą przekazania 
nabywcy dokumentów uprawniających do zarządzania towarem (tzw. 
inkaso dokumentowe). Do zalet dokumentowego inkasa eksportowego 
należy ograniczenie ryzyka związanego z towarem. Dzięki tej formie 
rozliczenia transakcji eksporter zabezpiecza się przed nieotrzymaniem 
zapłaty za wysłane towary, a importer przed nieotrzymaniem zapłaco-
nych z góry towarów. Dokumenty handlowe będące przedmiotem in-
kasa zostaną wydane kupującemu (płatnikowi inkasa, tj. importerowi) 
dopiero po spełnieniu przez niego warunków określonych w instruk-
cjach inkasowych sprzedającego (podawcy inkasa), czyli po dokona-
niu przez kupującego zapłaty za dokumenty (inkaso typu D/P) albo po 
podjęciu przez kupującego zobowiązania wekslowego dotyczącego za-
płaty za te dokumenty w terminie odroczonym (inkaso typu D/A). Do 
wad tej formy płatności należy ryzyko z nim związane, tj. dostawca po-
nosi ryzyko, że odbiorca nie będzie chciał wykupić dokumentów i nie 
odbierze towaru, co narazi eksportera na ponoszenie kosztów transpor-
tu w obie strony. Importer ponosi ryzyko, że towar będzie niezgodny 
ze specyfi kacją przedstawioną w dokumentach inkasa.

Inkaso eksportowe poleca się fi rmom, które nie wymagają tak mocnego za-
bezpieczenia, jakim jest akredytywa dokumentowa, potrzebują zaś większego 
bezpieczeństwa niż w przypadku rozliczeń przez polecenia wypłaty lub czeki.
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Przykładowe rodzaje inkasa:
o Documents Against Payment (D/P) – inkaso gotówkowe, które 

polega na wydaniu dokumentów w zamian za zapłatę gotów-
kową pełnej kwoty w ustalonej walucie lub C/D – „cash aga-
inst documents”, tj. wydanie dokumentów w zamian za zapłatę 
gotówkową;

o Documents Against Acceptance (D/A) – inkaso termino-
we (akceptacyjne), które polega na wydaniu dokumentów 
w zamian za akcept traty;

o Promissory note – inkaso w zamian za weksel własny. Bank 
jako inkasujący wydaje dokumenty handlowe importerowi 
w zamian za przedłożenie przez niego zobowiązania zapłaty 
określonej sumy, w określonym terminie i miejscu, w formie 
określonej prawem wekslowym.

• Akredytywa – jedna z najbezpieczniejszych form rozliczeń krajowych 
i zagranicznych za pośrednictwem banku, stanowiąca jego pisemne 
zobowiązanie do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwo-
ty pieniędzy, pod warunkiem, że benefi cjent (eksporter bądź importer) 
udowodni – przedkładając odpowiednie dokumenty, iż spełnił wyma-
gania zawarte w kontrakcie, od których akredytywa uzależnia zapłatę. 
Warunki rozliczeń określa dokument zwany listem kredytowym (z ang. 
Letter of Credit, L/C, LC, LOC).  

Akredytywa jest formą płatności wykorzystywaną przede wszystkim 
w transakcjach zwiększonego ryzyka. Ogranicza ona niebezpieczeństwo zwią-
zane z kontrahentem (np. w przypadku jednostronnego odstąpienia od kon-
traktu), właściwą realizacją kontraktu, jakością towarów i usług, opóźnieniem, 
a nawet brakiem zapłaty (odmową zapłaty bądź niewypłacalnością kontrahen-
ta). Do jej zalet zalicza się m.in. brak możliwości wprowadzenia jakichkolwiek 
zmian przez importera do warunków transakcji bez wiedzy i zgody eksportera. 
Ponadto potwierdza ona zawarcie konkretnej transakcji oraz zapewnia wyko-
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nanie zobowiązania przez importera, co rodzi dla eksportera możliwość uzy-
skania kredytu na bazie dyskonta przyszłych wpływów. 

Stosowanie akredytywy zaleca się w rozliczeniach z kontrahentami 
z krajów o podwyższonym ryzyku, w których skorzystanie z polecenia zapłaty 
czy inkasa dokumentowego jest niewystarczające.

Głównymi formami są akredytywy pieniężne i dokumentowe. 
Niemniej jednak w obrocie stosuje się wiele rodzajów akredytywy, 
w tym akredytywa potwierdzona, niepotwierdzona, płatna „at sight”, akcepta-
cyjna, negocjacyjna, standby, przenośna, nieprzenośna i inne.

• Polecenie wypłaty eksportowej (przekaz zagraniczny) – to najtańsza, 
najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w handlu zagra-
nicznym, stosowana przy dokonywaniu przedpłaty (cash in advance) 
czy zaliczki oraz przy płatnościach w rachunku otwartym. Polecenie 
wypłaty jest międzynarodowym przekazem bankowym zlecającym za-
płatę wskazanej sumy określonemu w przekazie benefi cjantowi. Bank, 
działając na zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagraniczne-
mu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy. 
Polecenie wypłaty jest przeznaczone szczególnie do rozliczeń pomię-
dzy kontrahentami stale ze sobą współpracującymi, którzy mają do sie-
bie zaufanie. Polecenie wypłaty może mieć charakter nieuwarunkowa-
ny lub uwarunkowany (dyspozycja wypłaty w zamian za pokwitowa-
nie benefi cjanta lub też w zamian za określone dokumenty handlowe).

• Czek – to papier wartościowy o ściśle określonej przez prawo czeko-
we formie. Jest dokumentem zawierającym bezwarunkowe polecenie 
zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz wskazanej osoby lub oka-
ziciela. Inny podział to czeki rozrachunkowe (do rozliczeń bezgotów-
kowych) i gotówkowe. W handlu międzynarodowym znajdują zasto-
sowanie czeki bankierskie, czyli czeki, których wystawcą są banki. 
Posługiwanie się nimi zwiększa zarówno bezpieczeństwo obrotu cze-
kowego, jak i szybkość jego realizacji.
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• Weksel – wierzytelnościowy papier wartościowy o dokładnie okre-
ślonej formie. W praktyce obrotu międzynarodowego występują dwa 
rodzaje weksli: trasowany (wystawiany przez eksportera, który poleca 
kupującemu lub jego bankowi zapłatę w oznaczonym terminie okre-
ślonej sumy pieniężnej na rzecz lub na zlecenie wymienionej w wekslu 
osoby, zwanej remitentem) i własny (wystawia importer w zamian za 
otrzymany towar).

2.3.2.  Oferta KUKE SA

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna jest fi rmą 
ubezpieczającą transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi 
zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za grani-
cą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprze-
daży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu 
gwarancji ubezpieczeniowych8. Oferowane przez KUKE ubezpieczenia kon-
traktów eksportowych stanowią także ochronę przed tzw. ryzykiem pozaryn-
kowym związanym z działalnością na rynkach o niestabilnym prawodawstwie.

KUKE jako jedyna instytucja w Polsce prowadzi ubezpieczenia eksportowe 
gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu 
na rynkach podwyższonego ryzyka. Istotnym warunkiem skorzystania z tego 
rodzaju ubezpieczeń jest spełnienie wymogu polskiego pochodzenia produktu 
będącego przedmiotem eksportu.

Dzięki ubezpieczeniom gwarantowanym przez Skarb Państwa polscy eks-
porterzy mogą bezpiecznie prowadzić wymianę handlową z partnerami 
z odległych, często egzotycznych, krajów. KUKE jest także jedyną instytucją 
ubezpieczającą długoterminowe projekty eksportowe fi nansowane kredytem 
o okresie spłaty dwóch i więcej lat. 

KUKE oferuje ubezpieczenie należności handlowych, pomoc w ekspansji po-

8  http://www.kuke.com.pl 
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legającą na ubezpieczaniu inwestycji bezpośrednich za granicą oraz gwarancje 
ubezpieczeniowe. Wśród rodzajów oferowanych przez KUKE SA instrumen-
tów ubezpieczeniowych można wskazać takie jak np.:

• Ubezpieczenia należności krótkoterminowych:
o Europolisa – ubezpieczenie dla fi rm rozpoczynających sprzedaż 

swoich towarów lub prowadzących wymianę handlową na nie-
wielką skalę z partnerami z Polski i wybranych krajów europej-
skich. Umożliwia ubezpieczenie należności nawet od jednego 
kontrahenta lub pojedynczej transakcji bez opłat za ocenę i nad-
zorowanie ryzyka kontrahentów przy maksymalnym terminie 
odroczenia płatności do 180 dni. Europolisa zapewnia odbior-
com ochronę przed działaniami Państwa, które mogą skutkować 
zwłoką w płatności lub sądową niewypłacalnością (zdarzenia na-
tury handlowej). Umożliwia ochronę należności od kontrahentów 
z Polski i innych krajów europejskich (z wyjątkiem Ukrainy, 
Białorusi i Rosji). 

o Pakietowe ubezpieczenie należności krajowych i eksportowych 
– produkt dla fi rm działających zarówno na rynku krajowym, jak 
i rynkach zagranicznych umożliwia ubezpieczenie wszyst-
kich należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych 
z większości krajów świata, pozwalając na kompleksową obsługę 
należności przedsiębiorstwa i zapewniając bezpieczeństwo obrotu, 
chroni należności z terminem płatności poniżej 2 lat w eksporcie 
oraz 1 roku w przypadku sprzedaży krajowej, jego elastyczność 
umożliwia dopasowanie polisy do potrzeb i oczekiwań każdego 
polskiego przedsiębiorstwa.

o Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie kontrak-
tów eksportowych od ryzyka nierynkowego (Polisa na Wschód) 
– unikalne ubezpieczenie zapewniające ochronę należności fi -
nansowych fi rmy, która sprzedaje swoje towary lub usługi 
z odroczonym terminem płatności poniżej 2 lat do kontrahentów 
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z 32 krajów podwyższonego ryzyka, takich jak rynki wschodnie 
(Ukraina, Rosja czy Białoruś). Dodatkowe atuty to możliwość 
ubezpieczenia pojedynczej transakcji, wysoki poziom ochrony 
ubezpieczeniowej i brak opłat za ocenę i nadzorowanie ryzyka 
kontrahentów.

o Polisy indywidualne – umożliwiają ubezpieczenie należności 
z tytułu jednostkowego kontraktu eksportowego realizowanego 
w kredycie kupieckim poniżej 2 lat z kontrahentem z kraju 
o podwyższonym ryzyku politycznym. Chroni fi rmę zarówno od 
niewypłacalności kontrahenta czy opóźnień w regulowaniu zo-
bowiązań, jak i od nagłych zmian w sytuacji politycznej kraju, 
z którego pochodzi partner handlowy. Polisa zabezpiecza przed 
utratą należności w przypadku nieotrzymania płatności za dostar-
czone towary i/lub zrealizowane usługi. Chroni należności od kon-
trahentów mających swoją siedzibę aż w 166 krajach świata9.

Wszystkie ubezpieczenia krótkoterminowe zapewniają również bezpłatną win-
dykację ubezpieczonych należności.

• Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe – przeznaczone dla 
przedsiębiorców realizujących jednostkowe kontrakty eksportowe 
o charakterze inwestycyjnym, dla których termin płatności wynosi 
2 lata i więcej. Ubezpieczenie może dotyczyć zarówno ochrony na-
leżności wynikających z kontraktu eksportowego, jak i należności 
z tytułu sfi nansowania kontraktu realizowanego przez polskiego 
eksportera:
o Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie kontraktów 

eksportowych: 
– ubezpieczenie kredytu dostawcy: 
 ubezpieczenie ryzyka kredytu;
 ubezpieczenie ryzyka produkcji. 

9  http://www.kuke.com.pl
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– ubezpieczenie kredytu dla nabywcy: 
 ubezpieczenie kredytu na sfi nansowanie kontraktu 

eksportowego;
 ubezpieczenie wykupu wierzytelności;
 ubezpieczenie leasingu eksportowego10.

• Ubezpieczenia specjalistyczne:
o Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenie inwestycji bez-

pośrednich za granicą – ma na celu ochronę przedsiębiorcy przed 
stratami poniesionymi w związku z realizacją inwestycji bezpo-
średniej za granicą w wyniku zdarzeń określonych jako ryzyko po-
lityczne. Przedmiotem ubezpieczenia są wniesione przez inwestora 
w zagraniczne przedsiębiorstwo nakłady pieniężne, rzeczowe lub 
w postaci wartości niematerialnych i prawnych netto, które upo-
ważniają do udziału w zyskach, w masie upadłościowej; gwarantu-
ją prawo głosu, nadzoru i współzarządzania.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia należy złożyć odpowiedni wniosek na 
formularzu ustalonym przez KUKE SA, dostępnym na stronach www.kuke.
com.pl. Biura terenowe KUKE SA zlokalizowane są w takich miejscowościach 
jak: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, przy czym 
z KUKE współpracują również agenci ubezpieczeniowi.

Uzupełnieniem oferty ubezpieczeń są gwarancje ubezpieczeniowe, które uła-
twiają realizację umów lub inwestycji. Są to:

• Gwarancje eksportowe;
• Gwarancje celne;

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
00-121 Warszawa, ul. Sienna 39

tel.: (48 22) 356 83 00, fax: (+48 22) 313 01 20
infolinia: 0 801 805 853 lub (+48 22) 313 08 53

strona internetowa: www.kuke.com.pl., e-mail: market@kuke.com.pl

10 KUKE, Ubezpieczenia eksportowe ze wsparciem państwa
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2.3.3. Formuły Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms, tj. Międzynarodowe Reguły 
Handlu) to zbiór regulacji handlowych stosowanych w kontraktach między-
narodowych. Zasady te ustalają podział kosztów oraz odpowiedzialności 
pomiędzy kupującym i sprzedawcą (importerem i eksporterem), a także od-
zwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Należy pamiętać, że reguły te są 
stosowane fakultatywnie. Obecnie obowiązująca, najbardziej aktualna wersja 
Incoterms (Incoterms 2010) opublikowana została w 2010 roku i obowiązuje 
od 1 stycznia 2011. 

Formuły incoterms służą przede wszystkim do ustalenia podziału kosztów 
transportu, określenia momentu przekazania odpowiedzialności za towar 
i przejęcia ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem towaru. Wskazują 
one także strony obarczone obowiązkiem przeprowadzenia formalności 
i pokrycia kosztów związanych z eksportem i importem.

Formuły Incoterms 2010 dzielą się na 4 grupy oznaczone jako E, F, C i D. 
Podział ten wskazuje stopień odpowiedzialności i ryzyka, które ponoszone są 
przez importera i eksportera podczas dokonywania transakcji. Wspomniane 
grupy charakteryzują się następującymi wspólnymi cechami:

• GRUPA E – nakłada minimum obowiązków na 
sprzedającego (formuła EXW).

• GRUPA F – sprzedający nie opłaca zasadniczych kosztów przewozu 
(formuły FCA, FAS, FOB).

• GRUPA C – koszty głównego transportu ponosi eksporter (sprzeda-
jący), ale ryzyko związane z przewozem ponosi importer (kupujący). 
Sprzedający nie zobowiązuje się co do terminu przybycia towaru na 
miejsce przeznaczenia. Zobowiązuje się on jedynie do terminowego 
załadunku. Jest to tzw. grupa “na załadunek” (formuły CFR, CIF, CPT, 
CIP).



41

• GRUPA D – sprzedający ponosi koszty i ryzyka dostarczenia towaru 
do określonego miejsca przeznaczenia. Formuły tej grupy określa się 
mianem “na dostarczenie” (formuły DAT, DAP).

Wśród formuł Incoterms wyróżnia się również takie rodzaje, jak loco i franco:

• Formuły typu loco wskazują, iż eksporter powinien wystawić towar 
importerowi w miejscu jego wyprodukowania lub tam, gdzie dany to-
war znajduje się w chwili zawarcia kontraktu. 

• Formuły typu franco określają transkacje „do dostawcy”, tj. w miejscu, 
do którego eksporter musi dostarczyć towar, ponosząc przy tym koszt 
i ryzyko z tym związane.

Tabela 5. Grupy reguł Incoterms 2010. 
GRUPA E GRUPA F GRUPA C GRUPA D

EXW – Ex 
Works (...named 
place) Z zakła-
du (... określone 
miejsce)

FCA – Free 
Carrier (...named 
place)
Franco przewoź-
nik (... określone 
miejsce)

CFR – Cost and Freight 
(...named port of desti-
nation) Koszt i fracht 
(... określony port 
przeznaczenia)

DAT (Delivered 
at Terminal)
Dostarczone 
do terminalu 

FAS – Free 
Alongside Ship 
(...named port 
od shipment) 
Franco wzdłuż 
burty statku (... 
określony port 
załadunku)

CIF – Cost, Insurance 
and Freight (named 
destination port) 
Koszt, ubezpieczenie 
i fracht (... określony 
port przeznaczenia)

DAP (Delivered 
at Place) 
Dostarczone 
do miejsca

FOB – Free on 
Board (...named 
port of shipment) 
Franco statek (... 
określony port 
załadunku)

CPT – Carriage Paid 
To (...named place of 
destination) Przewoźne 
opłacone do (... okre-
ślonego miejsca 
przeznaczenia)
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CIP – Carriage and 
Insurance Paid To (...
named place of de-
stination) Przewoźne 
i ubezpieczenie opłaco-
ne do (... określonego 
miejsca przeznaczenia)

Źródło: opracowanie własne.

Warunki sprzedaży ustalone według reguł Incoterms mają istotne znaczenie 
podatkowe z uwagi na kwestię określenia momentu powstania przychodu. 
Momentem decydującym o powstaniu przychodu jest bowiem data wydania 
towaru, która może się różnić w zależności od zastosowanej przez strony umo-
wy reguły Incoterms.

2.3.4.  Ryzyko kursowe i gwarancje stosowane w handlu międzynarodowym

Jednym z rodzajów ryzyka występujących w handlu zagranicznym, jakie powi-
nien wziąć pod uwagę eksporter, jest ryzyko walutowe, tj. możliwość poniesie-
nia strat fi nansowych na skutek fl uktuacji kursów walutowych. Przejawia się 
ono w możliwości zmniejszenia należności lub wzrostu zobowiązań w transak-
cjach zagranicznych w przeliczeniu na walutę krajową. Występuje w przypad-
ku rozbieżności między czasem, w którym powstają należności w innej walu-
cie, a czasem, kiedy dochodzi do ich realizacji. 

Wśród czynników wpływających na ryzyko kursowe można wskazać m.in.: 
czynniki ekonomiczne (np. infl ację, wysokość stóp procentowych), polityczne 
(politykę fi skalną, system prawny) czy spekulacje na rynku walutowym.

Na rozmiar ryzyka walutowego eksportera wpływają takie zmienne jak: 

• wielkość otwartej pozycji walutowej netto, tj. różnica między aktywa-
mi i pasywami denominowanymi w tej samej walucie;

• liczba walut, w których realizuje on płatności;
• zmienność kursów walut zaangażowanych w operacje fi rmy.
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Do metod zarządzania ryzkiem walutowym należy:

• przerzucenie ryzyka na kontrahenta, tj. zobligowanie importera do za-
płaty eksporterowi w polskiej walucie;

• wybór waluty kontraktu – zastrzeżenie rozliczania kontraktu w walu-
cie innej niż waluty stron kontraktu;

• metoda przyspieszonych płatności – strony umowy ustalają, że zapłata 
nastąpi wcześniej niż wykonanie kontraktu;

• wykorzystanie instrumentów pochodnych, w tym transakcji hedgingo-
wych, takich jak np.:
o kontrakty futures;
o transakcje typu forward;
o dyskonto weksli;
o swap walutowy;
o opcje walutowe: europejskie, amerykańskie, azjatyckie, barierowe.

Wymianie międzynarodowej towarzyszy, poza ryzykiem kursowym, wiele in-
nych typów ryzyka bądź całkowicie niezależnych od eksportera i importera, 
bądź wynikających z warunków kontraktu. Kontrahenci narażeni są na m.in. 
ryzyko polityczne, prawne, ekonomiczne. By zminimalizować występujące 
odmiany ryzyka eksporterzy mogą rozważyć wykorzystanie instrumentów 
oferowanych przez banki, a mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i płynności obrotów w handlu zagranicznym, takich jak np. gwarancje ban-
kowe. W obrocie zagranicznym jest to pisemne zobowiązanie banku, że za-
spokoi otrzymującego gwarancję benefi cjenta – zgodnie z jej treścią – na wy-
padek, gdyby zleceniodawca nie wypełnił w stosunku do niego określonych 
w gwarancji swoich zobowiązań umownych. W treści gwarancji określa się 
kwotę lub jej górną granicę, do wysokości której mogą nastąpić wypłaty z jej 
tytułu. Udzielone przez bank gwarancje są co do zasady nieodwołalne (o ile 
treść gwarancji nie stanowi inaczej).

Stosowanie gwarancji w transakcjach handlu zagranicznego przynosi wie-
le korzyści. Przede wszystkim podnosi ona bezpieczeństwo stron kontraktu 
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w czasie jego realizacji. Ponadto legitymizujące się gwarancją bankową fi r-
my mogą negocjować najbardziej korzystne dla siebie warunki kontraktu, gdyż 
współpraca z nimi nie jest obarczona ryzykiem, co przekłada się na ich wysoką 
wiarygodność. Eksporterowi łatwiej wynegocjować żądane terminy dostawy 
czy zaliczkową formę płatności. Zyskuje on również pewność, że otrzyma swo-
ją należność.

Banki udzielają różnych gwarancji w zależności od rodzaju zobowiązania 
klienta z tytułu zawartej umowy. Są to:

• Gwarancje nostro:
o gwarancja przetargowa (wadialna);
o gwarancja zwrotu zaliczki;
o gwarancja dobrego wykonania umowy;
o gwarancja spłaty kredytu;
o gwarancja otwarcia akredytywy;
o gwarancja zapłaty akredytywy;
o gwarancja zapłaty za zakupione towary lub usługi;
o gwarancja zapłaty rat leasingowych;
o gwarancja konosamentowa;
o gwarancja zapłaty weksla;
o gwarancja tranzytowa.

• Gwarancje loro:
o gwarancja banku zagranicznego na rzecz benefi cjenta w Polsce;
o gwarancja potwierdzająca gwarancję banku zagranicznego;
o gwarancja własna udzielona na zlecenie banku zagranicznego, za-

bezpieczona gwarancją tego banku.
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2.4. Dokumentacja eksportowa

2.4.1. Oferta i list handlowy

Oferta eksportowa jest wiążącą propozycją sprzedaży towaru bądź świadcze-
nia usługi, w której treści określono istotne warunki przyszłego kontraktu. 
Wyróżnić można takie rodzaje oferty jak:

• wywołana – wysłana jako odpowiedź na zapytanie ofertowe;
• niewywołana – przesyłana z inicjatywy eksportera w celu wywołania 

zainteresowania u potencjalnego odbiorcy i przekonania go do złoże-
nia zamówienia; 

• wiążąca lub niewiążąca;
• ogólna lub szczegółowa;
• otwarta (bez terminu ważności) lub zamknięta;
• uzupełniająca;
• warunkowa bądź bezwarunkowa;
• kontroferta.

Do najważniejszych elementów oferty należą: nazwa oraz adres fi rmy, nazwa 
i ilość towaru (sztuki lub jednostki miary zwyczajowo przyjęte na świecie dla 
danego towaru), terminy dostawy, warunki płatności (waluta, termin, miej-
sce, sposób dokonania zapłaty), warunki, na jakich nastąpi wysyłka towaru, 
czyli tzw. baza dostawy (szczegóły dotyczące warunków określają formuły 
Incoterms), warunki dodatkowe (np. sposób zapakowania i oznakowania to-
waru, termin ważności oferty), warunki zapłaty wyjaśniające, w jakiej walucie 
będą rozliczać się strony, w jaki sposób oraz w jakim czasie i miejscu zostanie 
dokonana zapłata za towar lub usługę.Co do zasady przedłożona oferta jest 
podstawą do negocjacji. Partner zagraniczny po dokonaniu analizy jej warun-
ków może przesłać tzw. kontrofertę. Akceptacja oferty przez kontrahenta nastę-
puje poprzez złożenie zamówienia.Jedną z form pisemnej oferty jest ofi cjalny 
list handlowy. Od oferty eksportowej należy odróżnić zapytanie ofertowe, któ-
re kierowane jest w celu uzyskania oferty eksportowej.
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2.4.2.  Faktura, przewóz i ubezpieczenie

W handlu zagranicznym wykorzystywana jest znaczna grupa zestandaryzo-
wanych dokumentów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa obrotu. 
Wyróżnia się następujące podstawowe grupy dokumentów: 

• Faktury handlowe – świadczące o tym, że sprzedający pozostawił do 
dyspozycji kupującego towar wymieniony w umowie. 

• Dokumenty przewozowe – wystawiane, gdy towar będący przedmio-
tem kontraktu został załadowany na środek przewozu lub został przez 
przewoźnika przyjęty do załadunku. 

• Dokumenty ubezpieczeniowe – stanowiące gwarancję, że w momen-
cie, gdy towar ulegnie częściowemu uszkodzeniu lub całkowitemu 
zniszczeniu i nie dotrze do miejsca przeznaczenia, jego posiadacz 
otrzyma odszkodowanie, które zadośćuczyni jego straty.

Faktury handlowe

Faktura to dokument wystawiany przez sprzedającego dla nabywcy, zawie-
rający dane na temat sprzedawanego towaru oraz sumy, jaką nabywca winien 
zapłacić dostawcy. Określa sposób i termin je j zapłaty. Jest on dla nabywcy 
dowodem kupna towaru i formalną podstawą wzajemnego rozrachunku i księ-
gowania. To dokument wymagany w celu określenia podstawy ubezpieczenia 
i cła importowego.

Na fakturze powinny znaleźć się następujące elementy:
• oznaczenie sprzedającego;
• nazwa i adres kupującego;
• słowo faktura i jej numer;
• dokładne określenie towaru;
• cena jednostkowa i wartość globalna;
• sposób zapłaty;
• ewentualne rabaty i bonifi katy;
• podpis. 
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Brakuje szczególnych wymogów w odniesieniu do faktur dokumentujących 
eksport. Nie muszą one zawierać żadnych szczególnych opisów wskazujących, 
że są fakturami eksportowymi. Bardzo istotną kwestią przy wystawianiu fak-
tury potwierdzającej eksport jest uwzględnienie w niej odpowiedniej stawki 
podatku VAT. Jeśli transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na 
fakturze zamieszcza się taką informację poprzez użycie skrótu „np”.

W przypadku towarów różnego asortymentu należy dołączyć do faktury spe-
cyfi kację stanowiącą szczegółowy ich opis. Przepisy niektórych państw wy-
magają wizowania faktur. Poprzez wizowanie jednostka handlowa kraju im-
portera stwierdza, że fi rma wystawiająca fakturę jest jej znana i że podane 
w fakturze warunki nie odbiegają od warunków przyjętych na danym rynku.

Inne rodzaje faktur to:

• Faktura pro forma – wystawiana przed zawarciem transakcji. Nie 
jest ona dokumentem do zaksięgowania ani nie upoważnia do żąda-
nia zapłaty. Może być wymagana do uzyskania licencji importowej, 
przyznania kontyngentu, zezwolenia dewizowego bądź przygotowa-
nia działań spedycyjnych. Przesyła się ją na przykład w sytuacji, gdy 
sprzedawca chce otrzymać zapłatę przed wysłaniem lub dostarczeniem 
towaru. Wysyła on wówczas fakturę pro forma i dopiero po zapłaceniu 
podanej w niej kwoty dostarcza towar. Podobnie jak faktura handlowa 
może wymagać wizowania.

• Faktura konsularna – dokument wystawiany na specjalnych for-
mularzach dostępnych w placówkach handlowych lub konsularnych 
kraju przeznaczenia. Jest bardziej szczegółowy od faktury handlo-
wej, ale jej nie zastępuje. Dokument ten wymagany jest np. w krajach 
Ameryki Łacińskiej. Faktury konsularne służą z reguły do przepro-
wadzania odpraw celnych w krajach importerów. Są one także wy-
korzystywane do celów statystycznych. Faktura konsularna spełnia 
również rolę dokumentów – świadectwa pochodzenia wymaganej 
w niektórych krajach przez służby celne i statystyczne, faktury celnej. 
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Jej celem jest również wyeliminowanie cen dumpingowych.
• Faktura celna – dokument, na podstawie którego można dokonać od-

prawy celnej towaru, w tym ustalania wartości celnej. Musi być zgodna 
z fakturą handlową. Jej głównym celem jest ułatwienie stosowania ceł 
preferencyjnych.

Dokumenty przewozowe

W dokumentacji przewozowej w zakresie transportu międzynarodowego moż-
na wskazać:
• Deklarację wywozową – dokument zawierający opis towaru, wagę, 

wykaz stosowanych oznaczeń, datę i numer licencji eksportowej, adres 
przeznaczenia, dane kontrahentów.

• Licencję eksportową – wydany przez właściwy organ dokument, który 
pozwala na wywiezienie wskazanych dóbr zgodnie z zawartymi w nim 
szczegółami. Jest ważny przez określony czas. Wydanie pozwolenia może 
być uzależnione od złożenia kaucji.

• Świadectwo pochodzenia towarów – dokument eksportowy potwierdza-
jący pochodzenie eksportowanego towaru i wymagany przez administra-
cję celną kraju importera, obligatoryjny przy wejściu na niektóre rynki. 
Posiadanie tego dokumentu umożliwia importerowi uzyskanie preferen-
cyjnych stawek celnych. Wystawcą świadectwa pochodzenia jest zazwy-
czaj izba handlowa lub przemysłowo-handlowa, w Polsce jest to Krajowa 
Izba Gospodarcza11. Procedury, wzory formularzy i szczegółowe informa-
cje można uzyskać na: www.legalizacja.kig.pl.

• Konosament – podstawowy dokument przewozowy w transporcie mor-
skim. Potwierdza on przyjęcie określonego ładunku do przewozu mor-
skiego i zobowiązuje przewoźnika do wydania go prawidłowemu posia-
daczowi w porcie przeznaczenia po opłaceniu frachtu. Poświadcza on 
uprawnienie do dysponowania ładunkiem i potwierdza istnienie umowy

11 Tadeusz Teofi l Kaczmarek, Poradnik eksportera: generalne zasady eksportu: specyfi czne regulacje 
obowiązujące w Unii Europejskiej, Bydgoszcz, Branta, 2005, ss. 105–106, ISBN 8389073919.
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o przewóz. Może być wystawiony imiennie, na okaziciela lub na zlecenie. 
Musi zawierać oświadczenie przewoźnika, że towar został załadowany 
(shipped/on board):
o bezpośredni – na jeden środek przewozowy;
o kombinowany – więcej niż jeden środek przewozowy.

• Kwit dokowy – dokument stwierdzający, że przewoźnik dostarczył to-
war załadowcy (armatorowi, spedytorowi, przedsiębiorstwu składowemu) 
do składu portowego lub dokowego. Można go wykorzystać do potwier-
dzenia zgodności oraz jako dowód w ewentualnym roszczeniu o pokrycie 
strat załadowcy z tytułu przewozu.

• Listy przewozowe
o Międzynarodowy lotniczy list przewozowy 
 List przewozowy AWB 

Standardowy dokument stosowany w transporcie lotniczym 
stwierdzający istnienie umowy o przewóz lotniczy w obrocie 
międzynarodowym.. Jest on dowodem potwierdzającym prze-
kazanie ładunku przewoźnikowi, naliczenie frachtu, ubezpie-
czenia i oclenia ładunku oraz potwierdzenia odbioru przez im-
portera. Wypełniany tylko w języku angielskim. Za dokładność 
wypełnienia dokumentu odpowiada nadawca i ponosi on od-
powiedzialność za szkody powstałe z powodu błędów w jego 
treści. List przewozowy AWB musi być sporządzony przez 
nadawcę (ewentualnie przewoźnika) na formularzu zgodnym 
z wymaganiami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników 
Lotniczych (IATA).

 List przewozowy MAWB i list przewozowy HAWB
W przypadku fi rmy spedytorskiej, która dostarcza przesyłki od 
różnych zleceniodawców w to samo miejsce docelowe, wystawia-
ny jest lotniczy list przewozowy MAWB (Master Air WayBill). 
Według dokumentu spedytor jest tu osobą wysyłającą, a partner-
skie przedsiębiorstwo spedycyjne – odbiorcą. List przewozowy 
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powinien zostać dostarczony do linii lotniczych, które w tym przy-
padku pełnią funkcję przewoźnika. Niezbędny jest również HAWB 
(House Air Waybill), czyli spedytorski list przewozowy. Stanowi 
on listę kilku różnych towarów zintegrowanych w jedną przesyłkę. 
Uwzględnia również koszty związane z przewozem przesyłki.

o Międzynarodowy kolejowy list przewozowy CIM – jest dokumen-
tem stwierdzającym zawarcie z koleją umowy o przewóz. Składa się 
z pięciu części. Egzemplarz nr 1 jest oryginałem przeznaczonym dla 
odbiorcy przesyłki, nr 2 cedułą (stanowi wykaz towarów przyjętych 
do przewozu określonym środkiem transportu), nr 3 poświadczeniem 
odbioru, nr 4 wtórnikiem listu przewozowego, nr 5 pierwopisem ce-
duły. To dokument imienny, niezbywalny i nieprzenośny (nie podlega 
obrotowi i nie jest papierem wartościowym). W Polsce funkcjonuje 
również międzynarodowy kolejowy list przewozowy SMGS – obecnie 
stosowany jedynie w handlu z krajami b. ZSRR, Mongolią i krajami 
socjalistycznymi Dalekiego Wschodu.

o Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR – używa się 
go w przewozach samochodowych. Jest zobowiązaniem przewoźnika 
do dostarczenia przyjętej przesyłki wymienionemu w liście odbiorcy 
w określonym miejscu i czasie. List CMR wystawia nadawca najczę-
ściej w języku angielskim.

Dokumenty ubezpieczeniowe

Stanowią one gwarancję, że w przypadku, gdy towar ulegnie zniszczeniu i nie 
dotrze do miejsca przeznaczenia, jego posiadacz otrzyma równowartość tego 
świadczenia w postaci odszkodowania ubezpieczeniowego. Wśród dokumen-
tów ubezpieczeniowych najistotniejsze są:

• polisa ubezpieczeniowa – jest to umowa zawarta pomiędzy ubezpie-
czającym a ubezpieczonym, na podstawie której ubezpieczający przej-
muje odpowiedzialność za możliwe ryzyko. Polisa ubezpieczeniowa 
zawiera dane takie jak:
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o szczegółowe informacje o ubezpieczonym towarze, co umożliwia 
identyfi kację ubezpieczonej przesyłki;

o dane ubezpieczającego;
o opis sposobu transportu i środka lokomocji do przewozu towaru;
o rodzaje ryzyka i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela;
o procedurę zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.

Wyróżnia się:
 polisy indywidualne lub pojedyncze, tj. umowy ubezpieczenia 

zawarte na czas trwania określonej podróży;
 polisy generalną lub bieżącą, tj. umowy ramowe, w których 

ubezpieczający zobowiązuje się do ubezpieczenia całego towa-
ru przewidzianego w polisie, a ubezpieczyciel zobowiązuje się 
przyjmować do ubezpieczenia wszystkie przesyłki na ustalo-
nych warunkach. Polisa generalna może występować w dwóch 
wariantach, tj. jako:
 polisa odpisowa – ubezpieczający musi z góry zadeklaro-

wać przewidywaną sumę ubezpieczenia wszystkich prze-
syłek wysyłanych bądź otrzymanych w czasie trwania umo-
wy. W ustalonych terminach ubezpieczający przedstawia 
wykazy przesyłek zrealizowanych w danym czasie. Sumy 
odpowiadające wysokości ich ubezpieczenia są stopniowo 
odpisywane od sumy ogólnej aż do jej wyczerpania;

 polisa obrotowa – ubezpieczający zgłasza towary do ubez-
pieczenia o pewnej, z góry określonej wartości, ustalonej 
odpowiednio do przewidywanych w czasie trwania umo-
wy obrotów. Nie ma obowiązku każdorazowo zgłaszania 
przesyłek.

• świadectwo ubezpieczeniowe (certyfi kat asekuracyjny) – dokument 
wystawiany na podstawie polisy generalnej. Stanowi on dowód, że 
opisany w nim towar został objęty generalną umową ubezpieczeniową. 
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Certyfi kat asekuracyjny zawiera dane takie, jak:
o suma ubezpieczenia;
o określone ubezpieczeniowe rodzaje ryzyka;
o określony środek przewozu i ubezpieczoną trasę;
o szczegółowy opis ubezpieczonego ładunku;
o warunki ubezpieczenia;
o data wysyłki towaru.
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3. Informacje o wybranych rynkach europejskich

3.1. Niemcy

3.1.1. Struktura polityczno-administracyjna i ludność Niemiec

Niemcy (Republika Federalna Niemiec, RFN) to państwo położone 
w środkowej i zachodniej Europie. Są najludniejszym krajem Unii Europejskiej 
i jednocześnie jednym z czołowych państw europejskich pod względem go-
spodarczym i politycznym. Niemcy należą do stref euro i Schengen oraz są 
członkiem takich organizacji jak G812, G2013, ONZ i OECD.  

Tabela 6. Zestawienie podstawowych informacji nt. Niemiec 
Niemcy

Stolica Berlin
Język urzędowy niemiecki
Powierzchnia 357 340 km2 (64. na świecie)
Liczba ludności (2014) 80,77 mln (16. na świecie) 
Gęstość zaludnienia 226 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 3722 mld USD
• 45 888 USD

Jednostka monetarna Euro (EUR, €)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Berlin (3,27 mln)
• Hamburg (1,69 mln)
• Monachium (1,19 mln)
• Kolonia (1,01 mln)
• Frankfurt nad Menem (0,69 mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych encyklopedycznych.

Podział administracyjny Niemiec obejmuje 16 krajów związkowych (tzw. lan-
dów). Każdy z landów posiada szeroką autonomię oraz własną konstytucję. 
Pomiędzy poszczególnymi landami występuje duże zróżnicowanie pod wzglę-
dem wielkości powierzchni (najmniejsza Brema liczy 419,24 km2, podczas gdy 
największa Bawaria – 70 550,11 km2) oraz liczby ludności (najmniej 652 tys. 

12 Grupa 8 najbardziej wpływowych państw świata. 
13 Grupa 19 państw oraz Unia Europejska powołane do prac nad wspólną polityką fi nansową.  
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w Bremie, a najwięcej – 17 745 tys. – w Nadrenii Północnej-Westfalii).  

System polityczny Niemiec jest oparty o tzw. Ustawę Zasadniczą (niem. 
Grundgesetz). Stolicą federalną tego państwa jest Berlin, gdzie znajdu-
je się siedziba rządu federalnego (niem. Bundesregierung). Niektóre urzędy 
są zlokalizowane w innych regionach kraju, np. część ministerstw w Bonn, 
a niektóre centralne urzędy w takich miastach, jak np. Karlsruhe i Norymberga. 
Głową państwa jest prezydent federalny, wybierany przez Zgromadzenie 
Federalne (członkowie Bundestagu oraz przedstawicieli krajów związko-
wych) na pięcioletnią kadencję. Prezydent Niemiec pełni funkcję czysto re-
prezentacyjną. Natomiast władzą ustawodawczą jest wspomniany Bundestag 
wraz z drugą izbą – Radą Federalną Niemiec. Bundestag liczy zasadniczo 598 
członków wybieranych na 4-letnią kadencję, ale skład może być zwiększany 
o mandaty nadwyżkowe. Dokonuje m.in. wyboru kanclerza i rządu, kontroluje 
jego prace oraz uchwala ustawy. W momencie opracowania przewodnika pre-
zydentem Niemiec był Joachim Gauck, natomiast kanclerzem Angela Merkel. 

3.1.2. Polsko-niemieckie stosunki handlowe

Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski zarówno 
w przypadku importu, jak również eksportu towarów. Warto zwrócić uwagę, że 
Polska w ciągu ostatnich 5 lat notuje pozytywny bilans handlowy z Niemcami 
(Tabela 7). W 2014 r. nadwyżka wyniosła ponad 5,5 mld USD. 

Tabela 7. Wymiana handlowa z Niemcami (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 40 890,94 48 868,86 45 686,58 50 941,99 55 615,02
Import 37 784,40 46 426,28 40 068,80 44 229,67 47 026,90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Najważniejszą grupą produktów eksportowanych do Niemiec. były w 2014 r. 
wyroby przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego oraz lotniczego (Tabela 
8). Łączny eksport tych wyrobów wyniósł blisko 20 mld USD. 
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Tabela 8. Najważni ejsze grupy produktów eksportowane do Niemiec wg sekcji 
klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektrycz-
ny; części do nich; urządzenia do rejestracji i odtwa-
rzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do rejestracji 
i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części i wyposażenie dodatkowe 
do tych urządzeń

12 222,34

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające 
urządzenia transportowe

7 753,04

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 6 967,10
Wyroby różne 4 842,75
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 4 485,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.1.3.  Ważniejsze przeszkody i bariery w dostępie polskich towarów i usług do 
rynku niemieckiego

Decydując się na podbijanie zagranicznych rynków, fi rma musi zaakceptować 
ryzyko, jakie się z tym wiąże i zmierzyć się z różnego rodzaju przeszkodami. 
Wśród najważniejszych barier w dostępie do rynków zagranicznych można 
wskazać:

• przeszkody tkwiące m.in. w strukturze rynku europejskiego, a ściślej 
– w jego „niepełnym otwarciu”. Brak pełnej swobody przepływu pro-
duktów (i usług) w obrębie UE (brak tzw. interoperacyjności). Każdy 
rynek krajowy w Europie nadal ma swoje normy i przepisy, nawiązu-
jące do dyrektyw UE, w związku z czym pojazdy kolejowe (lokomo-
tywy, wagony) muszą przechodzić dodatkową procedurę dopuszczenia 
do rynku zewnętrznego (poza procedurą dopuszczenia w kraju)14;

• bariera wynikająca z niedostosowania instrumentów wsparcia do po-
trzeb eksporterów;

• brak instytucji zajmującej się kompleksową obsługą fi nansową ekspor-
tu na wzór funkcjonujących w wielu krajach instytucji typu Eximbank. 
W świetle sygnalizowanych ostatnio przez eksporterów głównych 

14  Grupa PTWP SA: Raport: Polski eksport… op.cit
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barier wzrostu eksportu, do których można zaliczyć dostęp do kredytu 
i jego koszt, potrzebę intensyfi kacji działań w tym obszarze, staje się 
coraz bardziej odczuwalna15;

• stosunkowo niski poziom koncentracji produkcji rolniczej 
i przetwórstwa żywności, mała wydajność pracy w przemyśle spo-
żywczym oraz mało aktywny marketing i promocja polskich pro-
duktów rolno-spożywczych, co – mimo obserwowanych pozy-
tywnych przeobrażeń – nadal utrudnia skuteczne konkurowanie 
z pozostałymi państwami Wspólnoty16;

• bariery wewnętrzne, tj. wynikające z charakterystyki danego przed-
siębiorstwa. Przykładowo: braki kapitałowe (problemy z fi nansowa-
niem działalności gospodarczej, brak środków na unowocześnienie 
produkcji) i kadrowe oraz kompetencyjne, dotyczące przygotowania, 
a następnie negocjacji kontraktowych form internacjonalizacji. Bariera 
językowa, która przekłada się m.in. na brak rozumienia przepisów i za-
sad funkcjonowania oraz problem z dostępem do informacji;

• ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów;
• brak odpowiednich certyfi katów;
• duże wymagania jakościowe potencjalnych odbiorców;
• zmieniające się dość często ustawodawstwo unijne;
• konieczność spełnienia standardów jakościowych na poszczególnych 

etapach dystrybucji oraz uwzględnienia wymagań jakościowych kraju 
przeznaczenia;17  

• konieczność dopasowania oferty do rynku zbytu;
• hermetyczny rynek, zmonopolizowany przez izby przemysłowo-han-

dlowe, do których przynależność w Niemczech jest obligatoryjna17. 

15  http://www.eksporterzy.org/documents/2012-08-22_strategia/Strategia_proeksportowego_rozwo-
ju_gospodarki_polskiej.pdf

16  A. Hałasiewicz, Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i bu-
dowania spójności terytorialnej kraju, s. 34 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.mrr.
gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/
Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [Dostęp: 28.04.2015].

17 Ministerstwo Gospodarki: Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec.
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3.2. Wielka Brytania

3.2.1.  Ustrój polityczny, podział administracyjny i ludność Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) jest unitarnym państwem, położo-
nym na wyspie w Europie Zachodniej. Jako jedno z czołowych państw świa-
ta pod względem gospodarczym należy do szeregu organizacji, m.in. Unii 
Europejskiej, G8, G20, NATO oraz OECD.

Tabela 9. Zestawienie podstawowych informacji nt. Wielkiej Brytanii 
Wielka Brytania

Stolica Londyn
Język urzędowy angielski
Powierzchnia 244 820 km2 (78. na świecie)
Liczba ludności (2014) 63,18 mln (22. na świecie) 
Gęstość zaludnienia 258 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 2945 mld USD
• 45 635 USD

Jednostka monetarna Funt szterling (GBP, £)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Londyn (7,62 mln)
• Birmingham (1,01mln)
• Glasgow (0,64 mln)
• Leeds (0,48 mln)
• Manchester (0,47 mln)
• Bristol (0,47 mln)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych encyklopedycznych.

W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia (9 regionów), Walia (22 jednost-
ki administracyjne), Szkocja (32 jednostki administracyjne) oraz Irlandia 
Północna (22 dystrykty). Ponadto Wielka Brytania posiada kilkanaście tery-
toriów zależnych (np. Falklandy, Gibraltar, Bermudy). Ponieważ kraj ten nie 
posiada konstytucji, to ustawy jako najwyższej rangi dokumenty określają rolę 
samorządu terytorialnego. 

Wielka Brytania ma status monarchii parlamentarnej. W trakcie pisania prze-
wodnika monarchą brytyjskim była królowa Elżbieta II. Rola monarchy ma 
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charakter głównie ceremonialny, natomiast rzeczywiste rządy spoczywają 
w rękach premiera stojącego na czele rządu (powoływanego przez parlament). 

3.2.2.  Polsko-brytyjska wymiana handlowa

Wielka Brytania jest drugim co do wielkości rynkiem docelowym polskiego 
eksportu. Podobnie jak w przypadku Niemiec wartość eksportu rośnie nieprze-
rwanie od 2010 r. (Tabela 10). Warto zwrócić uwagę na bardzo dużą nadwyżkę 
w handlu z Wielką Brytanią (import stanowił ok. 40% wartości eksportu). 

Tabela 10. Wymiana handlowa z Wielką Brytanią (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 9 956,00 12 169,16 12 406,95 13 313,87 13 663,25
Import 4 675,54 5 385,28 4 552,07 5 328,35 5 483,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Podobnie jak w przypadku Niemiec wyroby przemysłu maszynowego, motory-
zacyjnego oraz lotniczego stanowiły najważniejszy element polskiego eksportu 
(Tabela 11). Warto również zwrócić uwagę na znaczny udział eksportu produk-
tów żywnościowych, którego wartość przekroczyła w 2014 r. 1 mld USD.  

Tabela 11. Najważniejsze  grupy produktów eksportowane do Wielkiej Brytanii 
wg sekcji klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia te-
lewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części 
i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

3 978,06

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające 
urządzenia transportowe

1 997,17

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe 
i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

1 189,73

Wyroby różne 952,95
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 933,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.
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3.2.3.  Dostęp do brytyjskiego rynku 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 ak-
tualny. Istniejące specyfi czne wymagania odnośnie do wprowadzania pew-
nych towarów na rynek brytyjski nie mają charakteru dyskryminacyjnego, 
gdyż stosowane są jednakowo wobec wszystkich dostawców. Dotyczy to 
w szczególności przepisów związanych z kwarantanną zwierząt oraz bardziej 
restrykcyjnych niż w pozostałych krajach unijnych przepisów w zakresie wy-
robów przemysłu meblarskiego (konieczność posiadania certyfi katów na nie-
palność używanych do ich produkcji materiałów)18. Niemniej jednak przedsię-
biorca planujący dostawę produktów na rynek brytyjski powinien uwzględnić 
ryzyko kursowe. 

3.2.4.  Nabywanie i najem nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Aktualnie nie istnieją bariery prawne związane z zakupem czy też wynajmem 
nieruchomości w Wielkiej Brytanii przez Polaków. Należy jednak podkreślić, 
że szczególnie zakup nieruchomości składa się z szeregu etapów, w którym 
dużą rolę odgrywają pośrednicy nieruchomości, prawnicy oraz przedstawi-
ciele instytucji fi nansowych19. W procesie zakupu należy się również liczyć 
z dodatkowymi kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z ceną nabywanej 
nieruchomości. Pierwszym etapem jest zazwyczaj sprawdzenie zdolności 
kredytowej (znakomitą większość nieruchomości na rynku brytyjskim kupu-
je się z pomocą kredytu). Taką usługę świadczą m.in. banki lub też doradcy 
kredytowi (ang. mortgage adviser). Znając w przybliżeniu wartość nierucho-
mości, jaka mieści się w zasięgu możliwości fi nansowych, drugi etap stano-
wi zwykle wyszukanie odpowiadającej nieruchomości. Internet dostarcza 
szeregu użytecznych narzędzi w tym zakresie, jak chociażby wyszukiwar-
ki nieruchomości z możliwością fi ltrowania i selekcji wg wybranych kryte-

18 http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/wielka_brytania/ [dostęp:28.04.2015].
19 Źródłem do opracowania tej części ekspertyzy były poradniki w zakresie zakupu i wynajmu nierucho-

mości prowadzone przez wyspecjalizowane agencje w Wielkiej Brytanii. 
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riów (np. Rightmove20, Zoopla21, Realestates22 itd.). Proces weryfi kacji da-
nej nieruchomości oraz negocjacji cen można przeprowadzić samemu lub 
też powierzyć wyspecjalizowanym agencjom nieruchomości. Z pewnością 
kluczowe może być wsparcie prawnika lub agenta nieruchomości na etapie 
przygotowania umowy oraz pośredniczeniu w transakcji kupna-sprzedaży 
i związanym z tym przepływie środków fi nansowych (koszt usługi wyno-
si średnio 400–1000 funtów). Ponadto w przypadku zakupu nieruchomości 
z wykorzystaniem kredytu bankowego zdaje się również niezależna wycena 
nieruchomości dokonana przez specjalistę (średni koszt 400 funtów). Zdaniem 
specjalistów z branży nieruchomości funkcjonujących na rynku brytyjskim, 
zakup nieruchomości w przypadku ustabilizowanej sytuacji zawodowej oraz 
braku planów powrotu do Polski w większości przypadków jest rozwiązaniem 
korzystniejszym w dłuższym horyzoncie czasu niż wynajem nieruchomości. 

W przypadku inwestycji o charakterze komercyjnym dokonywanych 
przez przedsiębiorstwa, z uwagi na złożoność problematyki najlepszym 
rozwiązaniem jest nawiązanie kontaktu z Brytyjską Agencją ds. Handlu 
i Inwestycji23. Uzupełniającym źródłem informacji mogą być m.in. Brytyjsko-
Polska Izba Handlowa24 oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady 
RP25.  

3.3. Francja

3.3.1.  Struktura administracyjna i ludność Francji

Francja jest państwem znajdującym się w Europie Zachodniej, które uchodzi za 
jedno z najpotężniejszych gospodarczo i militarnie na świecie. Ponadto Francja 
dysponuje pewną kontrolą nad szeregiem zamorskich terytoriów, departamen-
tów czy też wspólnot.  

20 www.rightmove.co.uk. 
21 www.zoopla.co.uk. 
22 www.realestates.co.uk. 
23 www.ukti.gov.uk. 
24 www.bpcc.org.pl. 
25 www.london.trade.gov.pl. 
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Tabela 12. Zestawienie podstawowych informacji nt. Francji 
Francja

Stolica Paryż
Język urzędowy francuski
Powierzchnia 643 801 km2 (41 na świecie)
Liczba ludności (2014) 66,3 mln (21 na świecie) 
Gęstość zaludnienia 103 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 2846,9 mld USD
• 44 538 USD

Jednostka monetarna Euro (EUR, €)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Paryż (2,24 mln)
• Marsylia (0,85 mln)
• Lyon (0,48 mln)
• Tuluza (0,44 mln)
• Nicea (0,34 mln)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane encyklopedyczne.

Część metropolitalna Francji dzieli się na 22 regiony, odpowiedzialne za 
kształtowanie polityki regionalnej, oraz 96 departamentów. Ustrój politycz-
ny kraju opiera się na konstytucji, która zakłada, że jest niepodzielną, laicką, 
demokratyczną oraz socjalną republiką. Władza wykonawcza jest skupiona 
w rękach prezydenta, wybieranego przez obywateli na 5-letnią kaden-
cję. Prezydent ma prawo powoływania premiera, który dodatkowo musi 
zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Narodowe (niższą izbę par-
lamentu). Zgromadzenie Narodowe, liczące 577 deputowanych, wraz 
z Senatem, złożonym 348 członków, stanowią dwuizbowy parlament – element 
władzy wykonawczej. 

3.3.2.  Struktura i dynamika wymiany handlowej Polski z Francją

Francja stanowi czwarty w kolejności najważniejszy rynek zbytu dla polskich 
produktów. Warto zauważyć, że również w tym przypadku Polska odnotowu-
je pozytywny bilans handlowy, z nadwyżką eksportu wynoszącą blisko 4 mld 
USD w 2014 r. (Tabela 13).  
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Tabela 13. Wymiana handlowa z Francją (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 10 730,66 11 534,25 10 718,84 11 450,55 12 018,23
Import 7 503,65 8 725,39 7 499,97 7 814,89 8 068,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Struktura eksportu do Francji jest bardzo podobna jak do Wielkiej Brytanii. 
Dominują produkty sektora maszynowego, motoryzacyjnego i lotniczego. Na 
kolejnym miejscu znajdują się artykuły spożywcze (Tabela 14). 

 Tabela 14.  Najważniejsze grupy produktów eksportowane do Francji wg sekcji 
klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia te-
lewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części 
i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

3 534,03

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające 
urządzenia transportowe

1 550,51

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe
 i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

1 243,95

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 1 088,35

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 921,83
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.3.3. Bariery w dostępie do rynku francuskiego dla polskiego eksportu

W obrocie handlowym między Polską i Francją, podobnie jak między innymi 
krajami UE, nie występują ograniczenia ilościowe czy środki pozataryfowe. 
Obrót towarowy pomiędzy krajami Unii Europejskiej nie podlega również 
opłatom celnym. Przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów do Francji nie jest zatem zobowiązany do składania zgłoszenia cel-
nego oraz dopełnienia innych formalności celnych. Bariery, jakie napotykają 
przedsiębiorcy w dostępie do rynków zbytu we Francji, są zbieżne z tymi, jakie 
występują przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów do innych krajów 
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członkowskich UE, w tym wskazanymi w powyższym punkcie dotyczącym 
przeszkód i barier w dostępie polskich towarów i usług do rynku niemieckiego.

3.4. Kraje Europy Wschodniej

3.4.1.  Rosja jako odbiorca polskich towarów i usług wśród krajów Europy 
Wschodniej

Rosja (Federacja Rosyjska) jest największym państwem na świecie pod 
względem powierzchni, rozciągającym się od wschodniej Europy aż do 
północnej części Azji. Dysponuje największymi zasobami naturalnymi 
i źródłami energii na świecie, odgrywając również znaczącą rolę w polityce świa-
towej. Rosja jest członkiem szeregu organizacji, m.in. Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, G20, Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Niepodległych 
Państw oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy. 

Tabela 15. Zestawienie podstawowych informacji nt. Rosji 
Niemcy

Stolica Moskwa
Język urzędowy rosyjski
Powierzchnia 17 075 400 km2 (1. na świecie)
Liczba ludności (2014) 143,98 mln (9. na świecie) 
Gęstość zaludnienia 8,4 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 1857,5 mld USD
• 12 926 USD

Jednostka monetarna Rubel (RUB)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Moskwa (11,51 mln)
• Petersburg (4,85 mln)
• Nowosybirsk (1,41 mln)
• Jekaterynburg (1,34 mln)
• Niżny Nowogród (1,27 mln)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane encyklopedyczne.

Rosja stanowi dla Polski szósty najważniejszy rynek docelowy eksportu. 
Jednocześnie jest drugim po Niemczech dostawcą produktów na polski rynek. 
W przypadku Rosji można odnotować znaczny defi cyt w handlu zagranicznym 
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(Tabela 16). Wynika to przede wszystkim z zakupu z tego rynków takich su-
rowców jak gaz ziemny i ropa naftowa o dużej wartości. W 2014 r. zaobserwo-
wano spadek o blisko 13% w eksporcie na rynek rosyjski, co wynika w dużej 
mierze z sytuacji geopolitycznej oraz nałożonego embarga na eksport niektóre 
produkty z terenu UE i Polski. 

Tabela 16. Wymiana ha ndlowa z Rosją (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 6 617,95 8 531,53 9 889,54 10 805,25 9 408,38
Import 18 200,71 25 531,52 27 956,18 25 261,10 23 405,60

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Do najważniejszych produktów eksportowych należą wyroby przemysłu ma-
szynowego oraz chemicznego (Tabela 17).

Tabela 17.  Najważniejsze grupy produktów eksportowane do Rosji wg sekcji 
klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia 
telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz czę-
ści i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

2 618,27

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 1 242,07
Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziała-
jące urządzenia transportowe

878,08

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 857,72
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 711,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.4.2.  Polsko-ukraińska wymiana handlowa w latach 2010–2014

Ukraina stała się suwerennym państwem w 1991 roku. Znajduje się w Europie 
Wschodniej i graniczy z Polską, Białorusią, Słowacją, Węgrami, Rumunią 
i Mołdawią oraz Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem szeregu organiza-
cji, m.in. ONZ, WTO, Rady Europy czy też Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej. Od 2014 r. jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską. 
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Tabela 18. Zestawienie podstawowych informacji nt. Ukrainy
Ukraina

Stolica Kijów
Język urzędowy ukraiński
Powierzchnia 603 700 km2 (45. na świecie)
Liczba ludności (2014) 42,89 mln (26. na świecie) 
Gęstość zaludnienia 75 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 130,7 mld USD
• 3055 USD

Jednostka monetarna Hrywna (UAH-₴ )
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Kijów (2,81 mln)
• Charków (1,43 mln)
• Odessa (1,00 mln)
• Dniepropetrowsk (0,99 mln)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane encyklopedyczne.

Ukraina w skali Polski zajmuje 14. miejsce jako docelowy rynek eksportu. 
Niemniej jednak szczególnie dla woj. podkarpackiego wymiana przygraniczna 
odgrywa znaczącą rolę w strukturze geografi cznej handlu. Należy jednak pod-
kreślić, że z uwagi na trudną sytuację geopolityczną Ukrainy eksport w 2014 r. 
zmalał o ponad 26% w stosunku do 2013 r. (Tabela 19). 

Tabela 19. Wymiana han dlowa z Ukrainą (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 3 917,35 4 688,05 5 272,54 5 713,14 4 210,13
Import 1 816,97 2 790,50 2 548,95 2 218,46 2 287,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Wśród najważniejszych produktów eksportowych można wymienić produkty 
przemysłu maszynowego, mineralnego oraz chemicznego (uwzględniając pro-
dukcję tworzyw sztucznych) (Tabela 20). 
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Tabela 20. Najwa żniejsze grupy produktów eksportowane do Ukrainy wg sek-
cji klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia te-
lewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części 
i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

780,46

Produkty mineralne 499,42
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 431,92
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 413,17
Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 389,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.4.3. Współpraca polsko-litewska w zakresie eksportu

Litwa (Republika Litewska) jest krajem bałtyckim, sąsiadującym z Polską, 
Rosją, Białorusią i Łotwą. 

Tabela 21. Zestawienie podstawowych informacji nt. Litwy
Litwa

Stolica Wilno
Język urzędowy litewski
Powierzchnia 65 300 km2 (122. na świecie)
Liczba ludności (2014) 2,91 mln (130. na świecie) 
Gęstość zaludnienia 44,6 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 48,23mld USD
• 16 386 USD

Jednostka monetarna Euro (EUR, €)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Wilno (0,53 mln)
• Kowno (0,31 mln)
• Kłajpeda (0,16 mln)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane encyklopedyczne.

Eksport produktów do Litwy dynamicznie rósł w ostatnich 4 latach (wzrost o blisko 
70% do poziomu 2,96 mld USD). W handlu z Litwą można zaobserwować znaczną 
nadwyżkę (import stanowi zaledwie 45,5% wartości eksportu) (Tabela 22).  
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Tabela 22. Eksport  produktów do Litwy (w mln USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 1 741,61 2 575,00 2 834,84 3 008,25 2 963,57
Import 1 021,78 1 422,11 1 017,26 1 359,74 1 349,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Do najważniejszych produktów eksportowych należą wyroby przemysłu che-
micznego, a następnie maszynowego (Tabela 23). 

Tabela 23.  Najważniejsze grupy produktów eksportowane do Litwy wg sekcji 
klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 437,09
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia te-
lewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części 
i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

390,05

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 313,62
Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku 301,75
Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe
 i ocet; tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu

291,61

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.5. Rynek amerykański

3.5.1.  Struktura administracyjna i ludność Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone (Stany Zjednoczone Ameryki, USA) – państwo federacyjne 
w Ameryce Północnej. W jego skład wchodzą także pozastanowe wyspy na 
Pacyfi ku. Stany Zjednoczone składają się z 50 stanów i jednego okręgu (okręg 
stołeczny – Dystrykt Kolumbii), podzielonych na hrabstwa (z wyjątkiem 
Alaski i Luizjany). Podstawy ustrojowe i podziału terytorialnego są zapisane 
w Konstytucji Stanów Zjednoczonych z roku 1787 (z późniejszymi popraw-
kami). Pod względem PKB ustępują tylko Chinom, będąc drugą gospodarką 
świata. 
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Tabela 24. Zestawienie podstawowych informacji nt. Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone 

Stolica Waszyngton
Język urzędowy angielski 
Powierzchnia 9 373 967 km2 (4. na świecie)
Liczba ludności 
(2014)

320,71 mln (3. na świecie) 

Gęstość zaludnienia 33,8 osób/km2

PKB (2014)
• całkowite
• na osobę

• 17 419 mld USD
• 54 597 USD

Jednostka monetarna Dolar amerykański (USD $)
Największe miasta 
(liczba mieszkańców)

• Nowy Jork (8,3 mln)
• Los Angeles (3,9 mln)
• Chicago (2,7 mln)
• Houston (2,2 mln)
• Filadelfi a (1,5 mln)
• Phoenix (1,5 mln)

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane encyklopedyczne.

W Stanach Zjednoczonych występuje trójpodział władzy (ustawodawcza, wy-
konawcza i sądownicza). Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, który jest 
zarówno głową państwa, jak również szefem rządu, wybieranym na czterolet-
nią kadencję. Władzę ustawodawczą sprawuje dwuizbowy Kongres, składający 
się z Izby Reprezentantów i Senatu. W trakcie prac nad przewodnikiem miano 
prezydenta sprawował Barack Obama.  

3.5.2.  Struktura polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych w latach 
2010–2014

Z uwagi na dużą odległość geografi czną Stany Zjednoczone stanowią stosunko-
wo odległe miejsce na liście partnerów handlowych Polski. Warto podkreślić, 
że eksport do Stanów wzrósł w ciągu ostatnich 4 lat o blisko 70% (Tabela 25).  
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Tabela 25. Eksport produktów do Stanów Zjednoczonych (w mln USD) 
2010 2011 2012 2013 2014

Eksport 2 873,32 3 693,14 3 600,60 4 842,23 4 853,21
Import 4 430,44 4 762,34 4 995,73 5 496,96 5 386,90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

Niemniej jednak szczególnie w kontekście przemysłu lotniczego, skupionego 
w woj. podkarpackim, Stany Zjednoczone należy rozpatrywać w kategoriach 
ważnego rynku zbytu dla wyrobów sektora maszynowego, motoryzacyjnego 
i lotniczego (Tabela 26).

Tabela 26. N ajważniejsze grupy produktów eksportowane do Stanów 
Zjednoczonych wg sekcji klasyfi kacji CN (w mln USD, dla 2014 r.)

Grupy produktów Eksport
Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; części do 
nich; urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia te-
lewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięku oraz części 
i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń

1 718,30

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające 
urządzenia transportowe

701,10

Wyroby różne 458,93
Produkty mineralne 405,74
Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 235,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CAAC.

3.5.3. Warunki dostępu polskich towarów i usług do rynku Stanów 
Zjednoczonych

Kluczowym czynnikiem wpływającym na poziom handlu pomiędzy UE a USA 
są bariery pozataryfowe. Wśród nich można przykładowo wskazać:

• konieczność spełnienia odpowiednich, specyfi cznych wymagań ryn-
ku USA, takich jak: certyfi kacja, akredytacja, normy techniczne 
i procedury zgodności, oznakowanie towarów, bezpieczeństwo pro-
duktów, ochrona środowiska, ochrona konsumentów i in.;
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• dość szeroki zakres ograniczeń dla inwestycji zagranicznych 
i preferencje dla krajowych dostawców. Ograniczony dostęp fi rm eu-
ropejskich do zamówień rządowych, wynikający z szeregu przepisów, 
w tym m.in. ustawy Buy American;

• bariery standaryzacyjne, w tym brak wypracowanych wspólnych 
standardów dotyczących żywności, na przykład limitów maksymal-
nych zanieczyszczeń żywności wynikających z zastosowania środków 
ochrony roślin;

• przepisy sanitarne i fi tosanitarne;
• wzajemna nieuznawalność certyfi katów;
• wysokie koszty transportu towarów;
• obowiązek uzyskiwania przez obywateli polskich wiz wjazdowych do 

Stanów Zjednoczonych i kwestie logistyczne, w tym kosztowność wy-
jazdów do USA, co może ograniczyć np. pracę przy rozwoju produktu, 
obsłudze klientów;

• kwestie związane z ochroną własności intelektualnej wynikające 
z niespójności systemu patentowego, co przekłada się na nierównowa-
gę partnerów i nieuznawanie zagranicznych patentów na terenie USA;

• środki i postępowania ochronne, w tym postępowania antydumpingo-
we i antysubwencyjne. 

Niemniej jednak należy spodziewać się zmian w zakresie wzajemnego dostę-
pu do rynków większości sektorów gospodarki (w tym jednego z najbardziej 
wrażliwych, tj. sektora rolnego) z momentem zawarcia umowy w sprawie 
inwestycji i handlu pomiędzy UE a USA (TTIP, tj. Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji). 
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4. Zagadnienia eksportowe w województwie podkarpackim

4.1. Kierunki eksportu województwa podkarpackiego w latach 2010–2014

Analizując najważniejsze kierunki eksportu woj. podkarpackiego, moż-
na zauważyć dominującą pozycję Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych. 
W przypadku obu rynków wartość eksportu wzrosła, przy czym Stanom po-
nad dwukrotnie (z 390,57 mln USD w 2010 r. do 831,96 mln USD w 2014 r.) 
(Tabela 27). 

Tabela 27. Najważniejsze rynki docelowe eksportu woj. podkarpackiego 
w roku 2010 i 2014 (w mln USD)

Lp. Rynek docelowy Eksport 
2010

Lp. Rynek docelowy Eksport 
2014

1 Niemcy 1 240,96 1 Niemcy 1 680,22
2 Stany Zjednoczone 390,57 2 Stany Zjednoczone 831,96
3 Ukraina 321,61 3 Wielka Brytania 347,14
4 Kanada 257,85 4 Kanada 338,26
5 Francja 229,75 5 Francja 323,16
6 Rosja 180,62 6 Rosja 255,48
7 Słowacja 153,12 7 Ukraina 254,49
8 Czechy 151,10 8 Czechy 242,37
9 Włochy 144,91 9 Belgia 181,76
10 Wielka Brytania 128,57 10 Słowacja 174,19
11 Belgia 116,82 11 Włochy 171,10
12 Węgry 98,40 12 Hiszpania 159,38
13 Rumunia 83,74 13 Węgry 108,98
14 Szwecja 77,84 14 Holandia 106,66
15 Słowenia 67,51 15 Rumunia 102,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CAAC.

W związku z bieżącą sytuacją geopolityczną zmniejszeniu uległ eksport na 
Ukrainę (spadek z 3. na 7. miejsce przy jednoczesnym spadku wartości eks-
portu). W ciągu ostatnich 5 lat ważnym krajem docelowym dla eksporte-
rów z woj. podkarpackiego stała się Wielka Brytania (3. miejsce w 2014 r.  
w stosunku do 10. miejsca w 2010 r.). 
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4.2. Struktura rodzajowa podkarpackiego eksportu w 2013–2014 roku 
(w USD)

W kolejnej tabeli przedstawiono strukturę rodzajową podkarpackiego eksportu 
w latach 2013 i 2014. W pierwszej kolejności przyjęto podstawowy podział na 
sekcje w klasyfi kacji CN (Tabela 28.). Na wstępie warto podkreślić, że pomimo 
trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej na rynkach wschodnich, wartość 
eksportu w 2014 r. wzrosła o 0,55% w stosunku do roku poprzedniego. Łączna 
wartość eksportu po raz pierwszy w historii przekroczyła 6,5 mld USD. Do naj-
ważniejszych pozycji eksportowych należą maszyny i urządzenia mechaniczne 
(35,77% udziału w eksporcie) oraz pojazdy i statki powietrzne (18,04% udziału 
w eksporcie). 

Tabela 28. Struktura rodzajowa podkarpackiego eksportu w  2013 i 2014 r. 
(w mln USD)

Sekcja Nazwa sekcji Eksport
2013

Eksport
2014

Zmiana 
%

I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia 
zwierzęcego

40,75 53,03 30,14%

II Produkty pochodzenia roślinnego 84,14 101,77 20,96%
III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwie-

rzęcego lub roślinnego oraz produkty 
ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; 
woski pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego

11,77 3,61 -69,35%

IV Gotowe artykuły spożywcze; napoje 
bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; ty-
toń i przemysłowe namiastki tytoniu

134,40 153,43 14,16%

V Produkty mineralne 63,27 60,78 -3,93%
VI Produkty przemysłu chemicznego 

i przemysłów pokrewnych
263,99 320,50 21,40%

VII Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; 
kauczuk i wyroby z kauczuku

652,10 659,37 1,12%
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Sekcja Nazwa sekcji Eksport
2013

Eksport
2014

Zmiana 
%

VIII Skóry i skórki surowe, skó-
ry wyprawione, skóry futerkowe 
i wyroby z nich; wyroby siodlarskie 
i rymarskie; artykuły podróżne, tor-
by ręczne i podobne pojemniki; ar-
tykuły z wnętrzności zwierzęcych 
(z wyjątkiem wnętrzności jedwabników)

3,14 2,97 -5,36%

IX Drewno i wyroby z drewna; węgiel 
drzewny; korek i wyroby z korka; wy-
roby ze słomy, z esperanto i innych ma-
teriałów do wyplatania; wyroby koszy-
karskie i wyroby z wikliny

208,83 234,49 12,29%

X Ścier drzewny lub z innego włóknistego 
materiału celulozowego; papier lub tek-
tura z odzysku (makulatura i odpady); 
papier lub tektura oraz wyroby z nich

123,68 117,83 -4,72%

XI Materiały i wyroby włókiennicze 64,07 72,30 12,84%
XII Obuwie, nakrycia głowy, paraso-

le, parasole przeciwsłoneczne, laski, 
laski z siodełkiem, bicze, szpicruty 
i ich części; preparowane pióra 
i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyro-
by z włosów ludzkich

36,87 31,06 -15,75%

XIII Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, 
azbestu, miki i podobnych materiałów; 
wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze 
szkła

133,29 134,04 0,56%

XIV Perły naturalne lub hodowlane, ka-
mienie szlachetne lub półszlachetne, 
metale szlachetne, metale platerowane 
metalem szlachetnym i wyroby z nich; 
sztuczna biżuteria, monety

50,39 14,64 -70,94%

XV Metale nieszlachetne i wyroby 
z metali nieszlachetnych

644,13 743,71 15,46%
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Sekcja Nazwa sekcji Eksport
2013

Eksport
2014

Zmiana 
%

XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; 
sprzęt elektryczny; części do nich; 
urządzenia do rejestracji i odtwarza-
nia dźwięku, urządzenia telewizyjne 
do rejestracji i odtwarzania obrazu 
i dźwięku oraz części i wyposażenie do-
datkowe do tych urządzeń

2 086,11 2 336,81 12,02%

XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki 
pływające oraz współdziałające urzą-
dzenia transportowe

1 626,06 1 178,53 -27,52%

XVIII Przyrządy, narzędzia i aparaty optycz-
ne, fotografi czne, kinematografi czne, 
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, me-
dyczne i chirurgiczne; zegary ścienne 
i zegarki naręczne; instrumenty mu-
zyczne; ich części oraz akcesoria

11,45 15,86 38,47%

XIX Broń i amunicja; części i akcesoria 1,04 0,77 -25,68%
XX Wyroby różne 257,17 295,55 14,93%
XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjoner-

skie i antyki
0,28 1,47 421,28%

6 496,93 6 532,52 0,55%
Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Uszczegóławiając analizę do poziomu pozycji HS w klasyfi kacji CN, wy-
odrębniono 20 produktów eksportowych o największej wartości eksportu 
w 2014 r. (Tabela 29). Produkty przemysłu lotniczego zajmują dominującą po-
zycję w eksporcie woj. podkarpackiego (pozycje 1., 5. i 12. oraz częściowo 
inne). Warto podkreślić również wysoki udział w eksporcie produktów prze-
mysłu motoryzacyjnego (m.in. części i akcesoriów do pojazdów), maszynowe-
go, farmaceutycznego oraz drzewno-papierniczego i meblarskiego.  
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Tabela 29. Najważniejsze produkty ekspo rtowe na poziomie pozycji HS 
w 2014 r. (w mln USD)

Lp. Pozycja HS Eksport
1 Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 1 059,75
2 Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozy-

cjami od 8701 do 8705 (ciągniki, pojazdy do przewozu towarów, 
pojazdy do przewozu powyżej 9 osób)                                                                               

597,95

3 Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do sil-
ników z zapłonem iskrowym lub samoczynnym                 

305,39

4 Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory po-
wietrza lub innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyj-
ne z wentylatorem, nawet z fi ltrami     

256,86

5 Części towarów do statków powietrznych i kosmicznych                                                                                                  239,48
6 Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 (bez mebli do siedze-

nia, mebli lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych lub wete-
rynaryjnych; foteli fryzjerskich i podobnych)

161,57

7 Leki złożone z prod. zmieszanych lub nie, do celów profi lak-
tycznych lub terapeutycznych

154,51

8 Artykuły z aluminium                                       133,33
9 Wały napęd. i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; mech. 

i przekł. zębate; skrzynie przekł. i pozost. ukł. zmieniające pręd-
kość; koła zamach.; sprzęgła itp.

122,83

10 Artykuły z gumy innej niż ebonit, gdzie indziej niewymienione                                                                                     102,87
11 Meble do siedzenia, także przekształcalne w miejsca do spania, 

oraz ich części
93,40

12 Statki powietrzne z napędem (np. śmigłowce, samoloty); stat-
ki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne 
i pojazdy nośne statków kosmicznych

86,64

13 Pap., tekt., wata celul. i wstęgi z włók. celul., powl., impreg., 
pokryte, barw. pow., dekorowane l. z nadrukiem, w zwojach lub 
ark.

84,31

14 Przewody, rury, węże, z gumy innej niż ebonit, nawet 
z wyposażeniem (np. złącza, kolanka, kołnierze)                                                           

80,06

15 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe                                                                                                                               77,28
16 Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione                                                                                                       76,94
17 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny                                                                                                                    75,52
18 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych                                                                      66,48
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Lp. Pozycja HS Eksport
19 Urządzenia mech. do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania 

cieczy lub proszków; gaśnice; pistolety natryskowe; maszyny 
wytwarzające strumień pary lub piasku 

64,77

20 Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych mate-
riałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji 
organicznych                           

64,69

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

4.3. Polski eksport do wybranych krajów wg sekcji towarowych

Do analizy struktury produktowej na poziomie poszczególnych rynków 
docelowych wybrano 8 krajów o największej wartości eksportu z tere-
nu woj. podkarpackiego. Co zostało już podkreślone, najważniejszym ryn-
kiem docelowym eksportu są Niemcy. Do głównych produktów eksporto-
wych należą wyroby przemysłu motoryzacyjnego (wartość eksportu części 
i akcesoriów przekroczyła w 2014 r. 500 mln USD) oraz meblarskiego (ponad 
220 mln USD) (Tabela 30). Warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku Niemiec 
niewielkie znaczenie odgrywa eksport produktów przemysłu lotniczego. 

Tabela 30. Eksport produktów z woj. podk arpackiego do Niemiec w 2014 r. 
(w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami 
od 8701 do 8705                                                                                

322,28

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników 
objętych pozycją 8407 lub 8408                                                             

194,46

Meble inne niż w pozycjach 9401 i 9402 i ich części                                                                                                            98,59
Przewody, rury, węże, z gumy innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem 
(np. złącza, kolanka, kołnierze)                                                           

78,64

Artykuły z aluminium oprócz wymienionych w pozycjach od 7601 do 
76152000                                                                                      

58,77

Samochody i pozost. pojazdy siln. przeznaczone do przewozu osób 
(inne niż obj. poz. 8702), włącznie z samochodami osobowo-towaro-
wymi i wyścigowymi             

51,21

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 47,43
Artykuły z gumy innej niż ebonit, gdzie indziej niewymienione                                                                                                  35,45
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Pozycja HS Eksport
Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż ob-
jęte poz. 3920                                                                             

33,65

Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne 
w miejsca do spania, oraz ich części                                                     

28,58

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Stany Zjednoczone, jako drugi najważniejszy rynek docelowy eksportu, im-
portują z woj. podkarpackiego przede wszystkim produkty przemysłu lotni-
czego (łączna wartość eksportu silników, części do statków powietrznych oraz 
samych statków powietrznych przekroczyła w 2014 r. 626 mln USD) (Tabela 
31). Oprócz ww. artykułów ważne miejsce w eksporcie zajmują produkty prze-
mysłu maszynowego oraz metalowego. 

Tabela 31. Eksport produktó w z woj. podkarpackiego do Stanów Zjednoczonych 
w 2014 r. (w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 459,49
Części towarów do statków powietrznych i kosmicznych                                                                                                  146,87
Wały napęd. i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; mech. i przekł. zę-
bate; skrzynie przekł. i pozost. ukł. zmieniające prędkość; koła zamach.; 
sprzęgła itp.

21,51

Statki powietrzne z napędem (np. śmigłowce, samoloty); statki kosmicz-
ne (włączając sztuczne satelity) oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne stat-
ków kosmicznych

20,35

Artykuły z niklu oprócz wymienionych w pozycjach od 7501 do 75072
000                                                                                           

16,75

Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione                                                                                                       13,78
Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczy
ch)                                                                                         

12,73

Wyroby ze szkła, w rodzaju stos. do celów stołowych, kuchennych, to-
aletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż 
te z poz. 7010 lub 7018)

11,76

Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbior-
ników, kadzi lub podobnych, włączając zawory redukcyjne i sterowane 
termostatycznie      

10,12

Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe                                                                                                         9,90
Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.
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Trzecim rynkiem docelowym eksportu, jednak o znacznie mniejszej wartości 
eksportu, jest Wielka Brytania. Do najważniejszych pozycji w eksporcie należą 
produkty przemysłu maszynowego (m.in. pompy, sprężarki, wentylatory, oka-
py), motoryzacyjnego (części i akcesoria do pojazdów) oraz drzewny (sklejka, 
płyty fornirowane i podobne) (Tabela 32). 

Tabela 32. Ekspor t produktów z woj. podkarpackiego do Wielkiej Brytanii 
w 2014 r. (w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Pompy powietrzne lub próżniowe, sprężarki i wentylatory powietrza lub 
innych gazów; okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wentylatorem, 
nawet z fi ltrami     

101,07

Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 
8701 do 8705                                                                                

25,57

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 14,46
Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe                                                                                                          13,81
Części towarów do statków powietrznych i kosmicznych                                                                                                  13,20
Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycja 0105, świeże, schło-
dzone lub zamrożone                                                                       

11,29

Wyroby ze szkła stos. do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, 
biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych (inne niż te z poz. 7010 lub 
7018)

9,90

Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny                                                                                                                    9,51
Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych inne niż objęte 
poz. 3920                                                                             

9,42

Kartony itp. pojemn. do pakow., z pap., tektury, waty lub. wstęg z włók. 
celul.; segregatory i podobne  art., z pap. lub tektury, stos. w biurach, 
sklepach i podobnych.      

8,73

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Przed rozpoczęciem analizy eksportu do Kanady, warto zwrócić uwagę na jego 
wysoką specjalizację. Dominuje przede wszystkim eksport produktów prze-
mysłu lotniczego (silniki, części do statków powietrznych i kosmicznych, wały 
napędowe, obudowy łożysk, łożyska itd.) (Tabela 33). Pozostałe grupy pro-
duktów odgrywają stosunkowo niewielką rolę w eksporcie, co wynika przede 
wszystkim z dużej odległości geografi cznej rynku kanadyjskiego.  
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Tabela 33. Eksport produktów z woj.  podkarpackiego do Kanady w 2014 r. 
(w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 235,41
Części towarów do statków powietrznych i kosmicznych                                                                                                  51,09
Wały napęd. i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; mech. i przekł. zę-
bate; skrzynie przekł. i pozost. ukł. zmieniające prędkość; koła zamach.; 
sprzęgła itp.

35,19

Artykuły z niklu oprócz wymienionych w pozycjach od 7501 do 75072
000                                                                                           

4,62

Wyroby ze szkła, w rodzaju stos. do celów stołowych, kuchennych, toa-
letowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te 
z poz. 7010 lub 7018)

2,71

Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, 
zawleczki, podkładki (również sprężyste) itp., z żeliwa lub stali                           

1,53

Części i akces. do maszyn obj. poz. od 8456 do 8465, włącz. głowice 
gwinciarskie masz., podzielnice, uchwyty do narzędzi wszelkich typów 
do obróbki ręcznej    

1,12

Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione                                                                                                       0,91
Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, włącznie 
z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkieto-
wymi, dachówkami i gontami  

0,76

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, niewymie-
nione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory 
profi lowe                 

0,44

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Eksport do Francji jest zdominowany przez produkty lotniczego. Łączny 
eksport wałów napędowych, przemysłu łożysk z obudowami, przekładni, 
silników czy też części do statków powietrznych i kosmicznych przekracza 
100 mln USD. Ponadto ważną pozycję zajmują również wyroby przemy-
słu motoryzacyjnego (części i akcesoria do pojazdów, przyczepy i naczepy), 
w przypadku których wartość eksportu przekracza 42 mln USD (Tabela 34). 

Tabela 34. Eksport produktów z woj. po dkarpackiego do Francji w 2014 r. 
(w mln USD)
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Pozycja HS Eksport
Wały napęd. i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizg.; mech. i przekł. 
zębate; skrzynie przekł. i pozost. ukł. zmieniające prędkość; koła za-
mach.; sprzęgła itp.

58,31

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe                                                                                                 38,91
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami 
od 8701 do 8705                                                                                

27,25

Przyczepy i naczepy; pozostałe pojazdy bez napędu mechanicznego; 
ich części                                                                                    

15,69

Części towarów do statków powietrznych i kosmicznych                                                                                                  13,10
Meble do siedzenia (bez objętych pozycją 9402), nawet przekształcalne 
w miejsca do spania, oraz ich części                                                     

12,64

Urządzenia mech. do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy 
lub proszków; gaśnice; pistolety natryskowe; maszyny wytwarzające 
strumień pary lub piasku 

12,01

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników 
objętych pozycją 8407 lub 8408                                                             

10,80

Artykuły z gumy innej niż ebonit, gdzie indziej niewymienione                                                                                                  10,60
Artykuły z aluminium oprócz wymienionych w pozycjach od 7601 do 
76152000                                                                                      

9,58

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Z kolei najważniejszym rynkiem docelowym dla wyrobów farmaceutycznych 
z woj. podkarpackiego w 2014 r. była Rosja. Wartość eksportu leków przekro-
czyła 90 mln USD. Znacznie mniejszą rolę odegrał eksport wyrobów przemy-
słu drzewnego i papierniczego (wartość eksportu na poziomie ok. 25 mln USD) 
(Tabela 35).  

Tabela 35. Eksport produ któw z woj. podkarpackiego do Rosji w 2014 r.
 (w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Leki (z wyłącz. wyr. z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z prod. zmie-
szanych lub nie, do celów profi laktycznych lub terapeut., w opak. lub do 
sprzed. detalicznej 

90,21

Pap., tekt., wata celul. i wstęgi z włók. celul., powl., impreg., pokryte, 
barw. pow., dekorowane lub z nadrukiem, w zwojach lub ark., bez poz. 
4803, 4809, 4810

12,59

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego                                                                                                               12,43
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Płyty, arkusze, taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy innej niż ebonit                                                                                          12,15
Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, 
koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, 
samobieżne      

6,72

Farby i pokosty na bazie polimerów syntetycznych i modyfi kowanych 
polimerów naturalnych, w środowisku niewodnym; roztwory określone 
w uwadze 4 do działu 32    

5,78

Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe, w formach podst.; 
poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe, pozostałe poliestry, 
w formach podst.

4,89

Środki owadobójcze, gryzonio-, grzybo-, chwastobójcze, opóźniające 
kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne 
produkty do sprzed. detal.    

4,47

Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie (np. złącza, kolanka, koł-
nierze), z tworzyw sztucznych                                                                 

4,33

Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumy                                                                                                             4,26
Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Co zostało podkreślone wcześniej, pozycja Ukrainy jako rynku docelowego 
eksportu wyrobów z woj. podkarpackiego uległa osłabieniu. Najważniejszymi 
produktami w eksporcie były wyroby przemysłu metalowego (wartość ekspor-
tu wyrobów walcowanych w 2014 r. na poziomie 17,74 mln USD) oraz obuw-
niczego (16,80 mln USD). 

Tabela 36. Eksport produktów z woj. podkarpackiego do Ukrainy w 2014 r. 
(w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
600 mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte                                 

17,74

Obuwie o podeszwach zewnętrznych z gumy, tworzyw sztucznych, skó-
ry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkach za skóry wyprawionej                             

16,80

Pap., tekt., wata celul. i wstęgi z włók. celul., powl., impreg., pokryte, 
barw. pow., dekorowane lub z nadrukiem, w zwojach lub ark., bez poz. 
4803, 4809, 4810

11,14

Leki (z wyłącz. wyr. z poz. 3002, 3005 lub 3006) złożone z prod. zmie-
szanych lub nie, do celów profi laktycznych lub terapeut., w opak. lub do 
sprzed. detalicznej 

10,45
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Owoce cytrusowe świeże lub suszone                                                                                                                            9,11
Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach 
podstawowych                                                                                          

7,19

Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na-
wet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych                           

6,49

Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienio-
ne ani niewłączone                                                                            

6,11

Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te objęte pozycją 8402                                                                                                  5,71
Pojazdy silnikowe do transportu towarów                                                                                                                         5,62

Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Ostatnim rynkiem docelowym poddanym analizie w tej części przewod-
nika są Czechy. Dominującą rolę w eksporcie pełnią części i akcesoria do 
pojazdów samochodowych (wartość eksportu w 2014 r. na poziomie bli-
skim 50 mln USD). Zaskakujące może być drugie miejsce w eksporcie, 
tj. kawa i pochodne, z wartością eksportu bliską 29 mln USD. 

Tabela 37. Eksport produktów z woj. podkarpackiego do Czech w 2014 r. 
(w mln USD)

Pozycja HS Eksport
Części i akcesoria do pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 
8701 do 8705                                                                                

49,27

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty 
kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji                                       

28,98

Żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach 
podstawowych                                                                                          

11,38

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych inne niż objęte 
poz. 3920                                                                             

8,16

Pap., tekt., wata celul. i wstęgi z włók. celul., powl., impreg., pokryte, 
barw. pow., dekorowane lub z nadrukiem, w zwojach lub ark., bez poz. 
4803, 4809, 4810

6,89

Oleje ropy naftowej i oleje otrzym. z minerałów bitumicznych, inne niż 
surowe; preparaty ginw. zaw. >=70 % olejów ropy naft. lub bitum.; oleje 
odpadowe        

6,17

Wkręty, śruby, nakrętki, wkręty do podkładów, haki gwintowane, nity, 
zawleczki, podkładki (również sprężyste) itp., z żeliwa lub stali                           

5,67

Włókna szklane (włącznie z watą szklaną) oraz artykuły z nich (na przy-
kład przędza, tkaniny)                                                                   

4,92
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Pozycja HS Eksport
Sztaby i pręty, kątowniki i kształtowniki z pozostałej stali stopowej; szta-
by i pręty drążone ze stali stop. lub niestopowej, nadające się do celów 
wiertniczych

4,60

Świnie żywe                                                                                                                                                     4,11
Źródło opracowanie własne w oparciu o dane CAAC.

Podsumowując tę część analizy, warto zwrócić uwagę na fakt, że w każdym 
z przeanalizowanych rynków docelowych dominują produkty przemysłu 
lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego oraz drzewnego. Co jest rów-
nież interesujące, niewielkie znaczenie w eksporcie mają produkty sekto-
ra rolniczego i przetwórstwa spożywczego. Wydaje się to istotne, biorąc 
pod uwagę utrudnienia w ich eksporcie na rynki wschodnie. Województwo 
podkarpackie omijają zatem w dużej mierze problemy, z jakimi boryka-
ją się województwa o znacznym udziale rolnictwa i przetwórstwa żywności 
w gospodarce (np. woj. lubelskie, gdzie nastąpiła konieczność poszukiwania 
nowych rynków zbytu dla owoców i przetworów z nich). 
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4.4. Adresy instytucji i urzędów istotnych dla polskiego eksportera

4.4.1.  Niemcy

Nazwa instytucji Adres
Wydział Promocji Handlu
i Inwestycji w Berlinie, Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Federalnej Niemiec

LeipzigerPlatz 2, 10117 Berlin-Mitte 
tel. 030/2062267-0

fax: 030/2062267-30 
e-mail: info@wirtschaft-polen.de

www.berlin.trade.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Federalnej Niemiec

Lassenstr. 19-21 14193 Berlin 
tel.: 030/223130 

fax: 030/22313155 
e-mail: Info@botschaft-polen.de

www.botschaft-polen.de
Konsulat Generalny RP w Hamburgu 
(okręg konsularny: Hamburg, 
Brema, Szlezwik-Holsztyn, Dolna 
Saksonia)

Grundgensstr. 20 22309 Hamburg 
tel.: 040/61187-0 
fax: 040/6325030 

e-mail:konsulat.hamburg@botschaft-polen.
de

www.hamburgkg.polemb.net
Konsulat Generalny RP w Kolonii 
(okręg konsularny obejmuje kraje 
związkowe: Północna Nadrenia-
Westfalia, Nadrenia-Palatynat, 
Hesja, Kraj Saary)

Lindenallee 7 50968 Koln 
tel. 0221/937300 
fax: 0221/343089 

e-mail: Konsulat.Koeln@botschaft-polen.
de

www.botschaft-polen.de
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji w Kolonii, Konsulat 
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Federalnej Niemiec

An der Alteburger Muhle 6 50968 Koln 
tel. 0049 221 34 99 11 
fax: 0049 221 34 99 10 

e-mail: info.koeln@wirtschaft-polen.de
kolonia.trade.gov.pl/pl

Konsulat Generalny RP 
w Monachium (okręg konsularny 
obejmuje kraje związkowe: Bawaria, 
Badenia-Wirtembergia)

Rontgenstr. 5 81679 Munchen
tel.: 089/4186080 fax: 089/471318 

e-mail:Konsulat.Muenchen@botschaft-
polen.de

www.botschaft-polen.de
Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Warszawa

ul. Miodowa 14 Warszawa 
tel. 48 22 53 10 500

48 22 53 10 600
e-mail: info@ihk.pl

www.ihk.pl
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Nazwa instytucji Adres
Polska Izba Gospodarcza 
w Niemczech

Kennedydamm 5 Duesseldorf 
0049211/497 69 98 10 0049211

/497 69 98 99 
e-mail: offi ce@pwdorg.org

www.pwdorg.org 
Niemieckie izby 
przemysłowo-handlowe 

Adresy izb znajdują się na stronie
Federacji Niemieckich Izb Przemysłowo-

Handlowych: www.dihk.de
Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung, www.diw.de
Bundesverband der DeutschenIndustrie 

(BDI), www.bdi-online.de 
Deutsche Wirtschaft, www.deutsche-wirt-

schaft.de
Statistisches Bundesamt Deutschland, 

www.destatis.de
Information und Technik Nordrhein-

Westfalen, www.it.nrw.de 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, www.iab.de 

   
4.4.2.  Wielka Brytania

Nazwa instytucji Adres
Ambasada RP w Londynie,
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

90 Gloucester Place
Londyn W1U 6HS
Wielka Brytania

tel. (+44) 207 317 27 00 
fax: (+44) 207 486 98 40 

e-mail: london@trade.gov.pl
www.london.trade.gov.pl

British Chambers of Commerce 65 Petty France
London

SW1H 9EU
tel. +44 (0)20 7654 5800
fax: +44 (0)20 7000 1373

www.britishchambers.org.uk
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Nazwa instytucji Adres
Polsko-Brytyjska Izba Handlowa ul. Marszałkowska 89 

Warszawa
e-mail: info@bpcc.org.pl

www.bpcc.org.pl
Londyńska Izba 
Przemysłowo-Handlowa
(London Chamber of Commerce and 
Industry)

33 Queen Street
GB-LONDON EC4R 1AP

tel. (004420) 72484444
fax: (004420) 74890391

e-mail: lc@londonchamber.co.uk
www.londonchamber.co.uk

HM Revenue&Customs www.hmrc.gov.uk
Companies House www.companieshouse.gov.uk
UKTI – United Kingdom Trade & 
Investment

www.ukti.gov.uk

 
4.4.3.  Francja

Nazwa instytucji Adres
Wydział Konsularny Ambasady RP 3, rue de Talleyrand, 7 75007 Paris Cedex 

07
tel. z Francji: 01 43 17 34 22 
z Polski: 0033 1 43 17 34 22 

e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
we Francji

1, rue de Talleyrand,75343 Paris Cedex 07
tel. 01 43 17 34 05

e-mail: paris.amb.info@msz.gov.pl
www.paris.polemb.net

Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji

86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
tel. (0033.1) 45.04.10.20
fax: (0033.1) 45.04.63.17
e-mail: paris@trade.gov.pl

www.paris.trade.gov.pl
Francuska Izba Przemysłowo-
Handlowa 
w Polsce (CCIFP)

ul. Widok 8, Warszawa
tel. (+48) 22 696 75 80
fax: (+48) 22 696 75 90
e-mail: ccifp@ccifp.pl

www.ccifp.pl
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Nazwa instytucji Adres
Polska Izba Handlowo-Przemysłowa 
we Francji

16, Place Vendôme
75001 Paris

tel. (+33) 1 40 22 99 20
e-mail: secretariat@ccipf.org

www.ccipf.org
ACFCI – Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et 
d’Industrie
(Zgromadzenie Francuskich Izb 
Handlowo-Przemysłowych),
Relations Economiques 
Internationales (Międzynarodowe 
Kontakty Gospodarcze)

46 Avenue de la Grande Armée, CS 50071, 
75858 Paris CEDEX 17

tel.: 01 40 69 37 00
e-mail: europe-acfci@acfci.cci.fr

www.cci.fr

Francuskie Centrum Handlu 
Zagranicznego
(Centre francais du commerce exte-
rieur (CFCE)

10, Avenue d’Iena
F- 75783 PARIS CEDEX 16

tel. (0033) 140733888
fax: (0033) 140733748

e-mail: acceueilcommercial@ubifrance.fr
www.ubifrance.fr

  
4.4.4. Kraje Europy Wschodniej

Nazwa instytucji Adres
Ambasada RP w Moskwie ul. Klimaszkina 4

115127 Moskwa 
tel.+7 495 231 1500

+48 22 3978350
+48 22 3978351

e-mail: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.
pl

Ambasada RP w Moskwie 
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji 

ul. Klimaszkina 4, 
115127 Moskwa

tel. +7 (495) 231-16-11
z Polski: (22) 490-97-41
fax: +7 (495) 231-16-15

e-mail: moscow@trade.gov.pl
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Nazwa instytucji Adres
Federalna Służba Celna ul. Nowozawodskaja 11/5 

121087 г. Moskwa
tel. +7 (495) 449-7252, +7 (495) 204-57-28 

fax:+7 (495) 204-57-12 
www.customs.ru

Polsko-Rosyjska Izba 
Handlowo-Przemysłowa

Ul. Zimna 2/2 
Warszawa

tel. 48 22 654-73-73, 
654-73-99

48 22 654-73-88
e-mail: prihp@prihp.com.pl

www.prihp.com.pl
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej na Białorusi

ul Z. Biaduli 11
220034 Mińsk

tel. (+375 17) 388-52-00
fax: (+375 17) 388-52-22

e-mail: ambasada.minsk@msz.gov.pl
http://www.minsk.msz.gov.pl/

Ambasada RP w Mińsku
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji

ul. Volodarskogo 6
220030 Mińsk, Białoruś

tel. (+375 17) 2004264, 2002772, 
fax: 2004974

e-mail: minsk@trade.gov.pl
http://www.minsk.trade.gov.pl/pl/

Polsko-Białoruska Izba Handlowo 
Przemysłowa

Ul. M. Kopernika 30 
Warszawa 00-336

tel./fax: +48 22 828 51 01, +48 22 828 51 02
info@pbihp.pl
www.pbihp.pl

Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej na Ukrainie

ul. Jarosławiw Wał 12, 
01901 Kijów

tel.  +38 044 230 0700
fax:  +38 044 270 6336
        +38 044 230 0743

e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl
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Nazwa instytucji Adres
Ambasada RP w Kijowie
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji

ul. Wołodymyrska 45, 
Kijów 01901, Ukraina

tel. (+380 44) 279 18 31, 
fax: (+380 44) 278 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl

https://kiev.trade.gov.pl
Wydział Konsularny Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kijowie

ul. Bogdana Chmielnickiego 60
01034 Kijów

tel. (38044) 284 00 40
fax: (38044) 234 99 89

e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl
www.kijow.msz.gov.pl

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej we 
Lwowie

ul. Iwana Franka 110, 79011 Lwów
tel. (+380 32) 2957988
fax: (+380 32) 2957989

Polsko-Ukraińska Izba 
Gospodarcza

ul. Szpitalna 1/28 
Warszawa

tel. +48 22 827 00 81
fax: +48 22 827 10 79 

e-mail: info@pol-ukr.com
www.pol-ukr.com

Polska-Ukraińska Izba 
Gospodarcza   Przedstawicielstwo 
Generalne w Kijowie

R. Okipnoyi 2/407
02-002 Kiev 

tel. +380 44 568 42 06
fax: +380 44 568 41 67

e-mail: kyiv@pol-ukr.com
info.ukraine@pol-ukr.com

European Business Association EBA Head Offi ce in Kyiv
1st fl oor, 1A Andriyivsky Uzviz

Kyiv, 04070, Ukraine
tel. +38 044 496 06 01
fax: +38 044 496 06 02

e-mail: offi ce@eba.com.ua
www.eba.com.ua
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4.4.5. Stany Zjednoczone

Nazwa instytucji Adres
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w Waszyngtonie

2640 16th St NW
Washington, DC 20009

tel. (202) 499 17 00
fax: (202) 328-6271

e-mail: washington.amb@msz.gov.pl
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP 
w Waszyngtonie

1503 21st Street NW, Washington DC 
20036, USA

tel. (202) 467 6690
fax: (202) 833 8343

e-mail: washington@trade.gov.pl
www.washington.trade.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Nowym 
Jorku,
Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji

675 Third Avenue, Nowy Jork, NY 10017, 
USA

tel. +1 (212) 370 5300, 
fax: +1 (212) 818 9623

e-mail: newyork@trade.gov.pl
NYC Mayor’s Offi ce for 
International Affairs, Division for 
International Business

Two United Nations Plaza, 27th Floor
New York, NY 10017
tel. (212) 319-9300
http://www.nyc.gov

US Department of Commerce U.S. Department of Commerce
1401 Constitution Ave., NW

Washington, D.C. 20230 
tel. (202) 482-2000

www.commerce.gov
US Chamber of Commerce 1615 H Street, NW

Washington, DC 20062-2000
tel. 202-659-6000

Customer Service: 1-800-638-6582 www.
uschamber.com

U.S. Customs and Border 
Protection

1300 Pennsylvania Avenue, NWWashington, 
D.C. 20229

tel. 703 – 526 - 4200   
http://www.cbp.gov

Food and Drug Administration 5600 Fishers Lane
Rockville, Maryland 20857

tel. 1-888-463-6332 
http://www.fda.gov
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4.4.6.  Kanada

Nazwa instytucji Adres
Ambasada Kanady w Warszawie ul. Jana Matejki 1/5

00-481 Warszawa 
tel. (+48 22) 584 3100
fax: (+48 22) 584 3192

wsaw@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/poland-

pologne/index.aspx?lang=pol
Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w Kanadzie

443 Daly Avenue
Ottawa, Ontario, K1N 6H3

tel. (613) 789-0468
fax: (613) 789-1218

e-mail: ottawa.info@msz.gov.pl
http://ottawa.msz.gov.pl/pl

Wydział Promocji Handlu 
i Inwestycji Ambasady RP

3501 Ave du Musee
Montreal, Quebec H3G 2C8

tel. (514) 282-1732, (514) 282-1733
fax: (514) 282-1784

e-mail: montreal@trade.gov.pl
http://montreal.trade.gov.pl

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Montrealu 

1500 Avenue des Pins Ouest, Montreal, 
Quebec H3G 1B4

tel. (514) 9379-481/2
fax: (514) 9377-271

e-mail: montreal.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.montreal.mfa.gov.pl

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Toronto

2603 Lakeshore Blvd. West, Toronto, Ontario 
M8V 1G5

tel. (416) 252-5471 
fax: (416) 252-0509 

e-mail: toronto.info@msz.gov.pl
http://www.toronto.mfa.gov.pl

Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Vancouver

1177 West Hastings Street, Suite 
1600,Vancouver, B. C. V6E 2K3

tel. (0-01604) 6883-530, 6884-730; 
fax: 6883-537

e-mail: vancouver.kg.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.vancouver.mfa.gov.pl
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Nazwa instytucji Adres
Konsulat RP w Calgary 3015 – 15 Street N.E.

Calgary, Alberta T2E 7L8
tel. (403) 291 34 55

fax: (403) 287 74 42 i (403) 291 34 55
e-mail: calgary@polishconsulate.ca

Konsulat RP w Edmonton Suite 107, 4990 - 92 Avenue, 
Edmonton, Alberta T6B 2V4 

tel. (780) 415-5154 
fax: (780) 463-5280 

e-mail: john.szumlas@aagi.ca
Konsulat RP w Halifax 14 Samuel Terrace

Halifax, Nova Scotia B3N 3A2
tel. (902) 219 04 08

e-mail: jan.k.skora@gmail.com
http://www.polishconsulhalifax.ca

Konsulat RP w Winnipeg 219 Marion St
Winnipeg, Manitoba R2H 0T5

tel. (204) 480 88 12
fax: (204) 480 88 13

e-mail: polish.consulate@winnipegkh.ca
Konsulat RP w Saskatoon 39 - 23rd St East, Suite 103

Sakatoon, Saskatchewan S7K 0H6
tel. (306) 244 22 77
fax: (306) 244 67 55

e-mail: wpolszynski@sasktel.net
http://www.polishconsulatesask.com

Canada-Poland Chamber of 
Commerce of Toronto 

77 Stoneham Road
Toronto ON Canada

M9C 4Y7
e-mail: info@canada-poland.com

www.canada-poland.com
Kanadyjskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Handlu i Rozwoju

125 Sussex Drive
Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada 

tel.   (+1) 613-944-4000
fax: (+1) 613-996-9709

http://www.international.gc.ca
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Nazwa instytucji Adres
Centrum Administracji 
Zezwoleniami Kanadyjskiej 
Agencji Kontroli Żywności

The Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Dr, Camelot

Ottawa, ON, Canada, K1A 0Y9
tel.   (+1) 613 221-3737
fax: (+1) 613 228-6608

http://www.inspection.gc.ca
The Canadian Trade 
Commissioner Service

ul. Matejki 1/5
00-481 Warszawa

Poland 
tel. (+48 22) 584-3360
fax: (+48-22) 584-3195

e-mail: wsaw-td@international.gc.ca
www.tradecommissioner.gc.ca/pl
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1. Types of strategies used to enter foreign markets

1.1. Indirect export

Indirect export is regulated by article 2, section 8, point b of the Goods and 
Service Tax Act of 11 March 2004 (Dz. U. 2004, No. 54, Item 535).  Indirect 
export takes place when manufactured goods are shipped to a country located 
outside of the EU by a buyer headquartered outside of the country of purchase 
or a company purchasing on behalf of such buyer. The manufacturer employs 
the services of an intermediary who is responsible for transporting the goods 
from the point of loading to the border and then to the buyer’s premises in his 
home country. Therefore, the manufacturer’s sole task is to hand the goods over 
to the intermediary who, for a fee, takes over the responsibility and expenses 
associated with their distribution. The manufacturer is not required to handle 
border formalities and deal with the authorities of the destination country.

In order for a business activity to be considered an export of goods, the 
following conditions need to me bet: 

• the goods are being shipped outside of the EU

• the Customs Offi ce confi rms that the goods have left the EU by issuing 
a declaration adhering to customs regulations, 

• the goods leave the country in the form of a delivery (the right to 
ownership of the goods is transferred) made by the manufacturer 
or by a third party acting on his behalf (direct export) or by a buyer 
headquartered outside of the country or a third party acting on his behalf 

(indirect export).

 

The following is an example of an indirect export: a Polish manufacturer 
sells goods to a foreign company which then proceeds to ship them out of the 
EU, or hires an outside company to do the shipping, and handles all customs 
formalities. 
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This type of export is preferred by manufacturers who have no prior export 
experience or are unfamiliar with the market that they are entering, and when 
the demand in the market is insuffi cient to commit sizeable company resources. 
Indirect export is the best strategy for small and medium companies who do not 
possess signifi cant fi nancial assets and cannot afford to take big risks.  This is 
a very feasible option from a fi nancial standpoint as almost no investment in 
marketing and advertising is required on the part of the manufacturer. There 
is no need for carrying out advertising campaigns, acquiring customers and 
setting up distribution networks. The manufacturer does not incur the costs of 
organising the export. He is not responsible for obtaining all of the necessary 
permits and certifi cates, paying the customs duties, and arranging shipping. 
More importantly, the manufacturer does bear any risk. Should the demand not 
meet expectations, it is the intermediary who has to handle the problem.

Indirect export is handled by export-import companies or agents. Export 
companies that handle the shipping of goods outside of the country 
are intermediaries and bear the risk of distributing the goods in the 
destination market. Whereas an export-import agent’s task is to establish 
contacts between domestic exporters and foreign importers for which 
a commission fee is charged. Depending on the risk involved, the services of 
the following types of export-import agents may be employed:  international 
trade brokers - works on behalf of and for the account of the exporter, 
commissionaires - work on their own behalf and for the account of the exporter, 
and dealers - work on their own behalf and for their own account1.

In order to become independent of intermediaries, an optimal course of 
action would be to deliver goods to international markets through numerous 
distributors. We would advise carrying out market research, or at least market 
trend studies, which would allow you to obtain information concerning the 
current situation in international markets. 

1 E.Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
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Direct export is another type of strategy which will be addressed in more 
detail in section 1.2. The difference between indirect and direct exports is not 
solely conceptual. Exported goods are exempt from VAT and require export 
documentation to be prepared. 

In accordance with article 41, paragraph 11 of the VAT Act, when exporting 
indirectly, the taxpayer may be exempt from VAT if he obtains a copy of 
a document in which the Customs Offi ce, in line with the customs regulations, 
attests to the goods being shipped outside of the EU, before fi ling an income 
statement for the accounting period within which the goods were shipped.  
The document must also include an exact description of the goods that were 
delivered and shipped. Therefore, it is in the seller’s best interest to collect 
documents that attest to the goods leaving the EU and, moreover, confi rm that 
the good delivered were the same as those that were later exported. 

Table 1. Positive and negative aspects of indirect export
Positive aspects Negative aspects

• Low cost of entry into foreign 
markets.

• The challenge associated with 
entering a foreign market is 
handled by the intermediary.

• Low fi nancial risk (the 
manufacturer does not have to 
bear marketing costs). 

• Few employees required; 
establishing a new export 
department is not necessary.

• The need to introduce 
improvements needed to 
meet foreign manufacturing 
standards.

• Low profi tability (numerous 
domestic and foreign 
intermediaries whose commission 
fees diminish revenue).

• Being dependent on 
intermediaries.

• Lack of direct contact with buyers.
• The company acquires no 

experience in dealing with foreign 
buyers.

• Information concerning the 
changes taking place in foreign 
markets may reach you too late.
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Positive aspects Negative aspects
• The company may obtain 

basic knowledge in the fi eld of 
exports.

• Insignifi cant infl uence over sales, 
but also on the image of the 
company’s products and services, 
in foreign markets. 

Source: own work 

1.2. Direct export

Direct export involves the manufacturer exporting his goods outside of the European 
Union by his own means or by authorising an outside entity to ship the goods on behalf 
of his company and handle all formalities associated with transporting the goods across 

borders and selling them in foreign markets.  In this case, export documents are 
issued in the exporting company’s name. 

Direct export is worth considering, especially if:
• the company possesses specialised knowledge and is familiar with 

international trade mechanisms, foreign markets, and trade agreements,
• employs qualifi ed employees,
• has suffi cient fi nancial resources enabling it to undertake responsibilities 

associated with direct export (freight forwarding, transport, insurance, 
building distribution channels, choosing foreign partners),

•  has access to a pool of potential customers and buyers.

Business contacts intensify along with the growth of direct exports which opens 
up paths to new types of international activity that require bigger commitment. 
When compared to indirect export, direct export provides bigger control 
over the trading process. Another positive aspect of direct export is that the 
manufacturer has a bigger infl uence over the company’s position in foreign 
countries by becoming involved in creating marketing strategies and devising 
avenues of development in new markets. The associated risk and investment 
may be bigger, but it creates opportunities for bigger profi ts. The manufacturer 
no longer has to involve and pay off intermediaries. 



101

The company is able to adapt to the needs of foreign markets much quicker and, 
therefore, generates higher revenues.

Nevertheless, as we mentioned before, it must be kept in mind that direct 
export is associated with an increased risk of operating in foreign markets and, 
thus, requires more fi nancial and human resources. However, it does negate 
the shortcomings of indirect export that were mentioned earlier. Considerable 
costs, especially those associated with building company image abroad, may be 
considered a drawback. 

Direct export requires suffi cient commitment on the part of the manufacturer 
and this involves establishing an effective export department, along with 
employing specialists and carrying out market research. A number of direct 
export methods are listed below:

• direct export from the country of origin - once the scale of export 
increases, it may prove necessary to create an export offi ce or 
department within the company, i.e. a specialised unit responsible 
for all issues related to the export of goods, such as: foreign market 
research and penetration, establishing contacts, tendering, contracting, 
conducting negotiations, etc. The unit operates in the country of origin, 
but its members are sometimes required to travel in order to conduct 
negotiations and sign agreements. This requires some reorganising and 
committing additional fi nancial resources.

• a representative offi ce - the manufacturer sets up a sales offi ce 
abroad whose tasks include acquiring customers, negotiating 
terms of deliveries and conducting market research. There 
is a number of different types of representative offi ces. An 
employee of the company may be sent abroad to establish 
a representative offi ce. This requires taking care of challenging 
formalities associated with arranging residency for a foreigner in the 
destination country.  The exporter may also consider hiring an employee 
locally, thus avoiding the aforementioned formalities. However, cultural 
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and psychological differences between the exporter’s employees and the 
locally-hired representative may create diffi culties in communication. 
Another solution is to hire the services of a foreign company, specialising in 
a specifi c fi eld, which would act as the exporter’s representative.

• through a distributor or foreign sales agent - the manufacturer may 
decide to grant the agent/distributor exclusive or limited rights 
to represent the company in a specifi c country. Channelling sales 
through foreign sales agents is feasible when the company does not 
expect to delve deeper into a given market’s distribution network. 
The domestic manufacturer contacts foreign sales agents with 
a proposition of selling a set amount of goods in a given market at 
a proposed price. The intermediary will agree to this proposition only 
if he is able to fi nd a buyer (an end buyer or another distributor). 
This strategy is best employed in the early stages of export 
development. Another approach would be to hire the services of 
a foreign representative to act as a sales agent. However, this is more 
similar to a foreign representative offi ce. When searching for agents, it 
is important to check if the candidates meet all conditions necessary to 
perform their tasks. An agent should:

o be familiar with the local customs and language
o have a network of contacts among local companies
o have extensive experience. 2

Table 2. Positive and negative aspects of direct export
Positive aspects Negative aspects

• The company gains experience 
and becomes familiar with 
foreign markets

• Selling goods is more profi table 

• Considerable organisational and 
operational costs

• Becoming familiar with foreign 
markets through trial and error

2 Centrum Obsługi Eksportera przy RARR: Przewodnik dla eksportera, Rzeszów 2003.
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Positive aspects Negative aspects
• An opportunity to gather 

valuable knowledge concerning 
international markets

• Becoming independent of 
intermediaries.

• Having infl uence on the sales 
process

• Being able to react to market 
trends and demands

• The manufacturer risks incurring 
losses if the venture does not 
succeed.

Source: own work 

1.3. Licensing

Licensing involves selling a license, i.e. a set of operating principles 
applying to specifi c conditions which are meant to yield a predetermined 
outcome as part of a licensing agreement.  The license may apply to a 
production cycle, a distribution cycle or a service. When a license is sold to 
a foreign company, it gains access to “intangible assets” such as:

• intellectual and/or industrial property, patented technological or 
organisational solutions, trademarks, formulas, recipes, copyrights;

• organisational know-how,
• the company name.

The buyer obtains a license and is free to use it in any way that he chooses. The 
license does not determine the manner in which the entirety of the licensee’s 
business is run - it only entails a part of his operations. For example a license for 
manufacturing cars of a certain brand includes the manufacturing technological 
process consisting of the following steps: delivery of raw materials, processing 
of raw materials in line with the design, assembly, delivery of fi nished, ready to 
use cars. In theory, licensing does not involve providing constant training and 
information to the buyer and does not oblige the seller to remain in contact with 
the buyer. Nevertheless, licensors often provide technical assistance, consulting 
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and training to their licensees. Franchising is a special type of licensing.

The license does not determine where raw materials must be obtained from, 
nor does it impose specifi c forms of organising production and the company 
structure. It also gives the licensee the freedom to choose his methods of sales 
and marketing, as well as distribution. The lack of these conditions is what 
distinguishes licensing from franchising.

A nondisclosure clause, usually covering the license’s know-how, is an 
important part of a licensing agreement. It prohibits the licensee from passing 
the knowledge on to third parties and, therefore, treats this most important 
component of the agreement as strictly confi dential.  

The aforementioned intangible assets are passed onto the licensee for a royalty 
fee. 

The company that is selling the license does not incur the costs of setting up 
production in a foreign country, nor does it bear the associated risks, but instead 
earns revenue from selling the license and increases the reach of its brand. The 
possibility to test the market without incurring any costs may also be considered 
a positive aspect of licensing. The commercial risk is also insignifi cant, as it 
is the licensee that takes on the responsibility of selling the fi nished goods. 
The drawbacks of licensing include a lack of full control over the licensee’s 
production, marketing, and strategy which may threaten the good image of the 
brand if quality standards are not adhered to and proper commercial policy is 
not implemented. The licensee may also use the technological and commercial 
secrets of the licensor to make copies, especially when insuffi cient patent 
protection is used

1.4. Commissioned production

This is a type of foreign investment which involves a foreign company 
establishing relations with a domestic manufacturing company with the aim 
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of commissioning the manufacture of a product in line with a set product 
specifi cation. The manufacturer is tasked with producing the goods using 
materials supplied by the commissioning company or obtained through its own 
supply chain. The foreign investor’s responsibilities include selling the goods 
which also entails, for example, carrying out advertising campaigns. The goods 
may be sold under the investor’s own brand. The opportunity for domestic 
manufacturers in this case lies in meeting the requirements of commissioned 
production which, in the future, may lead to them becoming direct exporters 
and, thus, greatly increase their revenue. 

Table 3. Positive and negative aspects of commissioned production 
Positive aspects Negative aspects

• Low risk
• Low capital commitment
• Low human capital requirements
• The opportunity to develop quality 

standards required in foreign 
markets 

• The strategy is best adopted in 
the early stages of international 
business development 

• An opportunity to establish 
business contacts and, in the future, 
become a direct exporter.

• Low profi tability
• The manufacturer will be given few 

opportunities to become familiar with 
foreign markets and, therefore, will 
not gain the experience necessary to 
internationalise his business. 

• A high risk of the investor adopting an 
instrumental approach to the supplier/
manufacturer.

• The exporter fi nds himself in 
a weak negotiating position

• The business venture may become 
unprofi table if manufacturing costs, 
including salaries, rise 

• Manufacturing of this type may 
generate losses and become 
a source of fi nancial diffi culties 
for the company if, for example, 
investments in machinery are made 
and the foreign partner decides to 
terminate the contract.

Source: own work 
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1.5. Joint venture

Joint ventures are a type of international direct investments in which two 
independent partners, i.e. an exporter and a local company, based in different 
countries, establish a new company seeking to meet a certain goal, for example: 
selling the exporter’s products, building a sales network, manufacturing goods 
locally, transferring parts of the production process, etc.

By entering a joint venture with a local company, the exporter may fi nd 
it easier to adapt his technology to the local environment. Moreover, 
the more the product that is meant to be manufactured abroad differs 
from the ones manufactured domestically, the more profi table (from the 
point of view of the direct investor) the cooperation with a partner from 
a foreign country will be. In such cases, establishing a joint venture may be the 
best strategy to pursue. It would also be advisable to take this course of action 
when the investor is not familiar with the foreign market that he wishes to 
invest in and has insignifi cant experience in such endeavours.

The economic situation and overall investment conditions in the host country 
should also be taken into account when considering a joint venture. If these prove 
favourable to foreign investment, and the economic, legal, social, and cultural 
conditions are similar to those of the investor’s country, then involving a local partner 
may be unnecessary. However, if these conditions are not met, then establishing 
a joint venture with a local company may prove worthwhile. International joint 
venture partners sign an agreement in which the commitments of each side are 
listed, including:

• contributions in-kind,
• funds,
• know-how,
• knowledge of the local market, legislation and customs,
• networks of contacts with domestic and international channels of 

distribution and purchasing.
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A variety of international joint venture categories may be defi ned depending 
on the assumed criteria. The simple solution is to establish a company in which 
the foreign and domestic investors would hold an equal share capital. This 
gives each side equal access to the company’s assets, profi ts and managements, 
unless the founding agreement states otherwise. 

The amount of shares held by each side determines whether the venture is of 
the minority-majority or equal-share type, the latter of which allows for true 
partnership to take place, but presents considerable challenges for management 
and complicates the decision-making process.  

The following types of joint ventures may be distinguished from a legal 
perspective: private joint ventures (undertaken by natural persons and 
private legal entities), mixed joint ventures (undertaken by private legal 
entities and a state company or companies, the cooperation usually involves 
developed and developing countries), public joint ventures (undertaken by 
a private legal entity or entities and a company with a high number of small 
shareholders). 

Three types of joint ventures, namely vertical, horizontal, and lateral, may be 
distinguished depending on the level of diversity within the partnership. Vertical 
joint ventures involve companies that operate in two segments of the same 
sector (e.g. a freight forwarding and a shipping company), whereas horizontal 
joint ventures are partnerships of companies that deal in the same sector, i.e. 
freight forwarding companies. Therefore, this type of venture is established 
by competitors. Lateral partnerships are formed by companies that have been 
doing business in completely different sectors (e.g. a venture involving a freight 
forwarding company and a manufacturing company meant to provide shipping 
services to the latter) 3. 

As regards the means of creating such partnerships, the partners may found a 
new company or acquire an existing one. 
3 D.Simpson: Joint venture jako forma internacjonalizacji w sektorze usług spedycyjnych, Sopot 2001.
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Depending on the planned duration of the partnership, joint ventures may be 
divided into those that are established to meet certain goals and those that have 
no set goals and may continue operating indefi nitely.

When analyzing the benefi ts of joint venture partners, the contributions that 
each of them makes should be taken into account. When their share, as well 
as knowledge and experience, are similar, then the benefi ts are usually equally 
divided and stem from jointly-made decisions. Joint ventures are often helpful 
when trying to deal with various kinds of commercial barriers and, at the same 
time, allow the associated risk to be distributed evenly between partners. 

Table 4. Positive and negative aspects of joint ventures
Positive aspects Negative aspects

• The exporter gains a local partner 
and is able to benefi t from his 
knowledge of the local environment 
(competition, culture, language, 
political system, business customs, 
notable individuals, etc.)

• The knowledge possessed by the 
partner and the exporter becomes 
combined.

• The benefi ts that arise out of 
economies of scale, e.g. a decrease 
in unit costs, gaining a competitive 
advantage, etc.

• The risk is shared by the partners.
• The partners complement each 

other and their cooperation brings 
benefi ts to both parties.

• Getting access to new technology, 
cheap raw materials and workforce, 
modern management systems, new 
markets, etc.

• Considerable risk and costs.
• Building good relations with another 

company takes time and effort.
• The risk of choosing the wrong 

partner who may wish to only work 
towards his own goals. Confl icts of 
interests associated with an imprecise 
division of assets and responsibilities 
may arise.

• Differing cultures and management 
styles may hamper integration and 
cooperation.

• The partners may hold different views 
on the matters of strategy.

• Misunderstandings may arise 
when partners do not meet their 
commitments related to investments, 
employment levels, and salaries. 
Confl icts may arise around dividing 
profi ts, incurring costs of investments, 
etc.
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Positive aspects Negative aspects
• A confl ict of interests may break out 

when the partner’s parent company 
decides to enter the market or one 
of the partners encounters fi nancial 
troubles.

• Disclosing business and technology 
secrets to the partner. 

• The invested funds may be lost if the 
venture proves unsuccessful. 

• Differences in opinion concerning 
strategy choices may lead to the 
agreement being terminated and this, 
in turn, will bring about fi nancial loss.

Source: own work

1.6. Foreign branch

One way of entering foreign markets is to establish a foreign branch, i.e. an 
entity headquartered in a different country than its parent company which 
nevertheless retains control over its operations. It must be emphasized that this 
type of investment differs from a direct export approach through a representative 
offi ce taking the form of a local company. Foreign branches have more freedom 
in doing business, they basically take over some stages of manufacturing from 
their parent companies, however their marketing strategies remain dependent on 
parent companies. In other words, foreign branches are basically manufacturing 
plants located abroad. This type of foreign market activity requires considerable 
fi nancial assets. In principle, branches handle sales and distribution, but their 
activity may also include storage and advertising. Branches also play the role 
of exhibition and customer service centres.
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In some cases, local legal regulations do not require foreign branches to fi ll 
fi nancial quota or apply for relevant business permits, as long as the parent 
company is registered within the European Economic Area, possesses all 
relevant permits, and is able to provide fi nancial guarantees for its branch.   

This type of investment is associated with higher risk than direct export, but 
gives the company bigger control over the fl ow of goods and sales in the foreign 
market. Goods manufactured by parent companies are often sold by foreign 
branches with the intent of lowering operating costs.
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2. Selected foreign market access issues relevant for Polish exporters

2.1. The customs system

2.1.1.  European Union Member States

 Upon entering the European Union, Poland became part of the so-called EU 
Internal Market.The common market’s foundations lie in the free transfer of 
goods, people, services and capital which has become possible along with the 
implementation of a common commercial policy governing taxes and customs.
Polish legal regulations have been modifi ed to comply with EU law.The 
Customs Code of 19 March 2004 contains all regulations applying to customs 
in Poland.The Code is supplementary to EU law:

• regulations applying to the import of goods into, and the export of 
goods outside of, the European Union customs area,

• regulations applying to goods covered by the Common Agricultural 
Policy,

• the manners in which information is provided to entities responsible 
for tracking trade with member states of the EU and gathering relevant 
statistical data

- as well as the rights and responsibilities of persons and the rights and 
responsibilities of customs authorities4

Poland became a member of the customs union upon accession to the European 
Union.In accordance with Article 28 of the Treaty of the Functioning of the 
European Union5, the customs union involves:

• the prohibition between Member States of customs duties on imports and 
exports and of all charges having equivalent effect;

• the adoption of a common customs tariff in their relations with third 
countries.

4  Dz.U. No. 68, Item. 622, as amended
5  Dz.Urz. UE C 83/47 of 30 March 2010
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Owing to the above regulations, Poland is able to trade with other EU Member 
States without customs barriers and border controls. Trade with third countries 
is regulated by a common commercial policy along with a common customs 
tariff.Complete information on this subject are contained in the Integrated Tariff 
of the European Communities (http://isztar.mf.gov.pl/).It contains, among 
others, preferential customs duties, suspended customs duties, tariff quotas 
and limits, regulations applying to agricultural goods, means used to limit the 
import and export of goods (for example quantitative limits) and means used to 
gather statistical data.

“The Market Access Database” may prove useful when exporting 
goods to third countries. It is a database containing access 

information, including formalities, customs tariffs, most notable 
trade barriers, concerning around 100 countries.

http://madb.europa.eu

2.1.2.  Eastern European Countries

Exporting goods to the East requires extensive knowledge and commitment. 
Manufacturers who wish to sell their goods in these markets must be 
aware of all obstacles associated with customs formalities and transport 
permits. Although Russian law is theoretically based on standards 
present elsewhere in the world, customs formalities may be a source 
of multiple diffi culties. Shipping goods East also involves obtaining 
a multitude of certifi cates and permits through very complicated procedures. 
Many goods may not be sold in Eastern European countries, or even transported 
through their territories, without the necessary certifi cates.

When planning to export into Eastern Europe, one should be aware of 
the Eurasian Economic Union which is based on the Customs Union, i.e. 
an international agreement to create a single customs area. Its members 
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currently include Russia, Belarus, Kazakhstan and Armenia. Members 
of the Union have a single customs tariff policy in place, as well as 
a number of other regulations, including standards and technical regulations, 
governing trade with third countries. Numerous common requirements of 
ensuring compliance and safety of production, necessary for selling goods in 
the Union markets, have been put in place. Common Certifi cates of Compliance 
of the Customs Union and Declarations of Compliance of the Customs Union 
were created and are valid across all member states of the Customs Union. 

Goods which are compliant with the Technical Regulations and have, therefore, 
been granted the Declaration or Certifi cate of Compliance of the Customs 
Union, should be properly labelled before being sold in the Customs Union 
markets.  Goods labelled with the EAC Mark may be traded in the Customs 
Union countries. The mark may either consist of black letters set against a white 
background or white letters set against a black background.

When applying for certifi cates, exporters may choose between a certifi cate 
or declaration of compliance, valid in a specifi c country, or a Certifi cate of 
Compliance of the Customs Union (if the goods in question are listed in the 
Customs Union certifi cation requirements). Below are listed the certifi cates 
required in Russia:

• GOST-R certifi cate of compliance
• GOST-R voluntary certifi cate of compliance
• GOST-R declaration of compliance
• Fire Safety Certifi cate
• TR (Technical Regulations) certifi cate
• Russian Rostechnadzor Permit
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• Rejection letter
• Customs Union Certifi cate
• FSB notifi cation
• Certifi cate of State Registration of the Customs Union

Among the most important of the above is the Certifi cate of Compliance 
(GOST-R), which attests to the exported goods or services being compliant 
with the Russian Federation’s norms and standards, and the Hygienic Certifi cate 
required for foodstuffs, cosmetics, clothing and other goods which come into 
direct contact with food or human skin. The latter certifi cate is issued by Russian 
sanitary-epidemiological stations.  

Other certifi cates required to export goods to Eastern European markets include: 
• UkrSEPRO Certifi cate of Compliance - issued in accordance with the 

regulations of the certifi cation system of the Republic of Ukraine, 
• Ukrainian sanitary-epidemiological certifi cate,
• BelST Certifi cate of Compliance - issued in accordance with the 

regulations of the certifi cation system of the Republic of Belarus, 
• Belorussian sanitary-epidemiological certifi cate,

More than a half of the goods sold and used in Eastern countries have to undergo 
an obligatory compliance certifi cation process. This applies both to domestic 
and imported goods. 

To successfully do business and export to Eastern European markets one should 
follow expert advice and obtain as much information about the market as possible. 
When arranging shipments bound for the East, it is worth remembering that a 
bank needs to be notifi ed in advance of a planned import or export transaction, 
dates of payment and shipping must be set exactly and registered with a bank, 
which requires additional permits and processing fees. 
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2.1.3. United States market

The United States market offers very low customs duties (an average of 4%). 
Nevertheless, all goods imported to the USA must go through customs. US 
Customs and Border Protection (CBP, www.cbp.gov) is the body responsible 
for charging customs duty. Duty is usually charged as a percentage of the 
transaction value of the imported goods.  The full list of rates and goods 
classifi cation guidelines are contained in the Harmonised Tariff Schedule6. If 
commercial documents do not contain the transaction value of imported goods, 
the CBP is authorised to appraise the goods using the price of similar goods as a 
guideline. In accordance with US legal regulations, the importer is responsible 
for correctly classifying imported goods and calculating customs rates. The 
CBP does not request importers to present licenses and permits (should they be 
required), however other federal agencies may do so. 

Other market protection mechanisms, such as customs contingents (applying 
only to a small group of products such as powdered milk, cheese, sugar) or import 
licenses and permits, have relatively low impact. Nevertheless, manufacturers 
and importers are required to obtain specifi c certifi cates. American importers 
usually employ the services of customs agents who provide information which 
goods require certifi cates when being imported into the US. For example 
when importing foodstuffs into the US, it is especially important to observe 
the regulations of the Bioterrorism Act of 2002 which requires importers and 
producers of foodstuffs to be registered with the FDA. 

One must also be aware that there is a number of additional obstacles associated 
with the customs procedure that considerably increase import costs, e.g. 
additional customs fees, mandatory shipping notifi cations, etc.  These obstacles 
also include customs and transport procedures, customs documentation, 
certifi cates of origin, processing fees, permits, licenses, import bans, as 
well as technical trade barriers and requirements concerning such issues as: 

6 www.usitc.gov/tata/hts/index.htm [access date: 11.04.2015].
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standardisation, certifi cation, accreditation, technical norms and compliance 
procedures, marking of goods, product safety, environmental care, consumer 
protection. 

2.2. Standardisation, norms, quality certifi cation

2.2.1. The CE Mark

The CE (Conformité Européenne) Mark is key in determining whether a product 
meets all European legal regulations and, therefore, may be freely sold in all EU 
markets.By marking their goods with the CE logo, manufacturers declare that 
their products fulfi l the safety regulations contained within the so-called New 
Approach Directives.This means that the manufacturers or recognised control 
bodies have verifi ed that the goods are compliant with relevant requirements 
contained within the directives and may therefore be sold in the European 
Economic Area and Turkey.

Thus, for a manufacturer to be able to mark his products with the CE mark, 
relevant analyses should be carried out and a set of requirements must be fulfi lled. 
The product must also undergo assessment meant to determine its conformity 
with relevant directives.This process and its results must be documented.

The Polish procedures of assessing compliance with the CE Mark requirements 
and the rules of placing the mark on fi nished goods, as well as requirements 
for manufacturers and importers, are contained in the Compliance Assessment 
Act of 30 August 2002 (Dz. U. 2004, No. 204, Item 2087, as amended) and 
the Executive Order on General Requirements for Specifi c Products.The legal 
defi nition of a safe product is contained within the General Product Safety Act 
of 12 December 2003. A safe product should not present a threat to consumers, 
or may present an insignifi cant threat associated with its normal usage, and 
conform to stringent health and safety requirements when used in ordinary 
circumstances or circumstances that are out of the ordinary but nevertheless 
foreseeable, taking into account the duration of usage and, depending on the 
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type of product, the manner of activation and the guidelines for mounting and 
maintenance. 

It should be noted that not all products are required to have the CE Mark.This 
requirement concerns only categories of products that are included in specifi c 
EU directives and include machinery, household appliances and audio/video 
devices, toys, pressure and gas equipment, cellular telephones, lawnmowers 
and electric drills, computers, bicycle helmets, sunglasses, etc. 

In accordance with the Compliance Assessment System Act of 30 August 2002, it is 
the manufacturer or a representative appointed by the manufacturer who is required 
to assess whether the product or the manufacturing process fulfi ls the requirements 
(a number of procedures, or modules, have been established) and is then able to 
issue a declaration of conformity and place the CE Mark on the product.

The compliance assessment process may include various entities, i.e. 
manufacturers, representatives appointed by the manufacturers, importers, 
certifi cation bodies, controlling bodies and laboratories.However, it is the 
manufacturer who is responsible for placing the CE Mark on his products.
He does so on his responsibility.The CE mark may only be placed on a 
product when the compliance assessment process is complete, the technical 
documentation is prepared and the EU declaration of compliance is issued.
No public administration body is authorised to issue CE certifi cations and 
declarations of compliance.The notifi ed certifi cation body is also not authorised 
to issue CE Marks(in conditions provided for by the law, this independent 
institution is required to take part in assessing a product’s compliance with 
requirements contained in relevant EU directives.The institution issues a so-
called certifi cate of compliance which is a document that attests to the product 
and its manufacturing process being compliant with the general requirements).

Declaration of compliance a declaration issued by the manufacturer or a 
representative appointed by the manufacturer which states, on the manufacturer’s 
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responsibility, that the product is compliant with the general regulations. The 
declaration, along with appropriate technical documentation, should be stored 
for 10 years and shown upon request to representatives of authorised bodies. 
The declaration must contain the manufacturer’s name and address, as well as 
information concerning the product, such as the brand name and serial number.

It should be remembered that the shape and size of the CE Mark is precisely 
defi ned. Before the mark is placed on a product, proper assessment procedures 
need to be successfully carried out in accordance with relevant regulation 
contained within the directives. The mark should be placed directly on the 
product or on its nameplate in a visible, legible and permanent manner.If the 
type of product does not allow for this, the CE Mark should be placed on its 
packaging and/or the accompanying documentation.

Criminal liability in cases of illegal practices associated with the CE Mark is 
dependent on the legal regulations of individual Member States. 

The following steps should be taken when planning to launch a new product in 
the market:
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The so-called harmonised standards have been created to help manufacturers 
meet the general requirements. By using the standards, a manufacturer’s 
products are presumed to be compliant with a specifi c section of the general 
requirements.  However, the standards are not obligatory, giving manufacturers 
the freedom to use other means of making their products compliant with the 
directive and providing proof of its compliance.

2.2.2.  International ISO 9000 standards

The standards created and published by ISO, the International Organisation 
for Standardisation, are implemented by Member States on a voluntary basis. 
The implementation of quality management systems is an increasingly popular 
and effective means of improving overall profi tability, remaining competitive 
and strengthening the company’s position in the market.They make it possible 
to control processes and clarify company structure which translates into 
better management practices and company development. ISO standards entail 
a comprehensive approach to all aspects of company management. Some ISO 
standards are general in character and may be implemented by all companies, 
regardless of their profi le.This makes it possible to increase customer trust in the 
company’s products and provide proof of the company operating in accordance 
with the law and ethics. The introduction of the ISO 9000 standards and its 
equivalents in EU Member States leads to many customers requesting proof 
that the company they are doing business with has implemented international 
standards.An accredited ISO certifi cate is often a basic requirement put forward 
by customers in some sectors, therefore companies that wish to enter the market 
must take the necessary effort to pass certifi cation procedures.In summary, for 
a company to be competitive in foreign markets it must implement quality 
standards and its products must be fully traceable. 

ISO 9000 standards are universally considered to be the basis for establishing 
quality management systems in all types of organisations, regardless of their 
profi le. The norms contain the terminology, requirements and guidelines 
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necessary for implementing, improving and monitoring a quality management 
system.The ISO 9000 series of standards may be divided into those associated 
with internal and external quality control, and those that serve as guidelines for 
choosing an appropriate quality system model.The ISO 9000 standard family 
consists of 4 basic standards:
• ISO 9000:2005 Quality management system – Fundamentals and 

vocabulary
PN-EN ISO 2006:2006(U) Quality management system - Fundamentals 
and vocabulary

• ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements
PN-EN ISO 2006:2009 Quality management system - Requirements

• ISO 9004:2009 Quality management systems - Guidelines for performance 
improvements

PN-EN ISO 9004:2010 Management aimed at achieving sustained 
success of the organization - A quality management approach

• ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems
PN-EN ISO 19011:2012 (U) Guidelines for auditing management 
systems - replaces the 2003 edition.

ISO experts have outlined 8 principles of quality management which have 
direct infl uence on the way in which a company is managed and determine 
whether it will be successful in the market. These principles are:
• a customer-oriented approach - understanding and fulfi lling current and 

future needs of customers is necessary;
• leadership - company management is responsible for setting goals and 

determining courses of action. It should also create a work environment 
that allows employees to become fully engaged in working on processes. 

• employee dedication - all employees, regardless of their position in 
the organisation, should be actively engaged in working towards the 
organisation’s goals in accordance with their individual skills and scopes 
of responsibility;  
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• a process-based approach - effectiveness and results are easier to achieve 
when the actions and resources used to achieve them are managed as a 
process;

• a systematic approach to management - a quality management system (qms) 
is a set of interconnected processes which are meant to make achieving 
goals easier for the organisation.

• constant improvement - the organisation’s efforts should be focused on 
a constant improvement of products, services, processes and quality 
management systems; 

• a fact-based approach to decision making - effective decisions are made on 
the basis of data analysis;

• mutual benefi cial relations with suppliers - developing partner relationships 
with suppliers, focusing on common goals, improves the effectiveness of 
both parties7.

A handbook published by the ISO Committee (Selection and use of the ISO 
family of standards) may prove useful when implementing a quality management 
system based on the ISO 9001 standard. The handbook may be downloaded 
free of charge from the ISO website (www.iso.org).ISO 9001 standards are 
currently in the process of being updated.The updated standards are scheduled 
to be published by the end of 2015.

ISO 9000 standards are considered to be the benchmark for setting quality 
management standards.A certifi cate is issued by the International Organisation 
for Standardisation upon successful implementation of the quality management 
system.The ISO standards are currently the most popular among all international 
standards.

7 http://pcbc.gov.pl/pl/?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=71 
[accessed on:15.04.2015]
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2.2.3.  The HACCP system

Many foreign trade partners choose to do business only with companies which 
hold various certifi cates attesting to the quality and safety of their products 
If no such certifi cates are held by the company, it may prove diffi cult to start 
a cooperation with chain stores, for example.The food industry builds trust 
among consumers by offering safe, good quality products. What is more, 
adhering to health safety standards is required by law from companies operating 
as part of the so-called food chain.Below are listed some of the obligatory 
quality control systems introduced by legislation concerning the production 
and trading of foodstuffs (directives and regulations of the European Union as 
well as legislation of individual EU Member States):

• GHP (Good Hygienic Practice),
• GMP (Good Manufacturing Practice),
• HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point

Let us concentrate on the latter.The HACCP system is based on:
• an analysis of health risks 
• critical control points that are determined on the basis of the health risk 

analysis

Every company operating in the food industry is required to implement the 
HACCP system based on 7 principles of the Food Code, i.e. introducing 
and adhering to appropriate hygienic standards and food safety procedures.
These requirements are contained in the Food Safety Act of 25 August 
2006 (Dz. U., 2006, No. 171, Item 1225) and the European Parliament and 
Council Regulation (EC) no. 852/2004 of 29 April 2004 on the hygiene of 
foodstuffs.

The HACCP system principles include:
1. Carrying out the identifi cation and analysis of hazards with the aim 

of eliminating said hazards, avoiding them or reducing them to an 
acceptable level.
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2. Identifying critical control points (CCP), i.e. places, stages, processes 
or individual operations which are in need of applying control that 
would make it possible to take effective preventive or control measures 
meant to eliminate, avoid or reduce hazards to an acceptable level.

3. Establishing critical limits, i.e. determining the maximum or minimum 
value limits which must be adhered to for the CCPs to be kept under 
control.

4. Establishing critical point monitoring procedures.
5. Establishing corrective actions which need to be taken when monitoring 

indicates a deviation from an established critical limit.
6. Establishing procedures for ensuring the HAACP system is working as 

intended.
7. Establish record keeping methods for all of the above procedures and 

regulations applying to the above principles and their use.

This procedure is meant to identify and assess the scope of hazards for the 
health quality of food and the risk of hazards occurring throughout all stages 
of production, storage and trading of foodstuffs.The system is also tasked with 
determining manners of reducing hazards and applying corrective measures.
The HAACP system’s main emphasis in foodstuffs monitoring is placed on 
identifying the causes of hazards in the location that they occur.Thanks to this 
approach, health hazards associated with raw materials, additives and other 
consumables, personnel, machinery and equipment, as well as the technological 
process are avoided or eliminated before the fi nished goods are manufactured.
All organisations responsible for food safety issues consider this to be the most 
effective means of ensuring food safety. 
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2.3. Export funding and payment methods  

2.3.1.  Payment methods in international trade 

The following methods of payment are used in international trade:

• Collection – the payment is made when the goods are delivered, i.e. delivery 
against payment, or when documents which give the buyer ownership of 
the goods are transferred to him, i.e. documents against payment. The 
latter method has the advantage of diminishing the risk associated with 
delivery of the goods. This method of payment protects the exporter 
against not receiving payment for the shipped goods and the importer from 
not receiving his shipment. Commercial documents associated with the 
collection will only be transferred to the buyer (i.e. the importer) when 
all of the conditions outlined in the seller’s (i.e. exporter’s) collection 
instructions are met, i.e. when the buyer makes a payment in exchange for 
the documents (D/P) or when the buyer signs a bill of exchange obliging 
him to pay for the goods at a later date (D/A). The drawback of this 
payment method is associated with the risk of the exporter not receiving 
payment for the documents and, therefore, having to cover the costs of 
shipping the goods back. The importer’s risk is associated with the fact that 
the delivered goods may not correspond to the specifi cation outlined in the 
collection documents.
Export collections are recommended for companies which do not require 
the higher security provided by documentary credit, but nevertheless will 
not by satisfi ed by the protection provided by cheques and payment orders.

Below are listed examples of collection types:
o Documents Against Payment (D/P) – a method of cash 

collection which involves transferring documents to the buyer 
only when the full payment has been made in a predetermined 
currency, or C/D (Cash Against Documents), i.e. transferring 
documents to the buyer in exchange for a full payment in cash;
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o Documents Against Acceptance (D/A) – documents are 
transferred when the buyer accepts the draft;

o Promissory note – the documents are transferred in exchange 
for a promissory note. The bank transfers the documents to the 
importer in exchange for a promissory note containing the total 
amount to be paid, as well as the date and place of payment.

• Letter of credit - one of the most secure methods of domestic and 
international payments involving the services of a bank which is obliged 
to pay or guarantee the payment of a certain amount of funds under the 
condition that the benefi ciary (the exporter or the importer) proves - 
by producing relevant documents - to have fulfi lled the requirements 
contained in the contract. The terms of payment are contained in the 
Letter of Credit (L/C, LC, LOC).  

Letters of credit are most often used when a high degree of risk is 
involved in a transaction. This method of payment limits the dangers 
associated with dishonest trade partners (e.g. unexpected termination 
of contracts), assures that the contract will be carried out properly, the 
delivered goods or services will be of desired quality, and it provides 
protection when no payment is made (the buyer is not willing to pay or 
defaults).  One notable advantage of this method is that it prohibits the 
importer from making any changes to the conditions of the transaction 
without the exporter’s approval. Moreover, it confi rms that a transaction 
has been made and obliges the importer to meet its conditions which 
allows the exporter to be granted discount credit. 

Letters of credit should be used when dealing with importers from 
high-risk countries as payment orders and documentary collections 
may provide insuffi cient security.
Two main types of letters of credit may be distinguished: cash and 
documentary. However, many other types are commonly used, 
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including confi rmed, unconfi rmed, sight, acceptance, negotiation, 
standby, transferable, non transferable, etc. 

• Export payment order – the cheapest, fastest and simplest method of 
payment in international trade, used when cash is paid in advance and 
in open account transactions. Payment orders are international bank 
transfers of a specifi c amount of cash to a specifi ed benefi ciary. Banks, 
acting on behalf of importers, order a foreign bank to make a transfer 
or payout to the exporters. Orders of payment are recommended for 
partners who have a long history of cooperation and have developed 
strong trust. Orders of payment may be unconditional or conditional 
(the cash will only be transferred when the benefi ciary produces a 
receipt or specifi c commercial documents).

• Cheques – are a type of document used for payment that must be 
formatted in accordance with the requirements outlined in relevant 
legal regulations. Cheques order a bank to pay a specifi c amount of 
money from a person’s account to the person in whose name the cheque 
has been issued/the bearer. Cheques may also be divided into clearance 
cheques (for non-cash transactions) and cashable cheques. Bank drafts, 
i.e. cheques issued by banks, are used in international trade. They 
improve the security of cheque transactions and make them quicker.

• Promissory note – a debt security document with a precisely defi ned 
format. Two types of promissory notes are used in international trade: 
drafts (issued by the exporter, obliges the buyer or his bank to make a 
payment of a specifi c amount at a specifi ed date to the payee) and notes 
(issued by the importer in exchange for the received goods).

2.3.2.  Services offered by KUKE SA

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna [The Export 
Credit Insurance Corporation L.L.C.] is a company that insures trade contracts 
made by Polish entrepreneurs.  Its services ensure the safety of domestic and 
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international trade.  KUKE’s activity focuses on insuring deferred payments 
for the sales of goods and services, as well as providing insurance guarantees8.
The export contract insurance offered by KUKE provides coverage against 
factors which are not directly tied to the marketwithin countries with unstable 
legislation.

KUKE is the only institution in Poland that provides export insurance guaranteed 
by the Treasury, making it safe to do business in high-risk markets.However, 
only the export of goods produced in Poland may be covered by this type of 
insurance.

Insurance policies guaranteed by the Treasury enables Polish exporters to 
safely trade with partners from distant, often exotic, countries.KUKE is also 
the only institution which provides insurance for long-term export projects that 
are funded with credit due to be repaid in two or more years.

KUKE offers trade receivables insurance, helps in expanding operations by 
insuring direct foreign investments, and provide insurance guarantees.

Below are listed some of the insurance services offered by KUKE S.A.:
• Short-term receivables insurance
o Europolicy - meant for small businesses which are only starting to 

sell their goods or conduct low-scale trade with partners from Poland 
and selected European countries.The insurance may cover receivables 
from individual buyers or transactions with deferred payment due in up 
to 180 days, with no additional fees for assessing and monitoring the 
fi nancial standing of buyers.The Europolicy provides protection from 
buyers who delay payments or declare bankruptcy. It covers trade with 
Polish and European companies (not including Ukraine, Belarus and 
Russia). 

o Domestic and export receivables insurance Package Policy - intended 
for companies operating in the domestic and international markets, 

8 http://www.kuke.com.pl
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this policy makes it possible to insure all receivables from domestic 
and foreign companies based in most countries. By providing 
comprehensive liability servicing and ensuring safe trading, the 
Package Policy covers export receivables with deferred payments due 
in under 2 years and domestic receivables with deferred payments due 
in under 1 year. The Policy is fl exible and, therefore, may be tailored to 
the needs and expectations of every Polish company.  

o Non-marketablerisk insurance of exports guaranteed by the Treasury 
(Policy for the East) - a unique form of insurance covering the receivables 
of companies which sell their goods or services, with deferred payments 
of under 2 years, to buyers based in 32 high-risk countries including 
Eastern markets (Ukraine, Russia and Belarus). Additional benefi ts of 
this policy include the possibility of insuring individual transactions, 
a high degree of insurance coverage and no additional payments for 
assessing and monitoring the fi nancial standing of buyers.

o Individual policies - cover a single export contract, based on trade 
credit due to be repaid in under two years, with buyers based in high-
risk countries.Provides coverage against buyer insolvency, delayed 
payments or sudden changes in the political environment of the buyer’s 
country. The policy provides coverage against the loss of receivables 
associated with a lack of payment for the delivery of goods or services. 
The policy covers receivables due from buyers based in 166 countries 
across the globe9.

All short-term insurance policies also include free of charge debt collection 
from buyers.

• Medium and long term insurance - intended of companies carrying out 
investment export contracts with deferred payments due in 2 years or 
more. The insurance may cover the receivables associated with export 
contracts or the funding of contracts carried out by Polish exporters.

9 http://www.kuke.com.pl
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o Export contract insurance guaranteed by the Treasury
- supplier credit insurance
 credit risk insurance
 manufacturing risk insurance

- buyer credit insurance
 export contract credit insurance
 receivables purchasing insurance
 export leasing insurance10Specialised insurance

o Insurance of direct foreign investment guaranteed by the 
Treasury - meant to cover the company against losses which 
may be incurred as a result of investing in a foreign country 
with an unstable political environment. The insurance covers the 
net funds, as well as tangible and intangible assets invested in 
a foreign company which entitle the investor to a share in profi ts and 
the bankruptcy estate, provide him with votes on the board of directors, 
and giving him the right to supervise and co-manage the company’s 
operations.

If you are interested in entering an insurance agreement, you are required to fi ll 
out an appropriate form approved by KUKE S.A. available at www.kuke.com.
pl.KUKE S.A. regional branches are located in: Gdańsk, Katowice, Kraków, 
Poznań, Warsaw and Wrocław. Moreover, many insurance brokers cooperate 
with KUKE. 

The above insurance policies may be supplemented by insurance guarantees 
which facilitate fulfi lling agreements and investments. These include:

• Export guarantees
• Customs guarantees

10  KUKE, Export insurance guaranteed by the state
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Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
00-121 Warszawa, ul. Sienna 39

tel.: (48 22) 356 83 00, fax: (+48 22) 313 01 20
Customer Support: 0 801 805 853 or (+48 22) 313 08 53

Website: www.kuke.com.pl., e-mail: market@kuke.com.pl

2.3.3.  Icoterms

Incoterms (International Commercial Terms) are a series of trade regulations 
applying to international contracts.These regulations determine the share in 
expenses and responsibilities among the buyer and seller (importer and exporter) 
taking into account the agreed upon means of transport.It must be remembered 
that these regulations are optional.The currently binding, most recent edition of 
Incoterms (Incoterms 2010) was published in 2010 and entered into force on 1 
January 2011.

Incoterms regulations are mainly used to allocate shipping costs, determine 
who is responsible for each stage of the shipping process, and who will bear 
the risk of the goods becoming lost or damaged.They also determine which 
formalities and costs of export and import will be handled by the buyer and 
seller.

Incoterms 2010 are divided into four groups named E, F, C and D. These 
groups refl ect the rising level of responsibility and risk for both the importer 
and exporter. Below is a description of the individual groups:

• GROUP E - the seller takes minimum responsibility (the EXW 
incoterm)

• GROUP F - the seller does not cover the main shipping costs (the FCA, 
FAS, and FOB incoterms)

• GROUP C - the exporter (seller) covers the main shipping costs, 
however the transport risk is transferred to the importer (buyer). The 
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seller is not responsible for the goods’ timely arrival at the place of 
destination.He is only obliged to prepare the shipment on the agreed 
date.This is the so-called “loading only” group (the CFR, CIF, CPT, 
and CIP incoterms).

• GROUP D - the seller covers the costs and risk associated with 
delivering the goods to their destination.This group is usually called 
“along with delivery” (the DAT and DAP incoterms).

Ex works and free delivery are two other types of Incoterms: 
• Ex works Incoterms require the exporter to prepare the goods for 

shipping by the importer in their place of manufacture or in the place 
that they were located when the agreement for their purchase was being 
signed.

• Free delivery Incoterms are “ship to buyer” agreements, i.e. the 
exporter is obliged to deliver the goods to the buyerand is responsible 
for the cost and risk associated with it.

Table 5. Incoterms 2010 groups of regulations.
GROUP E GROUP F GROUP C GROUP D

EXW – Ex Works 
(...named place)

FCA – Free 
Carrier (...named 

place)

CFR – Cost and 
Freight (...named 

port of destination) 

DAT (Delivered 
at Terminal)

FAS – Free 
Alongside Ship 

(...named port od 
shipment) 

CIF - Cost, 
Insurance and 

Freight (named 
destination port) 

DAP (Delivered 
at Place)

FOB – Free 
on Board (...

named port of 
shipment) 

CPT – Carriage 
Paid To (...named 

place of destination) 
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GROUP E GROUP F GROUP C GROUP D
CIP – Carriage and 
Insurance Paid To 
(...named place of 

destination) 
Source: own work

Sales agreements drafted in accordance with Incoterms regulations have a 
decisive impact on the manner in which taxes are calculated, as they clearly 
defi ne the moment in which revenue is generated.  The day of transferring the 
goods to the buyer is key when determining the moment in which revenue is 
generated and this is dependent on the specifi c Incoterm that was agreed upon 
by the buyer and seller.

2.3.4. Currency risk and international trade guarantees

One of the international trade risks that an investor should take into account is 
currency risk, i.e. the possibility of incurring fi nancial losses due to fl uctuating 
foreign exchange rates. This risk may lead to a decrease in receivables or an increase 
in liabilities when currencies are exchanged during international transactions. The 
risk comes to be when an agreement is made that a set amount of receivables will 
be paid in a foreign currency, but the payment is due at a later date. 
The factors that infl uence currency risk include: economical factors (e.g. 
infl ation, interest rates), political (fi scal policy, legal system) or speculation in 
the foreign exchange market. 

The following variables may infl uence the severity of the exporter’s currency 
risk: 

• the size of his net open foreign exchange position, i.e. the difference 
between assets and equity denominated in a specifi c currency,

• the number of currencies in which the company receives payments, 
• the stability of exchange rates of the currencies involved in the 

company’s operations.
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Methods of managing currency risk include:
• passing the risk onto the importer, i.e. accepting payments only in 

Polish currency,
• choosing a currency for a contract - a different currency, i.e. other than 

the currencies of the countries in which the exporting and importing 
companies are based in, may be selected for payments associated with 
a specifi c contract,

• the quicker payment method - both sides agree that the payment will be 
made before the goods are delivered,

• using derivatives, including hedging transactions, such as:
o futures contracts,
o forward type transactions,
o bill discounts,
o currency swaps,
o currency options: European, American, Asian, barrier.

International trade is accompanied by a variety of risks other than currency 
risk. They may be entirely independent from the exporter and importer or may 
be associated with the conditions of the contract. Companies may be affected 
by political, legal and economical risk among others. In order to minimise risk, 
exporters may consider taking advantage of services offered by banks, such 
as bank guarantees, which aim to ensure security and fl uidity of foreign trade  
An international trade bank guarantee is a written obligation of the bank to 
reimburse the creditor, to an amount previously agreed upon and stated in the 
obligation, should the importer fail to fulfi l his obligations towards the creditor. 
The exact or maximum amount of funds to be reimbursed is stated in the 
guarantee Guarantees given by a bank are irrevocable (unless stated otherwise 
in the guarantee).

Using guarantees in international trade deals has many benefi ts. First of all, they 
raise the security of both parties during the deal. Moreover, companies who 
are given bank guarantees may be able to negotiate better terms of contracts. 
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They are perceived as trustworthy and dealing with them does not seem risky. 
Exporters fi nd it easier to negotiate convenient dates of delivery and advance 
payments. They may also be sure to receive their payment in full.

Banks grant guarantees of different kinds, dependent on the type of liability that 
the agreement puts on the company. These include:

• Nostro guarantees
o bid guarantee,
o advance payment guarantee,
o performance guarantee,
o loan repayment guarantee,
o guarantee of opening a letter of credit,
o guarantee of opening a letter of credit,
o guarantee of payment for the goods and services purchased,
o guarantee of payment of lease instalments,
o consignment guarantee,
o guarantee of payment of a bill,
o transit guarantee.

• Loro guarantees
o guarantee from a foreign bank to a benefi ciary in Poland,
o guarantee confi rming a guarantee issued by a foreign bank,
o own guarantee issued at the request of a foreign bank secured by a 

guarantee from that bank.

2.4. Export documents

2.4.1.  Export quotations and business letters 

Export quotations are binding propositions of selling a product or service and 
contain the general conditions of the sales contract. The following types of 
quotations may be distinguished:

• solicited - sent in response to an enquiry,
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• unsolicited - sent by the exporter to potential importers with the aim of 
making a sale. 

• binding or non-binding
• general or detailed
• open (does not expire at a set date) or closed
• supplementary
• conditional or unconditional
• counter offer

The most important elements of a quotation include: the name and address of 
the selling company, the name and quantity of the offered product (either an 
exact number of items or an amount expressed in the unit of measure universally 
used for the type of product that is being offered), dates of delivery, terms of 
payment (currency, deadline, location, means of payment), terms of delivery 
(detailed conditions are outlined by specifi c Incoterms), additional terms (e.g. 
packaging and labelling, expiration date of the quotation), terms of payment 
outlining the currency in which payments will be made, as well as the means, 
time and location of payment for the goods or services. 

The presented quotation is subject to negotiations. Once the foreign partner 
analyses the quotation, he may decide to present a counter offer. A quotation is 
considered to be accepted when the importer fi les an order with the exporter.
One way of sending out written quotations is by means of offi cial business 
letters. 

One should be aware of the difference between export quotations and enquiries, 
the latter of which are by sent out by companies wishing to receive export 
quotations.
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2.4.2. Invoices, shipping and insurance

A large number of standardised documents are used in foreign trade with the 
aim of increasing security. The following groups of basic documents may be 
distinguished: 

• commercial invoices - provide proof of the seller making the goods 
outlined in the agreement available to the buyer. 

• shipping documents - issued when the goods outlined in the contract 
are loaded or have been delivered to the carrier for loading. 

• insurance documents - provide a guarantee that the buyer will be 
reimbursed if the goods are partially or completely damaged in shipping 
or do not reach their destination.

Commercial invoices

An invoice is a document issued by the seller to the buyer and contains 
information concerning the goods that are being sold and the amount of cash 
that the buyer is obliged to pay the seller. It also determines the means and 
deadline of the payment. Invoices serve as proof of purchase for the buyer and a 
formal basis for payment and accounting. Invoices are required for the purposes 
of calculating insurance fees and import customs duty, 

Invoices must contain the following information:
• seller’s data
• name and address of the buyer
• the word ‘invoice’ and the invoice number
• precise description of the goods
• unit price and global value
• means of payment
• discounts and price reductions if applicable
• signature 
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There are no detailed requirements for the contents of export invoices. They are 
not required to be labelled as export invoices. It is very important for export 
invoices to contain the correct VAT rates. In cases where the transaction is exempt 
from VAT, the invoice should refl ect this (the “np” abbreviation may be used). 

When different varieties of goods are being included in one invoice, a detailed 
specifi cation of these goods must accompany the invoice. The legal regulations 
of some countries required invoices to be legalised. Legalisation of invoices is a 
process in which the chamber of commerce of the destination country confi rms 
that it is familiar with the exporting company and that the conditions contained 
within the invoice do not breach the legal regulations of the destination country.

Other kinds of invoices include:
• Pro forma invoice - a document that is issued before 

a transaction is made. It does not enter the books and does not oblige 
the buyer to make a payment. Pro forma invoices may be used to 
obtain an import license, be assigned a quota or a foreign exchange 
license, or for the means of preparing freight forwarding. Pro forma 
invoices are sometimes sent when the seller wishes to receive 
payment before dispatching or delivering the goods. In such cases, 
a pro forma invoice is sent to the buyer and the goods are dispatched 
once the payment is made. Such invoices may require legalisation.

• Consular invoice - this type of document is issued on special forms 
available at trade offi ces and consulates of the destination country. 
Consular invoices are more detailed than commercial invoices, but do 
not serve as their substitute. Consular invoices are often required in 
Latin American countries. They are required to clear customs in the 
destination country and may also be used for data gathering purposes. 
Consular invoices may serve as a substitute for such documents as 
the certifi cate of origin and the customs invoice which is required by 
statistical and customs offi ces of some countries. They are also meant 
to eliminate price dumping.
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• Customs invoice - a document used to clear customs and determine the 
customs value of the goods. Information contained within a customs 
invoice may not differ from the accompanying commercial invoice. 
Customs invoices are mainly meant for the purposes of determining 
preferential customs duty.

Shipping documents

Below you will fi nd a list of international shipping documents: 

• Export declaration - contains a description of the goods, their weight, 
explanation of markings, export license date and number, place of delivery, 
data of both parties of the transaction.

• Export license - issued by a relevant administration body, permits exporting 
goods in accordance with detailed conditions contained within the license. 
Export licenses are valid for a set amount of time. In some cases a deposit 
must be made to obtain the license.

• Certifi cate of origin - attests to the origin of the exported goods and is 
required by the customs offi ce of the destination country. This document 
is obligatory in some markets. It allows the imported goods to be granted 
preferential customs duty. Certifi cates of origin are usually issued by the 
exporter country’s chamber of commerce or chamber of industry and 
commerce (e.g. the Polish Chamber of Commerce11). The procedures, 
forms and detailed information are available at www.legalizacja.kig.pl.

• Bill of lading - the basic document used in maritime transport. It serves as 
proof of the shipment being accepted for transport by sea and obliges the 
carrier to transfer it to the owner at the port of destination once shipping 
fees are paid. The bill of lading authorises the shipping company to handle 
the goods and serves as proof of a shipping agreement. May be issued in 
the name of the importer, the bearer or by appointment. It must contain the 
carrier’s declaration of loading the goods (shipped/on board).

11 Tadeusz Teofi l Kaczmarek: Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyfi czne regulacje 
obowiązujące w Unii Europejskiej. Bydgoszcz: Branta, 2005, s. 105–106. ISBN 8389073919.
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o point-to-point - using one means of transport
o intermodal - more than one means of transport

• Dock receipt - attests to the goods being delivered by the carrier to 
the loader (agent, freight forwarder, storage company) to the port/dock 
warehouse. The receipt may be used as proof of compliance and as 
evidence in the event that the loading company decides to fi le a claim for 
the reimbursement of losses caused by the carrier. 

• Waybills
o International air waybill 
 AWB 

A standard document used in air transport which serves as proof 
of an international air transport agreement  The AWB attests to the 
goods being transferred to the carrier, the shipping fees, insurance 
and customs fees being charged and the goods being delivered to 
the importer. The AWB form is completed in English. The sender 
must correctly complete the AWB form and will be held responsible 
for any damage resulting from incorrectly completed forms. AWB 
must be prepared by the sender (seldom by the carrier) using a 
form that is compliant with the requirements of the International 
Air Transport Association (IATA).

 MAWB and HAWB
A Master Air Waybill (MAWB) is issued when a freight forwarding 
company delivers shipments from multiple senders to a single 
destination. The document states that the freight forwarding 
company is the sender, and a partner freight forwarding company 
is the addressee. The waybill should be delivered to the carrier 
airline. It is also necessary to issue a House Air Waybill (HAWB) 
- a freight forwarder waybill. It contains a list of goods that were 
packaged into a single shipment and the shipping costs.

o C IM international consignment note for rail transport - serves as 
proof of a rail shipping agreement. CIMs consist of fi ve parts. The fi rst 
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is the original note meant for the addressee, the second part lists all of 
the goods contained in the shipment, the third part is the confi rmation 
of delivery, the fourth part is a copy of the note, the fi fth is the original 
list of goods contained in the shipment. The CIM is a non-assignable 
document issued to the name of the sender (may not be sold, it is not 
a security). The SMGS rail transport consignment note is another 
document that is used in Poland when trading with former USSR 
countries, Mongolia and the socialist countries of the Far East.

o CMR international road transport consignment note - used for road 
transport. The document obliges the carrier to deliver the shipment to 
the addressee at a set location and time. The CMR note is usually issued 
in English by the sender.

Insurance documents

Provide a guarantee that the owner of the goods will be reimbursed if they are 
partially or completely damaged in shipping or do not reach their destination.
The most important insurance documents include:

• insurance policy - an agreement between the insurer and the 
policyholder on the basis of which risks outlined in the agreement are 
transferred to the insurer.  Insurance policies contain the following 
information:
o detailed information concerning the insured goods which make it 

possible to identify the insured shipment
o the policyholder’s data
o description of the means and mode of transport 
o the types of risks and the responsibilities of the insurer
o the procedure of claiming damages

The following types of policies may be distinguished:
 individual or single policies, i.e. insurance agreements that 

apply to a single shipment.
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 general or continuous policies, i.e. framework agreements in 
which the policyholder is obliged to insure the transport of 
all goods outlined in the agreement and the insurer is obliged 
to insure all shipments in accordance with the conditions 
contained within the agreement. There are two varieties of 
general policies:
 fl oating policy - the policyholder must determine 

the estimated insurance amount of all shipments 
that will be sent or received within the duration 
of the agreement.  The policyholder presents 
a list of all shipments sent or received within a given 
timeframe. The insurance premiums for each shipment 
are gradually deducted from the insured sum until it is 
exhausted. 

 block policy - the policyholder insures shipments of a set 
value in accordance with an estimation of the company 
turnover within the duration of the agreement. Information 
concerning individual shipments does not need to be 
provided to the insurer.

• certifi cate of insurance - issued on the basis of the general policy. It 
provides proof of the goods being covered by the general insurance 
policy. Certifi cates of insurance contain the following information:
o sum insurance
o the types of risk covered by the insurance
o the mode and route of transport
o a detailed description of the insured shipment
o terms of insurance
o date of sending
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3. Information on selected European markets

3.1. Germany

3.1.1.  Politico-administrative structure and population of Germany

Germany (Federal Republic of Germany, FRG) is a country in Central Western 
Europe. Germany is the most densely populated country in the European Union 
and one of the leading countries in Europe, both politically and economically. 
Germany is part of the Eurozone and the Schengen Area and is a member of 
the European Union and organizations such as the G812, G2013, the UN and the 
OECD.  

Table 6. Summary of basic information on Germany 
Germany

Capital Berlin
Offi cial language German
Area 357,340 km2 (64th in the world)
Number of citizens 
(2014)

80.77 million (16th in the world) 

Population density 226/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 3.815 trillion
• USD 45,888

Currency Euro (EUR, €)
The largest towns 
(number of residents)

• Berlin 3,27 million
• Hamburg (1.69 million)
• Munich (1.19 million)
• Cologne (1.01 million)
• Frankfurt am Main (0.69 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

Germany’s administrative division comprises 16 constituent states (ie. Länder). 
Each of the Länder has a wide autonomy and its own constitution. There are 

12  Group of 8 most powerful countries in the world.
13  Group of 19 countries and the European Union appointed to work on a common fi nancial policy.
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quite big differences between the individual Länder in terms of area (the 
smallest Land, Bremen, has an area of 419.24 km2, while the largest Land, 
Bavaria, has 70,550.11 km2) and population (the least populous is Bremen 
with 652,000 people and the most populous is North Rhine-Westphalia with 
17,745,000 people).  

Germany’s political system is based on the so-called Basic Law (Ger. 
Grundgesetz). The federal capital of Germany is Berlin, where the seat of 
the federal government (Ger. Bundesregierung) is located. Some offi ces are 
located in other regions of the country, eg. some ministries in Bonn and some 
central offi ces in such cities as Karlsruhe and Nuremberg. The federal head of 
state is the President, who is elected by the Federal Convention (Bundestag 
members and representatives of the federal states) for fi ve years. The President 
of Germany has a purely representational signifi cance. In contrast, legislative 
power is vested in the above-mentioned Bundestag, and the Federal Council of 
Germany (Bundesrat). The Bundestag has 598 members elected for a four-year 
term, but the composition can be increased by overhang seats.  The Bundestag 
shall elect, among others, the Chancellor and the government, shall control 
their work and pass laws. At the time of compiling the present guide, Joachim 
Gauck was the President of Germany, while the Chancellor was Angela Merkel. 

3.1.2. Polish-German trade relations

Germany is the most important Polish trade partner in terms of both import and 
export of goods. It is worth noting that Poland over the last fi ve years recorded 
a positive trade balance with Germany (Table 7). In 2014 Poland’s trade surplus 
amounted to over USD 5.5 billion. 

Table 7. Trade exchange with Germany (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 40,890.94 48,868.86 45,686.58 50,941.99 55,615.02
Import 37 784,40 46 426,28 40 068,80 44 229,67 47 026,90

Source: Own compilation based on the CAAC data
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The most important group of products exported to Germany in 2014 were the 
engineering, automotive and aviation industry products (Table 8). In total, the 
export of these products amounted to nearly USD 20 billion. 

Table 8. The most important groups of products exported to Germany by 
sections according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

12,222.34

Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment 7,753.04
Base metals and articles of base metal 6,967.10
Miscellaneous manufactured articles 4,842.75
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 4,485.00

Source: Own compilation based on the CAAC data

3.1.3. Major obstacles and entry barriers for the Polish goods and services to 
the German market

When deciding to conquer foreign markets, every company must accept the risk 
that goes with it and deal with all kinds of barriers. Among the most signifi cant 
entry barriers to access to foreign markets can be identifi ed as:

• obstacles inherent in the structure of the European market, and more 
specifi cally in its “incomplete openness”. Lack of the full freedom of 
movement of products (and services) within the EU (lack of the so-called 
interoperability). Each national market in Europe still has its standards and 
regulations, referring to the EU directives, and therefore railway vehicles 
(locomotives, carriages) must undergo an additional external market access 
procedure (apart from the internal market access procedure)14,

• barrier resulting from the inadequacy of support instruments to the 
exporters’ needs,

14 PTWP S.A. Group: Report: Polish export… op.cit.
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• Lack of an institution offering complex fi nancial services when dealing 
with exports on the pattern of institutions like Eximbank operating in 
many countries. In the context of major barriers to increased exports 
signalled recently by exporters, ie. the access to bank loans and its cost, 
the need for intensifi cation of activities in this area is becoming more 
and more noticeable15,

• relatively low level of concentration of agricultural and food 
processing production, low work output in the food industry and poor 
marketing and promotion of Polish agri-food products, which – despite 
the observed positive transformations – continues to hinder effective 
competition with other countries within the Community16,

• Internal barriers, ie. resulting from the nature of a given undertaking. 
For example: capital defi ciencies (problems with the fi nancing of 
economic activity, lack of funds for modernization of production) and 
human resources and competence shortage concerning the preparation 
and negotiation of contractual forms of internationalization. The 
language barrier, which translates into a lack of understanding of 
the rules and principles of functioning and problems with access to 
information, among others,

• the risk of loss or damage to goods,
• lack of relevant certifi cates,
• high quality requirements of potential customers, 
• quite often changes in EU legislation,
• the need to meet quality standards at various stages of distribution 

and to take into account the quality requirements of the country of 
destination,

15 http://www.eksporterzy.org/documents/2012-08-22_strategia/Strategia_proeksportowego_rozwoju_
gospodarki_polskiej.pdf

16 A. Hałasiewicz, Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce i 
budowania spójności terytorialnej kraju [Rural development in the context of spatial differences in 
Poland and building the country’s territorial cohesion], p. 34 [Digital document]. Access mode htt-
ps://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajo-
we/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf [Accessed on 28 April 
2015].
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• the need to adjust the offer to the market,
• hermetic market, monopolised by chambers of commerce, to which 

membership is mandatory in Germany17. 

3.2. United Kingdom

3.2.1. Political system, administrative division and population of the UK

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the United 
Kingdom) is a unitary state located on an island in Western Europe. The United 
Kingdom as one of the leading countries in the world in terms of economics 
belongs to a number of organizations, including the European Union, the G8, 
G20, NATO and the OECD.  

Table 9. Summary of basic information on the United Kingdom. 
United Kingdom

Capital London
Offi cial language English
Area 244,820 km2 (78th in the world)
Number of citizens 
(2014)

63.18 million (22nd in the world) 

Population density 258/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 2,945 trillion
• USD 45,635

Currency Pound sterling (GBP, £)
The largest towns 
(number of residents)

• London (7.62 million)
• Birmingham (1.01 million)
• Glasgow (0.64 million)
• Leeds (0.48 million)
• Manchester (0.47 million)
• Bristol (0.47 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

17 Ministry of Economy: Przewodnik eksportera po rynku Republiki Federalnej Niemiec 
[Exporters’ Guide to the Market of the Federal Republic of Germany].
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The Great Britain consists of England (9 regions), Wales (22 administrative 
units), Scotland (32 administrative units) and Northern Ireland (22 districts). 
Furthermore, the United Kingdom has several dependent territories (eg. The 
Falkland Islands, Gibraltar, Bermuda). Since in the UK there is no constitution, 
the Acts as the highest-ranking documents regulate the role of the local 
government. 

The United Kingdom has the status of a parliamentary monarchy. At the time 
of compiling the present guide, the British monarch was Queen Elizabeth II. 
The role of the monarch is mainly ceremonial, while the real authority is vested 
in the Prime Minister who is the head of the government (appointed by the 
parliament). 

3.2.2.  Trade exchange with the United Kingdom

The United Kingdom is the second largest target market for Polish exporters. 
As in the case of Germany, the value of exports has been rising continuously 
since 2010. (Table 10). It is worth noting the very large trade surplus with the 
United Kingdom (the value of imports accounted for approx. 40% of the value 
of exports).

Table 10. Trade exchange with the United Kingdom (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 9,956.00 12,169.16 12,406.95 13,313.87 13,663.25
Import 4,675.54 5,385.28 4,552.07 5,328.35 5,483.48

Source: Own compilation based on the CAAC data

As in the case of Germany, the engineering, automotive and aviation industry 
products were the most important element of Polish exports (Table 11). It is 
worth mentioning a signifi cant share in exports of food products, whose value 
exceeded in 2014 the amount of USD 1 billion.  
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Table 11. The most important groups of products exported to the United 
Kingdom by sections according to the CN classifi cation (in millions of USD 
for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

3,978.06

Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment 1,997.17
Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured tobacco substitutes

1,189.73

Miscellaneous manufactured articles 952.95
Products of the chemical or allied industries 933.99

Source: Own compilation based on the CAAC data

3.2.3.  Access to the British market for Polish goods and services

At the moment of Polish accession to the European Union, the obstacles and 
barriers to the supply of Polish goods and services to the UK market ceased to 
be valid. The existing specifi c requirements for certain goods entering the UK 
market are not discriminatory, because they shall apply equally to all suppliers. 
This concerns in particular the provisions relating to the quarantine of animals 
and more restrictive regulations in the fi eld of furniture industry products than 
in other EU countries (the requirement to hold certifi cates for non-fl ammable 
materials used for the production of furniture)18. Nevertheless, the entrepreneur 
supplying products to the British market should take into account the foreign 
exchange risk. 

3.2.4.  Property acquisition and leasing of real estate in the UK

Currently, there are no legal barriers related to the purchase or rental of 
property in the UK by the Poles. It should be noted, however, that especially the 

18 http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/europa/wielka_brytania/ [Accessed on 28 April 
2015]
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purchase of real estate is a multi-phase process in which a large role is played 
by real estate agents, lawyers and representatives of fi nancial institutions19. 
The purchase process should also take into account several additional costs not 
directly linked to the price of the acquired property. The fi rst step is usually to 
check the creditworthiness (the vast majority of real estate in the UK market 
is bought on loan). Such a service is provided, among others, by banks or 
mortgage advisers. Knowing the approximate value of the property, which is 
within the fi nancial capacity, the second step is usually to search the adequate 
real property. The Internet provides a number of useful tools in this respect, 
like the real estate search engines with the possibility of fi ltering and choosing 
according to selected criteria (eg. Rightmove20, Zoopla21, Realestates22, etc.). 
The real estate verifi cation process and price negotiation can be performed 
alone, or entrusted to specialized real estate agencies. Certainly, the support 
of a lawyer or real estate agent during the preparation of the agreement and 
mediation in purchase-sale transaction and the related fi nancial fl ows will be 
of great help (the cost of service averages out at GBP 400-1,000). Moreover, 
in case of purchase of real estate by means of a bank loan, an independent 
valuation of property carried out by a specialist is also important (the cost of 
service averages out at GBP 400). 

According to real estate experts operating in the UK market, buying property 
when we have stable income and employment situation and we do not plan to 
return to Poland is in most cases a more advantageous solution in the long run 
than renting a property. 

In the case of commercial investments made by companies, given the complexity 
of the issue, the best option is to contact the UK Trade & Investment agency23. 
The British-Polish Chamber of Commerce24 or the Trade and Investment 
19 We used different tips, guides and advice on buying, selling and renting a property compiled by special-

ised agencies in the UK as the source for writing this part of the expert report.
20  www.rightmove.co.uk. 
21  www.zoopla.co.uk. 
22  www.realestates.co.uk. 
23  www.ukti.gov.uk. 
24  www.bpcc.org.pl. 
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Promotion Section of the Embassy of the Republic of Poland in London25 may 
provide supplementary information.   

3.3. France

3.3.1.  Administrative structure and population of France

France is a country located in Western Europe, which is considered one of the 
most economically and militarily powerful nations in the world. In addition, 
France’s territory comprises a number of overseas departments and territories.  

Table 12. Summary of basic information on  France 
France

Capital Paris
Offi cial language French
Area 643,801 km2 (41st in the world)
Number of citizens 
(2014)

66,3 million (22nd in the world) 

Population density 103/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 2.847 trillion
• USD 44,538

Currency Euro (EUR, €)
The largest towns 
(number of residents)

• Paris (2.24 million)
• Marseille (0.85 million)
• Lyon (0.48 million)
• Toulouse (0.44 million)
• Nice (0.34 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

Metropolitan France is divided into 22 regions responsible for regional policy, 
and 96 departments. The political system of France is based on the constitution, 
which assumes that it is an indivisible, secular, democratic and social republic. 
Executive power is exercised by the President of the Republic elected by the 
25  www.london.trade.gov.pl. 
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citizens for a 5-year term. The President has the right to appoint the Prime 
Minister, who must also be approved by the National Assembly (the lower 
chamber of the Parliament of France). The National Assembly with 577 
deputies, together with the Senate numbering 348 members form the bicameral 
parliament – an element of executive power. 

3.3.2.  Structure and dynamics of Polish trade with France

France is the fourth biggest market for Polish products. 
It is worth noting that also in this case, Poland recorded a positive balance, with 
a trade surplus amounting to almost USD 4 billion in 2014.

Table 13. Trade exchange with France (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 10,730.66 11,534.25 10,718.84 11,450.55 12,018.23
Import 7,503.65 8,725.39 7,499.97 7,814.89 8,068.02

Source: Own compilation based on the CAAC data

The structure of exports to France is very similar to the structure of exports 
to the United Kingdom. The engineering, automotive and aircraft industry 
products are the main export goods, followed by food products. 

Table 14. The most important groups of products exported to France by sections 
according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

3,534.03

Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment 1,550.51
Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured tobacco substitutes

1,243.95

Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 1,088.35
Base metals and articles of base metal 921.83

Source: Own compilation based on the CAAC data
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3.3.3.  Barriers to access the French market for Polish export products

In trade between Poland and France, as with other EU countries, there are no 
quantitative restrictions or non-tariff measures. Trade in goods between EU 
countries shall not be subject to customs duties. The entrepreneur carrying 
out an intra-Community supply of goods to France is not required to fi le a 
customs declaration or fulfi l other customs formalities. The barriers faced 
by entrepreneurs in accessing outlets in France are similar to the barriers 
encountered by the intra-Community suppliers of goods when supplying goods 
to other EU member states; they comprise the above-mentioned obstacles 
and barriers to the access of Polish goods and services to the German market 
identifi ed in the preceding paragraph.

3.4. Eastern European Countries

3.4.1.  Russia as the major recipient of Polish goods and services among Eastern 
European countries

Russia (the Russian Federation) is the largest country in the world in terms 
of area, stretching from Eastern Europe to the northern part of Asia. Russia 
has the largest reserves of natural resources and energy sources in the world. 
Russia plays a central role in world politics. Russia is a member of a number 
of organizations, including the United Nations Security Council, the G20, the 
Eurasian Economic Union, the Commonwealth of Independent States and the 
Shanghai Cooperation Organization. 

Table 15. Summary of basic information on Russia 
Russia

Capital Moscow
Offi cial language Russian
Area 17,075,400 km2 (1st in the world)
Number of citizens 
(2014)

143,98 million (22nd in the world) 
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Russia
Population density 8.4/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 1857.5 trillion
• USD 12,926

Currency Russian rouble (RUB)
The largest towns 
(number of residents)

• Moscow (11.51 million)
• St. Petersburg (4.85 million)
• Novosibirsk (1.41 million)
• Yekaterinburg (1.34 million)
• Nizhny Novgorod (1.27 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

Russia is Poland’s sixth largest export partner. At the same time Russia is 
Poland’s second largest import partner, after Germany. We can observe the 
signifi cant foreign trade defi cit with Russia (Table 16).  This stems primarily 
from the high-value purchases of raw materials such as natural gas and crude 
oil from the Russian market. In 2014, there was the decrease of exports to 
the Russian market amounting to almost 13%, which is largely due to the 
geopolitical situation and the Russian embargo imposed on some EU and Polish 
products. 

Table 16. Trade exchange with Russia (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 6,617.95 8,531.53 9,889.54 10,805.25 9,408.38
Import 18,200.71 25,531.52 27,956.18 25,261.10 23,405.60

Source: Own compilation based on the CAAC data

Among the most important export products, we can enumerate the engineering 
and chemical industry products (Table 17).
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Table 17. The most important groups of products exported to Russia by sections 
according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

2,618.27

Products of the chemical or allied industries 1,242.07
Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment 878.08
Base metals and articles of base metal 857.72
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 711.84

Source: Own compilation based on the CAAC data

3.4.2.  Polish-Ukrainian trade in the years 2010-2014

Ukraine became a sovereign state in 1991. It is located in Eastern Europe, 
bordering Poland, Belarus, Slovakia, Hungary, Romania, Moldova and 
the Russian Federation. Ukraine is a member of a number of organizations, 
including the UN, the WTO, the Council of Europe or the International Atomic 
Energy Agency. Since 2014, Ukraine is a country associated with the European 
Union. 

Table 18. Summary of basic information on  Ukraine
Ukraine

Capital Kiev
Offi cial language Ukrainian
Area 603,700 km2 (45th in the world)
Number of citizens 
(2014)

42.89 million (22nd in the world) 

Population density 75/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 130.7 billion
• USD 3,055

Currency Ukrainian hryvnia (UAH)
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Ukraine
The largest towns 
(number of residents)

• Kiev (2.81 million)
• Kharkov (1.43 million)
• Odessa (1.00 million)
• Dnipropetrovsk (0.99 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

Ukraine in Poland’s 14th largest export partner. However, especially for the 
Podkarpackie Voivodeship, the cross-border trade plays a signifi cant role in 
the geographical trade structure. It should be noted, that due to the diffi cult 
geopolitical situation of Ukraine, exports in 2014 decreased by over 26 % 
compared to 2013. (Table 19). 

Table 19. Trade exchange with Ukraine (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 3,917.35 4,688.05 5,272.54 5,713.14 4,210.13
Import 1,816.97 2,790.50 2,548.95 2,218.46 2,287.69

Source: Own compilation based on the CAAC data

Among the most important export products, we can enumerate the engineering, 
mineral and chemical industry products (including the production of plastics) 
(Table 20). 

Table 20. The most important groups of products exported to Ukraine by 
sections according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

780.46

Mineral products 499.42
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 431.92
Products of the chemical or allied industries 413.17
Base metals and articles of base metal 389.56

Source: Own compilation based on the CAAC data
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3.4.3.  Polish-Lithuanian cooperation in the fi eld of export

Lithuania (Republic of Lithuania) is one of the Baltic countries, bordering 
Poland, Russia, Belarus and Latvia. 

Table 21. Summary of basic information on Lithuania
Lithuania

Capital Vilnius
Offi cial language Lithuanian
Area 65,300 km2 (122nd in the world)
Number of citizens 
(2014)

2.91 million (130th in the world) 

Population density 44.6/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 48.23 billion
• USD 16,386

Currency Euro (EUR, €)
The largest towns 
(number of residents)

• Vilnius (0.53 million)
• Kaunas (0.31 million)
• Klaipeda (0.16 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

The export of products to Lithuania grew rapidly in the last 4 years (an increase 
of nearly 70% to USD 2.96 billion). In trade with Lithuania, we can observe a 
signifi cant trade surplus (the value of imports accounts for only 45.5% of the 
value of exports) (Table 22).  

Table 22. Products exported to Lithuania (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 1,741.61 2,575.00 2,834.84 3,008.25 2,963.57
Import 1,021.78 1,422.11 1,017.26 1,359.74 1,349.32

Source: Own compilation based on the CAAC data

Among the most important export products, we can enumerate the chemical 
industry products followed by the engineering industry products (Table 23). 
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Table 23. The most important groups of products exported to Lithuania by 
sections according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Products of the chemical or allied industries 437.09
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

390.05

Base metals and articles of base metal 313.62
Plastics and articles thereof; rubber and articles thereof 301.75
Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured tobacco substitutes

291.61

Source: Own compilation based on the CAAC data

3.5. The American market

3.5.1. Administrative structure and population of the United States of America

The United States (The United States of America, USA) is a federal state in 
North America. The US territory comprises also an archipelago in the mid-
Pacifi c.  The United States consist of 50 states and one district (the capital 
district – District of Columbia), divided into counties (except for Alaska and 
Louisiana). The fundamentals of the political system and territorial division 
are enshrined in the Constitution of the United States of 1787 (with later 
amendments). In terms of nominal GDP, the United States are second only to 
China, as the second most powerful economy in the world. 

Table 24. Summary of basic information on  the United States.
United States 

Capital Washington
Offi cial language English 
Area 9,373,967 km2 (4th in the world)
Number of citizens 
(2014)

320.71 million (3rd in the world) 
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Population density 33.8/km2

GDP (2014)
• Total
• Per capita

• USD 17.419 trillion
• USD 54,597

Currency United States dollar ($) (USD)
The largest towns 
(number of residents)

• New York (8.3 million)
• Los Angeles (3.9 million)
• Chicago (2.7 million)
• Houston (2.2 million)
• Philadelphia (1.5 million)
• Phoenix (1.5 million)

Source: Own compilation based on encyclopaedic data

In the United States, there is a separation of powers (legislative, executive and 
judicial branches). Executive power is vested in the President, who is both the 
commander-in-chief of the military, as well as the head of government, elected 
for a four-year term. Legislative power is vested in the bicameral Congress, made 
up of the Senate and the House of Representatives. At the time of compiling the 
present guide, the President of the United States was Barack Obama.  

3.5.2.  The structure of Polish exports to the United States in the years 2010-2014

Due to geographical remoteness, the United States are among relatively minor 
Polish trading partners. It is worth noting that exports to the US increased 
during the past four years by almost 70% (Table 25).  

Table 25. Export of products to the United States (in millions of USD)
2010 2011 2012 2013 2014

Export 2,873.32 3,693.14 3,600.60 4,842.23 4,853.21
Import 4,430.44 4,762.34 4,995.73 5,496.96 5,386.90

Source: Own compilation based on the CAAC data
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Nonetheless, especially in the context of the aircraft industry, concentrated 
in the Podkarpackie Voivodeship, the United States must be considered as 
an important trading partner and outlet, particularly for products from the 
engineering, automotive and aircraft industries (Table 26).

Table 26. The most important groups of products exported to the United States 
by sections according to the CN classifi cation (in millions of USD for 2014.)

Groups of products Export
Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and parts and accessories 
of such articles

1,718.30

Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment 701.10
Miscellaneous manufactured articles 458.93
Mineral products 405.74
Base metals and articles of base metal 235.65

Source: Own compilation based on the CAAC data

3.5.3.  The conditions for access of Polish goods and services to the United 
States market

A key factor infl uencing the level of trade between the EU and the US are non-
tariff barriers. Among them, we can mention the following barriers:

• the need to comply with the relevant specifi c requirements of the 
US market, such as certifi cation, accreditation, technical standards 
and compliance procedures, labelling of goods, product safety, 
environmental protection, consumer protection et al.,,

• fairly wide range of restrictions on foreign investments and preferential 
treatment of domestic suppliers. Limited access of European companies 
to government procurement resulting from a number of provisions, 
including the ‘Buy American Act’,
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• standardization barriers, including a lack of developed common 
standards for food, for example on the maximum limits for contaminants 
in foodstuff resulting from the application of plant protection products, 

• sanitary and phytosanitary regulations, 
• mutual non-recognition of certifi cates,
• high cost of transporting goods,
• obligation to obtain by Polish citizens of entry visas to the United 

States and logistical issues, including costly trips to the United States 
which may restrict work on product development, customer service, 

• issues related to protection of intellectual property arising from 
inconsistencies between patent system, which translates into an 
imbalance between trading partners and non-recognition of foreign 
patents in the US,

• safeguard proceedings and measures, including anti-dumping and anti-
subsidy proceedings. 

However, one should expect changes in the mutual access to the markets when 
it comes to most sectors of the economy (including one of the most sensitive 
sector, ie. the agricultural sector) at the time of conclusion of an agreement on 
investment and trade between the EU and the US (TTIP, ie. Transatlantic Trade 
and Investment Partnership). 
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4. Issues concerning exports in the Podkarpackie Voivodeship

4.1. Export destinations of the Podkarpackie Voivodeship in the years 
2010-2014 

While analysing the most important export destinations of the Podkarpackie 
Voivodeship, one can notice a dominant position of Germany and the United 
States of America. In case of both markets, the value of exports increased, while 
the exports to US increased more than twofold (from USD 390.57 million in 
2010 to USD 831.96 million in 2014.) (Table 27). 

Table 27. The main export partners of the Podkarpackie Voivodeship in 2010 
and 2014 (in millions of USD)

Item 
No.

Target market Export in 
2010

Item 
No.

Target market Export 
in 2014

1 Germany 1,240.96 1 Germany 1,680.22
2 United States of 

America
390.57 2 United States of 

America
831.96

3 Ukraine 321.61 3 United 
Kingdom

347.14

4 Canada 257.85 4 Canada 338.26
5 France 229.75 5 France 323.16
6 Russia 180.62 6 Russia 255.48
7 Slovakia 153.12 7 Ukraine 254.49
8 Czech Republic 151.10 8 Czech Republic 242.37
9 Italy 144.91 9 Belgium 181.76

10 United Kingdom 128.57 10 Slovakia 174.19
Source: Own compilation based on the CAAC data

Due to the current geopolitical situation, exports to Ukraine decreased (a decrease 
from 3rd to 7th place, with a simultaneous decline in the value of exports). Over 
the past fi ve years, the United Kingdom has become an important destination 
for exporters from the Podkarpackie Voivodeship (3rd place in 2014, compared 
to 10th place in 2010). 
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4.2. Structure by type of the Podkarpackie Voivodeship exports in the 
years 2013-2014 (in USD)

The following table shows the structure by type of the Podkarpackie Voivodeship 
exports in 2013 and in 2014. In the fi rst place, the basic division into sections 
of the CN classifi cation has been adopted (Table 28). As a preliminary point, it 
is worth noting that despite the diffi cult economic and political situation in the 
Eastern markets, the value of exports in 2014 increased by 0.55% compared 
to the previous year. The value of exports for the fi rst time in history exceeded 
USD 6.5 billion. Among the most important export items, we can enumerate 
machinery and mechanical appliances (35.77% of share in exports) as well as 
vehicles and aircrafts (18.04% of share in exports). 

Table 28. Structure by type of the Podkarpackie Voivodeship exports in 2013 
and 2014 (in USD)

Section Section name Export 
in

2013

Export 
in 

2014

Change 
in%

I Live animals; animal products 40.75 53.03 30.14%
II Vegetable products 84.14 101.77 20.96%
III Animal or vegetable fats and oils and 

their cleavage products; prepared 
edible fats; animal or vegetable waxes

11.77 3.61 -69.35%

IV Prepared foodstuffs; beverages, 
spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured tobacco substitutes

134.40 153.43 14.16%

V Mineral products 63.27 60.78 -3.93%
VI Products of the chemical or allied 

industries
263.99 320.50 21.40%

VII Plastics and articles thereof; rubber 
and articles thereof

652.10 659.37 1.12%
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Section Section name Export 
in

2013

Export 
in 

2014

Change 
in%

VIII Raw hides and skins, leather, furskins 
and articles thereof; saddlery and 
harness; travel goods, handbags and 
similar containers; articles of animal 
gut (other than silkworm gut)

3.14 2.97 -5.36%

IX Wood and articles of wood; wood 
charcoal; cork and articles of cork; 
manufactures of straw, of esparto or of 
other plaiting materials; basket-ware 
and wickerwork

208.83 234.49 12.29%

X Pulp of wood or of other fi brous 
cellulosic material; recovered (waste 
and scrap) paper or paperboard; paper 
and paperboard and articles thereof

123.68 117.83 -4.72%

XI Textiles and textile articles 64.07 72.30 12.84%
XII Footwear, headgear, umbrellas, sun 

umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops and parts thereof; 
prepared feathers and articles made 
therewith; artifi cial fl owers; articles of 
human hair

36.87 31.06 -15.75%

XIII Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos, mica or similar materials; 
ceramic products; glass and glassware

133.29 134.04 0.56%

XIV Natural or cultured pearls, precious or 
semi-precious stones, precious metals, 
metals clad with precious metal and 
articles thereof; imitation jewellery; 
coins

50.39 14.64 -70.94%

XV Base metals and articles of base metal 644.13 743.71 15.46%
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Section Section name Export 
in

2013

Export 
in 

2014

Change 
in%

XVI Machinery and mechanical 
appliances; electrical equipment; 
parts thereof, sound recorders and 
reproducers, television image and 
sound recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such articles

2,086.11 2,336.81 12.02%

XVII Vehicles, aircraft, vessels and 
associated transport equipment

1,626.06 1,178.53 -27.52%

XVIII Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, 
checking, precision, medical or 
surgical instruments and apparatus; 
clocks and watches; musical 
instruments; parts and accessories 
thereof

11.45 15.86 38.47%

XIX Arms and ammunition; parts and 
accessories thereof

1.04 0.77 -25.68%

XX Miscellaneous manufactured articles 257.17 295.55 14.93%
XXI Works of art, collectors’ pieces and 

antiques
0.28 1.47 421.28%

6,496.93 6,532.52 0.55%
Source: Own compilation based on the CAAC data

While making the analysis more precise up to the level of HS/CN classifi cation, 
20 export products with the highest export value in 2014 have been identifi ed. 
(Table 29). The aircraft industry products occupy a dominant position in the 
Podkarpackie Voivodeship exports (items No. 1, 5 and 12, as well as partly the 
remaining items). It is worth noting also high share in exports of the automotive 
industry products (including spare parts and accessories for vehicles), as well 
as of the engineering, pharmaceuticals, timber and furniture industry products.  
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Table 29. The most important export products in accordance with a Harmonized 
System (HS) classifi cation heading in 2014 (in millions of USD)

Item 
No.

HS Heading Export

1 Turbojets, turbopropellers and other gas turbines                                                                                                 1,059.75
2 Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 

8705 (tractors, vehicles for the transport of goods, vehicles for 
the transport of more than 9 people)                                                                               

597.95

3 Parts suitable for use solely or principally with petrol engine or 
compression-ignition engine                 

305.39

4 Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; 
ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or 
not fi tted with fi lters     

256.86

5 Aircraft, spacecraft, and parts thereof                                                                                                  239.48
6 Furniture other than of headings 9401 and 9402 (excluding 

seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture, seats, 
barbers’ chairs and similar chairs)

161.57

7 Medicaments consisting of mixed or unmixed products for 
therapeutic or prophylactic uses

154.51

8 Articles of aluminium                                       133.33
9 Transmission shafts and cranks; bearing housings and plain 

shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear 
boxes and other speed changers, including torque converters; 
fl ywheels and clutches, etc.

122.83

10 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber                                                                                     102.87
Source: Own compilation based on the CAAC data

4.3. Polish exports to selected countries by commodity sections

For the product structure analysis at the level of individual target markets, eight 
countries with the largest value of exports from the area of the Podkarpackie 
Voivodeship have been selected. What was highlighted earlier, Germany is the 
largest export market. The most important export products are the automotive 
industry products (the value of exports of spare parts and accessories exceeded 
in 2014 USD 500 million) and the furniture industry products (over USD 220 
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million) (Table 30). It is worth noting that in case of Germany, the export of the 
aircraft industry products plays a minor role. 

Table 30. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to Germany 
in 2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705                                                                                322.28
Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 
8407 or 8408                                                             

194.46

Furniture other than those of heading 9401 and 9401, and parts thereof                                                                                                            98.59
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with 
or without their fi ttings (for example, joints, elbows, fl anges)                                                           

78.64

Articles of aluminium other than those of heading 7601 and 76152000                                                                                      58.77
Source: Own compilation based on the CAAC data

The United States, Poland’s second most important export destination market, 
import from the Podkarpackie Voivodeship primarily the aircraft industry 
products (the total value of exports of engines, spare parts for aircraft and 
aircrafts exceeded in 2014 the amount of USD 626 million) (Table 31). Apart 
from the above-mentioned articles, the engineering and metallurgical industry 
products play an important role in Poland’s exports. 

Table 31. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to the United 
States in 2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Turbojets, turbopropellers and other gas turbines                                                                                                 459.49
Aircraft, spacecraft, and parts thereof                                                                                                  146.87
Transmission shafts and cranks; bearing housings and plain shaft 
bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other 
speed changers, including torque converters; fl ywheels and clutches, etc.

21.51

Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft 
(including satellites) and spacecraft launch vehicles

20.35

Articles of aluminium other than those of heading 7501 and 75072000                                                                                           16.75
Source: Own compilation based on the CAAC data
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The third target market for exports, but with a much smaller value of exports 
is the United Kingdom. The main export products are the engineering industry 
products (eg. pumps, compressors, fans, hoods), the automotive industry 
products (spare parts and accessories for vehicles) and the wood industry 
products (plywood, veneered panels and similar panels) (Table 32). 

Table 32. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to the United 
Kingdom in 2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating 
or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fi tted with fi lters     

101.07

Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705                                                                                25.57
Turbojets, turbopropellers and other gas turbines                                                                                                 14.46
Plywood, veneered panels and similar laminated wood                                                                                                          13.81
Aircraft, spacecraft, and parts thereof                                                                                                  13.20

Source: Own compilation based on the CAAC data

Moving on to the analysis of exports to Canada, it is worth drawing attention 
to the high level of export specialization. The export of the aircraft industry 
products (engines, spare parts for aircraft and spacecraft, propeller shafts, 
bearings and bearing housing, etc.) (Table 33). Other product groups play a 
relatively minor role in exports, due to the large geographical distance between 
the Polish and the Canadian markets.  

Table 33. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to Canada in 
2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Turbojets, turbopropellers and other gas turbines                                                                                                 235.41
Aircraft, spacecraft, and parts thereof                                                                                                  51.09
Transmission shafts and cranks; bearing housings and plain shaft 
bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other 
speed changers, including torque converters; fl ywheels and clutches, etc.

35.19

Articles of aluminium other than those of heading 7501 and 75072000                                                                                           4.62
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HS Heading Export
Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, offi ce, indoor 
decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018)

2.71

Source: Own compilation based on the CAAC data

Exports to France are dominated by the aircraft industry products. In total, 
exports of propeller shafts, bearings with housings, gears, engines or spare 
parts for aircraft and spacecraft exceeds USD 100 million. In addition, the 
automotive industry products (spare parts and accessories for vehicles, trailers 
and semi-trailers), where the value of exports exceeds USD 42 million, 
constitute important export products (Table 34). 

Table 34. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to France in 
2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Transmission shafts and cranks; bearing housings and plain shaft 
bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other 
speed changers, including torque converters; fl ywheels and clutches, etc.

58.31

Turbojets, turbopropellers and other gas turbines                                                                                                 38.91
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705                                                                                27.25
Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; 
parts thereof                                                                                    

15.69

Aircraft, spacecraft, and parts thereof                                                                                                  13.10
Source: Own compilation based on the CAAC data

In turn, Russia was the most important target market for pharmaceutical 
products exported from the Podkarpackie Voivodeship in 2014. The value 
of exports of medicines exceeded USD 90 million. The export of the timber 
and paper industry products plays a much smaller role (the value of exports 
amounted to approximately USD 25 million) (Table 35).  
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Table 35. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to Russia in 
2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting 
of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put 
up in measured doses or in forms or packings for retail sale 

90.21

Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape 
paper, in rolls or rectangular sheets, other than paper of heading 4803, 
4809, 4810

12.59

Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock                                                                                                               12.43
Plates, sheets, strip, rods and profi le shapes, of vulcanised rubber other 
than hard rubber                                                                                          

12.15

Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, 
mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and 
roadrollers      

6.72

Source: Own compilation based on the CAAC data

What was highlighted earlier, the position of Ukraine as an export market for 
the products from the Podkarpackie Voivodeship decreased. The most important 
export products were the metallurgical industry products (the value of exports 
of rolled products amounted to USD 17.74 million in 2014) and the footwear 
industry products (the value of exports of footwear amounted to USD 16.80 
million). 

Table 36. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to Ukraine in 
2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or 
more, clad, plated or coated                                 

17.74

Footwear with outer soles of rubber, plastics, leather or composition 
leather and uppers of leather                             

16.80



170

HS Heading Export
Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape 
paper, in rolls or rectangular sheets, other than paper of heading 4803, 
4809, 4810

11.14

Medicaments (excluding goods of heading 3002, 3005 or 3006) consisting 
of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put 
up in measured doses or in forms or packings for retail sale 

10.45

Citrus fruits, fresh or dried                                                                                                                            9.11
Source: Own compilation based on the CAAC data

The fi nal target market subject to analysis in this section of the guide is the 
Czech Republic. Spare parts and accessories for motor vehicles enjoy a 
dominant position on the export market (the value of exports in 2014 amounted 
to approximately USD 50 million). It is perhaps surprising that the second most 
important export products to the Czech Republic is coffee and its derivatives; 
the export value amounted to approximately USD 29 million. 

Table 37. Export of products from the Podkarpackie Voivodeship to the Czech 
Republic in 2014 (in millions of USD)

HS Heading Export
Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705                                                                                49.27
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; 
coffee substitutes containing coffee in any proportion                                       

28.98

Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms                                                                                          11.38
Plates, sheets, fi lm, foil and strip, of plastics other than those of heading 
3920                                                                             

8.16

Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or 
other graphic purposes, and non-perforated punchcards and punch-tape 
paper, in rolls or rectangular sheets, other than paper of heading 4803, 
4809, 4810

6.89

Source: Own compilation based on the CAAC data
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In order to conclude this part of the analysis, it is worth noting that for each 
analysed target market, the common denominator of the dominant export 
products are the aircraft, engineering, automotive and timber industry 
products. What is also interesting to note, is that the export of the products 
of the agricultural and food processing sectors are of minimal economic 
importance in terms of exports. This is important, considering the diffi culties 
in exporting these products to Eastern markets. The Podkarpackie Voivodeship 
avoids to a large extent the problems encountered by the voivodeships where 
the agricultural and food processing sectors account for a large share in the 
economic performance (eg. the Lubelskie Voivodeship, where there was an 
urgent need to fi nd new markets for fruits and fruit preserves after the Russian 
embargo).  

4.4. Institutions and offi ces relevant to the Polish exporters

4.4.1. Germany

Name of the Institution Address/Contact details
Trade and Investment Promotion 
Section of the Embassy of the 
Republic of Poland in the Federal 
Republic of Germany

Leipziger Platz 2, 10117 Berlin-Mitte 
phone: 030/2062267-0
fax: 030/2062267-30 

www.berlin.trade.gov.pl 
e-mail: info@wirtschaft-polen.de 

Embassy of the Republic of Poland 
in the Federal Republic of Germany

Lassenstr. 19-21 14193 Berlin 
phone: 030/223130 fax: 030/22313155 

www.botschaft-polen.de 
e-mail: Info@botschaft-polen.de

Consulate General of Poland 
in Hamburg (consular district: 
Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein, Lower Saxony)

Grundgensstr. 20 22309 Hamburg 
phone: 040/61187-0 fax: 040/6325030 

www.hamburgkg.polemb.net   
e-mail: konsulat.hamburg@botschaft-

polen.de 
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Name of the Institution Address/Contact details
Consulate General of Poland in 
Cologne (consular district includes 
the following Länder: North Rhine-
Westphalia, Rhineland-Palatinate, 
Hesse, Saarland)

Lindenallee 7 50968 Koln 
phone: 0221/937300 fax: 0221/343089 

www.botschaft-polen.de 
e-mail: Konsulat.Koeln@botschaft-polen.

de 
Trade and Investment Promotion 
Section of the Embassy of the 
Republic of Poland in the Federal 
Republic of Germany

An der Alteburger Muhle 6 50968 Koln 
phone: 0049 221 34 99 11 

fax: 0049 221 34 99 10 
kolonia.trade.gov.pl/pl 

e-mail: info.koeln@wirtschaft-polen.de 
Consulate General of Poland in 
Munich (consular district includes 
the following Länder: Bavaria, 
Baden-Württemberg)

Rontgenstr. 5 81679 Munchen 
phone: 089/4186080 fax: 089/471318 

www.botschaft-polen.de 
E-mail: Konsulat.Muenchen@botschaft-

polen.de 
Polish-German Chamber 
of Industry and Commerce 
in Warsaw

Ul. Miodowa 14
Warsaw

48 22 53 10 500
48 22 53 10 600

www.ihk.pl
e-mail: info@ihk.pl 

Polish Chamber of Commerce in 
Germany

Kennedydamm 5 Duesseldorf 
0049211/497 69 98 10 0049211/497 69 98 

99 www.pwdorg.org 
e-Mail: offi ce@pwdorg.org 

German chambers of industry and 
commerce 

Chambers Addresses can be found on the
website of the Association of German 
Chambers of Industry and Commerce: 

www.dihk.de
Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung, www.diw.de
Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI), www.bdi-online.de
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Name of the Institution Address/Contact details
Deutsche Wirtschaft, www.deutsche-

wirtschaft.de
Statistisches Bundesamt Deutschland, 

www.destatis.de
Information und Technik Nordrhein-

Westfalen, www.it.nrw.de
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, www.iab.de

4.4.2. United Kingdom

Name of the Institution Address/Contact details
Trade and Investment Promotion 
Section of the Embassy of the 
Republic of Poland in the United 
Kingdom

90 Gloucester Place London W1U 6HS
United Kingdom

phone: (+44) 207 317 27 00 
fax: (+44) 207 486 98 40 

e-mail: london@trade.gov.pl
www.london.trade.gov.pl

British Chambers of Commerce 65 Petty France
London

SW1H 9EU
phone: +44 (0)20 7654 5800

fax: +44 (0)20 7000 1373
www.britishchambers.org.uk 

British Polish Chamber of 
Commerce

ul. Marszałkowska 89 
Warsaw

www.bpcc.org.pl
e-mail: info@bpcc.org.pl 

London Chamber of Commerce 
and Industry

33 Qeen Street
GB-LONDON EC4R 1AP
phone: (004420) 72484444

fax: (004420) 74890391
email: lc@londonchamber.co.uk 

WWW: www.londonchamber.co.uk
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HM Revenue & Customs www.hmrc.gov.uk
Companies House www.companieshouse.gov.uk
UKTI – United Kingdom Trade & 
Investment

www.ukti.gov.uk

4.4.3. France

Name of the Institution Address/Contact details
Consular Section of the Embassy 
of the Republic of Poland

3, rue de Talleyrand, 7 75007 Paris 
Cedex 07

phone: from France 01 43 17 34 22 
from Poland 0033 1 43 17 34 22 

e-mail: paris.wk.info@msz.gov.pl 
Embassy of the Republic of 
Poland in France

1, rue de Talleyrand,75343 Paris Cedex 07
phone: 01 43 17 34 05

e-mail: paris.amb.info@msz.gov.pl   
 www.paris.polemb.net 

Trade and Investment Promotion 
Department

86, rue de la Faisanderie, 75116 Paris
phone.: (0033.1) 45.04.10.20

fax: (0033.1) 45.04.63.17
E-mail: paris@trade.gov.pl 

www.paris.trade.gov.pl 
French Chamber of Commerce 
and Industry in Poland (CCIFP)

ul. Widok 8 
Warsaw

www.ccifp.pl
e-mail: ccifp@ccifp.pl 

phone: (+48) 22 696 75 80
fax: (+48) 22 696 75 90

Polish Chamber of Commerce in 
France

16, Place Vendôme
75001 Paris

phone: (+33) 1 40 22 99 20
www.ccipf.org

e-mail: secretariat@ccipf.org 
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ACFCI – Assemblée des 
Chambres Françaises de 
Commerce et d’Industrie
Assembly of French Chambers of 
Commerce and Industry (ACFCI)
Relations Economiques 
Internationales (International 
Economic Contacts)

46 Avenue de la Grande Armée, CS 50071, 
75858 Paris CEDEX 17
phone: 01 40 69 37 00

e-mail: europe-acfci@acfci.cci.fr 
www.cci.fr 

French Foreign Trade Center
(Centre francais du commerce 
exterieur (CFCE)

10, avenue d’Iena
F- 75783 PARIS CEDEX 16

phone: (0033) 140733888
fax: (0033) 140733748

e-mail: acceueilcommercial@ubifrance.fr 
www.ubifrance.fr 

4.4.4. Eastern European countries

Name of the Institution Address/Contact details
Embassy of the Republic of 
Poland in Moscow

ul. Klimaszkina 4
 115127 Moscow
+7 495 231 1500
+48 22 3978350
+48 22 3978351

e-mail: moskwa.amb.sekretariat@msz.gov.pl   
Embassy of the Republic of 
Poland in Moscow 
Trade and Investment Promotion 
Section 

ul. Klimaszkina 4
115127 Moscow

phone: +7 (495) 231-16-11
from Poland: (22) 490-97-41

fax: +7 (495) 231-16-15
e-mail: moscow@trade.gov.pl
https://moskwa.trade.gov.pl 
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Name of the Institution Address/Contact details
Federal Customs Service of 
Russia

ul. Nowozawodskaja 11/5 
121087 г. Moscow

phone: +7 (495) 449-7252, 
+7 (495) 204-57-28 

fax:+7 (495) 204-57-12 
www.customs.ru 

Polish-Russian Chamber of 
Commerce and Industry

Ul. Zimna 2/2 
Warsaw

www.prihp.com.pl
prihp@prihp.com.pl

48 22 654-73-73, 
654-73-99

48 22 654-73-88
Embassy of the Republic of 
Poland in Belarus

ul Z. Biaduli 11
220034 Minsk

phone: (+375 17) 388-52-00
fax: (+375 17) 388-52-22

e-mail: ambasada.minsk@msz.gov.pl
http://www.minsk.msz.gov.pl/ 

Embassy of the Republic of 
Poland in Minsk
Trade and Investment Promotion 
Section

ul. Volodarskogo 6
220030 Minsk, Belarus

phone: (+375 17) 2004264, 2002772, 
fax: 2004974

e-mail: minsk@trade.gov.pl
http://www.minsk.trade.gov.pl/pl/ 

Polish-Belarusian Chamber of 
Commerce and Industry

Ul. M. Kopernika 30 
Warsaw 00-336

phone/fax. +48 22 828 51 01, 
+48 22 828 51 02

www.pbihp.pl 
info@pbihp.pl
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Name of the Institution Address/Contact details
Embassy of the Republic of 
Poland in Ukraine

ul. Jarosławiw Wał 12, 
01901 Kiev

phone:  +38 044 230 0700
fax:  +38 044 270 6336
        +38 044 230 0743
www.kijow.msz.gov.pl

e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
Embassy of the Republic of 
Poland in Kiev
Trade and Investment Promotion 
Section

ul. Wołodymyrska 45, 
Kiev 01901, 

Ukraine
phone: (+380 44) 279 18 31, 

fax: (+380 44) 278 11 40
e-mail: kiev@trade.gov.pl

https://kiev.trade.gov.pl 
Consular Section of the Embassy 
of the Republic of Poland in Kiev

ul. Bogdana Chmielnickiego 60
01034 Kiev

phone: (38044) 284 00 40
fax: (38044) 234 99 89

e-mail: kijow.amb.wk@msz.gov.pl    
www.kijow.msz.gov.pl 

Consulate General of the 
Republic of Poland in Lviv

ul. Iwana Franka 110, 79011 Lviv
phone (+380 32) 2957988

fax (+380 32) 2957989
Polish-Ukrainian Chamber of 
Commerce

Ul. Szpitalna 1/28 
Warsaw

phone: +48 22 827 00 81
fax: +48 22 827 10 79 

www.pol-ukr.com
info@pol-ukr.com 
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Name of the Institution Address/Contact details
Polish-Ukrainian Chamber 
of Commerce - General 
Representation Offi ce in Kiev

R. Okipnoyi 2/407
02-002 Kiev 

phone: +380 44 568 42 06
fax: +380 44 568 41 67

kyiv@pol-ukr.com 
info.ukraine@pol-ukr.com 

European Business Association EBA Head Offi ce in Kyiv
1st fl oor, 1A Andriyivsky Uzviz

Kiev, 04070, Ukraine
phone: +38 044 496 06 01

fax: +38 044 496 06 02
e-mail: offi ce@eba.com.ua

www.eba.com.ua 

4.4.5.  United States of America

Name of the Institution Address/Contact details
Embassy of the Republic of Poland 
in Washington

2640 16th St NW
Washington, DC 20009
phone: (202) 499 17 00

fax: (202) 328-6271
e-mail: washington.amb@msz.gov.pl 

Trade and Investment Promotion 
Section of the Embassy of the 
Republic of Poland in Washington

1503 21st Street NW, Washington DC 
20036, USA

phone: (202) 467 6690
fax: (202) 833 8343

washington@trade.gov.pl  
 www.washington.trade.gov.pl 

Consulate General of Poland in 
New York
Trade and Investment Promotion 
Section

675 Third Avenue, New York, 
NY 10017, USA

phone: +1 (212) 370 5300, 
fax: +1 (212) 818 9623

E-mail: newyork@trade.gov.pl
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Name of the Institution Address/Contact details
NYC Mayor’s Offi ce for 
International Affairs, Division for 
International Business

Two United Nations Plaza, 27th Floor
New York, NY 10017

phone: (212) 319-9300
http://www.nyc.gov 

US Department of Commerce U.S. Department of Commerce
1401 Constitution Ave., NW

Washington, D.C. 20230 
phone: (202) 482-2000
www.commerce.gov 

US Chamber of Commerce 1615 H Street, NW
Washington, DC 20062-2000

phone: 202-659-6000
Customer Service: 1-800-638-6582 

www.uschamber.com 
U.S. Customs and Border 
Protection

1300 Pennsylvania Avenue, 
NWWashington, D.C. 20229

phone: 703 – 526 - 4200   
http://www.cbp.gov 

Food and Drug Administration 5600 Fishers Lane
Rockville, Maryland 20857

phone: 1-888-463-6332 
http://www.fda.gov 

4.4.6.  Canada

Name of the Institution Address/Contact details
Embassy of Canada to Poland ul. Jana Matejki 1/5

00-481 Warsaw 
phone.: (+48 22) 584 3100

fax: (+48 22) 584 3192
wsaw@international.gc.ca http://www.

canadainternational.gc.ca/poland-pologne/
index.aspx?lang=pol 
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Name of the Institution Address/Contact details
Embassy of the Republic of 
Poland in Canada

443 Daly Avenue
Ottawa, Ontario, K1N 6H3

phone: (613) 789-0468
fax: (613) 789-1218

e-mail: ottawa.info@msz.gov.pl 
 http://ottawa.msz.gov.pl/pl 

Trade and Investment Promotion 
Section of the Embassy of the 
Republic of Poland

3501 Ave du Musee
Montreal, Quebec H3G 2C8

phone: (514) 282-1732, (514) 282-1733
fax: (514) 282-1784

e-mail: montreal@trade.gov.pl 
http://montreal.trade.gov.pl 

Consulate General of the 
Republic of Poland in Montreal 

1500 avenue des Pins ouest, Montreal, 
Quebec H3G 1B4

phone: (514) 9379-481/2
fax: (514) 9377-271

e-mail: montreal.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.montreal.mfa.gov.pl 

Consulate General of the 
Republic of Poland in Toronto

2603 Lakeshore Blvd. West, Toronto, 
Ontario M8V 1G5

phone (416) 252-5471 
fax (416) 252-0509 

e-mail: toronto.info@msz.gov.pl 
http://www.toronto.mfa.gov.pl 

Consulate General of the 
Republic of Poland in Vancouver

1177 West Hastings Street, Suite 
1600,Vancouver, B. C. V6E 2K3

phone (0-01604) 6883-530, 6884-730; 
fax 6883-537

e-mail: vancouver.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
http://www.vancouver.mfa.gov.pl 
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Name of the Institution Address/Contact details
Consulate of the Republic of 
Poland in Calgary

3015 – 15 Street N.E.
Calgary, Alberta T2E 7L8

phone (403) 291 34 55
fax. (403) 287 74 42 i (403) 291 34 55

e-mail: calgary@polishconsulate.ca 
Consulate of the Republic of 
Poland in Edmonton

Suite 107, 4990 - 92 Avenue, 
Edmonton, Alberta T6B 2V4 

phone (780) 415-5154Call: (780) 415-5154
fax (780) 463-5280Call: (780) 463-5280

e-mail: john.szumlas@aagi.ca 
Consulate of the Republic of 
Poland in Halifax

14 Samuel Terrace
Halifax, Nova Scotia B3N 3A2

phone (902) 219 04 08
e-mail: jan.k.skora@gmail.com 

http://www.polishconsulhalifax.ca 
Consulate of the Republic of 
Poland in Winnipeg

219 Marion St
Winnipeg, Manitoba R2H 0T5

phone (204) 480 88 12
fax (204) 480 88 13

e-mail: polish.consulate@winnipegkh.ca 
Consulate of the Republic of 
Poland in Saskatoon

39 - 23rd St East, Suite 103
Saskatoon, Saskatchewan S7K 0H6

phone (306) 244 22 77
fax (306) 244 67 55

e-mail: wpolszynski@sasktel.net 
http://www.polishconsulatesask.com 

Canada-Poland Chamber of 
Commerce of Toronto 

77 Stoneham Road
Toronto ON Canada

M9C 4Y7
e-mail: info@canada-poland.com 

www.canada-poland.com 
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Name of the Institution Address/Contact details
Canada’s Department of Foreign 
Affairs, Trade and Development

125 Sussex Drive
Ottawa, ON, K1A 0G2, Canada 

phone   (+1) 613-944-4000
fax (+1) 613-996-9709

http://www.international.gc.ca 
Centre of Administration for 
Permissions of the Canadian 
Food Inspection Agency

The Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Dr, Camelot

Ottawa, ON, Canada, K1A 0Y9
phone   (+1) 613 221-3737

fax (+1) 613 228-6608
http://www.inspection.gc.ca 

The Canadian Trade 
Commissioner Service

ul. Matejki 1/5
00-481 Warsaw 

Poland 
phone: (+48 22) 584-3360

fax: (+48-22) 584-3195
e-mail: wsaw-td@international.gc.ca 

www.tradecommissioner.gc.ca/pl 
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