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Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Szanowni Pañstwo,
Mam przyjemnoæ przekazaæ na Pañstwa rêce publikacjê Mapa mo¿liwoci
polskiego eksportu  kraje pozaunijne, dostêpn¹ równie¿ na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl. Jest ona adresowana przede
wszystkim do eksporterów oraz firm poszukuj¹cych kontaktów gospodarczych
w krajach spoza Unii Europejskiej. Rynki te zyskuj¹ na znaczeniu w polskim handlu zagranicznym.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom wszystkich firm, które poszukuj¹ informacji rynkowej,
podjêlimy wspólnie z Instytutem Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oraz Wydzia³ami
Ekonomiczno-Handlowymi Ambasad i Konsulatów RP próbê wskazania obszarów wa¿nych
i perspektywicznych dla rozwoju polskiego eksportu oraz nawi¹zania trwa³ych powi¹zañ handlowych,
kapita³owych i kooperacyjnych. Opracowanie zawiera równie¿ identyfikacjê barier i ograniczeñ
w dostêpie do rynków krajów objêtych analiz¹.
Aktualizowana corocznie Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu  kraje pozaunijne bêdzie stanowi³a
element kompleksowego systemu wspierania polskich przedsiêbiorstw w dzia³alnoci za granic¹.
Projektowany system obs³ugi eksporterów obejmie nowe instrumenty promocji gospodarczej, a tak¿e
rozwój dzia³alnoci informacyjnej. Instrumenty te bêd¹ uwzglêdnia³y dowiadczenia i mechanizmy
wsparcia, z jakich korzystaj¹ przedsiêbiorcy w innych krajach Unii Europejskiej.
Nie bez znaczenia dla eksporterów s¹ inicjatywy Ministerstwa Gospodarki podejmowane w celu
redukcji barier dla rozwoju przedsiêbiorczoci w kraju. Stworzenie innowacyjnej i konkurencyjnej
gospodarki to g³ówne cele zawarte w Krajowym Programie Reform 2005-2008  polskim odpowiedniku
zmodyfikowanej Strategii Lizboñskiej. Ministerstwo Gospodarki rozpoczê³o szereg przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu realizacjê tego programu, w tym projekt tzw. Better Regulation, który poci¹ga za sob¹
zmiany ustawowe prowadz¹ce do uproszczenia i unowoczenienia regulacji, ograniczenie barier
formalno-administracyjnych, a tak¿e zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych nak³adanych na
przedsiêbiorców. Podstaw¹ do przygotowania zmian przepisów obejmuj¹cych ca³okszta³t regulacji
administracyjno-prawnych jest analiza barier dzia³alnoci gospodarczej, opracowana przez Ministerstwo
Gospodarki na bazie opinii, propozycji i postulatów przedsiêbiorców i samorz¹du gospodarczego.
Polski eksport rozwija siê pomylnie w ostatnich latach i chcielibymy, aby ten proces utrzymywa³ siê
jak najd³u¿ej. Jestem przekonany, i¿ tak siê stanie dziêki szerszemu wykorzystaniu dostêpnych
instrumentów wspierania eksportu, uproszczeniu i unowoczenieniu regulacji, a tak¿e zapewnieniu
przedsiêbiorcom informacji o poszczególnych rynkach. Potrzeby w tych dziedzinach by³y niejednokrotnie sygnalizowane Ministerstwu Gospodarki przez rodowiska biznesu i organizacje samorz¹du
gospodarczego. Mam nadziejê, ¿e nasza publikacja przyczyni siê do lepszego poznania potencja³u
i ch³onnoci wielu ma³o znanych dotychczas obszarów geograficznych, a tym samym stanie siê
przes³ank¹ dla trwa³ej intensyfikacji wspó³pracy gospodarczej i wzrostu wartoci wymiany handlowej.
W imieniu autorów opracowania bêdê wdziêczny za wszelkie uwagi i opinie, które pozwol¹ nam
w kolejnych edycjach spe³niæ oczekiwania odbiorców, przede wszystkim przedsiêbiorców i organizacji
samorz¹du gospodarczego, gdy¿ z myl¹ o nich powsta³a nasza publikacja.

Minister Gospodarki
Piotr Grzegorz Woniak
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Szanowni Pañstwo,
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego oddaje do r¹k Pañstwa opracowanie na temat
obecnoci i mo¿liwoci ekspansji polskich eksporterów na rynki pozaunijne. Powsta³o ono z inicjatywy
Ministerstwa Gospodarki. U podstaw podjêcia tego tematu leg³a teza, ¿e handel Polski z zagranic¹
nie koñczy siê na krajach Unii Europejskiej. Jest on oczywicie dla gospodarki polskiej najistotniejszy
i dlatego na ten temat powsta³o wiele studiów, analiz i prognoz, równie¿ w naszym Instytucie, niewiele
jest natomiast opracowañ dotycz¹cych rynków krajów pozaunijnych i kontaktów handlowych z nimi.
W miarê pog³êbiania siê integracji Polski z pañstwami Unii Europejskiej nasze kontakty handlowe
z krajami nale¿¹cymi do niej trac¹ pierwiastek zagranicznoci na rzecz w³anie innych krajów
(otoczenia Unii).
Opracowanie sk³ada siê z kilku czêci. Dwie pierwsze stanowi¹ próbê przedstawienia zasad obowi¹zuj¹cych w handlu miêdzynarodowym w procesie wielostronnych negocjacji i charakterystykê
polskich obrotów zarówno w ujêciu geograficznym, jak i towarowym. Kolejna czêæ to informacje
o stronach internetowych instytucji zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹.
Najistotniejszym zagadnieniem jest próba okrelenia stanu oraz mo¿liwoci funkcjonowania polskich
podmiotów na rynkach pozaunijnych. To w³anie wed³ug Instytutu jest mapa, o której siê mówi
w tytule opracowania.
Publikacja powsta³a w krótkim czasie, w okresie zaledwie kilku tygodni, wliczaj¹c w to prace
techniczne. Mo¿liwoæ wykorzystania wszystkich otrzymanych materia³ów by³a równie¿ doæ ograniczona, przede wszystkim ze wzglêdu na ich objêtoæ, ró¿ny poziom merytoryczny i poziom szczegó³owoci (agregacji) danych, czy te¿ okres, którego dotyczy³y informacje przes³ane z zagranicy. Mo¿na
to wyjaniæ miêdzy innymi ma³¹ wiarygodnoci¹ danych statystycznych, a tak¿e brakiem dostêpu do
nich na opisywanych rynkach oraz zró¿nicowaniem skali znaczenia rynku w miêdzynarodowej
wymianie handlowej.
Czêæ informacji przekazanych przez Placówki zamieszczono w aneksie (dostêpnym w wersji
elektronicznej). Mog¹ one byæ przydatne w dzia³aniach handlowych na danym rynku, jednak
konstrukcja i uk³ad logiczny opracowania nie pozwalaj¹ na zamieszczenie ich w tekcie. S¹ wród nich
równie¿ tablice z danymi statystycznymi przekazane przez Departament Miêdzynarodowej Wspó³pracy Dwustronnej, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych oraz Departament Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki, bêd¹ce uzupe³nieniem informacji nt. obrotów handlowych Polski. Informacje zamieszczone w aneksie nie zosta³y zmienione ani pod wzglêdem treci, ani formy graficznej.
Inicjatywê Ministerstwa Gospodarki nale¿y uznaæ za trafn¹, uzasadnion¹ merytorycznie i wart¹
kontynuowania. Mamy nadziejê, ¿e przedstawione zagadnienia bêd¹ okresowo wzbogacane zarówno
od strony merytorycznej, jak i zawartoci banku danych.
W opracowaniu wykorzystano materia³y przygotowane przez polskie placówki zagraniczne (Ambasady, WEH) oraz Ministerstwo Gospodarki, w szczególnoci Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych i Departament Polityki Handlowej. Wszystkim wymienionym jednostkom i ekspertom
serdecznie dziêkujemy za zaanga¿owanie i pomoc. Szczególne podziêkowania sk³adamy Departamentowi Miêdzynarodowej Wspó³pracy Dwustronnej, koordynatorowi projektu ze strony Ministerstwa.

Dyrektor
Instytutu Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego

Dr hab. Ryszard Michalski
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I. Uregulowania prawne zasad funkcjonowania
handlu miêdzynarodowego
1. wiatowa Organizacja Handlu
Zasady wspó³czesnego handlu wiatowego okrela m.in.
wiatowa Organizacja Handlu (WTO  Word Trade
Organization). Organizacja ta powsta³a w wyniku ustaleñ
wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej,
prowadzonych pod auspicjami GATT (General Agrement on
Tariffs and Trade). WTO rozpoczê³a dzia³alnoæ 1 stycznia
1995 r. Strona internetowa WTO  www.wto.org  zawiera
pe³en zestaw aktualnych informacji w jêz. angielskim,
francuskim i hiszpañskim.

A. Podstawowe zasady
Najwa¿niejsze zasady, stanowi¹ce podwaliny GATT,
a nastêpnie WTO to:
Klauzula Najwiêkszego Uprzywilejowania (MFN 
Most Favoured Nation Clause) oznacza, ¿e preferencja
handlowa przyznana jednemu krajowi cz³onkowskiemu musi
byæ rozci¹gniêta na wszystkich cz³onków WTO. Na przyk³ad
preferencja przyznana przez UE w imporcie z USA musi byæ
rozci¹gniêta na wszystkich cz³onków WTO i odwrotnie,
wszelkie c³a i op³aty wprowadzane przez UE na import
danego produktu z USA musz¹ obowi¹zywaæ tak¿e innych
cz³onków, na tzw. zasadzie erga omnes. Nie dotyczy to umów
preferencyjnych i stref wolnego handlu, które podlegaj¹
w WTO specjalnym przegl¹dom.
Traktowanie narodowe (National Treatment)  podatki
i inne op³aty oraz przepisy krajowe nie powinny byæ
stosowane do produktów importowanych w sposób bardziej
restrykcyjny ni¿ wzglêdem produktów krajowych, tak aby
stwarzaæ ochronê produkcji krajowej. Innymi s³owy,
zabronione jest dyskryminacyjne traktowanie produktów
importowanych w porównaniu z produkcj¹ krajow¹.
Listy koncesyjne (Schedules of concessions)  jest to ca³oæ
zobowi¹zañ cz³onków WTO przyjêtych w ramach danej
rundy negocjacyjnej, dotycz¹cych w odniesieniu do towarów
przemys³owych i nieprzemys³owych harmonogramu obni¿ek
stawek celnych, wraz z okresami ich implementacji, oraz
kontyngentów taryfowych, a tak¿e dopuszczalnych poziomów
wsparcia w zakresie towarów rolnych, za w odniesieniu do
us³ug  warunków dostêpu do rynku poszczególnych krajów
cz³onkowskich. Zobowi¹zania te musz¹ byæ bezwzglêdnie
przestrzegane przez cz³onków WTO, co stwarza ca³kowit¹
przejrzystoæ i daje pe³n¹ informacjê na temat poziomu
stawek celnych cz³onków i perspektyw ich obni¿ania.
Tak zwane stawki zwi¹zane, zawarte w listach koncesyjnych
dotycz¹cych towarów, oznaczaj¹ poziom, powy¿ej którego
dany kraj cz³onkowski WTO nie mo¿e podnieæ stawki celnej
bez nara¿enia siê na dzia³ania retorsyjne, usankcjonowane
prawnie w systemie WTO lub zrekompensowane innymi
koncesjami handlowymi.
WTO, w przeciwieñstwie do GATT, ma osobowoæ prawn¹,
a Polska jest jej wspó³za³o¿ycielem. W ramach WTO decyzje
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w wiêkszoci spraw podejmowane s¹ na zasadzie konsensusu.
Runda Urugwajska doprowadzi³a równie¿ do objêcia
systemem wielostronnym nowych dziedzin wspó³pracy
miêdzynarodowej. W czasie negocjacji wypracowano zupe³nie
nowy Uk³ad ogólny w sprawie handlu us³ugami (GATS 
General Agreement on Trade in Services) oraz Porozumienie
w sprawie handlowych aspektów praw w³asnoci intelektualnej
(TRIPS  Trade Related Intellectual Property Rights). Przyjêto
tak¿e bardziej skuteczny sposób rozstrzygania sporów
handlowych w systemie WTO (DSU  Disputes Setllement
Understanding).
Najwy¿szym organem WTO s¹ regularne Konferencje
Ministerialne (KM), odbywaj¹ce siê co dwa lata. Oceniaj¹
one dotychczasow¹ dzia³alnoæ Organizacji, nakrelaj¹ plany
jej rozwoju i perspektywy dalszego dzia³ania oraz wytyczaj¹
konkretne cele do osi¹gniêcia w okrelonym czasie, g³ównie
w zakresie dalszej liberalizacji handlu towarami i us³ugami.
Czêsto rozstrzygaj¹ problemy na szczeblu politycznym
z udzia³em ministrów handlu, których nie uda³o siê rozwi¹zaæ
w trakcie rozmów w Genewie.
Na koniec 2005 r. cz³onkami WTO by³o 149 pañstw. Kolejne
pañstwa s¹ w trakcie negocjacji w sprawie akcesji do tej
organizacji, m.in. Rosja i Ukraina. Pracami WTO kieruje
dyrektor generalny. Obecnie funkcjê tê pe³ni Pascal Lamy
(Francja).

B. Runda negocjacji z Dauha
W dniach 9-13 listopada 2001 r. odby³a siê IV Konferencja
Ministerialna w Dauha (Katar). Podjêto tam decyzjê o przeprowadzeniu kolejnej nowej rundy negocjacji liberalizacyjnych,
która bêdzie pe³niej uwzglêdniaæ interesy krajów rozwijaj¹cych
siê  st¹d nazwa Runda Rozwojowa Dauha lub Nowa Runda
(DDA  Dauha Development Agenda).
G³ówne obszary negocjacyjne Nowej Rundy to: (a) dostêp
do rynku dla towarów nierolnych, (b) rolnictwo (dostêp do
rynku, dop³aty do eksportu, wsparcie wewnêtrzne sektora
rolnego), (c) us³ugi, (d) u³atwienia w handlu, (e) zasady WTO,
(f) handel i rodowisko, (g) handel i rozwój, (h) rozstrzyganie
sporów, (i) ochrona praw w³asnoci intelektualnej (TRIPS).
Ni¿ej przedstawiono w sposób syntetyczny podstawowe
za³o¿enia tych obszarów negocjacyjnych.

(a) Dostêp do rynku dla towarów nierolnych
(NAMA  Non-Agricultural Market Access)
Celem negocjacji w tym obszarze jest przede wszystkim
harmonizacja taryf celnych, czyli redukcja tzw. kominów
taryfowych (drastycznie wysokich stawek, znacznie odbiegaj¹cych
od przeciêtnej stawki celnej danego kraju), obni¿enie
wysokich stawek (powy¿ej 15% ad valorem) oraz redukcja
tzw. eskalacji taryfowej (stosowanie coraz wy¿szych stawek
celnych na produkty o wy¿szym stopniu przetworzenia),
szczególnie w odniesieniu do produktów eksportowanych
przez kraje rozwijaj¹ce siê. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e udzia³



towarów przemys³owych w obrotach handlowych krajów
rozwijaj¹cych siê wynosi 70%.
Kolejnym celem negocjacji ma byæ równie¿ redukcja lub
usuniêcie barier pozataryfowych w handlu, które  w sytuacji
obni¿aj¹cych siê stawek celnych na towary przemys³owe 
stanowi¹ obecnie podstawowe utrudnienie i istotn¹ przeszkodê
w handlu. Ustalono, ¿e negocjacje bêd¹ obejmowaæ wszystkie
bez wyj¹tku produkty nierolne (tzn. towary przemys³owe
oraz ryby i produkty rybo³ówstwa), a podczas negocjacji
uwzglêdnione zostan¹ specjalne potrzeby i interesy krajów
rozwijaj¹cych siê i najmniej rozwiniêtych.
Polska popiera ofensywne stanowisko UE, wyra¿aj¹ce siê
w d¹¿eniu do realnych ciêæ stawek celnych. Generalnie,
obni¿ka stawek celnych i redukcja pozataryfowych barier
w handlu powinny przyczyniæ siê do zwiêkszenia obrotów
handlowych, nowych dla Polski rynków zbytu, przyci¹gniêcia
inwestycji i pozytywnie wp³yn¹æ na wzrost gospodarczy
kraju. Z drugiej strony, zwiêkszy siê konkurencyjnoæ
importowanych towarów na rynku unijnym. Defensywne
stanowisko zajmuj¹ kraje rozwijaj¹ce siê, maj¹ce wysok¹
protekcjê celn¹ i  co zrozumia³e  niechêtne do g³êbokich
obni¿ek ce³. Motywuj¹ to koniecznoci¹ ochrony ma³o jeszcze
konkurencyjnego ich przemys³u krajowego.

(b) Rolnictwo
Negocjacje rolne obejmuj¹ trzy filary, tj.:
· Dostêp do rynku, w ramach którego dyskutowane s¹
kwestie:
 formu³y przysz³ej redukcji stawek celnych,
 listy produktów wra¿liwych (produkty wa¿ne dla
produkcji krajowej, które bêd¹ objête mniejsz¹ lub
wolniejsz¹ liberalizacj¹),
 wysokoci kontyngentów taryfowych (TRQ  Tariff
Rate Quotas).
· Wsparcie wewnêtrzne, w ramach którego dyskutowane
s¹ kwestie redukcji wsparcia dla producentów rolnych
udzielanego przez poszczególne kraje. Obejmuje ono
takie sprawy, jak:
 ucilenie pojêcia wsparcie w ramach tzw. green box
(wsparcia wewnêtrznego nie zak³ócaj¹cego handlu)
i redefinicjê wsparcia blue box (wsparcia
wywieraj¹cego wp³yw na wielkoæ produkcji),
 ewentualn¹ redukcjê ogólnego poziomu wsparcia
w rolnictwie (AMS  Aggregated Measures of Support).
· Konkurencjê eksportow¹, w ramach której dyskutowane
s¹ kwestie uregulowania zasad wspierania eksportu
towarów rolnych. Filar ten obejmuje sprawy:
 subsydiów eksportowych,
 zasad udzielania pomocy ¿ywnociowej,
 zdyscyplinowania finansowych instrumentów wsparcia
pañstwowych przedsiêbiorstw handlowych (STEs),
 kredytów eksportowych.
Po osi¹gniêciu cz¹stkowego sukcesu, jakim by³o porozumienie
siê negocjatorów w sprawie zniesienia subsydiów eksportowych
i zdyscyplinowania innych form wsparcia eksportu w sposób,
który nie zniekszta³ca handlu, odnotowuje siê brak wyranego
postêpu we wszystkich filarach. Zarówno kraje rozwijaj¹ce
siê (takie jak Brazylia czy Indie), jak i USA usztywni³y swoje
stanowiska i nie s¹ sk³onne do dalszych ustêpstw. Taka
sytuacja jest nie do przyjêcia dla UE, od której oczekuje siê
najwiêkszych ustêpstw we wszystkich filarach.



(c) Us³ugi
Proces negocjacji w sprawie us³ug charakteryzuje siê
brakiem znacz¹cego postêpu w podejmowaniu istotnych
zobowi¹zañ w tej dziedzinie. Jakoæ z³o¿onych ofert nie jest
zadowalaj¹ca. ¯adnej oferty nie z³o¿y³y kraje mniej
rozwiniête  LDC, ale pozytywnym sygna³em jest to,
¿e przy pomocy Sekretariatu WTO i niektórych krajów
rozwiniêtych zdo³a³y one przedstawiæ swoje postulaty
w negocjacjach.
Na Konferencji Ministerialnej w Hongkongu uzgodniono
bardzo zachowawcz¹ wersjê tekstu co do ewentualnych
rozwi¹zañ. W porównaniu z wczeniejszymi projektami,
os³abiono zapisy dotycz¹ce potrzeby kontynuacji negocjacji
na bazie postulat-oferta na zasadach plurilateralnych.

(d) U³atwienia w handlu
U³atwienia w handlu miêdzynarodowym (TF  Trade
Facilitation) definiowane s¹ jako u³atwienie i harmonizacja
miêdzynarodowych procedur handlowych w zakresie czynnoci,
praktyk i formalnoci zwi¹zanych ze zbieraniem, prezentacj¹,
publikowaniem i przetwarzaniem danych wymaganych
w miêdzynarodowym handlu towarami.
Negocjacje w tym obszarze powinny zmierzaæ do wyjanienia
i modyfikacji nastêpuj¹cych artyku³ów GATT 1994: art. V
(Wolnoæ tranzytu), art. VIII (Op³aty i formalnoci zwi¹zane
z importem i eksportem) i art. X (Og³aszanie i stosowanie
przepisów obowi¹zuj¹cych w handlu) w celu dalszego
przyspieszenia przep³ywu towarów i odpraw celnych
towarów, w³¹czaj¹c towary w tranzycie.
Celem negocjacji jest tak¿e zapewnienie pomocy technicznej
i wsparcia w zakresie budowania potencja³u w obszarze
u³atwieñ w handlu miêdzynarodowym oraz zwiêkszenie
efektywnej wspó³pracy pomiêdzy s³u¿bami celnymi i innymi
odpowiednimi s³u¿bami w zakresie u³atwieñ w handlu
miêdzynarodowym.
Jest to obszar negocjacji, który ze wzglêdu na swój
techniczny charakter wzbudza najmniej kontrowersji. Prace
odbywaj¹ siê zgodnie z za³o¿eniami.
Polska zajmuje aktywne stanowisko w negocjacjach w tym
obszarze i d¹¿y do uzgodnienia obligatoryjnego charakteru
przyjmowanych rodków w tym zakresie, maj¹c w szczególnoci
na uwadze blisk¹ perspektywê rozszerzenia WTO o Rosjê
i Ukrainê. Popiera prowadzenie negocjacji w tym zakresie,
w przekonaniu, ¿e umo¿liwi¹ one, przede wszystkim ma³ym
firmom, w³¹czenie siê do handlu miêdzynarodowego, m.in.
poprzez znaczne ograniczenie kosztów administracyjnych
prowadzenia operacji handlu zagranicznego.

(e) Zasady WTO
Zakres negocjacji zasad WTO obejmuje:
 antidumping,
 subsydia,
 regionalne porozumienia handlowe (RTAs  Regional
Trade Agreements).
Za³o¿eniem jest uszczegó³owienie zasad WTO zawartych
w stosownych porozumieniach i artyku³ach GATT/WTO.
Negocjacje w tym obszarze s¹ cile uzale¿nione od
ca³ociowego bilansu negocjacji. Brak znacz¹cych osi¹gniêæ
w negocjacjach w sprawie rolnictwa, NAMA czy us³ug
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skutkuje w efekcie minimalnym zainteresowaniem negocjacjami
m.in. w tym obszarze.

(f) Handel i rodowisko
W tym obszarze negocjowane s¹:
 relacje Wielostronnych Porozumieñ Ekologicznych
(MEAs  Multilateral Environmental Agreements) i regulacji
w systemie WTO,
 zwi¹zki z porozumieniem TRIPS,
 kwestie wypracowania definicji towarów rodowiskowych.
Obecnie na forum WTO trwa wymiana pogl¹dów nt. definicji
i kategorii towarów rodowiskowych. Po Konferencji
Ministerialnej w Hongkongu nie wskazano daty koñcowej
ustalenia tzw. modalities i nie ma wzmianki o licie towarów
rodowiskowych przeznaczonych do g³êbszej liberalizacji.
Pañstwa cz³onkowskie UE generalnie popieraj¹ listê
przygotowan¹ przez Komisjê Europejsk¹, jednak wnios³y
(w tym Polska) wiele zastrze¿eñ co do pierwszego projektu
listy towarów rodowiskowych.

(g) Handel i rozwój  specjalne i zró¿nicowane
traktowanie
W tym obszarze negocjowane s¹ sprawy specjalnego
i zró¿nicowanego traktowania (S&DT  Special and Differential
Treatment) krajów rozwijaj¹cych siê (DEV) i najmniej
rozwiniêtych (LDC) dotycz¹ce wszystkich obszarów
negocjacyjnych i Porozumieñ WTO.
Propozycje krajów DEV i LDC, w kontekcie poszczególnych
porozumieñ WTO, s¹ wybitnie roszczeniowe i czêsto niemo¿liwe
do zrealizowania, co powoduje, ¿e w negocjacjach w obszarze
S&DT utrzymuje siê impas. Fundamentalnym celem negocjacji,
z punktu widzenia interesów krajów rozwiniêtych, w tym
UE oraz Polski, jest przeforsowanie podejcia, które zak³ada
stosowanie postanowieñ S&DT oraz udzielanie pomocy
technicznej tym krajom rozwijaj¹cym siê, które szczególnie
potrzebuj¹ tego typu rodków i bêd¹ w stanie uzasadniæ te
potrzeby. Nieuchronnie wi¹¿e siê to z zasad¹ odwrotnej
proporcjonalnoci zakresu stosowanych rodków S&DT do
wzrostu wskanika rozwoju gospodarczego (tzw. dyferencjacja
krajów DEV). Tak pojêta dywersyfikacja krajów rozwijaj¹cych
siê, jakkolwiek trudna do forsowania na obecnym etapie
negocjacji, jest konieczna dla zapewnienia Polsce i krajom
o podobnej gospodarce zrównowa¿onych rezultatów negocjacji
Rundy DDA, faktycznej poprawy warunków konkurowania
eksportu na rynkach krajów trzecich oraz mo¿liwoci
ekspansji handlowej zarówno na rynku wspólnotowym, jak
i  szczególnie w d³u¿szym okresie  na rynkach krajów
pozaunijnych. Z punktu widzenia Polski, przyznanie
dodatkowych preferencji ekspansywnym eksporterom
produktów rolnych (Argentyna, Brazylia), tak¿e konkurencyjnych
do produkcji unijnej w wielu sektorach pozarolnych, jest
politycznie trudne do wyt³umaczenia w kraju i niekorzystne
dla naszych interesów gospodarczych.
Na Konferencji w Hongkongu uzgodniono, ¿e do lipca 2006 r.
powstan¹ konkretne zasady dzia³ania dla inicjatywy
pomocowej Aid for Trade.
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(h) Rozstrzyganie sporów
Za³o¿eniem negocjacji w tym obszarze jest uszczegó³owienie
zasad rozstrzygania sporów (DSU) w ramach WTO. Prace
posuwaj¹ siê bardzo powoli i nie ma jakiegokolwiek
realnego horyzontu czasowego ich zakoñczenia.
Negocjacje w tym obszarze uzale¿nione s¹ cile od postêpu
negocjacji we wszystkich dziedzinach. Brak rezultatów
w rolnictwie, NAMA czy us³ugach skutkuje minimalnym
zainteresowaniem negocjacjami m.in. w tym obszarze.

(i) Ochrona praw w³asnoci intelektualnej
(TRIPS)
Negocjacje w tym zakresie koncentruj¹ siê na oznaczeniach
geograficznych (priorytetowych dla UE), tj. na:
 utworzeniu systemu notyfikacji i rejestracji oznaczeñ
geograficznych  przedstawiono dwie propozycje: UE
oraz wspóln¹ USA, Kanady, Australii, krajów Ameryki
£aciñskiej; obecnie trwa impas w rozmowach,
 rozszerzeniu zakresu zwiêkszonej ochrony oznaczeñ
geograficznych na produkty inne ni¿ wina i wyroby
spirytusowe  forsowanym przez UE, a popieranym przez
Szwajcariê, Turcjê, Keniê i Indie; natomiast USA, Australia,
Kanada uwa¿aj¹, ¿e ta sprawa wykracza poza przyjêty
program negocjacji.

C. Konferencja Ministerialna w Hongkongu
Ostatni¹ konferencj¹ ministerialn¹ WTO by³a VI Konferencja
na tym szczeblu w Hongkongu (w dniach 13-18 grudnia
2005 r.) Mia³a ona na celu doprowadzenie do zasadniczych
rozstrzygniêæ w tocz¹cej siê od 2001 r., zapocz¹tkowanej na
Konferencji Ministerialnej w Dauha, rundzie wielostronnych
negocjacji handlowych DDA WTO.
Oczekiwano, ¿e VI Konferencja Ministerialna w Hongkongu
prze³amie impas i mo¿e przes¹dziæ o kierunku i tempie
liberalizacji handlu towarami i us³ugami w trwaj¹cej obecnie
rundzie negocjacyjnej.
W mandacie (instrukcji  zasad, zakresu merytorycznego
negocjacji) dla delegacji polskiej znalaz³o siê kilka
zasadniczych zapisów, kluczowych dla strony polskiej:
· Zobowi¹zania podejmowane przez Komisjê Europejsk¹
w negocjacjach rolnych WTO nie mog¹ wykraczaæ poza
ramy dotychczasowych ustaleñ dotycz¹cych reformy
Wspólnej Polityki Rolnej UE,
· Dla Polski kluczowe jest efektywne polepszenie warunków
dostêpu do rynku w zakresie towarów przemys³owych
(tzw. negocjacje NAMA  Non-Agricultural Market Access)
i w zakresie us³ug,
· Negocjacje powinny prowadziæ do zbilansowanych
rezultatów, obejmuj¹cych wszystkie sektory, w³¹czaj¹c
kluczowy sektor rolny oraz inne dziedziny negocjacji,
takie jak: dostêp do rynku dla towarów nierolnych
(NAMA), us³ugi, regu³y WTO (subsydia, antydumping,
porozumienia regionalne),
· Istnieje koniecznoæ zró¿nicowanego traktowania krajów
rozwijaj¹cych siê w zale¿noci od ich stopnia rozwoju oraz
konkurencyjnoci w produkcji i handlu w danych
sektorach.

!

Wyniki Konferencji w Hongkongu okreliæ mo¿na jako
umiarkowany sukces. Deklaracja Ministerialna z Hongkongu
nakreli³a swego rodzaju mapê drogow¹ dalszych negocjacji,
ze wskazaniem na dwie istotne daty: koniec kwietnia 2006 r.
 data dla wypracowania tzw. szczegó³owych zasad negocjacji
(modalities) oraz koniec lipca 2006 r.  data dla przed³o¿enia
Sekretariatowi WTO pierwszego projektu list koncesyjnych
poszczególnych krajów cz³onkowskich WTO.
Patrz¹c na przebieg dotychczasowych rozmów, wskazane
daty uznaæ nale¿y za nierealne.
Uczestnicy Konferencji zobowi¹zali siê do zniesienia do
2013 r. dop³at do eksportu rolnego, co bêdzie wymaga³o
dostosowania unijnych zasad wspólnej polityki rolnej. Jest
to zapis z jednej strony szczególnie istotny dla krajów
rozwijaj¹cych siê oraz dla tych, których nie staæ na
sfinansowanie systemu dop³at do eksportu. Z drugiej strony
stanowi on mandat dla Komisji Europejskiej i Komisarza
Mandelsona do dalszych negocjacji na ten temat w ramach
WTO. Warto zaznaczyæ, i¿ to w³anie Polska by³a inicjatorem
zapisu, który znalaz³ siê w konkluzjach Rady ds. Ogólnych
Stosunków Zewnêtrznych UE (GAERC), obraduj¹cej podczas
Konferencji w Hongkongu, by wyniki negocjacji dotycz¹cych
stopniowego znoszenia w WTO subsydiów eksportowych
w rolnictwie by³y w pe³ni zgodne z zasadami Wspólnej
Polityki Rolnej UE.
W dalszych negocjacjach Polska bêdzie naciskaæ na
uwzglêdnienie interesów Unii Europejskiej w zakresie
dostêpu towarów przemys³owych i us³ug na pozaunijne
rynki, m.in. takich pañstw, jak Brazylia, Chiny, Indie, czy
pozosta³e kraje Ameryki £aciñskiej i Azji. Stwarza to
równie¿ szanse dla ekspansji polskiego eksportu.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na inne zapisy przyjête
w Deklaracji Ministerialnej z Hongkongu, które Polska jako
cz³onek UE popiera³a i których uwzglêdnienie jest tak¿e
naszym sukcesem. S¹ to: 1) decyzja, i¿ kraje rozwiniête i te
sporód krajów rozwijaj¹cych siê, które zadeklaruj¹ gotowoæ
do podjêcia takiego zobowi¹zania, zapewni¹ bezc³owy
i bezkontyngentowy dostêp do rynku dla towarów
pochodz¹cych z krajów najmniej rozwiniêtych, 2) uznanie
pomocowej roli inicjatywy Aid for Trade (systemu pomocy
dla krajów rozwijaj¹cych siê i najmniej rozwiniêtych, w tym
pomocy finansowej na szeroko rozumiany rozwój handlu)
dla Rundy DDA WTO i powo³anie tzw. Grupy Zadaniowej,
która do lipca 2006 r. okreli, jak inicjatywa ta ma
efektywnie wzmocniæ aspekt rozwojowy Rundy Dauha,
3) upowa¿nienie Dyrektora Generalnego WTO do konsultacji
z krajami cz³onkowskimi WTO oraz MFW (Miêdzynarodowym
Funduszem Walutowym) i Bankiem wiatowym dla zapewnienia
dodatkowych rodków sfinansowania inicjatywy Aid for
Trade.

D. Za³o¿enia dalszych negocjacji Rundy
Dauha (DDA)
W toku dalszych negocjacji Rundy DDA WTO Polska ma
naciskaæ na promowanie interesów Unii Europejskiej
(a wiêc te¿ Polski) w zakresie dostêpu do rynku dla towarów
przemys³owych i us³ug, gdzie mo¿liwe jest uzyskanie
wymiernych korzyci eksportowych w wyniku liberalizacji
dostêpu do rynku krajów pozaunijnych, szczególnie dynamicznie
rozwijaj¹cych siê rynków krajów rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza
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tzw. gospodarek wschodz¹cych. Widaæ bowiem, i¿ rosn¹ca
skala udzia³u handlu towarami przemys³owymi oraz handlu
us³ugami w krajowym produkcie krajowym brutto stwarza
szansê dla polskiego eksportu zarówno us³ug, jak i szerokiego
asortymentu towarów przetworzonych.
D¹¿¹c do realizacji powy¿szych celów i bior¹c pod uwagê
wyniki dotychczasowych posiedzeñ w Genewie, Brukseli
oraz innych spotkañ bilateralnych g³ównych grup w WTO,
na forum Komitetu 133 w Brukseli, odpowiedzialnego za
koordynowanie unijnej polityki handlowej, Polska prezentuje
nastêpuj¹ce stanowisko:
· popieramy zdecydowanie Komisjê w opinii, i¿ poziom
ambicji rundy winien byæ podtrzymany,
· nie widzimy mo¿liwoci prowadzenia negocjacji opartych
wy³¹cznie na kwestiach rolnych,
· efekt koñcowy rozmów winien skutkowaæ rzeczywist¹
popraw¹ dostêpu do rynku  szczególnie w zakresie
towarów przemys³owych (NAMA) i us³ug,
· nie nale¿y obecnie stwarzaæ partnerom z WTO nadziei
na rewizjê oferty UE z padziernika 2005 r.,
· zale¿y nam na silnej argumentacji Komisji Europejskiej
w zakresie ofensywnych obszarów UE w NAMA i us³ugach,
· akceptujemy zaproponowany przez Dyrektora Generalnego WTO P. Lamy program negocjacji na najbli¿szy okres.

E. Znaczenie postanowieñ WTO dla polskich
przedsiêbiorstw
Kolejne rundy negocjacyjne, w wyniku których nastêpuje
liberalizacja handlu towarami i us³ugami, przyczyniaj¹ siê
do poprawy warunków eksportu na rynki innych krajów
i wprowadzaj¹ jasne i przejrzyste regu³y handlu miêdzynarodowego. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e uzgodnione
zobowi¹zania liberalizacyjne dotycz¹ wszystkich pañstw,
w tym Polski, jako cz³onka Unii Europejskiej (w negocjacjach
na forum WTO Unia Europejska reprezentuje wspólne
interesy wszystkich krajów cz³onkowskich). Oznacza to, ¿e
wraz z lepszym dostêpem polskich towarów na rynki trzecie
zmniejsza siê tak¿e ochrona przed importem i zwiêksza
konkurencja na rynku polskim.
Regu³y WTO zapewniaj¹ informacjê o dozwolonych rodkach
ochrony rynku przed nadmiernym importem, dumpingiem
lub nieuczciw¹ konkurencj¹. Z³amanie tych regu³ daje
krajowi poszkodowanemu nale¿¹cemu do WTO prawo do
domagania siê zaprzestania niedozwolonych praktyk oraz
zrekompensowania poniesionej szkody. W ramach WTO
dzia³a system rozstrzygania sporów, a cz³onkowie naruszaj¹cy
zasady zobowi¹zani s¹ do wykonania wyroku tzw. panelu
arbitrów. System rozstrzygania sporów jest wa¿nym elementem
dyscyplinuj¹cym cz³onków i sk³aniaj¹cym do przestrzegania
regu³ przyjêtych w handlu miêdzynarodowym.
Istnieje pewna grupa pañstw (obecnie 30), które dopiero
ubiegaj¹ siê o cz³onkostwo w WTO. Nale¿¹ do nich:
Afganistan, Algieria, Andora, Azerbejd¿an, Bahama, Bia³oru,
Bhutan, Bonia i Hercegowina, Czarnogóra, Etiopia, Iran,
Irak, Jemen, Laos, Libia, Liban, Kazachstan, Ukraina, Rosja,
Samoa, Seszele, Sudan, Serbia, Syria, Tonga, Uzbekistan,
Vanuatu, Wyspy wiêtego Tomasza i Ksi¹¿êca, Wyspy Zielonego
Przyl¹dka, Wietnam. Ich ewentualna akcesja do WTO
bêdzie oznaczaæ dla polskich przedsiêbiorców polepszenie
warunków handlu z tymi krajami.
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2. Wspólna polityka handlowa Unii
Europejskiej i jej wp³yw na handel
z krajami pozaunijnymi
A. Zasady ogólne
Wspólna polityka handlowa reguluje stosunki handlowe
miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a pañstwami trzecimi
(niecz³onkowskimi), tj. w szczególnoci politykê celn¹
i eksportow¹, kontyngenty, rodki antydumpingowe
i antysubwencyjne, st¹d waga tego tematu dla stosunków
handlowych Polski z krajami spoza Unii.
Artyku³ 133 Traktatu Ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹
(TWE) stanowi, i¿ wspólna polityka handlowa opiera siê na
jednolitych zasadach, zw³aszcza w odniesieniu do:
- zmian stawek celnych,
- zawierania umów celnych i handlowych,
- ujednolicenia rodków liberalizacyjnych, polityki eksportowej
i rodków ochrony handlowej podejmowanych w przypadku
dumpingu lub subsydiów.
Polityka ta pozostaje w wy³¹cznej kompetencji Wspólnoty
(Komisji i Rady). Reguluj¹ce tê problematykê akty prawne
maj¹ przede wszystkim formê decyzji i rozporz¹dzeñ
Komisji lub Rady albo dwustronnych i wielostronnych umów
miêdzynarodowych. Oznacza to, ¿e akty te s¹ automatycznie
i bezporednio obowi¹zuj¹c¹ czêci¹ porz¹dku prawnego
pañstw cz³onkowskich UE.
W sprawach wspólnej polityki handlowej Rada dzia³a w ramach
swoich kompetencji, podejmuj¹c decyzje kwalifikowan¹
wiêkszoci¹ g³osów, bez udzia³u Parlamentu Europejskiego.

B. Polska jako podmiot w handlu
miêdzynarodowym po akcesji
do Unii Europejskiej
Wejcie do UE zmieni³o sytuacjê Polski w handlu
miêdzynarodowym, w tym na forum WTO, w zwi¹zku
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z przekazaniem polityki handlowej z poziomu narodowego
na poziom wspólnotowy. Oznacza to, ¿e z pañstwami
trzecimi i WTO negocjacje prowadzi Komisja Europejska
(Dyrekcja Generalna ds. Handlu  DG Trade) na podstawie
mandatu od Rady UE (Ministrowie pañstw cz³onkowskich
UE) i w konsultacji z grupami roboczymi Rady UE, przede
wszystkim z Komitetem 1331, w pracach którego uczestniczy
przedstawiciel Polski. W Komitecie 133 omawiane s¹ wszystkie
sprawy zwi¹zane z uczestnictwem pañstw cz³onkowskich
w wiatowej Organizacji Handlu oraz kwestie dotycz¹ce
zasad i regulacji handlu UE  kraje trzecie. Komitet
wypracowuje m.in. wspólne stanowisko Unii Europejskiej
dotycz¹ce spraw handlowych stosunków dwustronnych,
regionalnych i wielostronnych. Udzia³ w tym procesie
krajów cz³onkowskich UE ogranicza siê jedynie do
wypracowania i prezentowania na poziomie wspólnotowym
stanowiska danego kraju wobec projektu zawarcia danej
umowy. Na forum miêdzynarodowym, w tym w WTO,
pañstwa cz³onkowskie Unii nie prezentuj¹ oddzielnie
swoich stanowisk w zakresie handlu, wspólne stanowisko
UE prezentowane jest przez Komisjê Europejsk¹.
Posiedzenia Komitetu obywaj¹ siê w sk³adzie (1) Pe³nych
Cz³onków (Full Members) raz w miesi¹cu oraz w sk³adzie
(2) Zastêpców Pe³nych Cz³onków (Deputies) raz w tygodniu.
Komitet 133 jest tym w³anie forum, na którym Polska
wspó³tworzy wspólnotow¹ politykê handlow¹ prezentowan¹
w ramach negocjacji WTO. Strona internetowa DG TRADE
zawieraj¹ca wiadomoci na temat aktywnoci UE w WTO:
http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/newround/
index_en.htm).

1

Artyku³ 133 TWE powo³uje organ pomocniczy Rady Unii
Europejskiej  zwany Komitetem Artyku³u 133 lub
Komitetem 133  który jest odpowiedzialny za koordynacjê
ca³oci zewnêtrznej polityki handlowej UE oraz konsultowanie
Komisji Europejskiej w jej dzia³aniach w ramach Polityki.
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II. Obroty handlowe Polski w latach 2001-2005
1. Dynamika obrotów
Piêciolecie (2001-2005) przynios³o wyrane o¿ywienie tempa
wzrostu obrotów towarowych Polski z zagranic¹. By³o ono
szczególnie widoczne w ostatnich trzech latach, przy czym
zdecydowanie dynamiczniej rós³ w tym okresie eksport.
Wed³ug ocen Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, w 2004 r. Polska nale¿a³a do krajów o najszybszym
tempie wzrostu eksportu. Tempo tego wzrostu liczone
w EUR by³o dwukrotnie wy¿sze od tempa wzrostu eksportu
wiatowego. Prze³o¿y³o siê to na znaczny wzrost udzia³u
Polski w wiatowym eksporcie. W 2005 r. udzia³ ten wyniós³
0,82% (w 2003 r.  0,71%), a Polska  licz¹c wartociowo 
przesunê³a siê na 30 miejsce wród wiatowych eksporterów.
Ta dynamika eksportu spowodowa³a znacz¹cy wzrost jego
udzia³u w tworzeniu PKB (z 30% w 2002 r., do 34% w 2003 r.
i do 39% w 2004 r.). Przewaga tempa wzrostu eksportu nad
tempem wzrostu PKB utrzyma³a siê w 2005 r., choæ agresywnoæ eksportu znacznie zmala³a. Niska sk³onnoæ
(zdolnoæ) do wzrostu konsumpcji i inwestycji krajowych
sprawi³a, ¿e w ca³ym piêcioleciu eksport (popyt zewnêtrzny)
by³ ko³em zamachowym rozwoju gospodarki, mimo i¿
w latach 2004-2005 nast¹pi³y znacz¹ce zmiany na rzecz
wzrostu roli popytu krajowego w tym procesie. Je¿eli sprawdz¹
siê prognozy, rednioroczne tempo wzrostu eksportu w latach
2001-2005 wyniesie ok. 23% (10,9% w latach 1991-1995
i 6,7% w latach 1996-2000).
W ostatnich piêciu latach rednioroczne tempo wzrostu
importu wynios³o najprawdopodobniej ok. 15,8%, czyli bêdzie
wolniejsze o ponad 7 pkt. od tempa wzrostu eksportu. Wzrost
importu by³ jednak szybszy o ponad 4 pkt. od osi¹gniêtego
w latach 1996-2000, ale jednoczenie o ponad 10 pkt. ni¿szy,
ni¿ w pierwszych piêciu latach okresu transformacji (19911995). Lata 2001-2005 przynios³y zatem zasadnicz¹ zmianê
jakociow¹ w polskim handlu zagranicznym. Wzrostowi obrotów towarowych towarzyszy³o znaczne zmniejszenie deficytu
wymiany liczonego w USD.
Wysokie tempo wzrostu wartoci obrotów towarowych
(w USD) w tym okresie by³o w decyduj¹cej mierze efektem
znacznego os³abienia kursu waluty amerykañskiej w stosunku
do EUR, jako wspólnej waluty europejskiej i zarazem
g³ównej waluty w rozliczeniach polskiego handlu zagranicznego
(o ile w 2001 r. rednie kursy EUR oraz USD wynosi³y
odpowiednio oko³o 3,67 PLN/1 EUR oraz 4,09 PLN/1 USD,
o tyle dwa lata póniej relacje te uleg³y odwróceniu
odpowiednio do 4,40 PLN/1 EUR i 3,89 PLN/1 USD).
Ostatnie dwa lata (2004-2005) ugruntowa³y siln¹ pozycjê
EUR wzglêdem USD.
W wyniku odwrócenia siê wzajemnych relacji kursowych
USD i EUR na korzyæ EUR, tempo wzrostu wartoci
obrotów liczonej w tej walucie w 2003 r., by³o o ok. 20 pkt.
wolniejsze ni¿ w ujêciu dolarowym. W ostatnich dwóch
latach analizowanego piêciolecia wzajemne relacje kursowe
ustabilizowa³y siê. W rezultacie przewaga tempa wzrostu
wartoci obrotów liczonej w USD w stosunku do ich wartoci
wyra¿onej w EUR znacznie siê zmniejszy³a.
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GUS przewidywa³, ¿e w 2005 r. wolumen polskiego eksportu
wzronie o ok. 8-10% w stosunku do 2004 r., a wolumen
importu  o ok. 2-3%. W rezultacie, w 2005 r. wolumen
eksportu by³ o ok. 84% wy¿szy ni¿ w 2000 r., a rednie
tempo jego wzrostu w ostatnich piêciu latach wynios³o 13%,
czyli by³o o 10 pkt. wolniejsze od tempa wzrostu liczonego
w USD i o 2 pkt. wolniejsze od tempa liczonego w EUR.
Tempo wzrostu wolumenu eksportu w latach 2001-2005
by³o o 3 pkt. wy¿sze ni¿ w piêciu poprzednich latach, ale
jednoczenie o 3 pkt. ni¿sze ni¿ w pierwszych latach
transformacji polskiej gospodarki, tj. w latach 1991-1995.
Natomiast wolumen importu w latach 2001-2005 wzrós³
o ok. 44%, czyli o po³owê mniej ni¿ wolumen eksportu.
rednie tempo wzrostu wolumenu importu w tym okresie
wynios³o ok. 7,5% i by³o o ponad 8 pkt. wolniejsze od tempa
wzrostu jego wartoci liczonej w dolarach i tylko o 1 pkt.
wolniejsze od liczonej w EUR.
Wed³ug szacunków wartoæ eksportu w 2005 r. by³a 2,7 razy
wiêksza ni¿ w 2000 r. i przekroczy³a 95 mld USD. Eksport
liczony w EUR wzrós³ w tym okresie prawdopodobnie
o 93,5%, czyli znacznie mniej ni¿ w ujêciu dolarowym,
i wg przewidywañ jego wartoæ wyniesie 75,5 mld EUR.
Ocenia siê, ¿e import w 2005 r. osi¹gn¹³ poziom 97,6 mld
USD (77,2 mld EUR). Zatem jego poziom w wyra¿eniu
dolarowym by³ ponad dwukrotnie wy¿szy ni¿ w 2000 r.
W rezultacie, wg wstêpnych obliczeñ omawiany okres
przyniós³ radykalne, tj.6-krotne w ujêciu dolarowym i blisko
8-krotne w przeliczeniu na EUR, zmniejszenie deficytu
wymiany handlowej, odpowiednio do poziomu -2,1 mld USD
i -1,7 mld EUR.
Wartoæ obrotów handlu zagranicznego wg statystyki GUS
ró¿ni siê od wartoci rejestrowanej na bazie transakcji przez
NBP (w eksporcie by³a ona na ogó³ znacznie ni¿sza, a w imporcie nieco wy¿sza). Dynamika wzrostu obrotów w analizowanym okresie by³a zbli¿ona w statystykach obu tych instytucji. Eksport liczony w dolarach zwiêkszy³ siê z 31,6 mld
USD w 2000 r., do przewidywanego poziomu 88,5 mld USD
w 2005 r., czyli 2,8-krotnie, a liczony w EUR odpowiednio
z 34,4 mld EUR do 69,2 mld EUR, tj. dwukrotnie.
Import natomiast zwiêkszy³ siê w tym okresie z ok. 49 mld
USD (53 mld EUR) w 2000 r. do 100 mld USD (79,2 mld
EUR) w 2005 r., tj. ponad dwukrotnie, licz¹c w USD
i 1,5-krotnie, licz¹c w EUR.
W rezultacie deficyt obrotów w tym okresie zmniejszy³ siê
o blisko 6 mld USD, tj. z 17,3 mld USD w 2000 r. do
11,5 mld USD w 2005 r. Spadek deficytu liczony w EUR
by³ wiêkszy ni¿ liczony w USD z uwagi na znacznie s³absz¹
pozycjê tej waluty w stosunku do dolara (trzeba pamiêtaæ,
¿e dane dotycz¹ce 2005 r. s¹ szacunkowe).

2. Struktura geograficzna obrotów
towarowych
Rosn¹cy poziom nowoczesnoci polskich wyrobów oraz
otwarcie naszej gospodarki na wiat znalaz³y odzwier-
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ciedlenie w systematycznym wzrocie udzia³u krajów
rozwiniêtych w polskim eksporcie. W ostatnich piêciu latach
ich udzia³ zwiêkszy³ siê o 10 pkt. procentowych, do 89%.
Tendencja ta zaprzeczy³a niektórym prognozom z pocz¹tku
okresu transformacji, w których realne mo¿liwoci ekspansji
eksportowej na rynki rozwiniêtych krajów oceniano jako
bardzo ograniczone. Dynamiczny wzrost eksportu do krajów
rozwiniêtych (o blisko 130%) znacznie wyprzedzi³ wzrost
importu z tych krajów (tylko o 54%). W tym okresie eksport
na rynki rozwiniête by³ o ok. 30 pkt. wiêkszy ni¿ eksport
ogó³em, podczas gdy dynamika importu z tego kierunku
by³a tylko o 5 pkt. wy¿sza od przeciêtnej dla ca³ego importu.

2.1. Kraje Unii Europejskiej
Wród krajów rozwiniêtych czo³owe miejsce w naszych
obrotach zajmowa³y rynki krajów UE. Ich udzia³ w polskim
eksporcie w ostatnich piêciu latach zwiêkszy³ siê, w znacznym stopniu tak¿e dziêki poszerzeniu UE o 10 nowych
krajów (w tym Polskê), z 70% w 2000 r. do blisko 78%
w 2005 r. W tym okresie udzia³ rynków unijnych w imporcie
Polski zwiêkszy³ siê o 5,5 pkt. i stanowi³ w tym roku ok. 67%
polskiego importu. Wzrost eksportu do krajów UE o prawie
124% okaza³ siê ponad 2,5 pkt. wolniejszy ni¿ eksport na
rynki krajów rozwiniêtych. Mimo to wysoki deficyt w obrotach
handlowych z krajami UE, który w 2000 r. wyniós³ ok.
-8,5 mld EUR, przekszta³ci³ siê w 2005 r. w nadwy¿kê,
ok. 0,9 mld EUR.
Interesuj¹ce wnioski wynikaj¹ z analizy kszta³towania siê
obrotów polskiego handlu zagranicznego z krajami Unii
Europejskiej przed (a wiêc do 01.05.2004 r.) i po przyst¹pieniu Polski do tego ugrupowania.
Otó¿ przyst¹pienie Polski do Unii na pewno sprzyja³o utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu naszego eksportu w 2004 r.,
pomimo znacznego pogorszenia uwarunkowañ cenowokursowych w drugim pó³roczu tego roku. Rozszerzenie unii
celnej wyeliminowa³o bariery taryfowe w handlu miêdzy
krajami UE-15 i nowymi cz³onkami zarówno w obrotach
produktami rolnymi, jak i wyrobami przemys³owymi.
Efekty akcesji w polskim handlu by³y szczególnie widoczne
w eksporcie produktów rolnych. Potwierdza to ponad dwukrotnie szybszy wzrost eksportu tych produktów od maja
2004 r. w porównaniu do wzrostu tego eksportu w pierwszych czterech miesi¹cach tego roku. W przypadku towarów
przemys³owych zmiany skali obrotów po wejciu Polski do
UE by³y stosunkowo niewielkie, poniewa¿ warunki dostêpu
nowych towarów do rynków z chwil¹ akcesji nie uleg³y
istotnym zmianom.
W okresie tu¿ przed akcesj¹ nast¹pi³ silny wzrost importu
Polski ze wszystkich grup krajów, a zw³aszcza nowych krajów
UE-9 oraz krajów UE-15. By³ on wy¿szy ni¿ w eksporcie
i wynika³ z oczekiwanego po akcesji podwy¿szenia stawek
VAT na wiele towarów (co nast¹pi³o po 1 maja 2004 r.), oraz
obaw co do podwy¿szenia stawek celnych na niektóre
towary z tytu³u wprowadzenia wspólnotowej taryfy, i rozszerzenia tak¿e na rynek polski unijnych rodków ochronnych. Najwiêkszy wzrost importu nast¹pi³ w tych grupach
towarowych, w których oczekiwano wprowadzenia najwy¿szych podwy¿ek ce³ lub rodków antydumpingowych, by³y
to m.in.: wyroby metalurgiczne (g³ównie aluminium), wyroby ceramiczne oraz produkty chemiczne (g³ównie nawozy
sztuczne). Od stycznia do kwietnia 2004 r. import artyku³ów
rolnych z UE-15 i z krajów aspiruj¹cych do Unii wzrasta³

&

wolniej ni¿ import towarów przemys³owych, co wynika³o
m.in. z oczekiwania importerów na likwidacjê ce³ na towary
rolne. Natomiast wysoki wzrost importu w tym okresie odnotowano w tych grupach towarowych, w których po 1 maja
2004 r. mia³ nast¹piæ wzrost ce³ (zbo¿a oraz przetwory
z miêsa i ryb). Po akcesji znacznie zmniejszy³ siê import
z nowych krajów cz³onkowskich Unii na korzyæ krajów
trzecich, zw³aszcza krajów WNP, g³ównie na skutek wzrostu
cen importowanych z tych krajów surowców energetycznych.
W I kwartale 2005 r. wp³ywy z eksportu na rynki krajów Unii
(22,9 mld USD) by³y o 21,7%, tj. o ponad 4,9 mld USD,
wy¿sze ni¿ w analogicznym okresie 2004 r. Wydatki na import wzros³y w tym czasie o 21,8% do poziomu 23,3 mld USD.
Eksport liczony w EUR wyniós³ w I kwartale 2005 r.
17,4 mld EUR i by³ o blisko 894 mln EUR, tj. o ok. 20,9%,
wy¿szy ni¿ w analogicznym okresie 2004 r.
Wbrew obawom nie nast¹pi³a ca³kowita koncentracja
obrotów handlu zagranicznego na obszarze UE. Wzrostowi
handlu Polski z krajami cz³onkowskimi Unii towarzyszy³ dynamiczny wzrost handlu z krajami trzecimi. Dlatego WTO,
jako reguluj¹ca kontakty handlowe UE z krajami trzecimi, ma
du¿e znaczenie dla Polski równie¿ po przyst¹pieniu do Unii.

2.2. Kraje EFTA
W handlu z krajami EFTA (g³ównie z Norwegi¹) na uwagê
zas³uguje znaczny wzrost skali obrotów, przy wyranej poprawie stanu ich zrównowa¿enia. Wartoæ eksportu na rynki
tego ugrupowania wynios³a w 2005 r. ponad 2,4 mld EUR,
tj. ponad 3,5-krotnie wiêcej ni¿ w 2000 r. Równoczenie
wartoæ importu jest najprawdopodobniej porównywalna
z eksportem (2-krotnie wy¿sza ni¿ w 2000 r.). W ci¹gu
omawianego okresu udzia³ krajów EFTA w polskich
obrotach zwiêkszy³ siê z ok. 2% do ponad 3%.

2.3. Kraje WNP
W ostatnich latach (2000-2005) kraje WNP powa¿nie umocni³y
swoj¹ pozycjê w polskim handlu zagranicznym. Polski eksport
na te rynki wzrós³ z niespe³na 2,3 mld EUR w 2000 r. do
blisko 5,5 mld EUR w 2005 r., czyli o prawie 140%, natomiast tempo wzrostu importu by³o niemal trzykrotnie wolniejsze (o ok. 47%). Poniewa¿ jego skala w roku wyjciowym
niemal trzykrotnie przewy¿sza³a eksport, deficyt wymiany
zmniejszy³ siê nieznacznie z niespe³na  3,6 mld EUR
w 2000 r. do ponad 3,1 mld EUR w 2005 r. Udzia³ WNP
w polskim eksporcie zwiêkszy³ siê o ok. 1,2 pkt., do blisko 8%,
podczas, gdy w imporcie utrzymuje siê przez ca³y okres na
zbli¿onym poziomie tj. ok. 11%.
Decyduj¹cy wp³yw na lepsze wyniki naszej wymiany ze
Wspólnot¹ tych pañstw mia³o notowane w ostatnich dwóch
latach (2003-2005) wyj¹tkowe o¿ywienie obrotów (szczególnie eksportu) z Rosj¹.

2.4. Kraje CEFTA
Handel z krajami CEFTA w latach przed rozszerzeniem UE
(tj. w latach 2000-2003) wzrasta³ wyj¹tkowo dynamicznie,
szczególnie po stronie eksportu. Eksport na rynki tego ugrupowania wzrós³ z ok. 2,9 mld EUR w 2000 r. do ok. 4,7 mld
EUR w 2003 r., tj. o 62%. Dynamika importu z tych rynków
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by³a w tym czasie znacznie wolniejsza (odpowiednio: wzrost
z ok. 3,8 mld EUR do 4,7 mld EUR, tj. o 24%). W rezultacie
nasz deficyt handlowy zmniejszy³ siê z ok. 0,9 mld EUR do
niespe³na 40 mln Euro. Od 2004 r., tj. od akcesji do UE,
obroty wiêkszoci by³ych cz³onków CEFTA z nielicznymi
obecnie krajami tego ugrupowania radykalnie siê zmniejszy³y (do ok. 1,2 mld EUR po stronie eksportu i ok. 520 mln
EUR w imporcie). W rezultacie udzia³ CEFTA w polskim
eksporcie obni¿y³ siê z blisko 10% w 2003 r. do 1,8 % w 2005 r.,
a w imporcie odpowiednio z ok. 8% do zaledwie 0,7%.

2.5. Kraje rozwijaj¹ce siê
Najmniej korzystne zmiany odnotowano w handlu Polski
z krajami rozwijaj¹cymi siê. Grupa ta jest zdecydowanie
(pod wzglêdem iloci krajów) najwiêksza. W analizie przyjêto,
i¿ w jej sk³ad wchodz¹ umownie wszystkie kraje spoza:
· grupy krajów rozwiniêtych, tj. nale¿¹cych do UE, EFTA
i pozaeuropejskich krajów rozwiniêtych,

· krajów cz³onkowskich CEFTA, nienale¿¹cych jeszcze do UE,
· europejskich krajów by³ego ZSRR.
Eksport na rynki krajów rozwijaj¹cych siê wzrós³ z 2,2 mld
EUR w 2000 r. do 4,2 mld EUR w 2005 r., tj. o 95%, by³ on
zatem o ok. 10 pkt. wolniejszy od wzrostu polskiego
eksportu ogó³em. Natomiast import z tych rynków
dwukrotnie wzrós³ w tym okresie, czyli rós³ dwa razy
szybciej ni¿ import ogó³em. W rezultacie deficyt wymiany
podwoi³ siê z -3,4 mld EUR w 2000 r. do -6,9 mld EUR w
2005 r. W konsekwencji udzia³ ujemnego salda obrotów z
tymi rynkami przekroczy³ w 2005 r. 2/3 ³¹cznego deficytu w
polskim handlu zagranicznym. Poziom zrównowa¿enia
wymiany (mierzony relacj¹ deficytu do eksportu) wynosi w
tym przypadku 1,66. Analogiczny wskanik dla obrotów np.
z Rosj¹ wyniós³ -1,19, dla obrotów ogó³em -0,14, a w
obrotach z UE osi¹gn¹³ wartoæ dodatni¹ 0,2.
W uk³adzie kontynentów (regionów) udzia³ obrotów Polski
charakteryzuje poni¿sze zestawienie (11 miesiêcy 2005 r.,
mln USD).

Obroty handlu zagranicznego Polski wg kontynentów (%)
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Źródło: Opracowano w IKCHZ na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

W Aneksie do niniejszego opracowania (dostêpnego tylko
na stronach internetowych MG) zamieszczono tablice przedstawiaj¹ce wiatowy eksport i import ogó³em wg kontynentów,
regionów, krajów oraz wybranych grup krajów i pañstw w latach 2000-2004

3. Struktura towarowa obrotów
handlowych
W latach 2000-2005 nie odnotowano zasadniczych zmian
w strukturze towarowej obrotów polskiego handlu zagranicznego, jednak w przypadku niektórych grup towarowych
zaistnia³y zmiany godne odnotowania. Nast¹pi³ bowiem:
· znacznie szybszy od przeciêtnej, siêgaj¹cy 135% wzrost
skali eksportu wyrobów przemys³u elektromaszynowego,
co przynios³o wzrost udzia³u tej grupy w eksporcie ogó³em
z 35% w 2000 r. do 41% w 2005 r.,
· relatywnie szybki (o 127%) wzrost eksportu towarów rolnospo¿ywczych i w efekcie wzrost ich udzia³u w eksporcie
ogó³em z 8,4% do 9,5%,
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· wy¿szy o 15 pkt. od przeciêtnej dla eksportu ogó³em wskanik wzrostu eksportu wyrobów przemys³u chemicznego,
a zw³aszcza tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych.
Tak znaczny wzrost eksportu wyrobów elektromaszynowych jest tym bardziej godny odnotowania, ¿e wyroby wchodz¹ce w sk³ad tej grupy towarowej dominuj¹ w polskim
eksporcie zarówno pod wzglêdem skali obrotów, jak i poziomu nowoczesnoci.
Na tym tle wyj¹tkowo niekorzystnie przedstawia siê sytuacja
w eksporcie wyrobów przemys³u lekkiego. Trwaj¹ca od
szeciu lat stagnacja eksportu wyrobów w³ókienniczych
i odzie¿owych oraz obuwniczych jest nastêpstwem silnej
ekspansji i konkurencji zarówno na rynkach zagranicznych,
jak i na rynku krajowym producentów azjatyckich, zw³aszcza chiñskich.
W ostatnich latach (od 2001 r.) w polskim eksporcie
dominuj¹ 44 pozycje towarowe. Stanowi¹ one ok. 50%
ogólnej wartoci polskiego eksportu (49,2% w 2000 r.,
51,7% w 2005 r.). Wród nich czo³owe miejsca w 2005 r.
zajmowa³y:
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· samochody osobowe oraz czêci i akcesoria (ok. 12%
ogólnego eksportu),
· urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne (ponad 6%),
· meble i ich czêci (ok. 6%),
· mied i wyroby stalowe (ok. 4,5%),
· silniki spalinowe (ok. 4%),
· statki, g³ównie ich remonty (ok. 3,5%),
· wêgiel i koks (ok. 3,5%).
Zmiany struktury towarowej importu w okresie 2000-2005
nie by³y tak znacz¹ce jak zmiany zachodz¹ce w tym zakresie
po stronie eksportu. Wzrost importu w wiêkszoci grup
towarowych zbli¿ony by³ do wzrostu ca³ego importu.
Jedyn¹ grup¹ towarow¹ wyró¿niaj¹c¹ siê relatywnie wysok¹
dynamik¹ wzrostu importu na tle pozosta³ych grup by³y
wyroby metalurgiczne. Ich import wzrós³ w ostatnich latach
o 94%, czyli blisko dwukrotnie.
Na tym tle krañcowo odmienna sytuacja wyst¹pi³a w imporcie wyrobów ceramicznych, minimalny wzrost ich
importu o 8,6% oznacza³ de facto spadek jego wolumenu.
Relatywnie niewielki by³ tak¿e wzrost importu wyrobów
przemys³u lekkiego (o 22%), a w szczególnoci materia³ów
tekstylnych i pó³fabrykatów do produkcji odzie¿y i obuwia.
W rezultacie udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie
zmniejszy³ siê z 7% w 2000 r. do poni¿ej 6% w 2005 r. Ma to
niew¹tpliwy zwi¹zek z powa¿nym ograniczeniem krajowej
produkcji i eksportu gotowych wyrobów tekstylnych i obuwniczych.
Po stronie importu dominowa³y w omawianym okresie 42
pozycje towarowe, stanowi¹ce od 42-44% importu ogó³em,
w tym g³ównie:
· ropa naftowa i gaz ziemny (ok. 9% ogólnego importu),
· pojazdy samochodowe, czêci i akcesoria (ok. 9%),
· sprzêt rtv, telefony komórkowe, komputery (ok. 6,2%),
· leki (ok. 2,7%).
Najwiêksze znaczenie dla rozwoju i sytuacji gospodarczej
Polski mia³ import:
· towarów przeznaczonych na zu¿ycie porednie,
Wartoæ importu tych towarów podwoi³a siê z poziomu
32,2 mld USD w 2000 r. do przewidywanego na 2005 r.
poziomu 64,5 mld USD. Ich udzia³ w ogólnym imporcie
obni¿y³ siê z blisko 66% w 2000 r. do ok. 60% w latach 20012003, a w ostatnich dwóch latach ponownie wzrós³ do ponad
64%.
G³ówne miejsce w tym imporcie zajmuj¹:
 towary zaopatrzeniowe dla przemys³u (ok. 60%),
 czêci i akcesoria do dóbr inwestycyjnych i rodków
transportu (ok. 24%),
 paliwa i smary (ok. 15%).
· dóbr inwestycyjnych,
Wed³ug szacunków wartoæ importu towarów tej grupy
wzros³a z 7,2 mld USD w 2000 r. do 18 mld USD w 2005 r.,
a ich udzia³ w imporcie ogó³em wzrós³ z niespe³na 15%
w 2000 r. do ok. 19% w latach 2001-2004. W 2005 r.
(na podstawie danych GUS za pierwsze pó³rocze) przewidywany by³ spadek tego udzia³u do oko³o 18%. W imporcie
tym (poza typowymi dobrami inwestycyjnymi) oko³o 25%
przypad³o na przemys³owe rodki transportu.
Te dwie grupy, kluczowe z punktu widzenia rozwoju i modernizacji gospodarki, zdecydowanie dominuj¹ w polskim



imporcie. W 2005 r. ich udzia³ przekroczy³ 82% ca³ego importu Polski.
· towarów konsumpcyjnych,
Wartoæ importu towarów tej grupy towarowej w 2000 r.
wynios³a 9,2 mld USD, przewiduje siê, ¿e wzros³a ona do ok.
17,5 mld USD w 2005 r. Udzia³ tej grupy towarowej
w imporcie Polski, po znacznych wahaniach w omawianym
piêcioleciu, osi¹gn¹³ w 2005 r. wg szacunków ok. 17,5%.
Oko³o 50% importu towarów tej grupy zajmuj¹ towary
pó³trwa³ego i nietrwa³ego u¿ytku (25% samochody, 15% ¿ywnoæ).
Analizuj¹c wartoci importu zaopatrzeniowego Polski,
w ostatnich trzech latach (2003-2005) podkreliæ nale¿y
znacz¹cy wp³yw wzrostu cen podstawowych surowców
energetycznych, szczególnie ropy naftowej i gazu ziemnego
na kszta³towanie siê tego importu w ujêciu wartociowym.
Otó¿ wzrost cen tych surowców spowodowa³ wzrost wartoci
importu o ponad 360 mln USD w 2003 r., ponad 1,3 mld
USD w 2004 r. i o ponad 2,5 mld USD w 2005 r.

4. Uwarunkowania zewnêtrzne
4.1. Koniunktura gospodarcza
O stanie gospodarki wiatowej decyduje praktycznie sytuacja w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej,
Europie Zachodniej i Japonii. Coraz czêciej wskazuje siê na
rosn¹c¹ rolê krajów spoza OECD (Rosja, Chiny, Indie),
które ci¹gn¹ za sob¹ kraje mniejsze tego regionu, takich
jak Indonezja, Korea, Tajlandia. Sytuacja gospodarcza innych krajów o du¿ym potencjale gospodarczym (np. Brazylii,
Argentyny, Meksyku) maj¹ te¿ znaczny wp³yw na stan
gospodarki wiatowej, szczególnie poprzez wp³yw ich
powi¹zañ finansowych ze wiatowym rynkiem finansowym.
Analiza podstawowych wskaników ekonomicznych w poszczególnych krajach, tj.: poziomu i tempa zmian inwestycji,
konsumpcji gospodarstw domowych, poziomu i kierunków
zmian popytu zewnêtrznego, pozwala na wyjanienie
przyczyn wzrostu/spadku koniunktury w ka¿dym z krajów
i sformu³owanie prognoz kszta³towania siê koniunktury wiatowej.
Tempo wzrostu PKB w latach 2001-2005 na wiecie
przedstawia poni¿sze zestawienie (z prognoz¹ na 2006 r.).
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Istotnym elementem, charakteryzuj¹cym stan koniunktury
wiatowej, jest kszta³towanie siê handlu miêdzynarodowego. W latach 2000-2005 wolumen handlu wiatowego
podlega³ znacznym wahaniom, patrz poni¿szy wykres.

Wolumen handlu światowego w latach 1991-2006
(roczne zmiany w %)
14

prognoza

12
10
8
6
4
2
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Interesuj¹ce jest zestawienie kszta³towania siê strumienie
handlu miêdzynarodowego z osi¹ganym w poszczególnych
latach tempem wzrostu PKB na wiecie1.
Dla Polski, jak i ka¿dego innego kraju, zasadnicze znaczenie
ma stan koniunktury na rynkach najwa¿niejszych jego
partnerów handlowych.
Po okresie stosunkowo dobrej koniunktury w krajach UE,
trwaj¹cym do koñca 2000 r., w latach nastêpnych w wiêkszoci tych krajów nast¹pi³o powa¿ne spowolnienie wzrostu
gospodarczego. Tempo wzrostu PKB w UE-15 spad³o z 3,6%
w 2000 r. do 1,7% w 2001 r., a nastêpnie do 1,1% w 2002 r.
i 0,9% w 2003 r. W latach 2004-2005, pomimo pewnego
o¿ywienia, nie przekroczy³o ono 2%. Jeszcze g³êbsze za³amanie wyst¹pi³o w Niemczech u naszego g³ównego partnera
gospodarczego. Tempo wzrostu PKB obni¿y³o siê w tym
kraju z 2,9% w 2000 r. do zaledwie 0,8% w 2001 r., nastêpnie
do 0,1% w 2002 r. i do -0,1% w 2003 r. W ostatnich dwóch
latach nie przekroczy³o 1%.
Podobne za³amanie nast¹pi³o w sferze popytu wewnêtrznego. W UE-15 tempo wzrostu popytu wewnêtrznego
zmniejszy³o siê z 3,2% w 2000 r. do ok. 1,5% w nastêpnych
trzech latach i do ok. 2% w latach 2004-2005. W Niemczech,
po okresie spadku o 0,8% w 2001 r. i o 1,9% w 2002 r.,
w latach nastêpnych wyst¹pi³ jedynie niewielki wzrost popytu. Spadek popytu dotyczy³ g³ównie towarów relatywnie
dro¿szych, pochodz¹cych g³ównie z krajów rozwiniêtych.
W latach 2001-2003 nast¹pi³o w Polsce powa¿ne spowolnienie wzrostu popytu krajowego. Mimo spadaj¹cej rentownoci eksportu, nast¹pi³ w tym okresie swoisty przymus
eksportu ze wzglêdu na niedostateczny popyt wewnêtrzny.
Sytuacja zmieni³a siê w latach 2004-2005. Popyt krajowy,
mimo stosunkowo niewielkiego wzrostu konsumpcji o 2,4%
i inwestycji o 6,1% w roku 2005 w stosunku do 2004 r., sta³
siê wg opinii czêci analityków, równie istotnym czynnikiem
wzrostu gospodarczego Polski co eksport.

4.2. Ceny dewizowe, kurs z³otego, terms of trade
W ostatnich piêciu latach (2001-2005) odnotowano rosn¹ce
tempo wzrostu cen dolarowych w eksporcie (od 2% w 2001 r.
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do 16,5% w 2004 r. i 16,1% za I pó³rocze 2005 r.). Podobny,
chocia¿ nieco wolniejszy, wzrost cen wyra¿onych w tej walucie wyst¹pi³ w imporcie. Zarówno w eksporcie, jak i w imporcie wspomniany wzrost cen dolarowych by³ w znacznym stopniu wynikiem powa¿nego os³abienia kursu USD
w stosunku do EUR, zw³aszcza w latach 2002-2003. Dynamiczny wzrost cen dewizowych, w wyra¿eniu dolarowym,
w ostatnich trzech latach w znacznej czêci zadecydowa³
o wysokim tempie wzrostu wartoci dolarowej obrotów
handlowych, zw³aszcza eksportu.
W latach 2002-2003, kiedy odnotowano znaczne umocnienie
siê waluty europejskiej, ceny wyra¿one w EUR wyranie
spada³y zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Natomiast
w ostatnich dwóch latach (2004-2005) nast¹pi³ ponowny ich
wzrost zarówno w eksporcie, jak i w imporcie Polski.
Pocz¹wszy od drugiego pó³rocza 2001 r. kurs walutowy korzystnie wp³yn¹³ na wyniki polskiego eksportu. redniowa¿ony kurs nominalny PLN w stosunku do dwóch podstawowych walut, tj. do EUR i USD, ulega³ stopniowemu
os³abieniu. By³ to rezultat deprecjacji PLN wobec EUR,
jako waluty zdecydowanie dominuj¹cej w naszych rozliczeniach handlowych oraz równoleg³ej aprecjacji naszej waluty
wobec USD. W 2002 r. rednioroczny kurs EUR wzglêdem
PLN umocni³ siê nominalnie o ponad 5,1%, podczas gdy
kurs USD uleg³ jedynie nieznacznemu os³abieniu. W 2003 r.
nast¹pi³o dalsze, tym razem silniejsze, umocnienie EUR
wzglêdem PLN (o ponad 14%) oraz równoleg³e, niewspó³miernie mniejsze (o 4,7%) os³abienie dolara wzglêdem
waluty krajowej. W kolejnym, 2004 r. tempo aprecjacji EUR
wzglêdem z³otego znacznie siê zmniejszy³o (do 3,1%), podczas gdy tempo deprecjacji dolara wzglêdem waluty krajowej zwiêkszy³o siê do 6%. Zapocz¹tkowana w drugim pó³roczu 2004 r. tendencja deprecjacyjna EUR wobec PLN,
przy równoleg³ym przyspieszeniu tempa aprecjacji z³otego
wzglêdem dolara, utrzymywa³a siê, mimo pewnych wahañ
krótkookresowych, do koñca trzeciego kwarta³u 2005 r.
Zmiany kursów podstawowych walut wobec PLN prze³o¿y³y
siê na zmiany poziomu cen transakcyjnych, tj. cen z³otowych uzyskanych w polskim eksporcie i imporcie.
Wzajemne relacje zmian cen transakcyjnych w eksporcie
i w imporcie w ostatnich piêciu latach by³y generalnie
korzystne dla Polski. Wyj¹tek stanowi³ 2003 r., w którym
wzrost cen w imporcie doæ znacznie wyprzedzi³ wzrost cen
w naszym eksporcie (wskanik terms of trade wyniós³ 96,5%).
W pozosta³ych latach wskanik terms of trade utrzymywa³ siê
powy¿ej 100%, przy czym najkorzystniejsz¹ zmianê odnotowano w 2004 r., kiedy wyniós³ on 105,3%.

4.3. Bezporednie inwestycje zagraniczne
W ostatnich piêciu latach (2001-2005) nap³yw inwestycji
zagranicznych do Polski podlega³ znacznym wahaniom. Wydaje siê, ¿e podstawowa ich przyczyna wynika³a z przebiegu
procesów prywatyzacyjnych w Polsce i atmosfery politycznej wokó³ tej sprawy. Po dwuletnim okresie spadku nap³ywu inwestycji zagranicznych z poziomu 10,5 mld USD
w 2000 r. do 7,1 mld USD w 2001 r. i do 6 mld USD w 2002 r.,
lata 2003-2004 przynios³y czêciow¹ odbudowê poziomu skali
inwestowania do poziomu bliskiego 7,9 mld USD w 2004 r.
Podmioty z udzia³em kapita³u zagranicznego systematycznie zwiêksza³y swoje zaanga¿owanie w produkcjê eksporto-



w¹. Dotyczy to w szczególnoci inwestorów z krajów UE-15,
których udzia³ w ³¹cznym kapitale zagranicznym zainwestowanym w Polsce przekroczy³ 75%. To g³ównie dziêki tym
inwestorom udzia³ podmiotów zagranicznych w polskim
eksporcie do UE przekroczy³ w 2003 r. 62%, a w imporcie
67%. Podmioty z udzia³em kapita³u zagranicznego w porównaniu z pozosta³ymi, tj. z podmiotami z kapita³em wy³¹cznie
krajowym, wyró¿niaj¹ siê znacznie wy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu
eksportu, a zarazem mniejsz¹ wra¿liwoci¹ na niekorzystne
wahania kursowe.

i handlowych, funkcjonuj¹cych zw³aszcza w ramach du¿ych
miêdzynarodowych korporacji, g³ównie w produkcji maszyn
i urz¹dzeñ i rodków transportu2.

Stosunkowo mniejsza wra¿liwoæ wzrostu eksportu na zmiany kursu z³otego wynika g³ównie z powi¹zañ produkcyjnych

2 Zainteresowanym polecamy Inwestycje zagraniczne
w Polsce raport roczny IKCHZ, Warszawa 2005 r.

1

Zainteresowanym polecamy cykl Koniunktura gospodarcza
wiata i Polski . w kolejnych latach, opracowane i wydane
przez IKCHZ.
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III. Handel zagraniczny z krajami trzecimi  informacja
nt. regulacji prawnych
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja
2004 r. zmieni³o warunki prowadzenia wymiany handlowej.
Obowi¹zywaæ zaczê³a wspólna taryfa celna oraz wszystkie
instrumenty ochrony rynku, stosowane przez Uniê Europejsk¹. Polska, za  sta³a siê stron¹ umów miêdzynarodowych podpisanych przez UE, reguluj¹cych handel z krajami trzecimi (kraje pozaunijne).

którego celem jest informowanie o zmianach zachodz¹cych
w regu³ach prowadzenia handlu i wiadczenia us³ug. Artyku³y zamieszczone na stronach portalu przygotowywane s¹
przez ekspertów z Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Eksperci Instytutu odpowiedz¹ zainteresowanym na zadawane pytania dotycz¹ce tematyki portalu indywidualnie (za porednictwem poczty elektronicznej).

Ministerstwo Gospodarki, z myl¹ o ma³ych i rednich
przedsiêbiorstwach, a tak¿e wszystkich zainteresowanych
dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w zakresie handlu zagranicznego
z krajami trzecimi zamieci³o na stronach internetowych
(www.mg.gov.pl) informacje dotycz¹ce wspólnej polityki
handlowej UE. Znajd¹ tam Pañstwo aktualne informacje
o rodkach reguluj¹cych handel UE z krajami trzecimi,
a tak¿e dotycz¹ce spraw omawianych obecnie na forum
unijnym oraz WTO.

Przet³umaczone na jêzyk polski przepisy UE (tj. wspólnotowy Kodeks celny oraz przepisy wykonawcze do niego)
znajduj¹ siê w bazie t³umaczeñ aktów prawnych Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej na stronie www.ukie.gov.pl/,
na stronie UE www.europa.eu.int/ w dziale EUR-LEX, oraz
na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/.

W handlu miêdzynarodowym UE stosuje ró¿nego rodzaju
rodki polityki handlowej reguluj¹ce obrót towarowy w ujêciu
UE  kraje trzecie. S¹ to: wspólnotowa taryfa celna, zwolnienia celne i inne rodki taryfowe (kontyngenty taryfowe,
preferencje celne GSP), których istota sprowadza siê do
mo¿liwoci importu po ni¿szych stawkach celnych ni¿ wynikaj¹ce z unijnej taryfy celnej oraz ró¿nego rodzaju rodki
reglamentuj¹ce obrót towarowy z krajami trzecimi np. rodki
wynikaj¹ce z postêpowañ ochronnych, czy tzw. rodki pozataryfowe (nie zwi¹zane z modyfikacj¹ nale¿noci celnych).
Z uwagi na z³o¿onoæ tematyki, Instytut Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego uruchomi³ portal www.handelUE.pl,
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Krajowe przepisy celne, tj. ustawa  Prawo celne oraz przepisy wykonawcze do ustawy  Prawo celne s¹ publikowane
na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
Wyjanienia poszczególnych terminów oraz szczegó³owe
omówienie odnajd¹ Pañstwo na stronach MG w dziale:
PODSTAWOWE INFORMACJE (http://www.mg.gov.pl/
Clo/PodstawoweInformacje/).
Wzory wniosków importowych dla wyrobów tekstylnych
i odzie¿owych, stalowych oraz obuwia, a tak¿e innych
wniosków zwi¹zanych ochron¹ celn¹ i zwolnieniem z obowi¹zku p³acenia ce³ antydumpingowych oraz zwrotem ce³
antydympingowych, odnajd¹ Pañstwo na stronach MG
w dziale: WZORY WNIOSKÓW (http://www.mg.gov.pl/
Clo/Wzory+wnioskow/).

!
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IV. Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu do Afryki
Algieria (Algeria)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Algierze
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
4 ter, rue Rabah Bourbia
BP 148; 16606 El-Biar, ALGER, Algerie
Tel.: (0-0213 21) 921706, 921828
Fax: 921622
e-mail: brhalger@wissal.dz
http://www.wehalgpol.org/indexa.php

Egipt (Egypt)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kairze
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
8, Ahmed Nessim Str.
Giza-CAIRO, Egypt
Tel.: (0-020 2) 3379683, 3379684, 3379687
Fax: 7609353
e-mail: info@wehkair.com; secret@wehkair.com
Kompetencje terytorialne: Egipt, Sudan, Etiopia, D¿ibuti,
Erytrea, Somalia, Jemen.

Etiopia (Ethiopia)
Ambasada RP w Addis Abebie
Embassy of the Republic of Poland
Bole Sub-City, Kebele 03, House No. 2111
P.O.Box 27207/1000, ADDIS ABEBA, Ethiopia
Tel.: (0-0251 11) 6185401
Fax: 6610000
e-mail: polemb@ethionet.et
http://www.addisabeba.polemb.net

Ghana (Ghana)
Kraj w kompetencjach terytorialnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Lagos, Nigeria

Kamerun (Cameroon)
Kraj w kompetencjach terytorialnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Lagos, Nigeria

Libia (Libya)
Ambasada RP w Trypolis
Embassy of the Republic of Poland
61 Sharia Ben Ashour Str.
Garden City TRIPOLI - Libya, P.O. Box 519
Tel.: (0-0218 21) 3608569, 3615972,
Fax: 3615199
e-mail: ambrp.trypolis@interia.pl
http://ambrp.trypolis.w.interia.pl

Maroko (Morocco)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Rabacie*
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
22, rue Khouribga, B.P. 384
RABAT, Maroc
Tel.: (0-0212 37) 768611, 768368
Fax: 769068
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e-mail: commerpl@menara.ma
http://www.wehrabat.ma
Kompetencje terytorialne: Maroko, Mauretania.
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Casablance*
Consulat Général de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
9, rue dAlger
20000 CASABLANCA, Maroc
Tel.: (0-0212 22) 279138, 296031
Fax: 279139
e-mail: conspl@iam.net.ma; polonia3@menara.ma,
weh.casablanca@mgip.gov.pl
http://www.consulatpl.net
Ambasada RP w Rabacie
Ambassade de la République de Pologne
23, rue Oqbah
B.P. 425 RABAT, Maroc
Tel.: (0-0212 37) 771173, 771791
Fax: 775320
e-mail: apologne@iam.net.ma
http://www.ambpologne.ma

Nigeria (Nigeria)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Lagos*
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
10, Idejo Street, Victoria Island
P.O. Box 8356, LAGOS, Nigeria

#

Tel.: (0-0234 1) 2620660
Fax: 2620649
e-mail: brh.nig@hyperia.com
Kompetencje terytorialne: Nigeria, Benin, Kamerun,
Republika rodkowo-Afrykañska, Czad, Gwinea
Równikowa, Gabon, Niger, Togo, Ghana.
Ambasada RP w Abud¿y
Embassy of the Republic of Poland
10, Ona Crescent, off Lake Tchad Crescent, Maitama
900271, ABUJA, Nigeria
Tel.: (0-0234 9) 413 82 80 do 83
Fax: 413 82 81
e-mail: poembabu@linkserve.com
http://www.abuja.polemb.net

Republika Po³udniowej Afryki (South Africa)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy w Johannesburgu
Ambasady RP w Pretorii
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
P.O. Box 1547
Houghton 2041
JOHANNESBURG, South Africa
Tel.: (0-027 11) 7886597
Fax: 4425375
e-mail: office@poltrade.org.za,
http://www.brhjhb.org.za; www.poltrade.org.za
Kompetencje terytorialne: RPA, Botswana, Namibia,
Angola, Mozambik, Malawi, Swazi, Lesotho, Zimbabwe,
Zambia.

$

Uganda (Uganda) i Kenia (Kenya)
Ambasada RP w Nairobi
Embassy of the Republic of Poland
P. O. Box 30086, 00100 NAIROBI, Kenya
Kabarnet Rd. (off Ngong Rd)
Tel.: (0-0254 20) 3872811, 3872812
Fax: 3872814
e-mail: ambnairo@kenyaweb.com
http://www.nairobi.polemb.net

Tunezja (Tunisia)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Tunisie
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
5, rue Ibn Assaker, El Menzah I
1004 TUNIS, Tunisie
Tel.: (0-0216 71) 751907, 752408
Fax: 238812
e-mail: ambweh.tunis@planet.tn; tunis@planet.tn
http://www.polamb-commerce.planet.tn
* Z dniem 1 maja 2006 r. Wydzia³y Ekonomiczno-Handlowe
Ambasad RP zostan¹ przekszta³cone, a informacji handlowych bêd¹ udziela³y odpowiednie Ambasady RP.
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ALGIERIA
Obroty handlowe Polski z Algierią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

50 764

107 367

73 634

86 396

84 437

116 312

166,3

Import

699

5 029

14 307

5 966

2 524

165

361,1

Obroty

51 463

112 396

87 941

92 362

86 961

116 477

169,0

Saldo

50 065

102 338

59 327

80 430

81 913

116 147

Eksport

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Handel Polski z Algieri¹ charakteryzuje siê znaczn¹
zmiennoci¹. Du¿e spadki eksportu i importu sprawiaj¹
wra¿enie ich przypadkowoci.
Algieria nale¿y do g³ównych partnerów handlowych
Polski na kontynencie afrykañskim, w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) uplasowa³a siê na 3. miejscu.
W latach 2001-2005 wartoæ obrotów handlowych z Algieri¹
kszta³towa³a siê w granicach 90-115 mln USD (w 2000 r.
by³y o ponad 60% ni¿sze ni¿ w 2004 r., i dwukrotnie ni¿sze
ni¿ w 2005 r.). Do 2003 r. 80-90% polskiego eksportu na ten
rynek stanowi³o mleko w proszku.
Polski import z Algierii w latach 2000-2004 by³ relatywnie
niewielki (w 2002 r. jego udzia³ wynosi³ ok. 20%).
Dynamika wynios³a 361,1% (ze wzglêdu na to, i¿ w polskim
imporcie w 2002 r. ujêto pozycjê statki przes³ane do
remontu przez stronê algiersk¹, której wartoæ wynios³a
ok. 14 mln USD). W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) dynamika
eksportu wynios³a 158,9%, a importu zaledwie 6,5%.
W latach 2000-2005 saldo wymiany handlowej z Algieri¹
by³o dodatnie.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. obroty handlowe zamknê³y
siê kwot¹ ok. 116,5 mln USD, w tym eksport wyniós³ 116,3 mln
USD (wzrós³ o ok. 60% w porównaniu z 11 miesi¹cami 2004 r.),
a import  0,2 mln USD.
Dominuj¹c¹ pozycj¹ w polskim eksporcie by³o mleko
w proszku, którego udzia³ w eksporcie ogó³em do tego kraju
wyniós³ 43,7% (ponad 2-krotny wzrost w stosunku do 11 miesiêcy 2004 r.). Ponadto, w omawianym okresie istotny udzia³
odnotowano w zakresie:
 produktów pochodzenia rolinnego (pszenica i meslin)
(18,8%),
 wyrobów z metali (kszta³towniki, k¹towniki i profile
z ¿eliwa lub ze stali niestopowej, pó³produkty z ¿eliwa 
ponad 11%),
 produktów mineralnych  koks i pó³koks z wêgla, wêgiel
brunatny lub torf (9,6%),
 balonów, butli, s³ojów, pozosta³ych pojemników ze szk³a (3%),
 kot³ów wytwarzaj¹cych parê wodn¹ (2,2%),
 pojazdów samochodowych (2,2%).
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W imporcie dominowa³y:
 metale (cynk nieobrobiony plastycznie)  43,64%,
 artyku³y pochodzenia rolinnego (daktyle, figi i inne) 
41,21%.
Algieria zainteresowana jest wspó³prac¹ z Polsk¹ w zakresie: dostaw produktów mleczarskich, zbó¿, ziemniaków,
materia³ów budowlanych (konstrukcji stalowych), drewna
i cementu, ró¿nych maszyn i urz¹dzeñ, g³ównie dla rolnictwa,
budownictwa, oprogramowania i sprzêtu informatycznego,
linii technologicznych, kutrów rybackich, samolotów, specjalnych
samochodów ciê¿arowych, szyn, sprzêtu do wierceñ, leków
i sprzêtu medycznego, a tak¿e projektów infrastrukturalnych
i wspólnych przedsiêwziêæ joint ventures (np. modernizacja
i budowa kutrów, renowacja zapór wodnych, przemys³
hutniczy). Algieria posiada du¿e zasoby gazu i ropy naftowej,
co stwarza potencjalne mo¿liwoci zwiêkszenia w przysz³oci
polskiego importu z tego kraju. Jest to jednak uzale¿nione
od konkurencyjnoci warunków oferowanych przez Algierczyków. W najbli¿szym czasie przewidziane jest podpisanie
Memorandum w sprawie wspó³pracy ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw (MSP).
Algieria jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla polskiego
eksportu. Sprzyjaj¹ temu:
· potencja³ i znaczenie tego kraju, który jest najwiêkszym
krajem w rejonie Maghrebu i jednym z najwa¿niejszych
pañstw arabskich i afrykañskich,
· znaczne zasoby surowców mineralnych; kraj ten posiada
trzecie co do wielkoci z³o¿a gazu ziemnego na wiecie
i produkuje 1,3 mln bary³ek ropy naftowej dziennie (jest
cz³onkiem OPEC), dysponuje równie¿ zasobami innych
cennych kopalin, takich jak: uran, z³oto, fosforyty, rudy
¿elaza, diamenty. Jest drugim dostawc¹ gazu do Europy
Zachodniej, zaspokajaj¹c jedn¹ trzeci¹ jej potrzeb.
Znacz¹cymi odbiorcami algierskiego gazu w postaci
skroplonej s¹ tak¿e USA, Japonia, Brazylia i Turcja,
· bardzo dobry, regularnie poprawiaj¹cy siê, poziom
wskaników gospodarczych, osi¹gany dziêki rekordowym
cenom ropy i gazu na rynkach wiatowych, bêd¹cych g³ównym
ród³em rocznych dochodów bud¿etowych i wp³ywów
eksportowych kraju (odpowiednio 60 i 97-98%),
· dalsze umocnienie pozycji Algierii w rankingu ryzyka
handlowo-inwestycyjnego wielu wyspecjalizowanych

%

instytucji i organizacji: Coface (A4), Sace (3), Hermes,
Eximbank, Ducroire, OECD,
wielkoæ rynku (ponad 30 mln potencjalnych konsumentów)
i ogromne potrzeby zacofanej gospodarki praktycznie na
wszystkie towary zarówno konsumpcyjne, jak i inwestycyjnozaopatrzeniowe, nowoczesne technologie, fachow¹ si³ê
robocz¹ i skuteczne metody zarz¹dzania,
uruchomienie przez w³adze w Algierze Programu Wsparcia
Rozwoju Gospodarczego (PWRG) na lata 2005-2009,
zak³adaj¹cego realizacjê gigantycznego programu rozbudowy
infrastruktury i modernizacji praktycznie wszystkich
dziedzin gospodarki narodowej. Na jego wykonanie Algieria
przeznaczy ponad 60 mld USD. W ramach w³asnych
mo¿liwoci jest w stanie zrealizowaæ prace za 30% tej
kwoty, pozosta³e 70% ma byæ wykonywane przez partnerów
zagranicznych,
liberalizacja i otwarcie gospodarki na wiat, czego
potwierdzeniem jest zainicjowanie procesu prywatyzacji
ponad tysi¹ca algierskich przedsiêbiorstw sektora
pañstwowego, jako g³ównego instrumentu modernizacji
przestarza³ych i nierentownych w zdecydowanej wiêkszoci
bran¿, oraz stworzenie bardzo atrakcyjnych warunków
i mo¿liwoci realizacji bezporednich inwestycji zagranicznych
w Algierii,
wejcie w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2005 r. Umowy
Stowarzyszeniowej pomiêdzy Algieri¹ a Uni¹ Europejsk¹,
reguluj¹cej miêdzy innymi zasady wymiany handlowej
pomiêdzy obu stronami,
bêd¹ce w koñcowym stadium, negocjacje w sprawie
uzyskania przez Algieriê cz³onkostwa w WTO. W marcu
2006 r. odbêdzie siê dziesi¹ta (i jak siê oczekuje ostatnia)
runda rozmów,
zainteresowanie Algierii rozwojem wielop³aszczyznowej,
obustronnie korzystnej wspó³pracy gospodarczej z Polsk¹,
zarówno ze strony najwy¿szych oficjalnych przedstawicieli
i instytucji, jak i firm, sympatia i podziw dla Polski za jej
dokonania gospodarcze ostatnich lat, tradycyjna przyjañ,
³¹cz¹ca oba kraje i przychylne nastawienie Algierczyków do
Polski. Czêsto Polska wskazywana jest w Algierii jako
przyk³ad do naladowania udanej transformacji ekonomicznej.
Kraj ten chêtnie skorzysta³by z polskich dowiadczeñ
w tym wzglêdzie, co czêsto podkrelaj¹ algierscy
decydenci.

·

·

·

·

·

·

Wymienione czynniki sprawiaj¹, ¿e Algieria mo¿e staæ siê
dla Polski czo³owym partnerem handlowym wród pañstw
kontynentu afrykañskiego, jak i wród krajów arabskich.

1. Warunki dostêpu do rynku
Zasady wymiany handlowej pomiêdzy Polsk¹ a Algieri¹
reguluje Umowa Stowarzyszeniowa UE  Algieria, która
wesz³a w ¿ycie 1 wrzenia 2005 r. Okrela ona miêdzy
innymi szczegó³owy kalendarz stopniowego obni¿ania stawek
celnych we wzajemnym handlu, a¿ do ich ca³kowitego
zniesienia w 2017 r., kiedy ma zostaæ utworzona strefa
wolnego handlu pomiêdzy obu krajami.
Na towary pochodzenia przemys³owego (2076 pozycji
z dzia³ów od 25 do 97 taryfy celnej), obejmuj¹ce surowce,
pó³produkty i sk³adniki do produkcji towarów (za³¹cznik 2
umowy), stawki celne zosta³y w ca³oci zniesione z dniem
1 wrzenia 2005 r.
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Na towary na wyposa¿enie przemys³u, rolnictwa, energiê
i niektóre towary konsumpcyjne (za³¹cznik 3 umowy)
stawki celne bêd¹ znoszone stopniowo. Po dwóch latach od
wejcia w ¿ycie Umowy stawki celne bêd¹ obni¿one do
80%, nastêpnie o 10% przez dwa kolejne lata i o 20%, a¿ do
ca³kowitego zniesienia ich w ci¹gu siedmiu lat od wejcia
Umowy w ¿ycie.
Na pozosta³e towary (g³ównie s¹ to wyroby przetworzone
do bezporedniego u¿ycia), których nie wymieniono
w za³¹cznikach 2 i 3 do Umowy Stowarzyszeniowej, po dwóch
latach stawka bêdzie obni¿ona o 10% i dalej redukowana
corocznie o kolejne 10%, za ostatnie dwa lata  o 5%.
Podobne zasady stopniowej redukcji obci¹¿eñ taryfowych
dotycz¹ towarów pochodzenia rolnego (114 pozycji taryfowych),
produktów rybnych (87) i towarów rolnych przetworzonych
(50). Na niektóre z nich (w tym: mleko w proszku, zbo¿a,
piwo, dro¿d¿e) ustalone zosta³y bezc³owe kontyngenty
ilociowe.
Umowa Stowarzyszeniowa UE  Algieria jest bardzo
obszernym dokumentem i z jej postanowieniami w odniesieniu
do konkretnej pozycji towarowej powinny zapoznaæ siê
polskie podmioty zainteresowane eksportem na rynek
algierski.
Stosowane przez Algieriê mechanizmy, formy i instrumenty
(taryfowe i pozataryfowe) ochrony rynku krajowego przed
importem porównywalne s¹ ze stosowanymi w odpowiednich
proporcjach w innych krajach, a ich skala, rodzaj oraz charakter
s¹ pochodn¹ przede wszystkim specyfiki i potrzeb w³asnej
gospodarki i uwzglêdniaj¹ wymogi WTO, zwa¿ywszy na 
negocjowane od 1996 r.  spodziewane w koñcu 2006 r.
pe³noprawne cz³onkostwo Algierii w tej organizacji i wynikaj¹ce
z tego faktu zobowi¹zania i wymogi do spe³nienia przez kraj
kandydacki.
Importowa taryfa celna Algierii oparta jest na Zharmonizowanym Systemie Oznaczania i Kodowania Towarów HS
i jest taryf¹ jednokolumnow¹. Obecnie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
wysokoci stawek celnych: zwolnienie z c³a (stawka 0), 5%,
15% i 30%. Oprócz c³a importowane towary obci¹¿one s¹
podatkiem VAT (aktualnie obowi¹zuj¹ trzy stawki: 0, 7 i 17%).
W tablicy przedstawione s¹ tzw. stawki skumulowane
podstawowych granicznych obci¹¿eñ celnych uiszczanych
przez algierskich importerów z tytu³u sprowadzania towarów
z zagranicy.
Informacja: Stopê skumulowan¹ otrzymujemy jako wynik
wyliczenia op³at, podatków i nale¿noci dla wartoci 100 DA
przyjêtej bez podatków i op³at.
Przyk³ad: c³o 15%, VAT 17%, stopa wyliczona 34,55 %
100 x 15% = 15,00
(100 +15) x 17% = 19,55
Razem

34,55

Mno¿nik do wyliczenia op³aty na bazie ceny bez
podatków i op³at wynosi  100 podzielone przez 100, plus
stopa skumulowana.
Przyk³ad: 100 : (100 + 34,55) = 0,7432,
czyli wspó³czynnik 74,32%,
czyli : 134,55 x 0,7432 = 100.
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Algierska Taryfa Celna 2005
WIELKOŚĆ STAWEK SKUMULOWANYCH (CŁO + VAT )
I WSPÓŁCZYNNIK WYLICZANIA OPŁATY NA BAZIE CENY BEZ PODATKÓW I OPŁAT
STOPA

V A T
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Źródło: Obliczenia WEH w Algierze.
Oprócz c³a i VAT importerów obci¹¿aj¹ tak¿e op³aty z
tytu³u formalnoci celnych (w wysokoci 2%) oraz dla
niektórych towarów tzw. tymczasowej op³aty dodatkowej (w
wysokoci 12%).
W Algierii obowi¹zuj¹ stawki c³a i VAT:
· najni¿sze  w stosunku do importowanych towarów tzw.
strategicznych dla pañstwa (artyku³y  w tym ¿ywnociowe
 s³u¿¹ce zaspokojeniu podstawowych potrzeb spo³ecznych,
surowce i pó³produkty dla przemys³u, towary nieprodukowane
w kraju lub w niewystarczaj¹cych ilociach).
· podwy¿szone  wobec towarów, których import ma
stanowiæ uzupe³nienie krajowej poda¿y.
· najwy¿sze  odnosz¹ siê do artyku³ów mog¹cych stanowiæ
konkurencjê dla krajowej produkcji, u¿ywek i towarów
uznawanych za luksusowe.
Podstawowym celem stosowania w Algierii barier pozataryfowych (tj. norm technicznych, zdrowotnych, fitosanitarnych,
standaryzacyjnych, wymogów homologacyjnych, jakociowych
oraz zwi¹zanych z ochron¹ praw konsumenta i rodowiska
naturalnego) jest zapewnienie odpowiedniej jakoci towarów,
zagwarantowanie ich bezpiecznego spo¿ywania i u¿ytkowania
oraz ochrony zdrowia konsumentów. Wynikaj¹ one ze
strategicznych interesów pañstwa. S¹ porównywalne
z powszechnie stosowanymi w miêdzynarodowej praktyce
i handlu towarami oraz obowi¹zuj¹cymi w innych krajach
wiata. Nie maj¹ specyficznego charakteru, który móg³by
ograniczaj¹co wp³ywaæ na przywóz zagranicznych towarów,
i s¹ harmonizowane z regulacjami wynikaj¹cymi z WTO
i obowi¹zuj¹cymi w efektywnych gospodarkach wiata.
Czêsto jako utrudnienie w prowadzeniu wspó³pracy
gospodarczej z rynkiem algierskim, dotykaj¹ce w jednakowym
stopniu podmioty zagraniczne ze wszystkich krajów, wymieniany
jest m.in. przetargowy tryb dokonywania importu towarów
przez algierski sektor pañstwowy oraz realizacja inwestycji.
Procedury przetargowe s¹ przewa¿nie rozci¹gniête w czasie,
nieprzejrzyste i zbiuroktratyzowane. W³adze w Algierze
podejmuj¹ ró¿ne dzia³ania w celu poprawy sytuacji w tym
zakresie.
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Utrudnieniem w prowadzeniu wspó³pracy gospodarczej
jest równie¿ archaiczny i niewydolny system finansowy,
zw³aszcza bankowy. Nastêpuje jednak sta³a poprawa w tej
dziedzinie. Obecnie w Algierii dzia³aj¹ ju¿ przedstawicielstwa
kilku banków zachodnich, jak np. Citibank, BNP, Société
Général, Natexis, z pe³nymi uprawnieniami obs³ugi operacji
handlu zagranicznego; rozpoczêty zosta³ proces prywatyzacji
algierskich banków handlowych,
Utrudnieniem we wspó³pracy gospodarczej i handlowej
jest te¿ korupcja i przewlek³oæ procedur, odmiennoæ
religijna, obyczajowa i kulturowa, dominuj¹cy wp³yw
polityki w sferze gospodarki.
Czynnikiem znacznie utrudniaj¹cym rozwój wspó³pracy
gospodarczej z Algieri¹ jest prowadzona przez Polskê
polityka wizowa, m.in. w stosunku do algierskich importerów,
w tym oficjalnie zapraszanych przez polskich partnerów.
Wed³ug WEH Polska wystawia rocznie oko³o 1300 wiz dla
obywateli Algierii. Dla porównania, Francja wydaje ich ponad
300 tysiêcy, Wielka Brytania i USA po kilkanacie tysiêcy,
a  zgodnie z informacj¹ od ambasadorów tych krajów
w Algierze  liczba ta ma wzrosn¹æ do 50 tysiêcy.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie
rynku
Na rynku algierskim wystêpuje olbrzymie zapotrzebowanie
na towary, technologie, us³ugi i inwestycje. Wynika ono
z ograniczonej poda¿y produkcji krajowej lub jej braku
(surowce, pó³produkty, czêci zamienne, maszyny i urz¹dzenia,
dobra konsumpcyjne), fatalnego stanu i niedostatecznej
infrastruktury praktycznie ca³ej gospodarki, w tym zw³aszcza
transportowej, mieszkaniowej, przemys³owej i us³ugowej.
Wytwarzane wyroby algierskie s¹ s³abej jakoci i charakteryzuj¹
siê niskim poziomem technicznym i zaawansowaniem
technologicznym. Produkcja jest nierentowna, park maszynowy
przestarza³y i wyeksploatowany, a k³opoty finansowe
(znaczne zad³u¿enie i wynikaj¹cy st¹d brak mo¿liwoci
uzyskania nowych rodków dewizowych w odpowiedniej
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wysokoci na niezbêdny import) uniemo¿liwiaj¹ przedsiêbiorstwom jego modernizacjê i wymianê. Potwierdzeniem
s³aboci algierskiego potencja³u wytwórczego jest znikoma
wielkoæ eksportu ogó³em algierskich towarów (innych ni¿
ropa i gaz ziemny), siêgaj¹ca corocznie symbolicznej kwoty
600-800 mln USD.
O skali, potrzebach i mo¿liwociach importowych Algierii
wiadcz¹ dane dotycz¹ce struktury towarowej jej importu
globalnego, którego wartoæ na przestrzeni ostatnich lat
systematycznie wzrasta. Najwiêkszy udzia³ przypada na
import przemys³owych rodków produkcji, ¿ywnoci oraz
dóbr konsumpcyjnych trwa³ego u¿ytku (innych ni¿ ¿ywnoæ
i artyku³y spo¿ywcze).
Intensyfikacjê wymiany handlowej, a zw³aszcza dalsze
systematyczne zwiêkszanie importu w celu zaopatrzenia
praktycznie wszystkich dziedzin gospodarki Algierii wymuszaæ
bêd¹ nakrelone z ogromnym rozmachem plany rozwojowe
pañstwa (PWRG).

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Nale¿y podkreliæ siln¹ i bezpardonow¹ konkurencjê na
rynku algierskim ze strony stale rosn¹cej liczby firm
zagranicznych, praktycznie ze wszystkich krajów wiata.
Szczególnie aktywne s¹ kraje UE (Francja, Niemcy, W³ochy,
Hiszpania, Wielka Brytania, Czechy, Portugalia, Szwecja,
Finlandia), Norwegia, USA, Japonia, Chiny, Rosja, Ukraina,
Turcja, Kanada, Australia, Brazylia i Argentyna.
Generalnie, polskie towary ciesz¹ siê uznaniem na rynku
algierskim z uwagi na dobr¹ jakoæ i rozs¹dn¹, mo¿liw¹ do
zaakceptowania przez partnera, cenê.
W Algierii min¹³ okres fascynacji tanimi, ale bardzo czêsto
miernej jakoci czy wrêcz podrabianymi, towarami
sprowadzanymi z Dalekiego Wschodu (g³ównie z Chin),
Turcji i Ukrainy. Wed³ug miejscowych róde³, blisko 40%
importowanych przez Algieriê chiñskich i tureckich towarów
jest podrabianych, a w przypadku dóbr informatycznych a¿
80% (stawia to Algieriê na niechlubnym 7. miejscu wród
pañstw o najwiêkszej skali piractwa). Pañstwa zachodnie
¿¹daj¹ od Algierii, wykorzystuj¹c tocz¹ce siê negocjacje na
forum WTO, bezwzglêdnej walki z piractwem i naruszaniem
praw w³asnoci w zakresie sprowadzanych z zagranicy
towarów. Wymóg cywilizowania procedur w tym zakresie
wymusi wiêc na Algierii koniecznoæ poszukiwania innych
dostawców, podobnie jak wzrost  w wyniku perturbacji na
rynku gazu  cen bardzo tanich do tej pory towarów
ukraiñskich.
Do przyczyn niskiej konkurencyjnoci oferty eksportowej
i barier w rozwoju eksportu na rynek algierski polskie firmy
zaliczaj¹ przede wszystkim: brak wystarczaj¹cych rodków
finansowych, uniemo¿liwiaj¹cy skuteczn¹ rywalizacjê
z podmiotami zagranicznymi (warunki p³atnoci, ograniczone
mo¿liwoci kredytowania, nieatrakcyjnoæ krajowego systemu
finansowego wspierania eksportu), znacz¹ce koszty transportu
do Algierii, nieznajomoæ jêzyka francuskiego, zagro¿enie
terrorystyczne (na podstawie informacji medialnych).
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4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Algieria nie jest zainteresowana wspó³prac¹ sprowadzaj¹c¹
siê wy³¹cznie do wymiany towarowej, a zw³aszcza importu
zagranicznych towarów na swój rynek. Jej oczekiwania
formu³owane w odniesieniu do zagranicznych partnerów to:
rozwój obustronnie korzystnego partnerstwa, prowadzenie
inwestycji, zaanga¿owanie kapita³owe, powi¹zania kooperacyjne
etc., na co powinny zwracaæ uwagê polskie podmioty.
Szczególnie preferowane przez miejscowe w³adze jest
tworzenie konsorcjów firm zagranicznych z przedsiêbiorstwami
algierskimi do realizacji okrelonego projektu. Za³o¿eniem
jest, aby partner zagraniczny wnosi³ niezbêdn¹ myl
i rozwi¹zania technologiczne oraz nowoczesne metody
zarz¹dzania, zabezpiecza³ wy¿szy nadzór techniczny, a tak¿e
 w razie koniecznoci  specjalistyczny sprzêt i ewentualne
finansowanie. Z kolei strona algierska gwarantuje si³ê
robocz¹, maszyny i urz¹dzenia. W ten sposób uzyskuje
dostêp do nowatorskich sposobów realizacji inwestycji
i modernizuje swoje zdolnoci produkcyjne. W ostatnim
okresie w tego rodzaju przedsiêwziêcie zaanga¿owa³o siê
Przedsiêbiorstwo Robót Czerpalnych z Gdañska, sk³adaj¹c
wraz z 2 firmami algierskimi oraz przedstawicielstwem
w Algierii grupy kapita³owej ze Zjednoczonych Emiratów
Arabskich wspóln¹ ofertê w ramach og³oszonego przetargu
na renowacjê (odmulenie) jednej z zapór wodnych.
Ponadto, z przekazanych informacji wynika, ¿e kilka
polskich firm ju¿ uczestniczy lub s¹ zainteresowane udzia³em w prywatyzacji konkretnych algierskich przedsiêbiorstw, na przyk³ad Kêty S.A. i Huta Ujcie S.A.
Uczestnictwo w projekcie modernizacji i budowy kutrów
i jednostek rybackich, który mia³by byæ realizowany na miejscu
w Algierii, rozwa¿a równie¿ Stocznia Gryfia ze Szczecina.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH w Algierze, do bran¿ o najwiêkszych
mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu do tego kraju
mo¿na zaliczyæ:

Rolnictwo
Algieria rocznie importuje produkty ¿ywnociowe za
2,5-3 mld USD. S¹ to:
 mleko w proszku  podstawowy artyku³ ¿ywnociowy dla
zubo¿a³ego spo³eczeñstwa, dotowany przez pañstwo,
roczny import ogó³em Algierii ³¹cznie z artyku³ami
mleczarskim (mas³o, sery, serwatka) rzêdu 0,5 mld USD;
jest to tak¿e od lat najwiêkszy pod wzglêdem wartoci
sprzeda¿y towar w polskim eksporcie do Algierii,
 zbo¿a i produkty zbo¿owe  roczny import Algierii rzêdu
1-1,3 mld USD plasuje j¹ na pi¹tym miejscu w wiecie
(po Brazylii, UE, Egipcie i Japonii),
 ziemniaki sadzeniaki,
 wo³owina,
 byd³o opasowe rzene i hodowlane,
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 linie technologiczne, maszyny i urz¹dzenia do produkcji
rolnej (np. galanterii mlecznej), przetwórstwa i pakowania
¿ywnoci oraz przemys³u spo¿ywczego,
 przetworzone artyku³y ¿ywnociowe,
 maszyny, urz¹dzenia i sprzêt rolniczy (do prac polowych),
 leki dla zwierz¹t (algierski rynek leków weterynaryjnych
szacowany jest na 30 mln USD, z czego tylko 20%
pokrywane jest produkcj¹ krajow¹.

Gospodarkê morsk¹

Budownictwo

 surowce (koks), pó³produkty, czêci zamienne, ró¿norodny
sprzêt, maszyny i urz¹dzenia.

 materia³y budowlane (stal konstrukcyjna, cement, drewno),
 materia³y instalacyjno-sanitarne,
 sprzêt i maszyny budowlane oraz us³ugi dla realizacji
programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury
drogowej (autostrady i drogi), zapór wodnych, instalacji
przemys³owych, i budownictwa mieszkaniowego (zgodnie
z PWRG zostanie wybudowanych 1 mln mieszkañ, co
i tak nie zaspokoi potrzeb szacowanych na 3 mln mieszkañ).

 modernizacja i rozbudowa (pog³êbianie, zwiêkszanie
zdolnoci prze³adunkowych) istniej¹cych oraz budowa
20 nowych portów,
 remonty i budowa statków ró¿nych typów.

Przemys³ hutniczy, metalurgiczny, mechaniczny
i elektryczny

Transport lotniczy
 dostawy mig³owców i samolotów (Dromader, Bryza) dla
rolnictwa (walka z szarañcz¹), formacji mundurowych
(wojsko, policja), s³u¿b ratowniczych.

Gospodarkê wodn¹
Energetykê
 sprzêt, towary i us³ugi dla realizacji programu rozbudowy
potencja³u energetycznego Algierii, w tym zw³aszcza
przesy³u i dystrybucji energii elektrycznej.

Sektor ropy, gazu i przemys³ petrochemiczny (na ich
rozwój tej bran¿y w ci¹gu najbli¿szych 5 lat Algieria
przeznaczy³a 33 mld USD).
 poszukiwania nowych z³ó¿ i ich eksploatacja, zwiêkszanie
zdolnoci wydobywczych z³ó¿ istniej¹cych,
 modernizacja i rozbudowa instalacji, zak³adów i obiektów
dla zwiêkszenia zdolnoci produkcyjnych, ograniczenia
emisji szkodliwych gazów z 27 instalacji przemys³owych
miejscowej kompanii naftowo-gazowej firmy Sonatrach,
 surowce, pó³produkty, czêci zamienne, ró¿norodny sprzêt,
maszyny i urz¹dzenia.

Informatykê
 oprogramowanie i sprzêt informatyczny (zgodnie z PWRG,
do 2010 r. 5 mln rodzin algierskich ma posiadaæ
komputery, maj¹ one byæ sk³adane na miejscu na bazie
importowanych komponentów i czêci).

 modernizacja i budowa zapór wodnych, sieci wodnokanalizacyjnych, oczyszczalni cieków.

Górnictwo (poszukiwania i eksploatacja kopalin
innych ni¿ ropa i gaz)
 specjalistyczny sprzêt do poszukiwañ, wierceñ i wydobycia
(w Algierii zliberalizowano prawo górnicze, które umo¿liwia
dzia³alnoæ podmiotów prywatnych i zagranicznych).

Ochronê rodowiska
 towary, technologie i us³ugi (likwidacja odpadów
przemys³owych i komunalnych, emisji szkodliwych
gazów, zanieczyszczenia rodowiska naturalnego).

Dobra konsumpcyjne trwa³ego u¿ytku
 wyposa¿enia mieszkañ, obiektów u¿ytecznoci publicznej,
socjalnych, owiatowych, naukowych (specjalistyczny
sprzêt i meble, sprzêt AGD, drobny sprzêt domowy itd.).

Transport szynowy

 maszyny, urz¹dzenia i linie technologiczne.

 szyny, specjalistyczny osprzêt, tabor tramwajowy oraz kolejowy (PWRG zak³ada wybudowanie kilku tysiêcy km linii
kolejowych i dworców kolejowych, modernizacjê i elektryfikacjê czêci istniej¹cych szlaków, w najwiêkszych miastach
Algierii zostanie uruchomiana komunikacja tramwajowa).

Rybo³ówstwo

Transport l¹dowy

 dostawy i budowa statków i kutrów rybackich (³¹cznie
oko³o 6 tys.),
 modernizacja i budowa portów rybackich,
 transfer technologii i urz¹dzeñ dla przemys³u przetwórstwa
rybnego,
 materia³ zarybieniowy.

 Autobusy, ró¿ne specjalistyczne samochody ciê¿arowe.

Przemys³ opakowañ
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Ochronê zdrowia
 Leki i sprzêt medyczny, sprzêt i wyposa¿enie dla s³u¿by
zdrowia (Algieria rocznie importuje leki za kilkuset mln USD).
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Turystykê

7010  pojemniki ze szk³a  5,330 mln USD (4,9%)  XIII, 70,

 modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej
(hotele, centra rozrywkowo-handlowe).

8419  urz¹dzenia do podgrzewania wody  3,835 mln USD
(3,53%)  XVI, 84,
8537  tablice, panele konsole, itp. do energii elektrycznej
 3,082 mln USD (2,84%)  XVI, 85,

Us³ugi (tzw. specjalici indywidualni)
 specjalici ró¿nych bran¿ (na przyk³ad w zakresie
konserwacji i renowacji zabytków), lekarze i kadry
uniwersyteckie (z pewnoci¹ u³atwieniem by³oby
wykorzystanie dowiadczeñ takiej wspó³pracy z przesz³oci,
a zw³aszcza okresu lat osiemdziesi¹tych, gdy liczba
pracuj¹cych w Algierii polskich specjalistów ró¿nych
bran¿ siêga³a kilku tysiêcy, pozostawili po sobie bardzo
dobr¹ opiniê pod ka¿dym wzglêdem).

4011  opony  2,430 mln USD (2,24%)  VII, 40.
W 2005 r. (dane za 10 miesiêcy) w polskim eksporcie do
Algierii dominowa³y:
0402  mleko w proszku  56,269 mln USD (38,71%)  I,10,
2704  koks  18,748 mln USD (12,90%)  V, 27,
1001  ziarno pszenicy i mieszanki ¿yta z pszenic¹  13,527 mln
USD (9,31%)  II,10,
7216  k¹towniki, kszta³towniki i profile ze stali  13,022 mln
USD (8,96%)  XV,72,

Polsk¹ technikê wojskow¹
 czêci, sprzêt i technologie, w tym modernizacja  wg
zastosowanych w Polsce rozwi¹zañ  postradzieckiego
sprzêtu wojskowego, przewa¿aj¹cego w wyposa¿eniu
armii algierskiej. Udan¹ wspó³pracê z tym zakresie
z w³aciwymi partnerami algierskimi prowadzi Cenzin.
W 2005 r. firma Bumar rozpoczê³a realizacjê samodzielnego
kontraktu na rynek algierski.
Z uwagi na specyfikê i charakter problematyki eksportu
sprzêtu wojskowego, w niniejszym opracowaniu sygnalizujemy jedynie istniej¹ce mo¿liwoci polsko-algierskiej
wspó³pracy w tym zakresie.
W 2004 r. w polskim eksporcie do Algierii do najwiêkszych
pozycji towarowych na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN
zaliczaj¹ siê:
0402  mleko w proszku  49,109 mln USD (45,18%)  I, 04,
1001  ziarno pszenicy i mieszanki ¿yta z pszenic¹  16,784 mln
USD (15,44%)  II, 10,
7214  sztaby i prêty ze stali  8,080 mln USD (7,43%)  XV, 721,
7216  k¹towniki, kszta³towniki i profile ze stali  6,115 mln USD
(6%)  XV, 72,

7010  pojemniki ze szk³a  4,641 mln USF (3,19%) 
XII,70,
0406  sery  2,004 mln USD (1,38%)  I, 4,
8212  brzytwy i maszynki do golenia  1,521 mln USD
(1,05%)  XV, 82.
Znacz¹ce mo¿liwoci eksportowe otwieraj¹ siê przed
towarami wymienionymi w za³¹czniku 2 do Umowy
Stowarzyszeniowej UE  Algieria, na które od 1 wrzenia
2005 r. obowi¹zuje zerowa stawka celna. Dotyczy to
wiêkszoci lub niektórych pozycji z nastêpuj¹cych dzia³ów
taryfy celnej: 29, 30, 31, 32, 34, 47,48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 59, 64, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 87,
88, 89, 90, 93 i 97.
Sporód nich przedmiot eksportu z Polski do Algierii
jeszcze przed wejciem w ¿ycie Umowy Stowarzyszeniowej
stanowi³y nastêpuj¹ce pozycje: 72142000, 73069000, 48041100,
70193200, 72111900, 48025500.

EGIPT
Obroty handlowe Polski z Egiptem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

82 083

94 255

89 370

70 031

57 235

117 375

69,7

Import

8 141

8 877

11 177

11 746

18 770

22 613

230,6

Obroty

90 224

103 132

100 547

81 777

76 005

139 988

84,2

Saldo

73 942

85 378

78 193

58 285

38 465

94 762

–

Źródło: GUS.
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W okresie 2000-2005 obroty handlowe Polski z Egiptem
charakteryzowa³y siê znacznymi wahaniami, g³ównie po
stronie eksportu.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

W latach 2001-2004 mo¿na zauwa¿yæ tendencjê spadkow¹
polskiego eksportu, przy s³abym wzrocie importu. Jednak
saldo obrotów Polski w analizowanym okresie by³o zawsze
dodatnie. W 2005 r. (styczeñ-listopad) nast¹pi³ znacz¹cy wzrost
polskiego eksportu do Egiptu, którego wartoæ osi¹gnê³a
117 375 tys. USD.

Lista towarów (na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN),
opracowana przez WEH na podstawie obserwowanych
w ostatnim okresie tendencji w strukturze towarowej
wzajemnych obrotów, zapytañ ze strony egipskich podmiotów gospodarczych oraz ogólnych tendencji i kierunków
priorytetowych z punktu widzenia gospodarki egipskiej.

W obrotach handlowych z Egiptem w 2005 r. (dane za
11 miesiêcy) dynamika polskiego eksportu wynios³a 216%
a importu 135,7%. Dodatnie saldo obrotów handlowych,
osi¹gnê³o poziom 94,7mln USD.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ównymi towarami
w polskim eksporcie do Egiptu (wg wartoci) by³y:
 wêgiel koksuj¹cy  30 551 tys. USD,
 wyroby tytoniowe  12 051 tys. USD,
 urz¹dzenia prze³adunkowe  6 896 tys. USD,
 wyroby stalowe  5 657 tys. USD,
 elektrody wêglowe  3 781 tys. USD,
 leki zawieraj¹ce insulinê  2 686 tys. USD,
 ¿eliwo  2 498 tys. USD,
 paliwo do silników odrzutowych  2 459 tys. USD.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ównymi towarami
w polskim imporcie z Egiptu (wg wartoci) by³y:
 dywany i wyk³adziny pod³ogowe  2 649 tys. USD,
 wyposa¿enie mebli z tworzyw sztucznych  2 009 tys.
USD,
 suszona cebula  1 558 tys. USD,
 armatura sanitarna  1 449 tys. USD,
 odzie¿ i dodatki z dzianin  1 402 tys. USD.

Paliwa mineralne
Po za³amaniu siê dostaw z Polski w latach 2003-2004,
od 2005 r. notuje siê ponowny wzrost sprzeda¿y polskich
towarów z grupy paliw mineralnych na rynek egipski. Eksport
Polski w 2005 r. (dane za 10 miesiêcy) przekroczy³ 36 mln USD.
W tej grupie najwa¿niejszymi by³y:
2701  wêgiel koksowy,
2704  koks i pó³koks,
2710  oleje ropy naftowej,
Zapotrzebowanie Egiptu na te surowce stale wzrasta,
g³ównie z uwagi na realizowany na szerok¹ skalê program
rozwoju sektora metalurgicznego.

Wyposa¿enie dla przemys³u paliwowego

1. Warunki dostêpu do rynku

Nowe odkrycia z³ó¿ gazu ziemnego i znaczenie, jakie do
rozwoju tego sektora przywi¹zuje rz¹d egipski, oraz znaczna
liczba zapytañ ze strony egipskich firm dzia³aj¹cych w tej
bran¿y, rokuj¹ mo¿liwoæ zwiêkszenia dostaw polskiego wyposa¿enia i urz¹dzeñ, zw³aszcza:
7304, 7305, 7306  rury i przewody gazowe,
8207  narzêdzia, wyposa¿enie do prac wiertniczych,
8481  zawory dla sektora gazowego,
8430  maszyny do wierceñ.

Zasady wymiany handlowej Polski z Egiptem reguluje
Uk³ad Stowarzyszeniowy UE-Egipt.

Produkty mleczarskie

Egipt pozostaje drugim pod wzglêdem wielkoci polskiego
eksportu, partnerem handlowym na kontynencie afrykañskim.

Objêcie Polski preferencyjnym systemem stawek celnych
stosowanych przez Egipt wobec towarów z UE, poprawia
konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej.
Po okresie funkcjonowania w Egipcie restrykcyjnych
przepisów importowych w latach 1999-2000, wprowadzone
w 2004 i 2005 r. kolejne redukcje stawek celnych spowodowa³y
wiêksze otwarcie rynku na towary importowane i odczuwaln¹
liberalizacjê wymiany handlowej.

2. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Ronie aktywnoæ ma³ych i rednich firm obu krajów,
g³ównie z sektora prywatnego. Ich zainteresowanie koncentruje siê na poszukiwaniu partnerów do realizacji polskiego
eksportu wyrobów przemys³u maszynowego, drzewnego,
papierniczego i wyrobów chemicznych. Ze strony egipskiej
zainteresowanie skupia siê na znalezieniu odbiorców wyrobów przemys³u odzie¿owego, tekstylnego, artyku³ów rolnospo¿ywczych, skór, obuwia oraz wyrobów rzemios³a.
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W ci¹gu pierwszych 10 miesiêcy 2005 r. odnotowano
wzrost polskiego eksportu  do wartoci ok. 28,5 mln USD
(9,5 mln USD w analogicznym okresie 2004 r.) Produkty
o najwiêkszej dynamice sprzeda¿y do Egiptu, a zarazem
najbardziej perspektywiczne to:
0402  mleko w proszku,
0404  serwatka w proszku,
0405  mas³o i inne t³uszcze otrzymywane z mleka,
0406  sery i twarogi,
2402  wyroby tytoniowe.

Maszyny i urz¹dzenia
Nast¹pi³ widoczny wzrost polskich dostaw towarów z tej
bran¿y. Wdra¿any przez Egipt program industrializacji wywo³uje
zwiêkszone zapotrzebowanie rynku na park maszynowotechniczny dla istniej¹cych i nowo budowanych zak³adów
produkcyjnych.
Polski eksport urz¹dzeñ z tej grupy towarowej wzrós³ do
19,2 mln USD w ci¹gu 10 miesiêcy 2005 r. (w porównaniu
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z 9,4 mln USD za 10 miesiêcy 2004 r.). W ujêciu towarowym
najwiêksze mo¿liwoci wzrostu eksportu maj¹:
8545  elektrody i szczotki wêglowe,
8474  maszyny do sortowania, klasyfikowania, mielenia itp.,
8413  pompy,
8517  aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej,
8544  przewody, kable elektryczne,
8539  ¿arówki, lampy wy³adowcze,
8419  maszyny, instalacje przemys³owe i laboratoryjne,
8409  czêci do silników,
8537  tablice, panele, konsole, pulpity, uk³ady wspornikowe.

dukowane jeszcze w latach 70.). Powoduje to koniecznoæ
czêstego ich serwisowania i napraw. Obserwuje siê du¿e
zainteresowanie egipskich firm z bran¿y motoryzacyjnej
importem czêci zamiennych, podzespo³ów i akcesoriów
samochodowych.
Zainteresowanie dotyczy przede wszystkim maszyn i pojazdów z bran¿y rolniczej oraz czêci (ró¿nego asortymentu)
do pojazdów samochodowych (zw³aszcza do modeli eksportowanych uprzednio z Polski i krajów ociennych do Egiptu
 g³ównie Fiat, Polonez, ¯uk, £ada, Daewoo). Utrzymuje
siê równie¿ znaczne zapotrzebowanie na opony pneumatyczne
(sekcja VII, poz. 4011).

Wyroby hutnicze
Utrzymuje siê du¿e zapotrzebowanie miejscowych firm
na wyroby tej bran¿y.
Polscy producenci/eksporterzy maj¹ mo¿liwoæ zakontraktowania towarów:
7304  rury, przewody rurowe, profile dr¹¿one (w tym dla
przemys³u gazowego),
7409  blachy oraz tama, ró¿nych gruboci,
7216  k¹towniki, kszta³towniki, profile,
8212  ¿yletki, ostrza do golenia,
7213  drut zbrojeniowy,
7214  sztaby, prêty i inne ,
7204  odpady i z³om ¿eliwa i stali,
7407  sztaby, prêty, folia miedziana.

Wyroby ceramiczne i ze szk³a
W 2005 r. widoczne by³o zwiêkszone zainteresowanie
egipskich firm importem tych wyrobów z Polski. Dotychczasowy g³ówny dostawca, Czechy, na skutek znacznych
podwy¿ek cen wprowadzonych na pocz¹tku 2004 r. przesta³
byæ konkurencyjny. Najbardziej poszukiwany asortyment
to:
6911  zastawy sto³owe, artyku³y gospodarstwa domowego,
z porcelany,
7013  wyroby ze szk³a, do celów sto³owych, dekoracyjnych, biurowych.

Sprzêt medyczny, wyposa¿enie szpitali i laboratoriów
Chemikalia
Na rynku egipskim istnieje du¿e zapotrzebowanie na
surowce i pó³produkty dla bran¿y chemicznej (organicznej
i nieorganicznej). W ostatnim okresie odnotowano wyranie
zwiêkszon¹ liczbê zapytañ dotycz¹cych nawozów sztucznych (g³ównie mocznika, sklasyfikowanego w pozycji towarowej 3102) i innych produktów chemicznych, w tym:
3004  leki (m.in. preparaty dla zwierz¹t),
2937  hormony syntetyczne lub naturalne,
3102 do 3105  nawozy mineralne (azotowe, fosforowe,
potasowe, mieszane),
3801  sztuczny grafit,
3808  rodki chwastobójcze,
3809  rodki wykañczalnicze, barwi¹ce, utrwalacze.

W³adze Egiptu realizuj¹ program generalnego rozwoju
sektora medycznego. Program zak³ada modernizacjê ponad
40 istniej¹cych szpitali, klinik i laboratoriów na obszarach
wiejskich oraz budowê 10 nowych jednostek szpitalnych.
Lokalna produkcja sprzêtu medycznego jest marginalna
(ok. 30 mln USD w skali roku). Mo¿liwoci lokowania na
rynku egipskim polskich wyrobów tej bran¿y (co potwierdzaj¹
zapytania egipskich firm) dotycz¹ przede wszystkim pozycji:
9013  narzêdzia i instrumenty laserowe,
9018  narzêdzia i przyrz¹dy lekarskie, chirurgiczne (ultrasonografia, elektrokardiografia, elektrochirurgia, okulistyka
i in.), urz¹dzenia monitoruj¹ce, diagnostyczne,
9022  aparaty i lampy rentgenowskie,
9402  sto³y operacyjne, chirurgiczne.

Wyroby z drewna

Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego

Od 2003 r. rz¹d egipski kontynuuje dzia³ania na rzecz
intensywnego rozwoju sektora lokalnej produkcji mebli
i wzrostu eksportu w tej bran¿y. Dla egipskich producentów
mebli o profilu eksportowym przyznano specjalne ulgi
i przywileje. Brak lokalnych surowców, zw³aszcza drewna
i produktów drewnopochodnych, powoduje koniecznoæ
importu surowców i pó³fabrykatów, zw³aszcza:
4411  p³yt pilniowych z drewna,
4403  drewna surowego,
4412  sklejki, p³yt fornirowanych.

Egipski rynek przetwórstwa spo¿ywczego rozwija siê
bardzo prê¿nie, przy prognozowanej stopie wzrostu 7%
rocznie w ci¹gu najbli¿szych 3 lat. Utrzymanie tempa
rozwoju bran¿y zapewnia wdra¿any przez w³adze egipskie
program rozwoju przemys³u spo¿ywczego, ³¹cznie z wymian¹ i modernizacj¹ parku maszynowego i ca³ych linii
produkcyjnych. Miejscowa produkcja tego typu urz¹dzeñ
jest niewielka (60 mln USD rocznie, 8% ogólnego zapotrzebowania) a przewa¿aj¹ca wiêkszoæ urz¹dzeñ pochodzi
z importu (g³ównie z Niemiec, W³och, Francji, Wielkiej
Brytanii, Szwajcarii, USA i Danii).

Pojazdy nieszynowe, ich czêci i akcesoria

Towary o najwiêkszych mo¿liwociach eksportowych to
urz¹dzenia i maszyny do produkcji olejów jadalnych, wyrobów miêsno-drobiowych, przetworów warzywnych i owocowych, soków naturalnych i ich koncentratów, sera oraz mleka,
takie jak:

Liczba zarejestrowanych w Egipcie pojazdów siêga
3,5 miliona i ronie w tempie 150-200 tys. rocznie. Wiêkszoæ
to pojazdy ponad 10-letnie (czêsto spotykane s¹ modele pro-
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8433  urz¹dzenia do oczyszczania, sortowania, klasyfikowania produktów rolnych,
8434  urz¹dzenia mleczarskie,
8435  prasy, t³ocznie itp. wyposa¿enie do produkcji soków,
napojów,
8438  maszyny do przygotowania i produkcji ¿ywnoci

(urz¹dzenia piekarnicze, do produkcji makaronów, wyrobów
cukierniczych, s³odyczy, napojów, owoców, warzyw i in.),
8479  maszyny i urz¹dzenia do produkcji t³uszczy i olejów
rolinnych i zwierzêcych,
8422  urz¹dzenia do nape³niania, zamykania, pakowania,
etykietowania produktów spo¿ywczych.

ETIOPIA
Obroty handlowe Polski z Etiopią w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

2 207

2 925

2 010

3 106

4 470

4 052

202,5

Import

2 956

976

1 227

3 164

2 595

3 584

87,8

Obroty

5 163

3 901

3 237

6 270

7 065

7 636

136,8

-749

1 949

783

-58

1 875

468

Saldo

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Etiopi¹ ulega³y w analizowanym
okresie znacznym wahaniom zarówno po stronie eksportu,
jak i importu. Osi¹gane wartoci stwarzaj¹ wra¿enie du¿ej
przypadkowoci i w³aciwie nie pozwalaj¹ na okrelenie
wystêpuj¹cych w tym czasie tendencji.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) w polskim eksporcie do
Etiopii podstawowymi towarami by³y:
 silniki spalinowe  1 650 tys. USD (spadek o 17%
w porównaniu z 2004 r.),
 gazomierze  1 014 tys. USD (trzykrotny wzrost wartoci),
 wyroby z polietylenu  110 tys. USD.
Po stronie importu dominowa³y natomiast:
 kawa  3 525 tys. USD (wzrost o 59,7%),
 wyroby w³ókiennicze  111,5 tys. USD.
Obroty handlowe z Etiopi¹ stanowi³y odpowiednio 0,8%
polskiego eksportu do krajów afrykañskich i 0,5% importu
z krajów tego kontynentu.
Etiopia nale¿y do grupy krajów i regionów najmniej
rozwiniêtych, wobec których stosowane s¹ stawki preferencyjne
LDC (okrelenie krajów najmniej rozwiniêtych we wspólnotowej taryfie celnej) w ramach Systemu Powszechnych
Preferencji Celnych (GSP) Unii Europejskiej.
Liberalizacja zasad wymiany handlowej z zagranic¹
wprowadzona przez w³adze tego kraju wp³ynê³a ju¿ i nadal
bêdzie wp³ywaæ korzystnie na o¿ywienie prywatnego importu
Etiopczyków, który do niedawna by³ zakazany. Wskazane
by³oby wiêc skoncentrowanie dzia³añ strony polskiej na
promocji eksportu w krêgach prywatnych kupców. Zmiany
systemowe, a tak¿e posiadanie przez ten sektor powa¿nych
jak na warunki lokalne zasobów finansowych powinny
sprzyjaæ takiej wymianie.
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1. Warunki dostêpu do rynku
Gospodarka etiopska jest w znacznym stopniu kontrolowana
przez pañstwo. Wszystkie transakcje zagraniczne musz¹
uzyskiwaæ akceptacjê banku centralnego, który udziela
zgody na zakup dewiz. Wed³ug opinii handlowców, obecnie
nie ma problemu z uzyskaniem dewiz, choæ ju¿ otwarcie
akredytywy jest stosunkowo kosztowne (koniecznoæ
op³acenia zagranicznego banku - korespondenta).

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Ch³onnoæ rynku jest ograniczona z powodu niskiej si³y
nabywczej ludnoci. Szacuje siê, ¿e 85% ludnoci Etiopii to
mieszkañcy wsi, praktycznie nie maj¹cy ¿adnych mo¿liwoci
zakupu (brak rodków finansowych). Sporód 15% ludnoci
mieszkaj¹cej w miastach (czyli ok. 10 mln ludzi) co najmniej
po³owa ¿yje poni¿ej granicy ubóstwa. Grupa osób, która
mog³aby kupiæ artyku³y konsumpcyjne (np. meble), jest
wiêc znikoma.
Obecnie w Etiopii jest niewielka konkurencja ze strony
firm zagranicznych (byæ mo¿e niska ch³onnoæ rynku dzia³a
zniechêcaj¹co na potencjalnych eksporterów czy importerów).
Polska oferta mo¿e wiêc byæ konkurencyjna.
Trudno o precyzyjne oceny zapotrzebowania rynku na
towary z Polski. Przez wieki Etiopia by³a odciêta od wiata
i dopiero od niedawna jest otwarta na wiat. Gusty ludnoci
zazwyczaj s¹ konserwatywne, zw³aszcza w kwestii przedmiotów
codziennego u¿ytku. Wprowadzenie nowych towarów musi
wiêc byæ poprzedzone akcj¹ promocyjn¹, dostosowan¹ do
miejscowych realiów.
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Etiopscy handlowcy zainteresowani s¹ pozyskaniem
partnerów z obszaru Europy rodkowej. Oceniaj¹ oni,
¿e towary pochodz¹ce z tych krajów powinny byæ tañsze
i równoczenie lepiej dostosowane do realiów tego kraju
(np. uwzglêdniaj¹ce stosunkowo niski poziom wiedzy
technicznej ludnoci Etiopii).

wspó³pracy, czêsto odbiegaj¹cych od europejskich. Jednak
polscy handlowcy nie s¹ zbyt zainteresowani rynkiem
etiopskim (szerzej  afrykañskim) i bardzo rzadko odbywaj¹
podró¿e s³u¿bowe na ten kontynent.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Importerzy etiopscy najczêciej dokonuj¹ zakupów
korzystaj¹c z kredytów.
Bior¹c to pod uwagê, konkurencyjnoæ polskiej oferty
zwiêkszy³yby ³atwiejsza dostêpnoæ kredytów eksportowych
i sprzeda¿ z odroczonym terminem p³atnoci. Zakup na
warunkach akredytywy znacznie podra¿a koszty i mo¿e
zniechêcaæ importerów w kraju, w którym cena odgrywa
pierwszorzêdn¹ rolê.
Drugim wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na konkurencyjnoæ jest zwiêkszenie mobilnoci i elastycznoci polskich
eksporterów. Ogromne znaczenie ma mo¿liwoæ bezporedniego
spotkania potencjalnych partnerów i omówienia szczegó³ów

Wed³ug Ambasady, najwiêksze mo¿liwoci eksportowe
wystêpuj¹ w takich grupach towarowych, jak:
 produkty chemiczne: rodki u¿ywane w rolnictwie
(nawozy sztuczne, herbicydy itp.), inne materia³y dla
przemys³u,
 produkty gumowe, w tym opony,
 papier,
 szk³o i produkty ceramiczne, w tym szk³o budowlane,
 wyroby metalowe, w tym metale dla budownictwa,
 urz¹dzenia mechaniczne, materia³y i urz¹dzenia elektryczne,
 pojazdy, samoloty,
 instrumenty medyczne, urz¹dzenia precyzyjne,
 broñ i amunicja,
 meble.

GHANA
Obroty handlowe Polski z Ghaną w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

6 232

10 164

9 869

9 480

17 122

13 700

274,7

Import

5 467

4 586

5 473

5 939

10 018

9 500

183,2

Obroty

11 699

14 750

15 342

15 419

27 140

23 200

232,0

765

5 578

4 396

3 541

7 104

4 200

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Ghana nale¿y do najbardziej stabilnych partnerów handlowych Polski w Afryce Zachodniej.
W latach 2000-2004 obroty handlowe Polski z Ghan¹ sukcesywnie ros³y. W 2000 r. osi¹gnê³y wartoæ 11,7 mln USD,
nastêpnie  ok. 14,8 mln USD w 2001 r., 15,3 mln USD
w 2002 r., 15,4 mln USD w 2003 r., a w 2004 r. wynios³y ju¿
27,1 mln USD. W okresie jedenastu miesiêcy 2005 r. obroty
handlowe Polski z Ghan¹ wynios³y 23,2 mln USD.
W 2000 r. roku Polska sprzeda³a do Ghany towary na
kwotê 6,2 mln USD, cztery lata póniej eksport osi¹gn¹³
wartoæ ponad 17,1 mln USD, a w okresie styczeñ-listopad
2005 r.  13,7 mln USD (33% wzrost w porównaniu z odpowiednim okresem 2004 r.). W 2000 r. Polska zakupi³a na

!$

tamtym rynku towary za ok. 5,5 mln USD, w 2004 r. za
10 mln USD, za w 2005 r. (w ci¹gu 11 miesiêcy) polski
import wyniós³ 9,5 mln USD (ok. 8% wzrost w porównaniu
do analogicznego okresu 2004 r.).
W latach 2000-2005 odnotowano relatywnie wysokie dodatnie saldo w wymianie handlowej Polski z Ghan¹.
G³ówne grupy towarowe w polskim eksporcie do Ghany
w okresie 11 miesiêcy 2005 r. to:
 przewody elektryczne (udzia³ tej grupy towarowej
w polskim eksporcie do Ghany stanowi³ 19%),
 maszyny i urz¹dzenia (³¹cznie 25,5%, w tym: spycharki
czo³owe ok. 4%),
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

 produkty pochodzenia zwierzêcego (³¹cznie 12,7%; g³ównie
mietana i mleko zagêszczane (10,5%),
 wyroby z metalu (6,4%),
 zwierzêta i produkty pochodzenia zwierzêcego (8,8%).

Sekcja I  produkty pochodzenia zwierzêcego

G³ówne grupy towarowe w polskim imporcie z Ghany
w okresie styczeñ-listopad 2005 r. to:
 artyku³y spo¿ywcze, g³ównie kakao (udzia³ tej grupy
towarowej w polskim imporcie z tego rynku stanowi³
54,2%),
 kauczuk (32,2%),
 drewno tropikalne, korek i wyroby, arkusze na forniry
(12,8%).

0206  podroby z byd³a.

1. Warunki dostêpu do rynku

Dzia³ 23  pozosta³oci i odpady przemys³u spo¿ywczego;
gotowa pasza dla zwierz¹t

W opinii WEH, warunki dostêpu do rynku Ghany s¹
korzystne. Jest to kraj prowadz¹cy coraz bardziej liberaln¹
politykê handlow¹. Wysokie stawki celne dotycz¹ tylko
artyku³ów konsumpcyjnych (40%). rednia stawka taryfy
celnej wynosi 13%.

2301  m¹ki, m¹czki.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Sekcja V  produkty mineralne

Ghanê mo¿na zaliczyæ do mniejszych krajów na kontynencie afrykañskim. Wed³ug danych ONZ z 2005 r. liczba
ludnoci Ghany wynosi 22 mln.
Zapotrzebowanie na towary w Ghanie jest trudne do
okrelenia (wynika ono raczej z aktualnej sytuacji w kraju
i bie¿¹cych potrzeb zg³aszanych przez firmy).

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Polska oferta eksportowa na rynku Ghany jest konkurencyjna. Pod wzglêdem jakoci polskie towary mog¹ z powodzeniem konkurowaæ z towarami pochodz¹cymi z krajów
UE-15.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Z przekazanych informacji wynika, ¿e perspektywy
trwa³ych powi¹zañ handlowych mog¹ dotyczyæ wyrobów
przemys³u spo¿ywczego, papieru i wyrobów papierniczych,
przemys³u maszynowego i elektrotechnicznego.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W opinii WEH, najwiêksze szanse na zwiêkszenie dostaw
w polskim eksporcie do Ghany maj¹ nastêpuj¹ce towary
(sklasyfikowane wed³ug sekcji, dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN):
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Dzia³ 2  miêso i podroby jadalne
0203  miêso wieprzowe,

Dzia³ 4  produkty mleczarskie
0402  mleko i mietana, zagêszczone.

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje; tytoñ
i przemys³owe namiastki tytoniu

Dzia³ 24  tytoñ i przemys³owe namiastki tytoniu
2402  cygara, tytoñ.

Dzia³ 25  materia³y gipsowe, wapno i cement
2522  wapno palone, gaszone.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne
2849  wêgliki.
Dzia³ 32  ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych;
garbniki; barwniki; pigmenty
3204  rodki barwi¹ce.
Dzia³ 33  preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe
3307  preparaty do k¹pieli.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku
4011  opony pneumatyczne.

Sekcja X  cier drzewny; papier i tektura oraz wyroby
z nich
Dzia³ 48  papier i tektura; wyroby z masy papierniczej,
papieru lub tektury
4804  papier i tektura siarczanowa,
4805  pozosta³y papier.
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Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Dzia³ 63  inne konfekcjonowane artyku³y w³ókiennicze;
odzie¿ u¿ywana

Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8429  spycharki, równiarki.

6309  odzie¿ u¿ywana.
Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich czêci

Sekcja XIII  wyroby z kamieni; wyroby ceramiczne;

8544  druty, kable, przewody.

Dzia³ 69  wyroby ceramiczne
6902  ceg³y, p³yty, bloki.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych

Sekcja XVII  pojazdy; statki powietrzne; jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe

Dzia³ 72  ¿elazo, ¿eliwo i stal

Dzia³ 86  lokomotywy pojazdów szynowych, tabor
szynowy i jego czêci

7216  k¹towniki.

8609  pojemniki i kontenery.

Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali

Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria

7302  elementy konstrukcji,

8701  ci¹gniki.

7309  zbiorniki, cysterny, kadzie,
7312  skrêtki, liny, kable.

Sekcja XX  wyroby ró¿ne

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich

Dzia³ 94  meble; pociel, materace, stela¿e pod materace
9403  meble.

KAMERUN
Obroty handlowe Polski z Kamerunem w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

5 217

1 235

1 878

3 265

4 241

6 500

81,3

Import

2 890

2 589

2 797

4 858

3 501

4 200

121,1

Obroty

8 107

3 824

4 675

8 123

7 742

10 700

95,5

Saldo

2 327

-1 354

-919

-1 593

740

2 300

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 wartoæ obrotów handlowych Polski
z Kamerunem ulega³a znacznym wahaniom. Najni¿sze obroty
odnotowano w 2001 r. i wówczas wynios³y one 3,8 mln USD,
w 2003 r. wzros³y do poziomu 8,1 mln USD, za w okresie
styczeñ-listopad 2005 r. do 10,7 mln USD.
Wahania nast¹pi³y równie¿ w polskim eksporcie i imporcie.
W okresie 2000-2004 eksport do Kamerunu spad³ o 18,7%,
za import z tego rynku wzrós³ o 21,1%.
Natomiast w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. odnotowano
zarówno wzrost eksportu do 6,5 mln USD (ok. 2-krotny
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wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.) jak
i importu do 4,2 mln USD (wzrost odpowiednio o ok. 30%).
W latach 2001-2003 saldo obrotów handlowych Polski
z Kamerunem by³o ujemne, natomiast w 2004 r. i 2005 r.
by³o ono dodatnie i wynios³o odpowiednio 0,74 mln USD
oraz 2,3 mln USD.
Wed³ug danych GUS, w okresie styczeñ-listopad 2005 r.
licz¹cymi siê grupami towarowymi w polskim eksporcie do
Kamerunu by³y:
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

 produkty przemys³u chemicznego, w tym g³ównie nawozy
mineralne (udzia³ tej grupy towarowej w polskim eksporcie
do Kamerunu stanowi³ ok. 50%),
 produkty mineralne, w tym koks pakowy i pak, oleje
ropy naftowej (14,6%),
 wyroby z tworzyw sztucznych, w tym opony pneumatyczne
(ok. 19%),
 maszyny i urz¹dzenia oraz czêci do nich, g³ównie
elektrody wêglowe do baterii (ok. 10%).

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

W imporcie Polski z tego kraju dominowa³y natomiast:
 kauczuk (udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie
z Kamerunu stanowi³ ok. 45%),
 drewno przecierane wzd³u¿nie oraz drewno w³aciwe
³¹cznie z klepkami (48,3%).

Sekcja I  produkty pochodzenia zwierzêcego

1. Warunki dostêpu do rynku
Warunki dostêpu do rynku kameruñskiego s¹ utrudnione
ze wzglêdu na siln¹ konkurencjê oferty handlowej firm
zachodnich. Jest to rynek zdominowany przez firmy z UE-15,
a zw³aszcza francuskie.
Eksport rozliczany jest w euro.
Mo¿liwoci promocyjne polskich firm na tym rynku s¹
ograniczone, g³ównie ze wzglêdu na brak polskiej placówki
(WEH).

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

W opinii WEH, najwiêksz¹ szansê na zwiêkszenie dostaw
w polskim eksporcie do Kamerunu maj¹ nastêpuj¹ce towary
(sklasyfikowane wed³ug sekcji, dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN):

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
Dzia³ 19  przetwory ze zbó¿, m¹ki, skrobi lub mleka;
pieczywa cukiernicze
1905  pieczywo.

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 27  paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich
destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne
2708  pak, koks pakowy,
2710  oleje ropy naftowej.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego
Dzia³ 31  nawozy

Kamerun jest jednym z mniejszych krajów Afryki Zachodniej, licz¹cym 16,6 mln mieszkañców (wg. danych ONZ
z 2005 r.) Posiada wiele bogactw naturalnych, m.in. ropê
naftow¹ i aluminium. Dochód narodowy na 1 mieszkañca
wynosi 800 USD (wg danych World Banku z 2005 r.) i jest
najwy¿szy wród krajów Afryki Zachodniej.

3102  nawozy mineralne,

Ch³onnoæ rynku jest limitowana popytem na okrelone
wyroby. Niestety, Kamerun nie jest rynkiem zbyt ch³onnym.
Zapotrzebowanie rynku w du¿ej mierze zaspokajane jest
przez dostawy firm francuskich.

3206  rodki barwi¹ce,

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej

Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i wyroby z nich

Polska oferta eksportowa na takie wyroby jak: nawozy
sztuczne, nawozy mineralne, papier i tektura jest konkurencyjna w porównaniu z ofertami pochodz¹cymi z innych
krajów  zarówno pod wzglêdem jakoci, jak i cen.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Wielkoæ rynku Kamerunu nie pozwala okreliæ dok³adnie mo¿liwoci trwa³ych powi¹zañ handlowych z Polsk¹.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

3105  nawozy.

Dzia³ 32  ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych;
garbniki, barwniki, pigmenty

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
3903  polimery styrenu,
3923  artyku³y dla rodków transportu.

Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku
4011  opony.

Sekcja X  papier i tektura oraz wyroby z nich
Dzia³ 48  papier i tektura; wyroby z masy papierniczej,
papieru i tektury
4801  papier gazetowy,
4819  kartony, pud³a.
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Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Dzia³ 63  inne konfekcjonowane artyku³y w³ókiennicze;
odzie¿ u¿ywana
6309  odzie¿ u¿ywana.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe; kot³y; maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8414  pompy powietrzne.

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu i in.;
wyroby ceramiczne
Dzia³ 69  wyroby ceramiczne

Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich
czêci

6905  dachówki.

8545  elektrody i szczotki wêglowe.

LIBIA
Obroty handlowe Polski z Libią w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

16 506

6 604

5 608

9 703

8 927

11 800

54,1

Import

1 146

4 287

2 138

1 922

1 112

4 873

97,0

Obroty

17 652

10 891

7 746

11 625

10 039

16 673

56,9

Saldo

15 360

2 317

3 470

7 781

7 815

6 927

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Libi¹ w latach 2000-2004 charakteryzowa³a zmienna dynamika zarówno po stronie eksportu jak
i importu. W 2001 r. nast¹pi³ znacz¹cy spadek polskiego
eksportu z 16,5 mln USD w 2000 r. do 6,6 mln USD. W tym
samym roku import z Libii wzrós³ prawie czterokrotnie. Saldo
obrotów handlowych Polski by³o w latach 2000-2004 dodatnie.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) dynamicznie rozwija³ siê
import z Libii (4-krotny wzrost), przy ni¿szym wzrocie eksportu (35%) w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.
W konsekwencji zmniejszy³o siê dodatnie saldo obrotów handlowych z 7,8 mln USD w 2004 r. do 6,9 mln USD w 2005 r.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w polskim eksporcie do Libii (wg wartoci) stanowi³y:
 oleje smarowe  3 506 tys. USD,
 rury stalowe  2 677 tys. USD,
 sery i twarogi  2 649 tys. USD,
 meble  352 tys. USD.
G³ównymi towarami w imporcie z Libii w 2005 r. (dane za
11 miesiêcy) by³y natomiast:
 wyroby walcowane z ¿eliwa  2 729 tys. USD,
 polietylen  1 205 tys. USD,
 anody miedziane  893 tys. USD.
Wymiana towarowa z Libi¹ realizowana by³a g³ównie za
porednictwem ma³ych i rednich przedsiêbiorstw prywatnych.
Wartoæ jednorazowej transakcji wynosi³a rednio 15-50 tys.

"

USD. Wyj¹tek stanowi³y francuskie koncerny mleczarskie,
które reeksportowa³y z Polski sery pod w³asn¹ mark¹.
Libiê nale¿y postrzegaæ jako wa¿nego partnera handlowego
Polski i UE, szczególnie w aspekcie roli, jak¹ odgrywa na
kontynencie afrykañskim oraz koniecznoci dywersyfikacji
dostaw ropy naftowej i gazu.

1. Warunki dostêpu do rynku
Od 2005 r. w Libii nie obowi¹zuj¹ c³a wwozowe, z wyj¹tkiem
tytoniu i papierosów. Na pozosta³e produkty wwo¿one do
Libii nak³adana jest op³ata serwisowa do 4% od wartoci
towarów. Zarówno wartoæ towarów, jak i wysokoæ op³aty
okrelaj¹ s³u¿by celne na przejciach granicznych.
Firmy i produkty z Polski (krajów UE) nie maj¹ w Libii
¿adnych preferencji. Nie ma umowy handlowej na wzór
umów z Tunezj¹, Egiptem czy Algieri¹.
Obowi¹zuje lista towarów, na które istnieje embargo ich
przywozu do Libii. Nale¿¹ do nich:
 wieprzowina w ka¿dej postaci, w³¹cznie ze skór¹,
 wina i napoje alkoholowe,
 konserwy miêsne, wyroby miêsne konserwowane, t³uszcze
zwierzêce jadalne,
 ¿ywe zwierzêta, ptaki i ryby w celach dekoracyjnych,
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

 mro¿one ryby z wyj¹tkiem filetów oraz tuñczyka do
dalszego przerobu,
 ¿ywe kurczaki i ptaki z wyj¹tkiem kwok i kogutów
w celach hodowlanych,
 jaja konsumpcyjne,
 nasiona ogórków, warzywa wie¿e, mro¿one oraz suszone
z wyj¹tkiem ciecierzycy, soczewicy, bobu, grochu, fasoli,
orzeszków ziemnych,
 wie¿e owoce (winogrona, figi, morele, melony, arbuzy,
cytrusy, liwki, brzoskwinie, daktyle),
 olej z oliwek,
 woda mineralna i gazowana,
 autobusy (ponad 30 osób), ciê¿arówki (5-40 ton), samochody
pomocy technicznej/drogowej, ci¹gniki (5-20 ton) i osiowe,
których wiek przekracza 10 lat,
 stal w tamach,
 zeszyty szkolne,
 chusteczki higieniczne,
 meble arabskie tradycyjne,
 ubiory mêskie tradycyjne libijskie,
 szczotki na kiju,
 rodki do utrzymywania czystoci z zawartoci¹ potasu,
 soda kaustyczna i potas,
 rury PCV z wyj¹tkiem u¿ywanych do systemów nawadniaj¹cych,
 folie do inspektów i cieplarñ,
 rodki do wypieku chleba zawieraj¹ce bromiany potasu.
Warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez zagraniczne podmioty na rynku libijskim s¹ ograniczone z jednej
strony regulacjami prawnymi, z drugiej  nisk¹ sprawnoci¹
administracji.
Do podstawowych barier nale¿¹:
· Niestabilnoæ przepisów  czêste zmiany regulacji
prawnych i niska jakoæ stanowionego prawa, stwarzaj¹ca
mo¿liwoæ ró¿nych interpretacji.
· Nieuregulowany problem wzajemnych nale¿noci. Brak
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o
wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.
· Przepisy reguluj¹ce zasady rejestracji firm:
Warunkiem przyjêcia dokumentów jest m.in.: minimum
7-letni okres udokumentowanej dzia³alnoci w kraju pochodzenia. Istnieje mo¿liwoæ rejestracji tylko w jednym
obszarze  jest ich 10 (budownictwo mieszkaniowe jest
wy³¹czone z obszarów rejestracji). Podniesiona zosta³a równie¿ wysokoæ op³aty rejestracyjnej (z 13 000 do 25 000 LYD)
oraz wysokoæ depozytu (podniesiona z 70 do 140 000 LYD).
· Przepisy reguluj¹ce zatrudnianie pracowników:
Istnieje nakaz zatrudniania Libijczyków przez firmê zagraniczn¹  co najmniej 60% lokalnych pracowników
w pionie technicznym. Wywierane s¹ naciski na firmy,
aby korzysta³y ze wskazanych poredników czy konsultantów. Konieczne jest posiadanie agenta handlowego.
· Bariery finansowe:
Od 2005 r. podwy¿szony próg inwestycyjny, wynosz¹cy
50 mln USD.
Firmy zagraniczne maj¹ problemy z otwarciem akredytyw,
szczególnie przenonych.
Polskie spó³ki dzia³aj¹ce na rynku libijskim nie s¹ silne
ekonomicznie (brakuje im lokalnego lobbingu, polsko-libijskiej
izby handlowej, powi¹zañ z firmami o globalnym zasiêgu),
a w swoich dzia³aniach s¹ ma³o agresywne.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Brak im równie¿ handlowców i negocjatorów, znaj¹cych
rynki arabskie.

Sektory gospodarki libijskiej dostêpne dla firm
zagranicznych
Firmy zagraniczne mog¹ inwestowaæ; dzia³aæ samodzielnie;
dzia³aæ jako joint-venture; jako podwykonawcy, jako poddostawcy sprzêtu, materia³ów i us³ug; jako konsultanci, jako
projektanci i prowadz¹cy projekty, w sektorach:
 transport: budowa portów lotniczych, zarz¹dzanie portami
lotniczymi, eksploatacja portów lotniczych, transport
powietrzny, budowa autostrad i dróg ni¿szej kategorii,
budowa i rozbudowa portów morskich,
 ochrona zdrowia: budowa szpitali, laboratoriów i centrów
diagnostycznych,
 produkcja leków oraz materia³ów opatrunkowych, produkcja
i obs³uga wyposa¿enia medycznego,
 szkolnictwo: budowa szkó³, uczelni wy¿szych oraz instytutów, tworzenie centrów szkoleniowych oraz szkó³,
produkcja pomocy szkolnych,
 bran¿e przemys³owe: przemys³ budowlany (cementownie,
in¿ynieria sanitarna, urz¹dzenia i wyposa¿enie elektryczne),
przemys³ metalowy (stalownie, produkcja urz¹dzeñ i wyposa¿enia do produkcji czêci zamiennych), przemys³
skórzany, przemys³ spo¿ywczy (m³yny zbo¿owe wraz
z paczkowaniem), przemys³ chemiczny, produkcja artyku³ów
plastikowych i AGD,
 sektor rolniczy: uprawa zbó¿, produkcja pasz (technika,
technologia), hodowla drobiu, budowa i obs³uga wylêgarni
drobiu,
 sektor morski: zagospodarowanie wód, przetwórstwo rybne,
produkcja urz¹dzeñ i wyposa¿enia po³owowego,
 turystyka: tworzenie infrastruktury turystycznej, budowa
hoteli, wiosek turystycznych, zarz¹dzanie (administracja,
infrastruktura), budowa jachtklubów, budowa centrów
R&R (rest & recreation), budowa willi i mieszkañ do
wynajêcia,
 sektor publiczny: budowa mieszkañ i domów mieszkalnych,
budowa i rozwój sieci gazowej na potrzeby komunalne,
odsalarni wody, stacji oczyszczania wody, doziemnych
instalacji burzowych i ciekowch, kolekcja, utylizacja
i recykling odpadów.
Do prac i us³ug, które mog¹ wykonywaæ firmy zagraniczne
na rynku libijskim po uprzedniej rejestracji nale¿¹:
 budowa, rozbudowa dróg, budowa mostów bulwarów zapór,
budowa bulwarów nadmorskich, falochronów, doków,
magazynów oraz pog³êbianie portów, budowa lotnisk
i l¹dowisk,
 budowa i konserwacja elektrowni oraz ró¿nego rodzaju stacji
energetycznych, budowa i konserwacja sieci elektrycznych,
budowa stacji odsalania wody metod¹ ciepln¹ i filtracyjn¹,
 wykrywanie z³ó¿ ropy naftowej za pomoc¹ badañ nadziemnych oraz rodków i badañ geologicznych, geofizycznych, geochemicznych itp., badanie i analiza danych
oraz prezentacja wyników badañ geologicznych i innych,
wiercenie szybów naftowych i ich konserwacja, montowanie
urz¹dzeñ do wiercenia szybów, montowanie pomp,
cementowanie szybów naftowych, us³ugi p³uczkowe, budowa
zbiorników, ruroci¹gów, stacji do pompowania ropy, gazu
i ich konserwacja, wykonywanie prac zwi¹zanych z ochron¹
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katodow¹, budowa platform wiertniczych, budowa i konserwacja rafinerii oraz przetwórni petrochemicznych,
transport wodny surowca oraz sprzêtu i narzêdzi niezbêdnych do prac wiertniczych w rejonach nadmorskich,
likwidacja amalgamatów z terenu pól naftowych, nadzór
i kontrola dostaw ropy naftowej (Jedyny partnerer libijski
National Oil Corporation  jest odpowiedzialna za
eksploatacjê z³ó¿ ropy i gazu, inwestowanie oraz
wydawanie licencji na eksploatacjê z³ó¿, sprzeda¿ ropy
i gazu, ropopochodnych tak¿e produktów ropopochodnych i chemikaliów wytwarzanych na bazie ropy naftowej),
monta¿ i konserwacja systemów, stacji telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, budowa wie¿
i stacji przekanikowych telekomunikacji bezprzewodowej
i przewodowej, prace elektryczne, mechaniczne oraz
elektromechaniczne niezbêdne do instalacji urz¹dzeñ
przemys³owych i ich konserwacja,
prace kopalniane, wiertnicze i wydobywcze surowców,
z wyj¹tkiem substancji naftowych,
budowa i konserwacja pieców przemys³owych,
instalacja i konserwacja systemów bezpieczeñstwa w sektorze
przemys³owym,
fotogrametria i sporz¹dzanie map przy pomocy ró¿nych
rodków i w ró¿nych celach, konsultacje architektonicznoin¿ynieryjne w obszarze planowania miast i rejonów,
tworzenie orodków ochrony przyrody i rodowiska naturalnego, przeróbka odpadów i budowa instalacji przeznaczonych do tego celu, kontrola stopnia zanieczyszczenia
rodowiska oraz instalacja i konserwacja odpowiednich
urz¹dzeñ, kontrola stopnia zasolenia wodami morskimi
gruntów, stanu utrzymania systemu (sieci) transportu wody,
pompowni oraz punktów ujêcia wody,
instalacja systemów automatycznej kontroli, wytwarzanie
i rozwój programów oraz ich obs³uga,
konsulting i opracowywanie ekspertyz/studiów technicznych: rozwój nauki w dziedzinie technologii informacji,
telekomunikacji bezprzewodowej, urz¹dzeñ automatycznej
kontroli oraz wiadczenie doradztwa w tych dziedzinach,
nadzór merytoryczny us³ug konsultingowych, oceny
techniczne i ekonomiczne du¿ych projektów inwestycyjnych w celu ustalenia ich wartoci gie³dowej, tworzenie
planów, du¿ych projektów o wysokim poziomie zaawansowania technicznego i technologicznego w obszarze
instalacji oraz urz¹dzeñ,
instalowanie i konserwacja urz¹dzeñ oraz instrumentów
medycznych wg obowi¹zuj¹cych standardów.

Firmy, które uzyska³y rejestracjê, mog¹ uczestniczyæ
w przetargach.
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Obszarem potencjalnej wspó³pracy jest tworz¹cy siê
sektor prywatny, który daje wiêksze mo¿liwoci wspó³pracy
oraz tworzenia joint-venture dzia³aj¹cych wg prawa libijskiego.
W opinii wielu biznesmenów, z uwagi na specyfikê libijsk¹,
³atwiej jest dzia³aæ w spó³kach joint-venture ni¿ samodzielnie.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Podstawowym kryterium w ocenie konkurencyjnoci jest
cena jednostkowa. Obserwuje siê jednak reorientacjê
zainteresowañ handlowców na rynku libijskim z towarów
afroazjatyckich tanich i o niskiej jakoci, na towary europejskie. Coraz czêciej podstawowym kryterium oceny
i zarazem konkurowania jest jakoæ. Towary polskie, w porównaniu do ich odpowiedników z krajów UE, s¹ konkurencyjne, jednak firmy polskie nie stosuj¹ strategii opartej
na renomie i promowaniu marki oraz wizerunku firmy.

3. Towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP w Trypolis, do towarów o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu nale¿¹:
 artyku³y ¿ywnociowe: mleko, mleko pasteryzowane, mleko
w proszku, jogurty, sery, przetwory owocowo-warzywne,
d¿emy, ogórki konserwowe, musztarda, cukier, m¹ka, jaja
indycze (dla wylêgarni), p³atki kukurydziane, oleje s³onecznikowy i kukurydziany; s³odycze: ciastka, herbatniki,
czekolady,
 artyku³y AGD,
 artyku³y pierwszej potrzeby,
 meble,
 rajstopy, bielizna damska,
 owietlenie, ¿arówki,
 ¿yletki,
 ziemniaki-sadzeniaki,
 materia³y opatrunkowe,
 odzie¿ robocza(medyczna, przemys³owa),
 obuwie,
 czêci zamienne,
 sprzêt, wyposa¿enie, urz¹dzenia
oraz
 us³ugi i technologie.

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

MAROKO
Obroty handlowe Polski z Marokiem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

45 600

44 205

44 712

40 019

84 127

101 638

184,5

Import

59 328

41 416

41 227

56 038

72 727

74 649

122,6

Obroty

104 928

85 621

85 939

96 057

156 854

176 287

149,5

Saldo

-13 728

2 789

3 485

-16 019

11 400

26 989

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2003 udzial obrotów handlowych Polski
z Marokiem stanowi³ oko³o 10-11% ca³ej wymiany handlowej
Polski z krajami Afryki. Dynamika eksportu w latach 2000-2004
wynios³a 184,5%, a importu 122,6%. Najwy¿sz¹ dynamikê
eksportu (210,2%) notowano w latach 2003-2004, co wi¹za³o
siê z zapocz¹tkowaniem eksportu samochodów oraz telewizorów
na rynek marokañski. Dynamika eksportu za 11 miesiêcy
2005 r. wynios³a 127,3%, a importu 119,7% w stosunku do
analogicznego okresu 2004 r.

1. Warunki dostêpu do rynku

Od roku 2004 wzrasta³o dodatnie saldo wymiany handlowej
Polski z Marokiem. Za 11 miesiêcy 2005 r. wynios³o ono ok.
27 mln USD. Wartoæ obrotów handlowych za 11 miesiêcy
2005 r. wynios³a 176,3 mln USD, w tym eksport  101,6 mln
USD (wzrost o ponad 27% w porównaniu z analogicznym
okresem 2004 r.), a import  74,7 mln USD (wzrost o ok.
20%). Polski eksport do Maroka charakteryzowa³ wysoki
stopieñ dywersyfikacji (ponad 350 pozycji).Tradycyjnie
g³ównym naszym towarem eksportowym na ten rynek jest
siarka, a od trzech lat równie¿ wêgiel.

Redukcja stawek celnych realizowana jest zgodnie z harmonogramem Uk³adu.

G³ówne towary w eksporcie Polski do Maroka w 2005 r.
(dane za 11 miesiêcy) to:
 surowce mineralne, w tym siarka i wêgiel (udzia³ w polskim
eksporcie tej grupy towarowej stanowi³ 43,4%),
 wyroby z metali, pó³produkty z ¿eliwa lub stali niestopowej
(22,2%),
 maszyny i urz¹dzenia, w tym zamra¿arki, ch³odziarki,
piece kuchenne (7,8%),
 pojazdy-samochody osobowe i czêci (7,4%),
 ci¹gniki (0,5%),
 produkty pochodzenia zwierzêcego, w tym mleko w
proszku, wyroby mleczne jak mas³o, t³uszcze i oleje
otrzymane z mleka, mietana zagêszczana (7%).
Natomiast g³ówne towary w imporcie Polski z Maroka
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) stanowi³y:
 fosforyty (udzia³ tej grupy towarowej w imporcie Polski
stanowi³ ok. 51%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze g³. zestawy ubraniowe
dam. i mêskie (ok. 21,0%),
 produkty pochodzenia rolinnego g³. pomidory, owoce
cytrusowe, ziemniaki (ok. 13,0%),
 maszyny i urz¹dzenia (11,4%).
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W obrotach handlowych Polski z krajami Afryki Maroko
(za 11 mies. 2005 r .) plsowa³o siê a 4 pozycji.

Proces liberalizacji wymiany handlowej Unia EuropejskaMaroko, przewidziany Uk³adem Stowarzyszeniowym, jest
mocno zaawansowany w zakresie produktów przemys³owych,
a rozszerzenie liberalizacji na wymianê produktów rolnych
i produktów rybo³ówstwa oraz wiêksze otwarcie rynków dla
nowych sektorów, takich jak us³ugi czy zak³adanie przedsiêbiorstw, s¹ przedmiotem negocjacji.

Jednostronn¹ deklaracj¹ Maroko obni¿y³o od 23 listopada
2005 r. wiêkszoæ stawek celnych na produkty przemys³owe
z krajów UE (wczeniej ni¿ wynika to z Uk³adu Stowarzyszeniowego).
Obowi¹zuje zakaz importu z Polski byd³a ¿ywego i miêsa
wo³owego oraz produktów na bazie miêsa wo³owego (wynika
to z marokañskiej oceny sytuacji sanitarnej w Polsce w zwi¹zku
z wyst¹pieniem BSE).
Artyku³y spo¿ywcze zwierzêce lub pochodzenia zwierzêcego oraz rodki ¿ywienia zwierz¹t wwo¿one do Maroka
powinny posiadaæ wiadectwo sanitarno-weterynaryjne,
którego wzór i treæ s¹ uzgadniane przez w³adze sanitarne
obu krajów.
rodki ¿ywienia zwierz¹t mog¹ byæ wprowadzone do
obrotu tylko na podstawie zezwolenia Dyrekcji Hodowli
Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybo³ówstwa
Morskiego. Zezwolenie wystawiane jest na podstawie zgody
kierownika laboratorium analiz i badañ weterynaryjnych
w Casablance i wydawane po z³o¿eniu dokumentów zawieraj¹cych sk³ad ilociowy produktu/produktów.
Produkty ¿ywnociowe w sprzeda¿y detalicznej powinny
byæ etykietowane w jêzyku arabskim.
Proces harmonizacji prawa marokañskiego z regulacjami
Unii Europejskiej u³atwia dostêp do rynku. Ujednolicenie
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norm i przepisów technicznych obni¿a koszty zwi¹zane
z przeprowadzaniem testów i certyfikacji towarów.
Obowi¹zkowe normy dla produktów przemys³owych,
marokañski system ustala jedynie wtedy, gdy dotycz¹ one
spe³nienia wymogów odnonie zdrowia, bezpieczeñstwa,
higieny i ochrony rodowiska. Stosowane s¹ zarówno wobec
produktów importowanych, jak i wytwarzanych lokalnie.
Normom obowi¹zkowym podlegaj¹ m.in.: sprzêt elektryczny,
urz¹dzenia gazowe, sprzêt AGD, materia³y budowlane,
zabawki.
Normy odnosz¹ce siê do jakoci s¹ dobrowolne.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Analizuj¹c mo¿liwoci eksportu polskich towarów na rynek
marokañski, nale¿y uwzglêdniæ:
 stosunkowo nisk¹ si³ê nabywcz¹ (PKB na 1 mieszkañca
poni¿ej 2 tys. USD) oraz jej koncentracjê w g³ównych
miejskich orodkach gospodarczych (Casablanca, Rabat,
Tanger, Marrakesz, Fez, Agadir),
 nisk¹ dynamikê popytu na podstawowe dobra konsumpcyjne
oraz s³aby (nawet jeli okresowo dynamiczny) popyt na
dobra luksusowe,
 wzrastaj¹c¹ sprzeda¿ towarów w ramach supermarketów,
franchisingu i sklepów firmowych, mimo ci¹gle wysokiego
udzia³u tradycyjnych form dystrybucji i sprzeda¿y (bazary,
handel uliczny i obnony, co u³atwia obrót towarami
podrobionymi, pochodz¹cymi z przemytu),
 wzrastaj¹c¹ poda¿ podzespo³ów i wyrobów gotowych
pochodz¹cych z produkcji i dostaw firm zagranicznych,
które posiadaj¹ w Maroku swoje oddzia³y lub filie,
 powi¹zania technologiczne i kapita³owo-kredytowe firm
obecnych na rynku w przypadku przedsiêwziêæ
inwestycyjnych.
W najbli¿szych latach w³adze Maroka przewiduj¹ m.in.
kontynuacjê realizacji programów elektryfikacji wsi, budowy
dróg i autostrad, budownictwa mieszkaniowego a tak¿e
rozwój infrastruktury turystycznej, inwestycje z zakresu
ochrony rodowiska i rozbudowy w³asnego potencja³u
energetycznego (szczególnie w oparciu o ród³a odnawialne),
rozbudowê portów morskich, rozbudowê i wzmocnienie
elektrycznych sieci przesy³owych oraz po³¹czeñ energetycznych
z krajami s¹siednimi (Hiszpania, Algieria).
Realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce projekty gospodarcze:
 budowa portu ródziemnomorskiego Tanger-Med,
 po³¹czenie energetyczne Maroko-Hiszpania (pod morzem)
w Cieninie Gibraltar,
 budowa tunelu komunikacyjnego (pod morzem) ³¹cz¹cego
Maroko z Hiszpani¹,
 rozbudowa portu w Casablance o nabrze¿e kontenerowe,
Polskie przedsiêbiorstwa, zw³aszcza inwestycyjne, mog¹
zaistnieæ na rynku marokañskim w takich dziedzinach, jak:
 budownictwo (w tym: budowa dróg i autostrad),
 szeroko rozumiana elektroenergetyka(w tym: rozbudowa
sieci elektrycznej, stacje transformatorowe, elektryfikacja
wsi),
 ochrona rodowiska (elektrofiltry, oczyszczalnie cieków,
uzdatnianie wody, utylizacja odpadów itd.).
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3. Bran¿e, towary i us³ugi o najwiêkszych mo¿liwociach
eksportowych
Lista towarów i us³ug (z ró¿nych dziedzin) powsta³a na
podstawie zapytañ firm marokañskich kierowanych do
WEH w Casablance i w Rabacie oraz w trakcie wystaw
i targów bran¿owych.
Najwiêksze mo¿liwoci wzrostu polskiego eksportu
istniej¹ w nastêpuj¹cych bran¿ach i grupach towarowych:

Budownictwo
 maszyny drogowe,
 nieniszcz¹ce badanie stanu podlo¿a, budowli betonowych
(zapory wodne, wiadukty, nabrze¿a, itp),
 profile jedno i wielokomorowe z PCW,
 profile ocynkowane do p³yt gipsowych,
 kleje, zaprawy betonowe, wylewki samopoziomuj¹ce,
kolorowe zaprawy do fugowania,
 p³yty gipsowo kartonowe,
 systemy owietleniowe zewnêtrzne i wewnêtrzne,
 osprzêt elektryczny,
 produkcja profili okiennych i drzwiowych z PCW,
 produkcja styropianu,
 produkcja szyb zespolonych.

Urz¹dzenia elektro-energetyczne
 przewody i kable energetyczne i elektryczne (w tym:
wiat³owodowe),
 maszyny i urz¹dzenia elektro-energetyczne (w tym np.:
transformatory),
 us³ugi renowacji i modernizacji obiektów i urz¹dzeñ
energetycznych.

Ochrona rodowiska
 lokalne oczyszczalnie cieków,
 kompostownie,
 urz¹dzenia i obiekty do utylizacji odpadów komunalnych
i przemys³owych,
 systemy odpylaj¹ce i filtruj¹ce,
 stacje i urz¹dzenia do uzdatniania wody.

Produkty chemiczne i farmaceutyczne
 surfaktanty,
 detergenty do produkcji rodków myj¹cych, dezynfekuj¹cych, czyszcz¹cych,
 chemikalia do produkcji farb, klejów, plastiku,
 rodki do produkcji poliuretanów,
 zapachy przemys³owe,
 surowce do produkcji g¹bek,
 barwniki do produkcji ¿ywnoci,
 leki generyczne,
 witaminy,
 antybiotyki,
 szk³o laboratoryjne i opakowania szklane.
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Tworzywa sztuczne

Artyku³y konsumpcyjne

 granulaty do produkcji:
pianek meblarskich,
styropianu,
opakowañ typu PET,
 guma syntetyczna.






artyku³y AGD,
porcelana i kryszta³y,
garnki i wiadra metalowe,
od¿ywki i leki dla zwierz¹t.

Artyku³y spo¿ywcze
Produkty metalurgiczne











 koncentraty soku jab³kowego, czarnej porzeczki, owoców
lenych,
 kazeina i rodki uszlachetniaj¹ce do produkcji wyrobów
mlecznych z mleka w proszku,
 m¹ka ziemniaczana,
 mleko w proszku,
 mas³o,
 sery (twarde i topione),
 s³odycze (wyroby cukiernicze i czekoladowe).

blacha czarna w krêgach,
blacha ocynkowana w krêgach i arkuszach,
blacha transformatorowa,
blachy powlekane,
blachy galwanizowane,
siatki zbrojeniowe,
prêty zbrojeniowe,
blachy i drut miedziany,
profile do drogowych barier ochronnych,
folia aluminiowa.

Maszyny rolnicze
 ci¹gniki i maszyny rolnicze.

Informatyka i urz¹dzenia komputerowe
 systemy zarz¹dzania danymi dla organizacji przemys³owych,
handlowych, samorz¹dowych, itd.,
 komputery i inne maszyny do elektronicznego przetwarzania danych.

Urz¹dzenia i technologie rolno-spo¿ywcze
 do produkcji cukierków (np. krówek),
 do produkcji smakowych serów topionych,
 urz¹dzenia do przetwórstwa artyku³ów rolnych.

NIGERIA
Obroty handlowe Polski z Nigerią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

30 479

24 745

37 037

38 632

35 105

43 634

115,2

Import

3 312

4 299

1 516

1 282

3 021

3 653

91,2

Obroty

33 791

29 044

38 553

39 914

38 126

47 287

112,8

Saldo

27 167

20 446

35 521

37 350

32 084

39 981

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2004 obroty towarowe Polski z Nigeri¹
kszta³towa³y siê na poziomie ok. 30-40 mln USD rocznie.
W tym okresie dynamika eksportu wynios³a 115,2%, za
dynamika importu  91,2%. Nigeria jest dla Polski g³ównie
rynkiem eksportowym.
Wed³ug GUS, w okresie 11 miesiêcy 2005 r. wymiana
handlowa miêdzy Polsk¹ i Nigeri¹ osi¹gnê³a wartoæ ok.
47,3 mln USD, w tym eksport wyniós³ 43,6 mln USD,
a import  ok. 3,7 mln USD.
W latach 2000-2005 saldo we wzajemnych obrotach handlowych Polski z Nigeri¹ by³o dodatnie  ostatnio utrzymywa³o
siê na poziomie ponad 30 mln USD.
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G³ówne grupy towarowe w polskim eksporcie do Nigerii
w 2004 r. to:
 maszyny i urz¹dzenia (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie na rynek nigeryjski stanowi³ 18,9%),
 drewno i wyroby z drewna (18,2%),
 metale i wyroby z metali (17,1%).
W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. udzia³ procentowy poszczególnych grup towarowych w naszym eksporcie nie uleg³
zasadniczej zmianie.
Natomiast, do g³ównych grup towarowych w polskim
imporcie z Nigerii w 2004 r. nale¿a³y:
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 produkty pochodzenia rolinnego (udzia³ tej grupy
towarowej w imporcie Polski z Nigerii stanowi³ ok. 60%),
 kauczuk (ok. 19%),
 produkty mineralne (ok. 10%),
 gotowe artyku³y ¿ywnociowe (7%).
W okresie 11 miesiêcy 2005 r., w polskim imporcie z Nigerii
wyst¹pi³y nowe pozycje towarowe: materia³y i wyroby w³ókiennicze (ok. 13,6%) oraz per³y i kamienie naturalne (14,3%).

1. Warunki dostêpu do rynku
Dostêp do rynku towarów rolno-spo¿ywczych, w³ókienniczych, tekstylnych oraz mebli jest ograniczony. Wysokie
c³a na te towary i zakaz ich importu do Nigerii ograniczaj¹
mo¿liwoci polskiego eksportu.
W Nigerii nie wystêpuj¹ bariery w dostêpie do rynku dla
wyrobów przemys³u drzewnego, przemys³u maszynowego,
sprzêtu elektrotechnicznego. O sukcesie decyduje g³ównie
cena i jakoæ wyrobu. W przypadku du¿ych dostaw dla
obiektów inwestycyjnych (np. dla elektrowni w budowie)
o zakupach decyduj¹ korzystne kredyty d³ugoterminowe.
Maj¹c na uwadze fakt, i¿ rynek ten jest zaliczany do
krajów wysokiego ryzyka, od przedsiêbiorstw wymaga siê
szczególnej ostro¿noci w kontaktach handlowych z partnerami nigeryjskimi i zaleca siê sprawdzanie ich wiarygodnoci
przed zawarciem kontraktu.

wyrobów jest nieznacznie ni¿sza od jakoci towarów oferowanych przez kraje Europy Zachodniej, ale wy¿sza od
jakoci wyrobów firm azjatyckich.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Mo¿liwoci trwa³ych powi¹zañ handlowych rysuj¹ siê
w wielu dziedzinach, m.in. w przemyle drzewnym i papierniczym, chemicznym, materia³ów budowlanych, maszynowym i elektromaszynowym.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W opinii WEH, najwiêksze szanse na zwiêkszenie dostaw
w polskim eksporcie do Nigerii maj¹ nastêpuj¹ce wyroby
(sklasyfikowane wed³ug sekcji, dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej
PCN):

Sekcja I  produkty pochodzenia zwierzêcego
Dzia³ 4  produkty mleczarskie
0402  mleko i mietana, zagêszczone.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje; tytoñ
i przemys³owe namiastki tytoniu

Nigeria jest jednym z najwiêkszych krajów w Afryce,
zarówno pod wzglêdem obszaru jak i liczby ludnoci. Liczba
ludnoci w Nigerii wynosi ponad 130 mln (w 2005 r.
wg statystyk ONZ), Nigeria jest potencjalnie du¿ym rynkiem
zbytu. Ch³onnoæ rynku jest jednak ograniczona z powodu
wysokiego stopnia zubo¿enia spo³eczeñstwa (problem
dotyczy ok. 68% ludnoci).

Dzia³ 24  tytoñ i przemys³owe namiastki tytoniu

Od wielu lat gospodarkê Nigerii cechuje stagnacja,
wysoki poziom bezrobocia, wysoka inflacja oraz niski
poziom nak³adów inwestycyjnych. Istniej¹ olbrzymie
potrzeby odbudowy i modernizacji poszczególnych dziedzin
gospodarki, w szczególnoci w zakresie infrastruktury.
Do dziedzin o du¿ym zapotrzebowaniu na import nale¿¹:
projektowanie i budowa linii przesy³owych, remonty i modernizacja zak³adów przemys³u hutniczego, ponowne uruchomienie niektórych kopalñ wêgla kamiennego, w tym
odwadnianie zalanych kopalñ, dostawy ciê¿kich maszyn
drogowych i budowlanych, us³ugi stoczniowe, dostawy sprzêtu
lotniczego, maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego
i tekstylnego. Jednak, wa¿nym warunkiem uczestnictwa
w projektach inwestycyjnych jest mo¿liwoæ kredytowania
tych przedsiêwziêæ.

2522  wapno palone, gaszone.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Polskie oferty eksportowe kierowane na rynek nigeryjski
oceniane s¹ jako konkurencyjne. Jakoæ dostarczanych
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2402  cygara (1.108,9 tys. USD).

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 25  materia³y gipsowe, wapno i cement

Dzia³ 27  paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich
destylacji
2710  oleje ropy naftowej i z minera³ów.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne
2815  wodorotlenek sodu,
2834  azotany.
Dzia³ 29  chemikalia organiczne
2929  zwi¹zki azotu.
Dzia³ 31  nawozy
3102  nawozy mineralne.
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Dzia³ 33  preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe
3305  preparaty do w³osów,
3307  preparaty do k¹pieli.
Dzia³ 36  materia³y wybuchowe; produkty pirotechniczne;
zapa³ki
3602  gotowe materia³y wybuchowe,
3603  lonty.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i wyroby z nich
3917  rury, przewody z tworzyw sztucznych,
3926  pozosta³e tworzywa sztuczne.

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 72  ¿elazo, ¿eliwo i stal
7216  k¹towniki.
Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali
7308  konstrukcje,
7312  skrêtki, liny, kable.
Dzia³ 82  narzêdzia, przybory, no¿e, ³y¿ki i inne sztuæce
8207  narzêdzia wymienne.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8408  silniki spalinowe,

Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna

8409  czêci zamienne,

4410  p³yta wiórowa,

8414  pompy powietrzne,

4411  p³yta pilniowa.

8419  maszyny, instalacje, sprzêt,
8421  wirówki,

Sekcja X  cier drzewny; papier i tektura oraz wyroby
z nich
Dzia³ 48  papier i tektura; wyroby z masy papierniczej,
papieru lub tektury
4801  papier gazetowy w zwojach,
4804  papier i tektura siarczanowa,
4805  pozosta³y papier i tektura,
4818  papier toaletowy.

8429  spycharki,
8431  czêci do maszyn budowlanych,
8474  maszyny do sortowania.
Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich czêci
8504  transformatory elektryczne,
8536  urz¹dzenia elektryczne do prze³¹czników,
8537  tablice, panele, konsole,
8544  druty, kable, przewody elektryczne.

Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Dzia³ 63  Inne konfekcjonowane artyku³y w³ókiennicze;
odzie¿ u¿ywana

Sekcja XVII  pojazdy; statki powietrzne; jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe

6309  odzie¿ u¿ywana.

Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria
8701  ci¹gniki,

Sekcja XIII  wyroby z azbestu; wyroby ceramiczne;
szk³o i wyroby ze szk³a

8703  pojazdy samochodowe osobowe.

Dzia³ 68  wyroby z azbestu

Sekcja XVIII  przyrz¹dy, narzêdzia i aparaty optyczne,
precyzyjne, medyczne i chirurgiczne

6812  w³ókno azbestowe.

Dzia³ 90  przyrz¹dy, narzêdzia medyczne i chirurgiczne
Dzia³ 69  wyroby ceramiczne

9018  narzêdzia i przyrz¹dy lekarskie.

6902  ceg³y, p³yty.

Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a

Dzia³ 94  meble, lampy i oprawy owietleniowe

7016  kszta³tki, chodniki.

9405  lampy i oprawy.
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REPUBLIKA PO£UDNIOWEJ AFRYKI
Obroty handlowe Polski z RPA w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

13 943

20 100

35 161

35 917

102 026

152 396

731,7

Import

78 648

79 902

84 873

92 734

122 689

156 885

156,0

Obroty

92 591

100 002

120 034

128 651

224 715

309 281

242,7

-64 705

-59 802

-49 712

-56 817

-20 663

-4 489

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Od dwóch lat Republika Po³udniowej Afryki jest najwa¿niejszym partnerem gospodarczym Polski na kontynencie
afrykañskim.
W latach 2000-2005 obroty handlowe Polski z RPA
wykazywa³y tendencjê rosn¹c¹.
Od 2001 r. nastêpowa³ systematyczny wzrost eksportu
Polski do RPA, a od 2004 r. wzrost ten by³ niezwykle
dynamiczny. Wartoæ polskiego eksportu w 2004 r. (ok. 102 mln
USD) by³a prawie 3-krotnie wiêksza od wartoci w 2003 r.
i ponad 5-krotnie wiêksza od eksportu zrealizowanego
w 2001 r. Wyrany wzrost eksportu nast¹pi³ po akcesji Polski
do Unii Europejskiej. Prawdopodobnie od momentu
przyst¹pienia Polski do UE firmy ponadnarodowe zaczê³y
kierowaæ swoje dostawy z Polski bezporednio do RPA, wykorzystuj¹c obowi¹zuj¹c¹ umowê TDCA (Trade, Development
and Co-operation Agreement) zawart¹ pomiêdzy Uni¹
Europejsk¹ i RPA. Formalnie RPA objê³a umow¹ 10 nowych
krajów cz³onkowskich UE dopiero 16.01.2005 r., jednak
z moc¹ wsteczn¹ od 01.05.2004 r.
W analizowanym okresie odnotowano wyrany spadek
ujemnego salda Polski w obrotach handlowych z RPA
(w 2004 r. w porównaniu z 2000 r. zmniejszy³o siê ono ponad
3-krotnie, natomiast w 2005 r. by³o najni¿sze od 5 lat 
w okresie 11 miesiêcy wynios³o ok. 4,5 mln USD).

 produkty przemys³u chemicznego, g³ównie kazeina, kleje
kazeinowe, poliamidy, kwasy karboksylowe (8,7%),
 wyroby z kamieni, tj. wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych (8,4%).
W polskim imporcie z RPA dominowa³y natomiast:
 maszyny i urz¹dzenia, g³ównie wirówki i suszarki (udzia³
tej grupy towarowej w polski imporcie z RPA stanowi³
31,4%),
 rudy manganu, chromu i tytanu (19,9%),
 owoce cytrusowe (17,2%),
 metale i wyroby z metali, g³ównie ¿elazostopy i druty
¿eliwne (10,4%),
 czêci silników (9,8%).

1. Warunki dostêpu do rynku
Nie wystêpuj¹ formalne przeszkody w dostêpie do rynku
RPA.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Korzystne zmiany odnotowano w strukturze polskiego
eksportu, zwiêkszy³ siê udzia³ wyrobów przemys³u elektromaszynowego.

Wed³ug danych Ministerstwa Handlu i Przemys³u RPA
(Department of Trade and Industry  DTI), wartoæ eksportu
za trzy pierwsze kwarta³y 2005 r. wynios³a 244,9 mld randów
(ok. 38,8 mld USD), a wartoæ importu RPA  260,2 mld
randów (ok. 41,3 mld USD). Ujemny bilans obrotów, który
utrzymuje siê od czwartego kwarta³u 2003 r., to g³ównie
wynik umacniania siê randa w stosunku do walut krajów
maj¹cych du¿e znaczenie w handlu RPA oraz znacznego
wzrostu importu i cen ropy naftowej. Dane te wiadcz¹
o du¿ym zapotrzebowaniu Republiki Po³udniowej Afryki na
dobra importowane.

Do najwa¿niejszych grup towarowych w polskim eksporcie
do RPA w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) nale¿a³y:
 pojazdy, tj. samochody osobowe i do transportu towarowego (udzia³ tej grupy towarowej w polskim eksporcie
do RPA stanowi³ 35,8%),
 maszyny i urz¹dzenia, g³ównie spycharki, silniki spalinowe (28,7%),

Z dostêpnych materia³ów wynika, ¿e na tle obrotów
handlowych ogó³em RPA polski eksport do tego kraju ma
nadal znaczne mo¿liwoci wzrostu. Nale¿y jednak zdawaæ
sobie sprawê, ¿e utrzymanie dotychczasowego, dynamicznego tempa wzrostu polskiego eksportu bêdzie trudne.
Trzeba wiêc poszukiwaæ nowych towarów i us³ug, którymi
mog¹ byæ zainteresowane firmy w RPA.

Wed³ug GUS, w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) wartoæ
obrotów Polski z RPA wynios³a ok. 309,3 mln USD, w tym
eksport  ok. 152,4 mln USD, import  ok. 156,9 mln USD.
Za 11 miesiêcy 2005 r. dynamika eksportu wynios³a 174%,
a importu  140,2% (w porównaniu z analogicznym okresem
2004 r.).
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3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

Ze wzglêdu na brak informacji o ofertach cenowych
polskich firm (eksporterzy prezentuj¹ je bezporednio swoim
potencjalnym partnerom handlowym), trudno jest oceniaæ
poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej.
Dowodem na to, ¿e warunki oferowane przez naszych
eksporterów s¹ atrakcyjne, jest znaczny wzrost wartoci
eksportu Polski do RPA. Jednym z efektów tego jest poprawa
pozycji RPA wród partnerów handlowych Polski. Przez
wiele lat by³a ona w siódmej lub ósmej dziesi¹tce partnerów,
natomiast w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) znalaz³a siê na
39 pozycji.

Identyfikacji i wskazania bran¿ oraz grup towarowych
WEH w Johannesburgu dokona³ na podstawie analizy
struktury importu RPA (ród³o: DTI  Department of Trade
and Industry), informacji sygnalizowanych przez polskie
firmy eksportuj¹ce b¹d te¿ zainteresowane eksportem na
rynek po³udniowo-afrykañski (i krajów ociennych) oraz
dowiadczeñ i rozpoznania rynku przez pracowników WEH.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Oceniaj¹c perspektywy trwa³ych powi¹zañ gospodarczych
miêdzy naszymi krajami, nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e
znaczna czêæ obrotów handlowych Polska-RPA odbywa siê
miêdzy oddzia³ami i/lub filiami firm ponadnarodowych.
Wiêzi wytworzone w tych kontaktach handlowych s¹ raczej
trwa³e.
W przypadku polskich ma³ych i rednich firm realizowane
s¹ nadal pojedyncze kontrakty eksportowe, chocia¿ mo¿na
wskazaæ przyk³ady, kiedy wytrwa³oæ i konsekwencja
w dzia³aniu tworz¹ trwa³e wiêzi z rynkiem RPA: np. Polfa
Warszawa, po kilku latach starañ, zarejestrowa³a pierwsze
leki i od dwóch lat z powodzeniem dostarcza je na rynek
po³udniowo-afrykañski; Rafamet, równie¿ po kilku latach
starañ, wygra³ przetarg rozpisany przez firmê pañstwow¹,
dostarczy³ dwie du¿e obrabiarki dla kolejnictwa i ma szansê
na nastêpne kontrakty.
Rozwojowi wzajemnej wspó³pracy i tym samym trwa³ym
powi¹zaniom handlowym sprzyjaæ powinny planowane w RPA
inwestycje w górnictwie, sektorze chemicznym, energetycznym
oraz w przemyle spo¿ywczym i wzrastaj¹ce zapotrzebowanie
Po³udniowej Afryki na us³ugi transportowe, rodki transportu
lotniczego i morskiego, sprzêt górniczy oraz ci¹gniki i maszyny rolnicze, a tak¿e na chemikalia, produkty farmaceutyczne, nawozy, drewno i wyroby z drewna, szk³o i wyroby
ze szk³a, zbo¿a, przetwory z warzyw, siarkê, sodê kaustyczn¹
i cement.

Najwiêksze szanse na zwiêkszenie dostaw w polskim
eksporcie do RPA maj¹ nastêpuj¹ce towary (sklasyfikowane
wed³ug sekcji, dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN):

Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego
Dzia³ 10  zbo¿a
1001  pszenica.

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze
Dzia³ 20  przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub
innych czêci rolin
2001  warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne czêci rolin,
przetworzone i zakonserwowane za pomoc¹ octu,
2002  pomidory przetworzone,
2004  pozosta³e warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej ni¿ za pomoc¹ octu, mro¿one.

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 25  sól; siarka
2503  siarka.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne
2815  soda kaustyczna.
Dzia³ 29  chemikalia organiczne.

W ocenie WEH, istotnym problemem w stosunkach
gospodarczych Polski z RPA jest nieznajomoæ rodowisk
biznesowych obu krajów, odleg³ych od siebie i traktowanych
jako egzotyczne rynki, a tak¿e brak informacji o mo¿liwociach obu gospodarek. Na ten stan rzeczy wp³ynê³a
wieloletnia wzajemna izolacja polityczna i gospodarcza.
Od czasu wznowienia bezporednich stosunków miêdzy
RPA i Polsk¹ wiedza ta systematycznie wzrasta, jednak
up³ynie jeszcze wiele lat, nim osi¹gniêty zostanie stan
satysfakcjonuj¹cy obie strony.

Dzia³ 30  produkty farmaceutyczne

Pierwsze konsultacje gospodarcze miêdzy Polsk¹ i RPA,
przeprowadzone w listopadzie 2005 r. potwierdzi³y zainteresowanie obu stron dalszym rozwojem wspó³pracy gospodarczej. Firmy z RPA zainwestowa³y w browary w Polsce ju¿
57,2 mln USD.

3104  nawozy potasowe mineralne lub chemiczne.
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3003  leki z³o¿one z dwóch lub wiêcej sk³adników (nie
przygotowane w odmierzonych dawkach),
3004  leki z³o¿one z produktów zmieszanych lub nie
zmieszanych (w odmierzonych dawkach).
Dzia³ 31  nawozy
3102  nawozy azotowe mineralne lub chemiczne,
3103  nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne,

Dzia³ 38  produkty chemiczne ró¿ne
3816  ogniotrwa³e: cementy.
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Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne:
sprzêt elektryczny, czêci do nich

Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku

Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci

4010  pasy lub tamy, przenonikowe lub napêdowe,
z gumy.

8429  spycharki, równiarki, zgarniarki, koparki (i inne
maszyny budowlane).

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna

Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne i ich czêci

Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna

8504  transformatory elektryczne, przekszta³tniki.

4411  p³yty pilniowe drewnopochodne,
4412  sklejka, p³yty fornirowane i podobne drewno
warstwowe.

Sekcja XIII  wyroby ceramiczne, szk³o i wyroby
ze szk³a
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a
7013  wyroby szklane.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 72  ¿elazo, ¿eliwo i stal
Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe
Dzia³ 88  statki powietrzne, statki kosmiczne i ich czêci
8802  samoloty (np. Skytruck, Dromader).
Z przedstawionej listy towarów wynika, ¿e polska oferta
eksportowa do RPA mo¿e byæ bardziej zró¿nicowana ni¿
dotychczas. Obok wyrobów obecnie eksportowanych na ten
rynek, istniej¹ du¿e szanse na realizacjê dostaw w ramach
innych grup towarowych.
Wykorzystanie istniej¹cych szans wzrostu eksportu z Polski
do RPA, we wskazanych powy¿ej bran¿ach i grupach towarowych, zale¿y w du¿ym stopniu od zaanga¿owania,
konsekwencji w dzia³aniu, wytrwa³oci oraz profesjonalizmu
polskich eksporterów.

TUNEZJA
Obroty handlowe Polski z Tunezją w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

7 917

4 230

3 948

6 760

29 116

18 483

367,8

Import

24 342

43 910

55 937

64 067

66 874

81 871,0

274,7

Obroty

32 259

48 140

59 885

70 827

95 990

100 354,0

297,6

-16 425

-39 680

-51 989

-57 307

-37 758

-63 388,0

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Obroty Polski z Tunezj¹ w latach 2000-2005 sukcesywnie
ros³y (32,3 mln USD w 2000 r., 48,1 mln USD w 2001 r.,
59,9 mln USD w 2002 r.,70,8 mln USD w 2003 r., 96 mln USD
w 2004 r. i 100,4 mln USD w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r.).
Dynamika eksportu w latach 2000-2004 wynios³a 367,8%,
natomiast importu 274,7%. W latach 2000-2005 r. saldo wymiany handlowej Polski by³o ujemne. W 2005 r. wskutek
spadku eksportu wyrobów hutniczych ujemne saldo Polski
uleg³o znacznemu zwiêkszeniu i wynios³o 63,4 mln USD.

#

Wg danych GUS w obrotach handlowch Polski z Tunezj¹
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) eksport wyniós³ 18,5 mln USD
(spadek o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. ) a import 81,9 mln USD (wzrost o ok. 37%).
Udzia³ poszczególnych towarów w polskim eksporcie
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy)  w porównaniu z analogicznym okresem w 2004 r., uleg³ pewnym zmianom. Najwiêkszy udzia³ w eksporcie mia³y produkty mineralne 
siarka (ponad 31%). Odnotowany zosta³ spadek (ponad 70%)
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udzia³u wyrobów hutniczych, jednak wyroby metalowe
(z udzia³em 19,6%) pozosta³y licz¹c¹ siê pozycj¹ w eksporcie. Ponadto g³ówne grupy towarowe w eksporcie polskim
do Tunezji w 2005 r. stanowi³y:
 maszyny i czêci (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie stanowi³ 13,3%), w tym: spycharki czo³owe
(ponad 7%),
 maszyny do obróbki tworzyw sztucznych i gumy (1,7%),
 narzêdzia wymienne (1,1%),
 maszyny i urz¹dzenia do funkcji specjalnych (ok. 1%),
 produkty pochodzenia zwierzêcego, sery i twarogi (ok. 9,0%),
 pojazdy (6,0%), w tym: pojazdy samochodowe i pozosta³e
pojazdy mechaniczne (4,5%), pojazdy samochodowe
transportu (1,5%),
 wyroby ró¿ne (6,3%), w tym meble lekarskie (ponad 3,0%),
 opony gumowe (0,9%).
Zjawiskiem pozytywnym w 2005 r. by³a postêpuj¹ca dywersyfikacja polskiego eksportu. Wed³ug danych tunezjyskich,
w 2004 r. import z Polski sk³ada³ siê z 198 pozycji towarowych (na poziomie czterocyfrowej agregacji PCN) a w 2005 r.
z 237 pozycji.
W 2005 r. (dane za11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w polskim imporcie z Tunezji stanowi³y:
 maszyny i urz¹dzenia, sprzêt elektryczny (udzia³ tej grupy
w polskim imporcie z Tunezji wyniós³ ponad 50%), w tym:
drut izolowany, kable i pozosta³e (ponad 46,0%),
 naturalne fosforany wapnia (20,3%),
 podfosforyny (5,7%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze (ok. 21%), w tym: zestawy
ubraniowe, odzie¿owe damskie (ok. 5%), zestawy ubraniowe
mêskie (3,6%), t-shirts (1,3%).
Wg danych GUS obroty handlowe Polski z Tunezj¹
w 2005 r. (11 miesiêcy) plasuj¹ Tunezjê na 7 pozycji wród
polskich partnerów afrykañskich.
Specyfik¹ zarówno polskiego eksportu do Tunezji jak
i eksportu tunezyjskiego do Polski jest powa¿ny udzia³
obrotów realizowanych za porednictwem firm zagranicznych.

1. Warunki dostêpu do rynku
W Tunezji obowi¹zuj¹ miejscowe normy techniczne,
sanitarne i weterynaryjne. W wiêkszoci przypadków s¹ one
zbie¿ne z normami europejskimi. Dokumenty zgodnoci
z normami europejskimi czy wiadectwo ISO s¹ dokumentami wskazanymi ale niewystarczaj¹cymi. Dopuszczenie importowanego towaru do obrotu uwarunkowane jest
stwierdzaniem jego zgodnoci z normami tunezyjskimi. Ustawowo okrelone s¹ listy towarów importowanych podlegaj¹cych kontroli systematycznej, certyfikacji oraz zgodnoci
z warunkami okrelonymi w dokumentach przetargowych.
Importerzy s¹ zdania, ¿e procedury kontrolne s¹ d³ugotrwa³e i uci¹¿liwe.
Powy¿sza uwaga dotyczy w szczególnoci leków, których
dopuszczenie do obrotu, oprócz systematycznej kontroli ka¿dej
dostawy, warunkowane jest uprzedni¹ rejestracj¹ przez tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia.
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Barierami wspó³pracy polsko-tunezyjskiej s¹ ponadto:
 ograniczenia prawne dotycz¹ce organizacji przez podmioty zagraniczne, w³asnej sieci handlowej na terenie
Tunezji. Uzyskanie pozwolenia na import (poza importem na w³asne potrzeby produkcyjne) warunkowane jest
wiêkszociowym udzia³em w spó³ce podmiotów tunezyjskich. Powy¿sza regulacja wymusza w praktyce dzia³anie na rynku tunezyjskim za porednictwem miejscowego
agenta lub przedstawiciela,
 przewlek³e tunezyjskie procedury administracyjne,
szczególnie celne,
 brak linii kredytowych. Kraje z którymi Tunezja posiada
licz¹ce siê obroty prowadz¹ aktywn¹ politykê w zakresie
kredytów eksportowych,
 brak umów emerytalno-rentowych i opieki zdrowotnej
stanowi powa¿ne utrudnienie dla rozwoju eksportu
polskich us³ug,
 brak umów weterynaryjnych (hamuje eksport ¿ywych
zwierz¹t),
 brak dostatecznej wiedzy polskich eksporterów, na temat
preferencji celnych przys³uguj¹cych polskim towarom,
jako pochodz¹cym z UE,
 bariera jêzykowa (w kontaktach handlowych u¿ywany
jest powszechnie jêzyk francuski) stanowi powa¿n¹
przeszkodê szczególnie dla ma³ych i rednich firm,
 brak umiejêtnoci wype³niania dokumentów przetargowych przez polskich eksporterów,
 nies³uszne postrzeganie Tunezji (przez wiêkszoæ polskich
przedsiêbiorców) jako afrykañsko-arabskiego kraju wysokiego ryzyka (natomiast instytucje okrelaj¹ce stopieñ
ryzyka handlowego i inwestycyjnego Tunezji, klasyfikuj¹
je na poziomie ryzyk Polski przed uzyskaniem cz³onkostwa w UE).
Polska jako pañstwo cz³onkowskie UE, korzysta z preferencji celnych zgodnie z postanowieniami Uk³adu Stowarzyszeniowego UE-Tunezja, w ramach którego realizowany jest
asymetryczny proces redukcji stawek celnych. Polega on na
zniesieniu przez UE ce³ na towary przemys³owe pochodzenia tunezyjskiego, Tunezja natomiast zobowi¹zana jest do
sukcesywnej redukcji stawek celnych na unijne towary
przemys³owe, w zale¿noci od rodzaju towaru (w horyzoncie
5, 8 i 12 lat). Zobowi¹zania te realizowane s¹ zgodnie
z ustaleniami. Z dostêpnych informacji wynika, ¿e obecnie
przesz³o 50% unijnego przywozu towarów przemys³owych
realizowane jest z zerow¹ stawk¹ celn¹, 40% ze stawk¹ obni¿on¹ o po³owê i 10% ze stawk¹ ni¿sz¹ o jedn¹ czwart¹ stawki
konwencyjnej.
Oznacza to otwarcie rynku tunezyjskiego dla polskich
towarów i istotn¹ poprawê ich konkurencyjnoci. Polscy
eksporterzy nie wykorzystali jeszcze w pe³ni otwarcia rynku
tunezyjskiego dla polskich towarów.

2. Towary o najwiêkszych mo¿liwociach eksportowych
Lista towarów o najwiêkszych mo¿liwociach eksportowych (na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN) opracowana
przez WEH na podstawie porównania wartoci i struktury
polskiego eksportu do krajów UE, importu Tunezji z krajów
UE oraz ch³onnoci rynku Tunezji mierzonej rozmiarami
importu jest nastêpuj¹ca:

#

0402  mleko i wyroby mleczne* (towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),

8504  transformatory elektryczne* (towary objête obowi¹zkiem certyfikacji),

1701  cukier (towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),

8524  p³yty gramofonowe, tamy i inne urz¹dzenia zapisu
(towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),

3004  leki (towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
3402  organiczne rodki chemiczne,
3917  rury, przewody, wê¿e z tworzyw sztucznych,
3923  artyku³y do transportu i pakowania z tworzyw
sztucznych (towary objête obowi¹zkiem certyfikacji),
3926  pozosta³e artyku³y z tworzyw sztucznych* (towary
objête obowi¹zkiem certyfikacji),
4016  pozosta³e artyku³y z kauczuku wulkanizowanego
(towary objête obowi¹zkiem certyfikacji),
4407  drewno przetarte lub surowe,
4811  papier, tektura*
7213  sztaby i prêty walcowane na gor¹co, (towary podlegaj¹ce weryfikacji zgodnoci z parametrami okrelonymi
w dokumentach przetargowych),
7326  pozosta³e artyku³y ze stali,
7408  drut miedziany,
8409  czêci do stosowania w pozycjach 8407 i 8408*
(towary objête obowi¹zkiem certyfikacji),
8418  ch³odziarki, zamra¿arki i urz¹dzenia ch³odz¹ce*
(towary objête obowi¹zkiem certyfikacji i podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
8419  maszyny i instalacje przemys³owe lub sprzêt laboratoryjny* (towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
8422  zmywarki do naczyñ, urz¹dzenia do czyszczenia*
8479  maszyny i urz¹dzenia przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych* (towary podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
8481  krany i zawory (towary objête obowi¹zkiem
certyfikacji),
8483  wa³y napêdowe i korby,

8529  czêci do pozycji 8525 i 8528 (towary objête obowi¹zkiem certyfikacji i podlegaj¹ce systematycznej kontroli) (systematycznej kontroli podlegaj¹ równie¿ czêci do
pozycji 8525 i 8528),
8536  aparatura elektryczna* (towary objête obowi¹zkiem
certyfikacji i podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
8542  uk³ady scalone, mikroprocesory (towary podlegaj¹ce
systematycznej kontroli),
8544  druty izolowane i kable* (towary objête obowi¹zkiem certyfikacji i podlegaj¹ce systematycznej kontroli),
8703  pojazdy samochodowe przeznaczone zasadniczo do
transportu osób* (towary podlegaj¹ce weryfikacji zgodnoci
z parametrami okrelonymi w dokumentach przetargowych),
8704  pojazdy samochodowe do transportu towarów*
(towary podlegaj¹ce weryfikacji zgodnoci z parametrami
okrelonymi w dokumentach przetargowych)
8707  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych
z pozycji 8701-8705,
9032  przyrz¹dy i aparatura automatyczna*.
*  polskie towary eksportowane do Tunezji w 2005r.
Wysoka dynamika polskiego eksportu do UE, stanowi
potwierdzenie tezy, ¿e je¿eli polski towar jest konkurencyjny i eksportowany do krajów UE, a taki sam towar
pochodzenia europejskiego jest eksportowany do Tunezji,
to istnieje wysokie prawdopodobieñstwo, ¿e polski produkt
bêdzie konkurencyjny równie¿ na rynku tunezyjskim.
Dotyczy to przede wszystkim polskich towarów eksportowanych do krajów bêd¹cych g³ównymi dostawcami do
Tunezji: Francji, W³och i Niemiec.

UGANDA I KENIA
Obroty handlowe Polski z Ugandą w latach 2000-2005
w tys. USD
2000
Eksport

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

780

168

449

1 079

1 223

2 051

156,8

Import

11 750

6 646

6 323

8 881

10 549

17 082

89,8

Obroty

12 530

6 814

6 772

9 960

11 772

19 133

94,0

-10 970

-6 478

-5 874

-7 802

-9 326

-15 031

Saldo

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2004 (z wyj¹tkiem 2001 r.) notowano
tendencjê do wzrostu polskiego eksportu do Ugandy.

#

Dynamika eksportu wynios³a 156,8% a importu  89,8%.
Za 11 miesiêcy 2005 r. dynamika eksportu wynios³a 187%,
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a importu 178,4% w porównaniu z analogicznym okresem
2004 r.
W analizowanym okresie saldo obrotów handlowych by³o
ujemne (od ok. 6mln USD do ok. 15 mln USD).
Wartoæ obrotów handlowych Polski z Ugand¹ za 11 miesiêcy 2005 r. wynios³a 19,1 mln USD, w tym eksport  2,0 mln
USD, a import  17,1 mln USD.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ównymi towarami
w polskim eksporcie do Ugandy by³y:
 odzie¿ u¿ywana (udzia³ tej grupy towarowej w eksporcie
Polski stanowi³ ok. 53%),
 transformatory  nowa pozycja (ponad 31%),
 konstrukcje (5%),
 odlewy z ¿eliwa (ok. 2,3%).

W polskim imporcie z Ugandy w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe to:
 produkty pochodzenia rolinnego, w tym kawa (udzia³ tej
grupy towarowej w imporcie Polski stanowi³ ok. 84%)
 artyku³y spo¿ywcze, w tym g³ównie tytoñ (ponad 13%).
Struktura towarowa polskiego importu z Ugandy nie
uleg³a zasadniczym zmianom w stosunku do 2004 r .
Polski eksport, oparty g³ownie na produktach przemys³u
chemicznego, sprzêcie rolniczym oraz ogrodniczym, nie by³
w stanie zrównowa¿yæ rosn¹cego z roku na rok zapotrzebowania polskich firm na produkty pochodzenia rolniczego
(kawa, herbata, bawe³na). Znajduje to wyraz w pog³êbiaj¹cym siê deficycie handlowym Polski.

Obroty handlowe Polski z Kenią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

1 842

878

201

2 014

1 097

4 312

59,6

Import

8 827

9 629

8 513

9 370

12 691

14 018

143,8

Obroty

10 669

10 507

8 714

11 384

13 788

18 330

129,2

Saldo

-6 985

-8 751

-8 312

-7 356

-11 594

-9 606

–

Źródło: GUS.

Dynamika polskiego eksportu do Kenii w latach 2000-2004
wynios³a 59,6%, a importu 143,8%. W 2005 r . (dane za 11 miesiêcy) dynamika eksportu wynios³a 415,9% a importu 
121,3%. W latach 2000-2004 notowano ujemne saldo obrotów
Polski z Keni¹. Wed³ug GUS wartoæ obrotów handlowych
Polski z Keni¹ wynios³a w 2004 r. 13,8 mln USD, w tym
eksport 1,1 mln USD (blisko 50% spadek w porównaniu
z 2003 r.), import 12,7 mln USD. W 2005 r . (dane za 11 miesiêcy) wartoæ obrotów wynios³a 18,3 mln USD, w tym
eksport  4,3 mln USD, import  18,3 mln USD. Ujemne
saldo Polski wynios³o 9,6 mln USD (wobec 10,5 mln USD
za 11 miesiêcy 2004 r.).

 papier i tektura niepowleczone (udzia³ tej grupy towarowej
w eksporcie Polski stanowi³ 24,4%),
 wyroby z metalu (29,4%),
 k¹towniki i profile z ¿eliwa lub stali (21,24%),
 rury (7,1%),
 maszyny i urz¹dzenia (17,0%),
 wa³y napêdowe i korby (7,0%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze  odzie¿ u¿ywana
(14,2%).
G³ównymi towarami w polskim imporcie z Kenii w 2005 r.
by³y natomiast produkty pochodzenia rolinnego (77,6%),
w tym g³ównie herbata  66,0% oraz tytoñ (ok. 8%).

W 2004 r . g³ównymi towarami w polskim eksporcie do
Kenii by³y:
 materia³y i wyroby w³ókiennicze (udzia³ tej grupy
towarowej w eksporcie Polski stanowi³ 43,0%),
 maszyny i urz¹dzenia (15,1%),
 wyroby z metali (13,5%),
 produkty przemys³u chemicznego (11,6%).

1. Warunki dostêpu do rynku Ugandy
i Kenii

W 2004 r. g³ówne pozycje w polskim imporcie stanowi³y:
 towary pochodzenia rolinnego (ponad 77%)  w tym
g³ównie herbata (ok. 80%) i kawa,
 owoce cytrusowe,
 metale (ponad 9%).
W 2005 r. (za 11 miesiêcy) zmieni³ siê zasadniczo udzia³
poszczególnych towarów w eksporcie Polski i dominuj¹ce
by³y nastêpuj¹ce grupy towarowe:
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Handel z tymi krajami ma charakter indywidualny, nie
grupowy/bran¿owy. Zazwyczaj polscy przedsiêbiorcy badaj¹
lokalny rynek na w³asn¹ rêkê.
Do g³ównych barier w rozwoju wymiany handlowej
nale¿¹:
 nieznajomoæ rynku przez polskich przedsiêbiorców,
 brak formalnych mechanizmów wspó³pracy (np. umowy
o wspó³pracy miêdzy izbami handlowymi),
 brak przedstawicieli handlowych polskich firm i polskich
inwestorów (zaistnienie na lokalnym rynku zale¿ne jest

#!

od posiadania zaufanego przedstawiciela handlowego,
znaj¹cego lokalny rynek i procedury  w tym procedury
przetargowe),
 brak polskiej oferty eksportowej w regionie,
 ryzyko inwestycji w regionie (w mniejszym stopniu dotyczy ono dzia³alnoci zagranicznych firm handlowych
i poredników), ze wzglêdu na podstawowe braki w infrastrukturze i stopieñ bezpieczeñstwa.

Infrastruktura drogowa w Ugandzie
Drogi, to najwiêksza bariera dla inwestycji oraz wzrostu
gospodarczego w Ugandzie. Z³y stan dróg lokalnych,
szczególnie w okresie pory deszczowej, mo¿e stanowiæ
powa¿n¹ przeszkodê w transporcie towarów. Transport staje
siê bardziej kosztowny i czasoch³onny, izoluj¹c producentów
od rynków zbytu.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Jakoæ produktów i renoma producenta (nawet okupiona
wy¿sz¹ cen¹) stanowi wa¿ny atut dla tutejszych konsumentów,
mimo panuj¹cego pogl¹du, ¿e dominuj¹ tanie i s³abe jakociowo artyku³y pochodzenia azjatyckiego na rynkach Kenii
i Ugandy. Produkty europejskie maj¹ tu bardzo dobr¹ opiniê.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Lista grup towarowych i towarów (wg dzia³ów PCN)
o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
opracowana przez Ambasadê RP w Nairobi:

Elektryfikacja Ugandy

Gotowe artyku³y spo¿ywcze

Tylko 5% mieszkañców Ugandy ma dostêp do energii
elektrycznej, g³ównie na terenach miejskich. Na terenach
wiejsko-rolniczych tylko 1% ludnoci ma dostêp do sieci.
Wp³ywa to niekorzystnie na potencjalne inwestycje
w rolnictwie i przetwórstwie rolnym w Ugandzie.

Dzia³ 19  gotowe artyku³y spo¿ywcze (przetwory z mleka):
odt³uszczone mleko w proszku,

Funkcjonowanie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
w Ugandzie

Dzia³ 20  przetwory z warzyw i owoców: pasteryzowane
przetwory z warzyw,
Dzia³ 21  ró¿ne przetwory spo¿ywcze: wyroby piekarnicze
typu herbatniki, zak¹ski s³one,
Dzia³ 22  napoje bezalkoholowe: wody mineralne.

Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa (MSP) coraz czêciej
dostrzegane s¹ jako najwa¿niejsze dla rozwoju gospodarczego.
Podstawowym problemem tych firm i barier¹ rozwijania
dzia³alnoci jest utrzymanie p³ynnoci finansowej. Brak
p³ynnoci finansowej spowodowany jest opónionymi p³atnociami ze strony d³u¿ników oraz ograniczonym dostêpem
do rodków finansowych. Czeæ problemów MSP ma
równie¿ ród³o wewnêtrzne i wynika g³ównie z: nieumiejêtnoci zarz¹dzania, braku dodatkowych zabezpieczeñ finansowych, s³abej technologii oraz braku wiarygodnych kont
finansowych.

Produkty mineralne

Problemy zewnêtrze to miêdzy innymi s³abo rozwiniêta
infrastruktura, ograniczony rynek oraz du¿e odleg³oci od
MSP do instytucji finansuj¹cych na terenach niezurbanizowanych.

Dzia³ 32  ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych...,

Informacje o warunkach transportu, elektryfikacji oraz MSP
w Ugandzie opracowane na podstawie An Investment Guide
to East African Community, July 2005.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Zacienianie wspó³pracy gospodarczej miêdzy Keni¹ i Ugand¹
w ramach Wspólnoty Wschodnioafrykañskiej (East African
Community  EAC) oraz perspektywa przyjêcia w sk³ad
Wspólnoty Ruandy i Burundi stanowi¹ dobry prognostyk
rozwoju wspó³pracy gospodarczej z regionem. Skumulowany
PKB trzech cz³onków EAC wynosi obecnie 30 mld USD.
Ze 100 mln konsumentów zintegrowana gospodarczo EAC
bêdzie drugim co do wielkoci (po Nigerii) rynkiem
afrykañskim.
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Dzia³ 27  produkty mineralne (paliwa mineralne, oleje
mineralne i wyroby z ich destylacji): smar parafinowy,
parafina w p³ynie.

Produkty przemys³u chemicznego
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne: rodki ochrony rolin,
Dzia³ 31  nawozy: nawozy sztuczne na potrzeby rolnictwa,
Dzia³ 33  preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe:
kosmetyki do pielêgnacji skóry i w³osów,
Dzia³ 34  myd³o, organiczne rodki powierzchniowo czynne:
preparaty do czyszczenia i szorowania.

Tworzywa sztuczne
Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku  opony do pojazdów
mechanicznych.

Drewno i wyroby z drewna
Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna: p³yty wiórowe i drewnopochodne.

cier drzewny, papier i tektura
Dzia³ 48  papier i tektura.
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Wyroby z kamieni
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a.

Metale i wyroby z metali
Dzia³ 72  ¿elazo, ¿eliwo i stal; stal wêglowa,

przemys³u energetycznego, przemys³owe silniki spalinowe,
generatory spalinowe, maszyny do przemys³u mleczarskiego
i cukrowniczego, czêci zamienne do pojazdów samochodowych, pompy do nawadniania, urz¹dzenia dla wytwórców
nawozów sztucznych.

Dzia³ 82  narzêdzia...: proste narzêdzia rolnicze.

Przyrz¹dy, narzêdzia, aparaty

Maszyny i urz¹dzenia

Dzia³ 90  przyrz¹dy i aparatura..:  lampy elektryczne,
wietlówki, urz¹dzenia do uzdatniania wody, urz¹dzenia do
nawadniania.

Dzia³ 84  reaktory... : maszyny wiertnicze i wydobywcze,
tak¿e samobie¿ne, maszyny spawalnicze, maszyny dla
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V. Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu
do Ameryki P³n. i P³d.

Argentyna (Argentina)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP
w Buenos Aires
Embajada de la República de Polonia
Departamento Económico y Comercial
Virrey del Pino 3147
1426 - BUENOS AIRES, Argentina
Tel.: (0-054 11) 45515397
Fax: 45515097
e-mail: brhbaires@house.com.ar
http://www.Polonia-wehbaires.com.ar
Kompetencje terytorialne: Argentyna, Malwiny, Paragwaj.

Brazylia (Brazil)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Brasilii*
Embaixada da Republica da Polonia
Departamento Economico e Comercial
Avenida das Naçoes, Quadra 809, Lote 33
CEP: 70423-900 BRASILIA - DF
Brasil
Tel.: (0-055 61) 32428698
Fax: 32428738
e-mail: brh-b@poloniatrade.com.br
http://www.poloniatrade.org.br
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Ambasada RP w Brasilii
Embaixada da Republica da Polonia
SES, Av. das Naçoes, Qd. 809 Lote 33
CEP: 70423-900 BRASILIA - DF, Brasil
Tel.: (0-055 61) 32128000
Fax. 32428543
e-mail: embaixada@polonia.org.br
http://www.polonia.org.br

Chile (Chile)
Ambasada RP w Santiago
Embajada de la República de Polonia
Mar del Plata 2055, Providencia, SANTIAGO DE CHILE
Tel. (0-0562) 2041213, 2690212
Fax 2049332
e-mail: embchile@entelchile.net;
e-mail: embcom@entelchile.net
http://www.polonia.cl

#%

Kanada (Canada)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Montrealu
Trade Commission of the Republic of Poland in Canada
3501 Avenue du Musée
MONTREAL, Québec, H3G 2C8, Canada
Tel.: (0-01 514) 2821732, 2821733, 2821734
Fax: 2821784
e-mail: weh.kanada@poland-canada.org
http://www.poland-canada.org
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Toronto*
Polish Trade Commission - Toronto Branch
3300 Bloor Street West, Centre Tower, Suite 2250,
TORONTO, Ontario M8X 2X3, Canada
Tel.: (0-01 416) 2336571
Fax: 2339578
e-mail: tradeoffice.toronto@poland-canada.org
http://www.poland-canada.org

Meksyk (Mexico)
Ambasada RP w Meksyku
Embajada de la República de Polonia
Calle Cracovia 40, Colonia San Angel, 01000 México D.F.
Apartado Postal 20383
Tel.: (0-052 55) 55504700, 55504878
Fax: 56160822
e-mail: embajadadepolonia@prodigy.net.mx
stanowisko ds. ekonomiczno-handlowych:
e-mail: comercio_pl@prodigy.net.mx
http://www.polonia.org.mx

Stany Zjednoczone Ameryki (United States)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP
w Nowym Jorku*
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
675 Third Avenue, 19th floor
NEW YORK, N.Y.10017, USA
Tel.: (0-01 212) 3705300
Fax: 8189623
e-mail: brhusa@brhusa.com
http://www.brhusa.com
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Wydzia³ Ekonomiczny Ambasady RP w Waszyngtonie
Embassy of the Republic of Poland
Economic Section
1503 21st Street, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20036, USA
Tel.: (0-01 202) 4676690
Fax: 8338343
e-mail: econcompl@wehwas.us
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Chicago*
Consulate General of the Republic of Poland
Economic and Commercial Department
333 East Ontario Street, Suite 3906B
CHICAGO, IL 60611, USA
Tel.: (0-01 312) 6424102
Fax: 6428829
e-mail: info@wehchicago.com
http://www.wehchicago.com
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Los Angeles*
Consulate General of the Republic of Poland
Economic and Commercial Division
12400 Wilshire Blvd., Suite 555
LOS ANGELES, CA 90025, USA
Tel.: (0-01 310) 4428500 ext. 111, 114
Fax: 4428526
e-mail: wehla@consulplla.org
http://www.pan.net/tradeconsul

Wenezuela (Venezuela)
Ambasada RP w Caracas
Embajada de la República de Polonia
Apartado 62293, Chacao
CARACAS 1060-A, Venezuela
Tel.: (0-0582 12) 9916167, 9911461
Fax. 9922164
e-mail: ambcarc@ambasada.org.ve
http://www.ambasada.org.ve
* Z dniem 1 maja 2006 r. Wydzia³y Ekonomiczno-Handlowe
Ambasad RP zostan¹ przekszta³cone, a informacji handlowych bêd¹ udziela³y odpowiednie Ambasady RP.
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ARGENTYNA
Obroty handlowe Polski z Argentyną w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

26 849

16 909

10 135

24 607

33 627

46 361

125,2

Import

67 518

70 452

89 453

192 908

307 287

377 912

455,1

Obroty

94 367

87 361

99 588

217 515

340 914

424 273

361,3

-40 669

-53 543

-79 318

-168 301

-273 660

-331 551

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Kryzys argentyñski z lat 1999-2001 zahamowa³ wzajemn¹
wymianê handlow¹ Polski z Argentyn¹, ale od 2002 r. obserwuje siê wyrany wzrost obrotów  z niespe³na 100 mln USD
do 424,3 mln USD w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy). Eksport
z Polski do Argentyny, po okresie spadku z 26,8 mln USD
do 10,1 mln USD w latach 2000-2002, zacz¹³ od 2003 r.
systematycznie wzrastaæ  z 24,6 mln USD do 46,4 mln USD
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy). Import z Argentyny wykazywa³ w ca³ym analizowanym okresie tendencjê wzrostow¹
 z 67,5 mln USD w 2000 r. do 377,9 mln USD w 2005 r.
(dane za 11 miesiêcy), przy czym dynamika importu wyprzedza³a znacznie dynamikê eksportu, zatem utrzyma³o siê
wysokie saldo ujemne dla Polski w wysokoci 331,6 mln
USD (styczeñ-listopad 2005 r.).
Przez wiele lat g³ówn¹ pozycj¹ w polskim eksporcie do
Argentyny by³ wêgiel kamienny. Od po³owy lat 90. ubieg³ego
wieku do chwili obecnej w dominuj¹ w nim wyroby stalowe.
Ponadto w ostatnich kilku latach eksportowano urz¹dzenia
m³yñskie, obrabiarki (w tym ciê¿kie dla kolejnictwa), maszyny
rolnicze, maszyny w³ókiennicze i budowlane, artyku³y
gospodarstwa domowego, meble, samoloty rolnicze, wózki
elektryczne Melex i inne produkty przemys³owe.
W maju 2005 r. podpisany zosta³ kontrakt miêdzy
przedsiêbiorstwem Kopex i Dyrekcj¹ Kopalni Wêgla Kamiennego
Rio Turbio na dostawy polskiego sprzêtu i maszyn górniczych
o wartoci 30 mln USD. Przewidziane s¹ dalsze kontrakty
m.in. na projekt modernizacji kopalni oraz dostawy sprzêtu
i technologii ratownictwa górniczego. Kopalnia Rio Turbio
by³a zaprojektowana i zbudowana przez Kopex w latach 70.
Eksport urz¹dzeñ dla kopalni Rio Turbio mo¿e staæ siê g³ówn¹
pozycj¹ w polskim eksporcie do Argentyny w najbli¿szych
latach. Kopex podejmuje starania o uzyskanie kredytu
rz¹dowego na sfinansowanie dostaw.

Polski eksport do Argentyny napotyka na przeszkody
w postaci wysokich ce³ (rednia stawka 14,5%), a tak¿e
podatków i innych obci¹¿eñ finansowych, dlatego Polska
zainteresowana jest zawarciem Umowy o Stowarzyszeniu
UE  Mercosur (Mercado Comun del Cono Sur  Wspólny
Rynek Po³udnia. Powsta³ w 1991 r. na mocy tzw. Traktatu
Asuncion), która poprawi³aby warunki dostêpu polskich
towarów do rynku argentyñskiego.
Ze wzglêdu na mentalnoæ miejscowych przedsiêbiorców
i du¿¹ odleg³oæ od kraju najbardziej efektywnym wsparciem
polskiego eksportu do Argentyny mog¹ okazaæ siê dzia³ania
typu bezporedniego. Nale¿y do nich zaliczyæ: targi i misje
gospodarcze, organizacjê seminariów i konferencji oraz biuletyn
informacyjny i stronê internetow¹ WEH.

1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Sekcja VI  wyroby przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 30  wyroby farmaceutyczne
Warunki dostêpu do rynku
Od 6 stycznia 2002 r. obowi¹zuje w Argentynie ustawa
o Stanie Wyj¹tkowym w Gospodarce, Zatrudnieniu i Sprawach
Sanitarnych (Ley de emergencia económica, ocupacional y
sanitaria). 22 grudnia 2005 r. Kongres przed³u¿y³ obowi¹zywanie
tego aktu prawnego do 31 grudnia 2006 r.

Od 2005 r. eksportowane s¹ z Polski g³ównie k¹towniki
i kszta³towniki stalowe, kineskopy, nawozy mineralne,
maszyny i urz¹dzenia górnicze, papier i tektura oraz silniki
spalinowe.

Do tego momentu obowi¹zuje zwolnienie z op³at celnych
i podatków, w tym z podatku od wartoci dodanej, importu
do Argentyny sprzêtu medycznego, g³ównie zaawansowanego
technologicznie i jednorazowego oraz niektórych lekarstw.

W imporcie z Argentyny na rynek polski tradycyjnie
dominuj¹ produkty rolne, zw³aszcza pasze (makuchy sojowe),
które stanowi¹ ok. 70% wartoci importu Polski z tego kraju.
Inne pozycje to cytryny, filety rybne, owoce.

Zwolnienie nie dotyczy sprzêtu i lekarstw wykorzystywanych
wy³¹cznie w praktyce weterynaryjnej. Lekarstwa i sprzêt
medyczny zwolniony z op³at umieszczone zosta³y w specjalnym
wykazie, stanowi¹cym za³¹cznik do ustawy.
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Firmy polskie, posiadaj¹ce technologie chronione prawem
autorskim czy patentowym, powinny zwróciæ uwagê na fakt,
¿e ochrona patentowa w Argentynie jest s³aba, a postêpowania
w sprawach o naruszenie praw patentowych czy autorskich
s¹ d³ugotrwa³e i w praktyce ma³o skuteczne.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Wymiana handlowa z Polsk¹ w zakresie produktów
farmaceutycznych jest minimalna. W 2004 r. jedynym
sprowadzonym z Polski produktem farmaceutycznym by³y
antysurowice. Istniej¹ jednak pewne szanse konkurowania
oferty polskiej z dostawcami z innych krajów w zakresie
leków generycznych, które nie s¹ produkowane w Argentynie.
Szczególn¹ uwagê nale¿y te¿ zwróciæ na konkurencjê
brazylijsk¹, która posiada uprzywilejowany dostêp do rynku
argentyñskiego, zw³aszcza przy sprzeda¿y odczynników
chemicznych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Potencjalnie obiecuj¹cym obszarem wspó³pracy s¹ wszelkiego
rodzaju odczynniki chemiczne oraz surowce u¿ywane do
przeprowadzania analiz medycznych i laboratoryjnych.
Podstaw¹ sukcesu jest znalezienie w³aciwego partnera
w Argentynie, który zapewni dostêp do kana³ów dystrybucji
preferowanych przez klientów oraz serwis i obs³ugê
gwarancyjn¹.
Firmy, które zamierzaj¹ sprzedawaæ wyroby na potrzeby
publicznej s³u¿by zdrowia powinny mieæ na uwadze, ¿e
znajduje siê ona w trudnej sytuacji finansowej i jednym
z g³ównych kryteriów zakupu jest cena. Czêæ zakupów dla
publicznej s³u¿by zdrowia organizowana jest centralnie
przez Ministerstwo Zdrowia. Do udzia³u w przetargach
og³aszanych przez ministerstwo czêsto zapraszane s¹ firmy
zagraniczne.
Ministerstwo Zdrowia dysponuje te¿ rodkami pochodz¹cymi
z po¿yczek z instytucji miêdzynarodowych, które zwykle
przeznaczone s¹ na realizacjê okrelonych programów pomocy.
Wiêcej informacji na temat przetargów i argentyñskiej
s³u¿by zdrowia znaleæ mo¿na na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia  http://www.msal.gov.ar/

Dzia³ 31  nawozy
Dzia³ 32  ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych;
garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozosta³e
substancje barwi¹ce
Warunki dostêpu do rynku
Zewnêtrzna stawka celna DIE obowi¹zuj¹ca w imporcie
produktów chemicznych spoza krajów cz³onkowskich Mercosur
jest zmienna w zale¿noci od grup towarowych i waha siê
w granicach od 0% w przypadku niektórych produktów
farmaceutycznych, 19,5% w przypadku preparatów do
pielêgnacji skóry, do 28% w przypadku dêtek. Op³ata
statystyczna importowa wynosi 0,5%. Import wiêkszoci
produktów chemicznych jest objêty 21% stawk¹ podatku
VAT. W odniesieniu do szeregu produktów chemicznych
niezbêdne jest uzyskanie zezwoleñ odpowiednich w³adz
i autoryzacji importowych.

$

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W zwi¹zku ze spektakularnym rozwojem sektora rolniczego
w Argentynie systematycznie ronie popyt na rodki chemiczne
ochrony rolin i nawozy sztuczne (mocznik i superfosfaty).
W 2004 r. wyst¹pi³ blisko 20% wzrost zapotrzebowania na
nawozy sztuczne.
Potencjalnie najwiêksze mo¿liwoci zwiêkszenia polskiego
eksportu na rynek argentyñski w najbli¿szych latach istniej¹
w grupie wyrobów chemicznych podstawowych i rednio
przetworzonych, stanowi¹cych surowiec dla innych procesów
przemys³owych (np. kazeina i kazeinaty, ¿elatyna, lipaza,
pigmenty, garbniki, barwniki, soda kaustyczna i in.).
Ograniczenie importu argentyñskiego w tej grupie towarowej
by³o mniejsze od redniej dla ca³ej bran¿y chemicznej.
Po kryzysie z 2002 r. niektóre segmenty produkcyjne rynku
argentyñskiego, zw³aszcza silnie eksportowe oraz produkuj¹ce
na rynek krajowy w celu zast¹pienia importu, odnotowuj¹
od 2003 r. wzrost aktywnoci produkcyjnej. Tendencje
wzrostowe utrzymywa³y siê w latach 2004-2005 i obejmowa³y
w szczególnoci nastêpuj¹ce sektory: tekstylny, skórzany,
przetwórstwa spo¿ywczego, produkcji rodków ochrony rolin,
kosmetyczny i rodków czystoci, farmaceutyczny oraz
produkcji szk³a gospodarczego. Ze wzglêdu na trudnoci
zwi¹zane z zast¹pieniem importu (z powodu braku produkcji
krajowej), spadek importu produktów chemicznych by³
mniejszy ni¿ spadek importu wyrobów przemys³owych.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby
z kauczuku
4011  opony samochodowe
Warunki dostêpu do rynku
C³o na wiêkszoæ importowanych z Polski opon i dêtek
wynosi 16%.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W 2004 r. argentyñski import opon i dêtek wyniós³ 221
mln USD, z czego na import z Polski przypad³o 0,4%.
Wartoæ importu opon z Polski w 2004 r. wynios³a 677,7 tys.
USD, za dêtek samochodowych  176 tys. USD.
Oko³o 33% importu zrealizowanego w pozycjach celnych
od 4011 do 4013 stanowi³y nowe opony pneumatyczne
z kauczuku wulkanizowanego w rodzaju podobnych, jak
stosowane w samochodach osobowych, 32%  opony do
samochodów ciê¿arowych. Na dêtki do samochodów
osobowych i ciê¿arowych przypad³o 20%.
Polskie opony i dêtki samochodowe maj¹ dobr¹ pozycjê
na rynku Argentyny, choæ ich udzia³ w zrealizowanym imporcie
argentyñskim jest niewielki. Istniej¹ realne podstawy do
zwiêkszenia eksportu w tym asortymencie. W padzierniku
2002 r. zosta³o podpisane porozumienie argentyñsko-brazylijskie, reguluj¹ce wzajemne zasady sprzeda¿y samochodów
osobowych, podobne porozumienia podpisano z Meksykiem
i Chile. Na mocy podpisanych porozumieñ realizowany jest
eksport ok. 220 tys. sztuk rocznie samochodów produkowanych w Argentynie na rynki tych krajów. Stwarza to
mo¿liwoci dalszego zwiêkszenia eksportu polskich producentów opon i dêtek samochodowych.
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Rynek wewnêtrzny w Argentynie odnotowuje w ostatnich
dwóch latach dynamiczny wzrost sprzeda¿y nowych samochodów. W 2005 r. ich sprzeda¿ wzros³a o 25% w stosunku
do analogicznego okresu sprzed roku. Korzystna koniunktura
na rynku wewnêtrznym i eksportowym w po³¹czeniu z ograniczonymi mo¿liwociami zwiêkszenia produkcji lokalnej
przyczyni siê zapewne do dynamicznego wzrostu importu
opon i dêtek samochodowych w 2006 r. i stwarza realne
szanse zwiêkszenia sprzeda¿y przez polskich eksporterów
opon i dêtek do samochodów osobowych.
Od 2003 r. zwiêksza siê systematycznie zapotrzebowanie
na traktory, maszyny rolnicze i budowlane oraz autobusy
i samochody ciê¿arowe. Wed³ug szacunków, produkcja krajowa
opon i dêtek dla tych pojazdów w 2004 r. osi¹gnê³a 173 tys.
sztuk i uzupe³niana jest stale rosn¹cym importem. Szczególnie
dynamicznie bêdzie rós³ import opon dla samochodów
ciê¿arowych i maszyn rolniczych.

Sekcja XI  materia³y i artyku³y w³ókiennicze
Warunki dostêpu do rynku
Na okrelone produkty przemys³u w³ókienniczego istniej¹
roczne kontyngenty i specjalna stawka celna stosowana
w odniesieniu do krajów spoza Mercosur.
W przypadku ubrañ stosuje siê kontrolê towaru na podstawie
formularzy OSP  Owiadczenie o sk³adzie produktu i jego
pochodzeniu (Declaración Jurada de Composición de
Producto  DJCP).

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Obecnie polski eksport wyrobów tekstylnych do Argentyny
ma znaczenie symboliczne. W 2004 r. zamkn¹³ siê on ³¹czn¹
kwot¹ rzêdu 30 tys. USD i dotyczy³ w szczególnoci wywozu
bluzek damskich, worków i toreb. Wejcie polskich produktów
tekstylnych na rynek argentyñski jest uzale¿nione w du¿ej
mierze od ich konkurencyjnoci cenowej. Niewykorzystanym
dotychczas przez polskich eksporterów segmentem rynku s¹
wyroby wysokiej jakoci, o nowatorskim wzornictwie, wród
których konkurencja cenowa nie odgrywa decyduj¹cej roli.
Wród wyrobów gotowych najwiêksze szanse ma eksport
odzie¿y przeznaczonej dla zamo¿nych konsumentów oraz
tkanin odzie¿owych wysokiej jakoci. Import tkanin
bawe³nianych wzrós³ o blisko 5000%, za tkanin syntetycznych
o 212%.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
W celu wejcia na ten rynek, niezbêdne jest dzia³anie
d³ugofalowe, nakierowane na stworzenie dobrych relacji
z importerami, bêd¹cymi zarazem hurtownikami. Wa¿na jest
tak¿e odpowiednia promocja marki handlowej. Wejcie
Polski do Unii Europejskiej stwarza sprzyjaj¹ce warunki dla
propagowania polskich marek i znaków towarowych
w Argentynie. W promocji polskiej marki mo¿e bardzo
pomóc wspó³praca ze znanymi w Argentynie projektantami
oraz firmami o wysokim presti¿u wród wy¿szych warstw
spo³eczeñstwa Argentyñskiego.
Polskie firmy tekstylne, przy intensywnej pomocy WEH
w Buenos Aires, stopniowo zdobywaj¹ rynek. Przyk³adem
mo¿e byæ rozpoczêcie realizacji dostaw wysokiej jakoci
tkanin odzie¿owych dla koncernu Chacarel.
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Istnieje mo¿liwoæ wejcia na rynek w zakresie wyrobów,
które na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowa³y
najwiêksze przyrosty importu. Dotyczy to w szczególnoci:
obrusów, rêczników i pocieli, w³ókna bawe³nianego,
w³ókien syntetycznych, przêdzy bawe³nianej i syntetycznej.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i artyku³y z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 72  konstrukcyjne profile stalowe
Warunki dostêpu do rynku
Wiêkszoæ stawek celnych obowi¹zuj¹cych w imporcie
wyrobów hutniczych waha siê w granicach od 7,5% do 14%,
w zale¿noci od grupy towarowej. Op³ata statystyczna
importowa wynosi 0,5%. Import wyrobów hutniczych objêty
jest 21% stawk¹ podatku VAT.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
W 2005 r. polski eksport do Argentyny we wszystkich
grupach towarowych wyniós³ 58,6 mln USD, z czego oko³o
32% przypada na profile ze stali niestopowej, a 1% na foliê
aluminiow¹.
Od szeregu lat profile stalowe s¹ dominuj¹c¹ pozycj¹
w polskim eksporcie do Argentyny. Od 2002 do 2004 r. ich
eksport stale rós³, co by³o zwi¹zane z korzystn¹ koniunktur¹
na rynku materia³ów budowlanych, spowodowan¹ wzrostem
aktywnoci sektora budowlanego.
W 2005 r. nast¹pi³ znaczny spadek konkurencyjnoci
eksportu profili stalowych do Argentyny. W porównaniu
z poprzednim rokiem nast¹pi³ blisko 32% spadek wartoci
eksportu, co jest zwi¹zane ze zwiêkszonymi zakupami
zrealizowanymi przez importera pod koniec 2004 r. oraz
z preferencjami celnymi, jakie posiadaj¹ niektóre kraje np.
Chile, Meksyk w eksporcie do Argentyny, oferuj¹c produkty
stalowe po konkurencyjnych cenach. Istotne z punktu widzenia
polskiego eksportu do Argentyny jest wynegocjowanie
preferencji celnych w Mercosur dla profili stalowych typu
I,U,T pochodz¹cych z obszaru UE (w tym z Polski).
Dodatkowo nowy w³aciciel Huty Katowice wprowadzi³ re¿im
cen minimalnych du¿o wy¿szych od dotychczas stosowanych
w eksporcie do Argentyny. Stwarza to olbrzymie problemy
dla importera, w stosunku do którego dotychczasowi
odbiorcy zg³aszaj¹ reklamacje do podpisanych zobowi¹zañ
kontraktowych. Zawy¿one ceny profili powoduj¹ ponadto
odejcie inwestorów i architektów od projektowania
konstrukcji nonych stalowych i przechodzenie na tradycyjne
metody ¿elbetowe.
Analiza i ocena sytuacji na argentyñskim rynku wyrobów
hutniczych oraz obserwacja trendów rozwojowych gospodarki
wskazuje na potencjalne mo¿liwoci zwiêkszenia dostaw
na rynek argentyñski tradycyjnych polskich produktów
eksportowych oraz wyrobów hutniczych dotychczas nieobjêtych
kontraktami eksportowymi, takich jak: sztaby i prêty, wyroby
walcowane p³askie i powlekane, drut stalowy i powlekany,
wyroby walcowane ze stali nierdzewnej. W chwili obecnej
wiêkszoæ z wymienionych wyrobów przegrywa jednak cenowo
na miejscowym rynku z kontrahentami zagranicznymi.
Nowe mo¿liwoci polskiego eksportu produktów stalowych
na rynek argentyñski uzale¿nione s¹ od takich czynników,
jak:
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 elastyczne kszta³towanie cen na wyroby hutnicze
w zale¿noci od tendencji na rynkach wiatowych
i mo¿liwoci danego rynku,
 dalsze doskonalenie jakoci polskich wyrobów przez
uzyskiwanie certyfikatów ISO na eksportowane do
Argentyny produkty. U³atwi to walkê konkurencyjn¹ na
rynku dotychczasowych eksporterów, takich jak na
przyk³ad Brazylia, Chiny itp.,
 ci¹g³a dywersyfikacja asortymentowa polskiej oferty
eksportowej oraz lepsze dostosowane jej do potrzeb
odbiorcy argentyñskiego.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W listopadzie 2005 r. odnotowano w budownictwie
rekordowy wzrost wartoci produkcji  o 22,3% w porównaniu
z analogicznym miesi¹cem 2004 r. Perspektywy na rok 2006
s¹ dobre. W 2004 r. na rynku wewnêtrznym zapotrzebowanie
na konstrukcyjne profile stalowe wzros³o o 60% w stosunku
do roku poprzedniego.
Prognozowany rozwój przemys³u maszynowego, a w szczególnoci produkcji maszyn rolniczych (zak³adany wzrost
o 18% w 2006 r., w stosunku do roku poprzedniego) oraz
przemys³u stoczniowego, stwarza potencjalne mo¿liwoci
dla polskiego eksportu wyrobów walcowanych, profili,
prêtów i innych produktów hutniczych.
Przewidywany w 2006 r. przez argentyñskie Ministerstwo
Gospodarki 20% wzrost inwestycji, szczególnie w budownictwie,
stwarza równie¿ mo¿liwoci zwiêkszenia polskiego eksportu
profili stalowych i innych wyrobów hutniczych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Analiza importu i eksportu wyrobów hutniczych na rynek
argentyñski pozwala na sformu³owanie hipotezy, ¿e istniej¹
potencjalne mo¿liwoci zwiêkszenia polskiego eksportu do
Argentyny. Mo¿liwoci te dotycz¹ zarówno kontraktów ju¿
zawartych, jak i nowych.
Nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ wspó³pracy badawczo-rozwojowej
w zakresie wymiany ekspertów i specjalistów bran¿y
hutniczej, gdy¿ polskie instytuty naukowe, wy¿sze uczelnie
i placówki badawcze maj¹ w tym zakresie znacz¹ce
osi¹gniêcia w wiecie.
Sprzeda¿ na rynek argentyñski polskiej myli technicznej
w postaci patentów, wzorów u¿ytkowych oraz rozwi¹zañ
techniczno-technologicznych mo¿e byæ nowym, op³acalnym
segmentem eksportowym.
Szans¹ dla eksportu polskiej myli technicznej jest
restrukturyzacja hutnictwa argentyñskiego, która wymaga
wielu procesów innowacyjnych nie tylko technicznotechnologicznych, ale równie¿ organizacyjno-ekonomicznych
z nowymi orientacjami na proces zarz¹dzania tym przemys³em.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia; sprzêt elektryczny; urz¹dzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu

zwróciæ szczególn¹ uwagê na dobra inwestycyjne, a w szczególnoci maszyny i urz¹dzenia. Jest to dziedzina, w której
tradycyjnie polskie firmy by³y i s¹ obecne na rynku
argentyñskim.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Rada Wspólnego Rynku Mercosur decyzj¹ nr 40/05
z grudnia ubieg³ego roku przed³u¿y³a do 1 stycznia 2009 r.
okres importu dóbr kapita³owych po zerowych stawkach
celnych. Preferencje te wprowadzono w 2001 r. w celu
reaktywacji gospodarczej kraju, a nastêpnie kolejno
przed³u¿ano czas obowi¹zywania bezc³owego importu na
probê Argentyny w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹
kraju.
W 2004 r. znacznie wzros³o zapotrzebowanie gospodarki
argentyñskiej na produkty importowane, wród których
najwiêksz¹ dynamikê wzrostu importu odnotowano w grupie
dóbr inwestycyjnych (114%). Ekonomici przewiduj¹, ¿e
tendencja wzrostowa importu utrzyma siê tak¿e w 2006 r.
Najwiêksze zapotrzebowanie na nowe maszyny i urz¹dzenia
bêdzie wystêpowa³o w bran¿ach, które wykorzystuj¹ prawie
ca³e posiadane moce produkcyjne i jednoczenie maj¹ dobre
perspektywy dalszego wzrostu. Do sektorów tych nale¿¹:
przemys³ metalowy, papierniczy, petrochemiczny, hutnictwo
oraz energetyka.

8432-8433  maszyny rolnicze
Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Lata 2003-2004 to okres wyj¹tkowej prosperity sektora
rolniczego Argentyny. Rekordowym zbiorom zbó¿ i nasion
oleistych, g³ównie soi, towarzyszy³ znaczny wzrost cen
produktów rolnych na gie³dach wiatowych. Skala rentownoci
produkcji soi, g³ównego towaru eksportowego, bi³a wszelkie
rekordy. W tej sytuacji rolnictwo ch³onê³o wrêcz inwestycje,
intensywnie siê modernizowa³o i wymienia³o zu¿yty park
maszyn. Powsta³y firmy specjalizuj¹ce siê w oferowaniu
bogatej gamy dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych dla
rolników, przyjmuj¹ce jako formê zap³aty ziarno. Od 2005 r.
rentownoæ upraw soi zaczê³a spadaæ (o 40% na koniec
roku). Zyski brutto producentów rolnych w Argentynie spad³y
z 2 mld 300 mln USD, osi¹gniêtych w 2004 r., do zaledwie
140 mln USD w roku ubieg³ym. Utrzymanie przez rz¹d w
2005 r. podatku eksportowego dodatkowo obni¿a rentownoæ
sektora i wp³ynie niekorzystnie na wzrost zakupów
inwestycyjnych. Te z pewnoci¹ niekorzystne tendencje
obni¿y³y rentownoæ sektora. W kampanii 2005 r. zebrano
rekordow¹ iloæ (84 mln t) zbo¿a. Prognozowany jest dalszy
wzrost importu traktorów, kombajnów zbo¿owych i innych
maszyn i urz¹dzeñ dla rolnictwa, choæ w tempie znacznie
wolniejszym ni¿ w okresie 2003-2004. Poziom sprzeda¿y
maszyn rolniczych bêdzie zale¿a³ od kondycji sektora rolnego,
która z kolei uzale¿niona jest od czynników klimatycznych,
cen produktów rolnych na rynkach wiatowych, kursu peso
oraz polityki rz¹du argentyñskiego (wysokoæ obci¹¿eñ
podatkowych, system wsparæ finansowych i podatkowych
dla producentów krajowych, stabilny system finansowy itp.).

Maszyny i urz¹dzenia (dobra inwestycyjne) oraz ich
czêci

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Analizuj¹c strukturê argentyñskiego importu pod wzglêdem
potencjalnych mo¿liwoci dla polskich eksporterów, nale¿y

Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty maszyn rolniczych jest niski. Na rynku argentyñskim napotykaj¹ oni
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Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

trzy podstawowe bariery. Pierwsz¹ z nich s¹ wysokie stawki
celne i konkurencja ze strony producentów brazylijskich,
posiadaj¹cych bezc³owy dostêp do rynku argentyñskiego
w ramach Mercosur. Drug¹ barier¹ jest system kredytowania
zakupu maszyn przyjêty w Argentynie, który czêsto obejmuje
wymianê p³odów rolnych za sprzêt rolniczy. Trzecia to
zapewnienie p³ynnego i operatywnego na terenie olbrzymiego
obszaru kraju serwisu technicznego oraz odpowiednich
zapasów i efektywnej dystrybucji czêci zamiennych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
W przypadku importu maszyn rolniczych wa¿n¹ rolê odgrywa
kurs peso w stosunku do walut zagranicznych. Spadek wartoci
peso pozwoli³ producentom krajowym na zwiêkszenie
produkcji i oferowanie szerszego asortymentu maszyn
rolniczych po cenach konkurencyjnych. Du¿¹ rolê w walce
o nabywcê argentyñskiego bêdzie odgrywa³ sposób finansowania
transakcji. Z powodu trudnoci w dostêpie do kredytu
bankowego upowszechni³y siê w Argentynie inne rozwi¹zania
umo¿liwiaj¹ce farmerom zakup sprzêtu rolniczego. Nale¿¹
do nich elastyczne ustalanie ceny maszyn, uwzglêdniaj¹ce
ceny produktów rolnych oraz wymiana barterowa. Importerzy
zagranicznych maszyn rolniczych musz¹ uwzglêdniaæ te
uwarunkowania przy planowaniu dzia³alnoci. Przysz³oæ na
rynku argentyñskim nale¿eæ bêdzie do tych firm zagranicznych,
które potrafi¹ zaoferowaæ towar konkurencyjny w stosunku
do produkowanego w Argentynie oraz w innych krajach
Mercosur. Rz¹d argentyñski, pod wp³ywem nacisków ze
strony miejscowych producentów maszyn i sprzêtu rolniczego,
przygotowuje kompleksowy system zwolnieñ podatkowych
oraz wsparcia finansowego dla tego sektora. W przypadku
jego wprowadzenia zostanie ograniczony import gotowych
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, a wzronie zakup komponentów
do ich produkcji.
W obecnej sytuacji, w wietle przygotowywanych przez
rz¹d ulg i pomocy finansowej dla krajowych producentów
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, polscy producenci sprzêtu
rolnego, rozwa¿aj¹cy mo¿liwoæ wejcia na atrakcyjny rynek
argentyñski, powinni wzi¹æ pod uwagê koniecznoæ podjêcia
wspó³pracy z firmami argentyñskimi zarówno w zakresie
kooperacji w procesie produkcji, jak i organizacji sprzeda¿y
oraz serwisu technicznego.

8430-8479  maszyny górnicze
Górnictwo argentyñskie jest mocno oparte z jednej strony
na sektorze wydobycia i eksploatacji gazu ziemnego i ropy
naftowej, z drugiej  na górnictwie odkrywkowym, g³ównie
rud metali kolorowych, a zw³aszcza miedzi. Sektory te s¹
odbiorcami znanych inwestycji zagranicznych, za zakup
sprzêtu, maszyn i urz¹dzeñ na potrzeby wiertnictwa i eksploatacji
wêglowodorów oraz kopalnictwa odkrywkowego realizowany
jest za granic¹, przede wszystkim w krajach, z których firmy
s¹ g³ównymi inwestorami.

Warunki dostêpu do rynku
Zewnêtrzna stawka celna DIE obowi¹zuj¹ca w imporcie
maszyn i urz¹dzeñ górniczych spoza krajów cz³onkowskich
Mercosur wynosi 0%. Op³ata statystyczna importowa wynosi
0%. Import wiêkszoci maszyn i urz¹dzeñ objêty jest
zredukowan¹ stawk¹ podatku VAT, wynosz¹c¹ 10,5%.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

W przypadku realizacji nowego projektu górniczego p³atnoci
z tytu³u podatku VAT od zrealizowanego importu nowych
maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych do jego realizacji mog¹
zostaæ zawieszone na okres do 4 lat, w przypadku wydobycia
bie¿¹cego  do 2 lat. Istnieje mo¿liwoæ realizacji przedp³at
gotówkowych w imporcie maszyn i urz¹dzeñ górniczych.
W przypadku kontraktu o wartoci do 50 tys. USD importer
w okresie 120 dni powinien przedstawiæ komplet dokumentów,
w tym definitywnej odprawy celnej wysy³ki i jej tzw.
nacjonalizacji. Dla kontraktów przekraczaj¹cych 50 tys. USD
okres zamkniêcia operacji wyd³u¿a siê do 270 dni.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Górnictwo argentyñskie ma dobre perspektywy rozwoju.
Szacuje siê, ¿e ca³oæ inwestycji w sektorze górniczym w latach
2002-2006 wyniesie ok. 3,8 mld USD. Do najwa¿niejszych
z³ó¿ zaliczyæ mo¿na Pascua Lama, Veladero, Pirquitas,
Manantial Espejo, San Jorge i Cordon de Esquel. Inne z³o¿a
w fazie zagospodarowania to Agua Rica, El Pachon i Potasio
Rio Colorado. Wydobyciem bêd¹ siê zajmowaæ du¿e
przedsiêbiorstwa górnicze, takie jak Barric, Homestake,
BHP, Billiton i in.
Inwestycje te pozwalaj¹ oczekiwaæ znacznego wzrostu
produkcji - z 23 mln USD w 1994 r. do prawie 6 mld USD
przewidywanych w 2006 r. Wiêkszoæ nowej produkcji ma
byæ skierowana na eksport. Mo¿na wiêc spodziewaæ siê
wzrostu udzia³u produkcji eksportowej w ca³oci produkcji
(z 5% w 1994 r. do prawie 73% w 2006 r.)
Górnictwo wêgla kamiennego w Argentynie znajduje siê
w intensywnej fazie rozwoju. Jedyna funkcjonuj¹ca kopalnia
w Rio Turbio mia³a w latach 1995-2003 du¿e problemy
finansowe. Aktualnie jest ona zarz¹dzana komisarycznie
i finansowana przez pañstwo. Modernizowane s¹ maszyny
i urz¹dzenia (w 2005 r. KOPEX S.A. podpisa³ kontrakt na
sumê 30 mln USD). Wêgiel kamienny i koks pochodz¹
g³ównie z importu, za wytwarzanie energii elektrycznej
oparte jest na hydroelektrowniach i ropie naftowej.
Wed³ug szacunków rz¹dowych, w nadchodz¹cej dekadzie
wartoæ inwestycji prywatnych w sektorze wydobywczym
wyniesie od 5000 do 7000 mln USD. Maj¹ one byæ
przeznaczone na zagospodarowanie 24 z³ó¿ wêgla kamiennego,
posiadaj¹cych rezerwy w wysokoci 50 000 mln USD.
Czynnikiem sprzyjaj¹cym inwestycjom jest stabilizacja
prawna i podatkowa obserwowana od 2002 r. Przedsiêbiorstwa
sektora górniczego nie maj¹ obowi¹zku wymiany dewiz i nie
p³ac¹ podatku eksportowego.
rednioterminowa prognoza rozwoju produkcji rud metali
jest korzystna. Zagospodarowanie jedynie czêci wczeniej
wymienionych z³ó¿ wymagaæ bêdzie inwestycji rzêdu
3000-4000 mln USD i przyniesie podwojenie produkcji, co
pozwoli osi¹gn¹æ poziom eksportu w granicach 2000 mln USD.
Dewaluacja peso argentyñskiego stworzy³a nowe perspektywy
dla górnictwa, dziêki obni¿ce kosztów si³y roboczej i cen
us³ug (dotyczy to w szczególnoci wydobycia). Pomylny
rozwój górnictwa zale¿y od zagwarantowania przez pañstwo
stabilnych warunków dzia³alnoci gospodarczej oraz
gwarancji prawnych dla inwestorów zagranicznych.
Prognoza dotycz¹ca wydobycia surowców skalnych jest
optymistyczna, ze wzglêdu na przewidywane zwiêkszenie
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zapotrzebowania na rynku wewnêtrznym (budownictwo
dotkliwie odczuwaj¹ce w 2002 r. skutki kryzysu gospodarczego
zwiêkszy³o aktywnoæ gospodarcz¹ w 2005 r. o ponad 20%
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).
Bior¹c pod uwagê stabilne prawo, liczne z³o¿a do
zagospodarowania, pomoc wiadczon¹ ma³ym i rednim firmom
oraz otoczenie sprzyjaj¹ce rozwojowi, mo¿na stwierdziæ,
¿e perspektywy rozwojowe górnictwa w ci¹gu najbli¿szych
10 lat s¹ dobre.

Konkurencyjnoæi polskiej oferty eksportowej
Dla firm z Polski najwiêksze szanse eksportowe istniej¹
w sektorze maszyn i urz¹dzeñ dla górnictwa wêgla kamiennego,
mniejsze dla sektorów górnictwa odkrywkowego oraz
eksploatacji i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.
Konkurencyjnoæ polskich eksporterów poza sektorem
wêgla kamiennego jest s³aba Najwiêksz¹ szansê zbytu na
terenie Argentyny maj¹ maszyny i urz¹dzenia oraz osprzêt
do wierceñ naftowych, a tak¿e maszyny i urz¹dzenia na
potrzeby górnictwa odkrywkowego. Kopalnie te znajduj¹ siê
jednak w rêkach inwestorów zagranicznych i zaopatruj¹ siê
g³ównie w krajach ród³owych.

Dzia³ 85  artyku³y gospodarstwa domowego
Warunki dostêpu do rynku
Stawki celne na towary pochodz¹ce z krajów nienale¿¹cych
do Mercosur wynosz¹ od 0% do 20%, a stawka najczêciej
stosowana wynosi 14% (obejmuje oko³o 2200 pozycji
towarowych).
Wraz z wprowadzeniem wspólnej zewnêtrznej taryfy
celnej (AEC) stworzono równie¿ specjalne procedury, które
funkcjonuj¹ do dzi.
Kraje cz³onkowskie Mercosur ustali³y listê 100 pozycji
towarowych, w stosunku do których tymczasowo nie stosuje
siê AEC (poza dobrami kapita³owymi, informatyk¹ i telekomunikacj¹). Produkty, które znajduj¹ siê na argentyñskiej
licie wyj¹tków, zawarte s¹ w Aneksie do Uchwa³y 540/2002
i jej nowelizacjach. Obok innych pozycji, wyj¹tki dotycz¹:
artyku³ów gospodarstwa domowego, przewodów elektrycznych
i czêci do sprzêtu ch³odzeniowego. Stawki celne od tych
produktów wynosz¹ od 0% do 28%.
Argentyna podpisa³a umowy Rundy Urugwajskiej GATT
(Ustawa 24.425). Dotycz¹ one miêdzy innymi nowych
ustaleñ w sprawie dumpingu, subwencji i ce³ wyrównawczych.
Obecnie w odniesieniu do sprzêtu gospodarstwa domowego
stosowane s¹ c³a antydumpingowe obejmuj¹ce pralki
otwierane z przodu, pochodz¹ce z W³och, Hiszpanii i Brazylii.
Dodatkowo w stosunku do Brazylii zosta³y wprowadzone
kontyngenty ilociowe na import telewizorów oraz kuchenek
gazowych.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W bran¿y AGD w 2005 r. odnotowano licz¹ce siê zmiany.
W zakresie tzw. bia³ej linii (kuchnie, pralki, lodówki) nast¹pi³
wzrost cen o ok. 30%. Bran¿a prze¿ywa okres dobrej
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koniunktury, napêdzanej rosn¹cym popytem i zwiêkszon¹
dostêpnoci¹ kredytu. W pierwszym pó³roczu 2004 r.
sprzeda¿ sprzêtu gospodarstwa domowego wzros³a o 84%
w porównaniu z tym samym okresem 2003 r., a jej wartoæ 
1 mld 684 mln pesos. Najwiêkszy wzrost sprzeda¿y w tym
okresie dotyczy³ klimatyzatorów (142%), telewizorów,
magnetowidów oraz odtwarzaczy DVD (140%), komputerów
i akcesoriów komputerowych (137%), a tak¿e sprzêtu radiowego
i magnetofonów (114%).
Najwiêksze potencjalnie mo¿liwoci eksportowe dla firm
z Polski dotycz¹ sprzeda¿y pralek, monitorów i podzespo³ów
do monta¿u telewizorów, kuchenek gazowych i klimatyzatorów.
Rynek pralek (pozycja PCN 8451) i suszarek jest rynkiem
rozwojowym, gdy¿ 29% gospodarstw domowych nie posiada
tego sprzêtu. Szacuje siê, ¿e w Argentynie jest ok. 7 mln
pralek i suszarek, których przeciêtny okres eksploatacji wynosi
10 lat. zapotrzebowanie zwi¹zane z zast¹pieniem zu¿ytych
pralek i suszarek nowymi ocenia siê na 650 tys. rocznie,
a zakupy pozosta³e  na 65 tys. sztuk.
W 2004 r. wyeksportowano z Argentyny o 147% pralek
wiêcej ni¿ w 2003 r. W tym samym czasie import wzrós³
o ok. 42%. Zgodnie z zawartym porozumieniem miêdzy
Argentyn¹ i Brazyli¹, w 2005 r. producenci brazylijscy mieli
zagwarantowany 35% udzia³ w rynku pralek i suszarek,
a producenci z pozosta³ych krajów  11%. Pozosta³e 54%
rynku zosta³o zarezerwowane dla producentów argentyñskich.
Istniej¹ realne mo¿liwoci zbytu monitorów telewizyjnych
(pozycja PCN 8540) oraz komponentów do monta¿u telewizorów.
W okresie pierwszych dziesiêciu miesiêcy 2004 r. sprzedano
na tym rynku 538 tysiêcy telewizorów. Wiêkszoæ krajowych
producentów to niewielkie fabryki znajduj¹ce siê w specjalnych
strefach ekonomicznych i zajmuj¹ce siê g³ównie monta¿em
gotowych wyrobów z komponentów importowanych.
Jednym z najwa¿niejszych producentów telewizorów jest
firma Philips, posiadaj¹ca fabrykê w Rio Gallegos (specjalna
strefa ekonomiczna) i produkuj¹ca telewizory z p³askim
ekranem, zestawy kina domowego oraz odtwarzacze DVD.
Dostawy z Brazylii, dominuj¹ce w imporcie w 2004 r.,
w 2005 i 2006 r. bêd¹ traci³y na znaczeniu ze wzglêdu na
ograniczenia importowe wprowadzone przez rz¹d argentyñski
w stosunku do tego kraju.
Znacznemu wzrostowi produkcji klimatyzatorów (pozycja
PCN 8415) w Argentynie towarzyszy³a obni¿ka cen,
sprzyjaj¹ca wiêkszemu popytowi. W pierwszych dziesiêciu
miesi¹cach 2004 r. produkcja klimatyzatorów wzros³a o 122%,
a ich sprzeda¿ na rynku argentyñskim wzros³a w omawianym
okresie o 140% w stosunku do 2003 r. Przed producentami
klimatyzatorów rysuj¹ siê korzystne perspektywy wzrostu
sprzeda¿y zarówno na rynku krajowym, jak i w obszarze
Mercosur, a tak¿e krajów stowarzyszonych z tym blokiem.
Wysoka dynamika wzrostu sprzeda¿y kuchenek gazowych
(pozycja PCN 8416) w 2004 r. (rzêdu 110%) odzwierciedla
potrzeby rynkowe w tym zakresie. Argentyna, która jest
bogata w z³o¿a gazu ziemnego, posiada dobrze rozwiniêt¹
sieæ dystrybucji tego ród³a energii. Planowane, znaczne
podwy¿ki cen energii elektrycznej (20-40%) bêd¹ siê
przyczyniaæ do dalszego wzrostu zainteresowania zakupem
kuchenek gazowych oraz wymian¹ przez gospodarstwa
domowe kuchenek elektrycznych na gazowe. Prognozowany
boom na rynku kuchenek gazowych i ograniczenia w ich
imporcie z Brazylii stwarzaj¹ realne szanse dla polskich
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eksporterów i producentów tego sprzêtu wejcia na ten
rynek.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Polskie firmy powinny dobrze rozeznaæ mo¿liwoci rynku
lokalnego przed przyst¹pieniem do wspó³pracy z partnerami
argentyñskimi. Wymienione ni¿ej czynniki powinny przyczyniæ
siê do poznania przez polskich eksporterów specyfiki rynku
argentyñskiego i u³atwiæ decyzje dotycz¹ce podjêcia wspó³pracy
w zakresie eksportu na ten rynek.
Niezbêdna jest wizyta bezporednia na rynku w celu
poznania trendów i specyficznych uwarunkowañ rynkowych
oraz opracowania strategii wejcia na miejscowy rynek lub
rynki krajów cz³onkowskich Mercosur i stowarzyszonych.
Firmy planuj¹ce sprzeda¿ towarów na rynku argentyñskim
powinny byæ przygotowane na oferowanie dogodnych
warunków w zakresie kredytowania sprzeda¿y. Dogodny
kredyt znacznie zwiêksza bowiem przewagê konkurencyjn¹
w tym segmencie.
Niezbêdne jest równie¿ posiadanie partnerów lokalnych,
którzy mog¹ na miejscu obserwowaæ rynek i z wyprzedzeniem
informowaæ polskich wytwórców o pojawiaj¹cych siê
zagro¿eniach b¹d nowych perspektywach rozwoju. Nale¿y
te¿ siê liczyæ z siln¹ konkurencj¹ produktów brazylijskich,
które maj¹ u³atwiony dostêp do rynku argentyñskiego.
Istotnym czynnikiem okrelaj¹cym mo¿liwoæ wejcia na
ten rynek polskich eksporterów sprzêtu gospodarstwa
domowego jest poznanie systemu sprzeda¿y i wytypowanie
partnera na rynku. Sprzêt gospodarstwa domowego jest
rozprowadzany przez trzy podstawowe kana³y dystrybucji.
Nale¿¹ do nich supermarkety, du¿e sieci zbytu wyspecjalizowane
w sprzeda¿y sprzêtu gospodarstwa domowego oraz ma³e
sklepy specjalistyczne.
W strukturze sprzeda¿y dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹
wyspecjalizowane sieci, na które przypada ok. 68% ca³oci
sprzeda¿y.
Poniewa¿ wiêkszoæ krajowych producentów to firmy 
montownie, posiadaj¹ce swoje siedziby w specjalnych strefach
ekonomicznych (g³ównie w Tierra del Fuego) i zajmuj¹ce
siê monta¿em gotowych wyrobów z komponentów
importowanych, polscy producenci sprzêtu gospodarstwa
domowego, którzy planuj¹ wejcie na miejscowy rynek,
powinni rozwa¿yæ mo¿liwoci realizacji dostaw komponentów
do produkcji dla montowni lub uruchomienia w³asnej
montowni na terenie Argentyny, w ramach specjalnych stref
ekonomicznych, ukierunkowanej na sprzeda¿ w obszarze
krajów Mercosur i stowarzyszonych z tym blokiem.
W zwi¹zku z wprowadzeniem przez rz¹d Argentyny ograniczeñ
w imporcie kuchenek, lodówek, pralek i telewizorów
z Brazylii oraz ubog¹ ofert¹ handlow¹ producentów
argentyñskich w tym zakresie w najbli¿szym czasie pojawi¹
siê mo¿liwoci zwiêkszenia dostaw tego sprzêtu z innych
kierunków, w tym z Polski.

Sekcja XVII  pojazdy, rodki transportu
Warunki dostêpu do rynku
Wiêkszoæ stawek celnych obowi¹zuj¹cych przy imporcie
rodków transportu i czêci do nich z Polski waha siê
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w granicach od 0% do 35%, w zale¿noci od grupy towarowej.
Op³ata statystyczna importowa wynosi 0,5%. Import objêty
jest 21% stawk¹ podatku VAT.

Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej
Polski eksport do Argentyny pojazdów, statków powietrznych
oraz jednostek p³ywaj¹cych i wspó³dzia³aj¹cych urz¹dzeñ
transportowych wyniós³ w 2004 r. 1 mln USD, co stanowi
mniej ni¿ 1% ca³oci argentyñskiego importu w tej grupie
towarowej. Ca³y argentyñski import wy¿ej wymienionych
towarów zamkn¹³ siê kwot¹ 1,4 mld USD, z czego 52%
przypada na Brazyliê, 17% na Stany Zjednoczone, a 6% na
Niemcy. Wartoæ argentyñskiego eksportu w omawianej
grupie towarów wynios³a 1,7 mld USD, 39% z tej kwoty to
eksport do Brazylii, 24% do Meksyku, a 8% do Chile.

Ch³onnoæ rynku i perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Istniej¹ realne szanse na zwiêkszenie polskiego eksportu
w tej bran¿y.
Do najbardziej perspektywicznych produktów, które mog¹
przyczyniæ siê do rozwoju polskiego eksportu, nale¿¹:

8702  autobusy i trolejbusy
Autobusy s¹ obok metra najwa¿niejszym rodkiem
komunikacji miejskiej w Argentynie. W zwi¹zku z nadmiernym
obci¹¿eniem ruchem samochodowym miast, stolic poszczególnych
prowincji, rz¹dy prowincjonalne zainteresowane s¹ czêciow¹
modernizacj¹ i wymian¹ posiadanego taboru komunikacji
miejskiej. Wzrasta zainteresowanie ma³ymi, nowoczesnymi
autobusami miejskimi, zasilanymi silnikami na gaz ziemny
lub diesla.
W trzech argentyñskich miastach (Mendoza, Rosario
i Cordoba) w najbli¿szym czasie planowana jest wymiana
zu¿ytego parku trolejbusów.
Maszyny i urz¹dzenia (pozycja PCN 8455-8463) potrzebne
do napraw i regeneracji ca³ych zespo³ów, jak i poszczególnych
elementów pojazdów mechanicznych.
Kryzys gospodarczy ostatnich lat oraz spadek si³y nabywczej
ludnoci spowodowa³y zapotrzebowanie na regenerowane
czêci zamienne.

9024-9033  sprzêt diagnostyczny i pomiarowy
W zwi¹zku z trudnym dostêpem do kredytu stacje obs³ugi
i serwisy samochodowe poszukuj¹ mo¿liwoci zaopatrywania
siê w urz¹dzenia do diagnostyki pojazdów u nowych
dostawców, którzy mog¹ zaoferowaæ dobr¹ jakoæ i ni¿sze
ceny ni¿ firmy ju¿ obecne na rynku.
Programy komputerowe do usprawnienia procesów
organizacji pracy transportu publicznego i towarowego oraz
us³ugi doradcze w zakresie metod zarz¹dzania procesami
komunikacyjnymi i organizacjami zajmuj¹cymi siê obs³ug¹
sektora gospodarczego rodków transportowych.
Ca³a bran¿a przewozów pasa¿erskich, zarówno samochodowych
jak i kolejowych, oraz firmy zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ dróg
i linii kolejowych, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê finansow¹
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oraz zmianê zewnêtrznych warunków dzia³ania (nowe
regulacje prawne i zmiana polityki rz¹du), stoj¹ przed
koniecznoci¹ restrukturyzacji i dostosowania siê do nowych
warunków dzia³ania. St¹d zwiêkszone zapotrzebowanie na
tego rodzaju us³ugi.

8601-8608  sprzêt kolejowy
Jednym z elementów strategii gospodarczej rz¹du
prezydenta Nestora Kirchnera jest odbudowa infrastruktury
kolejowej kraju. Nowa ekipa rz¹dowa przywi¹zuje du¿¹
wagê do reaktywacji przewozów kolejowych i zamierza
zainwestowaæ w infrastrukturê kolejow¹ b¹d zobowi¹zaæ do
tego firmy ubiegaj¹ce siê o koncesjê na eksploatacjê linii
kolejowych. Wiêkszoæ tego sprzêtu nie jest produkowana
w Argentynie. Rz¹d planuje m.in. modernizacjê najwiêkszych
zak³adów remontowych taboru kolejowego w Tafi Viejo
(Tucuman) i odnowienie wielu koncesji na eksploatacjê
dróg i linii kolejowych, w tym modernizacjê licz¹cej 10 000 km
linii kolejowej Belgrano Cargo, najwiêkszej w Argentynie.
Inne wa¿niejsze inwestycje przewidziane do realizacji
w okresie 2005-2006 to budowa nowego, transandyjskiego
po³¹czenia kolejowego Mendoza  Santiago de Chile oraz
linii kolejowej Rio Turbio  Puerto Gallegos. Na pocz¹tku
2006 r. dekretem 1683/05 rz¹d og³osi³ megaplan inwestycji
w sektorze kolejnictwa, obowi¹zuj¹cy do 2008 r. Przewiduje
siê wydatki rzêdu 5 mld pesos na modernizacjê i wymianê
taboru w metrze Buenos Aires i poci¹gach podmiejskich.
Na liniach dalekobie¿nych przewidywane s¹ wydatki nie
mniejsze ni¿ 1 mld pesos. Trzyletni plan przewiduje prace
w infrastrukturze, modernizacjê sygnalizacji na kolei oraz
zakup nowych i u¿ywanych wagonów. Inwestycja finansowana
bêdzie czêciowo z bud¿etu oraz z kredytów udzielonych
przez BID, Bank wiatowy i Andyjsk¹ Korporacjê Rozwoju
(Corporación Andina de Fomento).

Sprzêt do budowy dróg i linii kolejowych oraz
niezbêdne materia³y
Przewidywane jest odnowienie wielu koncesji na eksploatacjê
dróg i linii kolejowych (w ramach megaplanu).

Dzia³ 89  statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce
Argentyna importuje statki ró¿nego rodzaju z wielu
krajów. Polskie stocznie powinny rozeznaæ mo¿liwoci
sprzeda¿y na tym rynku. Potencjalna wspó³praca mo¿e te¿
dotyczyæ kooperacji ze stoczniami argentyñskimi.

Dzia³ 88  statki powietrzne, statki kosmiczne i ich
czêci
Argentyna jest najwiêkszym rynkiem zbytu na polskich
samolotów fumigacyjnych i p.po¿. typu DROMADER
i TURBO-KRUK. W³adze poszczególnych prowincji interesuj¹
siê zakupami ma³ych samolotów dla VIP-ów oraz helikopterami
do celów ratownictwa. Dotychczasowa sytuacja ekonomiczna
doprowadzi³a do wstrzymania tych zakupów. Prognozowana
jest jednak poprawa sytuacji finansowej w poszczególnych
prowincjach i nale¿y siê spodziewaæ wznowienia zakupów
sprzêtu lotniczego.
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Dzia³ 84  czêci samochodowe
Warunki dostêpu do rynku
Podatek VAT od importowanych czêci samochodowych
wynosi 21%.
Importerzy argentyñscy zobowi¹zani s¹ do uiszczenia
op³aty statystycznej w wysokoci 0,5%.
Import wiêkszoci czêci i akcesoriów samochodowych
z Polski obci¹¿ony jest stawk¹ celn¹ w wysokoci 19,5%.
Do wyj¹tków nale¿¹ na przyk³ad wype³niacze poduszek
powietrznych, na które obowi¹zuje stawka celna w wysokoci
3,5%. Stawki obni¿one zale¿ne s¹ od przeznaczenia towaru
i mog¹ wahaæ siê od 2 do 15%.
Import u¿ywanych czêci samochodowych jest zabroniony,
z wyj¹tkiem czêci poddanych procesowi renowacji przez
ich producenta i posiadaj¹cych gwarancjê. Stawka celna na
tego typu czêci wynosi 28%.
Dodatkowo, rozporz¹dzenie ministra gospodarki nr 497/2004
z dnia 26 lipca 2004 r. obni¿a stawki celne w imporcie spoza
obszaru Mercosur na niektóre czêci samochodowe, s³u¿¹ce
do monta¿u nowych samochodów w Argentynie. Rozporz¹dzenie
redukuje stawki celne z dotychczas obowi¹zuj¹cych poziomów
rzêdu 14-18% do poziomu 2% i obejmuje 29 rodzajów czêci
importowanych z krajów nienale¿¹cych do Mercosur, w tym
Polski.
W zakresie traktatów obowi¹zuje tymczasowo Polityka
Motoryzacyjna Mercosur (Política Automotriz del Mercosur 
PAM). Umowa dotyczy ró¿nych tematów zwi¹zanych z tym
sektorem. Od 2004 r. stawki celne wynosz¹:
 29,2% i 31,8% dla samochodów osobowych, samochodów
u¿ytkowych, autobusów i ciê¿arówek,
 11,7%, 13,3%, i 15% dla czêci samochodowych przeznaczonych do produkcji;
 14% dla maszyn rolniczych i drogowych,
 8% dla czêci do maszyn rolniczych,
 2% dla czêci samochodowych nieprodukowanych
w Mercosur.
W pierwszym kwartale 2006 r. negocjatorzy Argentyny
i Brazylii maja uzgodniæ now¹ Wspóln¹ Politykê Motoryzacyjn¹
(PAC  Política Automotriz Común), która wesz³aby w ¿ycie
1 lipca 2006 r.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W okresie pierwszych 11 miesiêcy 2005 r. argentyñski
przemys³ samochodowy odnotowa³ wzrost produkcji o 26,1%.
Da³o mu to pozycjê lidera, w sytuacji, gdy wzrost ca³ego
przemys³u by³ rzêdu 8,4%. Znacznie wzros³a produkcja
samochodów i popyt na czêci samochodowe. W zwi¹zku
z podpisaniem porozumieñ reguluj¹cych wzajemne zasady
sprzeda¿y samochodów osobowych z Meksykiem, Brazyli¹
i Chile, realizowany jest dodatkowy eksport samochodów
produkowanych w Argentynie na rynki tych krajów w iloci
ok. 200 tys. sztuk rocznie. Stwarza to mo¿liwoci wejcia na
miejscowy rynek, czêciowo ju¿ wykorzystywane (w odniesieniu
do eksportu pasów bezpieczeñstwa, opon, dêtek czy
uk³adów hamulcowych), polskich eksporterów czêci, silników,
podzespo³ów i akcesoriów samochodowych.
Perspektywy rozwoju sektora produkuj¹cego czêci
samochodowe zwi¹zane s¹ bezporednio z sytuacj¹ w ca³ej
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bran¿y motoryzacyjnej. Przysz³oæ przemys³u samochodowego
zale¿y od popytu na rynku wewnêtrznym oraz mo¿liwoci
eksportowych. Jak dotychczas sprzeda¿ samochodów na rynku
argentyñskim powoli wzrasta, chocia¿ trend ten dotyczy
g³ównie pojazdów najtañszych. W 2004 r. spodziewane jest
przyspieszenie procesu, trwaj¹cego od pocz¹tku dewaluacji
peso, polegaj¹cego na zastêpowaniu importu czêciami
krajowymi. Proces ten dotyczy zarówno producentów
pojazdów gotowych, jak i hurtowników sprzedaj¹cych czêci
do pojazdów mechanicznych. Sprzyja mu wzrost inwestycji
w produkcjê czêci krajowych, które w 2006 r. nadal
powinny rosn¹æ.

wyrobów wysokiej jakoci i w cenie dostosowanej do
wymagañ rynku argentyñskiego.

Sekcja XIX  broñ i amunicja
Na import materia³ów wybuchowych potrzebne jest
pozwolenie G³ównej Dyrekcji Produkcji Wojskowej 
(Dirección General de Fabricaciones Militares  DGFM), które
musi byæ nastêpnie za³¹czone do dokumentacji importowej.
Materia³y wybuchowe mog¹ byæ importowane tylko przez
osoby zarejestrowane w DGFM.

Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej

Us³ugi konsultingowe i finansowe

Najwa¿niejsz¹ pozycj¹ w polskim eksporcie czêci i akcesoriów
samochodowych do Argentyny s¹ silniki Diesla o pojemnoci
od 1500 do 2500 cm3. W 2005 r. sprzedano ich za 1,5 mln USD.
Wród pozosta³ych produktów eksportowanych do Argentyny
znajduj¹ siê pasy bezpieczeñstwa, których eksport
w analizowanym okresie osi¹gn¹³ wartoæ 465 855 USD, oraz
poduszki powietrzne  234 384 USD. Ponadto wymieniæ
nale¿y ch³odnice (37 518 USD), ko³a, ich czêci i akcesoria
do nich (2 713 USD).

Sektor us³ug jest jednym z dynamiczniej rozwijaj¹cych siê
dzia³ów gospodarki argentyñskiej o du¿ych mo¿liwociach
wzrostu. Wród szerokiej gamy us³ug, które kupuj¹ za granic¹
firmy argentyñskie, szczególne mo¿liwoci dla polskich
eksporterów stwarza dzia³ us³ug konsultingowych, dotycz¹cych
zagadnieñ gospodarczych w Europie rodkowej oraz us³ugi
finansowe.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Ju¿ obecni na rynku polscy eksporterzy czêci samochodowych,
zwi¹zani z miêdzynarodowymi koncernami samochodowymi,
maj¹ du¿e szanse na umocnienie swojej pozycji. Istniej¹ te¿
mo¿liwoci rozszerzenia asortymentu eksportowanych
czêci i zwiêkszenia liczby polskich zak³adów eksportuj¹cych
do Argentyny, szczególnie, jeli chodzi o podzespo³y
zaawansowane technologicznie i nieprodukowane w krajach
Mercosur.

Sekcja XVIII  przyrz¹dy i aparatura medyczna
Import do Argentyny sprzêtu medycznego, g³ównie
zaawansowanego technologicznie i jednorazowego jest
zwolniony z op³at celnych i podatków, w tym podatku od
wartoci dodanej (ustawa o Stanie Wyj¹tkowym w Gospodarce,
Zatrudnieniu i Sprawach Sanitarnych).
Wytwórcy sprzêtu medycznego jednorazowego u¿ytku
równie¿ powinni rozwa¿yæ korzyci zwi¹zane z obecnoci¹
w drugim co do wielkoci kraju Ameryki Po³udniowej.
W tym segmencie rynku, ze wzglêdu na konkurencjê ze
strony tanich producentów z Azji, zalecane jest oferowanie
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Polskie firmy zajmuj¹ce siê doradztwem prawno-ekonomicznym dla firm zagranicznych maj¹ szanse znaleæ wród
przedsiêbiorstw argentyñskich interesuj¹cych partnerów do
wspó³pracy i to nie tylko w zakresie stosunków argentyñskopolskich, ale tak¿e na p³aszczynie Unia Europejska 
Mercosur. Wiele firm argentyñskich aktywnie poszukuje
nowych rynków dla rozwoju handlu zagranicznego b¹d
wspó³pracy inwestycyjnej. Polska i pañstwa Europy rodkowej
uwa¿ane s¹ za atrakcyjnych i perspektywicznych partnerów,
co stwarza zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju informacje
gospodarcze z tego regionu wiata.
Zapotrzebowanie na us³ugi finansowe za granic¹ wynika
z sytuacji argentyñskiego sektora bankowego, która jest skutkiem
kryzysu z 2002 r. i dewaluacji peso. Wiele argentyñskich osób
prawnych i fizycznych nie jest sk³onnych do transferu do
Argentyny posiadanych za granic¹ rodków finansowych.
Wartoæ tych zagranicznych aktywów jest znacz¹ca i przekracza
100 mld USD, a ich w³aciciele poszukuj¹ najlepszych
sposobów bezpiecznego ulokowania posiadanych zasobów.
Przyjêcie Polski do Unii Europejskiej zwiêkszy³o jej
wiarygodnoæ finansow¹ wród Argentyñczyków i spowodowa³o
wzmo¿one zainteresowanie mo¿liwociami dokonania inwestycji
finansowych i produkcyjnych. Jest to nowa nisza rynkowa,
w której polskie firmy doradztwa finansowego powinny
dostrzec mo¿liwoci w³asnego rozwoju i ekspansji.
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BRAZYLIA
Obroty handlowe Polski z Brazylią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

75 140

88 664

100 636

98 900

112 594

118 331

149,8

Import

295 000

385 938

236 422

238 830

532 692

440 228

180,6

Obroty

370 140

474 602

337 058

337 730

645 286

558 559

174,3

-219 860

-297 274

-135 785

-139 930

-420 098

-321 897

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Przez wiele lat o wielkoci obrotów handlowych z Brazyli¹
decydowa³y dostawy wêgla i siarki z Polski oraz zakupy rudy
¿elaza i pasz w Brazylii. Ta tradycyjna struktura towarowa
ulega³a w ostatnich latach du¿ym zmianom (wêgiel eksportowano z Polski jeszcze w 2003 r., i by³a to wa¿na pozycja
w naszym eksporcie do tego kraju). W 2003 r. eksportowalimy
du¿e iloci zbo¿a (pszenicê i rzepak). Obecnie nastêpuje
zmiana struktury towarowej oraz stopniowy (kilkunastoprocentowy w skali rocznej) wzrost naszego eksportu na rynek
Brazylii. Wci¹¿ jednak wymianê handlow¹ Polski z Brazyli¹
cechuje ujemne saldo.
W przekroju sektorowym polskiego eksportu do Brazylii
w 2005 r. najwiêkszy udzia³ mia³y:
 produkty przemys³u chemicznego (41% polskiego eksportu
do Brazylii),
 towary przemys³u elektromaszynowego (34%).

1. Warunki dostêpu do rynku
Wejcie Polski do UE u³atwi³o dostêp towarów brazylijskich
do naszego rynku (c³a importowe). Natomiast warunki
dostêpu do rynku brazylijskiego nie uleg³y zmianie.
Ponadto w³adze brazylijskie stosuj¹ administracyjne
rodki ochrony swojego rynku, zgodnie z zasad¹, ¿e towary
produkowane w kraju nie mog¹ byæ przez Brazyliê
importowane. Opracowywane s¹ zmiany tych przepisów.
Utrudnienia w dostêpie do rynku stosowane s¹ w odniesieniu do importu ze wszystkich krajów.

Najwiêksz¹ grupê towarow¹ stanowi³y nawozy mineralne
(28,9%) oraz soda.

W Brazylii obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce stawki c³a importowego:
· rednia stawka: 10,7%,
· na towary przemys³owe: 13,8%,
· na surowce i produkty pó³-przetworzone: 9%,
· na rodki produkcji: 12%.

Ponadto sprzedawalimy do Brazylii szyny, czêci i akcesoria
do pojazdów, elektrody wêglowe, silniki spalinowe, meble
do siedzenia, koks pakowy, ¿urawie okrêtowe, dêtki gumowe,
opony, transformatory i kazeinê.

Polski eksport do Brazylii objêty jest Klauzul¹ Najwy¿szego Uprzywilejowania i automatycznymi redukcjami
celnymi w ramach WTO. Poza nimi Polska nie ma innych
preferencji.

W polskim imporcie z Brazylii w 2005 r. najwiêkszy udzia³
mia³y:
 towary rolno-spo¿ywcze (35% polskiego importu z Brazylii)
 towary przemys³u elektromaszynowego (34%).

W stosunku do produktów polskich c³o importowe w Brazylii wynosi rednio 12-13%.

Najwiêksz¹ grupê towarow¹ stanowi³y samoloty (20,5%).
W polskim imporcie z Brazylii wyst¹pi³y 43 grupy
towarowe o wartoci powy¿ej 1 mln USD. Najwiêksze z nich
to: tytoñ  (wartoæ importu  52 mln USD), soki owocowe
 (39 mln USD), rudy ¿elaza  (27 mln USD) oraz aluminium,
masa celulozowa, kawa, makuchy, brzytwy i maszynki do
golenia, maszyny ¿niwne.
W Brazylii systematycznie zwiêksza³o siê dodatnie saldo
w handlu zagranicznym (w 2005 r. prawie 45 mld USD),
zredukowane zosta³o zad³u¿enie zagraniczne. W najbli¿szym
czasie Brazylia przyjmie przepisy liberalizuj¹ce import,
niezale¿nie od zobowi¹zañ w ramach umów dwu- i wielostronnych np. WTO.

$&

Polskie towary eksportowane do Brazylii spotykaj¹ siê
z wieloma innymi ograniczeniami:
· biurokracj¹ w handlu zagranicznym  z licznymi niejasnymi regulacjami prawnymi i wykonawczymi  (m.in.
liczne wyj¹tki i odstêpstwa norm i regu³ brazylijskich
i Mercosur (Mercado Komun del Cono Sur  Wspólny
Rynek Po³udnia),
· licencjonowaniem w ramach rozbudowanego i skomplikowanego systemu.
Przed wydaniem licencji importowej szereg towarów
poddawanych jest d³ugotrwa³ej analizie (np. sprawdzanie
posiadanych zezwoleñ na import, ekologicznych, zdrowotnych itp.). Dotyczy to wielu rodków ochrony rolin,
farmaceutyków, kosmetyków, sprzêtu medycznego,
ceramiki, szk³a, wyrobów hutniczych, maszyn i urz¹dzeñ,
materia³ów elektrycznych.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Towary importowe, korzystaj¹ce z ulg celnych lub
podatkowych, podlegaj¹ ka¿dorazowo sprawdzaniu czy nie
wystêpuje odpowiednik produkcji krajowej.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych

Ceny minimalne towarów importowanych podczas
odpraw celnych podlegaj¹ elektronicznej kontroli (program
SISCOMEX). Je¿eli wykazuj¹ ceny ni¿sze (od posiadanych
przez urzêdy celno-podatkowe), s¹ wy¿ej clone. Rygorystyczna kontrola sanitarna stosowana przez Brazyliê,
powa¿nie utrudnia eksport artyku³ów spo¿ywczych.

Umocnienie pozycji polskich eksporterów na rynku
brazylijskim w ramach obecnej struktury eksportu oraz
stopniowe rozszerzanie asortymentu dostaw towarów wysoko
przetworzonych i dóbr inwestycyjnych w ramach kooperacji
przemys³owej, pozwoli na stworzenie trwa³ego systemu
powi¹zañ handlowych pomiêdzy obu krajami.

Wejcie z nowymi produktami na rynek brazylijski jest
dodatkowo utrudnione przez d³ugotrwa³e procesy certyfikacji
(homologacji).
Najwiêksz¹ barierê dla polskich eksporterów (w ocenie
WEH w Brazylii), stanowi¹ nie tyle przepisy, ile biurokracja
i powolnoæ dzia³ania miejscowych urzêdników. Dlatego
kluczow¹ spraw¹ jest posiadanie miejscowego przedstawiciela, porednika, a nawet samego importera, który w swoim
w³asnym interesie u³atwi pokonanie wszystkich barier.
Przeszkod¹ w kontaktach handlowych z Brazyli¹ mo¿e
byæ te¿ niew³aciwe podejcie do wspó³pracy ze strony
polskich firm.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie
rynku
Brazylia jest najwiêkszym i najatrakcyjniejszym rynkiem
Ameryki Po³udniowej, z uwagi na rozmiary rynku wewnêtrznego, postêpuj¹c¹ liberalizacjê wymiany handlowej
z zagranic¹ i 184 milionowy rynek konsumentów.
Jak wynika ze wstêpnych danych, import Brazylii w 2005 r.
wzrós³, w stosunku do roku poprzedniego, o 17,1% i osi¹gn¹³
wartoæ 73,54 mld USD. Surowce, towary pó³przetworzone
i dobra inwestycyjne stanowi³y 72,2% ogólnej wartoci
importu.
G³ównym dostawc¹ na rynek brazylijski s¹ kraje Unii
Europejskiej  18,15 mld USD (wzrost o 14,9% w stosunku
do 2004 r.).
Import surowców i produktów pó³przetworzonych osi¹gn¹³ 37,76 mld USD (wzrost o 13% w stosunku do
2004 r.), dóbr inwestycyjnych  15,38 mld USD (wzrost
o 27%) oraz towarów konsumpcyjnych  8,48 mld USD
(wzrost o 24%).
Bior¹c pod uwagê strukturê naszego eksportu do Brazylii,
zdominowan¹ przez produkty s³abo- lub rednioprzetworzone, obecny nadwartociowy kurs reala jest korzystny.
W 2006 r. nale¿y siê liczyæ z wiêkszymi wahaniami kursu
reala co w praktyce mo¿e oznaczaæ zmniejszenie importu
polskich produktów na brazylijski rynek.
Z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych na
tym rynku nale¿y d¹¿yæ do zmiany struktury eksportu do
Brazylii i zwiêkszenia udzia³u produktów wysoko przetworzonych oraz wymiany kooperacyjnej.
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Realizacja tych dzia³añ wymagaæ bêdzie dalszej intensyfikacji dzia³añ promocyjnych i marketingowych Polski na
rynku brazylijskim, a tak¿e wypracowania efektywnych
form finansowania dostaw i wspó³pracy z tym rynkiem.
Pierwszym przyk³adem trwa³ych powi¹zañ kooperacyjnych
i handlowych jest wspólny projekt Bumar i PZL widnik
w zakresie monta¿u mig³owców i szybowców w Brazylii.
Wiele polskich towarów ma dobr¹ markê na rynku
brazylijskim i przy zwiêkszeniu oferty poda¿owej mo¿na
liczyæ na wzrost ich sprzeda¿y. Dobra jakoæ takich towarów
jak pszenica, wyroby mleczarskie, jelita wieprzowe  stwarza
szanse zwiêkszenia naszego eksportu, w ramach programu
FOME ZERO.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH mo¿liwoci rozwoju dalszej wspó³pracy
nale¿y poszukiwaæ m.in. w takich bran¿ach, jak przemys³
rolno-spo¿ywczy, chemiczny i tworzyw sztucznych, metalowy
i maszynowy, w tym transport oraz w zakresie dostaw
towarów konsumpcyjnych.

Sekcja I-IV  towary rolno-spo¿ywcze
Najwiêksze szanse zbytu na rynku brazylijskim maj¹ grupy
towarowe:
0304  filety rybne,
0406  sery,
1001  pszenica,
1601  kie³basy i przetwory,
1704  wyroby cukiernicze (nie zawieraj¹ce kakao),
1806  czekolada i przetwory,
1905  wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze,
2001  warzywa i owoce konserwowane,
2005  pozosta³e warzywa i owoce konserwowane,
2007  d¿emy, galaretki, przeciery,
2009  soki owocowe i warzywne,
2208  napoje alkoholowe.

Sekcja VI-VII  towary przemys³u chemicznego i tworzyw sztucznych
Najwiêksze mo¿liwoci sprzeda¿y na rynku brazylijskim maj¹:
3003, 3004  leki,
3102  nawozy azotowe,

$'

8501-8516, 8525-8527, 8536-8541, 8545-8547 (Maszyny
i urz¹dzenia elektryczne),

3105  nawozy 3 pierwiastkowe,
3208  farby, lakiery i emalie,
4011  opony.

8607-8608  elementy i urz¹dzenia dla transportu kolejowego,

Sekcja XV  wyroby przemys³u metalowego

8706-8709  elementy i podzespo³y pojazdów mechanicznych,

Najwiêksze szanse zbytu maj¹:

8802-8803, 8903-8908, 9024-9032  aparatura pomiarowa.

7208-7321 wyroby stalowe,
8203-8210  narzêdzia metalowe.

Sekcja XVI-XVII  towary przemys³u maszynowego
i urz¹dzenia mechaniczne

Sekcje XIII, XX  Grupa towarów o charakterze
konsumpcyjnym
Najwiêkszy potencja³ eksportowy wykazuj¹:

Najwiêksze mo¿liwoci sprzeda¿y maj¹:

6911, 6912  wyroby ceramiczne,

8402-8428, 8432-8438, 8454-8468, 8479, 8482-8485 (Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne),

9401-9403  meble.

7013  wyroby szklane,

CHILE
Obroty handlowe Polski z Chile w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

7 192

6 538

19 086

16 010

15 773

30 201

219,3

Import

11 594

16 418

19 789

24 527

33 178

68 451

286,2

Obroty

18 786

22 956

38 875

40 537

48 951

98 652

260,6

Saldo

-4 402

-8 880

-703

-8 517

-17 405

-38 250

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 r. obroty handlowe Polski z Chile
ros³y systematycznie i to w znacz¹cym tempie. W okresie
2000-2004 dynamika obrotów wynios³a ok. 261%, eksportu 
219,3%, a importu  286,2%. W skali roku najwiêkszy wzrost
obrotów handlowych nast¹pi³ jednak w 2005 r. By³y one
o ponad 100% wy¿sze ni¿ osi¹gniête w poprzednim roku.
W 2005 r. wartoæ wzajemnych obrotów wynios³a ok. 98,7 mln
USD (dane za 11 miesiêcy) wobec 18,8 mln USD w 2000 r.
Wed³ug GUS, w okresie styczeñ-listopad 2005 r. polski
eksport do Chile wyniós³ 30,2 mln USD, za import 
68,5 mln USD. Wysoki import do Polski to w du¿ej mierze
efekt bardzo aktywnej promocji chilijskich produktów na
polskim rynku.
W latach 2000-2005 saldo obrotów Polski z Chile by³o
ujemne. W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) ujemne saldo
obrotów handlowych wynios³o 38,3 mln USD.
G³ówne pozycje towarowe w polskim eksporcie do Chile
w okresie styczeñ-listopad 2005 r. to:

%

 k¹towniki i kszta³towniki stalowe,
 kot³y dla elektrowni,
 aparatura do telefonii przewodowej (w tym, kable
telefoniczne),
 kamienie m³yñskie,
 chemikalia (alkohole alifatyczne),
 spycharki czo³owe.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. w polskim imporcie
dominowa³y:
 produkty rolno-spo¿ywcze (owoce, wino),
 produkty rybne,
 rudy i koncentraty miedzi.

1. Warunki dostêpu do rynku
Chile jest jednym z dwóch (obok Meksyku) krajów Ameryki
£aciñskiej, który podpisa³ umowê o wolnym handlu z Uni¹
Europejsk¹. Dziêki tej umowie dostêp do tego rynku polskich
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

wyrobów sta³ siê ³atwiejszy. Na mocy tej umowy 93% importowanych produktów z obszaru Unii Europejskiej (w tym
z Polski) jest zwolnionych z c³a.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych

Oprócz regulacji dotycz¹cych handlu, umowa okrela
preferencyjne warunki wspó³pracy w wielu innych dziedzinach gospodarki, takich jak finanse, us³ugi, inwestycje,
transport, wspó³praca ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
technologia.

Dla strony polskiej kluczowe znaczenie ma wprowadzenie
na rynek chilijski polskiego sprzêtu lotniczego.

Ponadto, dobr¹ podstaw¹ polsko-chilijskiej wspó³pracy
gospodarczej s¹ dwustronne umowy miêdzyrz¹dowe o ochronie
i wzajemnym popieraniu inwestycji oraz o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Nie ma ¿adnych formalnych przeszkód w dostêpie do
rynku chilijskiego polskich wyrobów.
Przepisy prawne w tym kraju nie reguluj¹ w sposób
dostateczny kwestii ochrony w³asnoci intelektualnej, tj.
w³asnoci przemys³owej i praw autorskich (dotyczy to przede
wszystkim piractwa nagrañ, wydawnictw, a tak¿e braku
ochrony patentów na leki). Jednak, uwzglêdniaj¹c strukturê
towarow¹ polskiego eksportu do Chile, obecnie nie stanowi¹
one bariery w dostêpie do rynku polskich wyrobów.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Chile liczy ok. 15 mln mieszkañców. W 2005 r. wartoæ
PKB per capita wynios³a 6 800 USD i szacuje siê, ¿e w 2006 r.
osi¹gnie 7 520 USD. Wzrost PKB w 2005 r. wyniós³ ok. 6%.

W styczniu 2006 r. CONAF (Corporation Nacional de
Forestacion)  instytucja pañstwowa podlegaj¹ca Ministerstwu
Rolnictwa Chile  podpisa³a kontrakt z PZL  Mielec na
dostawê 3 samolotów typu Dromader, przeznaczonych do
gaszenia po¿arów lasów. Przewidywane jest zwiêkszenie
zapotrzebowania na tego typu samoloty ze strony CONAF
oraz nowe  ze strony odbiorców prywatnych.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP w Santiago, istnieje mo¿liwoæ
rozwoju polskiego eksportu przede wszystkim w zakresie:
 lotnictwa,
 bran¿y wydobywczej (a w szczególnoci dostaw maszyn
i urz¹dzeñ dla górnictwa),
 infrastruktury transportowej,
 przemys³u stoczniowego,
 energetyki i hutnictwa,
 maszyn do obróbki drewna,
 artyku³ów wyposa¿enia wnêtrz,
 artyku³ów budowlanych.

KANADA
Obroty handlowe Polski z Kanadą w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

161 601

168 202

179 732

231 000

263 991

455 364

163,4

Import

165 666

168 596

159 553

195 884

245 571

208 489

148,2

Obroty

327 267

336 798

339 285

426 884

509 562

663 853

155,7

-4 065

-394

20 179

35 116

18 420

246 875

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 wartoæ obrotów handlowych Polski
z Kanad¹ sukcesywnie ros³a. W 2000 r. wynios³a 327,3 mln
USD, za w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. osi¹gnê³a poziom ok.
664 mln USD. W okresie styczeñ-listopad 2005 r. polski
eksport do Kanady wyniós³ ok. 455,4 mln USD, co oznacza
wzrost o 90% w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.
Import z Kanady, po zanotowanym w 2002 r. spadku do
159,6 mln USD, równie¿ rós³, jednak w tempie wolniejszym
ni¿ eksport. Dziêki temu, od 2002 r., Polska odnotowuje
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

dodatnie saldo wymiany towarowej z Kanad¹. Za 11 miesiêcy
2005 r. jego wartoæ wynios³a 246,9 mln USD.
Wzrost eksportu ogó³em Polski do Kanady wynika³ g³ównie
z bardzo wysokiej dynamiki w kilku grupach towarowych,
a w szczególnoci:
 wyrobów przemys³u elektromaszynowego (w tym elementów silników lotniczych produkowanych w polskich
zak³adach na licencji firm kanadyjskich),
 wyrobów z miedzi,

%

 mebli,
 artyku³ów rolno-spo¿ywczych (w tym napojów alkoholowych).
W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. w polskim imporcie z Kanady
dominowa³y:
 wyroby przemys³u elektromaszynowego (g³ównie czêci
dla przemys³u lotniczego w ramach dostaw kooperacyjnych),
 wyroby metalurgiczne,
 produkty przemys³u chemicznego,
 wyroby przemys³u drzewno-papierniczego.
Wed³ug statystyk kanadyjskich, w 2004 r. Polska zajmowa³a
46 pozycjê na licie eksporterów do Kanady i 44 pozycjê na
licie importerów z tego rynku.
G³ównym partnerem handlowym Kanady s¹ Stany Zjednoczone. Wartoæ kanadyjskiego eksportu do USA w 2004 r.
wynios³a 326 mld CAD (tj. 85% eksportu ogó³em), a wartoæ
importu z USA  209 mld CAD. Dynamika obrotów
handlowych miêdzy Kanad¹ a USA (za 10 miesiêcy 2005 r.)
wynios³a w eksporcie 3,2%, a w imporcie  2,6% (w stosunku
do analogicznego okresu 2004 r.). Kanada mia³a dodatni
bilans handlowy z USA. St¹d, mimo ujemnego salda wymiany
towarowej z innymi krajami, saldo obrotów Kanady w handlu
zagranicznym jest dodatnie.
Unia Europejska jest drugim, po USA, partnerem handlowym Kanady. Handel dwustronny stanowi mniej ni¿ 10%
obrotów handlowych obu partnerów.
Eksport Kanady do UE w 2004 r. wyniós³ 20,6 mld CAD,
tj. 5,7% kanadyjskiego eksportu ogó³em. G³ównymi importerami s¹: Wielka Brytania, Niemcy, Belgia i Francja. Polska
zajmowa³a 14 miejsce w grupie 25 krajów cz³onkowskich.
Pod wzglêdem wartoci, pozycja Polski jako partnera handlowego Kanady jest najwy¿sza sporód krajów nowoprzyjêtych
do UE, zbli¿ona do Finlandii, Austrii i Grecji. Bior¹c pod
uwagê dynamikê eksportu Kanady do UE, w okresie
styczeñ-padziernik 2005 r. najwiêkszy wzrost odnotowano
w eksporcie do: Estonii (121%), Austrii (65,2%), Litwy
(41,7%), Holandii (28,5%), Niemiec (19,15%). Polska ze
wzrostem 5,1% zajê³a 13 miejsce wród krajów UE.
Import Kanady z UE w 2004 r. wyniós³ 42 mld CAD
i stanowi³ 11,8% kanadyjskiego importu ogó³em. Utrzyma³a
siê wysoka dynamika importu wynosz¹ca 7,6% za 10 miesiêcy
2005 r. wobec 6,5% wzrostu kanadyjskiego importu ogó³em.
Polska uplasowa³a siê na 13 miejscu wród eksporterów
z tego regionu, a wzrost 32,1% za 10 miesiêcy 2005 r.
(w stosunku do 2004 r.), by³ jednym z wy¿szych wród krajów
UE. Zwraca uwagê wysoka dynamika importu Kanady
z krajów nowoprzyjêtych do UE.
Dla Kanady du¿e znaczenie w relacjach z UE ma równie¿
zaanga¿owanie w bezporednich inwestycjach zagranicznych
w krajach unijnych (FDI). Kanada jest obecnie eksporterem
netto FDI do tych krajów. Wspó³pracê miêdzy UE i Kanad¹
charakteryzuje bardzo z³o¿ony system relacji gospodarczych.
Kanada uznawana jest za jednego z szeciu kluczowych
unijnych partnerów strategicznych (pozosta³e to: USA,
Rosja, Chiny, Japonia i Indie).

Ze wzglêdu na ostr¹ konkurencjê cenow¹ i wymagania
jakociowe, wejcie na rynek Kanady jest trudne, a jego
koszty  doæ wysokie. W sektorze wyrobów konsumpcyjnych
dominuj¹ markowe produkty firm amerykañskich, kanadyjskich
i europejskich, natomiast w sieciach sprzeda¿y towarów tanich
(dyskontowych, One Dollar Shop) siln¹ pozycjê zajmuj¹
towary dostawców azjatyckich (g³ównie z ChRL).
Dostawy o charakterze zaopatrzeniowych (surowce, materia³y
i podzespo³y) pochodz¹ g³ównie z firm amerykañskich,
powi¹zanych produkcyjnie, technologicznie i kapita³owo
z firmami kanadyjskimi.
Trudnoci wynikaj¹ m.in. z polityki prowadzonej przez
wielkie sieci detaliczne oraz g³ównych dystrybutorów.
Mo¿liwoæ dotarcia do lokalnych sieci i niezale¿nych detalistów
jest ograniczona.
Utrudnieniem s¹ procedury narzucone przez wielkie sieci
(jak np. Costco i Wal-Mart) stosowane przy zawieraniu umów
z dostawcami. Umowy te zawieraj¹ bardzo szczegó³owy opis
warunków dostaw (tj. wymagana wielkoæ dostaw, terminowoæ,
jakoæ, oznakowanie, warunki odpowiedzialnoci dostawcy
za towar).
Dostawcy zagraniczni mog¹ napotkaæ te¿ uci¹¿liwe
procedury graniczne. Czêæ z nich jest skutkiem wspólnych
dzia³añ kanadyjsko-amerykañskich, maj¹cych na celu
wzglêdy bezpieczeñstwa krajowego. Uci¹¿liwe procedury,
poci¹gaj¹ce za sob¹ dodatkowe koszty, os³abiaj¹ konkurencyjnoæ polskich towarów, a ograniczenia w ruchu osobowym
utrudniaj¹ wiadczenie us³ug.
Dodatkow¹ barier¹ dla polskiego eksportu jest nieobecnoæ
znanych marek handlowych, brak wiedzy o zakresie i asortymencie polskiej oferty, a tak¿e niska ocena jakoci wyrobów
z Polski. Sytuacjê zmieniæ mog³aby aktywna akcja promocyjna.
Zarówno WEH, jak i Komisja Europejska przeprowadzi³y
badania dotycz¹ce warunków dostêpu do rynku kanadyjskiego.
Identyfikacja barier utrudniaj¹cych dalszy rozwój wspó³pracy
w wielu dziedzinach (takich jak: wymiana towarów i us³ug,
dostêp do zamówieñ publicznych, w³asnoæ intelektualna
i wspó³praca naukowo-badawcza krajów uprzemys³owionych)
prowadzona jest w ramach negocjacji umowy TIEA (Trade
and Investment Enhancement Agreement), miêdzy Kanad¹
i UE. Oczekuje siê, ¿e w umowie znajd¹ siê zapisy
zapobiegaj¹ce powstawaniu barier dla rozwoju handlu, us³ug
i inwestycji. Polska bierze aktywny udzia³ w pracach nad
przygotowaniem tej umowy.
Kanada uwa¿ana jest za kraj protekcjonistyczny, co
stanowi problem w rokowaniach z Uni¹ Europejsk¹. Jednym
z elementów ochrony rynku s¹ czêste postêpowania antydumpingowe wobec dostawców zagranicznych, potencjalnych
konkurentów dla producentów krajowych.

2. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych

1. Warunki dostêpu do rynku

Perspektywy trwa³ych polsko-kanadyjskich powi¹zañ
handlowych nale¿y rozpatrywaæ w dwóch p³aszczyznach:

Z uwagi na wartoæ importu (w 2004 r. by³o to 3,1%
importu wiatowego) Kanada jest rynkiem relatywnie
du¿ym i ustabilizowanym.

· traktatowej

%

Od chwili przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
(tj. od 1 maja 2004 r.) wy³¹cznym forum negocjacji Kanada 
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UE s¹ rozmowy traktatowe prowadzone w ramach TIEA.
Traktat obejmie wszystkie g³ówne obszary wymiany
towarowej, polityki celnej, regulacji i dostêpu do rynku oraz
inwestycji. Z uwagi na federalny ustrój Kanady oraz podzia³
kompetencji pomiêdzy rz¹d federalny i prowincje, nie nale¿y
przewidywaæ zawierania d³ugofalowych porozumieñ handlowych na szczeblu pañstwowym. Nie wyklucza to jednak
osi¹gania porozumieñ regionalnych czy bran¿owych,
· podmiotów gospodarczych
Dla przedsiêbiorców polskich istniej¹ ró¿norodne
mo¿liwoci trwa³ych powi¹zañ handlowo-przemys³owych,
w tym:
 kontraktów handlowych kupna-sprzeda¿y (w przypadku
eksportu mebli, w tym dostaw dla odbiorców polonijnych
w ramach tzw. eksportu etnicznego),
 umów kooperacyjnych, czego klasycznym przyk³adem mo¿e
byæ istniej¹ca od ponad 30 lat wspó³praca produkcyjna
firmy Pratt & Whitney z polskim przemys³em lotniczym,
polegaj¹ca na imporcie do Polski wybranych komponentów do silników lotniczych, a nastêpnie  na bazie
technologii kanadyjskiej  produkcji i eksporcie kompletnych silników lotniczych do Kanady i ewentualnie via
Kanada na rynki krajów trzecich.
Wspó³praca ta zaowocowa³a wykupieniem przez P&W
polskich zak³adów przemys³u lotniczego w Kaliszu i stworzeniem tam 2 spó³ek, tj.: Pratt & Whitney Kalisz, Sp. z o.o.
oraz Aerotech Kalisz, Sp. z o.o.
£¹czna wartoæ tej inwestycji wynosi ok. 20,0 mln USD.
 umów na wiadczenie us³ug technicznych,
 porozumieñ o wspó³pracy na rynkach trzecich.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W ocenie WEH w Montrealu i Toronto, istniej¹
mo¿liwoci zwiêkszenia polskiego eksportu do Kanady
w nastêpuj¹cych sektorach: lotniczy (Pratt & Whitney Poland),
maszynowy, stalowy, przetwórstwa miedzi, chemiczny, spo¿ywczy, meblarski, zaopatrzenia produkcji (maszyny, urz¹dzenia, nawozy sztuczne) oraz dóbr konsumpcyjnych.
Ze wzglêdu na specyfikê rynku prowincji Ontario (du¿e
skupisko Polonii; silny przemys³ samochodowy) grupami
towarowymi (wed³ug PCN), których eksport z Polski mo¿e
siê zwiêkszyæ s¹:
9401, 9402, 9403  meble (pokojowe, do siedzenia, przekszta³calne w miejsca do spania),
2101, 2103  ró¿ne przetwory spo¿ywcze,
2005  pozosta³e warzywa przetworzone,
2009  soki owocowe,
Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe, ich czêci i akcesoria.
Mo¿liwoci wzrostu polskiego eksportu pojawiaj¹ siê
w kilku ga³êziach przemys³u:

· Przemys³ motoryzacyjny i czêci do pojazdów
samochodowych
Kierunki dalszego rozwoju tego przemys³u w Ameryce
Pó³nocnej, wytyczone decyzjami amerykañskich koncernów
samochodowych (g³êboka reorganizacja i globalizacja sektora)
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zdecyduj¹ o przysz³oci wielu powi¹zañ kooperacyjnych
zak³adów i producentów czêci samochodowych (skoncentrowanych w rejonie Detroit i Toronto). Nie okrelono zakresu
ewentualnego przenoszenia czêci produkcji do Europy (na
zasadach outsourcingu) i skutków koncentracji przemys³u
samochodowego w danym regionie. W³adze prowincji
Ontario próbuj¹ utrzymaæ produkcjê na miejscu.

· Wydobycie i przetwórstwo miedzi
W 2005 r. odnotowany zosta³ gwa³towny wzrost eksportu
z Polski w grupie towarowej mied rafinowana i stopy
miedzi (HS 7403). Towary te by³y prawie nieobecne na
rynku kanadyjskim. Rynek miedzi podlega³ w ostatnich
latach znacznym perturbacjom, m.in. ze wzglêdu na wprowadzane bariery pozataryfowe, politykê i wzrost globalnego
popytu na podstawowe surowce. W warunkach utrzymania
siê wysokiego popytu na surowce, generowanego przez
szybki rozwój gospodarczy Chin i innych krajów azjatyckich
oraz przy wzrocie popytu krajowego, istnieje mo¿liwoæ
utrzymania tego kierunku dostaw przez polskich eksporterów.

· Budownictwo i przemys³ elektromaszynowy
Rozwój tych sektorów jest mo¿liwy w zwi¹zku z wielkimi
projektami energetycznymi i surowcowymi podejmowanymi
w zachodnich prowincjach Kanady, co zwiêkszy zapotrzebowanie
na szereg produktów niezbêdnych do ich realizacji.

· Przemys³ lotniczy (dzia³y wg klasyfikacji HS 
Harmonized System  84, 88)
HS 841191  czêci do silników turboodrzutowych i turbomig³owych,
HS 880320  podwozia samolotów i ich czêci.
Grupy towarów sklasyfikowane w sekcji XVI  maszyny
i urz¹dzenia mechaniczne, sprzêt elektryczny, czêci do nich
oraz sekcji XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce i wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia zajmuj¹ wysok¹
pozycjê w eksporcie z Polski do Kanady. Dynamika eksportu
tych wyrobów jest wysoka. G³ówne pozycje w eksporcie
z Polski przypadaj¹ na dzia³y HS 84 oraz 88 i dotycz¹
g³ównie poni¿szych grup towarów (HS 6).
Polski eksport do Kanady wyrobów przemys³u maszynowego
i lotniczego w 2004 r. (wg HS 6) oraz dynamika eksportu
2005/2004 (10 m-cy, w %), wed³ug statystyk celnych (wartoci
sezonowo nie skorygowane, w cenach bie¿¹cych) przedstawia³y
siê nastêpuj¹co:
841191  czêci do silników turboodrzutowych, turbomig³owych (63,0 mln CAD, 48,0%),
880320  podwozia samolotów i ich czêci (9,3 mln CAD,
26,4%),
880330  czêci do samolotów lub helikopterów (1,8 mln
CAD, 98,9%),
848340  mechanizmy i przek³adnie zêbate, skrzynie
przek³adniowe (6,9 mln CAD, 49,3%),
848390  czêci do skrzyñ przek³adniowych w samolotach
cywilnych (14,6 mln CAD, 10,4%).
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Warunki dostêpu do rynku
Warunki dostêpu determinuje charakter eksportu, wysoki
udzia³ dostaw kooperacyjnych w oparciu o dokumentacjê
i certyfikacjê firm zlecaj¹cych, powi¹zania z globalnymi
kana³ami zaopatrzenia, a tak¿e wymogi dotycz¹ce jakoci,
bezpieczeñstwa, bezawaryjnoci czêci i podzespo³ów. Kanada
utrzymuje wysokie standardy w sektorze lotniczym. Wspó³praca
z przemys³em zbrojeniowym wymaga uwzglêdnienia porozumieñ istniej¹cych miêdzy USA i Kanad¹ w zakresie
dostêpu i bezpieczeñstwa przewidzianych dla technologii
i produkcji podwójnego zastosowania.
Ze wzglêdu na szybkie i radykalne zmiany w sektorze
lotniczym rz¹d federalny opracowa³ Ramow¹ Strategiê na
lata 2005-2025 (National Aerospace and Defence Strategic
Framework), okrelaj¹c w niej m.in. politykê handlow¹,
formy finansowania oraz zakres pomocy pañstwowej.
Dostêp do rynku ograniczaæ mog¹ dzia³ania ³¹cz¹ce
dofinansowanie z bud¿etu w powi¹zaniu z wymogami
utrzymania produkcji na miejscu i przeciwdzia³aj¹ce
offshoringowi.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W przemyle lotniczym Kanady dzia³a oko³o 400 firm,
zatrudniaj¹cych oko³o 73 tys. osób. Wartoæ rocznej sprzeda¿y
w 2004 r. wynios³a 21,7 mld CAD. Kanada zajmuje trzecie
miejsce w wiecie pod wzglêdem produkcji sektora lotniczego.
Istotna czêæ produkcji przypada na filie firm amerykañskich
w Kanadzie. W 2004 r. 84% kanadyjskiego eksportu tego
sektora przeznaczone by³o na rynek amerykañski.
Przemys³ jest silnie skoncentrowany  30 g³ównych firm
dostarcza 95% produkcji, w tym Bombardier  45%.
Firmy kanadyjskie s¹ dostawcami czêci dla takich firm
jak Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Raytheon.
Kanada specjalizuje siê w zakresie m.in. monta¿u gotowych
samolotów i helikopterów, czêciach do silników, podwoziach,
systemach elektronicznych, ³¹cznoci satelitarnej, symulatorach
lotu. Przewiduje siê utrzymanie zapotrzebowania na import
podzespo³ów i czêci do monta¿u samolotów i helikopterów
(dostawy kooperacyjne).
Istotn¹ rolê w eksporcie czêci i podzespo³ów z Polski do
Kanady odgrywaj¹ firmy: Pratt & Whitney i Bombardier.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Poziom konkurencyjnoci polskiego eksportu czêci do
silników turboodrzutowych (HS 841191) jest doæ wysoki.
W eksporcie tych wyrobów w 2004 r. Polska znalaz³a siê na
czwartej pozycji, po USA, Wielkiej Brytanii i RFN, a w
okresie styczeñ-padziernik 2005 r. zajmowa³a drug¹ (po
Japonii) pozycjê pod wzglêdem dynamiki wzrostu eksportu,
wyprzedzaj¹c RFN. Kolejne pozycje uzyska³y: Wielka
Brytania (29,7%), Izrael (35,7%) i Chiny (29%).
Du¿a jest równie¿ konkurencyjnoæ polskiego eksportu
podwozi samolotów i ich czêci (HS 880320). Pod wzglêdem
poziomu eksportu w 2004 r. Polska usytuowa³a siê na
5 pozycji z wartoci¹ 9,3 mln CAD. W okresie 10 miesiêcy
2005 r., utrzyma³a tê pozycjê, z dynamik¹ wzrostu 26,4%
w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. Wy¿sz¹ dynamikê
odnotowa³y: Rosja  59,7%, RFN  74,4% i Chiny  147%.
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G³ównymi konkurentami polskich dostawców w tym
sektorze s¹ kraje Europy Wschodniej i Azji, a szczególnie 
Rosja, posiadaj¹ce ugruntowan¹ pozycjê na rynku, tani¹
i kwalifikowan¹ si³ê robocz¹ oraz dostêp do nowoczesnej
technologii. Strategie korporacji ponadnarodowych (lokowania
czêci produkcji w kraju odbiorcy finalnych wyrobów) mo¿e
ograniczaæ wzrost popytu na dotychczasowych rynkach.
Utrzymanie siê na rynku kanadyjskim, a tak¿e zachowanie
potencja³u eksportowego na rynki globalne wymagaæ bêdzie
dalszego rozbudowywania powi¹zañ produkcyjnych, technologicznych i kapita³owych, konkurencyjnej jakoci dostaw,
poszerzania pakietu oferowanych us³ug oraz racjonalizacji
procesów produkcyjnych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Z przekazanych materia³ów wynika, ¿e w omawianym
sektorze istniej¹ dobre warunki dla trwa³ych powi¹zañ handlowych. Musz¹ one bazowaæ na umocnienieniu istniej¹cych
powi¹zañ kooperacyjnych, utrzymaniu konkurencyjnoci
oferty produktowo-us³ugowej oraz umocnieniu wspó³pracy
na rynkach trzecich, w ramach globalnych kana³ów zaopatrzenia i specjalizacji w zakresie w³asnej oferty produktowej.
Umocnieniu powi¹zañ gospodarczych sprzyjaj¹ czynniki
koniunkturalne, nowy etap restrukturyzacji w lotnictwie
i pokane portfele zamówieñ zwi¹zane z odnowieniem parku
lotniczego. Przemys³ kanadyjski napotyka bariery strukturalne
zwi¹zane z niedoborem kwalifikowanej si³y roboczej w kraju,
który bêdzie utrzymywaæ siê, w zwi¹zku z emerytur¹ coraz
liczniejszej grupy wykwalifikowanych pracowników. Rosn¹ca
presja globalnej konkurencji spowoduje dalsz¹ restrukturyzacjê
produkcji i jej przenoszenie na inne rynki (offshoring),
a tak¿e ograniczanie liczby poddostawców.

· Drewno i wyroby z drewna (dzia³ HS 44)
HS 4411  p³yty pilniowe
Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Wartoæ kanadyjskiego importu p³yt pilniowych wynios³a
w 2004 r. 406,5 mln CAD (wzrost o 17,4% w stosunku do
2003 r.). W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. ³¹czny ich
import wyniós³ 382,2 mln CAD, tj. o 12,5% wiêcej ni¿
w analogicznym okresie 2004 r. Du¿y popyt wynika z wysokiej
koniunktury w budownictwie i rozbudowanego w Kanadzie
sektora meblarskiego.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
W pierwszych 10 miesi¹cach 2005 r. Polska znalaz³a siê na
6. miejscu (podobnie jak w 2004 r.) wród g³ównych
dostawców p³yt pilniowych do Kanady. Przed Polsk¹
znalaz³y siê: USA, na które przypada ok. 1/3 wartoci ca³ego
kanadyjskiego importu p³yt, Niemcy, Chiny, Austria i Chile.
W tej grupie towarowej notuje siê wysok¹ dynamikê
wzrostu eksportu. O ile w 2000 r. wartoæ dostaw z Polski
wynosi³a zaledwie 44 tys. CAD, to w 2003 r. nast¹pi³ ponad
20-krotny jej wzrost, a w okresie pierwszych 10 miesiêcy
2005 r.  wzrost o kolejne 163,2%.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Miejsce Polski w gronie g³ównych dostawców p³yt
pilniowych do Kanady, przy spadaj¹cym eksporcie z kilku
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krajów (w tym, Niemiec, Chile, Belgii) mo¿e wiadczyæ
o uznaniu przez rynek zarówno jakoci, jak i ceny polskich
wyrobów. Pozytywnymi przes³ankami dla dalszego rozwoju
polskiego eksportu p³yt s¹: stosunkowo niski (pomimo
dynamicznego wzrostu eksportu) udzia³ polskich p³yt w ³¹cznym
imporcie do Kanady (3,1% w 2004 r. i 6,5% za okres styczeñpadziernik 2005 r.), wysokie koszty produkcji kanadyjskiego
przemys³u wyrobów drzewnych, utrzymuj¹ca siê (choæ nieco
s³abn¹ca po rekordowych wynikach w latach 2003 i 2004)
koniunktura w budownictwie oraz poszukiwanie jak najtañszych,
lecz wysokiej jakoci róde³ dostaw surowców.

· Meble i ich czêci (dzia³ HS 94)
HS 9403  meble
Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kanada jest znacz¹cym importerem (ale tak¿e i eksporterem)
mebli. £¹czna wartoæ importu mebli do Kanady w 2004 r.
wynios³a 6.540 mln CAD (wzrost o 14,6%), a w okresie
I-X 2005 r.  5.737 mln CAD (wzrost o 4,8% wobec
analogicznego okresu 2004 r.).

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Polska jest 7. (pod wzglêdem wielkoci) dostawc¹ mebli
do Kanady (po USA, Chinach, Meksyku, W³ochach, Malezji
i Tajwanie). W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. w eksporcie
mebli odnotowano najwy¿sz¹ dynamikê jego wzrostu (46%).
By³ to równoczenie najwy¿szy wzrost wród dziesiêciu
najwiêkszych dostawców (w porównaniu z analogicznym
okresem 2004 r.). Fakt ten, a tak¿e szybki awans Polski do
grona g³ównych eksporterów na rynek kanadyjski (w 2000 r.
z eksportem o wartoci 17,6 mln CAD Polska uplasowa³a siê
na doæ odleg³ym miejscu listy eksporterów, a w 2004 r.
z ponad 3-krotnie wy¿szymi dostawami o wartoci 58,1 mln
CAD znalaz³a siê na miejscu 9.) mog¹ wiadczyæ o wysokiej
konkurencyjnoci polskich mebli w Kanadzie.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Du¿a czêæ polskich mebli trafia do, maj¹cej siln¹ pozycjê
na rynku kanadyjskim, firmy IKEA. Markety tej sieci
handlowej zlokalizowane s¹ w 12 g³ównych miastach Kanady.
Polskie meble w Kanadzie ciesz¹ siê dobr¹ opini¹. MDEIE
(Ministere du Développement économique, de lInnovation
et de lExportation Gouvernement du Québec) przewiduje
w 2006 r. zorganizowanie misji kilkunastu producentów
mebli z prowincji Quebec do Polski (prawdopodobnie
w czasie czerwcowego salonu meblarskiego w Poznaniu),
celem znalezienia partnerów do trwa³ej wspó³pracy. Szansy
zwiêkszenia dostaw z Polski upatruje siê w zmieniaj¹cych
siê gustach konsumentów, preferuj¹cych coraz czêciej
meble o wzornictwie europejskim (odbiegaj¹cym od
tradycyjnego wzornictwa pó³nocno-amerykañskiego).

które politykê monopolu spirytusowego realizuje za porednictwem prowincjonalnych komisji ds. napojów alkoholowych
(Provincial Liquor Control Commission). Ka¿da prowincja
posiada odrêbne przepisy prawne oraz zasady importu
i dystrybucji wyrobów alkoholowych. Prowincjonalne komisje
prowadz¹ samodzielnie sieæ sprzeda¿y detalicznej lub
licencjonowanej (dotyczy to równie¿ licencji dla ma³ych
sklepów prywatnych). Sk³adaj¹ one bezporednio zamówienia
do producentów/eksporterów (z wyj¹tkiem Alberty i czêciowo
Kolumbii Brytyjskiej). System ten znacznie utrudnia eksport
alkoholi do Kanady, lecz prawdopodobnie nie ulegnie zmianie
w najbli¿szej przysz³oci. Wp³ywy ze sprzeda¿y i dystrybucji
wyrobów alkoholowych stanowi¹ znacz¹c¹ pozycjê w dochodach
w³adz prowincji i terytoriów.
Istniej¹ realne mo¿liwoci zwiêkszenia sprzeda¿y wódek
czystych na rynek kanadyjski, pod warunkiem posiadania
odpowiedniego agenta i zwiêkszenia nak³adów na promocjê.
Agent taki za³atwia sprawy zwi¹zane z wprowadzeniem danego
gatunku wódki na teren prowincji, ustaleniem i realizacj¹
(w uzgodnieniu z komisj¹) planu promocji okrelonej marki
wódki, jak równie¿ czuwa nad przekazywaniem zamówieñ
z sieci sprzeda¿y detalicznej do prowincjonalnej komisji.
Na podstawie raportów sprzeda¿y komisje prowincjonalne
dokonuj¹ analizy planu sprzeda¿y i sk³adaj¹ zamówienia
u eksporterów. W akcji promocyjnej nale¿y uwzglêdniæ
atrakcyjnoæ opakowania jednostkowego oraz mo¿liwoæ
za³¹czania do opakowania gad¿etów (takich jak maskotka,
ma³y CD lub dodatkowa butelka oferowanego alkoholu
o pojemnoci 50 ml). Niezbêdne jest utrzymywanie sta³ego,
wysokiego standardu jakociowego, wobec wyrywkowych
i okresowych kontroli fizyko-chemicznych sprzedawanego
towaru, które porównuj¹ z za³¹czonym wczeniej wzorem
przechowywanym w laboratoriach prowincjonalnych. Skuteczn¹
mo¿e okazaæ siê reklama w prasie regionalnej (wydawnictwa
etniczne) i ogólnokrajowej oraz w lokalnych programach
radiowych i telewizyjnych.
Akceptacja okrelonej marki wódki przez prowincjonaln¹
komisjê zapewnia kontynuacjê zamówieñ w przysz³oci,
a jednoczenie uregulowanie nale¿noci, gdy¿ towar zamawia
agencja rz¹dowa.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W ostatnich piêciu latach kanadyjski import wódek systematycznie rós³. W 2004 r. osi¹gn¹³ on wartoæ 104,3 mln CAD
(tj. wzrost o 60,1% w stosunku do wyników 2003 r.). W okresie
styczeñ-padziernik 2005 r. import wyniós³ 80,4 mln CAD.
Wzrost importu wódek do Kanady jest spowodowany
rosn¹cym popytem wewnêtrznym.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Warunki dostêpu do rynku

Polska zajmuje 5. pozycjê na licie eksporterów wódek do
Kanady (po Rosji, Szwecji, USA i Finlandii). W 2004 r.
polski eksport wyniós³ 3,7 mln CAD, co stanowi³o wzrost
o 4,5% w stosunku do 2003 r. W okresie styczeñ-padziernik
2005 r. wartoæ polskich dostaw wynios³a 3,5 mln CAD i by³
to wzrost o 23,2% wobec analogicznego okresu 2004 r.
Szacuje siê, ¿e polski eksport w 2005 r. przekroczy³ 4 mln
CAD. Pozycjê Polski na rynku kanadyjskim umacnia te¿
i wysoka jakoæ dostarczanego towaru.

Produkcja, import, eksport i dystrybucja wyrobów alkoholowych w Kanadzie odbywa siê pod nadzorem pañstwa,

Eksportowany towar przeznaczony jest zarówno dla
odbiorców klasy redniej, jak równie¿ dla zamo¿niejszych

· Gotowe artyku³y spo¿ywcze, napoje alkoholowe,
bezalkoholowe (dzia³y HS 22, 23, 18, 17)
HS 220860  wódka

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne
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i koneserów produktów luksusowych (premium vodka) jak
np. marki Chopin czy Belvedere.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Polskie wódki s¹ w Kanadzie znane i ciesz¹ siê dobr¹
opini¹. Szczególnie rozpoznawalne s¹ marki wódek czystych
(produkowanych z ziemniaków i ¿yta), takie jak: Wyborowa,
Luksusowa, Hetman, Cracovia oraz w klasie premium 
Chopin i Belvedere. Ceniona jest wódka gatunkowa  ¯ubrówka.
Wprowadzenie nowej marki jest procesem d³ugotrwa³ym
i kosztownym, lecz ostatecznie skutkuje wzmocnieniem
pozycji na rynku.
Polscy producenci/eksporterzy wraz z firm¹ agencyjn¹
powinni braæ udzia³ w specjalistycznych, bran¿owych
imprezach targowych organizowanych na terenie Kanady
(WEH szczególnie rekomenduje organizowan¹ w cyklu
dwuletnim imprezê targow¹ SIAL  International Food,
Beverage, Wine and Spirit Exhibition, Montreal, Quebec,
a tak¿e Wine & Cheese Show, Toronto, Ontario).

HS 220300  piwo

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Polska zajmuje 11. miejsce wród eksporterów piwa do
Kanady. Pozycjê tê utrzymuje od kilku lat. G³ównymi
eksporterami na ten rynek s¹: Meksyk, USA, Holandia, Belgia,
Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Czechy. Pozycjê tê nale¿y
uznaæ za wysok¹, szczególnie uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e czo³owi
eksporterzy europejscy to kraje o kilkusetletniej tradycji,
oferuj¹cy znane marki.
Eksport piwa z Polski w 2004 r. ukszta³towa³ siê na
poziomie 3,9 mln CAD, natomiast w okresie styczeñpadziernik 2005 r. wyniós³ 4,2 mln CAD (by³ to wzrost
o 18,3% w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.). Ocenia
siê, ¿e eksport piwa z Polski do Kanady w ca³ym 2005 r.
przekroczy 4,7 mln CAD.
Polskie piwo charakteryzuje siê dobr¹ jakoci¹. Nie jest
niestety rozprowadzane w sieci du¿ych supermarketów
(odbiorcy to g³ównie rynek etniczny). Oko³o 90% dostaw
z Polski w 2004 r. by³o kierowane na rynek prowincji Ontario.
Gatunki piwa wysokiej jakoci importowane od tradycyjnych
i znanych producentów europejskich maj¹ swoich wiernych
klientów. Osi¹gniêcie przez Polskê poziomu jego eksportu
nie bêdzie raczej mo¿liwe w najbli¿szej przysz³oci,
jednak¿e istnieje szansa zwiêkszenia wielkoci dostaw.

Warunki dostêpu do rynku
Produkcja, import, eksport i dystrybucja piwa odbywa siê
na takich samych zasadach, jak w przypadku wódek.
Dla dostawców piwa rynek kanadyjski jest rynkiem
trudnym, ze wzglêdu na siln¹ konkurencjê nie tylko ze strony
eksporterów, ale równie¿ producentów krajowych. Produkcja
krajowa stanowi ponad 90% ³¹cznej wartoci sprzeda¿y piwa
na rynku.
Zasadnicz¹ spraw¹ dla eksportera jest znalezienie dobrego
agenta  firmy kanadyjskiej, która wprowadzi³aby okrelon¹
markê piwa na rynek prowincji, a nastêpnie kontynuowa³a
dzia³ania zmierzaj¹ce do poszerzenia asortymentu i zwiêkszenia
wolumenu sprzeda¿y prowadz¹c uzgodnione z eksporterem
dzia³ania promocyjne. Firma agencyjna reprezentuje eksportera/producenta wobec w³adz prowincjonalnych, pracuj¹c na
zasadach uzgodnionej prowizji.
Wprowadzenie nowego gatunku piwa lub spowodowanie
wzrostu wartoci eksportu piwa dotychczas eksportowanego
wymaga znacznych nak³adów finansowych na promocjê.
Nale¿a³oby podj¹æ intensywne dzia³ania celem wprowadzenia polskiego piwa na rynek prowincji Quebec  drugiej
najwiêkszej prowincji kanadyjskiej, gdzie w ostatnich piêciu
latach eksportu polskiego piwa nie odnotowano.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kanada posiada d³ugoletni¹ tradycjê produkcji piwa,
a jednoczenie jest znacz¹cym jego importerem. Import
piwa do Kanady w ostatnich piêciu latach wykazuje systematyczny wzrost. Spowodowany jest on rosn¹c¹ konsumpcj¹
wród m³odszego pokolenia. W 2004 r. ³¹czna wartoæ importu
piwa do Kanady wynios³a 349,3 mln CAD (tj. wzrost o 4,1%
w stosunku do wyników 2003 r.), a w okresie 10 miesiêcy
2005 r. wynios³a 365,9 mln CAD (wzrost o 22,7% w stosunku
do analogicznego okresu 2004 r.).

%$

HS 1806  czekolada i wyroby czekoladowe
Warunki dostêpu do rynku
Warunkiem dalszego zwiêkszenia polskiego eksportu
wyrobów czekoladowych do Kanady jest ich wprowadzenie
do sprzeda¿y w sieciach du¿ych supermarketów o zasiêgu
ogólnokrajowym. Jest to mo¿liwe poprzez importerów/hurtowników, posiadaj¹cych kontakty biznesowe oraz dysponuj¹cych
odpowiednim kapita³em. Wejcie do sieci supermarketów
wymaga zwiêkszenia wydatków na promocjê, utrzymania
regularnoci dostaw i ich wysokiej jakoci.
W 2005 r. najwiêkszy importer polskich towarów
spo¿ywczych  firma Omega Food Importers C. Ltd.,
Mississauga, Ontario otworzy³a w³asny supermarket.
Rynek kanadyjski jest trudny zarówno z uwagi na
konkurencjê (krajow¹ i zagraniczn¹), jak i wymogi Canadian
Food Inspection Agency (CFIA), dotycz¹ce etykietowania
towarów. W przypadku ¿ywnoci istnieje obowi¹zek umieszczania na ka¿dym opakowaniu jednostkowym dwujêzycznej
informacji (w jêz. angielskim i francuskim) o sk³adnikach
i wartoci od¿ywczej produktu, a tak¿e o substancjach (u¿ytych
nawet w ladowych ilociach), mog¹cych spowodowaæ alergiê
(np. bia³ko, orzechy). Artyku³y spo¿ywcze, pozbawione tych
informacji na etykietach nie bêd¹ dopuszczone do obrotu.
Stwierdzenie w wyrobie choæby ladowej obecnoci substancji
wywo³uj¹cej alergiê, przy braku tej informacji na opakowaniu
jednostkowym, powoduje wycofanie ca³ych partii towaru
z sieci sprzeda¿y detalicznej w ca³ej Kanadzie oraz poci¹gniêcie
do odpowiedzialnoci cywilnej.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kanada jest znacz¹cym importerem czekolady i wyrobów
czekoladowych. £¹czna wartoæ importu tych wyrobów
w 2004 r. wynios³a 570,2 mln CAD (by³ to wzrost o 7,8%
wobec wyników 2003 r.), a w okresie styczeñ-padziernik
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

2005 r.  453,3 mln CAD (minimalny spadek w stosunku do
analogicznego okresu 2004 r.).
Nale¿y podkreliæ, ¿e Kanada jest równoczenie du¿ym
producentem i eksporterem tych wyrobów. W 2004 r. ich
eksport wyniós³ 925,4 mln CAD.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Konkurencja na rynku kanadyjskim jest du¿a. Polska
znajduje siê na 14. miejscu wród eksporterów czekolady
i wyrobów czekoladowych (w 2004 r. wartoæ dostaw osi¹gnê³a
poziom 3,4 mln CAD). W okresie styczeñ  padziernik
2005 r. polski eksport wyniós³ 3,1 mln CAD (wzrost o 17,4%
w stosunku do I-X 2004 r). Szacuje siê, ¿e dostawy z Polski
w 2005 r. osi¹gnê³y wartoæ 4 mln CAD. Polska jest
najwiêkszym eksporterem wyrobów czekoladowych do Kanady
wród krajów Europy rodkowej. W latach 2000-2004 eksport
z Polski wzrós³ o 130%. Dostawy z Polski mog¹ stanowiæ
konkurencjê dla innych dostawców, gdy bêd¹ bardziej
rozpoznawalne w sieci supermarketów o zasiêgu ogólnokrajowym.
G³ówni eksporterzy czekolady i wyrobów czekoladowych
na rynek kanadyjski to: USA (62% ca³kowitej wartoci
eksportu w 2004 r.), Wielka Brytania, Belgia, Niemcy,
Szwajcaria, Francja, Irlandia, Holandia.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Kanada jest potencjalnym rynkiem zbytu dla polskich
wyrobów czekoladowych wysokiej jakoci. Polskie produkty
trafiaj¹ g³ównie do sieci sklepów i supermarketów etnicznych.
Od 60% do 80% polskiego eksportu jest kierowane do
prowincji Ontario, Quebec i Kolumbii Brytyjskiej. Firmy
prowadz¹ce sprzeda¿ detaliczn¹ w innych prowincjach
(takich jak Alberta, Manitoba czy Saskatchewan) dokonuj¹
zakupów u importerów/hurtowników z prowincji Ontario.
Wyroby czekoladowe produkowane przez takie zak³ady jak:
E.Wedel S.A.  Warszawa, Kopernik S.A. Toruñ, Wawel S.A.
 Kraków, Goplana S.A.  Poznañ, Jutrzenka S.A.  Bydgoszcz,
Olza S.A.  Cieszyn oraz Solidarnoæ Sp. z o.o.  Lublin
cenione s¹ przez klientów zarówno ze rodowiska Polonii
Kanadyjskiej, jak równie¿ innych grup etnicznych.

HS 1704  cukry i wyroby cukiernicze

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kanada jest znacz¹cym importerem wyrobów cukierniczych,
a równoczenie producentem i du¿ym eksporterem w tej
bran¿y. Poziom importu w ostatnich piêciu latach jest
zmienny, z tendencj¹ spadkow¹ w 2003 r. i 2004 r. W 2004 r.
³¹czna wartoæ importu tych wyrobów wynios³a 276,9 mln
CAD (spadek o 5,3% w stosunku do wyników 2003 r.).
W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. import wyniós³
231,7 mln CAD (spadek o 1,6% w porównaniu z analogicznym
okresem 2004 r.). W 2004 r. Kanada wyeksportowa³a wyroby
cukiernicze na kwotê 510,7 mln CAD.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Konkurencja na rynku kanadyjskim jest du¿a. W 2004 r.
Polska zajmowa³a 10 pozycjê wród eksporterów z wynikiem
3,8 mln CAD. W latach 2000-2004 polski eksport w tej
grupie towarowej wzrós³ o 40%. W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. eksport z Polski wyniós³ 3,6 mln CAD
(wzrost o 14,2% w porównaniu do analogicznego okresu
2004 r.).
Szacuje siê, ¿e dostawy w ca³ym 2005 r. przekroczy³y
4 mln CAD. Chocia¿ Polska jest najwiêkszym eksporterem
wród krajów Europy rodkowej, dostawy z Polski s¹ jednak
ma³o rozpoznawalne w sieci supermarketów.
G³ówni eksporterzy wyrobów cukierniczych na rynek
kanadyjski to: USA (65,5% ca³kowitej wartoci eksportu
w 2004 r.), Niemcy, Chiny, Belgia, Holandia, Meksyk, Wielka
Brytania, Brazylia.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Istnieje mo¿liwoæ zwiêkszenia polskiego eksportu wyrobów
cukierniczych na rynek Kanady (szczególnie sezamek,
wyrobów ¿elowych, pierników, wafli, biszkoptów, biskwitów).
Sprzeda¿ wyrobów cukierniczych jest prowadzona w tej
samej sieci dystrybucji, co wyroby czekoladowe. Najbardziej
znane i sprzedawane w sieci supermarketów o zasiêgu
ogólnokanadyjskim (Provigo, IGA, Loblaws, P&A, Metro
oraz w magazynach o szerokim profilu towarowym jak
Uniprix, Pharmaprix) s¹ sezamki. Popyt na nie przewy¿sza
poda¿. Konkurencj¹ s¹ dostawy z Chin i Francji. Podstawowym
kana³em dystrybucji wyrobów cukierniczych pozostaj¹ sklepy
etniczne.

Warunki dostêpu do rynku

· Szk³o i wyroby ze szk³a (dzia³ HS 70)

Wprowadzenie wyrobów cukierniczych do sieci du¿ych
supermarketów wymaga spe³nienia tych samych warunków,
co w przypadku czekolady i wyrobów czekoladowych.
Identyczne s¹ wymogi CFIA dotycz¹ce etykietowania
towarów (w jêz. angielskim i francuskim) oraz bezwzglêdnej
koniecznoci deklarowania na jednostkowych opakowaniach
obecnoci (nawet w ladowych ilociach) substancji mog¹cych
spowodowaæ alergiê. Wyroby cukiernicze, posiadaj¹ce przydatnoæ do spo¿ycia krótsz¹ ni¿ trzy miesi¹ce, powinny 
zgodnie z wymogami CFIA  posiadaæ datê przydatnoci do
spo¿ycia wydrukowan¹ na opakowaniu.

HS 7013  wyroby ze szk³a u¿ytku domowego i biurowego

Istotne jest ograniczenie zwi¹zane z odleg³oci¹ rynku
kanadyjskiego (tym samym wyd³u¿eniem terminu dostaw),
wykluczaj¹ce eksport polskich wyrobów cukierniczych o krótkim terminie wa¿noci (poni¿ej 3 miesiêcy).
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Warunki dostêpu do rynku
Wyroby sklasyfikowane w tej grupie towarowej mog¹ byæ
importowane, reklamowane i sprzedawane na rynku
kanadyjskim wy³¹cznie pod warunkiem ich ca³kowitej
zgodnoci z przepisami, wydanego w 1997 r., rozporz¹dzenia
dotycz¹cego obecnoci kadmu i o³owiu w wyrobach ze szk³a
i ceramiki emaliowanej.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kanada importuje du¿e iloci wyrobów ze szk³a. W 2004 r.
wartoæ importu wynios³a 291,8 mln CAD (wzrost o 1,5% do
analogicznego okresu 2003 r.). W okresie styczeñ-pa-
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dziernik 2005 r. import wyniós³ 225,3 mln CAD (spadek
o 5,4% do 2004 r.).
W 2004 r. odnotowano wzrost eksportu z Chin o 21,6%
w stosunku do wyników 2003 r. (wartoæ dostaw wynios³a
64,7 mln CAD). W okresie 2000-2004 eksport z Chin wzrós³
o 122,3%. Chiny stanowi¹ najwiêksze zagro¿enie zarówno
dla polskich dostaw, jak i dla dostaw pozosta³ych europejskich
i amerykañskich eksporterów.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
G³ównymi eksporterami szk³a u¿ytkowego na rynek
kanadyjski s¹: USA, Chiny, Austria, Francja, W³ochy, Niemcy.
W 2004 r., Polska, osi¹gaj¹c wartoæ eksportu 7,2 mln CAD
(wzrost o 75,6% do wyników 2000 r.), znalaz³a siê na 8.
pozycji listy eksporterów, nieznacznie wyprzedzaj¹c Czechy.
W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. dostawy z Polski
wynios³y 5,8 mln CAD (spadek o 1,6% do wyników
analogicznego okresu 2004 r.). Wszyscy g³ówni eksporterzy
(z wyj¹tkiem Chin  wzrost eksportu o 11,9%) odnotowali
spadek sprzeda¿y.
Dostawy szk³a u¿ytkowego z Polski s¹ nadal konkurencyjne.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Importem wyrobów ze szk³a zajmuj¹ siê wyspecjalizowane
firmy m.in. Abbot of England, New York, Ontario, Crystal
Clear Industries Inc., St.Laurent, Quebec oraz firmy
polonijne. Wa¿nym wydarzeniem w tej bran¿y by³o uruchomienie w 2003 r. w Toronto, Ontario przedstawicielstwa
Kronieñskich Hut Szk³a KROSNO S.A. obejmuj¹cego
swym zasiêgiem rynek Ameryki Pó³nocnej. Firma dzia³a
pod nazw¹ Krosno America Inc.
Polscy producenci w swej ofercie na rynek kanadyjski
powinni uwzglêdniaæ odpowiednie wzornictwo  modne
aktualnie na tym rynku s¹ wzory geometryczne a tak¿e
wyraziste, ostre kolory (czerwony, br¹zowy, z³oty, czarny).
Celowa jest promocja na rynku kanadyjskim polskich
wyrobów ze szk³a, prowadzona za porednictwem
profesjonalnego czasopisma tej bran¿y  Retail News
(którego w³acicielem jest The Canadian Gift and Tableware
Association). Magazyn wydawany jest 6 razy w roku, a jego
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dystrybucja odbywa siê w czasie najwiêkszych targów
upominków i artyku³ów sto³owych w Toronto, Ontario,
Edmonton, Alberta i Montreal, Quebec.

Inne perspektywiczne obszary wspó³pracy
· Rozwój wspó³pracy gospodarczej Kanady z Uni¹ Europejsk¹ wskazuje na wzrost znaczenia innych, obok
wymiany handlowej, dziedzin wspó³pracy.
Takimi sektorami, gdzie mo¿liwe jest zwiêkszenie
wspó³pracy s¹ sektory: energetyki i infrastruktury, a tak¿e
przemys³u motoryzacyjnego (w tym, czêci do samochodów)
i przemys³u produkcji taboru szynowego. Jednak w przypadku
przemys³u produkcji samochodów i czêci do nich, dotychczasowe zaanga¿owanie strony kanadyjskiej w Polsce
i Europie rodkowej (nawet pomimo wsparcia ze strony
kanadyjskich agend rz¹dowych) nie jest zbyt du¿e.
Spodziewanych efektów nie przynios³a równie¿ dotychczasowa wspó³praca z firm¹ Bombardier w zakresie taboru
szynowego (mimo jej obecnoci w Polsce).
· Odrêbnym zagadnieniem, w którym mo¿na upatrywaæ
szansy na wzajemn¹ wspó³pracê jest dostêp do kanadyjskiego rynku pracy dla firm polskich oraz wiadczenie
us³ug technicznych, podwykonawstwa w projektach
energetycznych (np. przy budowie gazoci¹gów, ropoci¹gów i linii wysokiego napiêcia), a tak¿e wejcie na
rynek zamówieñ publicznych we wspó³pracy z firmami
kanadyjskimi. Mo¿liwoci takie zwiêksza wczeniejsza
wspó³praca partnerów. Temat ten jest poruszany w negocjacjach TIEA z UE.
· Poprawa klimatu inwestycyjnego oraz nap³yw inwestorów
zagranicznych mog¹ sprzyjaæ wspólnemu finansowaniu
du¿ych przedsiêwziêæ inwestycyjnych w Polsce.
Przyk³adowo, na polski rynek nieruchomoci wesz³a
kanadyjska firma Ivanhoe Cambridge, która zainwestowa³a
ok. 470 mln USD, kontrakt na dokoñczenie budowy elektrowni P¹tnów II uzyska³a firma SNC Lavalin z Montrealu
(320 mln EUR).
W 2005 r. zwiêkszy³a siê aktywnoæ kapita³u pochodzenia
kanadyjskiego.
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MEKSYK
Obroty handlowe Polski z Meksykiem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

63 959

104 381

52 968

76 545

89 269

74 920

139,6

Import

76 232

84 096

97 140

124 691

120 167

161 860

157,6

Obroty

140 191

188 477

150 109

201 237

209 436

236 780

149,3

Saldo

-12 273

20 284

-44 172

-48 145

-30 898

-86 940

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Meksykiem w latach 2000-2004
charakteryzowa³ systematyczny wzrost polskiego importu, przy
zmiennej dynamice wzrostu eksportu. Najwiêkszy spadek
eksportu mia³ miejsce w 2002 r. Eksport osi¹gn¹³ wówczas
wartoæ 53 mln USD, przy wartoci 104 mln USD  w 2001 r.
Saldo obrotów handlowych Polski w analizowanym okresie
by³o ujemne (od ok. 44 mln USD do ok. 87 mln USD).
Wyj¹tek stanowi³ rok 2001, kiedy dodatnie saldo obrotów
wynios³o 20,2 mln USD.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w polskim eksporcie do Meksyku stanowi³y:
 towary przemys³u maszynowego (udzia³ tej grupy towarowej
w eksporcie stanowi³ 27 %),
 pojazdy (19,7 %),
 towary przemys³u chemicznego (14,9 %).
Przez wiele lat g³ównymi towarami w polskim eksporcie
do Meksyku by³y produkty rolno-spo¿ywcze (rzepak, kazeina,
cukier, mleko w proszku). Wartoæ eksportu towarów z tej
grupy waha³a siê w granicach od kilkuset tysiêcy do
kilkudziesiêciu milionów dolarów. Polska by³a trzecim  po
USA i RFN  dostawc¹ mleka w proszku do Meksyku.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) nast¹pi³a poprawa struktury
towarowej polskiego eksportu do Meksyku. Najwiêksze
pozycje towarowe stanowi³y: samochody i czêci, kazeina,
papier, lampy elektronowe, mleko w proszku, ¿arówki,
czêci i akcesoria do pojazdów, meble, alkohol etylowy,
aluminium, konwertory, aparatura do telefonii, zastawy sto³owe,
wyroby ze szk³a, transformatory, os³ony szklane, spycharki
oraz inne pozycje o wartoci poni¿ej 1 mln USD.
G³ównymi towarami w polskim imporcie z Meksyku
w 2005 r. (dane za11 miesiêcy) by³y:
 towary przemys³u elektromaszynowego (udzia³ tej grupy
towarów w polskim imporcie stanowi³ 68%):
 aparatura do telefonii (48 mln USD),
 maszyny i zespo³y do maszyn do przetwarzania danych
(21 mlnUSD),
 pojazdy samochodowe i ich czêci (12,4 mlnUSD),
 uk³ady scalone (7,4 mlnUSD)
oraz inne urz¹dzenia.
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1. Warunki dostêpu do rynku
Rynek meksykañski nale¿y do trudnych. Wynika to przede
wszystkim z barier administracyjnych oraz braku kompleksowej
informacji gospodarczej o rynku.
Podstawowe bariery administracyjne to: brak przejrzystoci
zasad funkcjonowania administracji publicznej na ka¿dym
szczeblu zarz¹dzania, niezrozumia³e przepisy celne i dowolnoæ
ich interpretacji przez urzêdników oraz przed³u¿aj¹ce siê
procedury uzyskiwania pozwoleñ. Dodatkowe utrudnienia
w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej w Meksyku to: brak
bezpieczeñstwa osobistego i przewo¿onych produktów,
korupcja, czêste kradzie¿e oraz trudnoci w egzekwowaniu
swoich praw.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Meksyk jest krajem o najwiêkszej populacji ludnoci
hiszpañskojêzycznej (107 mln obywateli). Pozwala to na
osi¹ganie korzyci wynikaj¹cych z ekonomii skali (nawet
bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 48% spo³eczeñstwa ¿yje w biedzie).
Dodatkowym atutem Meksyku jest partnerstwo gospodarcze
z 43 pañstwami na wiecie, co powoduje, ¿e obecnoæ na
rynku meksykañskim pozwala na korzystniejsze wchodzenie
na rynki zarówno Stanów Zjednoczonych i Kanady, jak i innych
krajów Ameryki £aciñskiej. Rynek meksykañski nale¿y do
rednio nasyconych pod wzglêdem dóbr konsumpcyjnych.
Wed³ug róde³ meksykañskich na terenie Meksyku jest
zarejestrowanych 13 firm z kapita³em polskim o wartoci
213 tys. USD. Do najwiêkszych i najbardziej prê¿nych nale¿y
Nowy Styl, produkuj¹cy krzes³a obrotowe oraz Kwazar,
wytwarzaj¹cy opryskiwacze do drzew.
Analizy rynkowe wskazuj¹ na znaczn¹ ch³onnoæ rynku
meksykañskiego w zakresie produktów z sektorów meblowego, maszynowego (szczególnie maszyny wykorzystuj¹ce
BAT  Best Avaiable Techniques) i chemicznego  zarówno
obecnie, jak i perspektywie lat nastêpnych.
Popyt na towary, które s¹ przedmiotem aktualnej wymiany
handlowej, jak: mleko w proszku, kazeina, wyroby z tektury,
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czêci samochodowe oraz maszyny i urz¹dzenia i us³ugi
bêdzie kszta³towa³ siê na dotychczasowym poziomie (szczególnie na wyroby bia³kopochodne).

4. Bran¿e, towary i us³ugi o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP, za perspektywiczne dla polskich
eksporterów mo¿na uznaæ szeroko rozumiane przetworzone
produkty spo¿ywcze (w tym s³odycze).

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej opiera siê
g³ównie na ni¿szej, od oferowanej przez konkurentów, cenie,
przy porównywalnym poziomie standardów jakociowych.
Poziom techniczny oraz jakoæ produktów i us³ug oferowanych
na rynku meksykañskim s¹ niew¹tpliwie ni¿sze ni¿
w krajach UE (w tym Polsce). Szczególnie widoczne s¹
ró¿nice w sektorach ICT (Information and Communication
Technologies), ochrony rodowiska oraz wszystkich tych,
które wykorzystuj¹ zaawansowane technologie.
Wa¿nym elementem w ocenie konkurencyjnoci jest trwa³oæ
i stabilnoæ powi¹zañ handlowych, oraz (w przypadku np.
czêci samochodowych) powi¹zania sieciowe korporacji
transnarodowych, które maj¹ swoje filie i sta³ych dostawców
zarówno w Polsce, jak i w Meksyku.

W zakresie towarów ¿ywnociowych, polityka importowa
Meksyku ma na celu szczeln¹ ochronê rynku wewnêtrznego
przed konkurencj¹ zagraniczn¹.
Powolna liberalizacja przepisów importowych oraz intensywne zabiegi Polski o zezwolenie na import polskiego
miêsa do Meksyku pozwol¹ na zwiêkszenie jego eksportu
w grupie towarów rolno-spo¿ywczych.
W zakresie us³ug odnotowywane jest zapotrzebowanie na
us³ugi informatyczne oraz us³ugi dla sektora energetycznego
i paliwowego.
Realizacja planowanej prywatyzacji sektora energetycznego
zapewne poci¹gnie za sob¹ potrzebê g³êbokiej jego restrukturyzacji organizacyjnej oraz technicznej, co spowoduje zwiêkszone zapotrzebowanie na produkty i us³ugi dla tej bran¿y.
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Wymiana handlowa Polski z USA w latach 2000-2005
charakteryzuje siê ujemnym saldem obrotów towarowych.
W latach 2001-2004 utrzymywa³a siê wzrostowa tendencja
wzajemnych obrotów, wzrasta³ systematycznie zarówno
polski eksport do USA, jak i import z tego kraju.
Rynek amerykañski znajduje siê na 16. miejscu wród
rynków eksportowych Polski. Polska natomiast zajmuje 63.
pozycjê wród dostawców towarów na rynek amerykañski.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy), najwiêkszy udzia³
w polskim eksporcie na rynek Stanów Zjednoczonych mia³y
nastêpuj¹ce towary i grupy towarowe:
· maszyny i urz¹dzenia, w tym: spycharki, ³o¿yska toczne,
kable, silniki turboodrzutowe i czêci, lampy elektryczne,
turbiny (24,6%),
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· metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym: k¹towniki i kszta³towniki, blachy grube i cienkie
oraz tama miedziana i aluminiowa (13,7%),
· meble (8,7%),
· gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym: miêso i przetwory,
napoje alkoholowe (8,4%),
· produkty przemys³u chemicznego, w tym: nawozy
mineralne, kazeina (7,1%),
· przyrz¹dy pomiarowe i narzêdzia, w tym: aparatura do
automatycznej regulacji i kontroli, narzêdzia lekarskie,
sprzêt ortopedyczny (6,4%),
· szk³o, ceramika i wyroby (5,2%),
· koks (4,1%).
W omawianym okresie zmniejszy³ siê natomiast polski
eksport takich artyku³ów jak: ryby i skorupiaki, produkty
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mleczarskie, warzywa, ró¿ne przetwory spo¿ywcze, koks,
produkty farmaceutyczne, kauczuk i wyroby, per³y i kamienie
szlachetne i pó³szlachetne, dzie³a sztuki i antyki.
W 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.
najwiêkszy wzrost w polskim eksporcie na rynek amerykañski
osi¹gniêto w towarach:
· materia³y w³ókiennicze impregnowane (ponad 5-krotny
wzrost),
· materia³y fotograficzne i kinematograficzne (4-krotny
wzrost),
· wyroby cukiernicze, wyroby z aluminium, garbniki i barwniki
(ponad 3-krotny wzrost),
· w³ókna chemiczne ci¹g³e, nakrycia g³owy, narzêdzia,
przybory, sztuæce (ponad 2-krotny wzrost).
W polskim imporcie z USA dominowa³y w tym okresie
nastêpuj¹ce grupy towarowe i towary:
· maszyny i urz¹dzenia, w tym: elektroniczne uk³ady scalone,
sprzêt do telefonii, komputery, silniki turboodrzutowe,
tranzystory i diody, wirówki (33,9% udzia³ w polskim
imporcie z USA),
· produkty przemys³u chemicznego, w tym: farmaceutyki,
preparaty perfumeryjne (17,1%),
· przyrz¹dy pomiarowe i narzêdzia, w tym: narzêdzia
lekarskie weterynaryjne, aparatura ortopedyczna, przyrz¹dy
do analizy fizyczno-chemicznej (9,3%),
· samoloty (8,3%),
· samochody osobowe (6,7%),
· metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(5,1%),
· tworzywa sztuczne i wyroby (4,8%).
Do najwa¿niejszych polskich eksporterów na rynek amerykañski nale¿¹: Polski Koks S.A., Kimball Electronics Sp. z o.o.,
Gdañska Stocznia Remontowa S.A, Swedwood Poland
(meble dla Ikei), Tele-Fonika Kable SA, Animex Sp. z o.o.,
Reckitt Benckiser (Poland) SA, Alstom Power, WSK PZLRzeszów, Volvo Polska Sp. z o.o.

1. Warunki dostêpu do rynku
Stany Zjednoczone s¹ rynkiem szeroko otwartym na
towary zagraniczne. Przejawem tego jest przede wszystkim
najwy¿szy na wiecie poziom importu, przekraczaj¹cy
rocznie 1,8 bln USD, przy równoczenie wysokim deficycie
obrotów towarowych z zagranic¹. Promuj¹c w wiecie ideê
wolnego handlu miêdzynarodowego, USA maj¹ bardzo niskie
stawki celne (rednia stawka 4%), a inne instrumenty ochrony
rynku, jak kontyngenty taryfowe czy licencje i pozwolenia
importowe maj¹ marginalne znaczenie.
Nie ma zasadniczych ograniczeñ traktatowych w polskim
eksporcie do USA. Odbywa siê on na takich samych warunkach,
jak eksport z innych pañstw cz³onkowskich UE. Istniej¹ce
wymogi (np. przepisy sanitarne czy techniczne i standaryzacyjne)
obejmuj¹ wszystkich eksporterów do USA.
Jako pewne utrudnienie mo¿na uznaæ obowi¹zek uzyskiwania przez obywateli polskich wiz wjazdowych do Stanów
Zjednoczonych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e w ostatnich
kilku latach do WEH w Waszyngtonie nie nap³ywaj¹ informacje
o przypadkach odmowy wiz dla przedstawicieli polskich
eksporterów.
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Notowane s¹ natomiast odmowy uzyskania wiz pracowniczych i pozwoleñ na pracê dla kierowanych do Stanów
Zjednoczonych polskich ekip maj¹cych wiadczyæ us³ugi
w ramach podpisanych kontraktów. Ostatnio dotyczy³o
to ekipy remontowo-budowlanej czy za³ogi wiertni naftowej.
Naturalnym utrudnieniem w dostêpie do rynku amerykañskiego jest odleg³oæ, co powoduje zwiêkszone koszty
transportu, spedycji, ubezpieczenia i przekraczania granicy.
Bariery i ograniczenia w dostêpie zagranicznych towarów
do rynku amerykañskiego maj¹ g³ównie charakter horyzontalny.
Do najwa¿niejszych z nich mo¿na zaliczyæ:
 zobowi¹zania USA wynikaj¹ce z bilateralnych i regionalnych umów handlowych  USA podkrelaj¹, ¿e
czuj¹ siê zwi¹zane wielostronnymi negocjacjami handlowymi
w ramach WTO, a równoczenie zawieraj¹ dwustronne
preferencyjne umowy gospodarcze, handlowe i inwestycyjne, nie w pe³ni zgodne z tymi zasadami a dyskryminuj¹ce dostawców z krajów trzecich,
 bariery taryfowe  Stany Zjednoczone nadal nie zredukowa³y wszystkich taryf celnych np. przewidzianych
poprzednimi ustaleniami GATT, choæ postêp w tej
dziedzinie jest znacz¹cy. Nadal wystêpuj¹ kominy taryfowe
na niektóre towary. Oczekuje siê, ¿e w przypadku
sukcesu rundy negocjacyjnej DDA nast¹pi dalsza
redukcja taryf w USA,
 inne bariery pozataryfowe  w USA obowi¹zuje szereg
dodatkowych utrudnieñ oko³ocelnych zwiêkszaj¹cych
koszty transakcji handlowych. S¹ to np. ograniczenia
ilociowe, dodatkowe op³aty celne, obowi¹zek awizowania
i notyfikowania przesy³ek. Pewne trudnoci wynikaj¹ te¿
z faktu, ¿e USA wci¹¿ nie uznaj¹ UE za uniê celn¹, a za
swoich partnerów celnych uznaj¹ krajowe administracje
celne. Nowe trudnoci w tym wzglêdzie powsta³y po
wprowadzeniu przepisów w zakresie przeciwdzia³ania
zagro¿eniu bioterrorystycznemu. W tej grupie barier
wyszczególniæ mo¿na te¿ obowi¹zuj¹ce procedury celne
i przewozowe, dokumentacjê celn¹, wiadectwa pochodzenia, op³aty manipulacyjne, pozwolenia i zezwolenia,
licencje, zakazy importu,
 techniczne bariery w handlu  du¿a iloæ wymogów
zwi¹zanych z importem do USA stanowi powa¿ny problem
dla kontrahentów handlowych. Wród tych wymogów
nale¿y wymieniæ wynikaj¹ce z przepisów a dotycz¹ce
takich kwestii, jak standaryzacja, certyfikacja, akredytacja,
normy techniczne i procedury zgodnoci, oznakowanie
towarów, bezpieczeñstwo produktów, ochrona rodowiska,
ochrona konsumentów,
 przepisy sanitarne i fitosanitarne  ta dziedzina obrotu
towarowego jest szczególnie dok³adnie regulowana. USA
s¹ sygnatariuszem prozumienia WTO Sanitary and
Phytosanitary Agreement (SPS). Istnieje te¿ dwustronne
porozumienie UE-USA dotycz¹ce wymogów weterynaryjnych. Jednym z najwa¿niejszych postanowieñ porozumienia jest zasada wzajemnej uznawalnoci dokumentów
i procedur weterynaryjnych. Kolejne wa¿ne porozumienie
to regionalizacja w zakresie chorób zwierzêcych, obejmuj¹ce tylko 15 dotychczasowych pañstw cz³onkowskich
UE. Przepisy sanitarne i fitosanitarne obejmuj¹ zwierzêta
¿ywe (hodowlane i dzikie), miêso i przetwory, drób
i przetwory, ryby i przetwory, roliny i produkty rolinne,
mleko i przetwory, jaja, wyroby alkoholowe, dodatki
dietetyczne i dodatki do ¿ywnoci, ¿ywnoæ dla zwierz¹t,

&









&

leki i rodki medyczne, kosmetyki, sprzêt medyczny
i elektroniczny emituj¹cy promieniowanie, sprzêt i urz¹dzenia medyczne, substancje niebezpieczne. Inne przepisy
dotycz¹ importu napojów alkoholowych i wyrobów
tytoniowych. Z uwagi na wieloæ agencji zajmuj¹cych siê
kontrol¹ obrotu w zakresie ww. towarów, podlegaj¹cych
ró¿nym resortom, niejednokrotnie uprawnienia i zadania
tych agencji siê dubluj¹. Oddzia³ywuje to negatywnie na
dostêp do rynku amerykañskiego,
zamówienia rz¹dowe  mimo, ¿e USA s¹ zwi¹zane
porozumieniem WTO on Government Procurement oraz
podobnym dwustronnym porozumieniem UE-USA,
dostêp firm europejskich do zamówieñ rz¹dowych w USA
jest ograniczony. Podstawow¹ barier¹ jest obowi¹zuj¹ca
zasada Buy American, która nak³ada obowi¹zek ponad
50% wsadu amerykañskiego w ofercie zagranicznej.
W niektórych przypadkach (np. dostawy dla armii),
dostawa z zagranicy mo¿e wyst¹piæ tylko z kraju, z którym
USA maj¹ podpisane odpowiednie porozumienie Memorandum of Understanding (MoU). Obowi¹zuje ponadto
szereg innych przepisów (np. dotycz¹cych sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, weteranów, kobiet, osób
niepe³nosprawnych i mniejszoci), które w praktyce
uniemo¿liwiaj¹ dostêp do zamówieñ rz¹dowych. Dodatkowe
ograniczenia nak³adaj¹ te¿ przepisy poszczególnych
stanów i miast,
bariery z tytu³u bezpieczeñstwa narodowego  z uwagi
na brak jednoznacznej definicji terminu bezpieczeñstwo
narodowe  w³adze amerykañskie stosuj¹ doæ dowoln¹
jego interpretacjê. W praktyce stosowanie klauzuli dotycz¹cej bezpieczeñstwa narodowego ma charakter protekcjonistyczny. Najwiêcej barier tworzy ta klauzula w zakresie
importu towarów i us³ug z zagranicy i inwestycji zagranicznych. Dodatkowe utrudnienia dla dostêpu do rynku
amerykañskiego tworz¹ jednostronne wymogi administracji
USA np. w zakresie ochrony transportu czy przeciwdzia³ania
zagro¿eniu terrorystycznemu. W 1988 r. nowym zarz¹dzeniem prezydenta (nr 12661) wprowadzono obowi¹zek
zawiadamiania Komitetu ds. Inwestycji Zagranicznych
w Stanach Zjednoczonych (Committee on Foreign
Investments in the United States  CFIUS) o ka¿dej
nowej znacz¹cej inwestycji zagranicznej. Na podstawie
przeprowadzonej analizy inwestycji pod wzglêdem
ewentualnego wp³ywu na bezpieczeñstwo narodowe USA
Komitet formu³uje rekomendacje do decyzji prezydenta.
Zagadnienie to reguluj¹ przepisy Sekcji 721 w Defense
Production Act of 1950, znane jako Exon-Florio
provision,
rodki i postêpowania ochronne  administracja amerykañska chêtnie siêga do ró¿nych instrumentów i rodków
ochronnych. S¹ to przede wszystkim postêpowania
antydumpingowe i antysubwencyjne. Przejawem tego s¹
czêste wnioski sk³adane do WTO. Z drugiej strony w USA
nadal obowi¹zuj¹ jednostronne przepisy amerykañskie,
które w jednoznaczny sposób dyskryminuj¹ partnerów
zagranicznych. Chodzi tu np. o poprawkê Byrda, FSC czy
przepisy antydumpingowe,
subsydiowanie i pomoc publiczna  w³adze amerykañskie stosuj¹ zró¿nicowane i ma³o przejrzyste metody
wspomagania dzia³alnoci gospodarczej. Najwiêkszy
zakres pomocy publicznej i subsydiowania dotyczy
rolnictwa oraz przemys³u obronnego. Tak¿e takie sektory,
jak przemys³ stalowy czy okrêtowy korzysta³y z pomocy
rz¹dowej. Sprzeciw UE budzi m.in. wykorzystywanie

rodków pozyskiwanych z tytu³u ce³ antydumpingowych
FSC na finansowanie dzia³alnoci eksportowej firm
amerykañskich, skar¿¹cych siê na praktyki dumpingowe
za granic¹,
 ograniczenia dla inwestycji zagranicznych  Stany
Zjednoczone utrzymuj¹ doæ szeroki zakres ograniczeñ
dla inwestycji zagranicznych. W szczególnoci dotyczy to
takich sektorów, jak transport morski i lotniczy, rybo³ówstwo, energetyka i telekomunikacja. Oprócz tych sektorów, w wielu innych przepisach znajduj¹ siê postanowienia o preferencjach dla krajowych dostawców. Szczególnie istotne s¹ ograniczenia w dostêpie do sektora
badawczo-rozwojowego R&D. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o dzia³alnoci rz¹dowego Committee on Foreign Investment in
the U.S. (CFIUS), który w ubieg³ym roku zajmowa³ siê
m. in. proponowan¹ inwestycj¹ chiñskiej firmy w sektor
naftowy USA,
 opodatkowanie  amerykañski system podatkowy nale¿y
do najbardziej skomplikowanych i nieprzejrzystych, szczególnie je¿eli chodzi o system sprawozdawczoci finansowej dla organów skarbowych IRS. Wprowadzane przez
administracjê USA ulgi podatkowe, w du¿ej czêci stanowi¹ pomoc publiczn¹ dla firm amerykañskich, zniekszta³caj¹c¹ warunki konkurencyjnoci miêdzynarodowej,
 ochrona w³asnoci intelektualnej  jest to jedna z najbardziej spektakularnych form ekspansji amerykañskiej
technologii i kultury. W zakresie patentów system
amerykañski jest odmienny od obowi¹zuj¹cego w innych
krajach, co utrudnia handel i wspó³pracê miêdzynarodow¹.
Odmienne systemy ni¿ w UE istniej¹ równie¿ w zakresie
ochrony znaków towarowych i marek.
W zakresie ochrony praw autorskich, USA musz¹ dostosowaæ
swoje ustawodawstwo do werdyktów panelu arbitra¿owego
WTO. Istniej¹ce przepisy nara¿aj¹ kontrahentów zagranicznych
na procesy s¹dowe i wysokie koszty administracyjne.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Stany Zjednoczone s¹ najwiêkszym importerem towarów
i us³ug na wiecie. Ogó³em w ci¹gu pierwszych 11 miesiêcy
2005 r. import towarów wyniós³ ponad 1,5 bln USD tj.
o 13,9% wiêcej ni¿ w analogicznym okresie 2004 r.
W strukturze towarowej importu w 2005 r. zwiêkszeniu
uleg³ udzia³ paliw (najwiêkszej pozycji na amerykañskiej
licie importowej), g³ównie w wyniku wysokiego wzrostu cen
ropy naftowej i gazu ziemnego, a tak¿e spadku produkcji
krajowej tych paliw spowodowanym skutkami huraganów
Karina i Rita.
Nastêpne miejsca na licie najwiêkszych pozycji towarowych
w imporcie do USA zajmuj¹:
 samochody, czêci i akcesoria samochodowe,
 maszyny i urz¹dzenia mechaniczne,
 maszyny i urz¹dzenia elektryczne.
Lista najwa¿niejszych towarów w amerykañskim imporcie
ogó³em wg 4 cyfrowego kodu HS (dane Census za 11 miesiêcy
2005 r.) przedstawia siê nastêpuj¹co:
2709 oleje z ropy naftowej i otrzymywane z minera³ów
bitumicznych surowe  166,6 mld USD,
8703 pojazdy samochodowe osobowe i baga¿owe 
112,2 mld USD,
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8471 maszyny do przetwarzania danych  57,7 mld USD,
2710 oleje z ropy naftowej i z minera³ów bitumicznych inne
ni¿ surowe  54,6 mld USD,
8708 czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych 
38,2 mld USD,
2711 gaz ziemny  32,9 mld USD,
8525 urz¹dzenia nadawcze dla radiotelefonii  32,4 mld
USD,
8473 czêci i akcesoria do maszyn biurowych  27,7 mld
USD,
3004 leki  26,3 mld USD,
8542 elektroniczne uk³ady scalone i mikrozestawy 
20,0 mld USD,
8528 urz¹dzenia odbiorcze dla telewizji, monitory i projektory  19,3 mld USD,
8517 sprzêt elektryczny do telefonii i telegrafii  18,6 mld
USD.
Import amerykañski obejmowa³ w 2005 r. g³ównie towary
z 5 bran¿: paliwa, przemys³ komputerowy i telekomunikacyjny,
samochodowy oraz farmaceutyczny.
W analizowanym okresie odnotowano zmiany jakociowe
w polskim eksporcie do Stanów Zjednoczonych. Coraz wiêkszy
udzia³ maj¹ towary wytworzone przez przedsiêbiorstwa
amerykañskie w Polsce i eksportowane w obrocie wewnêtrznym wielkich korporacji amerykañskich (miêdzynarodowych). Obroty te stanowi¹ sk³adowy element realizacji
strategii globalnej korporacji, w ramach której poszczególne
rynki krajowe wykorzystywane s¹ tylko dla optymalizacji
efektywnoci jej dzia³ania w skali miêdzynarodowej.
W eksporcie z Polski do USA spodziewany jest wzrost
wynikaj¹cy z bezporednich inwestycji zagranicznych w Polsce
zarówno firm amerykañskich, jak i miêdzynarodowych.
Na przyk³ad mo¿na wskazaæ takie koncerny jak Ikea
(meble) czy General Motors i powi¹zany z nim koncern
Delphi (samochody, komponenty i czêci).

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Polska ma du¿e szanse na sta³y rozwój eksportu na rynek
amerykañski w tym na przesuniêcie siê na licie eksporterów z odleg³ego 63. miejsca (a wród krajów unijnych z 16.
miejsca). Polska zajmuje na amerykañskiej licie najwa¿niejszych dostawców zagranicznych ró¿ne (wysokie) pozycje
w zale¿noci od produktu.
Poni¿ej podano kilkanacie przyk³adów miejsca Polski
w imporcie amerykañskim w zakresie towarów tradycyjnie
eksportowanych z Polski do USA (wg danych amerykañskich):
 artyku³y choinkowe  2,
 koks  3,
 blachy z miedzi  3,
 produkty miêsne przetworzone  4,
 szk³o domowe  4,
 aparatura elektryczna  7,
 wyroby alkoholowe  11,
 ³o¿yska toczne  12,
 maszyny drogowe  13,
 przewody i kable  16,
 wa³y napêdowe  18,
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 silniki lotnicze  21,
 czêci samochodowe  30.
Wed³ug statystyk polskich, g³ównymi towarami na
poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN, znajduj¹cymi siê na
czele polskiego eksportu do USA w okresie styczeñ-listopad
2005 r. by³y:
9403  meble pozosta³e i ich czêci  100,2 mln USD,
2704  koks  67,5 mln USD,
9032  przyrz¹dy i aparatura do automatycznej regulacji
i kontroli  67,0 mln USD,
7013  wyroby ze szk³a do celów sto³owych  63,4 mln USD,
8904  holowniki i pchacze  37,9 mln USD,
1602  pozosta³e miêso, przetworzone lub zakonserwowane
 34,4 mln USD,
8544  druty, kable, przewody elektryczne  33,1 mln USD,
8482  ³o¿yska toczne  29,3 mln USD,
3402  organiczne rodki powierzchniowo czynne (poza
myd³em)  27,0 mln USD,
2208  alkohol etylowy  26,6 mln USD,
8708  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych 
24,9 mln USD,
7216  k¹towniki, kszta³towniki, profile z ¿eliwa i stali 
24,8 mln USD.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Z analizy dokonanej przez WEH w Waszyngtonie (we
wspó³pracy z pozosta³ymi placówkami ekonomiczno-handlowymi w Stanach Zjednoczonych) wynika, ¿e najwiêksze
perspektywy zwiêkszenia eksportu towarów z Polski posiadaj¹ nastêpuj¹ce bran¿e i grupy towarowe (wg sekcji PCN):

Wyroby przemys³u elektromaszynowego
· Dzia³ 84  armatura przemys³owa i domowa, ³o¿yska
toczne, maszyny drogowe i budowlane, wa³y napêdowe,
· Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne (kable
i przewody, g³oniki, ¿arówki, wietlówki i reflektory,
elektryczna aparatura rozdzielcza),
· Dzia³ 86  samochody, komponenty i czêci,
· Dzia³ 87  samoloty i sprzêt lotniczy,
· Dzia³ 88  statki i jachty,
· Dzia³ 90  przyrz¹dy, instrumenty i aparatura kontrolnopomiarowa.

Wyroby przemys³u spo¿ywczego
· Dzia³ 01-05  produkty pochodzenia zwierzêcego, w tym
miêso i przetwory, sery i twarogi,
· Dzia³ 06-14  produkty pochodzenia rolinnego, w tym
przetwory i soki warzywne i owocowe,
· Dzia³ 16  gotowe produkty spo¿ywcze (kie³basy i wêdliny, konserwy miêsne i rybne),
· Dzia³ 18  czekolada i wyroby czekoladowe,
· Dzia³ 22  napoje alkoholowe.
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Wyroby przemys³u metalurgicznego
· Dzia³ 71  bi¿uteria,
· Dzia³ 72  surówka odlewnicza, metale nieszlachetne,
w tym k¹towniki, kszta³towniki, blachy, p³yty ze stali,
miedzi i aluminium.

Wyroby ró¿ne
· Dzia³ 93  broñ i amunicja,
· Dzia³ 94  meble, pociel,
· Dzia³ 95  zabawki, gry, artyku³y wi¹teczne i karnawa³owe.

Wyroby przemys³u chemicznego
· Dzia³ 31  nawozy mineralne,
· Dzia³ 33  preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe,
· Dzia³ 39  tworzywa sztuczne (opakowania, artyku³y gospodarstwa domowego, artyku³y budowlane).

Wyroby przemys³u lekkiego
· Dzia³ 57  dywany i wyk³adziny,
· Dzia³ 62  odzie¿ markowa.
Z dodatkowej analizy obrotów handlu zagranicznego USA
wynika, ¿e dobre perspektywy eksportu z Polski maj¹ tak¿e
takie towary, jak:
 maszyny i sprzêt dla górnictwa wêgla, rud i minera³ów,
 maszyny i sprzêt do wierceñ ropy naftowej i gazu ziemnego,
 urz¹dzenia, czêci i elementy dla kolejnictwa,
 maszyny do obróbki metali,
 maszyny i urz¹dzenia specjalistyczne,
 artyku³y wyposa¿enia mieszkañ,
 niektóre us³ugi.
Bior¹c pod uwagê ch³onnoæ rynku amerykañskiego na
poszczególne pozycje towarowe, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci
eksportowe polskich firm, a tak¿e analizuj¹c propozycje
kierowane do polskich placówek ekonomiczno-handlowych
w Stanach Zjednoczonych w ostatnich 2 latach, wytypowanych zosta³o 30 pozycji towarowych, które maj¹ szanse
zbytu na rynku amerykañskim:

Artyku³y rolno-spo¿ywcze
Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia zwierzêcego
Dzia³ 03  ryby i skorupiaki, miêczaki i inne bezkrêgowce
wodne

Eksport Polski do USA: 6,1 mln USD, spadek w 2005 r.
w porównaniu z 2004 r. o ok. 30%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,26%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 133,1 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (0304) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA), m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji oraz
sposobu produkcji,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Rolnictwa (USDA),
S³u¿b Inspekcyjnych (APHIS  Animal and Plant Health
Inspection Service i FWS  U.S. Fish and Wildlife Service)
w zakresie importu i wymogów dot. kwarantanny
w odniesieniu do ¿ywych zwierz¹t.

Dzia³ 04  produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny;
jadalne produkty pochodzenia zwierzêcego
0406  sery i twarogi
Import USA ogó³em: 909,6 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 4%.
G³ówni eksporterzy: W³ochy, Francja, Nowa Zelandia,
Dania, Holandia.
Eksport Polski do USA: 6,2 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 8%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,68%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 279,8 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (0406) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji oraz
sposobu produkcji,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Rolnictwa (USDA),
S³u¿b Inspekcyjnych (APHIS i VS  Veterinary Service)
w zakresie wymogów i ograniczeñ importowych dotycz¹cych ochrony przed chorobami zwierzêcymi,
· zgodnoci z regulacjami S³u¿by Inspekcyjnej Departamentu
Rolnictwa (USDA) (FSIS  Food Safety and Inspection
Service) w zakresie inspekcji w porcie wejcia i certyfikacji produktu,
· ograniczenia importu w ramach ilociowych kontyngentów UE.

0304  filety rybne i pozosta³e miêso rybie

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoñ

Import USA ogó³em: 2 340,9 mln USD, wzrost w 2005 r.
w porównaniu z 2004 r. o 12%.

Dzia³ 16  przetwory z miêsa, ryb lub skorupiaków,
miêczaków i innych bezkrêgowców wodnych

G³ówni eksporterzy: Chiny, Chile, Kanada, Islandia,
Indonezja, Ekwador.

1602  pozosta³e miêso podroby lub krew, przetworzone lub
zakonserwowane
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Import USA ogó³em: 533,3 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 3%.

3004  leki (bez objêtych poz. 3002, 3005, 3006) z³o¿one
z produktów zmieszanych lub niezmieszanych

G³ówni eksporterzy: Brazylia, Kanada, Argentyna, Polska,
Meksyk.

Import USA ogó³em: 26 343,9 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 11%.

Eksport Polski do USA: 32,2 mln USD, wzrost w
porównaniu z 2004 r. o 20%.

10 pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.

Udzia³ Polski w rynku: 6,03%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 117,3 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (1602) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji oraz
sposobu produkcji,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z innymi wymogami i regulacjami S³u¿b
Inspekcyjnych Departamentu Rolnictwa (APHIS i FSIS).
Dzia³ 22  napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
2208  alkohol etylowy nieska¿ony o objêtociowej mocy
alkoholu mniejszej ni¿ 80%, wódki i likiery
Import USA ogó³em: 3.962,7 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 8%.
58. pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.
G³ówni eksporterzy: Francja, W.Brytania, Meksyk,
Szwecja, Kanada, Irlandia.
Eksport Polski do USA: 61,9 mln USD (wg statystyk
USA), spadek w stosunku do 2004 r. o 12%. Wed³ug
statystyk polskich eksport do USA w tej pozycji wyniós³
26,6 mln USD.
Udzia³ Polski w rynku: 1,56%.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (2208) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji oraz
sposobu produkcji,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· koniecznoci uzyskania pozwolenia importowego wydawanego przez U.S Biuro Dep. Skarbu ds. Alkoholu,
Tytoniu i Broni Palnej,
· spe³nienia standardów, m.in. w zakresie znakowania,
identyfikacji, wymaganych prawem federalnym i stanowym,
· p³atnoci akcyzy przy wprowadzeniu towaru na rynek,
banderolowania.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 62 mln USD
(wg statystyki polskiej).

Wyroby przemys³u chemicznego
Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 30  produkty farmaceutyczne
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G³ówni eksporterzy: Irlandia, Francja, Niemcy, W.Brytania,
Kanada, Japonia, Szwecja.
Eksport Polski do USA: 0,18 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 28%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,00%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 352,4 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (3004) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji, sposobu
produkcji, metkowania, pakowania, wymogów informacyjnych i innych standardów,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie rejestracji,
testowania leków, uzyskania atestów, rejestrowania
producentów,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC),
· w przypadku leków weterynaryjnych  zgodnoci z regulacjami Departamentu Rolnictwa (USDA)  koniecznoæ
uzyskania niezbêdnych zezwoleñ,
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska
(EPA) okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê
zawartoci substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków,
· zgodnoci z regulacjami Centrum S³u¿by Zdrowia Publicznego ds. Kontroli Chorób (CDC)  koniecznoæ uzyskania zezwolenia w przypadku produktów mog¹cych
przenosiæ zarazki chorób ludzkich.
Dzia³ 31  nawozy
3102  nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
Import USA ogó³em: 1 836,5 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 43%.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Rumunia, Katar, Rosja,
Arabia Saudyjska.
Eksport Polski do USA: 21,8 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 35%.
Udzia³ Polski w rynku: 1,19%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 228,6 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (3102) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z wymogami Departamentu Rolnictwa (USDA)
w przypadku zawartoci produktów pochodzenia zwierzêcego lub rolinnego,

&#

· zgodnoci z ustawami Federal Plant Pest Act oraz z Plant
Quarantine Act, w przypadku produktów pochodzenia
organicznego,
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC)  je¿eli produkt
bêdzie bezporednio skierowany do konsumentów,
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków.
Dzia³ 33  olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe
3303  perfumy i wody toaletowe
Import USA ogó³em: 1 220 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 7%.
G³ówni eksporterzy: Francja, W³ochy, W. Brytania,
Hiszpania, Szwajcaria.
Eksport Polski do USA: 0,3 mln USD, lekki spadek
w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,03%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 94,3 mln USD.
3304  preparaty do upiêkszania i makija¿u oraz preparaty
do pielêgnacji skóry
Import USA ogó³em: 1 665 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 15%.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Francja, Chiny, W³ochy,
W. Brytania.
Eksport Polski do USA: 1,8 mln USD, niewielki wzrost
w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,11%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 353,9 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towarów (3303, 3304) do
rynku wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie czystoci, standaryzacji oraz
sposobu produkcji,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków.

G³ówni eksporterzy: Chiny, Kanada, Tajwan, Wietnam,
Hongkong.
Eksport z Polski do USA: 7,4 mln USD, prawie 2-krotny
wzrost w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 1,93%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 132,3 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (3406) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC)  je¿eli produkt
bêdzie bezporednio skierowany do konsumentów,
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i wyroby z nich
3923  artyku³y do transportu lub pakowania towarów
z tworzyw sztucznych, korki, pokrywki, kapsle i pozosta³e
Import USA ogó³em: 4 015,8 mln USD, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2004 o 19%.
56 pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Chiny, Meksyk, Tajwan,
Tajlandia.
Eksport z Polski do USA: 1 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 65%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,03%.
Polski eksport tej pozycji towarowej na rynki ca³ego
wiata: 405,7 mln USD
3924  naczynia sto³owe i kuchenne artyku³y gospodarstwa
domowego i toaletowe z tworzyw
Import USA ogó³em: 2 323,1 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o ponad 20%.
G³ówni eksporterzy: Chiny, Meksyk, Tajwan, Kanada,
Hongkong.
Eksport Polski 0,62 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r.
o 37%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,03%.
Polski eksport na rynki ca³ego wiata: 166,8 mln USD.
3925  artyku³y budowlane z tworzyw sztucznych

Dzia³ 34  myd³o, organiczne rodki powierzchniowo czynne,
preparaty pior¹ce, preparaty smarowe, woski syntetyczne
3406  wiece, stoczki i podobne
Import USA ogó³em: 383 mln USD, lekki spadek w stosunku do 2004 r.
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Import USA ogó³em: 1 379 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r, o 12%
G³ówni eksporterzy: Kanada, Chiny, Meksyk, Tajwan.
Eksport Polski 1,07 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r.
ponad 4-krotny.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Udzia³ Polski w rynku: 0,08%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji 226,7 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towarów (3923, 3924, 3925)
do rynku wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC)  je¿eli produkt
bêdzie bezporednio skierowany do konsumentów,
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) w zakresie procedury wprowadzenia towaru na
rynek oraz innych standardów (dotyczy produktów
przeznaczonych dla celów sanitarnych i medycznych oraz
zwi¹zanych z ¿ywnoci¹),
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków.

4409  drewno (w³¹cznie z klepkami i listwami na parkiet,
niepo³¹czonymi)
Import USA ogó³em: 1 463 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 5%.
G³ówni eksporterzy: Brazylia, Chiny, Chile, Kanada.
Eksport Polski do USA: 2 mln, utrzymanie poziomu
z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,14%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 123,2 mln USD.
4411  p³yta pilniowa z drewna lub pozosta³ych zdrewnia³ych materia³ów
Import USA ogó³em: 1 283,2 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 13%.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Belgia, Niemcy, Chile,
Hiszpania.
Eksport Polski do USA: 5,4 mln, prawie 3-krotny wzrost
w stosunku do 2004 r.

Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku

Udzia³ Polski w rynku: 0,42%.

4011  opony pneumatyczne, nowe, gumowe

wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 304,4 mln USD.

Import USA ogó³em: 6 805,4 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 23%.

4412  sklejka, p³yty fornirowane i podobne drewno
warstwowe

34 pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.

Import USA ogó³em: 2 106,0 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 5%.

G³ówni eksporterzy: Kanada, Japonia, Chiny, Korea P³d.,
Niemcy, Francja.

G³ówni eksporterzy: Chiny, Kanada, Brazylia, Indonezja,
Malezja, Rosja.

Eksport Polski do USA: 9,6 mln USD, prawie 3-krotny
spadek w porównaniu z 2004 r.

Eksport Polski do USA: 3,6 mln USD, wzrost o 52%
w stosunku do 2004r.

Udzia³ Polski w rynku: 0,14%.

Udzia³ Polski w rynku: 0,17%.

wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 807,4 mln USD.

wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 118,3 mln USD.

Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (4011) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) m.in. w zakresie procedury wprowadzenia towaru
na rynek,
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC) w zakresie oznaczenia
i standardów bezpieczeñstwa,
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych sposobów transportu
niebezpiecznych ³adunków,
· zgodnoci z regulacjami DOT, Urzêdu ds. Ruchu
Drogowego (NHTSA) w zakresie standardów dotycz¹cych
zapewnienia bezpieczeñstwa.

4418  wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa,
z drewna, w³¹cznie z drewnianymi p³ytami komórkowymi

Wyroby przemys³u drzewno-papierniczego
Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny;
korek i wyroby z korka
Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Import USA ogó³em: 2 486,6 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 10%.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Chiny, Brazylia, Chile,
Meksyk, Indonezja, Malezja.
Eksport Polski do USA: 3,3 mln USD, lekki spadek
w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,13%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 390,6 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towarów (4409, 4411, 4412,
4418) do rynku wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Rolnictwa (USDA)
dot. inspekcji w porcie wejcia oraz innymi wymogami,
· zgodnoci z ustawami Federal Plant Pest Act oraz z Plant
Quarantine Act,
· zgodnoci z regulacjami Federalnej Komisji ds. Handlu
(FTC) oraz standardami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC)  je¿eli produkt
bêdzie bezporednio skierowany do konsumentów,
· zgodnoci z regulacjami S³u¿by ds. Ryb i Dzikiej
Przyrody dotycz¹cej gatunków chronionych.
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Wyroby przemys³u lekkiego
Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Dzia³ 53  pozosta³e rolinne w³ókna tekstylne, przêdza
papierowa i tkaniny
5309  tkaniny lniane
Import USA ogó³em: 102,1 mln USD, lekki spadek w stosunku do 2004 r. .
G³ówni eksporterzy: Chiny, W³ochy, W. Brytania, Belgia,
Bia³oru.
Eksport Polski do USA: 3,6 mln USD, lekki spadek w stosunku do 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 3,5%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 20,4 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (5309) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z wymogami Ustawy dotycz¹cej identyfikacji
produktów tekstylnych (TFPIA) w zakresie oznakowania,
· zgodnoci ze standardami dotycz¹cymi palnoci produktów,
wymaganymi przez Komisjê ds. Bezpieczeñstwa Produktów Konsumpcyjnych (CPSC),

G³ówni eksporterzy: Chiny, W³ochy, W. Brytania,
Tajlandia.
Eksport Polski do USA: 7,7 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 4%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,96%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 19 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (6912) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
FDA dotycz¹cej ceramiki,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· w odniesieniu do produktów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹  zgodnoci z regulacjami FDA, nak³adaj¹cymi ograniczenia w zakresie zawartoci o³owiu
i kadmu,
· w odniesieniu do towarów przeznaczonych do celów dekoracyjnych, nie zwi¹zanych z ¿ywnoci¹  zgodnoci
z wymogami FDA dotycz¹cej etykietowania i znakowania.
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a
7010  balony, butle, s³oje, dzbany, ampu³ki opakowania
szklane i zamkniêcia

Dzia³ 57  dywany i inne w³ókiennicze wyk³adziny pod³ogowe

Import USA ogó³em: 651,6 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 8%.

5702  dywany i pozosta³e pokrycia pod³ogowe w³ókiennicze, tkane

G³ówni eksporterzy: Meksyk, Kanada, Francja, Niemcy,
W³ochy, Chiny.

Import USA ogó³em: 628,3 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 15%.

Eksport Polski do USA: 0,84 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. 2,4 razy

G³ówni eksporterzy: Indie, Belgia, Egipt, Chiny,
W. Brytania.
Eksport Polski do USA: 4,8 mln USD, wzrost o 79%
w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,76%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 43,2 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (5702) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z wymogami Ustawy dotycz¹cej identyfikacji
produktów tekstylnych (TFPIA) w zakresie znakowania,
· zgodnoci ze standardami dotycz¹cymi palnoci produktów, wymaganymi przez Komisjê ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC),

Udzia³ Polski w rynku: 0,13%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 90,1 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (7010) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
FDA w odniesieniu do szk³a przeznaczonego do kontaktu z ¿ywnoci¹,
· zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie procedury
wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci z regulacjami FDA dotycz¹cymi zawartoci
o³owiu i kadmu,
· dodatkowych informacji, które winny byæ zawarte w fakturze,
· dodatkowych dokumentów w odniesieniu do kryszta³ów
zawieraj¹cych o³ów.

Wyroby ceramiczne
Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu,
miki i podobnych materia³ów

Wyroby metalurgiczne

Dzia³ 69  wyroby ceramiczne

Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali

6912  zastawy sto³owe , naczynia kuchenne oraz pozosta³e
artyku³y gospodarstwa domowego i toaletowe z ceramiki

7308  konstrukcje stalowe i ich czêci (z wy³¹czeniem
budynków z prefabrykatów objêtych poz. 9406)

Import USA ogó³em: 805,5 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 8%.

Import USA ogó³em: 1 738,7 mln USD, wzrost o 26%
w stosunku do 2004 r.
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Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

G³ówni eksporterzy : Kanada, Chiny, Meksyk,
Eksport Polski do USA: 7,3 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 66%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,42%.
wiatowy eksport Polski tej pozycji: 959 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (7308) do rynku
wymagaj¹:
· w odniesieniu do towarów przeznaczonych do kontaktu
z ¿ywnoci¹  zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie
procedury wprowadzenia towaru na rynek,

Wyroby przemys³u elektromaszynowego
Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8429  spycharki, równiarki, zgarniarki, koparki, czerparki
Import USA ogó³em: 4 725,1 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 25%.
49. pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.

Dzia³ 76  aluminium i wyroby z aluminium

G³ówni eksporterzy: Japonia, Korea P³d., RFN, Brazylia,
Francja, Kanada.

7606  blachy grube, cienkie oraz tama o gruboci > 0,2 mm
z aluminium

Eksport Polski do USA: 28 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 19%. Udzia³ Polski w rynku: 0,06%

Import USA ogó³em: 2 380,9 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 45%.

wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 148,4 mln USD.

G³ówni eksporterzy: Kanada, Niemcy, Rosja, RPA, Grecja.

8454  konwertory, kadzie i maszyny odlewnicze stosowane
w hutnictwie i odlewniach

Eksport Polski do USA: 12,7 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. ponad 7-krotny.

Import USA ogó³em: 320,1 mln USD, wzrost w stosunku
do 2004 r. o 39%.

Udzia³ Polski w rynku: 0,53%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 130,9 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (7606) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z wymogami Agencji Ochrony rodowiska (EPA)
okrelonymi w ustawie reguluj¹cej kontrolê zawartoci
substancji toksycznych w produktach,
· zgodnoci z regulacjami Departamentu Transportu (DOT)
w zakresie procedur dotycz¹cych transportu niebezpiecznych ³adunków,
· w odniesieniu do towarów przeznaczonych do kontaktu
z ¿ywnoci¹  zgodnoci z regulacjami FDA w zakresie
procedury wprowadzenia towaru na rynek.
Dzia³ 83  wyroby ró¿ne z metali nieszlachetnych
8302  oprawy, okucia do mebli, drzwi, schodów, okien,
¿aluzji, nadwozi pojazdów
Import USA ogó³em: 3 802,2 mln USD, wzrost w stosunku do 2004 r. o 17%.
60. pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.
G³ówni eksporterzy: Chiny, Kanada, Meksyk, Tajwan,
Japonia, Niemcy, Austria.
Eksport Polski do USA: 5,8 mln USD, ponad 4-krotny
wzrost w porównaniu z 2004 r.
Udzia³ Polski w rynku: 0,15%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 309,8 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (8302) do rynku
wymagaj¹:
· w zasadzie nie ma szczególnych wymogów dla tej
pozycji.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

G³ówni eksporterzy: Kanada, Japonia, W³ochy, RFN,
Chiny, Korea P³d.
Eksport Polski do USA: 0,14 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 69%. Udzia³ Polski w rynku: 0,04%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 28,7 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (8429, 8454) do
rynku wymagaj¹:
· zgodnoci z wymogami Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw
(FDA) w zakresie procedury wprowadzenia towaru na
rynek,
· zgodnoci z wymogami Federalnej Komisji ds. Komunikacji (FCC) oraz regulacjami dot. procedury wprowadzenia towaru na rynek,
· zgodnoci ze standardami Departamentu Energii (DOE)
w zakresie bezpieczeñstwa i standardów u¿ytkowania,
· zgodnoci z wymogami Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa Pracy
i Zdrowia (OSHA) dotycz¹cymi produktów przemys³owych,
· zgodnoci z wymogami Komisji ds. Bezpieczeñstwa
Produktów Konsumpcyjnych (CPSC) oraz Federalnej
Komisji ds. Handlu (FTC).

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia
Dzia³ 86  lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy
i jego czêci; osprzêt i elementy torów kolejowych
8606  wagony towarowe kolejowe lub tramwajowe bez
w³asnego napêdu
Import USA ogó³em: 71 mln USD, spadek o ponad 60%
w stosunku do 2004 r.
G³ówni eksporterzy: Kanada, RFN, Meksyk.
Eksport Polski do USA: w 2005 r. nie by³o eksportu,
w 2004 r.  88,4 tys. USD.
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Udzia³ Polski w rynku: 0,00%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 104,1 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (8606) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci ze standardami dotycz¹cymi produktów i bezpieczeñstwa, okrelonymi przez Urz¹d ds. Kolei (FRA),
· zgodnoci ze standardami Agencji Ochrony rodowiska
(EPA) dotycz¹cymi ha³asu i emisji.
Dzia³ 88  statki powietrzne, kosmiczne i ich czêci

Eksport Polski do USA: nie jest wykazywany w tej pozycji
przez statystyki USA. Wed³ug polskich statystyk eksport tej
pozycji do USA wyniós³ 5,1 mln USD.
Udzia³ Polski w rynku: 0,00%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 2 401 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (8901) do rynku
wymagaj¹:
· zgodnoci z regulacjami Stra¿y Granicznej (USCG) dotycz¹cymi bezpieczeñstwa, znakowania ³odzi i wyposa¿enia.

8802  statki powietrzne z napêdem, pojazdy none
Import USA ogó³em: 9 856,2 mln USD, spadek w stosunku do 2004 r. o 4,5%.
25. pozycja na licie 100 g³ównych towarów w globalnym
imporcie USA w 2005 r.
G³ówni eksporterzy: Kanada, Francja, Brazylia, RFN.
Eksport Polski do USA: 37,5 tys. USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 61% (wg statystyk polskich: 3,1 mln USD).
Udzia³ Polski w rynku: 0,00%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 90,5 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (8802) do rynku
wymagaj¹:
· uzyskania certyfikatu w Urzêdzie ds. Lotnictwa (FAA)
dla samolotów oraz wyposa¿enia do samolotów,
· zgodnoci ze standardami Agencji Ochrony rodowiska
(EPA) w zakresie poziomu ha³asu, paliwa i emisji spalin.
Dzia³ 89  statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce
8901  liniowce pasa¿erskie, statki i ³odzie wycieczkowe,
promy, statki towarowe, barki
Import USA ogó³em: 6,7 mln USD, ponad 2-krotny wzrost
w stosunku do 2004 r.
G³ówni eksporterzy: Chiny, Kanada.

Wyroby ró¿ne i niesklasyfikowane
Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Dzia³ 96  ró¿ne wyroby przemys³owe
9603  miot³y, szczotki i pêdzle oraz materia³y do ich wyrobu
Import USA ogó³em: 966,4 USD, wzrost w stosunku do
2004 r. o 10%.
G³ówni eksporterzy: Chiny, Meksyk, RFN, Kanada,
Tajwan.
Eksport Polski do USA: 0,86 mln USD, wzrost w porównaniu z 2004 r. o 47%.
Udzia³ Polski w rynku: 0,09%.
wiatowy eksport Polski w tej pozycji: 31,5 mln USD.
Szczegó³owe warunki dostêpu towaru (9603) do rynku
wymagaj¹:
· w odniesieniu do szczotek  zgodnoci z regulacjami
Urzêdu ds. ¯ywnoci i Lekarstw (FDA) w zakresie
procedury wprowadzenia towaru na rynek oraz innych
procedur,
· w odniesieniu do produktów wytwarzanych z zagro¿onych gatunków  zgodnoci z przepisami dotycz¹cymi
handlu tego typu towarami.

WENEZUELA
Obroty handlowe Polski z Wenezuelą w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

72 172

43 638

18 279

12.127

39 285

51 116

54,4

Import

980

798

2.045

10 819

21 491

10 334

2 193,8

Obroty

73 152

44 436

20.324

22 946

60 776

61 450

83,1

Saldo

71 192

42 840

16.234

1 308

17 794

40 782

–

Eksport

2004/2000
w%

Źródło: GUS.
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Obroty handlowe Polski z Wenezuel¹ w latach 2000-2002
mala³y, natomiast od 2003 r. zaczê³y wzrastaæ, osi¹gaj¹c
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) wartoæ 61,5 mln USD.
W analizowanym okresie eksport Polski do Wenezueli
równie¿ najpierw spada³ (do 2003 r.), a od 2004 r. zacz¹³
rosn¹æ  do 51,1 mln USD w 2005 r. (styczeñ-listopad).
Import z Wenezueli ulega³ znacznym wahaniom i ostatecznie,
w 2005 r., wyniós³ 10,3 mln USD (dane za 11 miesiêcy).
Polska wymiana handlowa z Wenezuel¹, w odró¿nieniu od
wspó³pracy z innymi krajami Ameryki £aciñskiej, charakteryzowa³a siê dodatnim saldem w ca³ym rozpatrywanym
okresie. Wynika to zarówno ze stosunkowo wysokiego
eksportu Polski do Wenezueli (z wyj¹tkiem lat 2002-2003,
kiedy Wenezuela prze¿ywa³a za³amanie gospodarcze), jak
i skromnej oferty eksportowej tego kraju.
G³ówn¹ pozycj¹ w polskim eksporcie (do 2000 r.) by³y
samoloty Skytruck dla wojska i policji. W nastêpnych latach
(do 2005 r.) dominowa³y nawozy mineralne i wyroby stalowe.
Eksportowano równie¿ serwatkê, alkohole alifatyczne, wa³y
napêdowe i elektrody wêglowe.
Podstawê polskiego importu z Wenezueli stanowi³a ruda
¿elaza.
Wenezuela jest  i przez d³u¿szy czas pozostanie 
importerem wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych i wyrobów przemys³owych. Po g³êbokim kryzysie w 2003 r.,
gospodarka Wenezueli odnotowuje stopniowy wzrost. Wa¿nym
czynnikiem, sprzyjaj¹cym odbudowie gospodarczej jest wysoka
cena na rynku wiatowym ropy naftowej  najwa¿niejszego
surowca eksportowego. Dochody z eksportu ropy stanowi¹
blisko 80% ca³oci wp³ywów z eksportu i oko³o po³owy
wp³ywów do bud¿etu pañstwa. Wed³ug raportu Banku
wiatowego, gospodarka Wenezueli odnotowa³a w ostatnim
okresie znacz¹cy wzrost, awansuj¹c w wiatowym rankingu
(166 gospodarek krajowych  mierzonych wielkoci¹ PKB)
z miejsca 52. w 2003 r. na miejsce 38. w 2004 r. Wed³ug ww.
raportu, redni wzrost PKB Wenezueli w okresie 2003-2007
prognozowany jest na 3,2%.

1. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Jednym z celów polityki gospodarczej rz¹du jest wspieranie
krajowej wytwórczoci i d¹¿enie do zapewnienia Wenezueli
samowystarczalnoci w dziedzinie przemys³u. Rz¹d zak³ada,
¿e od 2006 r. firmy wenezuelskie bêd¹ wykorzystywa³y co
najmniej 50% ca³oci aluminium produkowanego w kraju.
Wenezuela zamierza odejæ od dotychczasowego modelu
kraju eksportuj¹cego surowce i importuj¹cego wyroby wysoko
przetworzone, na rzecz rozwoju krajowej wytwórczoci.
Pojawiaj¹ siê zatem mo¿liwoci dla inwestorów zagranicznych
(w tym polskich), mog¹cych udostêpniæ kapita³ i technologiê
m.in. dla wenezuelskiego przemys³u metalurgicznego i maszynowego. Niezale¿nie od tego Wenezuela jeszcze pozosta-
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nie importerem wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych
i inwestycyjnych. Dynamicznie rozwijaj¹cy siê sektor budownictwa wykazuje du¿y popyt na materia³y i maszyny
budowlane.

2. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
W dniach 11-16 padziernika 2005 r. na miêdzynarodowych targach EXPO 2005 w miecie Valencia (stolica stanu
Carabobo, wa¿ny orodek przemys³owy i trzecie co do
wielkoci miasto w Wenezueli), zorganizowanych przez stowarzyszenie przedsiêbiorców Fedecamaras Carabobo przedstawiciele Stoczni Szczeciñskiej oraz Centrali Zaopatrzenia
Hutnictwa (CZH)  zaprezentowali szerok¹ ofertê eksportow¹, obejmuj¹c¹ polskie statki, autobusy, maszyny budowlane, domki letniskowe, ceramikê ³azienkow¹ oraz wyroby
odzie¿owe. W rezultacie pojawi³o siê szereg propozycji
strony wenezuelskiej, w tym: podpisania kontraktów z CZH
(dotycz¹cych zakupu polskich rur bezszwowych i blach okrêtowych), a nastêpnie rozbudowy huty SIDOR w ramach tzw.
sojuszu strategicznego, czyli wieloletniego porozumienia
produkcyjnego ze stoczni¹ Dianca w Puerto Cabello, bêd¹c¹
w gestii Marynarki Wojennej Wenezueli.
Odnotowano spore zainteresowanie ze strony firmy
CAVIM  zaopatruj¹cej wenezuelskie si³y zbrojne  polskimi
samolotami, uzbrojeniem i sprzêtem specjalnym. Rz¹d wenezuelski podpisa³ w 2005 r. kontrakt na zakup 8 hiszpañskich
statków patrolowych produkcji firmy Navantia i 12 samolotów produkcji CASA. Transakcja opiewa na ³¹czn¹ kwotê
1,7 mld EUR i jest najwiêkszym kontraktem dotycz¹cym
sprzêtu wojskowego, zawartym przez rz¹d wenezuelski, co
jednak nie stanowi konkurencji dla samolotów z Polski
(Skytruck i Dromader).
Analizuj¹c mo¿liwoci rozwoju polskiego eksportu na rynek
wenezuelski, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e strategiczne i interesuj¹ce
dla Polski sektory gospodarki wenezuelskiej (przemys³
naftowy, paliwowy, energetyczny, wydobywczy, maszynowy
i stoczniowy) znajduj¹ siê w gestii pañstwa, a umowy
gospodarczo-handlowe z innymi krajami podpisywane s¹
zwykle podczas wizyt prezydenckich. Dla wsparcia wspó³pracy i korzystnych kontraktów w wy¿ej wymienionych
dzia³ach gospodarki bardzo istotny jest zatem dialog
polityczny miêdzy Polsk¹ i Wenezuel¹ na odpowiednio
wysokim szczeblu. Prze³omowe znaczenie dla dalszej wspó³pracy mog³aby mieæ wizyta w Polsce prezydenta, Hugo
Chaveza.
Proponowane przez Wenezuelê zaanga¿owanie inwestycyjne
w przemys³y wydobywcze tego kraju (aluminium, ¿elazo,
fosforyty, gaz, ropa naftowa) powinno spotkaæ siê z pozytywnym odzewem Polski.
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VI. Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu do Australii
i Oceanii
Australia (Australia)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Canberze
z siedzib¹ w Sydney
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Division in Sydney
10 Trelawney Street, Woollahra
NSW 2025, SYDNEY Australia
Tel.: (0-061 2) 93639821, 93639822
Fax: 93278568
e-mail: brhsydney@bigpond.com.au
http://www.poland.org.au
Kompetencje terytorialne: Australia, Amerykañskie Samoa,
Wyspy Cooka, Wyspy Nauru, Niue i Tokelau, Papua 
Nowa Gwinea.

Nowa Zelandia (New Zealand)
Ambasada RP w Wellington
Embassy of the Republic of Poland
P.O. Box 10211
17 Upland Road
Kelburn
Wellington 6005, New Zealand
Tel.: (0-064 4) 4759453
Fax.: 4759458
e-mail: polishembassy@xtra.co.nz
http://www.poland.org.nz
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AUSTRALIA
Obroty handlowe Polski z Australią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

23 276

20 727

35 242

33 592

174 383

171 293

749,2

Import

52 697

38 717

27 248

39 960

74 015

88 068

140,5

Obroty

75 973

59 444

62 490

73 552

248 398

259 361

327,0

-29 421

-17 990

7 994

-6 368

100 368

83 225

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W latach 2001-2003 w polskim eksporcie do Australii
odnotowano niewielk¹ tendencjê wzrostow¹. Od 2004 r.
nast¹pi³ wyrany wzrost wzajemnych obrotów handlowych
zarówno w eksporcie jak i imporcie.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) wg GUS wartoæ eksportu
do Australii wynios³a 171 293 tys. USD i by³a wiêksza o 15%
ni¿ w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zwiêkszona sprzeda¿ samochodów osobowych Opel Astra
Classic z zak³adów General Motors (GM) w Gliwicach
w 2005 r., która by³a g³ówn¹ przyczyn¹ wzrostu eksportu,
osi¹gnê³a wartoæ 110 638 tys. USD. Stanowi³o to 65%
polskiego eksportu ogó³em na rynek australijski. Wartoæ
eksportu pozosta³ych towarów do Australii wynios³a (11 miesiêcy
2005 r.) 60 655 tys. USD, co oznacza wzrost o 55% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Eksport wzrós³
w nastêpuj¹cych grupach towarowych:
 produkty pochodzenia zwierzêcego,
 produkty chemiczne,
 meble, surowce i artyku³y meblarskie.
G³ówne grupy towarowe polskiego importu w 2005 r.
(dane za 11 miesiêcy) stanowi³y:
 maszyny i urz¹dzenia mechaniczne,
 produkty mineralne,
 inne produkty chemiczne,
 skóry surowe.

Australia jest znacz¹cym importerem przetworzonych
produktów spo¿ywczych.
W roku finansowym 2004-2005 (rok finansowy trwa w Australii
od 1 lipca do 30 czerwca nastêpnego roku kalendarzowego)
wartoæ australijskiego importu wynios³a 5,5 mld AUD.
Australia jest równie¿ producentem i eksporterem przetworzonej
¿ywnoci. Z tego wzglêdu, szczególnie godny odnotowania
jest fakt, ¿e na tutejszym rynku znajduj¹ siê polskie sery
i owoce morza, tj. tradycyjne produkty australijskie.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Lista towarów opracowana przez WEH, zosta³a utworzona
na podstawie danych pochodz¹cych z:
 GUS: dane za 2003 r. i 2004 r. zosta³y przeliczone z USD
na AUD (dolary australijskie) wg kursu z 4 stycznia 2005 r.:
1AUD = 0,78 USD.
 Australijskiego Biura Statystycznego: dane za II pó³rocze
2005 r.
Dzia³ 04  produkty mleczarskie
0406  Sery i twarogi (przede wszystkim serki topione).

1. Warunki dostêpu do rynku
W wymianie handlowej z Australi¹ nie ma barier administracyjnych ograniczaj¹cych dostêp polskich towarów do
rynku.

Wartoæ polskiego eksportu w 2004 r. wynios³a ok. 0,8 mln
AUD, co oznacza blisko 10-krotny wzrost w stosunku do
2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. dostawy serów topionych z Polski
wynosi³y przeciêtnie 32 tony miesiêcznie o wartoci 193 tys.
AUD. Wartoæ eksportu za 6 miesiêcy to ok.1,2 mln AUD.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Systematycznie zwiêksza siê sprzeda¿ na rynek australijski
polskich produktów przetworzonych i gotowych artyku³ów
spo¿ywczych. Dostawy zrealizowane w drugim pó³roczu 2005 r.
wskazuj¹ na wzrost polskiego eksportu zakresie tej grupy
towarowej. Pozwala to na optymistyczn¹ prognozê rozwoju
sprzeda¿y na 2006 rok.
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Dzia³ 07  warzywa
0710  Warzywa mro¿one
0712  Warzywa suszone
Wartoæ eksportu w 2004 r. wynios³a 0,6 mln AUD, co
oznacza to ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2003 r.

'#

W drugim pó³roczu 2005 r. dostawy z Polski na rynek
australijski wynosi³y miesiêcznie 48 ton o wartoci 58 tys.
AUD.

1604  Przetwory z ryb
G³ówne pozycje towarowe w tej grupie stanowi³y przetworzone
ledzie i sardynki oraz konserwy rybne. W 2004 r. wartoæ
eksportu Polski na rynek australijski wynios³a 2,6 mln AUD
co stanowi wzrost rzêdu 20% w porównaniu z 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. dostawy z Polski wynosi³y
miesiêcznie 25 ton a ich wartoæ 239 tys. AUD. £¹czna
wartoæ eksportu za 6 miesiêcy 2005 r . to 1,4 mln AUD.

1806  Czekolada i przetwory czekoladowe
Wartoæ eksportu w tej grupie towarowej wynios³a w 2004 r.
0,5 mln AUD, co stanowi wzrost rzêdu 10% w porównaniu
z 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. zrealizowano dostawy na
miesiêcznym, przeciêtnym poziomie 20 ton i o wartoci
117 tys. AUD. Wartoæ eksportu w drugim pó³roczu 2005r.
wynios³a 0,7 mln AUD.
Dzia³ 19  przetwory ze zbó¿ i m¹ki
1904  Przetwory z pra¿onego zbo¿a
1905  Pieczywo cukiernicze (g³ównie gofry i wafle)
Wartoæ eksportu Polski na rynek australijski w 2004 r.
wynios³a 0,5 mln AUD, by³ to 4-krotny wzrost w stosunku
do wielkoci eksportu w 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. zrealizowano dostawy na
miesiêcznym, przeciêtnym poziomie 55 ton o wartoci 216 tys.
AUD. £¹czna wartoæ eksportu za 6 miesiêcy 2005 r . to
1,3 mln AUD.

Dzia³ 22  napoje alkoholowe
Przedmiotem eksportu w tej grupie towarowej by³y: piwo
i wódka (Wyborowa, ¯ubrówka i Eagle Vodka). Wartoæ dostaw
w 2004 r. osi¹gnê³a wartoæ 1,0 mln AUD, co oznacza
podwojenie sprzeda¿y w stosunku do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. zrealizowano miesiêczne dostawy
piwa rzêdu 33 tys. litrów (wartoæ ok. 36 tys. AUD), wódki 
10 tys. litrów (wartoæ 151 tys. AUD). Ogólna wartoæ
eksportu obu pozycji towarowych w drugim pó³roczu 2005 r.
wynios³a 1,1 mln AUD.
Dzia³ 33  preparaty perfumeryjne i kosmetyki
Przedmiotem eksportu w tej grupie towarów by³y: wody
toaletowe, dezodoranty, szampony i p³yny do pielêgnacji cia³a.
Wartoæ sprzeda¿y na rynek australijski osi¹gnê³a w 2004 r.
1,0 mln AUD, co stanowi blisko trzykrotny wzrost w stosunku
do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. polski eksport wyniós³ 0,8 mln
AUD.
Australijski import perfum i kosmetyków osi¹gn¹³ w roku
2004-2005 wartoæ 0,9 mld AUD. G³ówni dostawcy to: USA,
Francja, UK, Niemcy i Chiny.
Dzia³ 39  artyku³y z tworzyw sztucznych
Przedmiotem dostaw z Polski na w tej grupie towarów
by³y rury, przewody, artyku³y budowlane, artyku³y szkolne
z tworzyw sztucznych. Wartoæ eksportu tych wyrobów
w 2004 r. wynios³a 1,7 mln AUD, co oznacza blisko 5-krotny
wzrost w stosunku do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. zrealizowano dostawy o wartoci
ok. 1,0 mln AUD.
Wartoæ australijskiego importu artyku³ów z plastiku w roku
2004-2005 wynios³a 1,4 mld AUD. G³ówni konkurenci
zagraniczni to: USA, Niemcy, Chiny i Nowa Zelandia.

Dzia³ 20  przetwory z warzyw i owoców
W tej grupie towarowej zrealizowano dostawy ogórków
konserwowych, kapusty kwaszonej, d¿emów i galaretek
owocowych (g³ównie z wini i czereni). Wartoæ eksportu
Polski w 2004 r. wynios³a 1,2 mln AUD, co stanowi wzrost
rzêdu 10% w stosunku do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. rednie miesiêczne dostawy
z Polski wynosi³y miesiêcznie 130 ton a ich wartoæ 191 tys.
AUD. £¹czna wartoæ eksportu za 6 miesiêcy 2005 r. wynios³a
1,1 mln AUD.
Dzia³ 21  ró¿ne przetwory spo¿ywcze

Dzia³ 44  wyroby z drewna
Przedmiotem eksportu w tej grupie towarowej by³y: sklejka
i p³yty fornirowane oraz okna. Wartoæ dostaw w 2004 r.
wynios³a 1,2 mln AUD, co stanowi³o wzrost rzêdu 30%
w stosunku do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. polski eksport w tej grupie
towarów osi¹gn¹³ wartoæ 0,9 mln AUD.
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a
7013  Wyroby ze szk³a

Przedmiotem dostaw w tej grupie produktów by³y g³ównie
syropy cukrowe, musztarda, majonezy oraz sosy i zupy
w proszku. Wartoæ eksportu Polski na rynek australijski
w 2004 r .wynios³a 1,9 mln AUD i by³a ponad 4-krotnie
wiêksza ni¿ w 2003 r.

Wartoæ polskiego eksportu szk³a i wyrobów ze szk³a
w 2004 r. wynios³a 3,7 mln AUD, co oznacza wzrost rzêdu
10% w stosunku do2003 r .

W II pó³roczu 2005 r. zrealizowano dostawy rzêdu 25 ton
miesiêcznie o ³¹cznej wartoci 1,1 mln AUD.

W drugim pó³roczu 2005 r. zrealizowano dostawy o wartoci
1,4 mln AUD.

'$

7019  W³ókno szklane
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Dzia³ 71  bi¿uteria

850910  Odkurzacze

7113  Bi¿uteria ze srebra

851531  Aparaty spawalnicze

Wartoæ polskiego eksportu bi¿uterii ze srebra w 2004 r.
wynios³a 0,6 mln AUD, co stanowi wzrost rzêdu 20%
w stosunku do 2003 r.

851830  S³uchawki

851719  Aparaty telefoniczne
852439  Dyski do odczytu laserowego

W drugiej po³owie 2005 r . zrealizowano dostawy o wartoci
0,4 mln AUD.

853510  Bezpieczniki

Wartoæ australijskiego importu bi¿uterii osi¹gnê³a w roku
2004-2005 0,6 mld AUD. G³ówni konkurenci zagraniczni to:
W³ochy, Chiny, Tajlandia i Nowa Zelandia.

853931  Lampy wy³adowcze

Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali
7304  Rury
7307  £¹czniki rur
7308  Konstrukcje
W 2004 r. wartoæ polskiego eksportu w tej grupie wyrobów
wynios³a 1,2 mln AUD. Jest to 3-krotny wzrost w porównaniu
z 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. wartoæ eksportu wynios³a
0,9 mln AUD.
Wartoæ australijskiego importu wyrobów stalowych
osi¹gnê³a w roku 2004-2005 1,5 mld AUD. G³ówni konkurenci
zagraniczni to: Japonia, Singapur, Chiny, Tajwan i Korea
Po³udniowa.
Dzia³ 82  narzêdzia i przybory
8212  ¯yletki i no¿yki do golenia
8205  Narzêdzia rêczne
W 2004 r. polski eksport w tej grupy towarów osi¹gn¹³
wartoæ 1,5 mln AUD, tj. czterokrotnie wy¿szy ni¿ w 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. wartoæ eksportu wynios³a
3,2 mln AUD.
Dzia³ 84  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne
8406  Turbiny na parê
8404  Czêci do instalacji wspó³pracuj¹cych z kot³ami
8428  Urz¹dzenia do podnoszenia, przewo¿enia i za³adunku
i czêci do nich
842911  Spycharki g¹sienicowe samobie¿ne
846210  Kuniarki, prasy hydrauliczne i m³oty
8458  Tokarki
842230  Urz¹dzenia do nape³niania i zamykania butelek
W 2004 r. wartoæ eksportu towarów z grupy maszyn i urz¹dzeñ
wynios³a 12,4 mln AUD, co stanowi wzrost o 30% w stosunku
do 2003 r.
W drugiej po³owie 2005 r. polski eksport wyniós³ 20,3 mln AUD.
Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne
850720  Akumulatory kwasowe
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853620  Wy³¹czniki automatyczne
854459  Przewody elektryczne
854511  Elektrody wêglowe stosowane w piecach
W 2004 r. polski eksport w tej grupie maszyn osi¹gn¹³
wartoæ 7,8 mln AUD, co oznacza wzrost rzêdu 10%
w stosunku do 2003 r.
W drugim pó³roczu 2005 r. wartoæ zrealizowanych dostaw
wynios³a 13,6 mln AUD.
Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe
8703  Samochody osobowe (w 2004 r. wartoæ eksportu 
123 mln USD)
8704  Samochody ciê¿arowe (w 2004 r. wartoæ eksportu 
4,6 mln USD)
8716  Przyczepy
8701  Ci¹gniki
Wartoæ dostaw z Polski w 2004 r. wynios³a 130 mln USD,
a w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r.  110 mln USD.
Wzrost znaczenia tej grupy towarowej w polskim eksporcie
jest rezultatem rozpoczêcia w 2004 r. sprzeda¿y samochodów
osobowych, które dominowa³y w dostawach do Australii,
osi¹gaj¹c 71% udzia³. W latach 2004 i 2005 dostarczono do
Australii i Nowej Zelandii 15 tys. samochodów Opel Astra
wyprodukowanych w Gliwicach. Ostatnia partia tych
samochodów dotar³a do Australii we wrzeniu 2005 r. 
sprzeda¿ tego modelu nie bêdzie kontynuowana.
Rynek australijski nale¿y uznaæ za perspektywiczny
dla eksportu samochodów osobowych. Samochody osobowe
zajmuj¹ pierwsze miejsce wród towarów sprowadzanych
z zagranicy, z 8% udzia³em w imporcie ogó³em. W roku
finansowym 2004-2005 wartoæ tego importu wynios³a 11,6 mld
AUD. G³ównymi dostawcami s¹: Japonia (58%), Niemcy
(11%) i Korea Po³udniowa (7%). Jak pokazuje przyk³ad Opla
Astry, bardzo silna konkurencja zagraniczna nie wyklucza
dostaw z Polski.
Perspektywy sprzeda¿y modelu Zafira II do Australii,
bêdzie mo¿na oceniæ najwczeniej pod koniec 2006 r.
Dzia³ 90  przyrz¹dy i aparaty
901890  Narzêdzia i przyrz¹dy lekarskie
903210  Termostaty
903220  Monostaty
903290  Czêci do aparatury automatycznej kontroli
W 2004 r. wartoæ polskiego eksportu w tej grupie
towarowej wynios³a 1,3 mln AUD, co oznacza podwojenie
sprzeda¿y w stosunku do 2003 r.
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W drugiej po³owie 2005 r. sprzeda¿ osi¹gnê³a wartoæ
2,0 mln AUD.

940350  Meble drewniane do sypialni

Wartoæ australijskiego importu instrumentów pomiarowych
i medycznych osi¹gnê³a w roku 2004-2005  3,3 mld AUD.
G³ówni dostawcy zagraniczni to: USA, Niemcy, UK, Japonia
i Irlandia.

940370  Meble z plastiku

940360  Meble drewniane pozosta³e
940390  Czêci do mebli
Wartoæ polskiego eksportu mebli w 2004 r. wynios³a
1,3 mln AUD i utrzyma³a siê na poziomie 2003 r.
W drugiej po³owie 2005 r. eksport mebli osi¹gn¹³ wartoæ
10,8 mln AUD.

Dzia³ 90  meble

Wartoæ australijskiego importu mebli w roku 2004-2005
wynios³a 1,9 mld AUD. G³ówni dostawcy zagraniczni to
Chiny, Malezja, Indonezja, W³ochy i USA.

940169  Meble do siedzenia
940330  Biurowe meble drewniane

NOWA ZELANDIA
Obroty handlowe Polski z Nową Zelandią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

3 241

2 340

2 162

3 009

12 122

15 749

374,0

Import

15 245

10 742

11 192

19 036

20 216

21 420

132,6

Obroty

18 486

13 082

13 354

22 045

32 338

37 169

174,9

-12 004

-8 402

-9 030

-16 027

-8 094

- 5 672

–

Saldo

2004/2000
w%

Źródło: GUS.
W latach 2001-2005 wzajemne obroty handlowe Polski
i Nowej Zelandii systematycznie ros³y, wrasta³ zarówno eksport
polski do tego kraju jak i import z Nowej Zelandii. W latach
2000-2004 dynamika eksportu wynios³a 374%, dynamika
importu by³a znacznie ni¿sza, osi¹gnê³a 132,6%.

G³ówne pozycje importu z Nowej Zelandii w 2005 r. to:
miêso rybie, wie¿e owoce (m.in. kiwi), we³na, skóry owcze
oraz sery i twarogi.

W analizowanym okresie Polska odnotowa³a w handlu
z Now¹ Zelandi¹ ujemne saldo obrotów.

1. Warunki dostêpu do rynku

W okresie jedenastu miesiêcy 2005 r. (wg danych GUS)
wartoæ polskiego eksportu do tego kraju wynios³a 15,8 mln
USD, oznacza to wzrost o 50% w stosunku do analogicznego
okresu poprzedniego roku.

Dostêp do rynku nowozelandzkiego nie jest ograniczony
barierami administracyjnymi, z wyj¹tkiem przepisów fitosanitarnych, oraz koniecznoci¹ uzyskania stosownych atestów
jakociowych dla niektórych grup towarów.

Wzrost eksportu ogó³em wynika³ g³ównie ze znacznego
zwiêkszenia (rozpoczêtego w 2004 r.) eksportu samochodów
Opel Astra Classic z zak³adów General Motors Corporation
w Gliwicach, którego wartoæ w okresie jedenastu miesiêcy
2005 r. wynios³a 9 903 tys. USD, dla porównania w analogicznym okresie 2004 r. wynos³a  6323 tys. USD.

Aktywnoæ importerów nowozelandzkich w poszukiwaniu
nowych towarów jest bardzo du¿a i potencjalna konkurencyjnoæ nowych polskich produktów jest przez nich zauwa¿ana
i wykorzystywana. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów
wczeniej sprawdzonych na rynkach europejskich (szczególnie brytyjskim).

Inne, wa¿ne pozycje w polskim eksporcie w 2005 r. (styczeñlistopad) do Nowej Zelandii to: ci¹gniki rolnicze, opony,
sieci rybackie oraz szk³o gospodarcze i kryszta³y.
Z nowozelandzkich danych statystycznych wynika, i¿ na
polski eksport (wg jego wartoci) sk³adaj¹ siê w 1/2 produkty
bezporednio kierowane na tamtejszy rynek i w 1/2 towary
dostarczane z pañstw trzecich (kwalifikacja wg kraju ich
pochodzenia).

'&

2. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
W Polsce nie ma obowi¹zku cz³onkostwa podmiotu
gospodarczego w regionalnej izbie handlowej (Chambers of
Commerce), a to uniemo¿liwia zagranicznemu partnerowi
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

otrzymanie wstêpnej oceny wiarygodnoci polskiego
partnera, uzyskanie pomocy w nawi¹zaniu kontaktu (m. in.
bariera jêzykowa) i porad w zakresie przepisów prawnych
dotycz¹cych zamierzonej transakcji.

8471.60  maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
urz¹dzenia wejciowe i wyjciowe,
8501.51  silniki elektryczne i pr¹dnice,
8501.52
8501.53

3. Towary o najwiêkszych mo¿liwociach eksportowych

8516.60  elektryczne podgrzewacze, piece, kuchenki inne,
8544.11  izolowane kable miedziane

,

8703.23  pojazdy samochodowe i inne o pojemnoci skokowej
powy¿ej 1500 cm3 ,

Wed³ug Ambasady RP w Wellington NZ najwiêksze
mo¿liwoci wzrostu maj¹ towary, które aktualnie zajmuj¹
wiod¹ce pozycje w polskim eksporcie:

8716.90  przyczepy i naczepy, akcesoria ,

0406.30  ser przetworzony (ser topiony),

9031.80

0406.90  pozosta³e sery,

9401.69  meble do siedzenia .

9030.40  przyrz¹dy i aparatura kontrolno pomiarowa ,

1105.20  p³atki, grudki i granulki ziemniaczane,
1806.31  czekolada i inne przetwory z kakao nadziewane,
2101.30  cykoria palona i inne namiastki kawy,
3908.90  poliamidy,
4411.19  skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej,
4418.10  okna, okna francuskie i ich ramy,
6115.91  rajstopy, trykoty, skarpety... z we³ny lub cienkie
sierci zwierzêcej,
7013.39  bi¿uteria, wyroby jubilerskie,
7013.99
7226.93  wyroby walcowane p³askie, pokrywane elektrolitycznie,
8409.99  czêci do silników,
8433.59  maszyny ¿niwne, om³otowe ,
8453.10  maszyny do przygotowania i garbowania ,
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Ze wzglêdu na ograniczonoæ rynku nowozelandzkiego
(4 mln mieszkañców) oraz cis³e powi¹zania gospodarcze
z Australi¹ i licznymi pañstwami azjatyckimi (w tym z Chinami),
mo¿liwoci sprzeda¿y nowych produktów na tym rynku s¹
niewielkie.
Najwiêksze mo¿liwoci eksportowe na ten rynek maj¹
produkty, z grup towarowych:
 materia³ów wykoñczeniowych w budownictwie (okna,
p³ytki ceramiczne, wyroby chemiczne, itp.),
 wyposa¿enia mieszkañ (meble drewniane i tapicerskie,
sprzêt owietleniowy),
 maszyn i urz¹dzeñ dla rolnictwa (dla indywidualnych
u¿ytkowników),
 narzêdzi i urz¹dzeñ do majsterkowania,
 sprzêtu turystycznego, w tym ¿eglarskiego,
 zabawek dla dzieci (np. rowerki).

''
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VII. Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu do Azji
Arabia Saudyjska (Saudi Arabia)
Ambasada RP w Rijadzie
Embassy of the Republic of Poland
Abdullah Bin D¿afar Street, House No.20
Al-Woorood District Riyadh (Rijad)
P.O.Box 94016, RIYADH 11693, Saudi Arabia
Tel.: (0-0966 1) 4549274, 4508889;
Fax: 4549210
e-mail: rijadamb@shabakah.net.sa
http://www.polandembassy.org.sa

Azerbejd¿an (Azerbaijan)
Ambasada RP w Baku
Embassy of the Republic of Poland
2 Kichik Gala street, Icheri Sheher, AZ-1000 BAKU
Tel.: (0-0994 12) 4920114, 4975281, 4974708
Fax: 4920214
e-mail: embpol@azeurotel.com
http://www.embpol.azeurotel.com

Chiny (China)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pekinie
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
1, Ritan Road, BEIJING 100600
Peoples Republic of China
Tel.: (0-086 10) 65321235
Fax: 65324958
e-mail: polcom@public3.bta.net.cn
http://www.polecom.com.cn
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Szanghaju*
Consulate General of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
6B Qi Hua Building 1375 Huaihai Rd. (M)
SHANGHAI, 200031
Peoples Republic of China
Tel.: (0-086 21) 64334735
Fax: 64330161
e-mail: commoff@uninet.com.cn
http://www.polandshanghai.com
Wydzia³ EkonomicznoHandlowy KG RP w Kantonie*
Consulate General of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
63 Shamian Da Jie
GUANGZHOU, 510130
Peoples Republic of China
Tel.: (0-086 20) 81218991
Fax: 81218992
e-mail: info@polandguangzhou.com
http://www.polandguangzhou.com

Hongkong (Hong Kong)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Hongkongu*
Consulate General of the Republic of Poland in Hong Kong
Economic and Commercial Section
Suite 2009, Two Pacific Place
88 Queensway, Central, HONG KONG
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Tel.: (0-0852) 28400814
Fax: 29189109
e-mail: kgcommhk@netvigator.com
http://www.polandtrade.com.hk
Kompetencje terytorialne: SAR Hongkong, SAR Makao.

Indie (India)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP
w New Delhi
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Office
50 M Shanti Path, Chanakyapuri
NEW DELHI 11021, India
Tel.: (0-091 11) 51496921, 51496922
Fax: 26872033
e-mail: dzbytek@gazeta.pl; rh@poltradeindia.org
http://www.poltradeindia.org
Kompetencje terytorialne: Indie, Bangladesz, Bhutan,
Malediwy, Nepal, Sri Lanka.
Konsulat Generalny RP w Mumbaju*
Consulate General of the Republic of Poland in Mumbai
Manavi Apartments,
36 Ridge Road, Malabar Hill,
MUMBAI 400 006, India
Tel.: (0-091 22) 23633863, 23633864
Fax: 23633376, 23634601
e-mail: poland@vsnl.com
http://www.polishconsulate.com



Indonezja (Indonesia)

Kuwejt (Kuwait)

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w D¿akarcie
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
JI.H.R. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3
JAKARTA 12950, Indonesia
Tel.: (0-062 21) 2525942, 2525947
Fax: 2525960
e-mail: brhjak@rad.net.id
http://www.polandembjak.org
Kompetencje terytorialne: Indonezja, Wschodni Timor.

Ambasada RP w Kuwejcie
Embassy of the Republic of Poland
Al -Jabriya, Area No 8, Street No. 20,
House No. 377
P.O. Box 5066, Safat, 13501 KUWAIT
Tel.: (0-0965) 5311571 lub 2
Fax: 5311576 lub 8
e-mail: polamba@qualitynet.net
http://www.polambakuw.gov.kw

Iran (Iran)
Ambasada RP w Teheranie
Embassy of the Republic of Poland
Africa Expressway, Pirouz Str. 1/3
P.O.Box 11365-3489, 19-174 TEHRAN, Iran
Tel.: (0-098 21) 88787262 do 64
Fax: 88788774
e-mail: info@embpoltehran.com
http://www.embpoltehran.com

Izrael (Israel)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Tel Avivie
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
79, Yehuda Hamaccabi St.
62-300 TEL-AVIV, Israel
Tel.: (0-0972 3) 5446246
Fax: 5446247
e-mail: brhtlv@inter.net.il
http://www.polemb.org

Japonia (Japan)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Tokyo
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
2-13-5 Mita, Meguro-ku
TOKYO 153-0062, Japan
Tel.: (0-081 3) 57947050, 09081149025
Fax: 57947053
e-mail: brhtokio@inter.net
http://www.poland.or.jp

Jordania (Jordan)
Ambasada RP w Ammanie
Embassy of the Republic of Poland
No 3 Mahmoud Seif Al-Din Al-Irani St.
P.O.Box 942050, AMMAN 11194, Jordan
Tel.: (0-0962 6) 5512593, 5512594, 5512596
Fax: 5512595
e-mail: polemb@nol.com.jo

Kazachstan (Kazakhstan)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w A³maty
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
A. Zatajewicza 72
050059 A£MATY, Kazachstan
Tel./Fax: (0-07 3272) 647911, 534427
e-mail: brhala@nursat.kz
http://www.weh-almaty.nursat.kz



Malezja (Malaysia)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kuala
Lumpur
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
Suite 6, Level 7, Menara Dato Onn
P.O.Box 47 & 48
Putra World Trade Centre
45, Jalan Tun Ismail
50480 KUALA LUMPUR, Malaysia
Tel.: (0-060 3) 40430940, 40427886, 40428517
Fax: 40430216
e-mail: brh_msia@tm.net.my
http://www.wehkl.com
Kompetencje terytorialne: Malezja, Brunei Darussalam.

Oman (Oman)
Kraj w kompetencjach terytorialnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Rijadzie, Arabia Saudyjska

Pakistan (Pakistan)
Ambasada RP w Islamabadzie
Embassy of the Republic of Poland
Diplomatic Enclave II, Street 24, G-5/4,
P. O. Box; 1032, ISLAMABAD, Pakistan
Tel.: (0-09251) 2279491, 22794942, 2279493
Fax: 2279498, 2825442
e-mail: polemb@isb.comsats.net.pk
Konsulat Generalny RP w Karaczi
Consulate General of the Republic of Poland
6-D, 1st Gizri Lane, Phase IV
Defence Officers Housing Authority, KARACHI, Pakistan
Tel.: (0-09221) 5879593, 5879594
Fax: 5879592
e-mail: consulrp@sat.net.pl
http://www.polandconsulatekarachi.com

Republika Korei (South Korea)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Seulu
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
4F, Dongkyung Bldg.,
604, Hannam-dong, Yongsan-gu
SEOUL 140-210, Republic of Korea
Tel.: (0082 2) 37852471, 37852472
Fax.: 7970853
e-mail: marekm@kornet.net
http://www.buypoland.or.kr
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Singapur (Singapore)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Singapurze*
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
435 Orchard Road #10-01/02
Wisma Atria
SINGAPORE 238877
Tel.: (0-065) 67340466
Fax.: 67346129
e-mail: polish_embassy@pacific.net.sg
http://www.polishembassyweh.com.sg
Ambasada RP w Singapurze
Embassy of the Republic of Poland
435 Orchard Road #17-02/03
Wisma Atria
SINGAPORE 238877
Tel.: (0-065) 62359478 (ext. 102), 67340466
Fax: 62359479
e-mail: polish_embassy@pacific.net.sg;
http://www.singapore.polemb.pl

Syria (Syria)
Ambasada RP w Damaszku
Embassy of the Republic of Poland
Abou Rumaneh, Basha Aldin Aita Str.
P.O.Box 51
DAMASCUS, Syria
Tel.: (0-963 11) 3316098
Fax: 3315318
e-mail: polembas.com@mail.sy
http://www.damaszek.polemb.net

Tajlandia (Thailand)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Bangkoku*
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
Two Pacific Place, 11 th Fl.
142 Sukhumvit Road
BANGKOK 10110, Thailand
Tel.: (0-066 2) 6532014, 6532015
Fax: 6532013
e-mail: poltrade@loxinfo.co.th, info@polbizbkk.com
http://www.polbizbkk.com
Kompetencje terytorialne: Tajlandia, Myanmar (Birma),
Filipiny.

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Ambasada RP w Bangkoku
Embassy of the Republic of Poland
100/81-82, Vongvanij Building B, 25th Floor
Rama 9 Road, Huaykwang District
BANGKOK 10310, Thailand
Tel.: (0-066 2) 6450367 do 9
Fax: 6450365
e-mail: ampolbkk@asiaaccess.net.th; info@polemb.or.th
http://www.polemb.or.th

Turkmenistan (Turkmenistan)
Kraj w kompetencjach terytorialnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Teheranie, Iran

Uzbekistan (Uzbekistan)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Taszkiencie
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
Mahatma Gandi, 1 tupik 4
700000 TASCHKENT, Uzbekistan
Tel.: (0-099871) 1339650
Tel./Fax: 1339750
e-mail: weh-amb@bcc.com.uz
http://www.poland.uz

Wietnam (Vietnam)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Hanoi*
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
5, Ba Huyen Thanh Quan, P.O.Box 21
HANOI - Vietnam
Tel.: (0-084 4) 8452155, 8452836
Fax: 8430517
e-mail: brh.hanoi@fpt.vn; weh.hanoi@vnn.vn
Kompetencje terytorialne: Wietnam, Kambod¿a, Laos.
Ambasada RP w Hanoi
Embassy of the Republic of Poland
3 Chua Mot Cot, HANOI - Vietnam
Tel.: (0-084 4) 8452027, 8453728
Fax: 8236914
e-mail: polamb@hn.vnn.vn
* Z dniem 1 maja 2006 r. Wydzia³y Ekonomiczno-Handlowe
Ambasad RP zostan¹ przekszta³cone, a informacji handlowych bêd¹ udziela³y odpowiednie Ambasady RP.
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ARABIA SAUDYJSKA
Obroty handlowe Polski z Arabią Saudyjską w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

44 249

35 640

67 335

66 889

119 721

90 482

270,6

Import

5 562

12 017

13 909

28 879

60 970

120 918

1 096,2

Obroty

49 811

47 657

81 244

95 768

180 691

211 400

362,8

Saldo

38 687

23 623

53 426

38 010

58 751

-30 436

–

Źródło: GUS.
Po niewielkim za³amaniu siê wzajemnych obrotów
handlowych Polski z Arabi¹ Saudyjsk¹ w 2001 r. ich wartoæ
w latach 2000-2004 systematycznie wzrasta³a. I tak w 2001 r.
wartoæ obrotów handlowych Polski z tym rynkiem wynios³a
47,7 mld USD, w 2002 r.  81,2 mld USD, w 2003 r. 
95,8 mld USD, i w 2004 r. 180,7 mld USD. Dynamika
obrotów handlowych w analizowanym okresie wynosi³a
362,8%.
Wymiana handlowa miêdzy obu krajami w latach 2000-2004
charakteryzowa³a siê wysok¹ nadwy¿k¹ polskiego eksportu
nad importem. Jednak dynamika eksportu (270,6%) by³a
ponad 3-krotnie mniejsza ni¿ dynamika importu (1096,2%).
W latach 2000-2004 kszta³towanie siê eksportu i importu
Polski z Arabii Saudyjskiej mia³o swoje odbicie we wzajemnych
obrotach osi¹gaj¹c w tym okresie wysokie saldo dodatnie
(59 mld USD). W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) przy prawie
dwukrotnym wzrocie importu i znacznym spadku eksportu
saldo to zmniejszy³o siê o ok. 90 mld USD osi¹gaj¹c wartoæ
ujemn¹ 30,4 mld USD.
W 2005 r. (styczeñ-listopad) najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w polskim eksporcie do Arabii Saudyjskiej by³y:
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. gofry i wafle,
przetwory spo¿ywcze, wyroby cukiernicze (udzia³ tej grupy
towarowej w polskim eksporcie do AS stanowi³ 22%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym m.in. dwuteowniki, ceowniki z ¿eliwa lub stali
niestopowej (21,3%),
 zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego,
w tym m.in. ser przetworzony, mleko i mietana, mas³o
(18,2%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
zespo³y pr¹dotwórcze (11,3%),
 wyroby ró¿ne, w tym m.in. meble do siedzenia, meble
drewniane (6,1%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u, w tym
m.in. podpaski higieniczne, papier workowy siarczanowy
(5,9%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. opony
(5,4%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów
pokrewnych, w tym m.in. perfumy i wody toaletowe
(4,6%).
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Struktura towarowa polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej by³a zbli¿ona do osi¹gniêtej w eksporcie w 2004 r.,
zmieni³a siê jednak kolejnoæ grup towarowych ze wzglêdu
na zmianê wartoci eksportu.
Najwiêkszy wzrost w okresie jedenastu miesiêcy 2005 r.
(w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.) odnotowano
w eksporcie grup towarowych: gotowe artyku³y spo¿ywcze
(wzrost o 40,6%), wyroby ró¿ne (o 55,9%), cier drzewny
(o 179%). W wielu nast¹pi³ spadek eksportu, nale¿a³y do
nich: metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(o 56%), zwierzêta ¿ywe (o 14%), urz¹dzenia mechaniczne
i elektryczne (o 11%), tworzywa sztuczne i wyroby z nich
(o 19%).
Najwa¿niejsze grupy towarowe w polskim imporcie
(w okresie 11 miesiêcy 2005 r.) z Arabii Saudyjskiej to:
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. polietylen, politereftalan etylenu (udzia³ tej grupy towarowej
w polskim impozcie z AS stanowi³ 52,6%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych,
w tym m.in. etery alifatyczne (40,7%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym m.in. w³ókniny
z w³ókien ci¹g³ych chemicznych (4,9%).
Struktura towarowa polskiego importu z Arabii Saudyjskiej
w 2005 r. by³a podobna do osi¹gniêtej w roku poprzednim.
W 2005 r. import tworzyw sztucznych i wyrobów z nich wzrós³
o 39%, produktów przemys³u chemicznego i przemys³ów
pokrewnych wzrós³ a¿ o 1713% a materia³ów i wyrobów
w³ókienniczych o 943%.
Arabia Saudyjska jest najbardziej rozwiniêtym gospodarczo
krajem arabskim (25% PKB wiata arabskiego), dysponuj¹cym
znacznymi zasobami kapita³owymi. Zgodnie z danymi MWF,
PKB osi¹gn¹³ w 2005 r. wartoæ 337,3 mld USD, co oznacza
ok. 13,6 tys. USD per capita. Przychody z eksportu ropy
naftowej Arabii Saudyjskiej w wysokoci 163 mld USD
(2005 r.) wygenerowa³y znacz¹ce nadwy¿ki rezerw finansowych.
Nadwy¿ka bilansu p³atniczego wzros³a do 102 mld USD
(odpowiadaj¹c wartoci 24-miesiêcznego importu), a nadwy¿ka bud¿etowa wynios³a 57 mld USD. Saudyjska Generalna Agencja Monetarna (SAMA  odpowiednik banku
centralnego) poinformowa³a o wzrocie jej aktywów do
³¹cznej wysokoci 199,7 mld USD w koñcu 2005 r., w tym
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aktywów zagranicznych do poziomu 143,4 mld USD. Agencja
ratingowa Standard & Poors podnios³a (styczeñ 2006 r.) swoj¹
ocenê sytuacji finansowej Arabii Saudyjskiej z kategorii
pozytywnej do stabilnej i przyzna³a rating A w zakresie
kszta³towania siê d³ugoterminowej sytuacji walutowej.
Polska nawi¹za³a stosunki dyplomatyczne z Arabi¹ Saudyjsk¹
w 1995 r. W 2005 r. dwustronne obroty handlowe (ponad
200 mln USD) by³y najwy¿sze w porównaniu z obrotami
Polski z innymi krajami Zatoki Perskiej.
O¿ywiony dialog polityczny w po³¹czeniu z dwustronnymi
kontaktami gospodarczymi sprawiaj¹, i¿ Polska postrzegana
jest przez biznes saudyjski jako kraj przyjazny, a tak¿e
otwarty na kontakty handlowe i inwestycje saudyjskie oraz
perspektywicznie wa¿ny  z punktu widzenia saudyjskich
interesów  cz³onek UE.
Od 2004 r. obowi¹zuje umowa ramowa pomiêdzy obu
krajami, podpisana w padzierniku 2003 r. daj¹ca traktatowe
podstawy rozwoju stosunków gospodarczo-handlowych.
W trakcie negocjacji s¹ umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, komunikacji lotniczej i wspó³pracy celnej.
W wyniku zawarcia przez Arabiê Saudyjsk¹ umowy celnej
z UE w 2003 r. i dzia³añ dostosowawczych w ramach akcesji
do wiatowej Organizacji Handlu (grudzieñ 2005 r.) w Arabii
Saudyjskiej nast¹pi³o obni¿enie importowych stawek celnych.
W polskiej strategii rozwoju stosunków gospodarczych
z krajami pozaeuropejskimi uznano, ¿e kraj ten ma priorytetowe
dla nas znaczenie w regionie Bliskiego Wschodu.
Z informacji przekazanych przez Ambasadê RP w Rijadzie
wynika, ¿e istniej¹ du¿e mo¿liwoci wspó³pracy gospodarczej.
W Arabii Saudyjskiej jest zapotrzebowanie na maszyny i urz¹dzenia oraz us³ugi techniczne sektora elektroenergetycznego i gospodarki wodnej, sektora naftowego i gazowego,
przemys³u stoczniowego i stalowego oraz ronie import
artyku³ów konsumpcyjnych (jego wartoæ w 2005 r. wynios³a
ok. 50 mld USD i obejmowa³ wszystkie grupy towarowe
poza produktami petrochemicznymi).

1. Warunki dostêpu do rynku
Do utrudnieñ w wymianie handlowej wynikaj¹cych ze
strony saudyjskiej mo¿na zaliczyæ:
· restrykcyjne podejcie SASO (Saudi Arabian Standard
Organization), stosuj¹cej kosztowne i d³ugotrwa³e procedury
kwalifikacyjne dopuszczania artyku³ów spo¿ywczych
i medycznych do obiegu towarowego na rynku saudyjskim,
· zakaz importu wieprzowiny i wyrobów z wieprzowiny,
alkoholu oraz szeroko interpretowany zakaz przywo¿enia
publikacji sprzecznych z Islamem, co stwarza
niejednokrotnie koniecznoæ przygotowywania specjalnych
materia³ów promocyjnych i opakowañ na rynek saudyjski,
· niedok³adne wype³nianie dokumentów celnych (jak
wynika z informacji Ambasady),
· zró¿nicowane traktowanie przez w³adze fiskalne firm
zagranicznych (obowi¹zuje je p³acenie podatku dochodowego
w wysokoci 20%) i saudyjskich (p³ac¹ obowi¹zkowy zakat
 podatek religijny w wysokoci 7,5% od wartoci obrotów),
· brak jednolitych przepisów reguluj¹cych dostêp do sfery
zakupów publicznych i ograniczony dostêp do odpowiednich
informacji oraz nie zawsze wystarczaj¹ca przejrzystoæ
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zasad reguluj¹cych ww. obszar dzia³alnoci gospodarczej
(jedynie g³ówne koncerny pañstwowe  np. SABIC,
SAUDI ARAMCO  dzia³aj¹ zgodnie z odrêbnymi
regulacjami ca³kowicie kompatybilnymi z praktyk¹
czo³owych firm wiatowych),
· z³o¿one przepisy dotycz¹ce zatrudniania obcokrajowców
i dzia³alnoci gospodarczej oraz praktyka wizowa (przy
d³u¿szym pobycie obowi¹zek posiadania tzw. sponsora
saudyjskiego),
· brak rozwiniêtego systemu dostêpu do informacji
handlowych i danych statystycznych, zw³aszcza w jêzyku
angielskim,
· stosunkowo wysokie koszty udzia³u w imprezach targowych
i wystawienniczych na terenie kraju (ceny stoisk,
promocji towarów, biletów lotniczych i hoteli).
Nale¿y podkreliæ, ¿e w³adze saudyjskie stopniowo eliminuj¹
utrudnienia istniej¹ce w wymianie handlowej w ramach
procesu reform dostosowawczych do wymogów WTO oraz
liberalizacji dzia³alnoci gospodarczej. Jednak z informacji
Ambasady wynika, ¿e proces ten ma charakter d³ugofalowy,
a zmiany nie s¹ jednolicie wdra¿ane przez poszczególne
urzêdy i instytucje saudyjskie.
Ograniczenia w handlu i wspó³pracy gospodarczej,
wystêpuj¹ce po stronie saudyjskiej, odnosz¹ siê w jednakowej
mierze do wszystkich zagranicznych partnerów gospodarczych.
Rynek jest otwarty dla wszystkich pañstw (bojkotowany jest
jedynie Izrael).
Do barier po stronie polskiej zaliczyæ nale¿y s³ab¹
znajomoæ rynku i procedur handlowych (np. obowi¹zek
uprzedniej rejestracji firm, które chc¹ zostaæ dostawcami dla
SAUDI ARAMCO i SABIC w ramach wewnêtrznego
systemu kwalifikacyjno-certyfikacyjnego). Trudno zachêciæ
firmy polskie do udzia³u w miêdzynarodowych imprezach
targowych i wystawienniczych w Rijadzie i D¿eddzie,
pomimo zainteresowania potencjalnych przedsiêbiorców
saudyjskich wspó³prac¹ gospodarcz¹.
Do barier typu instytucjonalnego nale¿¹ m.in.: niespójna
polityka gospodarcza Polski wobec Arabii Saudyjskiej,
w tym brak skutecznego systemu wsparcia eksportu
(kredytów, ubezpieczeñ oraz przedsiêwziêæ promocyjnych,
szerszej obecnoci saudyjskich targów i wystaw na licie
imprez dotowanych ze rodków publicznych) oraz niedostatek
regionalnych inicjatyw eksportowych, inwestycyjnych
i turystycznych. Polski biznes nie ma wystarczaj¹cej wiedzy
nt. znaczenia rynków pañstw naftowych. Najwiêksz¹
przeszkod¹ jest jednak niska konkurencyjnoæ wielu
polskich wyrobów, w tym s³aba jakoæ oraz wysokie ceny
oferowanych towarów. Dochodz¹ do tego ograniczona
znajomoæ jêzyka oraz lokalnych przepisów i zwyczajów,
znaczna odleg³oæ i brak bezporednich po³¹czeñ lotniczych
(regularnych i morskich), a tak¿e  niestety  przypadki
z³ego traktowania biznesmenów arabskich przez odpowiednie
w³adze polskie (np. funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej oraz
s³u¿b porz¹dkowych).

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Polska to nowy rynek na handlowej mapie Arabii Saudyjskiej
 rezultaty walki o pozycjê znacz¹cego partnera s¹ i bêd¹
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funkcj¹ nie tylko naszej konkurencyjnoci ale i czasu, a wraz
z jego up³ywem rosn¹cego zaufania, odgrywaj¹cego w tym
rejonie wiata du¿¹ rolê, a tak¿e konsekwentnego usuwania
zidentyfikowanych barier wspó³pracy.
Na konkurencyjnoæ polskiego eksportu wp³ywa kilka
istotnych czynników: cena, marka produktu, referencje
u¿ytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane
sposoby finansowania lub warunki kredytu kupieckiego,
terminy dostaw i  w przypadku produktów nieznanych
dot¹d na rynku  gotowoæ dostarczenia darmowych próbek.
Polska, podobnie jak inni nowi cz³onkowie UE, jest postrzegana
jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakociowo
z zachodnioeuropejskimi, jednak po odpowiednio ni¿szych
cenach.
Pozytywnie oceniæ mo¿na konkurencyjnoæ polskiej
oferty eksportowej na rynku saudyjskim w takich grupach
towarowych, jak: wyroby hutnicze, zw³aszcza stalowe,
materia³y budowlane, w tym drewniane panele pod³ogowe
oraz drzwi i okna, p³ytki ceramiczne i szk³o budowlane,
urz¹dzenia energetyczne i sprzêt elektryczny, meble i sprzêt
owietleniowy, artyku³y spo¿ywcze, zw³aszcza s³odycze,
produkty mleczarskie oraz przetwory warzywne i owocowe,
w tym d¿emy, soki i koncentraty oraz herbaty owocowe
i zio³owe, niektóre rodzaje sprzêtu wojskowego i logistycznego
(zw³aszcza telekomunikacyjnego), przede wszystkim w zakresie
us³ug technicznych w sektorze nafty i gazu oraz energetycznym
i stoczniowym, telekomunikacji i IT (w tym automatyki
przemys³owej), a tak¿e budowlanym w zakresie monta¿u
obiektów przemys³owych. Polska oferta eksportowa jest
niekonkurencyjna w przypadku tych towarów, w których
produkty chiñskie (a tak¿e czêciowo rosyjskie i ukraiñskie)
spe³niaj¹ ju¿ podstawowe wymogi jakociowe (np. w przemyle
hutniczym oraz meblowym i elektrycznym).
Stosunkowo s³aba promocja polskich towarów to nastêpstwo
m.in. korzystania, nie zawsze uzasadnionego, z us³ug
zagranicznych poredników, którzy sprzedaj¹ do krajów
regionu polskie produkty pod w³asn¹ mark¹. W przypadku
wycofania siê porednika z rynku czêsto nie mo¿na nawet
zidentyfikowaæ producenta. Wynika to przede wszystkim
z braku mo¿liwoci finansowych polskich producentów do
ponoszenia niema³ych kosztów promocji swoich produktów
na odleg³ych rynkach i niedostatecznego wsparcia ze strony
pañstwa.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Zwiêkszenie skali wymiany towarowej i inwestycji
kapita³owych do poziomu odpowiadaj¹cego mo¿liwociom
i zapotrzebowaniu Polski i Arabii Saudyjskiej wymaga
intensyfikacji bezporednich kontaktów biznesu obu krajów
oraz sta³ej obecnoci na rynku w formie joint venture
z miejscowymi partnerami.
Rozwojowi wspó³pracy gospodarczej miêdzy obu krajami
sprzyjaæ bêdzie wdra¿anie rozwi¹zañ systemowych, obejmuj¹cych
m.in.: wdro¿enie pakietu zachêt eksportowych na du¿e,
ch³onne rynki krajów rozwijaj¹cych siê, w tym Arabii
Saudyjskiej oraz rozszerzenie zakresu imprez targowowystawienniczych objêtych systemem dotacji.
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4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP w Rijadzie do bran¿ i towarów
o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
mo¿na zaliczyæ:

Rolnictwo i przemys³ przetwórstwa ¿ywnoci oraz
gospodarka wodna
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci
wspó³pracy dla polskich firm:
· dostawy p³odów rolnych i tusz zwierzêcych: wo³owych
i baranich; dostawy artyku³ów ¿ywnociowych, w tym
produktów mleczarskich, wêdlin wo³owych oraz drobiowych;
przetworów warzywnych, soków i koncentratów owocowych
oraz wyrobów piekarniczo-cukierniczych i s³odyczy,
· transfer technologii przetwórstwa ¿ywnoci oraz tworzenie
joint venture w dziedzinie przetwórstwa ¿ywnoci
w Arabii Saudyjskiej,
· budowa sieci nawadniaj¹cych i stacji uzdatniania wody
oraz oczyszczalni cieków.

Przemys³ surowców mineralnych, chemiczny
i papierniczy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· inwestycje w obiekty przerobu i dystrybucji produktów
ropy naftowej oraz gazu naturalnego,
· us³ugi (w tym szkoleniowe) w zakresie poszukiwania z³ó¿
ropy naftowej i gazu ziemnego, budowa obiektów
wydobywczych, linii przesy³owych i dystrybucyjnych,
· dostawy wyrobów chemicznych i kauczukowych, m.in.
artyku³ów plastycznych, wyrobów szklanych i ceramicznych,
w³ókien syntetycznych, opon samochodowych,
· dostawy produktów drzewnych i papierniczych, m.in.
p³yt pilniowych i wiórowych oraz papieru gazetowego.

Przemys³ hutniczy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· dostawy produktów stalowych i wyrobów z metali
kolorowych oraz konstrukcji przemys³owych,
· udzia³ strony saudyjskiej w restrukturyzacji polskiego
przemys³u metalurgicznego,
· tworzenie joint venture w zakresie dystrybucji i sprzeda¿y
artyku³ów hutniczych w regionie Bliskiego Wschodu.

Przemys³ energetyczny
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych,
linii transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych,
· dostawy wyposa¿enia energetycznego: kot³ów, turbin,
transformatorów, kabli itp.;
· dostawy silników i innych wyrobów elektrycznych,
w tym owietleniowych.
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Gospodarka morska
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· ewentualny udzia³ kapita³u saudyjskiego w restrukturyzacji
polskiego przemys³u stoczniowego,
· dostawy statków handlowych oraz rybackich i baz
przetwórczych i ich wyposa¿anie,
· budowa i wyposa¿enie stoczni morskich; wspó³praca
naukowo-techniczna przy projektowaniu nowych jednostek
p³ywaj¹cych oraz szkolenie kadry technicznej,
· budowa i dostawy wyposa¿enia zak³adów przetwórstwa
rybnego i ch³odni,
· us³ugi w zakresie szkolenia redniego i wy¿szego personelu
p³ywaj¹cego.

Przemys³ maszynowy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· dostawy pojazdów samochodowych i silników wysokoprê¿nych,
· dostawy lekkiego sprzêtu p³ywaj¹cego, m.in. jachtów
i ³odzi motorowych,
· dostawy narzêdzi i aparatury elektrotechnicznej.

Przemys³ opakowaniowy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· dostawy maszyn pakuj¹cych, m. in. do rozlewu wody
pitnej,
· dostawy surowców, pó³produktów i gotowych opakowañ.

Budownictwo drogowe i kolejnictwo
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· projektowanie, budowa i rozbudowa portów handlowych
i rybackich,
· projektowanie i budowa linii kolejowych w Arabii
Saudyjskiej (w ramach konsorcjów miêdzynarodowych),
· dostawy sprzêtu kolejowego: lokomotyw, wagonów i sprzêtu
utrzymania ruchu,
· udzia³ firm polskich w budowie sieci transportu miejskiego
w Rijadzie.

Lotnictwo cywilne
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
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· wspó³praca w zakresie przewozów pasa¿erskich do Arabii
Saudyjskiej,
· dostawy samolotów i helikopterów dla celów sanitarnych,
po¿arniczych i rolniczych,
· us³ugi w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej i opylania
pól.

Przemys³ obronny i wspó³praca wojskowa
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· udzia³ kapita³u saudyjskiego w restrukturyzacji polskiego
przemys³u obronnego,
· dostawy sprzêtu i amunicji wojskowej dla potrzeb si³
zbrojnych AS,
· dostawy rodków ochrony osobistej, m. in. kamizelek
ochronnych i masek gazowych,
· dostawy ma³ych samolotów (Skytruck i Bryza) oraz ³odzi
desantowych i kutrów patrolowych,
· dostawy sprzêtu telekomunikacyjnego i radiolokacyjnego,
· wspó³praca w zakresie szkolenia kadry i wymiany
dowiadczeñ z misji pokojowych.

Ochrona zdrowia
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· dostawy sprzêtu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego,
· wspó³praca naukowo-badawcza oraz szkolenie personelu
medycznego (podstawowe oraz specjalistyczne, m.in.
w dziedzinie kardiochirurgii, ortopedii i rehabilitacji),
· ew. udzia³ partnerów saudyjskich w realizacji programu
sztucznego serca prof. Z. Religii,
· zatrudnienie, w tym w celach dydaktycznych, polskich
lekarzy i pielêgniarek w saudyjskich szpitalach pañstwowych
i prywatnych,
· odp³atne leczenie i rehabilitacja pacjentów saudyjskich
w polskich orodkach ochrony zdrowia.

Turystyka
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy
dla polskich firm:
· wspó³praca miêdzy polskimi i saudyjskimi biurami
podró¿y, wymiana zorganizowanych grup i turystów
indywidualnych (w tym pakiety rodzinne),
· inwestycje saudyjskie w polskie hotele i centra kongresowe
oraz sanatoria, domy wczasowe itp.
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AZERBEJD¯AN
Obroty handlowe Polski z Azerbejdżanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

28,9

29,8

27,08

33,6

45,3

42,68

156,7

Import

3,1

1,7

3,49

4,69

7,1

8,7

229,0

Obroty

32,0

31,5

30,57

38,29

52,4

55,7

163,7

Saldo

26,8

28,1

23,6

28,93

38,2

33,98

–

Źródło: GUS.
Od 2003 r. ros³y systematycznie wzajemne obroty
handlowe Polski z Azerbejd¿anem, przy czym od 2002 r.
znacznie wzrós³ import towarów z Azerbejd¿anu. Mimo
sta³ego, stopniowego wzrostu, wzajemne obroty pozostawa³y
na niewielkim poziomie i w 2005 r. osi¹gnê³y one 55,7 mln
USD. Zarówno eksport z Polski do Azerbejd¿anu, jak równie¿
import z tego kraju do Polski charakteryzowa³ siê tendencj¹
wzrostow¹ w ca³ym analizowanym okresie, osi¹gaj¹c wartoæ
odpowiednio 42,7 mln USD i 8,7 mln USD za 11 miesiêcy
2005 r. W wymianie handlowej z Azerbejd¿anem w latach
2000-2005 Polska utrzyma³a dodatnie saldo (34 mln USD za
11 miesiêcy 2005 r.).
W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w eksporcie Polski do Azerbejd¿anu by³y:
· gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym czekolada i wyroby
czekoladowe, kie³basy (udzia³ tej grupy towarowej
w polskim eksporcie stanowi³ 32,2%),
· maszyny i urz¹dzenia mechaniczne, w tym linie do
produkcji napojów, piece i kuchnie (17,6%),
· produkty przemys³u chemicznego, w tym leki, chemia
gospodarcza, kosmetyki (13,4%),
· drewno i wyroby z drewna, w tym artyku³y meblarskie (5,7%),
· wyroby ró¿ne, w tym meble do siedzenia (4,9%),
· tworzywa sztuczne i wyroby z nich, kauczuk i wyroby
z kauczuku (4,0%),
· materia³y i wyroby w³ókiennicze (3,8%),
· cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u celulozowego (3,0%),
· wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych (2,4%).
W 2005 r. nast¹pi³ znaczny wzrost eksportu gotowych
artyku³ów spo¿ywczych (dynamika 311%).
W analizowanym okresie Polska importowa³a z Azerbejd¿anu
artyku³y wystêpuj¹ce w 11 pozycjach towarowych. Najwa¿niejszymi grupami towarowymi w imporcie by³y:
· produkty pochodzenia rolinnego (udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie stanowi³ 74,8%),
· materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym bawe³na (15,4%),
· produkty chemiczne i przemys³ów pokrewnych (3,1%),
· tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby
z kauczuku (2,5%),
· produkty mineralne, w tym propan (2,1%),
· gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym owoce (1,7%).
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Odnotowano znaczn¹ dynamikê importu orzechów
z Azerbejd¿anu, ich udzia³ w imporcie w 2004 r. wynosi³
8,7%, a w 2005 r. (styczeñ-listopad) wzrós³ do 74,8%.

1. Warunki dostêpu do rynku
Nawi¹zuj¹c kontakty biznesowe w Azerbejd¿anie nale¿y
uwzglêdniaæ ograniczenia o charakterze nieformalnym, w tym
niepisane prawo monopolu obowi¹zuj¹cego w wiêkszoci
bran¿ (klany rodzinne podzieli³y miêdzy siebie poszczególne
obszary dzia³alnoci). Konkurencja jest niepo¿¹dana i w bezpardonowy sposób niszczona. Najbezpieczniejszym sposobem
wejcia na rynek jest znalezienie miejscowego partnera 
odpowiednio usytuowanego w z³o¿onej lokalnej strukturze.
Nale¿y, oczywicie, sprawdziæ rzetelnoæ kontrahenta,
a oferowany towar b¹d us³ugi musz¹ byæ konkurencyjne
cenowo i jakociowo a tak¿e uwzglêdniaæ miejscow¹ specyfikê.
Kolejn¹ przeszkod¹, jak¹ napotyka przedsiêbiorca w Azerbejd¿anie jest wszechobecna korupcja i biurokracja.
Trudnoci stwarza równie¿ transport towarów do Azerbejd¿anu. Granica pomiêdzy Rosj¹ i Azerbejd¿anem jest
zamkniêta dla obywateli krajów UE; mog¹ j¹ przekraczaæ
jedynie obywatele WNP  kierowcy ciê¿arówek musz¹ posiadaæ
paszporty tych krajów. Transport lotniczy jest kosztowny,
a trasa l¹dowa przez Ba³kany i Turcjê  czasoch³onna (odleg³oæ
z Warszawy do Baku przez Stambu³ wynosi ok. 4600 km).
Mo¿liwy jest tak¿e transport kolejowy przez Rosjê.
Polska i polskie towary ciesz¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ i s¹
rozpoznawalne na rynku azerbejd¿añskim, charakteryzuj¹
siê wysok¹ jakoci¹, porównywaln¹ z markowymi produktami
zachodnimi, a jednoczenie s¹ du¿o tañsze.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Azerbejd¿an nie jest rynkiem jednolitym. Istnieje du¿a rozpiêtoæ pomiêdzy si³¹ nabywcz¹ mieszkañców Baku a ludnoci reszty kraju. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z lokalizacj¹ wiêkszoci przedsiêbiorstw w obrêbie stolicy i w jej bezporednim s¹siedztwie. Zaanga¿owanie kapita³u i poziom inwestycji pobudza w tym rejonie znaczny popyt konsumpcyjny.

'

W Azerbejd¿anie, oprócz dynamicznie rozwijaj¹cego siê
sektora naftowego i zwi¹zanego z nim sektora chemicznego,
nie notuje siê znacz¹cych inwestycji. Wobec rosn¹cego
zainteresowania Polski i UE tym rynkiem, szczególnie wnikliwie powinien byæ monitorowany sektor surowcowy.
Spucizna po ZSRR, niedoinwestowanie oraz brak infrastruktury zauwa¿alne s¹ w ca³ym kraju. W handlu dominuj¹
towary importowane, g³ównie z krajów s¹siednich: Rosji,
Turcji i Iranu.
Znacznych nak³adów wymaga ponadto przemys³ przetwórczy
rolno-spo¿ywczy, którego dzia³alnoæ okazaæ siê mo¿e
wyj¹tkowo korzystna dla inwestorów zagranicznych.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP najwiêksze mo¿liwoci eksportowe
wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych bran¿ach i grupach towarowych:

Bran¿a budowlana
Od kilku lat w Baku trwa boom budowlany. Zabudowywana jest ka¿da wolna dzia³ka, tworzone s¹ wolne
powierzchnie pod budownictwo. Koniunktura sprzyjaæ mo¿e
zatem polskim przedsiêbiorcom, choæ nieunikniona bêdzie
konkurencja z mocno osadzonymi na miejscowym rynku
firmami azerbejd¿añskimi, tureckimi i rosyjskimi. Poszukiwane
s¹ wszelkiego typu materia³y budowlane, w tym: cement,
stal zbrojeniowa, przewody elektryczne, rury do przesy³u
gazu i wody, terakota, armatura, elementy wykoñczeniowe
(stolarka okienna i drzwiowa, panele, kleje, farby itd.),
a w przysz³oci meble i wszelkiego rodzaju wyposa¿enie.

Lekarstwa, farmaceutyki
Kilka polskich przedsiêbiorstw ju¿ wspó³pracuje z firmami
azerbejd¿añskimi w tym segmencie rynku. Inne azerbejd¿añskie firmy farmaceutyczne i handlowe zwraca³y siê do
Ambasady RP z prob¹ o pomoc w znalezieniu polskich
producentów leków. Leki zachodnio-europejskich koncernów
s¹ bardzo drogie. Nabyæ je mo¿na w renomowanych aptekach,
których ograniczona iloæ funkcjonuje na miejscowym rynku
dziêki kapita³owi zagranicznemu, albo wrêcz w prywatnych
przychodniach i klinikach. Rynek jest jednak nasycony podróbkami oraz niskiej jakoci medykamentami z Indii i Rosji,
transportowanymi i magazynowanymi w z³ych warunkach.

Kosmetyki i artyku³y chemii gospodarczej
Na rynku azerbejd¿añskim wci¹¿ jeszcze istniej¹ nisze dla
dobrych kosmetyków redniej klasy. Dostêpne s¹: albo bardzo drogie wyroby znanych wiatowych firm, albo produkty
firm zupe³nie nieznanych i o niskiej jakoci. Widoczna jest
coraz wiêksza aktywnoæ w tym sektorze firm rosyjskich oferuj¹cych coraz lepsze wyroby, po przystêpnych cenach i w
atrakcyjnych opakowaniach. Zainteresowaniem ciesz¹ siê polskie
rodki czystoci takie jak: p³yny do mycia naczyñ, do p³ukania,
proszki do prania, kostki zapachowe do sanitariatów itp.

Meble
Polskie produkty oferowane w tej grupie towarowej ciesz¹
siê w Azerbejd¿anie du¿¹ popularnoci¹. Komponenty s¹
przywo¿one z Polski i na miejscu sk³ada siê meble. Opinia
o polskich towarach jest tak dobra, ¿e zdarzaj¹ siê przypadki
podrabiania mebli i pos³ugiwania siê mark¹ Polºa mebeli,
czyli Polskie meble.

Nasiona rolin oraz rodki ochrony rolin
Bran¿a spo¿ywcza
Obiecuj¹co dla polskich eksporterów w Baku przedstawia
siê rynek artyku³ów spo¿ywczych. S³odycze, przetwory
owocowo-warzywne i miêsne, a tak¿e chemia gospodarcza
maj¹ szansê znaleæ szerokie grono odbiorców. Na rynku
dostêpne s¹ np. polskie parówki, pasztety (konserwy),
konserwy rybne. Sieci sprzeda¿y oferuj¹ polskie mro¿onki 
owoce i warzywa. Mimo, ¿e Azerbejd¿an jest krajem
tradycyjnie muzu³mañskim, sporym zainteresowaniem cieszy
siê alkohol, co mo¿e stwarzaæ szanse dla dostawców tego
towaru. Brak jest natomiast polskiego nabia³u oraz soków
(okresowo na rynku dostêpny bywa sok kokosowy Tymbarku).
Soki s¹ relatywnie drogie i w przewa¿aj¹cej iloci importowane
(wiêkszoæ z Ukrainy).
Du¿e firmy zaopatruj¹ce wiatowe sieci hoteli oraz zachodnioeuropejskie firmy cateringowe obecne na rynku mog¹ byæ
zainteresowane dostawami miêsa zarówno wo³owego, jak
i wieprzowego.
Pomimo dostêpnoci wieprzowiny na miejscowym rynku,
jej jakoæ nie jest zadowalaj¹ca. Drobni hodowcy trzody
chlewnej maj¹ trudnoci z chowem zwierz¹t, spowodowane
brakiem wymiany dowiadczeñ w tym zakresie, wiedzy
nt. nowych pasz, jak równie¿ brakiem nowego materia³u
genetycznego. Przyczyn¹ tej sytuacji s¹ zapewne wzglêdy
religijne i tradycja spo¿ywania innych rodzajów miêsa.



Z powodzeniem funkcjonuje na miejscowym rynku firma,
wspó³pracuj¹ca stale z polskim partnerem w zakresie importu
nasion rolin uprawnych i ozdobnych, a tak¿e ziemi uprawnej
oraz elektrycznego sprzêtu ogrodniczego.
Pomimo zainteresowania azerbejd¿añskiego rynku rodkami
ochrony rolin (preparaty owadobójcze, grzybobójcze, przeciw
gryzoniom itd.), eksport tego rodzaju artyku³ów napotykaæ
mo¿e trudnoci zwi¹zane z brakiem dostêpu do informacji
na temat warunków, pozwoleñ, certyfikatów itp. oraz regulacji
dotycz¹cych ich importu do Azerbejd¿anu.

Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne, w tym artyku³y
gospodarstwa domowego
Polskie firmy dzia³aj¹ z powodzeniem na rynku azerbejd¿añskim, niekiedy poprzez firmy partnerskie. Istnieje zapotrzebowanie na urz¹dzenia do produkcji, przetwarzania
i pakowania ¿ywnoci, a tak¿e urz¹dzenia ch³odnicze (lady
sklepowe, lodówki, ch³odnie itp.).

Us³ugi drukarskie (know-how)
Z dostêpnych informacji wynika, ¿e materia³y wysokiej
jakoci drukowane s¹ poza granicami Azerbejd¿anu. Na rynku
odczuwany jest deficyt takich us³ug. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê perspektywy dla polskich drukarni w zakresie tych us³ug.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

CHINY
Obroty handlowe Polski z Chinami w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

97 260

180 402

206 785

252 960

555 779

562 420

571,4

Import

1 378 462

1 620 386

2 077 461

2 890 033

4 064 568

4 964 875

294,9

Obroty

1 475 722

1 800 788

2 284 246

3 142 993

4 620 347

5 527 295

313,1

-1 281 202

-1 439 984

-1 870 676

-2 637 073

-3 508 789

-4 402 455

Eksport

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Chinami w latach 2000-2005
charakteryzowa³a wysoka dynamika eksportu i jednoczenie
znaczna przewaga importu nad eksportem. Saldo obrotów
handlowych Polski by³o w tych latach ujemne a jego wartoæ
w 2000 r. wynios³a 1 281 mln USD, za w 2005 (dane za
11 miesiêcy) osi¹gnê³o wartoæ 4 402 mln USD.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. wartoæ polsko-chiñskich
obrotów handlowych przekroczy³a 5,5 mld USD. Wed³ug
polskich statystyk polski eksport wyniós³ 562,4 mln USD,
a import z Chin 4964,9 mln USD. Obroty handlowe Polski
z Chinami wzros³y o 31,3%  w tym eksport o 8,3% a import
o 34,5%. Import w omawianym okresie by³ blisko 9-krotnie
wy¿szy od eksportu (w analogicznym okresie 2004 roku by³
7-krotnie wy¿szy). Ujemne saldo Polski wzros³o.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) w polskim eksporcie do
Chin wzrós³ udzia³ nastêpuj¹cych grup towarowych:
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(g³ównie mied i z³om miedziany)  udzia³ tej grupy
towarowej w eksporcie Polski do Chin wzrós³ z 31,9%
w 2004 r. do 34,1% w 2005 r.,
 chemikalia (g³ównie kaprolaktam)  z 20,6% do 25,9%,
 maszyny mechaniczne i elektryczne (w tym g³ównie
czêci i urz¹dzenia elektrotechniczne, lampy elektronowe,
przewody elektryczne, wirówki do oczyszczalni cieków,
czêci maszyn papierniczych, maszyny rolnicze, urz¹dzenia
transportu tamowego, czêci silników spalinowych, czêci
kot³ów parowych)  z 14,4% do 16,3%,
 papier opakowaniowy (do produkcji tektury falistej) 
z 2,7% do 2,8%,
 tworzywa sztuczne i wyroby gumowe (g³ównie poliamidy
i ich odpady oraz uszczelki gumowe)  z 2,0% do 3,8%,
 produkty pochodzenia zwierzêcego (miêso drobiowe,
pióra ptasie, jelita)  z 1,2% do 2,0%,
 wyroby z minera³ów (g³ównie ceramiczne wyroby
konstrukcyjne)  z 0,9% do 1,5%,
za udzia³ nastêpuj¹cych grup towarowych zmniejszy³ siê:
 pojazdy (g³ównie statki, ponadto czêci samochodowe) 
z 23,4% do 10,1%,
 przyrz¹dy precyzyjne  z 1,2% do 0,7%.
Niekorzystnie zmieni³a siê struktura polskiego eksportu
do Chin. Wzrós³ udzia³ surowców i pó³produktów oraz wyrobów
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

nisko przetworzonych (mied, chemikalia, tworzywa sztuczne,
papier)  z 57,2% do blisko 67%. Uwidoczni³o siê to równie¿
w sk³adzie pierwszej dziesi¹tki polskich eksporterów,
w której znalaz³a siê tylko jedna firma eksportuj¹ca maszyny
i pojazdy.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) w polskim imporcie z Chin
wzrós³ udzia³ w nastêpuj¹cych grupach towarowych:
 maszyny mechaniczne i elektryczne, w tym znaczna
czêæ to sprzêt informatyczny (udzia³ tej grupy towarowej
w polskim imporcie w 2005 r. wzrós³ do 46,0% z 41,9% 
w 2004 r.),
 obuwie  z 41,9% do 46,0%.
Udzia³ nastêpuj¹cych pozycji zmniejszy³ siê:
 materia³y i wyroby w³ókiennicze (g³ównie gotowa odzie¿,
w tym tak¿e produkcja polskich firm wytwarzaj¹cych
w Chinach, np. LPP)  z 13,7 do 12,1%,
 wyroby ró¿ne (g³ównie meble i zabawki)  z 8,4%
do 8,1%.
W polskim eksporcie do Chin w 2005 r. towary o wysokim
stopniu przetworzenia (maszyny, pojazdy i przyrz¹dy
precyzyjne) stanowi³y ³¹cznie 27,1%, natomiast w imporcie
udzia³ tych towarów wynosi 51,8%.
Chiny staj¹ siê coraz bardziej otwarte na towary i us³ugi
zagraniczne.
Rynek chiñski jest bardzo atrakcyjny ze wzglêdu na
ogromn¹ liczbê potencjalnych odbiorców, szybkie tempo
wzrostu gospodarczego (wynosz¹ce ponad 9% rocznie) oraz
na coraz wiêksz¹ (szacowan¹ na kilkaset milionów) grupê
osób zamo¿nych. W Polsce uwagê partnerów chiñskich
zwracaj¹ dogodne warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i cz³onkostwo w Unii Europejskiej, bliskoæ polskiej
granicy wschodniej (która jest jednoczenie wschodni¹
granic¹ UE) i po³udniowej oraz dostêp Polski do morza.
Rynek chiñski nie jest ³atwym z wielu wzglêdów. Jest to
rynek odleg³y. Istnieje silna konkurencja ze strony producentów lokalnych i firm zagranicznych.
Wprowadzenie towarów zagranicznych na rynek chiñski
wymaga du¿ego zaanga¿owania rodków finansowych oraz
czasu. Dodatkowo nak³adaj¹ siê na to ró¿nice kulturowe,



ró¿nice gustów i przyzwyczajeñ odbiorców oraz bariera
jêzykowa. W stosunku do skali rynku, jak i panuj¹cej na nim
konkurencji wiêkszoæ polskich firm dzia³aj¹cych w Chinach
jest stosunkowo ma³a.

1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Bran¿a: górnictwo wêglowe, systemy bezpieczeñstwa
kopalñ
Sekcja XVI: maszyny i urz¹dzenia mechaniczne; sprzêt
elektryczny, czêci do nich
8430, 8431, 8428, 8544: kombajny cianowe, obudowy,
przenoniki, systemy wykrywania i kontroli metanu, kable
górnicze, ³añcuchy napêdowe do maszyn i urz¹dzeñ

Warunki dostêpu do rynku
Nie ma specjalnych wymogów importowych wobec
maszyn i urz¹dzeñ górniczych

na aprecjacjê z³otego i koszty transportu jest dro¿sza od
porównywalnej oferty producentów lokalnych. Równie¿ brak
sta³ej obecnoci polskich firm na rynku chiñskim (obecnie
jedynie Kopex posiada przedstawicielstwo) obni¿a atrakcyjnoæ
oferty. Klient chiñski nie ma mo¿liwoci zapoznania siê
z urz¹dzeniami, pewnoci, ¿e zostanie zapewniony sta³y
i szybki serwis posprzeda¿ny oraz mo¿liwoci konsultacji
w zakresie u¿ytkowania urz¹dzeñ.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Strona chiñska d¹¿y do uruchomienia wspólnej produkcji
na terenie Chin, gdy¿ w d³u¿szej perspektywie jest to bardziej
korzystne ni¿ zapewnienie dostaw z zagranicy. W tym
kontekcie nale¿y rozpatrywaæ podpisanie w padzierniku
2005 r. w Pekinie, listu intencyjnego, dotycz¹cego wspó³pracy
w dziedzinie produkcji kompleksów cianowych miêdzy
Zabrzañskimi Zak³adami Mechanicznymi SA i China National
Coal Mining Engineering Equipment Group Corp.

Bran¿a: surowce energetyczne
Sekcja V: produkty mineralne

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

2701  wêgiel kamienny

Produkcja maszyn i urz¹dzeñ dla górnictwa wêglowego
zabezpiecza ponad 95% potrzeb krajowego przemys³u wêglowego Chin. Szacuje siê, ¿e nadal bêdzie istnia³o zapotrzebowanie (szczególnie ze strony du¿ych korporacji wêglowych
zwiêkszaj¹cych swoje moce produkcyjne) na zaawansowany
technologicznie sprzêt zagraniczny, zw³aszcza w ramach
realizacji programów rozwojowych zacofanych regionów Chin
pó³nocno-zachodnich. G³ównymi dostawcami maszyn i urz¹dzeñ dla górnictwa od lat 90. s¹ firmy z USA, Niemiec,
W. Brytanii, Japonii, Australii oraz od kilku ostatnich lat
z Korei Po³udniowej. Polskie firmy podejmuj¹ aktywne
starania powrotu na rynek chiñski, na którym zajmowa³y
wa¿n¹ pozycjê w latach 70. i 80. ubieg³ego wieku. Partnerzy
chiñscy oczekuj¹ zapewnienia kompleksowych us³ug i rozwi¹zania wiêkszoci problemów przez zagranicznego dostawcê,
który zagwarantuje ³atwoæ korzystania z serwisu posprzeda¿nego. Funkcjonowanie sta³ego przedstawiciela Kopexu
w Pekinie ma istotne znaczenie z tego punktu widzenia.
Aktualnie chiñskie programy rz¹dowe k³ad¹ nacisk na poprawê
warunków bezpieczeñstwa kopalñ oraz rozwój technologii
czystej przeróbki wêgla. W 2005 r. na modernizacjê systemów bezpieczeñstwa kopalñ chiñskie w³adze wyasygnowa³y
ponad 3 mld RMB. Niektóre urz¹dzenia (systemy kontroli
stê¿enia metanu) produkowane przez polskie firmy EMAG
i MICON s¹ ju¿ dostêpne na rynku chiñskim. Strona chiñska
d¹¿y do uzyskania polskiego know-how w zakresie organizacji i zarz¹dzania systemami bezpieczeñstwa w kopalniach (zabezpieczenie przed wybuchami gazu i py³u wêglowego). Planuje zorganizowanie szkolenia obejmuj¹cego
wszystkie szczeble chiñskiej kadry zatrudnionej w górnictwie.
Podkrela przy tym, i¿ dopiero w nastêpnym etapie mo¿liwe
bêdzie zwiêkszenie zakupów polskiego wyposa¿enia i sprzêtu.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

7403, 7404, 7409  mied rafinowana i stopy miedzi,
wyroby z miedzi;

Pod wzglêdem technologicznym i cenowym polska oferta
w zakresie maszyn i urz¹dzeñ górniczych jest konkurencyjna
wobec producentów z Europy Zachodniej. Jednak, ze wzglêdu



Zapotrzebowanie na węgiel w Chinach w latach 2002-2020
w kontekście istniejących obecnie mocy produkcyjnych (w mld ton)
3

2,5

2

1,5

1
Wydobycie
Konsumpcja

2002
1,38
1,23

2003
1,74
1,59

2004
1,96
1,85

2005
1,82
1,95

2010
1,86
2,2

2020
1,5
2,5

Opracowane przez WEH
Zgodnie z uwag¹ autorów, nale¿y podkreliæ, ¿e w wielu przypadkach,
cytowane dane i prognozy, przez odmienne ród³a znacznie siê ró¿ni¹,
lub s¹ ze sob¹ sprzeczne.
ród³o: Prognozy na lata 2005,2010,2020, pochodz¹ z South China
Morning Post 25.10.2005 r.

Szacuje siê, ¿e do 2010 r. wêgiel bêdzie mia³ w dalszym
ci¹gu dominuj¹c¹ pozycjê w konsumpcji na cele energetyczne
(co najmniej 2/3 udzia³u).

Bran¿a: przemys³ metalurgiczny
Sekcja XV: metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych

7204, 7207  ¿elazo, ¿eliwo i stal;
7307, 7308, 7322, 7326  wyroby z ¿eliwa i stali.
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Warunki dostêpu do rynku

Bran¿a: przemys³ lotniczy

Wed³ug chiñskiej taryfy celnej (stan prawny na dzieñ
01.01.2006 r.) stawki celne (dla krajów objêtych KNU) na
poszczególne towary z grupy 7401-7419 kszta³tuj¹ siê
w przedziale od 1% do 20%, z grupy 7201-7229 w przedziale
od 0 do 10%, a wiêkszoæ z grupy 7301-7326 w przedziale
od 3% do 20%.

Sekcja XVII (dzia³ 88): statki powietrzne, kosmiczne
i ich czêci

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Chiny s¹ czo³owym konsumentem metali nieszlachetnych
i wyrobów z nich wytworzonych. Od 2000 r. konsumpcja miedzi
w Chinach wzrasta³a w tempie ok. 15% rocznie. W 2004 r.
produkcja miedzi nierafinowanej wynios³a 1,32 mln ton, miedzi
elektrolitycznej 2,17 mln ton, a produktów z miedzi 4,16 mln
ton. W 2005 r. konsumpcja miedzi w Chinach osi¹gnê³a
4,5 mln ton, w tym 3,2 mln ton miedzi rafinowanej. Chiny
nadal bêd¹ importowaæ koncentraty rudy miedzi, z³om
miedziowy, mied elektrolityczn¹ oraz wyroby i stopy aby
zaspokoiæ du¿e zapotrzebowanie na rynku krajowym. Jest
to podyktowane dynamicznym wzrostem gospodarczym
a zw³aszcza boomem inwestycyjnym w sektorze energetycznym
oraz popytem wynikaj¹cym z szerokiego zastosowania miedzi
w przemyle elektronicznym i telekomunikacji.
Chiñski import miedzi w 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ 8,5mld
USD (wobec 10,4mld USD w 2004 r.)
Od 2003 r. istnieje w Chinach nadwy¿ka mocy produkcyjnych w przemyle stalowym. W wyniku nadwy¿ki poda¿y
nad popytem, poczynaj¹c od kwietnia 2005 r. ceny stali
spad³y do poziomu z 2003 r., a niektórych wyrobów stalowych
 nawet poni¿ej kosztów. W zwi¹zku z powy¿szym, zapotrzebowanie rynku chiñskiego na stal walcowan¹ oraz pó³produkty z ¿eliwa i stali bêdzie ograniczone, natomiast
wci¹¿ jest to licz¹cy siê rynek stali wysokojakociowych oraz
wyrobów z ¿eliwa i stali o wy¿szym stopniu przetworzenia.
Chiñski import stali walcowanej w latach 2003-2005
wynosi³ odpowiednio: 37,1 mln ton; 29,3 mln ton i 24,04 mln
ton.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty zale¿y w du¿ym
stopniu od zmian cen na rynkach wiatowych. Interwencyjna sprzeda¿ zapasów miedzi na rynku krajowym dokonana przez w³adze chiñskie w II po³owie 2005 r. oraz
zakupy w Chile wp³ynê³y hamuj¹co na dynamikê wzrostu
polskiego eksportu tego towaru. Istotnymi czynnikami
wp³ywaj¹cymi na konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
s¹ równie¿ aprecjacja z³otego w stosunku do dolara amerykañskiego oraz koszty transportu. W przypadku wyrobów ze
stali najbardziej konkurencyjne s¹ te o najwy¿szym stopniu
przetworzenia.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Eksport miedzi do Chin reguluje d³ugoterminowa umowa
dotycz¹ca dostaw z Polski miedzi elektrolitycznej w latach
2005-2010 podpisana przez chiñsk¹ Grupê Minmetal oraz
KGHM Polska Mied w czerwcu 2004 r. Realizacja
kontraktu przebiega bez przeszkód.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

8802  helikoptery (mig³owce)

Warunki dostêpu do rynku
Wprowadzenie nowych samolotów i czêci zamiennych,
na rynek chiñski wymaga przeprowadzania badañ i uzyskania
odpowiednich certyfikatów, które wydaj¹ w³adze lotnicze
Civil Aviation Administration of China (CAAC).
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z grupy PCN
8802 w 2006 r. wynosz¹: 1-5%.
Optymalnym rozwi¹zaniem jest kooperacja produkcyjna
z miejscowymi zak³adami lotniczymi, z którymi ³atwiej jest
wejæ na lokalny rynek, wykorzystuj¹c ich dowiadczenia
i znajomoæ bran¿y.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W ocenie miejscowych ekspertów rynek helikopterów
bêdzie siê dynamicznie rozwija³ w ci¹gu najbli¿szych 10 lat.
Zapotrzebowanie na helikoptery dotyczy szerokiego krêgu
odbiorców, którzy planuj¹ wykorzystanie tego rodka transportu w wielu dziedzinach, m.in. w rolnictwie, ochronie lasów,
kontroli ruchu drogowego i granicznego, w sektorze energetycznym, us³ugach turystycznych i podró¿ach s³u¿bowych.
Wed³ug danych China Business Weekly (10-16.10.2005 r.)
zapotrzebowanie na helikoptery w Chinach w 2013 r.
osi¹gnie 2000 szt a w 2020 r. 10 000 szt. Obecnie oko³o 95%
helikopterów pochodzi z importu.
Zapotrzebowanie na helikoptery w latach 2002-2011
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Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Cena helikopterów polskiej produkcji w stosunku do cen
produkcji chiñskiej jest relatywnie niska.
8802  samoloty lekkie (dla rolnictwa, do celów ochrony
przeciwpo¿arowej)

Warunki dostêpu do rynku
Bezporedni eksport samolotów rolniczych jest bardzo
trudny. Sprzeda¿ do Chin uwarunkowana jest przeprowadzeniem procedury certyfikacji samolotu i jego czêci.

!

C³a dla krajów objêtych KNU na towary z grupy PCN
8802 wynosz¹ w 2006 roku: 1-5%.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Na rynku chiñskim popyt na samoloty rolnicze jest bardzo
du¿y. Jednak z uwagi na wysokie koszty paliwa, wysokie
koszty szkolenia pilotów, brak lotnisk i infrastruktury
rzeczywista ch³onnoæ rynku jest mniejsza ni¿ zg³aszany
popyt. Wed³ug WEH, w ci¹gu najbli¿szych 3 lat sprzeda¿
samolotów rolniczych w Chinach wyniesie ³¹cznie 100-200
sztuk, a w ci¹gu dekady mo¿e osi¹gn¹æ wolumen
5000 sztuk.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Cena i parametry techniczne polskiego samolotu Dromader
w porównaniu z samolotami produkcji chiñskiej i USA s¹
konkurencyjne.

procent rocznie. Z rozwojem zdolnoci wytwórczych zwi¹zany
jest tak¿e rozwój sieci energetycznych, a z tym z kolei
zwi¹zane jest zapotrzebowanie na kable, transformatory oraz
odgromniki.
Chiny importuj¹ kable i przewody za 1,5 mld USD
rocznie.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Polskie urz¹dzenia dla energetyki s¹ konkurencyjne
jakociowo. Gorzej przedstawia siê ich konkurencyjnoæ
cenowa i w zakresie us³ug posprzeda¿nych. Ceny polskich
urz¹dzeñ s¹ wy¿sze nie tylko w porównaniu z urz¹dzeniami
chiñskimi, ale tak¿e w porównaniu z importowanymi
(czêciowo wp³yw ma na to wysoki kurs z³otego). Równie¿
brak sta³ej obecnoci na rynku w formie przedstawicielstw
lub spó³ek zmniejsza konkurencyjnoæ polskiej oferty (brak
zapewnienia serwisu, nadzoru itp.).

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Rozpoczêto rozmowy na temat utworzenia spó³ki do
produkcji samolotów M18B Dromader w Chinach.

Bran¿a: ochrona rodowiska

Bran¿a: urz¹dzenia dla przemys³u energetycznego

Towary:

Sekcja XVI (dzia³ 84, 85): maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci, maszyny i urz¹dzenia
elektryczne oraz ich czêci

 wyposa¿enie techniczne oczyszczalni cieków  podnoniki
(pompy mamuty), wsadowe reaktory sekwencyjne (SBR),
wyposa¿enie zbiorników osadu wstêpnego i czynnego,
systemy napowietrzania, sprê¿arki, aeratory, kratownice,
zawory (elektromagnetyczne), systemy membranoworurowe, urz¹dzenia mieszaj¹ce, stacje odwadniania
osadów, separatory weglowodorów, olejów i substancji
ropopochodnych, komory neutralizacji (kwasów), pompownie, stacje uzdatniania wody, automatyka,
 wyposa¿enie techniczne systemów redukcji zanieczyszczenia powietrza  urz¹dzenia odpylaj¹ce (PCN 8421),
odsiarczaj¹ce (FGD), redukuj¹ce emisjê NOx,
 wyposa¿enie techniczne zak³adów utylizacji odpadów
sta³ych  sk³adowisk, kompostowni, spalarni, maszyny do
transportu odpadów, du¿e prasy do odpadów, linie sortuj¹ce,
separuj¹ce i utylizacyjne, urz¹dzenia do recyclingu i odzysku,
 systemy kontroli, sterowania i regulacji (komputerowe),
systemy pomiarowo-detekcyjne, aparatura laboratoryjna
do ww.

8402  kot³y energetyczne,
8406  turbiny energetyczne,
8502  zespo³y pr¹dotwórcze,
8536  systemy uziemiaj¹ce, odgromniki,
8544  kable energetyczne, transformatory.

Warunki dostêpu do rynku
Dostêp do rynku jest regulowany wymogami certyfikacyjnymi (np. na kot³y energetyczne), standaryzacyjnymi,
a tak¿e spe³nienia okrelonych procedur dotycz¹cych np.
udzia³u w przetargach. Import zaawansowanych, czystych
ekologicznie technologii jest równie¿ wspierany przez
lokalne w³adze.
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z tej grupy w
2006 r. wynosz¹:
PCN 8402  1-16%,
PCN 8406  2-5%,
PCN 8502  8-10%,
PCN 8536  0-10%,
PCN 8544  0-20%.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Rozwój chiñskiej gospodarki powoduje zwiêkszone zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ oraz koniecznoæ
zwiêkszania zainstalowanych mocy do 670 GW w 2010 r.
i 950 GW w 2020 r. Zwi¹zane z tym zapotrzebowanie na
urz¹dzenia prawdopodobnie przewy¿szaæ bêdzie produkcjê
krajow¹, pomimo ¿e produkcja ta ronie o kilkadziesi¹t

"

Sekcja XVI (dzia³ 84, 85): maszyny i urz¹dzenia mechaniczne; sprzêt elektryczny; czêci do nich

Warunki dostêpu do rynku
Dystrybucja urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska
odbywa siê w 80-90% w drodze przetargów publicznych,
organizowanych przez instytucje rz¹dowe i prywatne. Mog¹
w nich uczestniczyæ równie¿ przedsiêbiorstwa zagraniczne.
C³a importowe na urz¹dzenia z tej grupy wynosz¹ obecnie
14-17%. W okrelonych przypadkach, gdy dotyczy to
kluczowych projektów ekologicznych, przedsiêbiorstwa
zagraniczne mog¹ ubiegaæ siê w Chiñskim Urzêdzie Celnym o redukcjê lub zwolnienia celne.
Dla firm, które rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ na chiñskim
rynku rekomendowane jest znalezienie odpowiednich
agentów lub dystrybutorów.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

W latach 2001-2005 rz¹d przeznaczy³ na inwestycje
ekologiczne 84 mld USD (1,3% GDP), tworz¹c jednoczenie system zachêt formalno-prawnych i finansowych do
inwestowania, tak¿e przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii zagranicznych. Produkcja urz¹dzeñ s³u¿¹cych
ochronie rodowiska dynamicznie ronie. Nie jest jednak
w stanie zaspokoiæ rosn¹cego zapotrzebowania na te urz¹dzenia, m.in. z uwagi na ograniczenia technologiczne,
jakociowe i finansowe. Do realizowania inwestycji w sektorze
ochrony rodowiska zachêcane s¹ firmy zagraniczne,
zapewniaj¹ce dop³yw nowoczesnych technologii i urz¹dzeñ,
metod zarz¹dzania oraz kana³ów finansowania. Rynek
urz¹dzeñ ekologicznych (sprzeda¿) corocznie wzrasta³
rednio o 15-16%, a w 2005 r. popyt szacowany by³ na ok.
8 mld USD.

Ceny w tej grupie produktów zale¿¹ od jakoci i poziomu
cen na rynku wiatowym. Przy obecnym poziomie cen
wiatowych polski eksport jest rentowny (przy spadku cen
wiatowych ze wzglêdu na du¿e koszty transportu spada
rentownoæ polskiego eksportu do Chin).

W 2004 r. z importu, pochodzi³y urz¹dzenia ekologiczne
o wartoci 1,8 mld USD.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
G³ówne czynniki kszta³tuj¹ce konkurencyjnoæ to: cena,
jakoæ (tylko przy akceptowalnym poziomie cenowym)
i efektywnoæ (w tym wielofunkcyjnoæ) produktu, jego
dostosowanie do chiñskich warunków (znajomoæ oferowanej
technologii i zdolnoæ jej praktycznego zastosowania) oraz
sposób finansowania  czynnik kluczowy (ród³o finansowania z regu³y determinuje, który sprzêt bêdzie kupowany).
Preferencyjne kredyty i granty z zagranicy s¹ wa¿kim argumentem przy decyzjach zakupowych podejmowanych przez
chiñskich u¿ytkowników. Nale¿y siê liczyæ z powa¿n¹
konkurencj¹ miejscowych producentów (w tym sektorze
zaanga¿owanych jest wiele orodków naukowo-badawczych)
oraz dostawców zagranicznych (g³ównie z Niemiec, Japonii,
Finlandii i USA), którzy od dawna funkcjonuj¹ na rynku
chiñskim. Produkty z Japonii i Niemiec maj¹ ustalon¹
markê i kojarzone s¹ z wysok¹ jakoci¹.

Przemys³ chemiczny
Bran¿a: produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów
pokrewnych
Grupa towarowa: chemikalia organiczne
2902  wêglowodory cykliczne,

Bran¿a: produkty chemiczne i pochodne
Sekcja VI (dzia³ 33): olejki eteryczne, artyku³y perfumowane i kosmetyki
3303  perfumy i wody toaletowe,
3304  preparaty upiêkszaj¹ce, do pielêgnacji skóry oraz do
makija¿u,
3305  preparaty do pielêgnacji w³osów,
3307  dezodoranty, preparaty do k¹pieli.

Warunki dostêpu do rynku
W zakresie formalnych wymogów wejcia na rynek,
od eksportera wymagany jest certyfikat (wiadcz¹cy o spe³nieniu okrelonych wymogów).
Kosmetyki musz¹ przejæ odpowiednie testy w chiñskim
Ministerstwie Zdrowia potwierdzaj¹ce ich bezpieczeñstwo
dla zdrowia konsumentów. Testy trwaj¹ od 2 do 6 miesiêcy,
a ich koszt wynosi od 600 do 4000 USD.
Wymagane s¹ certyfikaty potwierdzaj¹ce brak sk³adników
mog¹cych zawieraæ BSE (ogó³em 3 certyfikaty w tym 2 dla
w³adz weterynaryjnych  AQSIQ i jeden dla Ministerstwa
Zdrowia). Wymagania te s¹ stosowane wobec importu z krajów,
gdzie notowano chorobê wciek³ych krów (w tym z Polski).
Certyfikaty wystawiaj¹ w³adze kraju eksportera (wzór jest
wczeniej uzgadniany). Obecnie uzgodnione s¹ certyfikaty
z AQSIQ i pozostaje do uzgodnienia certyfikat z Ministerstwem Zdrowia.
Na terenie Chin akwizycja i handel obnony s¹ od 1998 r.
surowo zakazane (jednak z perspektyw¹ liberalizacji przepisów).
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z tej grupy
w 2006 r. wynosz¹:
PCN 3303  10%,
PCN 3304  10-15%,
PCN 3305  10-15%,

2905  alkohole alifatyczne,

PCN 3307  9-10%.

2910  epoksydy, epoksyalkohole  epichlorohydryna
(29103000),

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

2929  zwi¹zki z inna grup¹ funkcyjn¹,
2933  zwi¹zki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami)
azotu np. kaprolaktam (29337100), melamina (29336100).

Warunki dostêpu do rynku
W zakresie chemikaliów dostêp do rynku chiñskiego
ograniczony jest wymogami zwi¹zanymi z ochron¹ rodowiska, odpowiednim opakowaniem, transportem i sk³adowaniem oraz utylizacj¹ zu¿ytych opakowañ.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

W ocenie analityków, chiñski rynek kosmetyków bêdzie
wzrasta³ w tempie 15% rocznie, w 2009 r. oczekiwany
wzrost ma wynieæ 88%, a do 2010 r. wartoæ sprzedanych
w Chinach kosmetyków osi¹gnie 80 mld RMB, tj. ok.
10 mld USD.
Najwiêkszymi rynkami zbytu w Chinach s¹ nie tylko
wielkie aglomeracje miejskie jak Pekin, Szanghaj czy Kanton.
W ostatnich latach wa¿nymi centrami sta³y siê Chengdu,
Zhenzhou, Qingdao i Shenyang, charakteryzuj¹ce siê
dynamicznym rozwojem.

#

Wród Chinek bardzo du¿¹ popularnoci¹ ciesz¹ siê
kosmetyki o w³aciwociach wybielaj¹cych (na bazie
naturalnych sk³adników), w szczególnoci kremy do twarzy
i do pielêgnacji cia³a, maseczki nawil¿aj¹ce i kremy
odm³adzaj¹ce. Produkty do pielêgnacji skóry stanowi¹
40% rynku kosmetyków w Chinach.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Pod wzglêdem jakoci polskie kosmetyki nie ustêpuj¹
zagranicznym i mog¹ trafiaæ do klientów doæ zamo¿nych,
preferuj¹cych towary dobrej jakoci, których cena jest
stosunkowo wysoka. Jest to segment rynku doæ szybko
rozwijaj¹cy siê, w którym konkurencja po stronie poda¿y
jest bardzo du¿a. Polskie kosmetyki nie s¹ znane na rynku
chiñskim i nie maj¹ wyrobionej marki.
Na chiñskim rynku kosmetycznym dzia³aj¹ ju¿ najwiêksze
koncerny wiatowe, takie jak LOreal, Vichy, Lancome,
Maybelline. Wg China Beauty & Cosmetic Chamber
w Chinach dzia³a obecnie ponad 4000 producentów kosmetyków, sporód których 60% stanowi¹ prywatni przedsiêbiorcy, 30%  zagraniczni inwestorzy (z USA, Francji, Japonii,
Niemiec, Szwajcarii, Korei), a 10%  firmy pañstwowe.

Lion Nathan (Nowa Zelandia), Carlsberg, Five Star, South
African Breweries, Braueri Beck (Niemcy), Miller (USA).
Nie wszystkim koncernom zagranicznym uda³o siê jednak
utrzymaæ na rynku chiñskim z uwagi m.in. na wysokie
koszty dzia³alnoci i du¿¹ konkurencjê piw rodzimych
Wed³ug badañ Pañstwowego Urzêdu Nadzoru Jakoci
i Technologii sporód 52 marek piwa wystêpuj¹cego na
rynku chiñskim  86,5% odpowiada najwy¿szym wiatowym
standardom jakociowym. Dotyczy to zarówno piwa krajowego,
jak i znajduj¹cego siê na rynku piwa importowanego.

Sekcja IV (dzia³ 20): przetwory z warzyw, owoców,
orzechów lub pozosta³ych czêci rolin
2009  soki owocowe

Warunki dostêpu do rynku
Soki owocowo-warzywne nie wymagaj¹ specjalnych zezwoleñ od w³adz lokalnych przy wprowadzaniu na rynek
chiñski (w przeciwieñstwie do napojów gazowanych).
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z grupy PCN
2009 w 2006 r. wynosz¹: 7,5-30%

Bran¿a: spo¿ywcza

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Sekcja IV (dzia³ 22): napoje bezalkoholowe, alkoholowe, piwo i ocet

Wed³ug oceny WEH, sprzeda¿ napojów na rynku chiñskim
bêdzie wzrastaæ o ok. 10% rocznie i w 2010 r. osi¹gnie
poziom 35-38 mln t. W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy)
sprzeda¿ napojów w Chinach osi¹gnê³a wartoæ 24 mln ton.

2203  piwo

Warunki dostêpu do rynku
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z grupy PCN
2203 w 2006 r. wynosz¹: 5%
Polska oferta towarów rolno-spo¿ywczych powinna byæ
kierowana pod adresem du¿ych miejscowych sieci handlowych,
które s¹ w stanie decydowaæ o doborze towaru z importu,
w przeciwieñstwie do sieci zagranicznych supermarketów,
których miejscowi pracownicy wykonuj¹ jedynie czynnoci
czysto wykonawcze, a nie decyzyjne.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Piwo jest aktualnie preferowanym napojem alkoholowym
Chiñczyków. Konsumpcja piwa na 1 mieszkañca wynosi ok.
16 l i jest jednak ni¿sza od redniej wiatowej (25 l).
W strukturze konsumpcji dominuje piwo zwyk³e, z zawartoci¹ alkoholu do 4,5% (79% konsumpcji). Udzia³ w konsumpcji piwa o redniej mocy wynosi 18%, a mocnego 3%.
Piwa o redniej mocy i mocne s¹ konsumowane g³ównie
w hotelach, restauracjach i pubach. Wartoæ importu piwa
w ostatnich latach wynosi³a ok. 100 mln USD, a eksportu ok.
40 mln USD. Najbardziej popularne gatunki piwa wystêpuj¹ce na rynku chiñskim to ró¿ne rodzaje Tsingtao, a tak¿e
Yanjing, Ashali, Tiger, Heineken, Budweiser, Suntory, Kirin.

Sekcja IV (dzia³ 17, 18) wyroby cukiernicze
1704  cukierki,
180620  czekolada i inne przetwory zawieraj¹ce kakao,
180631  czekolada w blokach i tabliczkach nadziewana,
1704  pozosta³e wyroby cukiernicze (³¹cznie z bia³¹
czekolad¹) nie zawieraj¹ce kakao.

Warunki dostêpu do rynku
S³odycze pochodz¹ce z importu powinny odpowiadaæ
chiñskim regulacjom dotycz¹cym jakoci i znakowania towarów. Przepisy te przewiduj¹ m.in. testowanie produktów
w wydzielonych laboratoriach chiñskich, pod k¹tem zgodnoci
sk³adu produktu z wyszczególnionym na opakowaniu. Istnieje
wymóg opisu produktu na opakowaniu w jêzyku chiñskim.
Import wyrobów cukierniczych nadzoruje Urz¹d Nadzoru
Jakoci, Inspekcji i Kwarantanny (AQSIQ  General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine).
VAT na s³odycze wynosi 17%.
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z tej grupy
wynosz¹ :
PCN 1704  10-12%,
PCN 180620  10%,

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

PCN 180631  8%.

Rynek piwa zosta³ otwarty na zagraniczn¹ konkurencjê
w 1994 r. W produkcjê piwa w Chinach zainwestowa³o
ponad 60 wiatowych producentów, w tym Budweiser,
Fosters, San Miguel, Heineken, Suntory, Anheuser-Busch,

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
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Mimo doæ szybkiego wzrostu popytu na s³odycze ich
konsumpcja w Chinach jest znacznie ni¿sza ni¿ w innych
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krajach. Spo¿ycie s³odyczy na jednego mieszkañca Chin
wynosi: 50-70 g w przypadku czekolady (w krajach Europy
zachodniej  8 kg, w tym w Szwajcarii  10 kg), 0,8 kg
cukierków (w krajach Europy zachodniej  3 kg), gumy do
¿ucia 10 sztuk (w krajach Europy zachodniej 160 sztuk).
Rynek chiñski zdominowany jest przez cukierki (sugar
confectionery), co zwi¹zane jest z tradycyjnymi upodobaniami
konsumentów. Prawie 50% sprzeda¿y rynkowej s³odyczy
przypada na cukierki, 44% na czekoladê i wyroby
czekoladowe. Pozosta³a czêæ obejmuje gumê do ¿ucia
i inne s³odycze. Sprzeda¿ czekolady w Chinach ronie
w szybkim tempie w du¿ych miastach. W 2004 r. oko³o 38%
mieszkañców miast kupowa³o czekoladê (26,5 mln ludzi),
co wskazuje na potencja³ rynku w tym zakresie.

Bran¿a: artyku³y rolno-spo¿ywcze
Sekcja I (dzia³ 02, 05): produkty pochodzenia zwierzêcego
Towary:
0202  miêso wo³owe mro¿one,
0203  miêso wieprzowe,
0207  miêso i podroby z drobiu,
0504  jelita, pêcherze i ¿o³¹dki zwierz¹t,

C³a dla krajów objêtych KNU na towary z tej grupy
wynosz¹:
PCN 0202  12-25%,
PCN 0203  12-20%,
PCN 0207  20%,
PCN 0504  18-20%,
PCN 0505  10%.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Mimo, ¿e od 1992 r. Chiny s¹ najwiêkszym na wiecie
producentem miêsa (produkcja miêsa wieprzowego stanowi
47% produkcji wiatowej) popyt na miêso i przetwory na
chiñskim rynku bêdzie bardzo szybko wzrasta³. Rosn¹
dochody ludnoci i nastêpuj¹ zmiany w strukturze
konsumpcji  coraz wiêkszy udzia³ maj¹ miêso i przetwory
miêsne. Obecnie Chiñczycy rednio konsumuj¹ 50 gram
wyrobów miêsnych dziennie na wsi oraz mniej ni¿ 100 gram
dziennie w miastach. Szacuje siê, ¿e w najbli¿szych latach
wskanik ten przekroczy 100 gram rednio dla miast i wsi.
Obecnie roczna konsumpcja miêsa przez statystycznego
Chiñczyka wynosi 53 kg (w krajach wysoko rozwiniêtych
70-130 kg). Zak³ada siê, ¿e w nadchodz¹cych latach rednia
konsumpcja miêsa zwiêkszy siê o 20 kg na osobê.

0505  pierze i puch.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Warunki dostêpu do rynku

Polska oferta jest konkurencyjna wobec innych krajów,
zarówno cenowo jak i jakociowo. Ceny polskiego miêsa
i przetworów s¹ wy¿sze ni¿ wyrobów produkcji chiñskiej.

Rynek miêsa i przetworów jest chroniony przez normy
jakociowe, standardy, certyfikaty i wymogi zdrowotne. Procedura dopuszczenia miêsa i przetworów (wieprzowina,
wo³owina, drób, miêso zwierz¹t dzikich) do rynku chiñskiego
trwa zwykle od roku do 2 lat i przebiega w nastêpuj¹cy
sposób:
Kraj wnioskuj¹cy o eksport powinien wyst¹piæ z formalnym wnioskiem do AQSIQ i okrela w nim towary które maj¹
byæ przedmiotem eksportu.
Strona chiñska przekazuje formularz (w jêzyku chiñskim)
z pytaniami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa zdrowotnego oraz
organizacji s³u¿b weterynaryjnych kraju eksportera a nastêpnie
dokonuje oceny zawartych w formularzu informacji. Nastêpnie strona chiñska wysy³a delegacjê studyjn¹ i prowadzone
s¹ uzgodnienia dwustronne dotycz¹ce podpisania stosownego
protoko³u. Ustala siê w nim wymagania weterynaryjnosanitarne jak i wzory stosownego wiadectwa zdrowotnego.
Sporz¹dzana jest lista uprawnionych do eksportu zak³adów,
które po akceptacji s¹ rejestrowane w Chinach. Dodatkowo,
przy eksporcie miêsa na tereny zamieszka³e przez ludnoæ
muzu³mañsk¹ (np. Region Autonomiczny Xinjiang, Prowincja
Ningxia) w treci wiadectwa powinno byæ dopisane, ¿e
ubój zwierz¹t by³ zgodny z wymogami religijnymi.

Bran¿a: artyku³y rolne
Sekcja VIII (dzia³ 41): skóry i skórki wyprawione,
surowe
4101  surowe skóry i skórki bydlêce,
4104  skóry bydlêce wyprawione,
4107  skóry wyprawione z innych zwierz¹t.

Warunki dostêpu do rynku
W zakresie importu skór obowi¹zuj¹ wymogi weterynaryjne
i standaryzacyjne. Procedura dopuszczenia do obrotu polega
na uzgodnieniu wzoru stosownego swiadectwa pomiêdzy
w³adzami weterynaryjnymi kraju eksportera a w³adzami weterynaryjnymi Chin  AQSIQ (trwa zwykle co najmniej rok
lub 2 lata).
Polska przekaza³a propozycjê wzoru takiego wiadectwa.
C³a dla krajów objêtych KNU na towary z tej grupy
w 2006 r. wynosz¹:
PCN 4101  5-8,4%,

W przypadku eksportu miêsa zwierz¹t dzikich konieczne
jest uwzglêdnienie przepisów ochrony zwierz¹t.

PCN 4104  5-8%,

Polska prowadzi uzgodnienia dotycz¹ce dopuszczenia
eksportu artyku³ów pochodzenia zwierzêcego do Chin.
Uzgodnione zosta³y ju¿ certyfikaty na eksport pierza
i puchu.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
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PCN 4107  5-8%.

Rozwój produkcji wyrobów skórzanych w Chinach powoduje, ¿e na rynku istnieje zapotrzebowanie na skóry

%

zwierzêce z importu. Wartoæ importu skór bydlêcych
surowych ronie. W 2003 r. wynios³a ona 708,5 mln USD,
a w 2004 r. 956,1 mln USD.

Dziedzina: Turystyka i us³ugi turystyczne
Zakres: Turystyka przyjazdowa z Chin do Polski
Warunki dostêpu do rynku
Rozwój turystyki przyjazdowej z Chin uwarunkowany jest
intensywn¹ dzia³alnoci¹ promocyjn¹ i dostosowaniem
oferty do specyficznych wymagañ turystów chiñskich. Bardzo
wa¿nym warunkiem jest uruchomienie bezporedniego
po³¹czenia lotniczego oraz polityka wizowa wobec obywateli
chiñskich.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Wed³ug prognoz, Chiny do 2020 r. stan¹ siê czwartym co
do wielkoci krajem o znacz¹cej turystyce wyjazdowej.
Liczba turystów chiñskich udaj¹cych siê za granicê wzrasta

dynamicznie  w 2003 r. by³o ich 21 mln, w 2004 r. 
28,5 mln (wzrost o 35%), a w 2005 r.  31,0 mln osób (wzrost
o 8,8%). Statystyczny chiñski turysta wydaje za granic¹
rednio 175 USD dziennie. Szacuje siê, ¿e w 2004 r. chiñscy
turyci wydali za granic¹ 16 mld USD.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Polska oferta jest ma³o znana w Chinach a ceny
niejednokrotnie s¹ wy¿sze ni¿ wyjazdów do innych krajów
w Europie. Ponadto, konkurencyjnoæ obni¿a równie¿ brak
bezporednich po³¹czeñ lotniczych.
Nawi¹zanie trwa³ej wspó³pracy wymaga d³u¿szego okresu
promocji i cierpliwoci w podtrzymywaniu pierwszych
kontaktów. Oferta polska powinna byæ skierowana przede
wszystkim do miast o najwiêkszej grupie ludnoci z najwy¿szymi dochodami tj. Pekinu, Szanghaju, Kantonu, Qingdao.
Trwalszym powi¹zaniom w turystyce sprzyjaæ powinno
tworzenie spó³ek nie tylko tych, które bêd¹ obs³ugiwaæ ruch
turystyczny Polska-Chiny, ale równie¿ dzia³aj¹cych w zakresie hotelarstwa i cateringu.

HONGKONG
W obrocie towarowym Hongkong pe³ni rolê aktywnego
porednika miêdzy Polsk¹ a Chinami, co potwierdzaj¹
statystyki odnosz¹ce siê do reeksportu. Ponad 90% polskich
towarów importowanych przez firmy z Hongkongu jest
nastêpnie reeksportowane do Chin. Znaczna czêæ towarów
kierowana jest do Chin w ramach offshore trade, nie wchodz¹c na obszar celny Hongkongu.
Z punktu widzenia polskiego eksportera godne odnotowania jest, ¿e:
· Hongkong odgrywa coraz wa¿niejsz¹ rolê w zaopatrywaniu gospodarki Chin zarówno w materia³y, surowce
i komponenty, jak i w artyku³y rynkowe i z pewnoci¹,
rolê tê bêdzie pe³ni³ przez wiele lat.
· Poprzez rosn¹c¹ liczbê targów i miêdzynarodowych
imprez wystawienniczych (w styczniu 2006 r. otwarto
olbrzymie tereny wystawiennicze ko³o lotniska na wyspie
Lantau) Hongkong przyci¹ga z Chin wiele firm zainteresowanych najnowszymi tendencjami w wybranych
bran¿ach produkcyjnych.
· Rozbudowuj¹ca siê baza produkcyjna w Delcie Rzeki
Per³owej (Po³udniowe Chiny) skupia wielu przedsiêbiorców (obecnie w tym rejonie zatrudnionych jest ponad
12 milionów Chiñczyków), którzy na bie¿¹co rozpoznaj¹
rynek pod wzglêdem nowych mo¿liwoci zaopatrzenia.
· Mimo du¿ej produkcji wielu artyku³ów w Chinach (Delta
Rzeki Per³owej nazywana jest fabryk¹ wiata) bogac¹ce siê spo³eczeñstwo tego kraju szuka produktów
konsumpcyjnych nie - chiñskich, jest zatem mo¿liwoæ
sprzeda¿y na tym rynku niektórych wyrobów produkowanych w Polsce.
· Wiele polskich towarów trafia na rynek Hongkongu przez
poredników z Europy Zachodniej (np. du¿e sieci handlowe, takie jak: IKEA, Lane Crawford).

&

1. Warunki dostêpu do rynku
W handlu z Hongkongiem nie wystêpuj¹ ¿adne bariery.
Maj¹c na uwadze rolê Hongkongu jako porednika dla
polskich firm w wejciu na rynek chiñski, wymieniæ mo¿na
dwie zasadnicze przeszkody hamuj¹ce rozwój handlu:
 brak marki polskich towarów  w strukturze polskiego
eksportu dominuj¹ pó³produkty i komponenty, a wiêc
asortyment, dla którego marka (i ród³o pochodzenia) ma
drugorzêdne znaczenie,
 ograniczenia finansowe polskich ma³ych i rednich firm.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Polskie podmioty gospodarcze maj¹ coraz lepsz¹ i bardziej
konkurencyjn¹ ofertê eksportow¹, natomiast brak im rodków
na promocjê (w przypadku artyku³ów konsumpcyjnych 
udzia³ w targach, misjach, sfinansowanie dostaw wiêkszej
iloci próbek do ekspozycji na miejscu).

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Ronie liczba polskich firm, które zamawiaj¹ produkcjê
wyrobów w Chinach wed³ug w³asnych projektów i sprzedaj¹
je w Polsce. Dotyczy to g³ównie przemys³u tekstylnego
i obuwniczego.
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Wiele polskich podmiotów gospodarczych uczestniczy³o
w ostatnich targach Fashion Week, które odby³y siê
w Hongkongu. S¹ szanse, ¿e kontakty handlowe nawi¹zane
w czasie tych targów zaowocuj¹ w przysz³oci licznymi
kontraktami.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W ocenie WEH, w ci¹gu najbli¿szych lat du¿e znaczenie
dla gospodarki chiñskiej bêdzie mia³ eksport (via Hongkong
lub offshore) wyrobów z nastêpuj¹cych grup towarowych
(nazwy sekcji wg PCN):
Sekcja I  produkty pochodzenia zwierzêcego (miêso
i podroby, wyroby mleczarskie - mleko w proszku, a tak¿e
puch i artyku³y z puchu),
Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego (m¹czka
ziemniaczana, skrobia),
Sekcja VI  wyroby przemys³u chemicznego (nawozy,
substancje bia³kowe, wyroby farmaceutyczne),
Sekcja VIII  skóry i skórki surowe, skóry futerkowe,
Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna,
Sekcja X  papier, karton, tektura.
Sekcja XV  metale nieszlachetne i artyku³y z metali
nieszlachetnych (w tym, ¿elazo i stal, mied i artyku³y
z miedzi, o³ów i cynk, z³om),
Du¿e szanse na dostawy z Polski maj¹ nastêpuj¹ce
maszyny i urz¹dzenia:
 sprzêt medyczny,
 aparatura i czêci (zawory, pompy),

 wyposa¿enie dla instalacji ochrony rodowiska,
 samochodowe czêci zamienne.
W 2005 r. pojedyncze zapytania kierowane do WEH przez
przedsiêbiorców chiñskich dotyczy³y równie¿ systemów
metanometrycznych w kopalniach (ze wzglêdu na du¿¹
wypadkowoæ w zak³adach wydobywczych wêgla kamiennego
w Chinach), sprzêtu dla energetyki i maszyn górniczych oraz
obrabiarek. Ponadto, prezentowane przez polskie firmy
technologie w zakresie ochrony rodowiska, in¿ynierii materia³owej, energetyki i biotechnologii spotka³y siê z du¿ym
zainteresowaniem.
Do towarów, które maj¹ szansê na zwiêkszenie eksportu,
mo¿na ponadto zaliczyæ:
 gotowe artyku³y spo¿ywcze (cukry i wyroby cukiernicze,
przetwory z warzyw i owoców, napoje bezalkoholowe
i alkoholowe),
 szk³o i wyroby ze szk³a, artyku³y ceramiczne,
 meble drewniane (luksusowe),
 bi¿uteriê i rêkodzie³o,
 len i wyroby z lnu,
 ³odzie, p³ywaj¹cy sprzêt rekreacyjny,
 wybrane artyku³y budowlane (pigmenty, farby, kleje,
parkiet, panele drewniane, wysokiej jakoci tapety),
 kosmetyki,
 chemiê gospodarcz¹,
 artyku³y zielarskie.
Wspó³praca z partnerem z Hongkongu stwarza mo¿liwoæ
wejcia na rynek chiñski w takich dziedzinach jak: ochrona
rodowiska, górnictwo (g³ównie elektronika górnicza i maszyny urabiaj¹ce), wyposa¿enie dla energetyki, technologie
 materia³y budowlane, czêci zamienne samochodowe,
sprzêt elektryczny, instalacje grzewcze i ch³odnicze.
Oddzieln¹ bran¿¹, która z pewnoci¹ bêdzie siê szybko
rozwijaæ, jest turystyka wyjazdowa obywateli Chin do Polski.

INDIE
Obroty handlowe Polski z Indiami w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

48 024

94 422

34 353

81 088

84 318

177 105

175,6

Import

139 995

157 185

182 970

225 198

310 413

334 890

221,7

Obroty

188 019

251 607

217 323

306 286

394 731

451 995

209,9

Saldo

-91 971

-62 763

-148 617

-144 110

-226 095

-217 785

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2004 obroty handlowe Polski z Indiami
systematycznie ros³y, a ich dynamika wynios³a ok. 210%.
Obroty te charakteryzowa³y siê znaczn¹ (ok. 3-krotn¹)
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przewag¹ importu nad eksportem. W analizowanym okresie
w polskim imporcie z Indii odnotowano dynamikê  ok.
222%, za w eksporcie  176%.

'

W roku 2005 (dane za okres styczeñ-listopad) dynamika
wzrostu polskiego eksportu na rynek indyjski wynios³a
253,7%, a importu 117%. Nadal jednak utrzyma³o siê ujemne saldo obrotów handlowych Polski, które wynios³o
217,8 mln USD.
W okresie jedenastu miesiêcy 2005 r. podstawowymi
towarami w polskim eksporcie na rynek indyjski by³y:
 wyroby przemys³u obronnego  77 027 tys. USD,
 wyroby stalowe  18 292 tys. USD,
 przyrz¹dy geodezyjne  6 803 tys. USD,
 papier  5 755 tys. USD,
 wa³y napêdowe  2 595 tys. USD,
 ¿eliwo  2 087 tys. USD,
 wyroby z miedzi  1 479 tys. USD,
 turbiny parowe  1 440 tys. USD,
 maszyny do sortowania  1 339 tys. USD.
Podstawowymi towarami w polskim imporcie z Indii by³y
natomiast:
 wyroby w³ókiennicze  104 548 tys. USD,
 produkty chemiczne  43 560 tys. USD,
 herbata  10 929 tys. USD,
 noniki do zapisu dwiêku  7 137 tys. USD,
 ³o¿yska toczne  2 384 tys. USD.
W latach 2001-2005 notowany by³ systematyczny wzrost
polskiego importu z Indii, co wynika³o z rosn¹cego i stabilnego zapotrzebowania na towary indyjskie, g³ównie
u¿ywki, tekstylia i przyprawy. Powodowa³ on sta³y wzrost
ujemnego salda bilansu handlowego. Tendencja ta zosta³a
zahamowana w 2005 r.
Wymiana towarowa z Indiami w 2005 r. (styczeñ-listopad)
stanowi³a 0,25% obrotów handlu zagranicznego Polski.
Pod wzglêdem eksportu Indie uplasowa³y siê na 46. miejscu
wród partnerów gospodarczych Polski (0,12% udzia³u
w polskim eksporcie ogó³em), a pod wzglêdem importu
zajmuj¹ 36. miejsce (0,35% udzia³u w polskim imporcie
ogó³em).
Bior¹c pod uwagê potencja³ gospodarczy i dynamiczny
wzrost gospodarczy notowany w ostatniej dekadzie oraz
dotychczasow¹ wspó³pracê i perspektywy jej rozwoju, Indie
nale¿¹ do g³ównych partnerów ekonomicznych Polski na
kontynencie azjatyckim.
Kapita³ indyjski odegra³ kluczow¹ rolê w procesie prywatyzacji polskiego hutnictwa. Obecnie Grupa Mittal
kontroluje najwiêksze polskie huty ¿elaza i stali. Firmy
indyjskie inwestuj¹ równie¿ w innych ga³êziach gospodarki
 ostatnio np. w fabrykê kineskopów w Piasecznie.
Dynamika wzrostu gospodarczego (PKB) Indii osi¹gnê³a
w 2005 r. ponad 8 %. Indie ogromnym potencja³em swojego
rynku stwarzaj¹ olbrzymie mo¿liwoci zbytu wszelkich
towarów i us³ug. Struktura dochodu narodowego zbli¿ona
jest bardziej do krajów rozwiniêtych ni¿ rozwijaj¹cych siê:
ponad 51% dochodu wytwarza sektor us³ug, a 21,5%
rolnictwo, mimo ¿e z rolnictwa utrzymuje siê ok. 70%
ludnoci. wiadczy to o ogromnej dywersyfikacji gospodarki
i braku zrównowa¿onego rozwoju.
Ujemne saldo bilansu handlowego, najwy¿sze od kilkunastu
lat, w 2005 r. wynios³o ok. 38 mld USD. Saldo rachunku
bie¿¹cego równie¿ by³o ujemne i wynosi³o 15,7 mld USD.

 

Za³o¿enia do polskiej strategii eksportowej na rynku
indyjskim
Struktura dochodu narodowego Indii przek³ada siê na
rynek towarów i us³ug, typowy dla kraju na niskim poziomie
ekonomicznym. Zwiêksza siê popyt przede wszystkim na
dobra inwestycyjne oraz surowce energetyczne. Rozwijaj¹ca
siê klasa rednia, o odpowiednich dochodach, generuje
popyt na dobra konsumpcyjne, podobnie jak w Europie lub
Ameryce Pó³nocnej.
Du¿y udzia³ pañstwa w procesach inwestycyjnych i kontrolowaniu dostêpu do rynku zmusza zagranicznych eksporterów
do przedstawiania kompleksowej oferty i dostosowania siê
do strategii rozwoju Indii. Rz¹d stosuje politykê wspierania
produkcji krajowej i ograniczania konkurencji zagranicznej
poprzez system ce³, certyfikacji, zezwoleñ, ograniczeñ lub
stosowania lokalnych ograniczeñ (np. prohibicja w wielu
stanach i regionach, przepisy w zakresie sprzeda¿y miêsa
i alkoholi, koniecznoæ drukowania na opakowaniach cen
w miejscowych jêzykach, wymóg konsultacji z miejscowymi
producentami przy uzyskiwaniu zgody w³adz lokalnych na
eksport i import itp.). Mimo postêpuj¹cego procesu liberalizacji,
polityka gospodarcza ma charakter antyimportowy.
Brak w³asnych, znacz¹cych zasobów ropy naftowej i gazu
ziemnego zmusza w³adze i przedsiêbiorców indyjskich do
poszukiwania dostêpu do alternatywnych róde³ zaopatrzenia za granic¹ (inwestycje wspierane finansowo przez rz¹d
centralny) oraz pozyskiwania energii ze róde³ alternatywnych
(wykorzystanie niskoenergetycznych zasobów wêgla, biogazu,
wykorzystanie komponentów rolinnych, energii wiatrowej,
energii atomowej).
Powa¿ne zagro¿enie rozwoju Indii stwarzaj¹: znacznie
ni¿sze tempo wzrostu poda¿y produktów rolnych ni¿ tempo
przyrostu ludnoci, rosn¹ce braki w zaopatrzeniu w wodê,
narastaj¹ce problemy komunalne, wynikaj¹ce w du¿ym
stopniu z wysokiego tempa przyrostu ludnoci i braku
perspektyw zatrudnienia i wy¿ywienia.

Strategia promocji eksportu innych krajów wobec Indii
Strategia Stanów Zjednoczonych, poza ogólnie stosowanymi narzêdziami wspierania narodowych przedsiêbiorstw
w Indiach w zakresie gwarancji kredytowych, finansowania
badañ rynkowych, udzia³u w targach, misjach itp., okrela
równie¿ g³ówne sektory gospodarcze, które stwarzaj¹ korzystne warunki ekspansji dla amerykañskich przedsiêbiorstw.
Nale¿¹ do nich: energetyka, technologie informatyczne
i telekomunikacja, ochrona zdrowia, hurtownie i franchising,
ochrona rodowiska, turystyka.
Strategia Chin zak³ada zwiêkszenie sprzeda¿y towarów
konsumpcyjnych, gospodarstwa domowego, produktów spo¿ywczych. Zak³ada równie¿, ¿e rynek dla maszyn i urz¹dzeñ
chiñskich powstanie w wyniku inwestycji w indyjski sektor
energetyczny i górniczy.
Podobna jest strategia Korei Po³udniowej (np. inwestycje
koncernu POSCO w kopalnie rudy ¿elaza, infrastrukturê
transportow¹ i port prze³adunkowy).
Strategia nowozelandzka, która okrela Indie jako jeden
z najwa¿niejszych rynków ekspansji eksportowej, ze wzglêdu
na brak w³asnych narodowych marek i przemys³u dóbr
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inwestycyjnych, skoncentrowana jest na promocji towarów
rolno-spo¿ywczych, technologii biologicznych oraz dywersyfikacji wsparcia dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
poszukuj¹cych rynków niszowych. Tworzone s¹ jednolite
marki dla okrelonej grupy towarów wytwarzanych przez wielu
producentów, sprzedawane za granic¹ poprzez jednolite
organizacje handlowe danej grupy wyrobów (one stop shop).

1. Warunki dostêpu do rynku
Podstawowym ograniczeniem w dostêpie do rynku jest
du¿a iloæ swobodnie interpretowanych przepisów. Nale¿¹
do nich wymogi: fitosanitarne, dotycz¹ce znaków towarowych, rodzajów i typów opakowañ, wymóg konsultowania
decyzji z lokaln¹ konkurencj¹ itp. Zdaniem WEH, du¿y
wp³yw na ograniczenie dostêpu do rynku ma niesprawnoæ
administracji i organów s¹downictwa: wysoki poziom korupcji
wielu urzêdników, szczególnie szczebla lokalnego, brak
przejrzystego ustawodawstwa arbitra¿owego, ¿mudne
postêpowania s¹dowe i egzekucja wydawanych wyroków.
W tej sytuacji niezbêdne jest, wzorem innych pañstw
o rozwiniêtej gospodarce, korzystanie ze wsparcia w³asnych
instytucji pañstwowych typu bank kredytów eksportowych,
polskie placówki oraz lokalnych izb przemys³owo-handlowych, grupuj¹cych polskich eksporterów i ich miejscowych
partnerów gospodarczych (finansowanych przez bud¿ety
zainteresowanych pañstw OECD). Kluczowe znaczenie
mo¿e mieæ wspó³praca polskich przedstawicielstw w Indiach
z polskimi przedsiêbiorstwami w trakcie negocjacji
z indyjskimi instytucjami rz¹dowymi, bankami, a nawet
przedsiêbiorstwami prywatnymi (uzale¿nionymi od pañstwa
indyjskiego przepisami i u³atwieniami inwestycyjnymi).

2. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych i inwestycyjnych
Dostawy maszyn, urz¹dzeñ i us³ug inwestycyjnych mog¹
realizowaæ silne kapita³owo przedsiêbiorstwa, zdolne zorganizowaæ ca³oæ dostaw oraz zarz¹dzaæ ich uruchomieniem i
nadzorem nad dalsz¹ eksploatacj¹.
Istnieje koniecznoæ skomasowania oferty rynkowej
towarów i us³ug inwestycyjnych, na wzór np. nowozelandzkich i brytyjskich zarz¹dów producentów, co
ograniczy polsko-polsk¹ konkurencjê i stworzy szanse na
pozyskanie zamówieñ.
Skala inwestycji w energetykê, ruroci¹gi, stacje i zbiorniki
LNG, górnictwo itp. wymaga tworzenia po stronie polskiej
odpowiednio silnych finansowo, marketingowo i organizacyjnie podmiotów gospodarczych, np. wzorem japoñskich
domów handlowych typu Mitsubishi lub Marubeni. Nale¿y
wykorzystaæ znane polskie marki: np. Elektrim, Kopex,
i nadaæ im now¹ formê organizacyjn¹: jako dysponenta rodków finansowych bud¿etu (dotacje na promocjê, badania,
ubezpieczenia kredytów eksportowych), centrum marketingu
i badañ naukowych (podstawowych i wdro¿eniowych),
organizatora kompleksowych dostaw i pakietu finansowania
inwestycji.
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3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Energetyka, przede wszystkim cieplna
Nak³ady na rozbudowê energetyki opartej na wêglu
kamiennym szacowane s¹ na 3,5 mld USD rocznie. Polska
cieszy siê opini¹ doskona³ego dostawcy kompletnych
elektrowni, których kilkanacie zbudowano w latach 70.
i 80. (ostatni blok zrealizowano na pocz¹tku lat 90. XX wieku
w Gudzaracie), wykorzystuj¹c dostawy maszyn i urz¹dzeñ
z Polski. Poza wyposa¿eniem elektrowni istnieje koniecznoæ
realizacji dostaw towarzysz¹cych (linii transmisyjnych, stacji
prze³adunkowych, stacji transformatorów, utylizacji py³ów,
urz¹dzeñ do oczyszczania wêgla ze ska³y p³onnej itp.)
i budowli towarzysz¹cych (budowa mieszkañ i dróg).

Ruroci¹gi, stacje LNG, transport p³ynnego gazu,
zbiorniki: LNG i LPG
Brak znacz¹cych w³asnych zasobów ropy naftowej i gazu
ziemnego zmusza Indie do zwiêkszania importu. Sytuacja
geopolityczna uniemo¿liwia de facto budowê ruroci¹gów
bezporednio z krajów  producentów w regionie (Iran,
Kazachstan, Rosja) i tym samym wymusza koniecznoæ
podjêcia w najbli¿szym czasie budowy w³asnej floty zbiornikowców do transportu skroplonego gazu, stacji prze³adunkowych i ruroci¹gów krajowych, zbiorników magazynowych
w transporcie lokalnym.

Górnictwo, g³ównie wêglowe
Z rozbudow¹ energetyki cieplnej zwi¹zane jest górnictwo
wêgla kamiennego i brunatnego. Ch³onnoæ tego rynku
szacowana jest na ok. 2 mld USD rocznie. Indie poszukuj¹
równie¿ skutecznych technologii gazyfikacji swoich zasobów
niskokalorycznego wêgla oraz pozyskiwania energii ze
róde³ niekonwencjonalnych (energia wiatrowa, energia
s³oneczna, biogazy itp.).

Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego
Indie realizuj¹ ju¿ szeroki program inwestycyjny w przemyle
przetwórstwa spo¿ywczego z du¿ym udzia³em polskich przedsiêbiorstw. Rozdrobnienie w tej bran¿y, stwarza du¿¹ szansê
na udzia³ polskich przedsiêbiorstw w przedsiêwziêciach
inwestycyjnych, zarz¹dzaniu i dystrybucji towarów na rynku
pod w³asn¹ mark¹.
Tworzenie jednolitych organizacji marketingowych nie
jest potrzebne, niezbêdne jest natomiast wsparcie kredytowe,
dofinansowanie badañ podstawowych i wdro¿eniowych
poszczególnych przedsiêbiorstw.

Maszyny i urz¹dzenia medyczne
Indie w coraz wiêkszym stopniu rozwijaj¹ us³ugi medyczne.
Wielkoæ rynku oceniana jest na ok. 2 mld USD rocznie.
Niewystarczaj¹ca poda¿ w³asnego przemys³u powoduje, ¿e
Indie musz¹ importowaæ znaczne iloci sprzêtu dla szpitali,

 

orodków odnowy biologicznej, gabinetów lekarskich itp.
(ok. 300 mln USD w 2004 r.).
Z przekazanych informacji wynika, ¿e niezbêdne jest
skoncentrowanie szerokiej oferty przemys³u polskiego
w ramach jednej Brand Marki, np. Medpol (inna dowolna
nazwa), która prowadzi³aby promocje na rzecz wszystkich
zrzeszonych producentów, organizowa³a kredyty i gwarancje, wspó³uczestniczy³a w inwestycjach. Przyk³adem jest
produkcja krzese³ dentystycznych, które taniej mog¹ byæ
wytwarzane w Indiach, lecz ich specjalistyczne wyposa¿enie
by³oby importowane z Polski.

Kosmetyki
Wzrost zamo¿noci indyjskiej klasy redniej kreuje rynek
na kosmetyki. Sukces, jaki odnios³y polskie kosmetyki
w Europie Zachodniej, powoduje wzrost zainteresowania
indyjskich konsumentów. Najkorzystniejsz¹ strategi¹ by³oby
wytwarzanie komponentów w Indiach opartych na polskiej
technologii, patentach i polskiej Brand Name. Toruñskie
Zak³ady rodków Opatrunkowych, inwestuj¹c w Indiach,
stworzy³y warunki do ekspansji w³asnych wyrobów w Indiach,
a tak¿e mo¿liwoci obni¿enia kosztów produkcji wyrobów
na rynki trzecie. Ta strategia powinna byæ wykorzystywana
przez inne firmy z bran¿y kosmetyków i rodków higienicznych. Du¿a dywersyfikacja rynku indyjskiego umo¿liwia
dzia³anie wielu podmiotów gospodarczych. Konsolidacja
bran¿owa lub marki nie jest potrzebna.

Przemys³ obronny
Polski przemys³ zbrojeniowy ma ogromne mo¿liwoci
eksportowe na rynek indyjski. Dodatkowe szanse stwarzaj¹
obowi¹zuj¹ce porozumienia Indii z Nepalem i Sri Lank¹,
reguluj¹ce dostawy dla armii tych krajów. Indie to jeden z
najwiêkszych na wiecie importerów sprzêtu wojskowego
(5,7 mld USD w 2004 r.; ród³o: CRS Report for Congress,
August, 2005).
Najwiêkszym dostawc¹ jest w dalszym ci¹gu Rosja, ale od
kilku lat procentowy udzia³ tego kraju w ca³oci dostaw
ulega istotnemu zmniejszeniu. Zwiêksza siê udzia³ Izraela
(w 2004 r. prawie na tym samym poziomie co Rosja) i USA.
Dla Polski oznacza to koniecznoæ odejcia od dostaw
sprzêtu bazuj¹cego na technologii rosyjskiej (bior¹c pod uwagê
tak¿e podpisane przez Indie z Rosj¹ porozumienie o ochronie
w³asnoci intelektualnej, dotycz¹ce przede wszystkim sprzêtu
wojskowego) i oparcie siê na w³asnych rozwi¹zaniach lub
wspó³pracy technologicznej z Izraelem i USA. Kraje Unii
Europejskiej prowadz¹ indywidualn¹ politykê promocyjn¹,
konkuruj¹c wzajemnie. Dzia³ania te w d³u¿szym czasie s¹
ma³o skuteczne, zw³aszcza wobec USA. Dla zwiêkszenia



polskiego eksportu du¿e znaczenie ma wspó³praca
kooperacyjna z indyjskim przemys³em obronnym, dysponuj¹cym w³asnymi, zaawansowanymi technologiami (elektronika,
nowe materia³y, silniki rakietowe), maj¹cymi jednoczenie
istotne braki w wielu innych dziedzinach.
W tej bran¿y Polska dysponuje w³asnymi, silnymi organizacyjnie przedsiêbiorstwami (grupy Bumar i Cenzin), które s¹
wystarczaj¹cymi partnerami dla indyjskiego MON i MSW.
Do ugruntowania polskiej pozycji na tym rynku konieczne
s¹:
· wspó³praca kooperacyjna z indyjskimi zak³adami zbrojeniowymi,
· rozwijanie w³asnej, polskiej technologii w wybranych
dziedzinach zaopatrzenia wojskowego,
· odejcie od produkcji, nawet modernizowanej, opartej na
technologii by³ego ZSRR (umowa o ochronie w³asnoci
intelektualnej Indie  Rosja, coraz bardziej widoczna
zmiana generacyjna w produkcji wojskowej, której stare
technologie nie s¹ w stanie sprostaæ).

Maszyny i urz¹dzenia dla ochrony rodowiska
Coraz wa¿niejszym problemem gospodarczym i spo³ecznym
jest ochrona rodowiska, przede wszystkim zaopatrzenie
w wodê (irygacja, oczyszczanie i uzdatnianie wody dla celów
spo¿ywczych i przemys³owych, transport wody), ochrona
lasów i zasiewów oraz zanieczyszczenie rodowiska
w miastach.
Wskazane jest, aby na tym rynku zaistnia³a polska firma,
oferuj¹ca szerok¹ gamê produktów ró¿nych polskich
producentów wzorem USA, Japonii i Nowej Zelandii  One
stop shop.
Istniej¹ du¿e mo¿liwoci wspó³pracy produkcyjnej.
Jednak nale¿y uwzglêdniæ, ¿e Indie reprezentuj¹ wysoki
poziom technologiczny, wy¿szy ni¿ przeciêtnie osi¹gany
przez kraje europejskie, w technologiach informatycznych
i biotechnologiach.

Wyroby rolne i spo¿ywcze
Indie w coraz wiêkszym stopniu odczuwaj¹ brak zaopatrzenia w podstawowe surowce rolne: zbo¿a, oleje jadalne,
warzywa. Stwarza to popyt na te towary, a tak¿e potrzebê
rozwoju przemys³u przetwórczego, opakowañ i przechowalnictwa. Polska oferta w tej bran¿y powinna mieæ charakter
skomasowany i wyspecjalizowany (np. wzorem amerykañskim
jab³ka s¹ oferowane przez Apple Board, maszyny do wyrobu
makaronów  przez odpowiedni board (zarz¹d), podobn¹
taktykê stosuj¹ Nowozelandczycy). Skala rynku dla polskich
towarów szacowana jest na kilkanacie milionów dolarów
rocznie.
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INDONEZJA
Obroty handlowe Polski z Indonezją w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

14 054

6 511

15 950

18 421

59 312

35 935

422,0

Import

204 672

188 167

224 129

266 586

335 721

294 139

164,0

Obroty

218 726

194 678

240 079

285 007

395 033

330 074

180,6

-190 618

-181 656

-208 179

-248 165

-276 409

-258 204

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 obroty handlowe Polski z Indonezj¹
charakteryzowa³a znaczna nadwy¿ka importu nad eksportem.
Saldo obrotów handlowych Polski w tych latach by³o ujemne.
Wg danych za okres styczeñ-listopad 2005 r. wartoæ
polskiego eksportu zmniejszy³a siê i wynios³a 35 935 tys. USD.
Wartoæ importu równie¿ by³a ni¿sza i wynios³a 294139 tys.
USD. Dynamika polskiego eksportu wynios³a 90,3%, a importu 94,9% w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.
Utrzyma³o siê ujemne saldo obrotów handlowych, które
wynios³o 258,2 mln USD.
G³ównymi towarami w polskim eksporcie do Indonezji
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) by³y:
 mig³owce  9 026 tys. USD,
 urz¹dzenia do wytwarzania masy w³óknistego materia³u
celulozowego, lub obróbki wykañczaj¹cej papieru lub
tektury  4 629 tys. USD (ponad stukrotny wzrost
wartoci eksportu w porównaniu z poprzednim rokiem),
 cukier buraczany  2 456 tys. USD (w 2004 r. nie odnotowano eksportu tego towaru),
 aluminium nieobrobione plastycznie  2 387 tys. USD
(wzrost o 354%),
 kazeina, kazeiniany i pozosta³e pochodne kazeiny  1 731 tys.
USD.
Natomiast g³ównymi towarami w polskim imporcie z Indonezji w 2005 r. (11 miesiêcy) by³y:
 kauczuk naturalny  43 976 tys. USD,
 ci¹gniki, z wy³¹czeniem przeznaczonych dla transportu
wewn¹trzzak³adowego  28 977 tys. USD,
 czêci nadaj¹ce siê wy³¹cznie lub g³ównie do radiotelefonów i odbiorników telewizyjnych  12 602 tys. USD,
 sita i przesiewacze rêczne  11 454 tys. USD,
 olej palmowy  8 367 tys. USD,
 kawa  7 562 tys. USD,
 ryby zamro¿one, z wy³. filetów rybnych  6 717 tys. USD,
 herbata  5 784 tys. USD.
Wymiana towarowa z Indonezj¹ stanowi 0,19% obrotów
polskiego handlu zagranicznego. Pod wzglêdem eksportu
Indonezja znajduje siê na 71 miejscu wród partnerów
gospodarczych Polski (0,04% udzia³u w polskim eksporcie
ogó³em), a pod wzglêdem importu zajmuje 37 miejsce
(0,32% udzia³u w polskim imporcie ogó³em).
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Indonezja nale¿y do wa¿niejszych partnerów Polski w Azji
Po³udniowo-Wschodniej w dziedzinie przemys³u obronnego.

1. Warunki dostêpu do rynku
Wymiana handlowa z Indonezj¹ nie jest limitowana
przepisami administracyjnymi. W przypadku ¿ywnoci
istnieje koniecznoæ posiadania muzu³mañskiego certyfikatu
¿ywnoci HALAL.
Posiadanie indonezyjskiego agenta, porednika, dobrze
znaj¹cego realia rynku i specyfikê bran¿y, znacznie u³atwia
rozpoczêcie dzia³alnoci na rynku indonezyjskim

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Azjatycki kryzys gospodarczy wymusi³ na indonezyjskich
przedsiêbiorcach poszukiwanie tañszych róde³ zaopatrzenia,
g³ównie w krajach ASEAN, Chinach, Rosji i Korei Po³udniowej. Nowe pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
równie¿ s¹ postrzegane jako potencjalni dostawcy sprawdzonych
technologii po konkurencyjnych cenach. Konkurencyjnoæ
polskiej oferty eksportowej zale¿y od bran¿y i produktu,
referencji u¿ytkowania w Indonezji (innych krajach azjatyckich i regionach o zbli¿onym klimacie), sposobu finansowania i warunków kredytu, terminów dostaw (odleg³oæ)
i  w przypadku nieznanych dot¹d na rynku produktów 
gotowoci dostarczania darmowych produktów jako próbek.
Ocenia siê, ¿e w takich grupach towarowych jak: statki
powietrzne, maszyny górnicze, niektóre rodzaje sprzêtu wojskowego czy substancje chemiczne, polska oferta jest bardzo
konkurencyjna pod wzglêdem cenowym. Konkurencyjnoæ
jest nieco ni¿sza w przypadku taboru p³ywaj¹cego, wyrobów
hutniczych oraz tych dziedzin, w których produkty chiñskie
(a tak¿e rosyjskie i ukraiñskie) spe³niaj¹ ju¿ podstawowe
wymagania jakociowe.
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3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Sprzêt obronny, policyjny i transportowy
Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
85  Maszyny i urz¹dzenia elektryczne, itd.
8525  urz¹dzenia nadawcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii
(stawka celna: 0%-5%-10%),
8526  urz¹dzenia radarowe, radionawigacyjne i do zdalnego sterowania (stawka celna: 5%).
87  Pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria
8710  czo³gi i opancerzone pojazdy bojowe (stawka celna: 0%).
88  Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich czêci
8802  Pozosta³e statki powietrzne (mig³owce, samoloty);
statki kosmiczne (stawka celna: 0%).
89  Statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce
8906  pozosta³e jednostki p³ywaj¹ce, w tym okrêty wojenne (równie¿ remonty i przebudowy) (stawka celna: 0%).

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W 2006 r. zaplanowano zwiêkszenie (w stosunku do
roku poprzedniego) wydatków rz¹du indonezyjskiego na sprzêt
policyjny i obronny. Starzej¹cy siê, nieodnawiany i nieserwisowany sprzêt w wyniku pokryzysowych ograniczeñ w wydatkach, wp³ywa na zmniejszenie gotowoci bojowej marynarki wojennej i wojsk lotniczych Indonezji. Wzrastaj¹ca
presja miêdzynarodowa na koniecznoæ skutecznej walki
z terroryzmem oraz na bezpieczeñstwo ¿eglugi w Cieninie
Malakka bêdzie powodowa³a dzia³ania na rzecz doposa¿enia
policji w sprzêt laboratoryjno-kryminalistyczny, ³¹cznociowy,
rodki transportu lotniczego i wodnego (helikoptery, samoloty
i ³odzie patrolowe), a tak¿e na rzecz stworzenia systemu
ochrony wybrze¿y.
Istniej¹ te¿ du¿e perspektywy w zakresie dostaw radarów
wczesnego wykrywania dalekiego zasiêgu do Indonezji.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Polska oferta eksportowa na systemy radarowe, radarowo
naprowadzane systemy obrony przeciwlotniczej, helikoptery,
³odzie patrolowe, ma³e samoloty transportowe, rodki ³¹cznoci
i opancerzone transportery ko³owe jest konkurencyjna ze
wzglêdu cenê i dobr¹ jakoæ sprzêtu. Zaostrzenie warunków
konkurencji mo¿e spowodowaæ integracja rodków ³¹cznoci
z aktualnie wykorzystywanymi, zniesienie amerykañskiego
embarga na dostawy sprzêtu wojskowego, oraz planowane
wzmocnienie i stworzenie preferencji dla lokalnego przemys³u obronnego. Równie¿ wysokie koszty transportu,
zmniejszaj¹ konkurencyjnoæ polskiej oferty.
Doskona³a jakoæ sprzêtu polskiego, nowoczesne technologie
i du¿a konkurencyjnoæ cenowa przyczyni³y siê do pozyskania
pierwszego zamówienia na radarowo naprowadzane systemy
obrony przeciwlotniczej. Eksport helikopterów i samolotów
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transportowych Skytruck dowodz¹, ¿e rynek w sektorze
obronnym i bezpieczeñstwa jest ch³onny, a polskie jednostki
oferowane s¹ w konkurencyjnych cenach. Realizacja dostaw
tego sprzêtu na dotychczasowym poziomie jest mo¿liwa pod
warunkiem nawi¹zania kooperacji przemys³owej z indonezyjskim przemys³em lotniczym.
Zawarcie kontraktu z indonezyjsk¹ policj¹ na dostawy
³odzi patrolowych jest dowodem konkurencyjnoci oferty
polskiego przemys³u stoczniowego.

Maszyny i sprzêt górniczy
Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
84  Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne
8429  Spycharki czo³owe, spycharki skone, równiarki,
niwelatory, zgarniarki,koparki,czerparki, ³adowarki (stawka
celna: 10%),
8428  Urz¹dzenia do podnoszenia, przenoszenia, za³adunku,
roz³adunku, pozosta³e (stawka celna: 0-10%).
40  Kauczuk i wyroby z kauczuku
4010  Pasy lub tamy, przenonikowe lub napêdowe,
z gumy (stawka celna: 5%).

Ch³onnoæ rynku
Istnieje du¿a szansa na udzia³ polskich firm w modernizacji indonezyjskich kopalñ, dostarczanie technologii oraz
wyposa¿anie w sprzêt górniczy (w tym tak¿e ratowniczy).
Po latach prawie wy³¹cznie odkrywkowej eksploatacji wêgla,
indonezyjskie z³o¿a powoli siê wyczerpuj¹ lub ich eksploatacja staje siê dro¿sza. Wzbudza to coraz wiêksze zainteresowanie wydobywaniem bardziej kalorycznego wêgla w kopalniach g³êbinowych, równie¿ ze wzglêdu na stosunkowo
wysokie ceny na rynkach wiatowych.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Polscy producenci zaawansowanych technologii i maszyn
do eksploatacji z³ó¿ g³êbinowych napotykaj¹ na rynku
indonezyjskim znacznie mniejsz¹ konkurencjê ni¿ producenci maszyn i urz¹dzeñ do eksploatacji odkrywkowej
(Australia, Niemcy, Kanada, RPA).
Z uwagi na dominuj¹c¹ w Indonezji metodê truck & shovel,
stosowan¹ w kopalniach odkrywkowych, polska oferta
spycharek, buldo¿erów (Huta Stalowa Wola) znajduje
odbiorców w Indonezji. Sprzêt konkurencji (Komatsu,
Caterpillar) jest albo mniej konkurencyjny cenowo albo,
w przypadku sprzêtu chiñskiego, ustêpuje polskiemu
jakociowo. Konkurencyjnoæ polskiej oferty na koparki np.
z firm grupy Bumar, jest mniejsza z uwagi ugruntowan¹
pozycjê firm koreañskich (Hyundai, Daewoo) na rynku
indonezyjskim.
Polska oferta w zakresie przenoników oraz tam przenonikowych jest bardzo konkurencyjna cenowo, a jakoæ
dostarczanych tamoci¹gów nie odbiega od alternatywnych.
Przenoniki s¹ wykorzystywane zarówno przy wydobyciu
kopalin metod¹ odkrywkow¹, jak i g³êbinow¹.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Wyroby przemys³u metalurgicznego

rodki transportu

Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu

Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu

72  ¯elazo, ¿eliwo i stal

8802  Pozosta³e statki powietrzne (na przyk³ad mig³owce,
samoloty);statki kosmiczne (stawka celna: 0%; 50% w przypadku odbiorców prywatnych),

7202  ¿elazostopy (stawka celna:0%),
7228  sztaby, prêty, profile, kszta³towniki ze stali stopowej
(stawka celna:0%-5%-10%).
73  Wyroby z ¿elaza, ¿eliwa i stali
7308  czêci konstrukcji ze stali (stawka celna: 5%-15%),
7326  pozosta³e konstrukcje ze stali (stawka celna:5%10%-20%).
76  Aluminium i wyroby z aluminium
7601  aluminium nieobrobione (stawka celna: 0%).

Warunki dostêpu do rynku
W styczniu 2005 r. zniesiono c³a antydumpingowe na
polskie kszta³towniki H i I.

Ch³onnoæ rynku
Od 2004 r. wzrasta import stali i ¿elaza Indonezji z uwagi
na du¿e o¿ywienie w budownictwie. Import z Polski w 2005
roku wyniós³ 568 tys. USD (wg danych GUS). Ch³onnoæ
indonezyjskiego rynku w 2004 r. wynios³a 71,4 mln USD.

Maszyny i urz¹dzenia dla sektora energetycznego
Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
8402  Kot³y wytw. parê wodn¹ lub inne pary; kot³y wodne
(stawka celna: 10%),
8504  Transformatory elektryczne, przekszta³tniki,
wzbudniki (stawka celna: 5-10%).

Ch³onnoæ rynku
W najbli¿szych latach planowana jest w szybka rozbudowa
bazy energetycznej, opartej przede wszystkim na wêglu
kamiennym, ale tak¿e na ropie naftowej, gazie ziemnym
i ród³ach odnawialnych (elektrownie wodne, geotermiczne
i s³oneczne). Polskie firmy maj¹ szansê eksportu do Indonezji urz¹dzeñ dla elektrowni (kot³y, agregaty) oraz myli
technicznej  wykonywanie pre-feasibility i feasibility
study.
Budowie nowych elektrowni towarzyszy rozbudowa sieci
przesy³owej. Od kilku lat dostarczane s¹ do Indonezji
polskie transformatory, ale ch³onnoæ rynku umo¿liwia
znaczne zwiêkszenie eksportu.

8901  Liniowce pasa¿erskie, statki wycieczkowe, statki
towarowe, barki (stawka celna: 0%).

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Po³o¿enie Indonezji i niedostêpnoæ niektórych terenów
(góry, d¿ungla) sprawiaj¹, ¿e dla prawid³owego funkcjonowania pañstwa niezbêdny jest sprawny transport. Mo¿liwoci produkcyjne indonezyjskiego zak³adu lotniczego nie
s¹ w stanie zaspokoiæ nawet u³amka potrzeb rynku. Sk³ania
to przewoników do korzystania z oferty u¿ywanych
samolotów i helikopterów.
Produkowane w Polsce niewielkie samoloty transportowe,
mig³owce oraz statki zaspakajaj¹ zapotrzebowanie rynku,
co wykaza³y ju¿ zakupy dokonywane przez policjê i marynarkê wojenn¹. Na rynku Indonezji istnieje równie¿ popyt
na du¿e tankowce, produktowce, gazowce (przede wszystkim LNG), kontenerowce, masowce i promy. Ze wzglêdów
finansowych preferowane s¹ statki u¿ywane b¹d dostawy
finansowane preferencyjnym kredytem d³ugoterminowym.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Wysokie stawki celne zmniejszaj¹ konkurencyjnoæ
zagranicznych producentów w stosunku do lokalnego
zak³adu lotniczego.
Na rynku komercyjnym polskie samoloty Skytruck
trac¹ czêæ walorów konkurencyjnych, ze wzglêdu na
stosunkowo wysokie zu¿ycie paliwa i koszty eksploatacji.
Samoloty rolnicze i do zwalczania po¿arów Dromader,
s¹ obecnie umiarkowanie konkurencyjne pod wzglêdem ceny,
szczególnie ze wzglêdu na wysoki koszt wersji z silnikami
turbinowymi. Tañsza wersja tych samolotów z silnikami
t³okowymi jest ma³o atrakcyjna ze wzglêdu na trudnoci
w dostêpie i wysok¹ cenê odpowiedniego paliwa w s³abo
rozwiniêtych rejonach, w których mia³yby funkcjonowaæ.
Warunkiem uzyskania zamówieñ jest zaoferowanie korzystnego sposobu finansowania i warunków kredytu.
Na rynku Indonezji istnieje silna konkurencja ze strony
potentatów przemys³u stoczniowego w regionie jak Korei
P³d, Japonii i Chin. Powoduje to koniecznoæ wyszukiwania
przez eksporterów segmentów niszowych, jak np. chemikaliowce ze zbiornikami ze stali nierdzewnej, budowane
obecnie przez Stoczniê Szczeciñsk¹ Nowa.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u

Produkowane w Polsce, kot³y opalane wêglem, zarówno
pod wzglêdem ceny, jak i jakoci plasuj¹ siê w cis³ej
czo³ówce wiatowej tego sprzêtu. Dotyczy to kot³ów
o bardzo wysokiej mocy (RAFAKO), ale tak¿e mniejszych 
w zakresie od 1 do 20 MW.

Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

84  Reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci

 #

8419  Maszyny, instalacje przemys³owe lub laboratoryjne
(stawka celna: 0%-5%-15%),
8439  Urz¹dzenia do wytwarzania masy w³óknistego materia³u celulozowego (stawka celna: 0%),
8481  Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur,
p³aszczy, kot³ów (stawka celna: 0%-5%-10%),
8483  Wa³y napêdowe i korby; obudowy ³o¿ysk i ³o¿yska
lizgowe (stawka celna: 0%-5%).
Wartoæ importu z Polski w 2005 r. wynios³a 488 tys. USD
(wg danych GUS). Import indonezyjski wyniós³ w 2004 r.
377 mln USD.
85  Maszyny i urz¹dzenie elektyczne oraz ich czêci;
rejestratory i odtwarzacze dzwiêku
8501  Silniki elektryczne i pr¹dnice (z wy³¹czeniem
zespo³ów pr¹dotwórczych) ( stawka celna: 5%-10%).

Urz¹dzenia dla przemys³u naftowego
Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
8207  narzêdzia wymienne do wierceñ w ziemi, obrabiarek, itp. (stawka celna: 0%).

Ch³onnoæ rynku
Kryzys azjatycki odbi³ siê niekorzystnie na priorytetowym
dla Indonezji przemyle wydobycia ropy i gazu. Nast¹pi³o
zahamowanie inwestycji, zdecydowanie spad³y te¿ nak³ady
na poszukiwanie nowych z³ó¿. Utrzymanie produkcji na
dotychczasowym poziomie wymaga szybkiego nadrobienia
zaleg³oci w tej dziedzinie. Wzrasta zainteresowanie polsk¹
ofert¹ na urz¹dzenia wiertnicze, widry, rury, itd., pozyskiwane s¹ ju¿ pierwsze zamówienia. Mo¿liwa jest tak¿e
partycypacja polskich firm w eksploracji i eksploatacji z³ó¿.

Import z Polski wyniós³ w 2005 r. 812 tys. USD
(wg danych GUS). Ch³onnoæ indonezyjskiego rynku
w 2004 r. to prawie 78 mln USD.

Wiert³a firmy Glinik s¹ ju¿ sprzedawane do Indonezji
i istniej¹ mo¿liwoci znacznego wzrostu eksportu.

8504  Transformatory elektryczne, przekszta³tniki (stawka
celna: 0%-5%-10%-15%).

Produkty przemys³u chemicznego

Import z Polski wyniós³ w 2005 r. 138 tys. USD
(wg danych GUS). Import ogó³em Indonezji w 2004 r.
wyniós³ 115,6 mln USD.
8536  Aparatura do prze³¹czania i zabezpieczenia
obwodów elektrycznych (stawka celna: 0%-5%-10%-15%).
Zakupy z Polski wynios³y w 2005 r. 29 tys. USD (wg
danych GUS). Import ogó³em Indonezji w 2004 r. wyniós³
159,1 mln USD.

Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
28  Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne
zwi¹zki metali szlachetnych
30  Produkty farmaceutyczne
31  Nawozy

8545  Elektrody wêglowe, szczotki wêglowe, wêgle do
lamp i baterii (stawka celna: 0%-5%).

3103  nawozy fosforowe (stawka celna: 0%),

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

32  Ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych; garbniki
i ich pochodne; barwniki

Polskie firmy maj¹ du¿¹ szansê partycypacji w odnowie
przestarza³ego parku maszynowego w bran¿y przemys³u:
papierniczego, tytoniowego, elektromaszynowego, tekstylnego,
poligraficznego, drzewnego i automatyki przemys³owej.
W wyniku upad³oci wiatowego potentata Beloit i przejêcia nowoczesnych technologii (szczególnie w zakresie
produkcji papieru do wyrobu chusteczek higienicznych)
przez firmê PMP Poland, Polska mo¿e lokowaæ w Indonezji
bardzo wydajne maszyny do przerobu celulozy oraz
realizowaæ wykonawstwo kompletnych obiektów. Rynek
indonezyjski jest bardzo ch³onny w tym zakresie. Spodziewany jest szybki wzrost popytu jak równie¿ budowa
nowych zak³adów.
Rozwój energetyki, rozbudowa przetwórstwa ropy naftowej,
ruroci¹gów do przesy³u gazu i innych instalacji przemys³owych, bêdzie powodowa³a w najbli¿szych latach sta³y wzrost
zapotrzebowania na zawory i armaturê do rur, p³aszcze
i kot³y. Polskie firmy od wielu lat dostarczaj¹ niewielkie iloci
tego sprzêtu. Wiêksza ich aktywnoæ mo¿e spowodowaæ
znacz¹cy wzrost eksportu.
Wartoæ importu z Polski w 2005 r. wynios³a 339 tys. USD
(wg danych GUS). Import ogó³em do Indonezji w 2004 r.
osi¹gn¹³ ponad 140 mln USD.

 $

3104  nawozy potasowe (stawka celna: 0%).

33  Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne,
kosmetyczne i toaletowe
3307  preparaty perfumeryjne, kosmetyczne, toaletowe
(stawka celna: 10%).
34  Myd³o, organiczne rodki powierzchniowo-czynne, preparaty pior¹ce, preparaty
35  Substancje bia³kowe; skrobie modyfikowane; kleje;
enzymy
3501  Kazeina, kazeiniany i pozosta³e pochodne kazeiny
(stawka celna: 0%-5%).
38  Produkty chemiczne ró¿ne
3815  Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji oraz
preparaty katalityczne (stawka celna: 5%).

Ch³onnoæ rynku
Pomimo szybkiego rozwoju rodzimego przemys³u chemicznego w latach 80. i 90., nadal nie jest on w stanie
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

zaspokoiæ zapotrzebowania rynku indonezyjskiego na wiele
produktów chemii przemys³owej. Coraz wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê obecnie przede wszystkim zwi¹zki
heterocykliczne, farmaceutyki, kaprolaktam, barwniki,
garbniki, nawozy sztuczne, pestycydy, herbicydy, rodki
owadobójcze i chemikalia wykorzystywane w przemyle
naftowym.

0402  Mleko i mietana, zagêszczone lub zawieraj¹ce
dodatek cukru lub innego rodka s³odz¹cego (stawka celna: 5%).

Ronie równie¿ zapotrzebowanie na kosmetyki i naturalne pó³produkty stosowane w ich produkcji.

0404  Serwatka, nawet zagêszczona lub zawieraj¹ca
dodatek cukru (stawka celna: 5%).

Roczna wartoæ importu Indonezji tych towarów wynios³a
w 2004 roku ok. 315 mln USD (wg danych BPS  Centralnego Urzêdu Statystycznego Indonezji).

Indonezja jest du¿ym producentem nawozów azotowych,
g³ównie mocznika, ronie natomiast zapotrzebowanie na
import nawozów fosforowych i potasowych.

Wartoæ importu z Polski wynios³a w 2004 r. 360 tys. USD
(wg danych GUS), wobec 28 mln USD importu ogó³em
Indonezji (wg danych BPS).

Wzrastaæ bêdzie równie¿ popyt na katalizatory do reakcji
petrochemicznych

17  Cukry i wyroby cukiernicze

Wyroby konsumpcyjne
Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu
70  Szk³o i wyroby ze szk³a
7013  wyroby ze szk³a do celów sto³owych, kuchennych,
toaletowych, itd. (stawka celna: 5%),
7010  s³oje, dzbany, balony, butle, opakowania, itd. (stawka
celna: 5%).
71  Per³y naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne
lub pó³szlachetne, metale szlachetne

1701  Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta
sacharoza w postaci sta³ej (stawka celna: 790 Rp/kg).

Ch³onnoæ rynku
Import tych towarów zale¿y od rocznych zbiorów i przerobu trzciny cukrowej. Ze wzglêdu na przyzwyczajenia
smakowe, 98,5% importu w 2004r. do bezporedniej
konsumpcji, przypad³o na cukier trzcinowy (w wiêkszoci
z Tajlandii).
11  Produkty przemys³u m³ynarskiego; s³ód; skorbie; inulina;
gluten pszenny
1101  M¹ka pszenna lub z meslin (stawka celna: 5%).

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Warunki dostêpu do rynku

Aktywna promocja i elastycznoæ w zakresie dostaw wyrobów ze szk³a, mog¹ spowodowaæ kilkakrotne zwiêkszenie
eksportu w ci¹gu roku. W przypadku szk³a kryszta³owego,
oprócz tanich, ale s³abych wzorniczo i jakociowo wyrobów
chiñskich, najwiêksz¹ konkurencjê stanowi czeska Bohemia,
obecna na jawajskich sto³ach od XIX wieku. W 2004 r.
po³udniowi s¹siedzi sprzedali do Indonezji wyroby z kryszta³u o wartoci 350 tys. USD.

Importowane produkty ¿ywnociowe przeznaczone do
konsumpcji przez ludzi powinny posiadaæ certyfikat
HALAL (stwierdzaj¹cy zgodnoæ metod wytworzenia
produktu z zasadami religii islamskiej).

Wyroby sprzedawane do Indonezji charakteryzuj¹ siê
bogatym, raczej tradycyjnym wzornictwem, z wykorzystaniem koloru i z³oceñ.
Du¿ym zainteresowaniem w Indonezji ciesz¹ siê te¿
polskie wyroby ze srebra i bursztynu. Otwarcie sklepu
firmowego KHS Krosno S.A. i Gerlach przez indonezyjskiego przedstawiciela, stworzy³y dobry fundament do
penetracji rynku indonezyjskiego przez polskie produkty.

Ch³onnoæ rynku
Roczne zakupy z Polski wynosz¹ rednio od 700 tys. USD
do ok. 2 mln USD (wg danych GUS), przy ch³onnoci rynku
ok. 80 mln USD rocznie.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej

Towary na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego eksportu

Tradycyjnie, produkty tej bran¿y stanowi¹ znacz¹c¹
grupê w polskim eksporcie do Indonezji. Brak dzia³añ
w celu nawi¹zywania bezporednich kontaktów z indonezyjskimi odbiorcami sprawia, ¿e np. w przypadku mleka
w proszku polscy dostawcy zaczynaj¹ ustêpowaæ miejsca
eksporterom z innych krajów, np. z Czech (którzy nie
obawiaj¹ siê bezporednich kontaktów). Import z Polski
realizowany jest równie¿ przez poredników z krajów
arabskich i Singapuru.

04  Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny;
jadalne produkty pochodzenia zwierzêcego

Najwiêkszymi dostawcami produktów ¿ywnociowych
do Indonezji s¹ Australia i Chiny.

Produkty spo¿ywcze

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne
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IRAN
Obroty handlowe Polski z Iranem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

15 424

51 552

33 838

73 429

64 965

116 811

421,2

Import

32 672

16 327

25 997

52 603

18 556

13 787

56,8

Obroty

48 096

67 879

59 835

126 032

83 521

130 598

173,7

-17 248

35 225

7 841

20 826

46 409

103 024

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Wed³ug GUS, w latach 2000-2004 polski eksport do Iranu
wzrós³ o 321,2%, za import spad³ o 43,2%. W tym okresie
wartoæ obrotów ulega³a znacznym wahaniom. Najwy¿sze
obroty odnotowano w 2003 r.  ok. 126 mln USD, najni¿sze
za w 2000 r.  48 mln USD.

Polska, bêd¹c teraz krajem cz³onkowskim UE, sta³a siê
stron¹ negocjacji umowy Trade Cooperation Agreement (TCA).

W okresie styczeñ-listopad 2005 r. obroty handlowe
Polski z Iranem osi¹gnê³y wartoæ 130,6 mln USD, w tym
eksport do Iranu wyniós³ 116,8 mln USD, natomiast import
z tego rynku  13,8 mln USD.

Nie dosz³y równie¿ do skutku zapowiadane zmiany dotycz¹ce wypracowania konkretnych instrumentów finansowego
wsparcia polskiego eksportu, np. w postaci linii kredytowych.
Brak kredytów eksportowych dla polskich firm nie wp³ywa
na aktywizacjê polskich dzia³añ w tym regionie.

Za 11 miesiêcy 2005 r. w porównaniu z analogicznym
okresem 2004 r. dynamika eksportu wynios³a 192,7%,
a importu  83%.
Pocz¹wszy od 2001 r. Polska corocznie osi¹ga³a dodatnie
saldo w wymianie towarowej z Iranem  w 2005 r. wynios³o
ono 103 mln USD.
Na korzystne wyniki polskiego eksportu decyduj¹cy
wp³yw mia³a rosn¹ca aktywnoæ podmiotów gospodarczych,
reprezentuj¹cych g³ównie sektor prywatny.
W polskim eksporcie do Iranu w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) dominowa³y:
 wyroby i konstrukcje stalowe  22 665 tys. USD,
 opony  16 656 tys. USD,
 maszyny górnicze  7 286 tys. USD,
 kombajny zbo¿owe  6 052 tys. USD,
 pompy  3 739 tys. USD,
 kamienie m³yñskie  2 428 tys. USD.
Najwa¿niejszymi towarami w polskim imporcie z Iranu
by³y natomiast:
 owoce i orzechy  11 920 tys. USD,
 wyroby w³ókiennicze  242 tys. USD,
 noniki pamiêci komputerowej  87,5 tys. USD.

1. Warunki dostêpu do rynku
W zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej
umowa o wspó³pracy gospodarczej zawarta miêdzy Polsk¹
i Iranem zosta³a wypowiedziana.

 &

Dotychczas, mimo starañ ze strony polskiej, strona irañska
nie ratyfikowa³a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wzajemne stosunki handlowe utrudniaj¹ istniej¹ce
formalne i ekonomiczne przeszkody. Nale¿¹ do nich: brak
trwa³ych i konkurencyjnych instrumentów finansowania
polskiego eksportu, zbyt ma³a aktywnoæ polskich firm na
rynku irañskim oraz specyfika rynku irañskiego polegaj¹ca
na koniecznoci prowadzenia d³ugotrwa³ych i cierpliwych
negocjacji, braku stabilnoci rozwi¹zañ legislacyjnych oraz
zmonopolizowaniu wymiany handlowej i polityki walutowej.
Rz¹d Iranu postawi³ sobie zadanie uporz¹dkowania
i ujednolicenia procedur handlowych, jednak¿e bêdzie to
proces d³ugotrwa³y.
Na stosunki gospodarcze Iranu z zagranic¹ cieniem k³ad¹
siê wydarzenia polityczne w tym kraju, mog¹ce nawet
doprowadziæ do og³oszenia miêdzynarodowych sankcji
ekonomicznych na Iran.
Wed³ug informacji przekazanych przez sekcjê ekonomiczn¹
Ambasady RP w Teheranie, w ostatnich miesi¹cach 2005 r.
pojawi³y siê sygna³y mówi¹ce o wprowadzeniu przez Iran
sankcji gospodarczych wobec krajów, które nie akceptuj¹
jego polityki nuklearnej. Takie restrykcje dotknê³y m.in.
import towarów z Korei Po³udniowej, Wielkiej Brytanii
i Francji. Sytuacja polityczna w Iranie wp³ywa na s³ab¹
aktywnoæ gospodarcz¹ firm na tym rynku.
Irañskie przepisy prawno-porz¹dkowe, zakazuj¹ce wykorzystywania niektórych tradycyjnych rodków reklamy lub
wykluczaj¹ce promocjê pewnych towarów, s¹ równie¿
barier¹ ograniczaj¹c¹ dzia³alnoæ firm europejskich (w tym
tak¿e polskich) na omawianym rynku.
Iran ubiega siê o cz³onkostwo w wiatowej Organizacji
Handlu (WTO), a rezultatem rz¹dowych starañ s¹ modyfiMapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

kacje i korekta szeregu przepisów odnosz¹cych siê do
handlu zagranicznego. Jednak¿e, choæ w wielu przypadkach
uchylono lub zniesiono koniecznoæ uzyskania zgody
ministerialnej w odniesieniu do importu, to nadal istnieje
szereg barier bez zniesienia których nie bêdzie mo¿liwa
intensyfikacja wymiany handlowej z Iranem.

wêgla kamiennego oraz maszyn budowlanych. Istniej¹
równie¿ inne dziedziny (np. chemia, przemys³ stoczniowy,
przemys³ motoryzacyjny), w których polska mog³aby
przedstawiæ konkurencyjne oferty eksportowe.

UE negocjuje z Iranem porozumienie Trade Cooperation
Agreement (TCA), którego uzgodnienie i przyjêcie mo¿e
oznaczaæ now¹ jakociowo sytuacjê w stosunkach handlowych z Teheranem. Rozmowy zosta³y jednak zawieszone
wiosn¹ 2005 r. do czasu wyjanienia kwestii zwi¹zanych
z irañskim programem nuklearnym.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W 2005 r. odnotowano w Iranie kilka korzystnych zjawisk.
Z pewnoci¹ nale¿y do nich zaliczyæ dodatni bilans
handlowy, uzyskany dziêki wysokim cenom ropy naftowej
i wydobyciu utrzymuj¹cym siê na poziomie ponad 4 mln
bary³ek dziennie. Utrzymano trend wzrostowy w produkcji
rolnej i eksporcie tych towarów. Oficjalnie Iran uzyska³
samowystarczalnoæ w produkcji zbo¿a.
Wartoæ irañskiego importu w 2005 r. wynios³a oko³o
40 mld USD. W dostawach do Iranu dominowa³y maszyny
i urz¹dzenia, czêci i podzespo³y samochodowe, elektronika,
leki, paliwo, wysoko przetworzona stal i metale kolorowe,
tekstylia (z Chin) oraz w cile okrelonym asortymencie
artyku³y rolne np. zbo¿e dla celów konsumpcyjnych.
Zak³ada siê, ¿e zapotrzebowanie rynku na wymienione
towary w najbli¿szych latach utrzyma siê.
Odnotowano równie¿ wzrost zainteresowania strony irañskiej
us³ugami, szczególnie w dziedzinie górnictwa (poszukiwania
z³ó¿ naftowych i gazowych, odwierty próbne, prace sejsmologiczne), a tak¿e sektorem petrochemicznym, farmaceutycznym, przetwórstwem owocowo-warzywnym, zakupem
czêci zamiennych dla przemys³u motoryzacyjnego, zakupem
maszyn i urz¹dzeñ budowlanych oraz wyrobami przemys³u
drzewnego (p³ytami wiórowymi, meblami, okleinami, szk³em).
Oznacza to, ¿e istniej¹ du¿e potencjalne mo¿liwoci
zaistnienia na tym rynku tak¿e w innych, ni¿ dotychczas
sektorach gospodarki. Aktywnoæ polskich przedsiêbiorstw
w tej sferze zaczyna ju¿ przynosiæ pewne rezultaty.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Znikome uczestnictwo polskich podmiotów gospodarczych
w imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych
w Iranie wp³ywa na to, ¿e polska oferta eksportowa na tym
rynku jest s³abo zauwa¿alna. Ponadto, ma³a wiedza polskich
firm o irañskich realiach gospodarczych oraz niepewna
sytuacja polityczna skutkuj¹ brakiem udzia³u polskich firm
w przetargach organizowanych przez irañski rz¹d i jego
agendy. W takiej sytuacji doæ trudno jest oceniæ konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej. Z pewnoci¹
polska oferta jest zauwa¿alna w niszowych i wysoko
specjalistycznych dziedzinach takich jak: agrolotnictwo,
badania geofizyczne z³ó¿, dostawy wyposa¿enia dla kopalñ
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Wród polskich firm, dzia³aj¹cych obecnie na rynku irañskim,
nale¿y wymieniæ EADS-PZL Mielec, która wiadczy us³ugi
agrolotnicze z zamiarem rozszerzenia swojej oferty
o sprzeda¿ samolotów rolniczych i wspó³pracê w szkoleniu
pilotów. Kontrakty zawarte przez Kopex, Geofizykê Toruñ,
PZL widnik, WSK Poznañ, Bumar oraz HSW s¹ przejawem umacniania siê pozycji tych firm polskich na
irañskim rynku. Geofizyka Toruñ nadal podtrzymuje chêæ
otwarcia z partnerem irañskim w³asnej firmy w wolnej
strefie ekonomicznej Kish. Podobne dzia³anie podejmuje
firma CAN-PAK i Bakoma oraz KGHM. Rozpoczêcie
dzia³alnoci na rynku irañskim rozwa¿aj¹ tak¿e producenci
maszyn i urz¹dzeñ górniczych oraz maszyn budowlanych.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e na irañskim rynku jest
miejsce równie¿ dla mniejszych firm. Na poziomie ma³ych
przedsiêbiorstw istniej¹ realne mo¿liwoci trwa³ej wymiany
handlowej  zw³aszcza w eksporcie do Iranu artyku³ów
konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych (szk³o gospodarcze, kryszta³y i inne), a tak¿e surowców do produkcji
mebli, surowców chemicznych, artyku³ów dla przemys³u
papierniczego, czêci zamiennych do maszyn i rodków
transportowych oraz wyposa¿enia prywatnych firm i zak³adów
w jednostkowo zamawiane maszyny i urz¹dzenia.
Brak wzajemnej wspó³pracy ze strony izb gospodarczych
obu krajów nie sprzyja nawi¹zywaniu trwa³ych kontaktów
handlowych.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W ocenie sekcji ekonomicznej Ambasady RP w Teheranie,
najwiêksze mo¿liwoci wzrostu eksportu do Iranu maj¹
wyroby sklasyfikowane w nastêpuj¹cych grupach towarowych:
 maszyny i urz¹dzenia mechaniczne (szczególnie maszyny
i urz¹dzenia budowlane oraz wyposa¿enie dla górnictwa),
 metale nieszlachetne i wyroby z nich,
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich,
 czêci zamienne dla przemys³u motoryzacyjnego,
 czêci zamienne do maszyn i rodków transportowych,
 wyroby przemys³u drzewnego (p³yty wiórowe, meble,
okleiny),
 artyku³y konsumpcyjne dla gospodarstw domowych (takie
jak: szk³o gospodarcze, kryszta³y, produkty chemiczne),
 farmaceutyki,
 artyku³y dla przemys³u papierniczego,
 surowce do produkcji mebli.
Ponadto, istniej¹ mo¿liwoci nawi¹zania wspó³pracy w sektorze petrochemicznym, przetwórstwie owocowo-warzywnym,
przemyle lotniczym i w dziedzinie górnictwa.
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IZRAEL
Obroty handlowe Polski z Izraelem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

143 559

52 473

57 505

49 649

91 462

109 357

63,7

Import

152 834

123 414

110 870

117 007

153 173

170 997

100,2

Obroty

296 393

175 887

168 375

166 656

244 635

280 354

82,5

-9 275

-70 941

-53 365

-67 358

-61 711

-61 640

–

Saldo

2004/2000
w%

Źródło: GUS.
Obroty Polski z Izraelem za³ama³y siê w 2001 r., w ci¹gu
piêciu lat (2001-2005), nie osi¹gnê³y poziomu z 2000 r.
W okresie 2001-2003 utrzymywa³a siê prawie dwukrotna
przewaga importu nad eksportem. W ca³ym analizowanym
okresie saldo obrotów handlowych Polski mia³o wartoæ
ujemn¹.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w eksporcie polskim do Izraela (wed³ug udzia³u w %) stanowi³y:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
mechanizmy i przek³adnie zêbate (udzia³ tej grupy
w polskim eksporcie stanowi³ 18,6%),
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. przetwory
spo¿ywcze, gofry i wafle, czekolada i wyroby z czekolady
(18,2%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
w tym m.in. drut miedziany, dwuteowniki z ¿eliwa lub
stali niestopowej (13,4%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u w tym
m.in. papier siarczanowy do tektury falistej, papier
pó³chemiczny (12,3%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. pojazdy samochodowe (9,9%),
 wyroby ró¿ne, w tym m.in. meble do siedzenia (8,7%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. opony (5,2),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych w tym m.in. disiarczek wêgla (3,7%).
W stosunku do 2004 r. udzia³ g³ównych pozycji towarowych
w strukturze polskiego eksportu zosta³ zachowany w niemal
niezmienionym porz¹dku. W 2005 r. najwiêkszy wzrost
odnotowano w eksporcie towarów z nastêpuj¹cych grup:
pojazdy, statki  o 121,7%, gotowe artyku³y spo¿ywcze 
o 82%, tworzywa sztuczne  o 36%.
W 2005 r. (za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w polskim imporcie wed³ug udzia³u (w %) stanowi³y:
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym m.in. rodki chwastobójcze, grzybobójcze
(udzia³ tej grupy w polskim imporcie stanowi³ 28,8%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
czêci do aparatury do sygnalizacji dwiêkowej lub
wzrokowej, kamery wideo (19,3%),
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 broñ i amunicja, w tym m.in. bomby, granaty, torpedy,
miny (9,9%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. p³yty,
arkusze, folie, tamy i pasy z tworzyw sztucznych (8,3%).
W stosunku do 2004 r., w polskim imporcie za 11 miesiêcy
2005 r., najwiêkszy wzrost odnotowano w grupie broñ
i amunicja  o 794%.
Rynek izraelski nie jest rynkiem du¿ym. Jego ch³onnoæ
ograniczona jest iloci¹ ludnoci (ok. 6,8 mln) oraz
wielkoci¹ produkcji przemys³owej. Rz¹d izraelski k³adzie
du¿y nacisk na rozwój przemys³u hitech oraz przemys³u
obronnego i w tych dziedzinach popiera rozwój eksportu.
Nie s¹ to ga³êzie przemys³u wymagaj¹ce du¿ego importu
surowców i podzespo³ów.
Udzia³ Polski w imporcie Izraela w 2004 r. wyniós³ 1,92%
(78 810 tys. USD).
Ogólny import Izraela w 2004 r. wyniós³ 40 970,80 tys.
USD.

1. Warunki dostêpu do rynku
Rynek izraelski jest rynkiem otwartym na wymianê handlow¹ z rynkiem wiatowym. Zasady wspó³pracy handlowej
Polski z Izraelem uregulowane s¹ przez Euro-ródziemnomorskie Porozumienie Stowarzyszeniowe zawarte przez UE
z Izraelem.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Jak wynika z przekazanych materia³ów ch³onnoæ rynku
na okrelone grupy towarowe i towary przedstawia siê
nastêpuj¹co:
 gotowe produkty spo¿ywcze  20,0-30,0 mln USD
rocznie,
 metale i wyroby  15,0-20,0 mln USD rocznie,
 maszyny i urz¹dzenia  25,0-30,0 mln USD rocznie,
 tektura i papier  15,0-20,0 mln USD rocznie.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

 chemikalia, tworzywa sztuczne  10,0-15,0 mln USD
rocznie,
 pojazdy i ich czêci  10,0-15,0 mln USD rocznie,
 kable  3,0-5,0 mln USD rocznie.

4011  nowe opony pneumatyczne...

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej

4802  nie powlekany papier i karton...

Wed³ug opinii polskich eksporterów konkurencja na
rynku izraelskim jest coraz silniejsza (konkurencja cenowa,
szczególnie w artyku³ach spo¿ywczych i produktach nisko
przetworzonych, ze strony krajów by³ego WNP).
Wed³ug opinii izraelskich importerów w 2005 r. spad³a
konkurencyjnoæ polskich ofert eksportowych.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 2039,0 tys USD.
Polskie firmy eksportuj¹ce opony staraj¹ siê zwiêkszaæ
sprzeda¿ do Izraela.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 2314,0. tys.USD.
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.
4804  nie powlekany papier i karton siarczanowy...
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 4653,0 tys. USD.
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.
4805  papier i karton pozosta³y

4. Towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 3165,0 tys. USD.

Lista towarów (na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN)
opracowana przez WEH z ocen¹ mo¿liwoci wzrostu polskiego
eksportu na rynek izraelski przedstawia siê nastêpuj¹co:

6203  mêskie i ch³opiêce zestawy ubraniowe...

0406  sery i twarogi...
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r. wynios³a  540,0 tys. USD
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.
0811  owoce, orzechy...
Wielkoæ eksportu z Polski 2004 r.: 664,0 tys. USD.
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.
1704  wyroby cukiernicze

Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 720 tys. USD.
Stabilna wielkoæ sprzeda¿y.
7013  wyroby ze szk³a
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1001,0 tys. USD.
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.
7214  pozosta³e sztaby i prêty ze stali...
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 3122,0 tys. USD.
Stabilna wielkoæ sprzeda¿y.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 473,0 tys. USD.

7216  k¹towniki, kszta³towniki, profile...

Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 7455,0 tys. USD.

1806  czekolada i inne przetwory...

Tradycyjna pozycja w eksporcie z Polski. Dalsza sprzeda¿
zale¿y od polityki marketingowej grupy Mittal.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 3472,0 tys. USD.
Stabilna wielkoæ sprzeda¿y. Konkurencja z b. WNP i UE.

7326  pozosta³e artyku³y ze stali
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1550,0 tys. USD.

1905  chleb, bu³ki, pieczywo...

Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.  797,0 tys. USD.
Stabilna wielkoæ sprzeda¿y.

7408  drut miedziany
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 661,0 tys. USD.

2001  warzywa, owoce, orzechy...
Stabilna wielkoæ sprzeda¿y.

Niewykorzystane mo¿liwoci eksportu. KGHM i jego spó³ki
nie wykaza³y zainteresowania przetargiem firm izraelskich
na dostawy w 2006 r.

2106  przetwory spo¿ywcze gdzie indziej nie notowane

8411  silniki turboodrzutowe...

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r. ; 2688,0 tys. USD.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1436,0 tys. USD.

Istnieje mo¿liwoæ wzrostu eksportu.

Zamówienia zale¿¹ od wyników przetargów.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 549,0 tys. USD.

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne
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8481  krany, kurki, zawory

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1667,0 tys. USD.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1287,0 tys. USD.
Zamówienia zale¿¹ od wyników przetargów.

Polskie urz¹dzenia maj¹ dobr¹ renomê  mo¿liwoæ wzrostu
eksportu.

8518  mikrofony, stojaki

9401  meble do siedzenia
Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 4790,0 tys. USD.

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 1344,0 tys. USD.
Polskie firmy s¹ znane na rynku, zamówienia pozyskuj¹
w przetargach.

Istnieje du¿a mo¿liwoæ wzrostu sprzeda¿y.
9404  meble do siedzenia

9032  przybory i aparatura do automatycznej regulacji
i kontroli...

Wielkoæ eksportu z Polski w 2004 r.: 758,0 tys. USD.
Istnieje du¿a mo¿liwoæ wzrostu sprzeda¿y.

JAPONIA
Obroty handlowe Polski z Japonią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

61 857

65 409

70 648

93 543

170 889

168 100

276,3

Import

1 052 732

986 987

1 039 369

1 268 705

1 711 184

1 797 900

162,5

Obroty

1 114 589

1 052 396

1 110 017

1 362 248

1 882 073

1 966 000

168,9

-990 875

-921 578

-968 721

-1 175 162

-1 540 295

-1 629 800

Eksport

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. obroty handlowe Polski
z Japoni¹ wzros³y o 13,4%, w tym eksport o 8,7%, import
o 13,9%. Dynamika polskiego eksportu by³a taka sama jak
w 2004 r., jednak zarówno w eksporcie, jak i w imporcie
tempo wzrostu w drugim pó³roczu 2005 r. zmala³o. W 2005 r.
wzrost eksportu wyniós³ ok. 6,6%, a importu ok. 13,4%.
Import w omawianym okresie by³ prawie 11-krotnie wiêkszy
ni¿ eksport (w 2004 r.  10-krotnie wiêkszy). Ujemne saldo
obrotów Polski z Japoni¹ stanowi 15% ca³ego ujemnego
salda obrotów Polski w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r.
Japonia jest 20. partnerem Polski pod wzglêdem obrotów,
w tym 2. partnerem w regionie Azji.
Ni¿ej przedstawiono tendencje zmian w obrotach dwustronnych w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) w najwa¿niejszych
wartociowo grupach towarowych w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r :
W eksporcie polskim wzrós³ udzia³:
· produktów chemicznych (zw³aszcza sztucznego grafitu) 
nast¹pi³ wzrost z 12,2% w 2004 r. do 17,6% w 2005 r.,
· maszyn i urz¹dzeñ (w tym turbin parowych, wirówek,
czêci silników spalinowych, urz¹dzeñ podnonikowych,
maszyn rolniczych, akumulatorów)  z 14,4% do 16,1%,
· wyrobów z ¿eliwa i stali  z 2,9% do 5,7%,
· wyrobów ró¿nych (g³ównie mebli)  z 4,0% do 5,0%,
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· wyrobów z kamienia, gipsu itp. (g³ównie kamieni
szlifierskich i wyrobów ze szk³a)  z 2,4% do 4,9 %,
zmala³ za udzia³:
· pojazdów (g³ównie czêci i akcesoriów samochodowych)
 z 27,6% w 2004 r. do 26,9% w 2005 r.,
· produktów pochodzenia zwierzêcego (zw³aszcza puchu
i pierza, filetów rybnych, miêsa koñskiego, miêsa drobiowego)  z 16,7% do 11,7%,
· przyrz¹dów precyzyjnych  z 5,0% do 1,7%.
Pogorszy³a siê nieznacznie struktura polskiego eksportu do
Japonii. Udzia³ towarów o wysokim stopniu przetworzenia
(maszyny, pojazdy i przyrz¹dy precyzyjne) zmniejszy³ siê
z 47,0% do 44,7%, choæ w pierwszej dziesi¹tce eksporterów
jest a¿ szeciu producentów towarów z ww. grupy.
W imporcie polskim wzrós³ udzia³:
· pojazdów (g³ównie samochodów osobowych i akcesoriów)
 z 18,3% w 2004 r. do 19,4% w 2005 r.,
· przyrz¹dów precyzyjnych (w tym m.in. fotokopiarek,
urz¹dzeñ medycznych, aparatury laboratoryjnej, urz¹dzeñ
pomiarowych)  z 7,6% do 8,2%,
zmala³ natomiast udzia³:
· maszyn i urz¹dzeñ (w tym przede wszystkim sprzêtu
audio-wideo, telefonów bezprzewodowych, czêci silników
spalinowych, pomp, maszyn drukarskich)  z 57,9%
w 2004 r. do 57,8% w 2005 r.,
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· produktów przemys³u chemicznego (zw³aszcza materia³ów fotograficznych, tuszów drukarskich, produktów
farmaceutycznych, chemikaliów organicznych)  z 4,9%
do 4,3%.
W 2005 r. liczba polskich eksporterów na rynek Japonii
przekroczy³a 600, natomiast firm importuj¹cych towary
z Japonii by³o ponad 4 tysi¹ce. Warto podkreliæ, ¿e wród
piêtnastu najwiêkszych importerów towarów japoñskich do
Polski dwanacie to firmy reprezentuj¹ce kapita³ lub marki
japoñskie.

1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W ocenie WEH, w polskim eksporcie na rynek japoñski
najwiêksze mo¿liwoci eksportowe wystêpuj¹ w przypadku
produktów sklasyfikowanych w poni¿szych sekcjach i pozycjach
towarowych (okrelonych wg agregacji 4-cyfrowej PCN).
Oko³o 70% polskiego eksportu do Japonii stanowi¹ towary
przemys³owe z sekcji PCN: VI (chemia), VII (tworzywa
sztuczne), XV (metale), XVI (maszyny, czêci i podzespo³y),
XVII (pojazdy, czêci i podzespo³y), XVIII (przyrz¹dy).
Jest to eksport wynikaj¹cy w g³ównej mierze z zapotrzebowania produkcji przemys³owej, w coraz wiêkszym stopniu pochodz¹cy z japoñskich przedsiêbiorstw inwestuj¹cych
w Polsce, eksportuj¹cych do swoich partnerów w Japonii.
Obserwuj¹c obecny trend, przewidywaæ mo¿na stabilny
wzrost eksportu w tych sekcjach rzêdu 20-30% rocznie.
Najwiêkszy wp³yw na wielkoæ tego eksportu mo¿e mieæ
kurs waluty oraz stabilnoæ warunków dzia³alnoci producentów.

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia
zwierzêcego
Dzia³ 02  miêso,
0205  miêso koñskie
Japonia importuje rocznie miêso o wartoci 9-10 mld USD.
Polska od lat eksportuje na ten rynek miêso koñskie
o wartoci 300 tys. USD. Ze wzglêdu na niszowo-koneserski
charakter rynku oraz ograniczenia poda¿y  nie przewiduje
siê wiêkszych szans na wzrost.
0207  kurczaki i indyki
Dwa lata temu Polska rozpoczê³a eksport miêsa drobiowego
do Japonii. W 2004 r. wartoæ tego eksportu wynios³a ok.
1 mln USD. Istnieje mo¿liwoæ zwiêkszenia eksportu tego
towaru do 2-3 mln USD, pomimo ¿e wystêpuje mocna
konkurencja ze strony tradycyjnych, najwiêkszych i tanich
dostawców z Brazylii oraz Azji. Obecne zwiêkszenie
eksportu zwi¹zane jest przede wszystkim z pojawieniem siê
ptasiej grypy w tym rejonie. Udzia³ w targach spo¿ywczych
FOODEX 2005 firmy drobiarskiej z Polski da³ konkretne
efekty w 2005 r. Firma nawi¹za³a kontakt z importerem
i rozpoczê³a regularne dostawy.

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

0203  miêso wieprzowe
Zdecydowanie najwiêksze mo¿liwoci znacznego zwiêkszenia eksportu istniej¹ w przypadku miêsa wieprzowego, które
od 2006 r. mo¿na eksportowaæ do Japonii. Polska zosta³a
wykrelona z listy krajów zagro¿onych pryszczyc¹ i obecnie
dopracowywane s¹ szczegó³y wymagañ fitosanitarnych
pomiêdzy w³adzami weterynaryjnymi obu krajów.
Przewiduje siê, ¿e ze wzglêdu na rosn¹cy popyt na miêso
wieprzowe w Japonii, które wypiera  ze wzglêdu na BSE 
wo³owinê, ju¿ w 2006 r. mo¿na liczyæ na eksport rzêdu
20 mln USD.
Najwiêkszym eksporterem wieprzowiny do Japonii jest
Dania (wartoæ ok. 1,5 mld USD rocznie). Z innych krajów
europejskich znacz¹cy eksport maj¹ Wêgry (ok. 150 mln USD
rocznie).
Walory smakowe polskiej wieprzowiny, które s¹ bardzo wa¿ne
w przypadku rynku japoñskiego, powinny byæ zbli¿one do
wieprzowiny duñskiej (w Polsce prowadzone s¹ hodowle
przez Duñczyków). W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem
importerów japoñskich, jak i producentów polskich, w kolejnych latach bêdzie mo¿na liczyæ na eksport w tej grupie
towarowej do 200 mln USD rocznie.
Aby wykorzystaæ te mo¿liwoci, polscy eksporterzy we
wspó³pracy z importerami musz¹ opanowaæ bardzo skomplikowany system cen i ce³ stosowany w przypadku importu
miêsa do Japonii.
Bardzo wa¿ne jest równie¿ absolutne przestrzeganie
ustalonych przez w³adze weterynaryjne obu krajów wymogów
fitosanitarnych, gdy¿ ka¿de niedoci¹gniêcie w tej dziedzinie
spowoduje natychmiastowe wstrzymanie eksportu w trybie
administracyjnym. Wszelkie negatywne informacje (m.in.
w polskiej prasie) o nieprzestrzeganiu wymogów higieny
w ubojniach polskich natychmiast zostaj¹ zauwa¿ane przez
Japoñczyków, co najczêciej powoduje wstrzymanie importu
do czasu przed³o¿enia zadowalaj¹cych wyjanieñ.
Do innych grup towarowych, w których przewiduje siê
pewne mo¿liwoci wzrostu eksportu, nale¿¹:
6202-6204  odzie¿ damska
Istnieje mo¿liwoæ zwiêkszenia o 20% polskiego eksportu,
który obecnie wynosi ok. 7 mln USD rocznie. Rynek jest
bardzo ch³onny, jednak w przypadku odzie¿y damskiej
z górnej pó³ki jest on zajêty przez odzie¿ markow¹ firm
wiatowych. Na rynku odzie¿y tañszej, na którym plasuj¹ siê
wyroby polskie, panuje ostra konkurencja z wyrobami
azjatyckimi. Przewag¹ polskiej oferty jest dobra jakoæ
wykonania odzie¿y.
9401  meble drewniane, g³ównie lekkie (krzes³a i meble
giête) dostosowane do warunków mieszkaniowych Japonii.
Du¿a i tania konkurencja z bliskich krajów azjatyckich
oraz z krajów skandynawskich nie pozwala na skokowy
wzrost polskiego eksportu w tej grupie. Mo¿liwy wzrost to
oko³o 20% (1 mln USD).
0811  owoce mro¿one, g³ównie jagody
Obecny eksport kszta³tuje siê na poziomie 1,5 mln USD
rocznie. Mo¿liwe jest zwiêkszenie dostaw o 10-20%.
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JORDANIA
Obroty handlowe Polski z Jordanią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

5 393

4 576

5 729

10 388

15 245

26 888

282,7

Import

832

3 757

7 282

13 502

20 267

14 901

2 435,9

Obroty

6 225

8 333

13 011

23 890

35 512

41 789

570,5

Saldo

4 561

819

-1 553

-3 114

-5 022

11 987

Eksport

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Jordani¹ w latach 2000-2005
charakteryzuje du¿a nieregularnoæ zarówno po stronie
eksportu jak i importu. I tak np. w 2001 r. polski eksport
spad³ z 5,4 mln USD (w 2000 r.) do 4,6 mln USD.
W kolejnych latach wzrasta³ o 25,2% w 2002 r., w 2003 r.
wzrost by³ rzêdu 81,3% a w 2004 r. 46,8% (traktuj¹c
odpowiednio rok poprzedni jako 100). W 2005 r. (styczeñlistopad) eksport wzrós³ o 118,9%. Import z Jordanii w latach
2000-2004 rós³ wolniej. W 2001 r. wzrós³ o 351%, w 2002 r.
o 93%, w 2003 r. o 85%, a w 2004 r. o 50%. Tendencja ta
zmieni³a siê w 2005 r. Wg danych za 11 miesiêcy 2005 r.
import zmniejszy³ siê o 26%. Rosn¹ce przez trzy lata (20022004) ujemne saldo Polski w 2005 r. (po 11 miesi¹cach)
przyjê³o wartoæ dodatni¹.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ówne grupy towarowe
w polskim eksporcie do Jordanii to:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
pompy odrodkowe, elektrody wêglowe, czêci silników
spalinowych (udzia³ tej grupy towarów w eksporcie Polski
do Jordanii stanowi³ 20,6%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym m.in. dwuteowniki, ceowniki z ¿eliwa lub stali
niestopowej, wrota luz, wie¿e (19,8%),
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. papierosy, przetwory spo¿ywcze, (19,1%),
 zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego,
w tym m.in. ser przetworzony, mleko i mietana (18,7%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. opony
(12,2%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u, w tym
m.in. papier workowy siarczanowy (3,2%),
 broñ i amunicja, czêci i akcesoria, w tym m.in. rewolwery
i pistolety (1,6%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. ci¹gniki drogowe do ci¹gniêcia naczep (1,3%).
W 2005 r. struktura towarowa eksportu uleg³a zmianie
w porównaniu z 2004 r. Znacz¹cy wzrost nast¹pi³ w eksporcie:
urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych o 136%, metali
nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych o 98,6%,
gotowych artyku³ów spo¿ywczych (dziêki czemu awansowa³y z 7 miejsca na 3), tworzyw sztucznych i wyrobów z nich
o 400%.
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G³ówne grupy towarowe w polskim imporcie z Jordanii (w
okresie 11 miesiêcy 2005 r.) to:
 produkty mineralne  naturalne fosforany wapnia (udzia³
tej grupy towarów w polskim imporcie z Jordanii stanowi³
97,9%),
 produkty pochodzenia rolinnego, w tym m.in. pomidory
wie¿e lub sch³odzone, arbuzy (1,1%),
 produkty przemys³u chemicznego, w tym m.in. nawozy
mineralne, sole k¹pielowe (0,8%).

1. Warunki dostêpu do rynku
W 2000 r. Jordania podpisa³a Uk³ad Stowarzyszeniowy
z Uni¹ Europejsk¹. Warunki dostêpu do rynku polskich
towarów s¹ zgodne z Uk³adem. W 2010 r. Jordania zamierza
doprowadziæ do zawarcia z Uni¹ Europejsk¹ Uk³adu o Wolnym
Handlu. Do tego roku bêdzie stopniowo obni¿aæ c³a importowe, które obecnie stanowi¹ najwiêksz¹ barierê w handlu.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Warunkiem zwiêkszenia konkurencyjnoci polskiej oferty
eksportowej jest prowadzenie odpowiedniej polityki cenowej.
Wysokie ceny polskich towarów (zjawisko ma charakter
powszechny) wp³ywaj¹ na obni¿enie ich konkurencyjnoci
na rynku jordañskim.

3. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Najwiêksz¹ ch³onnoæ na rynku Jordanii wykazuj¹ nastêpuj¹ce grupy towarowe:
 maszyny, sprzêt transportowy, wyroby gotowe  import
towarów z tej grupy stanowi 44% ca³ego importu Jordanii,
 chemikalia  import towarów z tej grupy stanowi 9%
ca³ego importu Jordanii,
 ¿ywnoæ, ¿ywe zwierzêta, tytoñ i napoje  import
towarów z tej grupy stanowi 10% ca³ego importu Jordanii.
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G³ówne towary w imporcie Jordanii
Lista opracowana przez Ambasadê RP w Amanie na
podstawie danych Central Bank of Jordan, Monthly Statistical
Bulletin, November 2005.
Wartoæ importu poszczególnych grup towarowych w imporcie Jordanii ogó³em (za trzy kwarta³y 2005 r.) wynios³a:
 sprzêt transportowy i czêci zamienne  723 mln USD,
 sprzêt dla telekomunikacji  401 mln USD,
 maszyny i aparaty elektryczne  223 mln USD,
 maszyny ró¿ne  204 mln USD,
 maszyny rolnicze i budowlane  181 mln USD,
 przêdza tekstylna  504 mln USD,













wyroby z ¿elaza i stali  341 mln USD,
papier i celuloza  135 mln USD,
leki i produkty farmaceutyczne  200 mln USD,
plastik i wyroby z plastiku  199 mln USD,
produkty mleczne i jajka  100 mln USD,
owoce i warzywa  102 mln USD,
miêso i ryby  91 mln USD,
pasze  63 mln USD,
cukier  56 mln USD,
¿ywe zwierzêta  40 mln USD,
tytoñ i papierosy  48 mln USD.

Import ogó³em Jordanii za trzy kwarta³y 2005 r. wyniós³
7,7 mld USD.

KAZACHSTAN
Obroty handlowe Polski z Kazachstanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

62 207

62 472

61 880

97 815

154 583

192 350

248

Import

78 900

103 245

95 023

123 280

446 263

471 813

365,6

Obroty

141 107

165 717

156 903

221 095

600 846

664 163

425,8

Saldo

-16 693

-40 773

-33 143

-25 465

-291 680

-279 463

–

Źródło: GUS.
Republika Kazachstan jest czwartym pod wzglêdem
wielkoci obrotów handlowych partnerem Polski wród krajów
WNP i najwa¿niejszym partnerem w regionie Azji rodkowej.
Na kraj ten przypada ponad 3,7% obrotów handlowych
z krajami WNP oraz oko³o 70% ogó³u wymiany handlowej
z krajami Azji rodkowej.
W latach 2000-2005 wzajemne obroty handlowe Polski
z Kazachstanem systematycznie ros³y (wyj¹tkiem by³ 2002 r.).
W 2004 r. ujemne saldo Polski wzros³o w porównaniu
z 2003 r. ponad 10-krotnie, w rezultacie gwa³townego zwiêkszenia importu ropy naftowej oraz wzrostu cen tego surowca. Wyniki handlu zagranicznego za 11 miesiêcy 2005 r.
wskazuj¹, ¿e proporcje miêdzy podstawowymi wielkociami,
charakteryzuj¹cymi ten handel uleg³y nieznacznym zmianom
w porównaniu do analogicznego okresu 2004 r.
W strukturze towarowej polskiego importu z Kazachstanu
dominowa³y:
 surowce mineralne, w tym przede wszystkim wêglowodory,
takie jak gaz ziemny, oleje ropy naftowej i propan
skroplony (udzia³ tej grupy towarów w polskim imporcie
z Kazachstanu waha³ siê w analizowanym okresie w granicach
85-95%, za 11 miesiêcy 2005 r.  89%). Wród innych
towarów pochodzenia mineralnego importowanych z Kazachstanu w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. wymieniæ nale¿y
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przede wszystkim fosfor (6,5% polskiego importu z Kazachstanu), o³ów (2,9%), wêgiel (0,9%),
 metale i wyroby z nich (w tym przede wszystkim wyroby
walcowane, których udzia³ w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r.
stanowi³ 1,54% polskiego importu z tego kraju oraz
¿elazostopy  1,1%)
 towary pochodzenia rolinnego (w tym g³ównie bawe³na
i pszenica, które stanowi³y odpowiednio 1,75% i 0,76%,
polskiego importu z Kazachstanu).
G³ównymi grupami towarowymi w eksporcie Polski do
Kazachstanu by³y:
 meble i elementy sk³adowe do mebli (ponad 8%
polskiego eksportu do Kazachstanu w okresie 11 miesiêcy 2005 r.),
 p³yty wiórowe (6,4%),
 wyroby papierowe, g³ównie papier toaletowy, pieluszki,
itp. (6,4%),
 lekarstwa (5,9%),
 wyroby walcowane (3,2%),
 wyroby chemiczne,
 kosmetyki,
 samochody,
 maszyny i urz¹dzenia,
 produkty spo¿ywcze.

!#

W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. w strukturze polskiego eksportu
do Kazachstanu zwiêkszeniu (w porównaniu z analogicznym
okresem 2004 r.) uleg³y dostawy nastêpuj¹cych towarów:
 miêso i produkty miêsne  o 2 334,7 tys. USD,
 cukier i wyroby  o 2 205,8 tys. USD,
 tytoñ  o 1 652,6 tys. USD,
 wyroby z kamienia, gipsu, cementu, azbestu  o 4 033,2 tys.
USD,
 metale kolorowe  o 1 015,6 tys. USD,
 myd³o, rodki czyszcz¹ce  o 1 578,4 tys. USD,
 rodki sanitarno-higieniczne  o 4 220,8 tys. USD,
 wyroby z tworzyw sztucznych  o 1 316,6 tys. USD,
 wyroby z kauczuku i gumy  o 1 431,9 tys. USD,
 papier, karton  o 1 369,3 tys. USD,
 p³yta wiórowa, pilniowa  o 3 432,8 tys. USD,
 wyroby z metali ¿elaznych  o 6 819,8 tys. USD,
 maszyny i urz¹dzenia elektryczne, czêci  o 4 356,1 tys.
USD,
 maszyny, urz¹dzenia i obrabiarki  o 1 682,3 tys. USD,
 barwniki, farby, szpachelki  o 825,5 tys. USD.
Zmniejszy³ siê natomiast eksport towarów:
 korki, nakrêtki  o 1 003,2 tys. USD,
 meble  o 4 116,0 tys. USD,
 sk³adane konstrukcje budowlane  o 667,1 tys. USD.

1. Warunki dostêpu do rynku
· Wa¿ny dla przedsiêbiorców z Polski jest system udzielania
wiz wjazdowych do Kazachstanu. W pimie z lutego 2004 r.
WEH Ambasady RP informowa³ o uproszczeniu procedur
wizowych dla obywateli wybranych rozwiniêtych ekonomicznie 27 krajów. Brak Polski w spisie pañstw, których
dotycz¹ te przepisy mo¿e mieæ ujemny wp³yw na rozwój
wspó³pracy gospodarczej miêdzy obu krajami.
· Wystêpuj¹ trudnoci w otrzymywaniu wiz dla przedsiêbiorców, tzn. d³ugi okres oczekiwania na wizê, zmiana
krotnoci wizy i terminu jej wa¿noci w porównaniu ze
z³o¿on¹ ankiet¹ wizow¹. Problemem jest tak¿e koniecznoæ
otrzymania zaproszenia i tzw. poparcia wizowego dla
przedsiêbiorcy chc¹cego rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹
na terytorium Kazachstanu (co znacznie wyd³u¿a okres
oczekiwania na wizê) oraz brak mo¿liwoci otrzymania
wizy na lotnisku w A³maty.
· Odnotowywane s¹ trudnoci z otrzymywaniem pozwoleñ
na pracê polskich specjalistów. W przypadku braku
mo¿liwoci zatrudnienia pracowników miejscowych
(np. z powodu braku odpowiednich kwalifikacji), okres
oczekiwania na pozwolenie na pracê trwa bardzo d³ugo
(nawet 2-3 miesi¹ce). Sytuacja taka utrudnia rozwój
dzia³alnoci inwestycyjnej oraz mo¿liwoci wykorzystania
wspó³czesnych skomplikowanych urz¹dzeñ i technologii.
· Wystêpuj¹ niejednoznaczne zasady otrzymywania licencji
na wykonywanie ró¿nego rodzaju licencjonowanej dzia³alnoci. Problem dotyczy g³ównie prac projektoworemontowych i budownictwa. W zwi¹zku z tym wyd³u¿aj¹
siê terminy realizacji zamówieñ, co czyni z kolei zagraniczne (w tym polskie) firmy budowlane ma³o konkurencyjnymi.
· System kontroli dzia³alnoci firm (w tym tak¿e z kapita³em
zagranicznym), u podstaw którego le¿¹ czêste kontrole
podmiotów gospodarczych, prowadzi do sytuacji, w której
normalne funkcjonowanie firm nie jest mo¿liwe. Nie-
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·
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·

·

jednolita interpretacja przepisów przez ró¿nego rodzaju
organy kontroluj¹ce prowadzi do nieobiektywnej oceny
dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu.
Wystêpuj¹ niejednoznaczne zasady organizacji i rozstrzygania przetargów (pocz¹wszy od ogólnodostêpnej
informacji o nich). Istniej¹ przyk³ady na nieobiektywn¹
ocenê propozycji firm uczestnicz¹cych w przetargu.
Przedsiêbiorcy zameldowani w A³maty lub Astanie nie
maj¹ obowi¹zku meldunku podczas wyjazdów do innych
miast. Uprawnienia te nie s¹ jednak respektowane przez
policjê i organy uprawnione do kontroli meldunkowych.
Niekontrolowany nap³yw towarów niewiadomego pochodzenia, sprzedawanych na rynku Kazachstanu jako
polskie, zmniejsza mo¿liwoci zbytu polskich towarów
i wp³ywa na niekorzystny ich wizerunek. Dotyczy to miêdzy
innymi artyku³ów spo¿ywczych, tekstyliów, medykamentów.
Odnotowywane s¹ przypadki korupcji urzêdów celnych
dokonuj¹cych odprawy wwo¿onych towarów (w tym
z Polski).
D³ugi okres oczekiwania na refundacjê kosztów uczestnictwa w targach organizowanych w Kazachstanie uniemo¿liwia (z powodu braku rodków) ma³ym firmom
udzia³ w kolejnej imprezie targowej.
Brak bezporedniego po³¹czenia lotniczego miêdzy obu
krajami.

Wydaje siê, i¿ eksport do Kazachstanu gotowych, finalnych wyrobów bêdzie coraz trudniejszy. Gospodarka Kazachstanu nastawiona jest na import nowoczesnych technologii, maszyn i urz¹dzeñ, które pozwol¹ na rozwijanie
w³asnej produkcji i konkurowanie na rynkach wiatowych.
Przyk³adem mo¿e byæ spadek importu mebli z Polski i sta³y
wzrost importu p³yty do ich produkcji.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Zainteresowanie zwiêkszeniem wymiany towarowej wzros³o
zarówno ze strony polskiej, jak i kazachstañskiej. Ze strony
Kazachstanu zainteresowanie to wynika miêdzy innymi
z faktu, i¿ park maszynowy kraju jest zu¿yty rednio w 40%,
a w niektórych dziedzinach nawet w 60%.
W dniu 19 marca 2003 r. po raz pierwszy w Republice
Kazachstan zosta³a opublikowana Strategia IndustrialnoInnowacyjnego Rozwoju RK do 2015 r. Jest to dokument, na
podstawie którego planowane jest opracowanie i wdro¿enie
ca³ego szeregu specjalnych programów bran¿owych, stymuluj¹cych rozwój gospodarki w okresie do 2015 r.
Strategia przewiduje prowadzenie aktywnej polityki Pañstwa
w sferze nauki i innowacji. Zak³ada siê dalszy rozwój rynku
finansowego Republiki Kazachstan, doskonalenie polityki
fiskalnej, kszta³cenia, polityki antymonopolowej oraz
infrastruktury. W ramach polityki standaryzacji, Strategia
zmierza do przejcia na standardy wiatowe we wszystkich
dziedzinach gospodarki i zarz¹dzania, tak¿e w sektorze
naftowo-gazowym.
Realizacja Strategii przewidziana jest w trzech etapach.
W wyniku realizacji wszystkich etapów Strategii, rz¹d liczy
na 9-9,5%-owy wzrost gospodarczy rocznie; 8,4%-owy
wzrost w przemyle przetwórczym; 3,5-3,9-krotny wzrost
PKB w 2015 r. w porównaniu do 2000 r.
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Wed³ug wstêpnych obliczeñ, aby zrealizowaæ postawione
zadania niezbêdne s¹ inwestycje w wysokoci nie mniejszej
ni¿ 1,2 mld USD rocznie.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

Powa¿nym problemem Kazachstanu w roku 2005 pozostawa³a zbyt ma³a iloæ inwestycji w dziedzinach nie zwi¹zanych z sektorem naftowo-gazowym.

Z punktu widzenia mo¿liwoci polskiego eksportu do
Kazachstanu najbardziej perspektywiczne, zdaniem WEH
w A³maty s¹:
· przemys³ materia³ów budowlanych,
· przemys³ tekstylny,
· przemys³ metalurgiczny,
· przemys³ spo¿ywczy,
· przemys³ budowy maszyn i urz¹dzeñ dla kompleksu
naftowo-gazowego,
· bran¿a turystyczna.

Zmiany strukturalne gospodarki Kazachstanu maj¹ doprowadziæ do wejcia kraju na rynki wiatowe z finalnymi
produktami oraz do pog³êbienia integracji nie tylko w sferze
surowcowej, ale równie¿ w gotowych wyrobach i us³ugach
innowacyjnych.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez WEH
w A³maty, polska oferta eksportowa jest konkurencyjna
w porównaniu z ofertami innych krajów. Polskie towary s¹
postrzegane jako wyroby o dobrej jakoci i stosunkowo
niskiej cenie. Zagro¿eniem dla towarów z Polski mog¹ byæ
tañsze towary chiñskie, które jednak w wiêkszoci przypadków s¹ mniej zaawansowane technologicznie i gorszej
jakoci. W porównaniu z towarami innych krajów europejskich i amerykañskimi, towary produkowane w Polsce s¹
tañsze. W kontekcie konkurencyjnoci du¿e znaczenie
maj¹ tak¿e kwestie mentalnoci i postrzegania polskich
towarów jako wyprodukowanych w bliskim Kazachstanowi
kraju europejskim, nale¿¹cym wczeniej do wspólnego
systemu politycznego.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Istniej¹ perspektywy rozwoju powi¹zañ handlowych
miêdzy Polsk¹ i Kazachstanem.
Wed³ug danych Agencji ds. Statystyki Kazachstanu, w kraju
tym dzia³a obecnie ponad 70 przedsiêbiorstw z polskim lub
z polsko-kazachstañskim kapita³em mieszanym i ponad 10
przedstawicielstw firm polskich. Wa¿nym elementem w tworzeniu powi¹zañ handlowych i gospodarczych z Polsk¹ mo¿e
byæ Polonia z Kazachstanu. Jednoczenie w Polsce studiuje
obecnie ponad szeciuset studentów kazachstañskich, którzy
po powrocie do ojczyzny mog¹ inicjowaæ nowe powi¹zania
handlowe z Polsk¹.
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Rz¹d Republiki Kazachstan popieraj¹c powy¿sze sektory
gospodarki, nie wyklucza rozwoju innych, nie objêtych list¹.
Inwestorzy wwo¿¹cy towary niezbêdne do rozwoju wymienionych ga³êzi przemys³u mog¹ ubiegaæ siê o ulgi przewidziane w Ustawie o inwestycjach.
W polskiej ofercie eksportowej dla Republiki Kazachstan
powinny znaleæ siê, zdaniem WEH, towary zwi¹zane z rozwojem bran¿ tradycyjnie kojarzonych z Polsk¹, takich jak:
· maszyny i urz¹dzenia budowlane,
· maszyny i urz¹dzenia do produkcji materia³ów budowlanych,
· wykoñczeniowe materia³y budowlane nie produkowane
w Kazachstanie,
· maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u w³ókienniczego
i tekstylnego,
· wyroby tekstylne do dalszej obróbki w Kazachstanie oraz
odzie¿,
· maszyny i urz¹dzenia dla metalurgii,
· maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u spo¿ywczego,
· maszyny i urz¹dzenia dla rolnictwa,
· artyku³y spo¿ywcze, m.in. miêso, cukier, t³uszcze rolinne,
· maszyny i urz¹dzenia dla kompleksu naftowo-gazowego
(w tym do przeróbki ropy naftowej i gazu),
· maszyny i urz¹dzenia produkcyjne: obrabiarki, skrawarki itd.,
· obiekty i wyposa¿enie infrastruktury turystycznej,
· lekarstwa i rodki farmaceutyczne,
· aparatura medyczna,
· wyroby kosmetyczne i perfumeryjne,
· rodki higieniczno-toaletowe,
· wyroby z tworzyw sztucznych,
· ¿elazo i wyroby z ¿elaza,
· papier, karton i wyroby z nich,
· p³yty meblowe i budowlane,
· akcesoria meblowe,
· meble,
· maszyny do produkcji mebli i obróbki drewna.
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KUWEJT
Obroty handlowe Polski z Kuwejtem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

5 921

7 021

10 138

9 672

12 019

18 770

203,0

Import

108

78

33

70

15

402

13,9

Obroty

6 029

7 099

10 171

9 742

12 034

19 172

199,6

Saldo

5 813

6 943

10 105

9 602

12 004

18 368

Eksport

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Kuwejtem podlegaj¹ znacznym
wahaniom, co praktycznie uniemo¿liwia poprawn¹ analizê
wystêpuj¹cych w tym zakresie tendencji.
W 2005 r. do najwa¿niejszych grup towarowych w polskim
eksporcie do Kuwejtu wed³ug wielkoci udzia³u (dane za
11 miesiêcy) nale¿a³y:
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym m.in. dwuteowniki, ceowniki z ¿eliwa lub stali
niestopowej (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie do Kuwejtu stanowi³ 25,5%),
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. gofry i wafle,
ziemniaki (23,8%),
 wyroby ró¿ne, w tym m.in. meble do siedzenia, meble
drewniane (12,6%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in. aparatura prze³¹cznikowa do telefonów lub telegrafii (10,5%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u, w tym
m.in. papier workowy siarczanowy, podpaski higieniczne
i tampony (9,2%),
 zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego,
w tym m.in. ser przetworzony (4,3%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym m.in. odzie¿ (4%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. pojazdy samochodowe (2,3%).
Struktura eksportu w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) uleg³a
zmianie w porównaniu z 2004 r. Znacz¹cy wzrost nast¹pi³
w przypadku: metali nieszlachetnych (o 308%), gotowych
artyku³ów spo¿ywczych (o 53%), wyrobów ró¿nych (o 45%),
urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych (o 203%).
W okresie styczeñ-listopad 2005 r. do najwa¿niejszych
grup towarowych w imporcie Polski z Kuwejtu wed³ug
wielkoci udzia³u nale¿a³y natomiast:
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. polietylen
(udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie z Kuwejtu
stanowi³ 91,7%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. samochody (3,1%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
aparatura do odbioru telewizji, tranzystory pó³przewodnikowe (2,4%),
 wyroby ró¿ne, w tym m.in. meble drewniane (2,4%).
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Brak stabilnoci we wzajemnych obrotach dotyczy w znacznej mierze importu. W stosunku do 2004 r. struktura importu
uleg³a niemal ca³kowitej zmianie. O ile na przyk³ad w 2004 r.
tworzywa sztuczne nie znalaz³y siê na licie towarów importowanych z Kuwejtu, to w 2005 r. stanowi³y one jego
g³ówn¹ czêæ. Now¹ pozycj¹ by³y równie¿ pojazdy, statki
powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce. Ich udzia³ by³ jednak
stosunkowo ma³y.

1. Warunki dostêpu do rynku
Rynek kuwejcki jest otwarty. Nale¿y do obszaru porozumienia o unii celnej Rady Wspó³pracy Pañstw Zatoki
(RWPZ). Okrela ono wspóln¹ taryfê celn¹ dla dóbr spoza
ugrupowania, znosz¹c jednoczenie taryfy na dobra wyprodukowane na obszarze objêtym porozumieniem (Arabia
Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Oman, Zjednoczone
Emiraty Arabskie).

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Kuwejt jest rynkiem ch³onnym. Iloæ krajowych producentów towarów konsumpcyjnych jest zbyt ma³a, aby
zaspokoiæ znacz¹c¹ czêæ popytu wewnêtrznego. W praktyce
wielkoæ importu czterokrotnie przekracza wartoæ eksportu
sektorów niezwi¹zanych z wydobyciem i sprzeda¿¹ ropy
naftowej. Stwarza to pokane szanse dla polskich eksporterów.
Niskie c³a (ok. 4%) mog¹ przyczyniæ siê do szybkiego
nasycenia rynku. W Kuwejcie obecna jest wiêkszoæ firm
zagranicznych, z którymi polskie firmy konkuruj¹ na rynku
krajowym i Unii Europejskiej. Ponadto siln¹ pozycjê
w pewnych grupach towarowych (m.in. surowce budowlane,
tekstylia, meble, elektronika) maj¹ produkty pochodz¹ce
z Azji Wschodniej i Po³udniowej, a tak¿e z regionu Bliskiego
Wschodu (zw³aszcza Arabii Saudyjskiej i Egiptu). Z krajów
azjatyckich pochodzi tak¿e wiêkszoæ si³y roboczej (w sumie
obcokrajowcy stanowi¹ ok. 66% populacji i 82% ca³oci si³y
roboczej), co wp³ywa na decyzje konsumenckie i popyt na
niektóre dobra, zw³aszcza pierwszej potrzeby. Jednoczenie
grupa ta nie ma, oprócz osób pracuj¹cych na stanowiskach
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kierowniczych w sektorze prywatnym, znacznej si³y nabywczej
i du¿¹ czêæ dochodu transferuje do krajów pochodzenia.
W zwi¹zku z tym trudno traktowaæ j¹ jako potencjalnych
nabywców polskiego eksportu. G³ównymi konsumentami
polskiego eksportu s¹ zarówno obywatele Kuwejtu (PKB na
mieszkañca wzrós³ w Kuwejcie w 2005 r. do 22 tys. USD),
jak i kadra kierownicza firm prywatnych (obcokrajowcy). Ich
liczbê szacuje siê na 1-1,2 mln osób.

procedury prekwalifikacji umo¿liwia start w konkretnym
przetargu. Dana firma zapraszana jest równie¿ do uczestnictwa
w kolejnych przetargach tego typu. Zwyciêzców przetargów
wskazuje G³ówny Komitet Przetargowy  Central Tender
Committee  oraz podobna instytucja, istniej¹ca przy
ministerstwie obrony.

Rok 2005 przyniós³ rekordow¹ wysokoæ dochodów
bud¿etowych pañstwa (ponad 45 mld USD) i obrotów na
gie³dzie kuwejckiej (ponad 67% wzrost w skali roku).
Wp³ynê³a na to rosn¹ca cena ropy naftowej na rynkach wiatowych, osi¹gaj¹ca dla Kuwait export crude (KEC) maksymaln¹
wartoæ 57,91 USD za bary³kê (notowania z 31 sierpnia 2005 r.).
W ostatnich latach ronie popyt wewnêtrzny na towary,
us³ugi i si³ê robocz¹. Wp³ywa to na zwiêkszenie nak³adów
inwestycyjnych przez podmioty publiczne i prywatne,
zw³aszcza w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Uregulowania prawne w Kuwejcie sprawiaj¹, i¿ najczêciej
wybieran¹ form¹ wspó³pracy handlowej pomiêdzy polskim
a lokalnym partnerem jest umowa agencyjna. Okrela ona
rolê firmy kuwejckiej jako (w zdecydowanej wiêkszoci)
wy³¹cznego przedstawiciela (agenta) na lokalnym rynku
i wyznacza okrelon¹ wysokoæ prowizji otrzymywanej zale¿nie
od wielkoci sprzeda¿y. Kluczowe znaczenie ma wskazanie
i wybór odpowiedniej firmy-agenta dla polskiego przedsiêbiorstwa. Od jego starañ marketingowych i promocyjnych
zale¿y wielkoæ zamówieñ na produkty z Polski. Taka forma
wspó³pracy nie obarcza polskiego partnera opodatkowaniem.
Wci¹¿ jednak zdarza siê, ¿e w³adze Kuwejtu próbuj¹ obci¹¿aæ
biura agentów podatkami, pod pretekstem, i¿ stanowi¹ one
przedstawicielstwo firmy zagranicznej. Praktyka ta dotyka
niektóre firmy europejskie, nie jest jednak powszechna.
Istotnym ród³em zamówieñ dla firm zagranicznych,
zarówno w odniesieniu do towarów jak i us³ug, s¹ przetargi
organizowane przez wszystkie instytucje publiczne wed³ug
jawnych zasad. Udzia³ w nich wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów prekwalifikacyjnych. Zakoñczenie
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Wed³ug Ambasady RP do grup towarowych sklasyfikowanych wg sekcji PCN, w których mo¿e nast¹piæ wzrost
polskiego eksportu na ten rynek nale¿¹:
- gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe,
alkoholowe i ocet; tytoñ.
Jest to czo³owa grupa notuj¹ca siln¹ dynamikê eksportu.
Jednak w Kuwejcie, kraju muzu³mañskim, zabroniona
jest sprzeda¿ napojów alkoholowych. W tej grupie za
produkty perspektywiczne uznaæ nale¿y: s³odycze,
warzywa puszkowane i soki,
 drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, s³omy, wyroby
koszykarskie; za w ramach tej sekcji materia³y budowlane i wykoñczeniowe,
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u
celulozowego; papier i tektura, a w ramach tej grupy
papier i wyroby z papieru,
 materia³y i wyroby w³ókiennicze; wród nich tekstylia
(mieszanki bawe³ny, we³ny i tworzyw sztucznych) oraz
dywany,
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.
Jest to kolejna grupa wykazuj¹ca znacz¹cy wzrost
eksportu; przewa¿aj¹ tu produkty maj¹ce zastosowanie
w budownictwie i pracach wykoñczeniowych,
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji
i odbioru dwiêku,
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce i wspó³dzia³aj¹ce, w ramach tej sekcji rodki transportu (w tym
u¿ywane),
 wyroby ró¿ne.
Widaæ wiêc, ¿e oferta eksportowa polskich dostawców do
Kuwejtu powinna uwzglêdniaæ przede wszystkim artyku³y
spo¿ywcze oraz wyroby metalowe.
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MALEZJA
Obroty handlowe Polski z Malezją w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

24 602

32 909

41 056

41 493

56 556

41 886

229,9

Import

239 869

258 969

270 760

342 068

438 178

342 586

182,7

Obroty

264 471

291 878

311 816

383 561

494 734

384 472

187,1

-215 267

-226 060

-229 704

-300 575

-381 622

-300 700

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Wymiana towarowa z Malezj¹ stanowi 0,22% obrotów
polskiego handlu zagranicznego. Pod wzglêdem eksportu
Malezja znajduje siê na 69. miejscu wród partnerów
gospodarczych Polski (0,05% udzia³u w polskim eksporcie
ogó³em), a pod wzglêdem importu zajmuje 33. miejsce
(0,37% udzia³u w polskim imporcie ogó³em).
Polska jest jednym z najwiêkszych partnerów gospodarczych
Malezji z grupy krajów Europy rodkowej i Wschodniej.
Wed³ug danych za okres styczeñ-listopad 2005 r. dynamika
polskiego eksportu wynios³a 79,0%, a importu 87,0%
(w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.). Utrzyma³o
siê ujemne saldo obrotów handlowych, które w 2005 r.
wynios³o 300,7 mln USD.
W 2005 r. (styczeñ-listopad) podstawowymi towarami
w polskim eksporcie do Malezji by³y:
· meble (z wyj¹tkiem mebli do siedzenia oraz lekarskich)
 22 930 tys. USD (ponad 47% wzrost wartoci eksportu
w porównaniu z 2004 r.),
· serwatka  1 299 tys. USD (prawie dwukrotny wzrost
eksportu w stosunku do 2004 r.),
· papier i tektura  1 066 tys. USD (ponad dwukrotny
wzrost eksportu w porównaniu z 2004 r.),
· mleko w proszku  1 019 tys. USD,
· meble do siedzenia  967 tys. USD.
W 2005 r. podstawowymi towarami w imporcie z Malezji
do Polski by³y:
· uk³ady scalone  60 091 tys. USD,
· komputery  49 310 tys. USD,
· aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej  43 643 tys.
USD,
· aparatura nadawcza do radiotelefonii  30 568 tys. USD,
· tkaniny bawe³niane  13 039 tys. USD,
· podgrzewacze do wody  11 879 tys. USD,
· olej palmowy  8 843 tys. USD.
Po obu stronach nie wystêpuje zaanga¿owanie inwestycyjne.

1. Warunki dostêpu do rynku
Wymiana handlowa z Malezj¹ nie napotyka barier ograniczaj¹cych polski eksport. W przypadku eksportu ¿ywnoci
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i produktów kosmetycznych do Malezji niezbêdne jest
posiadanie muzu³mañskiego certyfikatu ¿ywnoci (HALAL).
Natomiast przy imporcie niektórych wyrobów przemys³owych wymagane jest posiadanie certyfikatów miêdzynarodowych oraz homologacja Malezyjskiego Instytutu Standaryzacji SIRIM.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Malezja jest krajem o gospodarce rynkowej, z dominuj¹cym udzia³em sektora korporacyjnego, nie odbiegaj¹cym
od krajów rozwiniêtych. Wysoki poziom importu zarówno
pó³produktów, jak i wyrobów gotowych otwiera mo¿liwoci
zaistnienia na malezyjskim rynku polskich firm w wiêkszoci grup towarowych PCN. Problemem pozostaje
indywidualna ocena kosztów wejcia na rynek, op³acalnoci
eksportu oraz utrzymania trwa³ych powi¹zañ handlowych.
Ocena taka jest ka¿dorazowo i indywidualnie dokonywana
przez polskie firmy, przy uwzglêdnieniu kosztów promocji,
transportu oraz sytuacji finansowej firmy, bezpieczeñstwa
transakcji, poziomu konkurencyjnoci, koniecznoci zaanga¿owania finansowego itp.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Jakoæ polskich towarów oferowanych na rynek malezyjski
nie odbiega od jakoci wyrobów renomowanych producentów
zagranicznych, co powoduje, ¿e polskie towary s¹ chêtnie
kupowane na tym rynku. Jednak uwzglêdniaj¹c koszty
wytwarzania, odleg³oæ geograficzn¹ i zwi¹zane z tym koszty
transportu oraz ubezpieczenia, w poszczególnych grupach
towarowych oferta polska mo¿e byæ mniej atrakcyjna cenowo
i jakociowo (wystêpuje ostra konkurencja cenowa z krajów
regionu, g³ównie z Chin). Oddzielnym zagadnieniem pozostaj¹
kwestie ma³ej rozpoznawalnoci polskich marek towarowych
na rynku, wysokie koszty ich promocji, przywi¹zanie Malezyjczyków do znanych marek wiatowych oraz brak powi¹zañ kapita³owych firm polskich z tym rynkiem (w tym brak
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

lokalnych agentów i przedstawicielstw), które ograniczaj¹
konkurencyjnoæ polskich towarów wobec produktów firm
japoñskich, amerykañskich i europejskich.
Wysoki poziom konkurencyjnoci polskich wyrobów
odnotowujemy w sektorze przemys³u obronnego. Poniewa¿
jednak zakupy dokonywane w tej bran¿y przez Malezjê
wynikaj¹ z okresowego zapotrzebowania rz¹du i agencji
rz¹dowych, ewentualny wzrost sprzeda¿y uzale¿niony jest
od decyzji odpowiednich malezyjskich w³adz oraz od aktywnej
promocji polskich wyrobów przemys³u obronnego i lotniczego, zarówno na poziomie przedsiêbiorstw, jak i administracji rz¹dowej.
Bardzo wysoki jest poziom konkurencyjnoci polskich
us³ug dla sektora ochrony rodowiska (zarz¹dzanie ciekami
i odpadami, gospodarka wodna), energetyki przemys³owej
(naprawy i konserwacje turbin elektrycznych na miejscu),
us³ug informatycznych (programy u¿ytkowe, programy edukacyjne) oraz wspó³pracy w zakresie transferu technologii
i naukowo-technicznej (np. technologie laserowe, kszta³cenie
techniczne i medyczne w Polsce). Malezja poszukuje
nowych technologii, które pozwol¹ jej utrzymaæ wysokie
tempo rozwoju i konkurencyjnoæ w regionie.
W grudniu 2005 r. podano oficjalnie, ¿e priorytetowe
bran¿e przemys³owe to biotechnologia, optoelektronika, farmaceutyki, nanotechnologia, fotika. Inwestorzy zagraniczni
podejmuj¹cy wspó³pracê z Malezj¹ w tych dziedzinach
mog¹ liczyæ na pe³ne wsparcie rz¹du i znaczne ulgi inwestycyjne. W³¹czenie siê firm i instytucji polskich do realizacji
programów rz¹dowych w Malezji mo¿e przynieæ w krótkim
czasie wiêksze korzyci ni¿ podejmowane próby zaistnienia
na tutejszym rynku z nowymi towarami w eksporcie
bezporednim.
Pomimo wzrostu wzajemnej wymiany towarowej pomiêdzy Polsk¹ a Malezj¹ w ci¹gu ostatnich kilku lat, nadal
obserwowana jest stosunkowo ma³a aktywnoæ polskich
podmiotów gospodarczych w zakresie eksportu. Dotyczy to
zarówno du¿ych, znanych firm, jak i ma³ych oraz rednich.
Rozwojowi wspó³pracy gospodarczej Polski z Malezj¹ nie
sprzyja równie¿ korzystanie z us³ug poredników w obrocie
handlowym i p³atnociach wzajemnych  wed³ug oceny
malezyjskiego biura statystycznego, ok. 2/3 obrotów handlowych z Malezj¹ realizowanych jest przez zagranicznych
poredników (g³ównie Singapur), podobnie jak p³atnoci
w obrocie towarowym z zagranic¹, które dokonywane s¹ za
porednictwem banków pañstw trzecich.
Inn¹ przyczyn¹ ma³ej aktywnoci polskich eksporterów
jest ich ocena op³acalnoci eksportu napotykaj¹cego na
rynku malezyjskim na ostr¹ konkurencjê firm z pañstw
Stowarzyszenia Narodów Azji Po³udniowo-Wschodniej
ASEAN (wchodz¹cych w sk³ad strefy wolnego handlu
AFTA), Chin, Korei Po³udniowej, Australii, a tak¿e Japonii,
której du¿e obroty handlowe z Malezj¹ wspierane s¹
inwestycjami.
Wysoka, niekonkurencyjna cena wiêkszoci polskich towarów wynika g³ównie z kosztów wytwarzania, wy¿szych ni¿
koszty produkcji w regionie, wysokich kosztów porednictwa, transportu, obs³ugi bankowej i ubezpieczeñ.
Dodatkowym elementem, niekorzystnie wp³ywaj¹cym na
konkurencyjnoæ polskiego eksportu, jest silna pozycja
z³otego w stosunku do dolara amerykañskiego, który na
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Dalekim Wschodzie stanowi nadal podstawow¹ walutê
rozliczeniow¹ w obrotach zagranicznych.
Atutem przy ocenie konkurencyjnoci polskiego eksportu
jest rosn¹ca w Malezji znajomoæ jakoci polskich wyrobów
(wejcie Polski do Unii Europejskiej, przyczyni³o siê do pewnego wzrostu zainteresowania lokalnych odbiorców mo¿liwociami wspó³pracy z Polsk¹ i identyfikacji marek polskich
towarów), ale w wielu przypadkach nie rekompensuje to niekonkurencyjnej oferty cenowej w porównaniu z ofert¹
producentów azjatyckich. Wa¿nym elementem jest przywi¹zanie malezyjskich odbiorców do znanych marek wiatowych,
co powoduje, ¿e wprowadzenie nowego, nawet lepszego i nieco
tañszego, produktu polskiego wi¹¿e siê z poniesieniem
du¿ych nak³adów finansowych na kampaniê promocyjn¹.
Ma³a konkurencyjnoæ firm polskich na rynku malezyjskim, a tak¿e ich niska aktywnoæ, spowodowana jest te¿
s³aboci¹ kapita³ow¹, która nabiera szczególnego znaczenia
w przypadku koniecznoci dokonania niewielkich nawet
inwestycji na rynku malezyjskim. Inwestycje we wspó³pracê
z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w Malezji pozostaj¹
niew¹tpliwym atutem firm z Unii Europejskiej, USA,
Japonii czy Australii. Brak gotowoci zaanga¿owania siê firm
polskich w d³ugofalow¹ wspó³pracê z miejscowym partnerami, jest g³ówn¹ przyczyn¹ braku mo¿liwoci konkurowania
z firmami z krajów wysoko rozwiniêtych.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Posiadanie lokalnego partnera lub agenta (zarówno malezyjskiego, jak i regionalnego), powoduje zmniejszenie
realnych kosztów logistyki (gwarancje i finansowanie przez
banki lokalne, koszty magazynowe czêci zamiennych,
koszty marketingu i promocji). Wp³ywa tak¿e na lepsze
rozpoznanie rynku i mo¿liwoæ podejmowania w³aciwych
decyzji biznesowych, wynikaj¹cych ze specyfiki rynku. Jest
to szczególnie istotne w przypadku ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP), dla których koszty promocji i marketingu
produktu na tak odleg³ym rynku i koszty obs³ugi transakcji
(transport, koszty bankowe i kredytu) stanowi¹ powa¿n¹
przeszkodê zniechêcaj¹c¹ do podejmowania dzia³alnoci
eksportowej. Ponadto, w wiêkszoci przetargów og³aszanych
przez agencje rz¹dowe posiadanie lokalnego partnera jest
niezbêdnym warunkiem uczestnictwa.
Jest to tak¿e pierwszy krok do uruchomienia na terenie
Malezji w³asnego przedstawicielstwa.
W Malezji funkcjonuje 45 przedstawicielstw firm fiñskich,
ponad 50 firm duñskich, a tak¿e firmy niemieckie,
holenderskie i w³oskie oraz tylko jedno przedstawicielstwo
firmy polskiej.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Opracowane przez WEH dane dotycz¹ce eksportu towarów
polskich do Malezji. Dokonano identyfikacji grup towarowych i towarów (wed³ug 4 znaków PCN), w których s¹
potencjalne mo¿liwoci zainicjowania lub wzrostu polskiego
eksportu. Przy ka¿dej pozycji podano orientacyjn¹ ch³onnoæ
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i zapotrzebowanie rynku, opieraj¹c siê na wielkoci importu
danego towaru do Malezji w okresie ostatnich czterech lat.
Dla porównania podano tak¿e wartoæ importu z Polski
(w pozycjach gdzie wystêpowa³).

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe: produkty pochodzenia
zwierzêcego
Ograniczenia w dostêpie do rynku: w przypadku zwierz¹t
¿ywych wymagana jest indywidualna zgoda w³adz weterynaryjnych Malezji na import i nale¿y ponieæ koszty
kwarantanny.
0402  mleko i mietana ( zagêszczone)
Import roczny: 300-350 mln USD (import z Polski 
0,86 mln USD).
0404  serwatka
Import roczny: 20-22 mln USD (import z Polski 
0,74 mln USD).
Ograniczenia w dostêpie do rynku: w przypadku ¿ywnoci
koniecznoæ posiadania muzu³mañskiego certyfikatu ¿ywnoci
halal. Uzyskanie takiego certyfikatu w Polsce jest mo¿liwe, chocia¿ kosztowne. Koszt uzyskania certyfikatu
w Polsce to ok. 50-100 USD za jednostkê rozliczeniow¹
towaru, np. tonê.

2309  produkty u¿ywane do karmienia zwierz¹t
Import roczny: 115-120 mln USD (ladowy import z Polski).
Uwaga do pozycji 1806: wyroby czekoladowe i cukiernicze oferowane na tym rynku musz¹ byæ tropikalizowane,
tzn. posiadaæ sk³adniki uodparniaj¹ce je na warunki
klimatyczne (wysoka temperatura i wilgotnoæ). Musz¹ te¿
byæ pakowane w odpowiednie opakowania (na bazie folii
aluminiowych lub w pude³ka metalowe).
Ograniczenia w dostêpie do rynku: w przypadku ¿ywnoci
koniecznoæ posiadania muzu³mañskiego certyfikatu ¿ywnoci
HALAL. W przypadku alkoholu koniecznoæ uzyskania
indywidualnego zezwolenia importowego oraz wysokie c³o
i akcyza ( ok. 40% wartoci FOB).

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Chemikalia nieorganiczne i inne
2811  inne kwasy nieorganiczne i inne nieorganiczne
zwi¹zki tlenowe niemetali
Import roczny: 47-53 mln USD (import z Polski  0,3 mln
USD).
2815  soda kaustyczna, soda potasowa

Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego

Import roczny: 27-30 mln USD (import z Polski  0,6 mln
USD).

1105  m¹ka, puder, granulki ziemniaczane

2833  siarczany

Import roczny: 4-4,5 mln USD (import z Polski  1,3 mln
USD).

Import roczny: 40-45 mln USD (import z Polski  0,1 mln
USD).

1108  skrobie
Import roczny: 40-45 mln USD (import z Polski  0,36
mln USD).
Ograniczenia w dostêpie do rynku: w przypadku ¿ywnoci
koniecznoæ posiadania muzu³mañskiego certyfikatu ¿ywnoci
halal.
Uwaga do sekcji I i II: rz¹d Malezji przewiduje uruchomienie w 2007 r. programu rozwoju rolnictwa i produkcji
zwierzêcej. Inwestorzy zagraniczni oferuj¹cy wspó³pracê
technologiczn¹ i w zakresie szkoleñ mog¹ liczyæ na wsparcie
finansowe z bud¿etu pañstwa. Wielkoæ rodków zostanie
okrelona w ci¹gu najbli¿szych tygodni i ujêta w dziewi¹tym
piêcioletnim planie rozwoju Malezji.

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe ,
1806  czekolada i inne przetwory spo¿ywcze zawieraj¹ce
kakao
Import roczny: 30-35 mln USD (ladowy import z Polski).
1904  przetwory spo¿ywcze otrzymane przez spêcznienie
lub pra¿enie zbó¿
Import roczny: 10-11 mln USD (import z Polski 
0,11 mln USD).
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Chemikalia organiczne
2901-2942  import roczny: 2.0-2,1 mld USD,
2907  fenole, fenoloalkohole i ich podobne
Import roczny: 80-100 mln USD (import z Polski 
0,05 mln USD).
2915  kwasy karboksylowe
Import roczny: 80-100 mln USD, przy jednoczesnym
eksporcie 250-350 mln USD.
ladowe wielkoci zarówno eksportu do Polski jak i importu z Polski.
2929  zwi¹zki z inn¹ azotow¹ grup¹ funkcyjn¹
Import roczny: 45-50 mln USD (import z Polski  0,3 mln
USD).

Produkty farmaceutyczne
3003, 3004  leki
Import roczny: 350-450 mln USD (import z Polski w poz.
3003-3004  0,4 mln USD).
Ograniczenia w dostêpie do rynku: wprowadzenie z dniem
01.05.2005 r. (pomimo prowadzonych przez UE z Malezj¹
negocjacji co do opónienia wejcia w ¿ycie) obowi¹zku
holograficznego znakowania leków.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Nawozy
3105  nawozy  mineralne lub chemiczne
Import roczny: 50-80 mln USD (import z Polski
w poz. 3105  0,4 mln USD).

Garbniki, barwniki, pigmenty, farby i lakiery
3206  pozosta³e rodki barwi¹ce
Import roczny  50-60 mln USD (import z Polski 
0,1 mln USD).
3210  pozosta³e farby i pokosty
Import roczny: 10-12 mln USD (import z Polski 
0,11 mln USD).

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne
3303  perfumy i wody toaletowe
Import roczny: 30-35 mln USD (import z Polski 
0,13 mln USD).
3304  preparaty do upiêkszania i makija¿u
Import roczny: 100-110 mln USD (import z Polski 
0,06 mln USD).
Ograniczenia w dostêpie do rynku: koniecznoæ posiadania
muzu³mañskiego certyfikatu ¿ywnoci halal.

Myd³o, preparaty pior¹ce, woski, wiece
3402  organiczne rodki powierzchniowo czynne, preparaty
do prania/czyszczenia
Import roczny: 90-100 mln USD (import z Polski 
0,7 mln USD).
3405  pasty i kremy do obuwia, mebli, pod³óg, nadwozi,
szk³a lub metalu
Import roczny: 25-30 mln USD (import z Polski 
0,15 USD).
3406  wiece
Import roczny: 2-2,5 mln USD (import z Polski  0, 5 mln
USD).

Substancje bia³kowe: skrobie, kleje, enzymy
3501  kazeina
Import roczny: 7,5-10 mln USD (import z Polski 
0,15 mln USD).

Produkty chemiczne ró¿ne
3811  rodki przeciwstukowe , preparaty antykorozyjne
Import roczny: 45-50 mln USD (import z Polski 
0,04 mln USD).

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
3901-3926  import roczny: 3,1-3,3 mld USD przy podobnej skali eksportu
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Import z Polski  0,6 mln USD w pozycjach: 3903 
polimery styrenu, 3922  wanny, prysznice, umywalki, sedesy,
miski i in. sanitarne z tworzyw sztucznych, 3924  naczynia
sto³owe, kuchenne i inne artyku³y gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych, 3925  pozosta³e artyku³y z tworzyw
sztucznych.
4010  tamy transporterowe
Import roczny: 25-30 mln USD (ladowy import z Polski)

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; korek i wyroby
z korka, wyroby ze s³omy itd.
4420/4421  drewniane artyku³y meblarskie/pozosta³e artyku³y drewniane
£¹czny import roczny: 20-25 mln USD (import z Polski
w pozycjach jak wy¿ej  1,5 mln USD).

Papier i tektura
4801-4823
Import roczny 1,1-1,2 mld USD (import z Polski  3,1 mln
USD w pozycjach: 4801  papier gazetowy w zwojach lub
w arkuszach, 4802  nie powlekany papier i karton
stosowany do pisania druku, 4804  nie powlekany papier
i karton siarczanowy w zwojach i arkuszach, 4811  papier,
tektura, wata celulozowa, 4818  papier toaletowy, wata
celulozowa, chusteczki higieniczne, tampony do u¿ytku
domowego, sanitarnego lub szpitalnego).

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu,
azbestu, miki i podobnych materia³ów, wyroby ceramiczne, szk³o i wyroby ze szk³a
Wyroby ze szk³a
Import roczny: 130-150 mln USD (import z Polski: 0,6 mln
USD w pozycjach: 7009  lustra w ramach lub nie, ³¹cznie
z lusterkami wstecznymi, 7013  wyroby ze szk³a do celów
sto³owych, kuchennych, dekoracji, 7019  w³ókna szklane
oraz wyroby z nich, 7020  pozosta³e wyroby ze szk³a).

Metale szlachetne
7106  srebro
Roczny import: 20-25 mln USD (import z Polski: 4-11 mln
USD).

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
¯elazo, ¿eliwo, stal
7201-7229  roczny import 3,3-3,5 mld USD (import z Polski
 2,4 mln USD w pozycjach: 7204, 7216, 7219)

Wyroby z ¿eliwa i stali
7301-7326  import roczny 1,4-1,6 mld USD (import z Polski
 1,6 mln USD w pozycjach: 7304, 7313, 7323, 7325, 7326)
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Mied i wyroby z miedzi
7401-7419  import roczny 1,0-1,2 mld USD (import z Polski
 0,15 mln USD w pozycjach: 7407, 7409)

Ograniczenia w dostêpie do rynku: wymagana
homologacja Malezyjskiego Iinstytutu Standaryzacyjnego
SIRIM.

Pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria

Aluminium i wyroby z aluminium
7601-7616  import roczny 0,8-1,0 mld USD (import z Polski
 0,15 mln USD w pozycjach: 7607  folia aluminiowa,
7616  pozosta³e artyku³y z aluminium)

8701  ci¹gniki

Narzêdzia, przybory i ich czêci

8708  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych

8201-8215  import roczny 250-350 mln USD; odnotowany
niewielki import z Polski; ewentualne mo¿liwoci eksportu
¿yletek  8212 (³¹czny import 4-4,5 mln USD)

Import roczny: 500-550 mln USD (import z Polski 
0,9 mln USD).

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne,
sprzêt elektryczny, urz¹dzenia telewizyjne, czêci
Kot³y, maszyny i urz¹dzenia mechaniczne oraz ich
czêci
8401-8485  import roczny 13-16 mld USD (import z Polski
 2,8 mln USD w pozycjach: 8403, 8408, 8409, 8411, 8413,
8414, 8419, 8421, 8422, 8429, 8431, 8441, 8442, 8443, 8451,
8461, 8466, 8467, 8473, 8478, 8479, 8481, 8482, 8483, 8485)

Maszyny i urz¹dzenia, rejestratory obrazu i dwiêku
oraz ich czêci
8501-8548  import roczny 36-40 mld USD (import z Polski
o wartoci ogó³em 2,5 mln USD w pozycjach: 8501, 8503, 8504,
8509, 8510, 8511, 8515, 8516, 8525, 8529, 8531, 8532, 8533,
8534, 8535-8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8542, 8543, 8544

Import roczny: 50-100 mln USD (import z Polski 
0,9 mln USD).

Sekcja XVIII  przyrz¹dy, narzêdzia kontrolne, pomiarowe, precyzyjne medyczne i chirurgiczne i ich
czêci
9001-9033  import roczny: 2,5-4,0 mld USD (import
z Polski ogó³em 0,9 mln USD w pozycjach: 9011, 9018,
9026, 9027, 9030, 9032)
Ograniczenia w dostêpie do rynku: wymagana homologacja
Malezyjskiego Instytutu Standaryzacyjnego SIRIM.

Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Meble, lampy i oprawy
9401-9405  import roczny 250-400 mln USD (import z Polski
o wartoci 2,7 mln USD ogó³em w pozycjach: 9401, 9402,
9403, 9405).

OMAN
Obroty handlowe Polski z Omanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

161 440

226 464

279 610

462 303

730 672

949 176

452,6

Import

123 531

129 079

142 749

221 868

405 669

433 648

328,4

Obroty

284 971

355 543

422 359

684 171

1 136 341

1 382 824

398,8

37 909

97 385

136 861

240 435

325 003

515 527

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Analiza wyników handlu zagranicznego Polski z Omanem
wskazuje na znaczn¹ nieregularnoæ wzajemnych obrotów
handlowych w latach 2000-2005. I tak, ros³y one gwa³townie w latach 2001-2002, dziêki wzrostowi eksportu na
ten rynek (polski eksport do Omanu wzrós³ w 2001 r. 

""

o 121%, w 2002 r.  o 130%) co przy imporcie utrzymuj¹cym
siê w tych latach na niezmiennym poziomie wp³ynê³o na
wzrost dodatniego salda obrotów (6,9 mld USD w 2002 r.).
Od 2004 r. nast¹pi³ znaczny wzrost eksportu i importu we
wzajemnych obrotach handlowych. I tak w 2004 r. eksport
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

wzrós³ o 206%, za import o 258%. W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r.
eksport wzrós³ o 291%, zmiany importu by³y du¿o mniejsze.
W 2005 r. (styczeñ-listopad) dynamika wzrostu importu
zmniejszy³a siê (wzrós³ on zaledwie o 21%). W analizowanym okresie saldo w handlu zagranicznym Polski z Omanem by³o dodatnie. W 2005 r. przewaga eksportu nad importem znacz¹co wzros³a.
Najwa¿niejsze grupy towarowe w polskim eksporcie do
Omanu w 2005 r. (styczeñ-listopad) to:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
przewody elektryczne, zespo³y pr¹dotwórcze, koparki,
czerpaki i ³adowarki (udzia³ tej grupy towarowej
w polskim eksporcie do Omanu stanowi³ 49,3%),
 zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego,
w tym m.in. ser przetworzony, mas³o (22,6%),
 drewno i wyroby z niego, w tym m.in. drewno surowe
(16,6%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. pojazdy bez napêdu mechanicznego, pojazdy
samochodowe (4,1%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u, w tym
m.in. papier workowy siarczanowy (1,9%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym m.in. urz¹dzenia do gotowania i podgrzewacze
p³ytowe (1,4%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym m.in. wêgliki wapnia (1%).
Struktura towarowa polskiego eksportu w 2005 r.
w porównaniu z 2004 r. uleg³a zmianie, co by³o zwi¹zane
z gwa³townym wzrostem wielkoci eksportu niektórych grup
towarowych, m.in.: urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych o 723% (dziêki czemu grupa ta awansowa³a z pozycji
drugiej na pierwsz¹), oraz pojazdów i statków... a¿ o 1000%
(dziêki czemu z odleg³ego miejsca przesunê³y siê na pozycjê
czwart¹). Wzrost nast¹pi³ tak¿e w grupie towarowej drewno
i wyroby z niego (o 124%) oraz zwierzêta ¿ywe (o 80%).
Wród dominuj¹cych grup towarowych odnotowano tak¿e
spadek eksportu metali nieszlachetnych i wyrobów z metali
nieszlachetnych (o 60%), produktach przemys³u chemicznego (o 18%).
W polskim imporcie z Omanu w 2005 r. (styczeñ-listopad)
najwiêkszy udzia³ mia³y nastêpuj¹ce grupy towarowe:
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym m.in. sztaby, prêty i kszta³towniki (42,7%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym m.in. penicyliny i ich pochodne (40,4%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. polipropylen (5,8%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym m.in. bluzy,
pulowery, swetry rozpinane, kamizelki, palta, kurtki
(5,7%).
Struktura towarowa polskiego importu z Omanu w 2005 r.
nie uleg³a zasadniczym zmianom w stosunku do 2004 r.
Najwiêkszy wzrost odnotowano w grupach towarowych:
materia³y i wyroby w³ókiennicze (o 900%), tworzywa sztuczne
i wyroby z nich (o 68%), produkty przemys³u chemicznego
(o 32%).
Sytuacjê gospodarcz¹ Omanu w latach 2004-2005 ocenia
siê jako dobr¹, wp³yw na to mia³y wysokie ceny ropy
naftowej na rynku wiatowym (w 2004 r. wzrost PKB  4,5%,
w 2005 r.  ok. 3,8%, za wartoæ PKB w 2005 r. szacowana
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jest na ok. 30,5 mld USD). PKB per capita osi¹gn¹³ 13 tys.
USD. Dochody bud¿etowe wynios³y 14,4 mld USD (w tym
dochody ze sprzeda¿y ropy nafty i gazu ziemnego  ok.
11 mld USD), a wydatki  10,1 mld USD. Zad³u¿enie
wewnêtrzne w 2005 r. wynios³o ok. 7,5% PKB, a zad³u¿enie
zagraniczne  4,5 mld USD. Rezerwy walutowe w 2005 r.
osi¹gnê³y wartoæ 4,7 mld USD.

1. Warunki dostêpu do rynku
Oman jest cz³onkiem wiatowej Organizacji Handlu od
2000 r., w styczniu 2006 r. zawar³ umowê o wolnym handlu
z USA. G³ównym utrudnieniem w prowadzeniu wymiany
handlowej pomiêdzy Polsk¹ i Omanem jest du¿a odleg³oæ
geograficzna i brak bezporednich po³¹czeñ lotniczych
i morskich. Stosunki dyplomatyczne z Omanem Polska
nawi¹za³a w 1990 r., jednak w Maskacie nie ma polskiego
przedstawicielstwa dyplomatycznego lub handlowego (podejmowane s¹ dzia³ania na rzecz ustanowienia Konsulatu
Honorowego RP  przewidywana inauguracja jego dzia³ania
to rok 2006). Od 2004 r. opiekê nad rynkiem sprawuje
Ambasada RP w Rijadzie. W krêgach gospodarczych Omanu
jest s³aba wiedza o mo¿liwociach eksportowych polskiej
gospodarki. Trzeba zaznaczyæ, ¿e w Omanie nie ma
rozwiniêtego systemu dostêpu do informacji handlowych
oraz danych statystycznych. Powa¿n¹ barier¹ w dostêpie dla
polskich towarów konsumpcyjnych jest brak miejscowych
sieci handlowych i hurtowni. Dzia³aj¹ jedynie sieci zagraniczne, które decyzje o zakupach podejmuj¹ w sposób
scentralizowany przez centrale miêdzynarodowe. Istotnym
utrudnieniem dla podmiotów gospodarczych jest brak
jednolitych przepisów, reguluj¹cych dostêp do zakupów
publicznych i do odpowiednich informacji, a tak¿e nie
zawsze wystarczaj¹co przejrzyste zasady reguluj¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Nale¿y równie¿ wskazaæ na wysokie
koszty jakie musi ponieæ firma polska, która chcia³aby
uczestniczyæ w imprezach targowych i wystawienniczych na
terenie Omanu (ceny stoisk, promocji towarów, biletów
lotniczych i hoteli).
Ograniczenia w handlu i dzia³alnoci gospodarczej w Omanie
dotycz¹ w równej mierze wszystkich zagranicznych partnerów gospodarczych. Stosunkowo zasobny i ch³onny rynek
jest otwarty dla wszystkich pañstw (formalnie bojkotowany
jest jedynie Izrael).
Polscy przedsiêbiorcy nie maj¹ dobrej znajomoci rynków
regionu Zatoki Perskiej oraz obowi¹zuj¹cych tu procedur
handlowych.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Oman zajmuje powierzchniê 300 tys. km2 i zamieszkiwany jest przez 2,4 mln ludnoci. Su³tanat Omanu dysponuje zasobami ropy naftowej i gazu ziemnego, które
stanowi¹ podstawê jego gospodarki (45% PKB).
Dobra sytuacja finansowa oraz zapotrzebowanie gospodarki Omanu na maszyny i urz¹dzenia oraz us³ugi techniczne
sektora elektroenergetycznego i gospodarki wodnej, sektora
naftowego i gazowego, przemys³u stoczniowego i stalowego
s¹ szans¹ na zwiêkszenie polskiego eksportu. Ronie import
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polskich artyku³ów konsumpcyjnych. W 2005 r. wartoæ
importu ogó³em Omanu wynios³a 8,7 mld USD (by³y to
g³ównie maszyny i urz¹dzenia, rodki transportu, towary
konsumpcyjne, w tym artyku³y ¿ywnociowe).
Dobre stosunki polityczne oraz dwustronne kontakty
gospodarcze (choæ sporadyczne) sprawiaj¹, ¿e rodowisko
biznesu postrzega Polskê jako kraj przyjazny i otwarty na
kontakty handlowe.
Mo¿liwoci rozwoju dwustronnych stosunków handlowych
s¹ bardzo du¿e.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Na konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej wp³ywa
kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, referencje jego u¿ytkowania w krajach Bliskiego Wschodu,
oferowane finansowanie transakcji, zasady funkcjonowania
kredytu kupieckiego, terminy dostaw i  w przypadku nieznanych dot¹d na rynku produktów np.  gotowoæ dostarczenia darmowych próbek. Polskie firmy rzadko udostêpniaj¹ do testowania darmowe próbki swoich produktów, co
w przypadku firm amerykañskich, z Europy Zachodniej,
japoñskich i po³udniowo-koreañskich jest praktyk¹. Polska,
podobnie jak inne kraje cz³onkowie UE, jest postrzegana
jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych
jakociowo z zachodnioeuropejskimi, jednak¿e po odpowiednio ni¿szych cenach.
Polsk¹ ofertê eksportow¹ ocenia siê jako konkurencyjn¹
od strony oferowanych cen w takich grupach towarowych,
jak: wyroby hutnicze, zw³aszcza stalowe; materia³y budowlane,
w tym drewniane panele pod³ogowe, drzwi i okna oraz szk³o
budowlane; urz¹dzenia energetyczne i sprzêt elektryczny,
meble i sprzêt owietleniowy; artyku³y spo¿ywcze, zw³aszcza
s³odycze i produkty mleczarskie oraz niektóre rodzaje
sprzêtu wojskowego i logistycznego (w tym telekomunikacyjnego), przede wszystkim za w zakresie us³ug technicznych w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego oraz energetycznym i stoczniowym (g³ównie ma³e stocznie remontowe).
Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej jest mniejsza
w tych grupach towarowych, w których produkty krajów
azjatyckich (g³ównie Chin i Indii  przewa¿aj¹cych na rynku
omañskim) spe³niaj¹ podstawowe wymogi jakociowe
(np. w przemyle elektrycznym i meblowym).
S³aba znajomoæ na tym rynku polskich firm to efekt m.in.
tego, ¿e polscy producenci czêsto korzystaj¹ z zagranicznych
poredników, którzy sprzedaj¹ polskie produkty pod w³asn¹
mark¹.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Do zwiêkszenia skali wymiany towarowej i inwestycji
kapita³owych Polski i Omanu niezbêdne s¹ bezporednie
kontakty przedsiêbiorców obu krajów i sta³a obecnoæ
polskich towarów na rynku oraz wspó³praca z miejscowymi
partnerami.
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Wdra¿anie rozwi¹zañ systemowych, obejmuj¹cych m.in.:
pakiet zachêt eksportowych na rynki krajów rozwijaj¹cych
siê, w tym Omanu i objêcie dotacj¹ imprez targowowystawienniczych wp³ynie na rozwój wspó³pracy gospodarczej miêdzy obu krajami.

5. Bran¿e, towary i us³ugi o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug Ambasady RP w Rijadzie do bran¿, towarów
i us³ug o najwiêkszych mo¿liwociach wzrostu polskiego
eksportowych na ten rynek mo¿na zaliczyæ:

Rolnictwo i przemys³ przetwórstwa ¿ywnoci oraz
gospodarka wodna
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy narzêdzi i maszyn rolniczych oraz budowa
zak³adów przetwórstwa rolnego,
 dostawy p³odów rolnych i tusz zwierzêcych: wo³owych
i baranich; artyku³ów ¿ywnociowych, w tym mleczarskich, wêdlin wo³owych i drobiowych oraz przetworów warzywno-owocowych i soków owocowych,
 budowa sieci nawadniaj¹cych i stacji uzdatniania wody
oraz oczyszczalni cieków.

Przemys³ surowców mineralnych, chemiczny i papierniczy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy surowców mineralnych, zw³aszcza ropy naftowej
i produktów petrochemicznych,
 wzajemne inwestycje w obiekty przerobu i dystrybucji
produktów ropy naftowej oraz gazu ziemnego,
 us³ugi w zakresie poszukiwania z³ó¿ ropy naftowej i gazu
ziemnego, budowa obiektów wydobywczych, linii przesy³owych i dystrybucyjnych,
 dostawy wyrobów chemicznych i kauczukowych, m.in.
artyku³ów plastycznych, wyrobów szklanych i ceramicznych, przêdz w³ókien syntetycznych, opon samochodowych,
 dostawy produktów drzewnych i papierniczych, m.in.
p³yt pilniowych i wiórowych oraz papieru gazetowego.

Przemys³ hutniczy
W bran¿y tej wystêpuj¹ mo¿liwoci dostaw produktów
stalowych oraz konstrukcji przemys³owych.

Przemys³ energetyczny
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 projektowanie i wykonawstwo obiektów energetycznych,
linii transmisyjnych energii elektrycznej i stacji transformatorowych,
 dostawy wyposa¿enia energetycznego: kot³ów, turbin,
transformatorów, kabli itp.; dostawy silników i innych
wyrobów elektrycznych, w tym owietleniowych.
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Gospodarka morska
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy statków handlowych oraz rybackich i baz
przetwórczych oraz ich wyposa¿ania,
 budowa i wyposa¿enie stoczni morskich,
 budowa i dostawy wyposa¿enia zak³adów przetwórstwa
rybnego i ch³odni,
 us³ugi w zakresie szkolenia personelu p³ywaj¹cego.

Przemys³ maszynowy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy pojazdów samochodowych i silników wysokoprê¿nych,
 dostawy lekkiego sprzêtu p³ywaj¹cego, m.in. jachtów
i ³odzi motorowych,
 dostawy narzêdzi i aparatury elektrotechnicznej.

Przemys³ opakowaniowy
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy maszyn pakuj¹cych, m. in. do rozlewu wody
pitnej,
 dostawy surowców, pó³produktów i gotowych opakowañ,
 us³ugi poligraficzne w zakresie nadruków na opakowaniach i druku etykiet.

Lotnictwo cywilne
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy samolotów i helikopterów dla celów sanitarnych,
po¿arniczych i rolniczych.

Przemys³ obronny
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
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 dostawy sprzêtu i amunicji wojskowej dla potrzeb si³
zbrojnych Omanu,
 dostawy rodków ochrony osobistej, m. in. kamizelek
ochronnych i masek gazowych,
 dostawy ma³ych samolotów (Skytruck i Bryza),
 dostawy sprzêtu telekomunikacyjnego i radiolokacyjnego,
 dostawy ³odzi desantowych i kutrów patrolowych,
 szkolenie kadry wojskowej.

Telekomunikacja i IT
W bran¿y tej wystêpuj¹ mo¿liwoci dostawy sprzêtu i systemów oprogramowania.

Ochrona zdrowia
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 dostawy sprzêtu szpitalnego, diagnostycznego i laboratoryjnego,
 szkolenie personelu medycznego; zatrudnienie (w tym:
w celach dydaktycznych) polskich lekarzy i pielêgniarek
w szpitalach w Omanie,
 leczenie i rehabilitacja pacjentów omañskich w polskich
orodkach ochrony zdrowia.

Turystyka
W bran¿y tej wystêpuj¹ nastêpuj¹ce mo¿liwoci wspó³pracy dla polskich firm:
 wspó³praca miêdzy polskimi i omañskimi biurami
podró¿y,
 wymiana zorganizowanych grup i turystów indywidualnych.

Nauka i wspó³praca badawczo-techniczna
Jest zainteresowanie kszta³ceniem studentów i doktorantów z Omanu w Polsce oraz us³ugami polskich specjalistów w tym kraju.
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PAKISTAN
Obroty handlowe Polski z Pakistanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

21 918

9 717

11 551

10 541

34 157

61 333

155,8

Import

21 387

25 481

35 788

44 260

65 251

60 625

305,1

Obroty

43 305

35 198

47 339

54 801

99 408

121 958

229,6

531

-15 764

-24 237

-33 719

-31 094

708

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Polska w handlu zagranicznym z Pakistanem odnotowuje
od 2001 r. wzrost obrotów. W ca³ym analizowanym okresie
nast¹pi³ ich ok. trzykrotny wzrost  z 43,3 mln USD
w 2000 r. do 122 mln USD w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy).
Wielkoæ eksportu z Polski do Pakistanu ulega³a w tym
czasie znacznym wahaniom, natomiast import wykazywa³
tendencjê wzrostow¹, wyhamowan¹ nieco w 2005 r. W 2005 r.
(11 miesiêcy) zanotowano dynamiczny wzrost polskiego
eksportu (183,4% w porównaniu z 2004 r.), co przy jednoczesnym, stabilnym imporcie przynios³o  po raz pierwszy
od 2001 r.  dodatnie saldo obrotów handlowych Polski z Pakistanem.
Ponad 50% tych obrotów realizowane jest porednio 
g³ównie poprzez kraje Europy Zachodniej oraz Szwajcariê.
Podstawowymi towarami w eksporcie z Polski do Pakistanu by³y (w okresie styczeñ  listopad 2005 r.):
 wyroby stalowe  20 758 tys. USD,
 nasiona rzepaku  12 728 tys. USD,
 wa³y napêdowe  5 885 tys. USD,
 papier  4 041 tys. USD,
 cukier  2 990 tys. USD,
a w imporcie:
 wyroby w³ókiennicze  39 133 tys. USD,
 poliacetetale, poliamidy  7 407 tys. USD (wzrost o
167%),
- artyku³y sportowe (sprzêt do æwiczeñ)  5 406 tys. USD.
Istotnym elementem w stosunkach gospodarczych polskopakistañskich jest koncesja, udzielona przez rz¹d Pakistanu
na poszukiwanie z³ó¿ ropy i gazu, prawo do dzia³ania
(licencja) na obszarze Khanpur West w stanie Pend¿ab oraz
porozumienie podpisane przez Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo (PGNiG) z pakistañsk¹ firm¹ pañstwow¹
o wspólnym poszukiwaniu i eksploatacji z³ó¿ ropy naftowej
i gazu. Koncesja dotyczy dzia³ki o powierzchni 5,8 tys. km2.
Kwota, jak¹ ma zainwestowaæ PGNiG wynosi 5 mln USD.
Obecnie PGNiG realizuje prace poszukiwawcze na trzech
przyznanych blokach. Na jednym z nich firma zatrudni³a
Geofizykê Kraków, na drugim planuje podjêcie badañ grawimetrycznych. Równolegle krakowska firma realizuje kontrakty podwykonawcze w zakresie us³ug wiertniczych.
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Mo¿liwoci rozwoju handlu i wspó³pracy gospodarczej
z Pakistanem s¹ limitowane przez jego trudnoci p³atnicze
i zwi¹zany z nimi brak rodków dewizowych na zakup dóbr
inwestycyjnych, maszyn, urz¹dzeñ i towarów zaopatrzeniowych. Najwiêkszym odbiorc¹ pozostaje nadal sektor
pañstwowy.

1. Warunki dostêpu do rynku
Wed³ug Customs Tariff 2005/06 Central Board of Revenue
of Pakistan poziom taryf celnych kszta³tuje siê w granicach
5-30%. Przyk³adowo, na zwierzêta ¿ywe stawka importowa
wynosi 5%, produkty mleczne  10-25%, produkty zbo¿owe
 5-10%, cukier i wyroby cukiernicze  10%, alkohole 
100%, farmaceutyki  5-10%, kosmetyki  25%, papier 
25%, meble  25%, czêci samochodowe  20-35%, silniki
samochodowe  35%, maszyny i urz¹dzenia rolnicze  20-25%,
tabor kolejowy i czêci  5%, traktory  30%, motocykle
i samochody  30-90%.
rednia wysokoæ podatku akcyzowego  wynosi 16%.
Na przyk³ad stawka podatku na oleje jadalne wynosi 15%,
soki i napoje  12%, papierosy  63%, kosmetyki  10-25%,
papier i wyroby papiernicze  5%.
Od 30 grudnia 2005 r. na import takich towarów, jak nowoczesne maszyny i aparatura oraz wyposa¿enie medyczne
(w sumie 40 produktów) obowi¹zuj¹ zerowe stawki tego
podatku.
Do barier pozataryfowych nale¿y zaliczyæ dokumenty,
potwierdzaj¹ce pochodzenie towarów, wymagane w przypadku importu:
 z regionów objêtych stawkami preferencyjnymi,
 zgodnie z postanowieniami Bangkok Agreement,
 zgodnie z Globalnym Systemem Preferencji Handlowych (GSTP),
 z krajów Po³udniowo-Azjatyckiego Stowarzyszenia na
rzecz Wspó³pracy Regionalnej (SAARC).
Na rynku pakistañskim stosowane s¹ równie¿ inne
op³aty.
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Rz¹d mo¿e nak³adaæ c³a antydumpingowe i c³a wyrównawcze z wstecznym dzia³aniem, w przypadku gdy wystêpuje masowy dumping dóbr w krótkim czasie. ci¹ganie
tych ce³ mo¿e obejmowaæ w praktyce okres 5 lat, jeli
wczeniej nie zosta³y uniewa¿nione. Ponadto rz¹d ma prawo
nak³adaæ c³a wyrównawcze na towary subsydiowane.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

Pakistan stosuje siê do zaleceñ Miêdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej  ISO. Pakistañska Ustawa o Znakach Handlowych nie nak³ada obowi¹zku ich rejestrowania.
Znaki mog¹ byæ u¿ywane przy sprzeda¿y towarów w Pakistanie i s¹ rejestrowane na okres 7 lat.

Bran¿e

Zamówienia rz¹dowe na towary, us³ugi i inwestycje realizowane s¹ w trybie przetargów publicznych, og³aszanych
w prasie. Nie ma ¿adnych formalnych przepisów, ograniczaj¹cych mo¿liwoci udzia³u firm zagranicznych. Praktyka jednak dowodzi, ¿e oprócz zaoferowania dobrej jakoci i ceny,
trzeba wykazywaæ du¿¹ aktywnoæ od chwili rozpoczêcia
przetargu i posiadaæ rozeznanie potrzeb i mo¿liwoci strony
pakistañskiej oraz konkurencji.
Przyt³aczaj¹ca wiêkszoæ importu (w tym dóbr inwestycyjnych) dokonywana jest w Pakistanie poprzez firmy pañstwowe. Przetargi wymagaj¹ op³at gwarancyjnych, wynosz¹cych od kilkudziesiêciu do kilkuset tysiêcy USD. Kwoty
te mog¹ byæ zamro¿one czasem na wiele miesiêcy.
Barier¹ w handlu z Pakistanem jest tak¿e brak bezporedniego po³¹czenia ¿eglugowego miêdzy Karaczi i portami
polskimi. Obecny ruch towarowy, odbywaj¹cy siê na linii
Karaczi  Hamburg wyd³u¿a transport co najmniej o kilka
dni i podnosi koszty.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Z dotychczasowej analizy Konsulatu wynika, ¿e dostawy
polskich towarów masowych do Pakistanu, takich jak
wêgiel, koks, siarka nie wytrzymuj¹ konkurencji z dostawcami z Chin, Po³udniowej Afryki i Iranu. Barier¹ s¹ koszty
transportu w granicach 37-56 USD za tonê.
Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej jest
porównywalny z ofert¹ krajów wysoko rozwiniêtych. Ceny
polskich wyrobów s¹ ni¿sze o 10-30% od oferty tych krajów
ale jednoczenie wy¿sze od produktów krajów Azji czy
Ameryki £aciñskiej. Oferta chiñskich towarów jest o ponad
50% tañsza od oferty polskiej.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Najbardziej trwa³ymi powi¹zaniami handlowymi mog¹
byæ inwestycje, zak³adanie joint ventures oraz dostawa
nowoczesnych maszyn, urz¹dzeñ i rodków transportu oraz
podzespo³y i czêci zamienne do nich.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Wed³ug WEH bran¿ami i towarami o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportu z Polski s¹:

Górnictwo wêglowe
Pakistan posiada pok³ady wêgla kamiennego licz¹ce
185 bln t (w prowincji Sind 184,6 bln t) i wytwarza oko³o
18.000 MW mocy energii elektrycznej. Elektrownie u¿ywaj¹ce wêgla i w niewielkiej iloci gazu ziemnego, wytwarzaj¹
68% energii elektrycznej, elektrownie wodne  28%,
a j¹drowe  2,6%. Ponad po³owa populacji tego kraju nie
korzysta z elektrycznoci. Niedobory energii elektrycznej
wynosz¹ obecnie ponad 10%.
Istnieje zapotrzebowanie na budowê kopalñ wêgla kamiennego. Najkorzystniejsze dla polskich eksporterów jest
zak³adanie joint ventures z wiarygodnymi firmami pakistañskimi, gdy¿ nie wi¹¿e siê z zaanga¿owaniem du¿ych rodków finansowych i pomaga przy wygrywaniu ró¿nego rodzaju przetargów. W przypadku braku kredytów na uruchamianie tego typu przedsiêwziêæ, korzystniejsza by³aby
oferta sprzeda¿y nastêpuj¹cych us³ug oraz maszyn
i urz¹dzeñ:
· zmechanizowane kompleksy cianowe, górnicze obudowy cianowe i chodnikowe ró¿nych typów,
· górnicze kombajny cianowe i chodnikowe,
· przenoniki tamowe i zgrzeb³owe dla górnictwa podziemnego,
· hydraulika si³owa i sterownicza do obudów, agregaty
zasilaj¹ce do obudów,
· osprzêt wiertniczy, oczyszczanie, sortowanie i wzbogacanie wêgla,
· urz¹dzenia bezpieczeñstwa kopalñ  sprzêt ratunkowy
dla górnictwa i rodki ochrony pracy, lampy górnicze,
urz¹dzenia metanometryczne, rodki ³¹cznoci, aparatura
kontrolno-pomiarowa,
· systemy automatyki, maszyny i urz¹dzenia do przeróbki
wêgla,
· kot³y parowe i energetyczne,
· elektrownie wiatrowe,
· maszyny i urz¹dzenia do energetyki, kable i przewody
elektryczne i wiat³owodowe,
· silniki wysokoprê¿ne dwu- i czterosuwowe, produkowane na licencji MAN B&W Diesel A/S i Wartsila
Switzerland Ltd. (stosowane jako silniki agregatowe
w stacjonarnych elektrowniach),
· mobilne elektrownie kontenerowe z wyposa¿eniem
pomocniczym, zainstalowanym w czterech kontenerach,
· zespo³y pr¹dotwórcze z silnikami gazowymi zasilanymi
gazem ziemnym (stosowane w elektrociep³owniach,
oczyszczalniach cieków, wysypiskach odpadów, kopalniach, przepompowniach na ruroci¹gach i w innych
obiektach),
· dmuchawy (stosowane g³ównie w oczyszczalniach cieków, przemyle chemicznym i energetyce),
· modernizacja elektrowni i dostawy wyposa¿enia oraz
wiadczenie us³ug w zakresie energetyki.
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Wydobycie i eksploatacja gazu
Zasoby gazu, oceniane wstêpnie na 17915 TCF, stanowi¹
6% zasobów Azji. Tylko w prowincji Balud¿ystan potwierdzono ju¿ 200 TCF. Ze wzglêdu na ograniczone krajowe
zasoby ropy i minimalne wykorzystanie wêgla, Pakistan
zale¿ny jest od paliw importowanych a¿ w 36%. Rz¹d podj¹³
decyzje o przekszta³caniu elektrowni, pracuj¹cych na paliwa
p³ynne, w elektrownie wykorzystuj¹ce gaz ziemny, a tak¿e
o przeprowadzeniu sieci gazowej do wiêkszych miast.
Du¿e szanse ulokowania polskich ofert na realizacjê bezporednich projektów inwestycyjnych (najlepiej joint ventures),
istniej¹ przede wszystkim w zakresie nastêpuj¹cych us³ug
i urz¹dzeñ:
· projektowanie i wykonawstwo, obejmuj¹ce dostawy
wyspecjalizowanych instalacji do obróbki gazu, kopalñ
gazu ziemnego, systemów odwadniaj¹cych, systemów do
oczyszczania i separacji, uk³adów ch³odz¹cych, stacji
magazynowych i innych obiektów,
· projektowanie i wykonawstwo, obejmuj¹ce dostawy, naprawê, eksploatacjê i serwis wszelkich obiektów i sieci
gazowych,
· projektowanie i renowacja ruroci¹gów, projektowanie
i wykonawstwo, obejmuj¹ce dostawy stacji i zespo³ów
redukcyjnych i pomiarowych,
· projektowanie i wykonawstwo uk³adów sterowania i instalacji pomiarowych,
· projektowanie, wykonawstwo i naprawy kot³owni przemys³owych,
· kompleksowa budowa ruroci¹gów,
· gazoci¹gi dalekiego zasiêgu oraz systemy i sieci
dystrybucji,
· dalekosiê¿ne ruroci¹gi gazów technicznych, w tym sieci
dystrybucyjne i stacje pomp,
· monta¿ i rozruch instalacji gazowych,
· ochrona antykorozyjna sieci gazowych,
· kompletne obiekty gazownicze,
· gazoci¹gi stalowe dalekosiê¿ne,
· urz¹dzenia do wytwarzania, przesy³ania i rozdzielania gazu,
· punkty pomiaru gazu,
· kompleksowa realizacja projektów w sektorze ropy i gazu,
· t³ocznie gazu ziemnego,
· podziemne magazyny gazu ziemnego,
· budowa gazo- i ropoci¹gów,
· sieci gazowe, wodne, dystrybucyjne i oczyszczalnie cieków,
· kompleksowe zagospodarowanie zasobów ropy i gazu
ziemnego (gazoci¹gi, instalacje do suszenia gazu, instalacje do odsiarczania, stacje zaworowe i pomiaroworozdzielaj¹ce, instalacje elektryczne SN i NN,
· budowa t³oczni gazu ziemnego,
· budowa, naprawa i modernizacja wszystkich typów ruroci¹gów,
· budowa kolektorów sanitarnych,
· budowa przejæ rzek, dróg i innych przeszkód przy zastosowaniu kontrolowanych zagiêæ, przewiertów poziomych, microtunnelingu, itp.,
· kontrole i badania techniczne ruroci¹gów ³¹cznie z ich
ewentualnymi naprawami,
· instalacje magazynowe i technologiczne,
· stacje redukcyjne i pomiarownie,
· t³ocznie gazu,
· zbiorniki na cieki i na wodê, kolektory sanitarne,
· wiercenia i microtunneling,
· stacje pomp,
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· budowa, naprawa i modernizacja infrastruktury naftowej,
gazowej, wodnej i kanalizacyjnej, w tym spawanie ruroci¹gów oraz dostawy czêci i wyposa¿enia,
· projekty budownictwa l¹dowego i hydrotechnicznego
oraz wykonawstwo robót na potrzeby gazownictwa i innych sektorów. Systemy ochrony antykorozyjnej,
· przemys³owe automatyczne systemy sterowania i monitorowania,
· budowa kana³ów i wykopów pod kable, studzienek
dostêpowych itd.

Infrastruktura
Niedostatecznie rozwiniêta infrastruktura pozostaje nadal
wa¿nym problemem gospodarczym Pakistanu. Rz¹d zachêca
wiêc przedsiêbiorców zagranicznych do inwestowania w sektor
energetyczny, porty, drogi, telekomunikacjê i infrastrukturê
systemu wodnego. Na szersz¹ skalê dokonywana bêdzie prywatyzacja sektora publicznego. Oczekiwane s¹ inwestycje
w miejsk¹ infrastrukturê, w tym budowê sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych, zak³ady oczyszczania i utylizacji odpadów.
Du¿a szansa dla polskiej oferty istnieje w takich obszarach, jak:
· budowa dróg i mostów oraz terminali lotniczych,
· budowa, modernizacja i remonty wodoci¹gów, w tym
stacji uzdatniania wody i pompowni,
· budowa, modernizacja i remonty systemów kanalizacyjnych, w tym oczyszczalni cieków i przepompowni,
· budowa i modernizacja sk³adowisk i zak³adów utylizacji
odpadów,
· z³o¿one roboty techniczne: budowa specjalnych fundamentów, wbijanie pali, przewierty poziome i horyzontalne, microtunneling, budowa cian oporowych, utwardzanie gruntów itd.

Sektor morski
Pakistan jest krajem morskim  jego linia brzegowa to
682 mile (1050 km), z czego na Balud¿ystan przypada 477,
a na Sindh 205 mile. W pasie wód l¹dowych (szerokoci 200 km)
³owi siê 30 gatunków krewetek, 10 gatunków krabów,
5 gatunków homara i 70 gatunków ryb (w tym: sardynki,
rekiny, makrele, p³astugi, tuñczyki, wêgorze, leszcze morskie
i inne). Pakistan opracowa³ strategiê rozwoju i modernizacji
istniej¹cych portów, a tak¿e budowê nowych. Przyk³adem
jest Gwadar w stanie Balud¿ystan, budowany od 2002 r. jako
nowoczesny port pe³nomorski. Pierwszy etap budowy
ukoñczono w 2005 r. Celem inwestycji jest uzyskanie
dostêpu do prze³adunku w g³¹b kontynentu ropy naftowej
i innych towarów. Zak³ada siê, ¿e bêdzie to najwiêkszy port
w regionie obs³uguj¹cy ruch towarowy i ³¹cz¹cy z reszt¹
wiata zarówno Pakistan, Afganistan, republiki azjatyckie
b. ZSRR, a tak¿e po³udniowo-zachodnie rejony Chin.
Pierwszy etap zrealizowany zosta³ przez Chiny, przy gwarancjach rz¹du pakistañskiego. Drugi etap bêdzie otwarty
dla zagranicznych inwestorów i wykonawców. Koszt budowy
przewidziany jest na 600 mln USD, a rodki pochodziæ bêd¹
z krajów arabskich, Azjatyckiego Banku Rozwoju, rz¹du
Pakistanu i inwestorów prywatnych.
Polska, a szczególnie firmy i zak³ady zrzeszone w Forum
Okrêtowym maj¹ szansê na znalezienie siê wród wykoMapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

nawców, b¹d podwykonawców prawie wszystkich dziedzin
nie tylko budowy tego portu, ale równie¿ rozbudowy
i modernizacji innych  w tym portu g³ównego w Karaczi
i rozbudowanego równie¿ portu prze³adunku paliw p³ynnych. Polskie firmy mog¹ dostarczaæ wyposa¿enie dla statków towarowych i rybackich, a tak¿e w ramach joint
ventures, podejmowaæ budowê terminali portowych, nabrze¿y, dostarczaæ wyposa¿enie portów i urz¹dzenia transportowe wewn¹trz portowe, jak dwigi czy wózki wid³owe.

Sektor maszyn i urz¹dzeñ dla budownictwa, rolnictwa
oraz przemys³u spo¿ywczego
Ministerstwo Rolnictwa Pakistanu zamierza w najbli¿szych latach zakupiæ 650 buldo¿erów dla 4 prowincji, przy
udzieleniu kredytu gwarantowanego przez rz¹d Pakistanu
na sfinansowanie tego przedsiêwziêcia. Strona pakistañska
zainteresowana by³aby polskim kredytem rz¹dowym udzielonym na 5-7 lat (oprocentowanie Libor + 1,5%).
Istnieje te¿ du¿a szansa na sprzeda¿ buldo¿erów, koparek,
uk³adarek rur. Z punktu widzenia polskich perspektywicznych interesów i strategicznych korzyci gospodarczych,
uzasadnione by³oby udzielenie przez Polskê kredytu
rz¹dowego, na sprzeda¿ buldo¿erów i koparek dla Pakistanu,
co zaprocentowa³oby zwiêkszeniem obrotów tak¿e w innych
dziedzinach.
Strona pakistañska wykazuje te¿ du¿e zainteresowanie
zakupem w Polsce nieczynnej linii produkcyjnej traktora
Ferguson w Fabryce Ursusa.
Rozwijaj¹ce siê rolnictwo i sadownictwo, a tak¿e sieæ
restauracji wymagaj¹ nowoczesnych maszyn, st¹d szansa na
sprzeda¿ polskich urz¹dzeñ takich, jak:
· maszyny do produkcji ketchupu, lodów, majonezu,
soków koncentratów, pieczenia ciastek, itp.,
· m³yny i ich wyposa¿enie,
· maszyny dla przemys³u spo¿ywczego do mechanicznego
i termicznego przetwarzania i rozdrabniania produktów,
· maszyny dla przemys³u piekarniczego,
· maszyny dla przemys³u t³uszczowego, cukierniczego,
piwowarskiego, owocowo-warzywnego i in.,

· maszyny do przetwórstwa warzyw i owoców,
· tamy transportowe, przenoniki, zbiorniki,
· maszyny dla bran¿y piekarniczej, cukierniczej, przemys³u
miêsnego,
· maszyny i urz¹dzenia gastronomiczne,
· maszyny do produkcji i budowy hal dla przemys³u spo¿ywczego,
· maszyny do puszkowania ryb i owoców morza,
· maszyny do przeróbki ryb na m¹czkê rybn¹,
· ch³odnie do przechowywania ryb i owoców morza,
· urz¹dzenia do farm krewetek.
Strona pakistañska zainteresowana jest wspó³prac¹ z Instytutem Sadownictwa w Skierniewicach oraz zakupem sadzonek przede wszystkim ró¿nych odmian jab³oni.

Grupy towarowe i towary
Polska ma bardzo du¿e mo¿liwoci zwiêkszenia swego
eksportu na rynek pakistañski. Stosunkowo najlepiej opanowany zosta³ rynek olejów i t³uszczów rolinnych i zwierzêcych. Bardzo du¿e mo¿liwoci rozwoju eksportu maj¹
produkty przemys³u chemicznego takie, jak:
· chemikalia organiczne, nieorganiczne zwi¹zki metali
szlachetnych, ziem rzadkich, pierwiastki promieniotwórcze,
· produkty farmaceutyczne,
· produkty chemiczne ró¿ne,
· tworzywa sztuczne i artyku³y z nich.
Ponadto otwieraj¹ siê perspektywy przed takimi towarami, jak:
· ¿elazo, ¿eliwo i stal,
· wyroby z ¿eliwa i stali,
· reaktory, kot³y, urz¹dzenia mechaniczne oraz czêci,
· maszyny i urz¹dzenia elektryczne, rejestratory, odtwarzacze dwiêku,
· lokomotywy, tabor szynowy,
· przyrz¹dy, narzêdzia i aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne.
Mo¿liwoci zró¿nicowania polskiej oferty eksportowej na
ten rynek s¹ zatem bardzo obiecuj¹ce.

REPUBLIKA KOREI
Obroty handlowe Polski z Republiką Korei w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

33 882

27 739

37 453

57 619

72 397

106 100

213,7

Import

743 144

520 546

578 319

644 403

1 020 422

1 360 400

137,3

Obroty

777 026

548 285

615 772

702 022

1 092 819

1 466 500

140,6

-709 262

-492 807

-540 866

-586 784

-948 025

-1 254 300

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
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W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. obroty Polski z Republik¹
Korei wzros³y o 50,7 %, w tym eksport o 70,0%, a import
o 49,5%. Szacuje siê, ¿e za ca³y rok wzrost eksportu wyniesie
ok. 60,0%, a importu  ok. 45,4%. Dla porównania, w 2004 r.
eksport wzrós³ o 25,7% a import o 58,4%. W latach 20002005 polski import by³ prawie 13-krotnie wy¿szy ni¿ eksport
(w 2004 r.  14-krotnie wy¿szy). W badanym okresie utrzymywa³o siê ujemne saldo obrotów handlowych Polski.
Republika Korei jest 25. partnerem Polski pod wzglêdem
wielkoci obrotów, w tym 3. partnerem w Azji.
Tendencje zmian w obrotach dwustronnych po 11 miesi¹cach
2005 r. w najwa¿niejszych grupach towarowych przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
w eksporcie do Republiki Korei w stosunku do analogicznego
okresu 2004 r. wzrós³ udzia³:
· maszyn i urz¹dzeñ (w tym m. in. wirówek do
oczyszczania cieczy, wa³ów napêdowych, przek³adni,
czêci silników elektrycznych, urz¹dzeñ zap³onowych,
sprzêtu owietleniowego, czêci aparatury telefonicznej)
 z 38,5% do 45,0%,
· produktów chemicznych (zw³aszcza preparatów pior¹cych,
kazeiny)  z 3,4% do 4,4%,
· wyrobów z drewna (zw³aszcza arkuszy na forniry)  z 1,1%
do 1,2%,
· wyrobów z kamienia, gipsu itp. (g³ównie kamieni
szlifierskich i wyrobów ze szk³a)  z 0,7% do 1,0%,
· produktów pochodzenia rolinnego (¿yta, warzyw
suszonych)  z 0,5% do 0,7%.
za zmala³ polski eksport:
· produktów pochodzenia zwierzêcego  z 16,8% do 16,7%,
· pojazdów (g³ównie czêci i akcesoriów samochodowych)
 z 19,9% do 16,3%,
· wyrobów z ¿eliwa i stali  z 11,1% do 8,7%,
· tworzyw sztucznych  z 2,7% do 1,8%,
· przyrz¹dów precyzyjnych  z 1,7% do 1,4%,
· wyrobów ró¿nych  z 1,8% do 1,3%.
Poprawi³a siê nieco struktura eksportu do Korei. Udzia³
towarów o wysokim stopniu przetworzenia (maszyny,
pojazdy i przyrz¹dy precyzyjne) wzrós³ z 60,1% do 62,7%,
a w pierwszej dziesi¹tce eksporterów jest czterech
wytwórców towarów z ww. sekcji.
W imporcie Polski z Republiki Korei wzrós³ udzia³:
· maszyn i urz¹dzeñ (w tym wiêksze pozycje to sprzêt
komputerowy, spycharki, aparaty telefoniczne, czêci
silników spalinowych, pompy, ch³odziarki, wózki wid³owe,
transformatory, mikrofony, urz¹dzenia sygnalizuj¹ce,
uk³ady scalone)  z 56,7% do 68,9%,
· wyrobów z metali nieszlachetnych  z 3,9% do 4,8%,
zmala³ za udzia³ importu:
· pojazdów (g³ównie samochodów osobowych i akcesoriów)
 z 13,8% do 9,8%,
· tekstyliów (w³ókien chemicznych, dzianin)  z 12,6% do 7,0%,
· przyrz¹dów precyzyjnych  z 4,1% do 3,8%.
W 2005 r. liczba polskich eksporterów do Korei
przekroczy³a 350, natomiast polskich firm importuj¹cych
by³o ok. 3 tys. Wród piêtnastu najwiêkszych importerów
towarów koreañskich do Polski siedem reprezentuje kapita³
lub marki koreañskie.
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1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH towarami o najwiêkszych mo¿liwociach
eksportu z Polski s¹:

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia
zwierzêcego
Dzia³ 02  miêso i podroby jadalne
0203  miêso ze wiñ, wie¿e, sch³odzone lub zamro¿one

Warunki dostêpu do rynku
Niezbêdnym warunkiem dostêpu do rynku koreañskiego
jest posiadanie certyfikatu eksportowego, wydawanego
przez lokalne s³u¿by weterynaryjne NVRSQ. W chwili obecnej prawo eksportu maj¹ 32 zak³ady z Polski. Przyznanie
prawa kolejnym firmom wymaga inspekcji NVRSQ.
Stawka celna importowa wynosi od 18-25% w zale¿noci
od rodzaju miêsa.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Konsumpcja wieprzowiny od 2000 r. na rynku koreañskim
wykazuje sta³¹ tendencjê wzrostow¹. Wed³ug dostêpnych
danych w 2004 r. konsumpcja wynios³a 856 682 t, co stanowi
wzrost o 2,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wraz z rosn¹cym zapotrzebowaniem na miêso, rosn¹c¹
dynamikê wykazuje import miêsa wieprzowego. Wartoæ
koreañskiego importu w okresie styczeñ-listopad 2005 r.
wynios³a 541,5 mln USD, co stanowi ponad dwukrotny
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.

Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej
Przedstawione dane wiadcz¹ o wzrastaj¹cym potencjale
i ch³onnoci rynku koreañskiego na miêso. Dobra marka
i uznanie dla jakoci polskiej wieprzowiny podkrela konkurencyjnoæ polskiej oferty. Sprzeda¿ wieprzowiny z Polski
do Korei stanowi jedn¹ z g³ównych pozycji eksportowych
i wykazuje znacz¹c¹ dynamikê wzrostu. W okresie styczeñlistopad 2005 r. wartoæ eksportu wynios³a 17 688 mln USD,
a wiêc 170% wiêcej ni¿ w tym samym okresie 2004 r.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Ze wzglêdu na specyfikê konsumpcji, wydaje siê, ¿e
popyt na miêso wieprzowe jest niezagro¿ony. Korea
stanowi du¿y potencjalnie rynek dla polskich producentów
miêsa.
Dowiadczenia na tym rynku firmy Animex, najwiêkszego
polskiego eksportera wieprzowiny, wskazuj¹, i¿ najlepszym
rozwi¹zaniem jest trwa³a wspó³praca z lokalnym przedstawicielem  agentem.
Dzia³ 04  produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny;
jadalne produkty pochodzenia zwierzêcego, gdzie indziej
nie wymienione ani nie w³¹czone
Tendencje obserwowane na rynku lokalnym i profil
zapytañ kierowanych do WEH, wskazuj¹, na kolejn¹ grupê
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

produktów ciesz¹cych siê du¿ym popytem i zapotrzebowaniem
importowym. Jest to mleko w proszku, serwatka, kazeina,
laktoza, sery i mas³o (kody: 0404, 0405,0406).

Warunki dostêpu do rynku
Ograniczenia wystêpuj¹ tylko w przypadku mleka wie¿ego.
W przypadku pozosta³ych produktów wymagane jest jedynie
wiadectwo zdrowia wystawiane przez G³ówny Inspektorat
Weterynarii w Warszawie.
Stawka celna importowa: 20-49,5% w zale¿noci od
rodzaju produktu i rekomendacji importera otrzymanej od
Korea Dairy Industries Association.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Lokalna konsumpcja mleka i wiêkszoci przetworów
mlecznych wykazuje tendencje wzrostowe. Przyk³adem jest
wzrost konsumpcji produktów mlecznych w latach 2003-2004
o 11,5% oraz wzrost konsumpcji poszczególnych przetworów,
np. mas³a o 7,9% (konsumpcja na poziomie 7,7 tys. t) oraz
serów o 8,8% (konsumpcja na poziomie 64 tys. t w 2004 r.)
Z punktu widzenia polskiego eksportera na ten rynek
interesuj¹cym produktem powinna byæ laktoza, która w Korei
wytwarzana jest w ladowych ilociach, a jej import wyniós³
w 2004 r. ponad 14 tys. t, osi¹gaj¹c wartoæ ponad 9,5 mln USD.
Jednoczenie obserwuje siê znacz¹cy wzrost wartoci importu
kazeiny (z 23,9 do 34,4 mln USD) oraz du¿e zainteresowanie
importem tego produktu z Polski.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
W latach 2004-2005 odnotowano znacz¹cy wzrost
zainteresowania importem przetworów mlecznych z Polski.
Polski eksport uniemo¿liwia³y jednak zarówno brak towaru,
jak i znacz¹ce koszty logistyczne, powoduj¹ce nieop³acaln¹
wysy³kê mniejszych partii.
Widoczne jest wzrastaj¹ce zapotrzebowanie na przetwory
mleczarskie, zw³aszcza na serwatkê i kazeinê, co uczyni
rynek koreañski perspektywicznym dla polskich producentów.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne zwi¹zki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich,
pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów
2815  soda kaustyczna,
Dzia³ 29  chemikalia organiczne,
2933 71  kaprolaktam.

Warunki dostêpu do rynku
Nie ma formalnoprawnych ograniczeñ dostêpu do rynku.
Stawka celna na powy¿sze chemikalia wynosi 6,5%.

do 2003 r.). Ponad 40% zapotrzebowania na kaprolaktam jest
pokrywane ze róde³ zewnêtrznych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Z analizy zapytañ wp³ywaj¹cych do WEH wynika, ¿e
istnieje zainteresowanie zakupem sody kaustycznej i kaprolaktamu. Potencjalni polscy eksporterzy s¹ w niewielkim
stopniu zainteresowani rynkiem ze wzglêdu na niesatysfakcjonuj¹cy poziom cen. WEH odnotowa³ przypadki sprzeda¿y polskiego kaprolaktamu przez firmy z Europy Zachodniej.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i artyku³y z nich,
3901  polimery etylenu, w formach podstawowych,
3902  polimery propylenu lub innych alkenów, w formach
podstawowych,
3908  poliamidy w formach podstawowych.

Warunki dostêpu do rynku
Nie ma ograniczeñ formalnoprawnych. Stawka celna na te
tworzywa wynosi 6,5%.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku na tworzywa sztuczne
okrela poziom lokalnej produkcji i roczne zu¿ycie tych
produktów. Lokalna produkcja ronie w przeciêtnym
tempie 4-5% rocznie. W 2004 r. produkcja polietylenu
(LDPE oraz HDPE) wynios³a 3 549 tys. t, natomiast
polipropylenu 2 859 tys. t. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e
w Korei zlokalizowane s¹ zak³ady znacz¹cych wiatowych
producentów tych surowców, jak np. niemieckiej firmy BASF,
które zaopatruj¹ jednoczenie rynek chiñski. Powoduje to
zainteresowanie firm lokalnych importem surowców, co
uwidacznia siê w zapytaniach importowych otrzymywanych
przez WEH.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
Analizuj¹c zapytania wp³ywaj¹ce do WEH, widaæ, ¿e
w przypadku wymienionych tworzyw sztucznych istnieje
zainteresowanie sta³¹ wspó³prac¹ handlow¹. Zarówno w
przypadku tworzyw sztucznych, jak i chemikaliów WEH
mo¿e przedstawiæ wstêpne zapytania lokalnych importerów.
Potencjalni polscy eksporterzy brak zainteresowania rynkiem
t³umacz¹ brakiem mocy produkcyjnych. Niektóre z tych
surowców produkowanych w Polsce trafiaj¹ jednak na lokalny rynek za porednictwem firm handlowych z Holandii,
Szwajcarii czy Niemiec.

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Dzia³ 89  statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce,

W 2004 r. ca³kowite zu¿ycie kaprolaktamu wynios³o
266 tys. t i w porównaniu z latami poprzednimi pozosta³o na
niezmienionym poziomie (niewielki spadek o 4,3% w stosunku

8903  jachty i pozosta³e jednostki p³ywaj¹ce, wypoczynkowe
lub sportowe; ³odzie wiolarskie i kajaki (luksusowe jachty
turystyczne).
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#!

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Ze wzglêdu na niewielki segment rynku dane dotycz¹ce
ch³onnoci zapotrzebowania nie s¹ dostêpne.

O atrakcyjnoci rynku wiadczy du¿a skala sprzeda¿y
mebli na rynku koreañskim w 2004 r. Jednoczenie ich
import do Korei wykazuje tendencje wzrostowe. Obecnie
import mebli do Korei cechuje szczególnie wysoka dynamika
(ok. 46%). Wstêpne dane za 2005 r. wskazuj¹, i¿ ca³kowity
koreañski import mebli wynosi ok. 900 mln USD.

Na podstawie otrzymanych informacji mo¿na stwierdziæ,
¿e rynek bêdzie wykazywa³ tendencje wzrostowe, co wynika
ze zmieniaj¹cych siê preferencji spo³eczeñstwa spêdzania
wolnego czasu.
Istniej¹ce, szerokie zaplecze przemys³u stoczniowego
Korei, nie jest jednak zorientowane na produkcjê jachtów
turystycznych.
W chwili obecnej najwiêkszym producentem jachtów
w regionie jest Tajwan, ale wzornictwo i klasa jachtów
odbiegaj¹ zdecydowanie od oferty polskich producentów,
zarówno pod wzglêdem jakoci jak i ceny. Stawka celna na
³odzie i jachty wynosi 8%.

Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Dzia³ 94  meble
9401  meble do siedzenia (inne ni¿ objête pozycj¹ 9402),
nawet przekszta³calne w miejsca do spania, oraz ich czêci,
9403  pozosta³e meble i ich czêci.

Warunki dostêpu do rynku
Nie ma formalnoprawnych ograniczeñ dostêpu do
rynku.

Poziom konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej
Polski eksport mebli do Korei mo¿e ulec za³amaniu, g³ównie
na skutek ekspansji producentów z Chin. Konkurencyjnoæ
cenowa eksporterów chiñskich nie przek³ada siê jednak na
jakoæ mebli i interesuj¹ce wzornictwo. Z kolei oferta
pozosta³ych g³ównych eksporterów (tj. W³och, USA oraz
Niemiec) kierowana jest do segmentu rynku o wysokich
cenach. Dlatego te¿ polscy producenci, którzy ³¹cz¹ wysok¹
jakoæ i interesuj¹ce wzornictwo produktów z relatywnie
nisk¹ cen¹, mog¹ konkurowaæ z producentami z Europy
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych.

Perspektywy trwa³ych powi¹zañ handlowych
WEH zidentyfikowa³ importerów zainteresowanych
wspó³prac¹ z polskimi przedsiêbiorcami. S¹ to firmy
obs³uguj¹ce salony meblowe i czo³owe sieci handlowe,
wspó³pracuj¹ce z producentami z W³och, Niemiec i Francji.
Niestety, pomimo dzia³añ WEH zmierzaj¹cych do zachêcenia wspó³prac¹ potencjalnych polskich eksporterów,
dotychczas zainteresowa³y siê ni¹ jedynie dwie firmy.

SINGAPUR
Obroty handlowe Polski z Singapurem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

155 699

52 611

54 719

94 929

56 048

70 861

36,0

Import

146 925

181 602

223 705

291 148

377 271

319 257

256,8

Obroty

302 624

234 213

278 424

386 077

433 319

390 118

143,2

8 774

-128 991

-168 986

-196 219

-321 223

-248 396

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Singapur jest najwiêkszym partnerem handlowym Polski
w Azji Po³udniowo-Wschodniej. W analizowanym okresie najwiêksze obroty handlowe odnotowano w 2004 r.  433,3 mln
USD. Zdecydowanie dynamiczniej rós³ w tym okresie import,
co przy znacznych wahaniach dynamiki eksportu mia³o swoje
odzwierciedlenie w kszta³towaniu siê salda wzajemnych
obrotów handlowych. Pocz¹wszy od 2001 r. wymiana
handlowa charakteryzowa³a siê ujemnym dla Polski saldem
obrotów towarowych, które zwiêksza³o siê systematycznie,

#"

osi¹gaj¹c w 2004 r. deficyt rzêdu 321 mln USD (za 11 miesiêcy 2005 r. odnotowano ponad 248 mln USD deficytu).
W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. w porównaniu z analogicznym
okresem poprzedniego roku eksport wzrós³ o 39,7%, a import
zmala³ o 6,3%, co przyczyni³o siê do zmniejszenia ujemnego
dla Polski salda wymiany handlowej o 14,3%.
W eksporcie do Singapuru w 2005 r. (styczeñ-listopad)
najwiêksz¹ rolê odgrywa³y cztery grupy towarów:
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne  25,6 mln USD
(36,1% udzia³ w eksporcie do Singapuru), w tym najwiêksze pozycje stanowi³y ³o¿yska toczne i czêci maszyn
(13,3 mln USD) oraz urz¹dzenia do rejestracji i odtwarzania dwiêku (12,3 mln USD),
 wyroby metalowe  13,5 mln USD (19% udzia³), w tym
z miedzi, ¿eliwa i ¿elaza,
 srebro  13,4 mln USD (18,9% udzia³),
 pojazdy  4,7 mln USD (6,6% udzia³), w tym samochody
i czo³gi.
Dalsze pozycje w eksporcie zajmowa³y: sprzêt rehabilitacyjny i medyczny, gotowe artyku³y spo¿ywcze (g³ównie
cukier), papier gazetowy i opakowaniowy, a tak¿e produkty
farmaceutyczne i kosmetyczne. Wartoæ pozosta³ych pozycji
nie przekracza³a 1 mln USD.
W 2005 r. odnotowano bardzo wysok¹ (kilkudziesiêciokrotn¹) dynamikê eksportu srebra, natomiast eksport
gotowych artyku³ów spo¿ywczych wzrós³ o 133%, a urz¹dzeñ
mechanicznych i elektrycznych oraz pojazdów i ich czêci
o 77%. Spadek eksportu nast¹pi³ w pozycji wyroby z miedzi,
¿eliwa i ¿elaza (o 33,1%).
Najwiêksze grupy towarowe w polskim imporcie z Singapuru stanowi³y:
 elektronika i urz¹dzenia elektryczne  246,8 mln USD
(77,3% udzia³ w imporcie z Singapuru),
 tankowce i czêci zamienne innych pojazdów (g³ównie
motocykli)  25,2 mln USD (7,9% udzia³),
 tworzywa sztuczne  19,9 mln USD (6,2% udzia³),
 chemikalia organiczne  14,2 mln USD (4,5% udzia³),
 aparatura pomiarowa i przyrz¹dy medyczne.
Import w ramach grup towarowych obejmuj¹cy tankowce
i czêci zamienne innych pojazdów zmala³ a¿ o 60%,
w pozosta³ych grupach  zwiêkszy³ siê.

1. Warunki dostêpu do rynku
Wymiana handlowa z Singapurem nie jest ograniczana
¿adnymi administracyjnymi przepisami.
Wysoka pozycja Singapuru w obrotach towarowych z Polsk¹
wynika z dwóch przyczyn: stosowania nowoczesnych technologii i rozwiniêtych us³ug porednictwa handlowego
w Azji. Polska stara siê wykorzystaæ te atuty. W Singapurze
dzia³aj¹ spó³ki z udzia³em kapita³u polskiego (polskie
inwestycje na tak¹ skalê nie wystêpuj¹ w innych krajach
azjatyckich). Podstawê do rozwijania kontaktów w dziedzinie nauki i techniki stwarza Porozumienie o Wspó³pracy
miêdzy Ministrem Nauki i Informatyzacji RP a Agencj¹
ds. Badañ i Technologii ASTAR z Singapuru podpisane
15 stycznia 2005 r.

stosowaniu nowych biotechnologii. Wa¿nymi ród³ami
dochodów s¹: wolnoc³owy port, operacje finansowe oraz
flota handlowa (tzw. tania bandera). Zamo¿noæ Singapuru
zbudowano na strategicznym po³o¿eniu geograficznym,
które pozwoli³o zbudowaæ centrum handlowe o wiatowym
znaczeniu. S³ab¹ stron¹ gospodarki Singapuru jest brak
surowców, w tym tzw. surowców strategicznych, st¹d import
prawie wszystkich noników energii. Niewielkie terytorium
stanowi przeszkodê do dalszego rozwoju kraju. Singapur jest
tak¿e niewielkim pod wzglêdem ludnoci, 4 mln rynkiem
zbytu. Rolnictwo i rybo³ówstwo odgrywaj¹ niewielk¹ rolê;
¿ywnoæ jest importowana.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Bran¿a spo¿ywcza
Warunki dostêpu do rynku
Singapur praktycznie w ca³oci importuje sprzedawan¹ na
rynku wewnêtrznym ¿ywnoæ. Ceny oferowanego miêsa,
przetworów miêsnych, owoców (np. jab³ek, gruszek, owoców
miêkkich) s¹ wysokie, natomiast jakoæ czêsto ustêpuje
produktom polskim. W Singapurze dzia³aj¹ sieci hipermarketów
(w tym Carrefour, Cold Storage i inne), funkcjonuje wiele
firm handluj¹cych ¿ywnoci¹.
W przypadku importu ¿ywnoci  z wyj¹tkiem miêsa
i wyrobów miêsnych  nie wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia.
Eksporterzy miêsa i wyrobów miêsnych do Singapuru
powinni uwzglêdniæ regulacje prawne, zgodnie z którymi
zarówno kraj eksportuj¹cy, jak i poszczególne zak³ady produkcyjne na terytorium tego kraju musz¹ uzyskaæ specjalne
pozwolenie od miejscowych w³adz weterynaryjnych (Agri 
Food & Veterinary Authority of Singapore  AVA). Polska
i polskie zak³ady produkcyjne dotychczas takiego zezwolenia nie posiadaj¹.
Ponadto nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e importowany do
Singapuru alkohol objêty jest wysokim c³em.

Konkurencyjnoæ polskiej oferty eksportowej
Osi¹gniêcie du¿ego wolumenu eksportu na rynek singapurski jest ma³o realne; mo¿na natomiast oczekiwaæ uzyskania atrakcyjnych cen sprzedawanych produktów (oczywicie
przy zachowaniu odpowiednio wysokiej ich jakoci). Towary
masowe (np. cukier, pszenica, skrobia ziemniaczana czy
alkohol) mog¹ staæ siê przedmiotem reeksportu do ociennych pañstw, je¿eli oferowane ceny nie bêd¹ odbiegaæ od
poziomu cen wiatowych.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia
zwierzêcego

Singapur jest jednym z najlepiej rozwiniêtych pañstw
wiata. Prowadzi proeksportow¹ politykê gospodarcz¹. Na
wysokim poziomie zaawansowania technologicznego jest
przemys³ elektroniczny, elektrotechniczny i elektryczny,
stoczniowy, maszyn dla przemys³u wydobywczego oraz
petrochemicznego. Singapur jest wiatowym liderem w za-

Dzia³ 2  miêso i podroby jadalne
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0202  miêso wo³owe mro¿one,
0203  miêso wieprzowe wie¿e, ch³odzone lub mro¿one,
0206  jadalne podroby wo³owe, wieprzowe  wie¿e, ch³odzone lub mro¿one.

##

Dzia³ 4  produkty mleczarskie; jaja ptasie, miód naturalny;
jadalne produkty pochodzenia zwierzêcego gdzie indziej nie
wymienione
0402  mleko i mietana, zagêszczone lub zawieraj¹ce
dodatek cukru lub innego rodka ch³odz¹cego,
0409  miód naturalny.

Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego
Dzia³ 8  owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
0808  jab³ka, gruszki i pigwy, wie¿e,
0810  pozosta³e owoce, wie¿e.
Dzia³ 10  zbo¿a
1001  pszenica i mieszanka ¿yta z pszenic¹.
Dzia³ 11  produkty przemys³u m³ynarskiego s³ód, skrobie,
insulina, gluten pszenny
1108  skrobie, insulina.

Miejscowe podmioty zainteresowane s¹ importem cementu,
miedzi, stali i elementów stalowych (w tym z³omu stalowego). Zainteresowanie importem miedzi ( w tym sztab, rur,
kabli), w du¿ej mierze w celu dalszego reeksportu, szacowane jest na 100 tys. t miesiêcznie.
Prognozy na 2006 r. dotycz¹ce cynku, aluminium i miedzi,
wg maklerów gie³dy londyñskiej London Metal Exchange,
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Cynk
 wzrost globalnego zapotrzebowania w 2006 r. o 3,2%,
tj. 11 mln t,
 deficyt w 2006 r. 330 000 t (w 2005 r. 437 000 t),
 wzrost cen cynku o ok. 21%.
Aluminium
 wzrost zu¿ycia o 4,5% (do 33,1 mln t),
 wzrost cen aluminum podstawowej jakoci do 1.984
USD/t,
 wzrost cen aluminium na potrzeby lotnictwa z 3-miesiêcznym okresem dostawy do 2.374 USD/t.
Mied

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoñ i przemys³owe
namiastki tytoniu
Dzia³ 16  przetwory z miêsa, ryb lub skorupiaków, miêczaków i innych bezkrêgowców wodnych
1601  kie³basy i podobne produkty z miêsa, podrobów lub
krwi; przetwory ¿ywnociowe oparte o te produkty,
1602  pozosta³e przetwory lub konserwowane miêso, podroby lub krew.
Dzia³ 17  cukry i wyroby cukiernicze
1701  cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta
sacharoza, w postaci sta³ej,
1702  pozosta³e cukry ³¹cznie z chemicznie czystymi
laktoz¹, maltoz¹, glukoz¹ i fruktoz¹.

Spadek cen w 2006 r. o 2,5%. Chiny intensywnie zwiêkszaj¹
produkcjê miedzi, dziêki temu obni¿y siê na rynkach
wiatowych deficyt tego surowca.

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 25  sól, siarka, ziemie i kamienie, materia³y gipsowe,
wapno i cement
2523  cement portlandzki, cement glinowy, cement
¿u¿lowy, cement anhydrytowy i podobne.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 72  ¿elazo, ¿eliwo i stal

Dzia³ 22  napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet

Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali

2208  alkohol etylowy nieska¿ony o objêtociowej mocy
mniejszej ni¿ 80% obj.; wódki, likiery i inne napoje
alkoholowe.

Dzia³ 74  mied i wyroby z miedzi

Bran¿a budowlana

Dzia³ 79  cynk i wyroby z cynku

Warunki dostêpu do rynku
Singapur pomimo niewielkiej powierzchni oraz liczby
mieszkañców jest aren¹ licznych inwestycji budowlanych,
dotycz¹cych zarówno budownictwa mieszkaniowego jak
i poprawy istniej¹cej infrastruktury. Praktycznie materia³y
budowlane s¹ w ca³oci importowane. W przypadku eksportu
na ten rynek materia³ów budowlanych nie wystêpuj¹ ¿adne
bariery. Singapurskie przedsiêbiorstwa inwestuj¹ równie¿
w przedsiêwziêcia budowlane za granic¹. Wykorzystuj¹c
swoje dobre kontakty, mog¹ one poredniczyæ w reeksporcie
materia³ów budowlanych do innch pañstw regionu.
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Dzia³ 76  aluminium i wyroby z aluminium

Bran¿a chemiczna
Warunki dostêpu do rynku
Singapur jest prê¿nym orodkiem przemys³u chemicznego, który w specjalnie utworzonych parkach przemys³owych skupia wiele miejscowych oraz miêdzynarodowych
firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ chemikaliów. W imporcie
surowców chemicznych do Singapuru nie wystêpuj¹
¿adne ograniczenia. Równie¿ w tym przypadku  wykorzystuj¹c swoj¹ lokalizacjê oraz znakomite powi¹zania
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z ociennymi pañstwami, w tym z Chinami i Indiami 
Singapur mo¿e reeksportowaæ produkty polskiego przemys³u
chemicznego.
Tradycyjnie ju¿ zainteresowaniem cieszy siê kaprolaktam,
chloroform, aceton i inne. W ostatnim okresie odnotowano
zainteresowanie firm singapurskich reeksportem nawozów
(mocznik), których du¿e iloci sprzedawane s¹ przy niskiej
cenie. Zapotrzebowanie podmiotów singapurskich na kaprolaktam (w celu reeksportu) szacowane jest na 500-1000 t
miesiêcznie.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 28  chemikalia nieorganiczne, organiczne lub
nieorganiczne zwi¹zki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów
Dzia³ 29  chemikalia organiczne
Dzia³ 31  nawozy
3102  nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe.

Szk³o i produkty szklane
Warunki dostêpu do rynku
Oferta na rynku produktów szklanych w Singapurze jest
stosunkowo bogata. Dominuj¹ producenci z Europy Zachodniej, dostêpne s¹ równie¿ produkty czeskie. Wraz
z bogaceniem siê miejscowego spo³eczeñstwa i zmieniaj¹cym siê stylem ¿ycia wzrasta zainteresowanie luksusowymi
wyrobami szklanymi. Wynikaj¹ce z tego mo¿liwoci dostrzeg³o
polskie przedsiêbiorstwo KHS Krosno S.A., które w ubieg³ym
roku otworzy³o swoje przedstawicielstwo w Singapurze.
Oprócz indywidualnego rynku konsumenckiego, du¿y
potencja³ importowy stanowi miejscowy przemys³ hotelarski
oraz linie lotnicze. W przypadku wyrobów szklanych nie
wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia importowe. Firmy singapurskie
mog¹ równie¿ poredniczyæ w sprzeda¿y wyrobów szklanych na inne rynki regionu.

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materia³ów; wyroby ceramiczne; szk³o i wyroby ze szk³a
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a
7013  wyroby ze szk³a w rodzaju u¿ywanych do celów
sto³owych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji
wnêtrz lub podobnych celów.
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Bran¿a stoczniowa
Warunki dostêpu do rynku
Singapur jest ogromnym portem morskim skupiaj¹cym
dzia³alnoæ wielu armatorów z ca³ego wiata. W miejscu tym
odbywaj¹ siê remonty jednostek p³ywaj¹cych, tam równie¿
czêsto podejmowane s¹ decyzje co do budowy nowych
statków. Polskie dowiadczenie w budowie jednostek p³ywaj¹cych mo¿e byæ z powodzeniem wykorzystane przez
firmy dzia³aj¹ce na miejscowym rynku. Od 2005 r.
w Singapurze dzia³a przedstawiciel polskich zak³adów
H. Cegielski  Service, zajmuj¹cych siê produkcj¹ silników
okrêtowych. W przypadku importu gotowych jednostek
p³ywaj¹cych oraz czêci niezbêdnych do remontu statków
nie wystêpuj¹ ¿adne ograniczenia.

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe
Dzia³ 89  statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce

Bran¿a meblarska
Warunki dostêpu do rynku
Singapur posiada du¿y, dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ hotelarski, bêd¹cy ród³em sta³ego popytu na meble
oraz elementy wystroju wnêtrz. Równie¿ miejscowe podmioty
instytucjonalne, takie jak urzêdy, szko³y czy szpitale, s¹
regularnie modernizowane, czemu towarzyszy wymiana
umeblowania i elementów wystroju wnêtrz. Potencjalnie
istnieje równie¿ mo¿liwoæ sprzeda¿y polskich mebli luksusowych (np. skórzanych) na miejscowym rynku detalicznym. Import mebli oraz elementów wystroju wnêtrz do
Singapuru nie podlega ¿adnym ograniczeniom. Podobnie
jak w przypadku innych bran¿, Singapur mo¿e staæ siê
centrum reeksportu polskich mebli do innych krajów
regionu.
Dzia³ 94  meble, pociel, materace, stela¿e pod materace,
poduszki i temu podobne wyroby wypychane, lampy i oprawy
owietleniowe
9401  meble do siedzenia, nawet przekszta³calne w miejsca
do spania, oraz ich czêci,
9402  meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub
weterynaryjne, fotele fryzjerskie i podobne,
9403  pozosta³e meble i ich czêci.
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SYRIA
Obroty handlowe Polski z Syrią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

13 457

19 975

12 525

13 890

24 205

21 709

179,9

Import

2 197

621

641

775

5 623

8 917

255,9

Obroty

15 654

20 596

13 166

14 665

29 828

30 626

190,5

Saldo

11 260

19 354

11 884

13 115

18 582

12 792

–

Źródło: GUS.
Z analizy handlu Polski z Syri¹ w okresie 2000-2005 wynika,
i¿ po dynamicznym wzrocie o 48,4% w 2001 r. w stosunku
do 2000 r. eksport Polski na ten rynek spad³ w 2002 r. o 37%,
w 2003 r. wzrós³ o 10,9 %, w 2004 r.  o 74,3%, a w 2005 r. 
wzrós³ o nieca³e 1,5% (w stosunku do 11 miesiêcy roku
poprzedniego). W 2001 r. import znacz¹co spad³  o 72%.
W kolejnym roku jego wysokoæ w³aciwie utrzyma³a siê, by
w 2003 r. wzrosn¹æ o 20,9%, a w 2004 r. o 625%. W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. wzrost importu wyniós³ 136,8% (wobec analogicznego okresu 2004 r.).
W ca³ym analizowanym okresie utrzyma³a siê przewaga
eksportu nad importem i saldo obrotów Polski by³o dodatnie.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) najwa¿niejsze grupy
towarowe w polskim eksporcie do Syrii to:
· urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym m.in.
czêci do maszyn, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce obwody
elektryczne (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie do tego kraju stanowi³ 33,1%),
· zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego,
w tym m.in. mleko i mietana, serwatka (16,5%),
· drewno i wyroby z niego, w tym m.in. p³yta pilniowa
z drewna (15,9%),
· gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. cukier, przetwory spo¿ywcze (10,7%),
· metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, w
tym m.in. dwuteowniki z ¿eliwa lub stali niestopowej (10,3%),
· przyrz¹dy, aparaty optyczne, w tym m.in. stanowiska
badawcze, aparatura do tomografii komputerowej (4,2%),
· pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
m.in. ci¹gniki drogowe do ci¹gniêcia naczep (3,2%),
· tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. kauczuk
(3,7%).
W 2005 r. w stosunku do 2004 r. struktura polskiego
eksportu do Syrii uleg³a pewnym zmianom, niektóre grupy
towarowe przesunê³y siê w górê o kilka miejsc, a inne spad³y
na licie towarów eksportowanych.
W 2005 r. znacz¹cy wzrost eksportu nast¹pi³ w sekcjach
obejmuj¹cych:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne  o 160%,
 gotowe artyku³y spo¿ywcze  o 1038%.
spadek eksportu wystêpowa³ m.in. w grupach towarowych
takich jak:
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 zwierzêta ¿ywe, produkty pochodzenia zwierzêcego  o 25%,
 drewno i wyroby z niego  o 46%,
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 
o 45%.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w polskim imporcie z Syrii, wed³ug wielkoci
udzia³u by³y:
· produkty mineralne, w tym g³ównie naturalne fosforany
wapnia (udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie
do tego kraju stanowi³ 86%),
· tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym m.in. p³yty,
arkusze, folie i pasy z tworzyw sztucznych (5,3%),
· materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym m.in. bawe³na,
niezgrzeblona i nieuczesana (4,5%),
· gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym m.in. tytoñ (2,3%).
W 2005 r. widoczny jest gwa³towny wzrost (w stosunku do
2004 r.) importu z Syrii w przypadkach: produktów mineralnych (o 176%), tworzyw sztucznych i wyrobów z nich.

1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Zdaniem WEH, w polskim eksporcie na rynek syryjski
najwiêksze mo¿liwoci eksportowe wystêpuj¹ w przypadku
grup towarowych sklasyfikowanych w poni¿szych sekcjach
i pozycjach towarowych (okrelonych wed³ug PCN).

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia
zwierzêcego
Dzia³ 4  produkty mleczarskie
0402  mleko i mietana zagêszczone ,
0405  mas³o oraz inne t³uszcze i oleje otrzymywane z mleka
Polska jest jednym z g³ównych dostawców produktów
mleczarskich na rynek syryjski (szczególnie mleka w proszku).
S¹ one postrzegane przez klientów jako produkty dobrej
jakoci. Jednak bior¹c pod uwagê cenê tych produktów,
polskie firmy stoj¹ w obliczu silnej konkurencji (szczególnie
ukraiñskiej) oferuj¹cej produkty wprawdzie gorszej jakoci,
ale znacznie tañsze.
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Wartoæ importu syryjskiego w wybranych pozycjach
wynios³a w 2004 r. ponad 40 mln USD (wartoæ polskiego
eksportu za 10 miesiêcy 2005 r. wynios³a ok. 3,9 mln USD).

Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego
Dzia³ 10  zbo¿a
1003, 1005  jêczmieñ, kukurydza
Sekcja ta, w strukturze polskiego eksportu do Syrii,
reprezentowana jest symbolicznie, mimo, ¿e istnieje du¿e
zapotrzebowanie rynku na jêczmieñ i kukurydzê.
W 2004 r. ³¹czna wartoæ syryjskiego importu jêczmienia
i kukurydzy wynios³a ponad 152 mln USD.

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; tytoñ i przemys³owe
namiastki tytoniu
Dzia³ 17  cukry i wyroby cukiernicze
1701  cukier
W tej grupie dostrzega siê du¿e mo¿liwoci sprzeda¿y
polskiego cukru na rynek syryjski. Syria importuje cukier
w znacznych ilociach (wartoæ importu tego kraju w 2004 r.
wynios³a ponad 163 mln USD). Wartoæ eksportu polskiego
cukru sukcesywnie ronie (do padziernika 2005 r. ok. 2 mln
USD).

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny;
korek i wyroby z korka; wyroby ze s³omy, z esparto
i innych materia³ów do wyplatania; wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny
Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna
4411  p³yty pilniowe drewnopochodne
W 2004 r. wartoæ syryjskiego importu towarów sklasyfikowanych w ww. pozycji towarowej wynios³a ponad 46 mln
USD. Za 10 miesiêcy 2005 r. eksport polskich towarów wyniós³ tylko 3,4 mln USD. Oznacza to, ¿e perspektywy wzrostu
sprzeda¿y towarów na ten rynek s¹ bardzo du¿e. Konkurencj¹ dla polskich przedsiêbiorstw s¹ firmy oferuj¹ce towary
gorszej jakoci, a tym samym tañsze (g³ównie z Ukrainy i Chin).
W Syrii obowi¹zuje zakaz importu wyrobów gotowych
(np. mebli). Firmy mog¹ eksportowaæ tylko drewno surowe.

Sekcja X  cier drzewny lub z innego w³óknistego
materia³u celulozowego; papier lub tektura z odzysku
(makulatura i odpady); papier lub tektura oraz wyroby z nich
Dzia³ 47 i 48  cier drzewny, papier i tektura
4703, 4801, 4802, 4803, 4804, 4810, 4818  pozycje
towarowe ww. dzia³ów
Dane statystyczne wskazuj¹ na du¿e zapotrzebowanie
Syrii na papier i tekturê pochodz¹ce z importu. Wartoæ
importu towarów sklasyfikowanych w powy¿szych pozycjach
PCN wynios³a w 2004 r. ponad 254 mln USD. Konkurencj¹
dla polskich towarów s¹ tanie produkty z Chin i Ukrainy.
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Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych materia³ów; wyroby ceramiczne; szk³o i wyroby ze szk³a
Dzia³ 70  szk³o i wyroby ze szk³a
7005, 7007, 7010, 7013  pozycje towarowe ww. dzia³u
Dla polskich firm szczególnie wa¿ny mo¿e byæ w tej
grupie towarowej eksport szk³a i wyrobów ze szk³a. W 2004 r.
wartoæ syryjskiego importu towarów (w wymienionych
pozycjach) wynios³a ponad 237 mln USD. Polskie firmy
musz¹ siê jednak liczyæ z konkurencj¹ tanich towarów
(g³ównie z Chin). Obecnie, zainteresowanie polskich firm
tym rynkiem jest minimalne.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³y: 72, 73, 74, 76, 83  odpowiednio: ¿elazo, ¿eliwo
i stal; wyroby z ¿eliwa i stali; mied i wyroby z miedzi;
aluminium i wyroby z aluminium; wyroby ró¿ne z metali
nieszlachetnych
7208, 7209, 7210, 7213, 7214, 7216, 7217, 7219, 7303,
7304, 7306, 7307, 7308, 7408, 7601, 7605, 7607, 7612,
8302  pozycje towarowe ww. dzia³ów
W 2004 r. syryjski import metali i wyrobów metalowych
w wybranych pozycjach PCN wyniós³ ponad 709 mln USD.
Rynek wydaje siê byæ perspektywiczny dla polskich firm.
Jednak dotychczas wartoæ sprzeda¿y jest niska (ok. 2,2 mln
USD za 10 miesiêcy 2005 r.). Firmy polskie stoj¹ w obliczu
silnej konkurencji tanich towarów, sprowadzanych g³ównie z
Ukrainy, Chin i Indii. WEH odnotowuje jednak du¿¹ iloæ
zapytañ ze strony syryjskiej o polskie wyroby, które maj¹
opiniê towarów dobrej jakoci. Niestety, import metali
i wyrobów metalowych, a szczególnie stalowych, zmonopolizowany jest przez firmy pañstwowe. Transakcje zawierane
s¹ wiêc w drodze przetargu, co znacznie utrudnia rozwój
eksportu.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich; urz¹dzenia do rejestracji i odtwarzania dwiêku, urz¹dzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania obrazu i dwiêku
oraz czêci i wyposa¿enie dodatkowe do tych urz¹dzeñ
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8408, 8413, 8414, 8415, 8419, 8429, 8430, 8431, 8445,
8477, 8481, 8504, 8517, 8535, 8536, 8537, 8539, 8543 
pozycje towarowe ww. dzia³u
Zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju maszyny i urz¹dzenia mechaniczne na rynku syryjskim jest wysokie.
W 2004 r. wartoæ ca³kowitego importu syryjskiego w wybranych pozycjach PCN wynios³a ponad 459 mln USD.
Polskie firmy stoj¹ w obliczu silnej konkurencji ze strony towarów azjatyckich, szczególnie importowanych
z Chin.

#'

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe
Dzia³  86, 87, 89  lokomotywy pojazdów szynowych,
tabor szynowy i jego czêci; pojazdy nieszynowe oraz ich
czêci i akcesoria; statki, ³odzie oraz konstrukcje p³ywaj¹ce

(mo¿liwoæ importu samochodów u¿ywanych, nie starszych
ni¿ 2 lata, bez wymogu posiadania certyfikatu pochodzenia).
W ostatnim okresie zniesiony zosta³ równie¿ monopol
w imporcie samochodów (wczeniej by³ on dokonywany za
porednictwem autoryzowanych agencji). WEH odnotowa³
w 2005 r. wiele zapytañ dotycz¹cych mo¿liwoci importu
u¿ywanych samochodów z Polski.

8604, 8701, 8704, 8901  pozycje towarowe z ww. dzia³ów
Wartoæ syryjskiego importu towarów w wybranych
pozycjach PCN wynios³a w 2004 r. ponad 272 mln USD. Jest
to rynek perspektywiczny dla polskich firm kolejowych,
poniewa¿ Syria rozpoczê³a szerokie inwestycje zwi¹zane
z modernizacj¹ swojego taboru i sieci kolejowej (chc¹c
przej¹æ czêæ ruchu tranzytowego towarów do Iraku). Koleje
syryjskie s¹ w³asnoci¹ pañstwa, co oznacza ¿e wszelkie
kontrakty zawierane s¹ w drodze przetargu. Polskie wyroby
taboru i wyposa¿enia kolei ciesz¹ siê dobr¹ opini¹. Decyduj¹cym czynnikiem o wygranej w przetargu jest najczêciej
cena. Polskie firmy stoj¹ w obliczu konkurencji ze strony
wyrobów du¿o tañszych i gorszych jakociowo (np. importowanych z Rumunii).
Rynek syryjski jest równie¿ rynkiem perspektywicznym
dla eksporterów u¿ywanych samochodów ciê¿arowych,
szczególnie po wprowadzonych ostatnio zmianach prawnych

Sekcja XVIII  przyrz¹dy, narzêdzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe,
kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; zegary cienne i zegarki narêczne; instrumenty muzyczne; ich czêci oraz akcesoria
Dzia³ 90  przyrz¹dy, narzêdzia i aparaty optyczne ,
9018, 9022, 9031  pozycje towarowe ww. dzia³u
W 2004 r. ³¹czna wartoæ importu w nastêpuj¹cych
pozycjach PCN: urz¹dzenia pomiarowe, kontrolne, medyczne i chirurgiczne, wynios³a ponad 33 mln USD. Rynek ten
powinien byæ równie¿ atrakcyjny dla polskich producentów,
których wyroby znane s¹ w Syrii z dobrej jakoci. Wartoæ
polskiego eksportu do Syrii w tej grupie towarowej za 10 miesiêcy 2003 r. wynios³a ok. 0,8 mln USD.

TAJLANDIA
Obroty handlowe Polski z Tajlandią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

36 644

45 856

22 242

28 737

97 749

104 445

266,8

Import

166 643

190 338

203 127

244 104

329 328

306 377

197,6

Obroty

203 287

236 194

225 369

272 841

427 077

410 822

210,1

-129 999

-144 482

-180 885

-215 367

-231 579

-201 932

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Tajlandia jest drugim po Singapurze wa¿nym rynkiem
w Azji Po³udniowo-Wschodniej.
W obrotach handlowych polski import przewy¿sza eksport
do Tajlandii. Od 2000 r. ujemne dla Polski saldo wymiany
handlowej systematycznie siê powiêksza³o, w 2005 r. wynios³o ok. 202 mln USD (wobec ok. 130 mln USD w 2000 r.).
Najni¿sze obroty odnotowano w 2000 r., wynios³y one
wówczas ok. 203,3 mln USD, natomiast najwy¿sze w 2004 r.
 427 mln USD. W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) obroty
osi¹gnê³y wartoæ 410,8 mln USD.
W latach 2000-2004 dynamika polskiego eksportu do
Tajlandii wynios³a ok. 267%, za importu  ok. 198%.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. eksport wzrós³ o 13,2%,
a import o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.
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Po stronie polskiego eksportu wzros³y dostawy glutenu
pszennego, urz¹dzeñ mechanicznych i elektrycznych, a tak¿e
chemikaliów, zmniejszy³y siê natomiast dostawy srebra,
mleka w proszku oraz wyrobów z miedzi, ¿eliwa i stali.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) g³ównymi grupami towarowymi w polskim eksporcie do Tajlandii by³y:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym silniki i ich
czêci, ³o¿yska toczne  37 mln USD (udzia³ tej grupy
towarowej w polskim eksporcie do Tajlandii stanowi³
35,4%),
 srebro  22,9 mln USD (21,9%),
 produkty przemys³u chemicznego, w tym chemikalia
organiczne, nawozy, rodki owadobójcze i kazeina  17,9 mln
USD (17,2%),
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 samochody  14,4 mln USD (13,8%),
 produkty pochodzenia zwierzêcego, w tym mleko, mietana i serwatka w proszku oraz gluten pszenny  4,2 mln
USD (4,1%),
 wyroby z miedzi, ¿eliwa i stali  2,1 mln USD (2%).
W imporcie z Tajlandii dominowa³y natomiast:
 elektronika, maszyny licz¹ce, klimatyzatory  130 mln
USD (udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie
z Tajlandii stanowi³ 42,5%),
 kauczuk i tworzywa sztuczne  36,8% (12%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze  36,1 mln USD (11,8%),
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym owoce, orzechy, owoce
morza  24,5 mln USD (8%),
 statki, samochody i czêci do nich  17,3 mln USD (5,6%),
 obuwie  11,3 mln USD (3,7%),
 bi¿uteria, w tym z pere³  8,7 mln USD (2,8%),
 skóry  8,1 mln USD (2,7%).
Import wiêkszoci pozycji wzrós³, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ
mechanicznych i elektrycznych oraz gotowych artyku³ów
spo¿ywczych, gdzie odnotowano kilkuprocentowy spadek.

1. Warunki dostêpu do rynku
Polski eksport do Tajlandii nie napotyka formalnych
przeszkód.
Niekorzystnym zjawiskiem we wspó³pracy gospodarczej
jest brak zaanga¿owania inwestycyjnego po obu stronach.
Wymiana handlowa jest jedyn¹ form¹ wspó³pracy gospodarczej miêdzy Polsk¹ i Tajlandi¹. Dotychczas ¿adna polska
firma nie otworzy³a w Tajlandii w³asnego przedstawicielstwa, oddzia³u, biura handlowego, nie uruchomi³a w³asnego
zak³adu produkcyjnego lub wspólnego przedsiêwziêcia
z lokalnym partnerem.

2. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W opinii WEH, najwiêksze szanse na zwiêkszenie dostaw
w polskim eksporcie do Tajlandii maj¹ nastêpuj¹ce wyroby
(sklasyfikowane wed³ug sekcji, dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN):

Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe
Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria
8702  pojazdy samochodowe do przewozu dziesiêciu lub
wiêcej osób razem z kierowc¹.
Jest to grupa towarów, na które szybko wzrasta zapotrzebowanie rynku. Wzrost popytu firm turystycznych
w Tajlandii stwarza szansê zwiêkszania polskiego eksportu
tych pojazdów. W 2005 r. Tajlandia zrealizowa³a import
towarów sklasyfikowanych w tej pozycji o ³¹cznej wartoci
231 mln USD, w tym z Japonii za 189 mln USD (82% ca³oci
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importu tej pozycji), z Niemiec za 19 mln USD (8% udzia³)
i z Polski za 17 mln USD (7% udzia³).
W 2004 r. Polska znajdowa³a siê na drugim miejscu wród
dostawców z udzia³em 9%. Znaczny wzrost popytu w Tajlandii na tê grupê towarow¹ wykorzysta³y w 2005 r. firmy
japoñskie i niemieckie. Polska spad³a z drugiego na trzecie
miejsce listy eksporterów na rynek tajlandzki.
W obecnej sytuacji nie ma przeszkód formalnych (bariery,
ograniczenia) zwiêkszenia tego eksportu. Zagro¿eniem
natomiast jest wpisanie tego towaru na listê objêt¹ umow¹
FTA miêdzy Tajlandi¹ i Japoni¹.

Sekcja XIV  metale szlachetne i metale platerowane
metalem szlachetnym i wyroby z nich
Dzia³ 71  metale szlachetne i wyroby z nich
7106  srebro w stanie surowym.
Od pewnego czasu srebro zajmuje dominuj¹c¹ pozycjê
w polskim eksporcie. Jest to bardzo wa¿ny surowiec
wykorzystywany w przemyle elektronicznym.
W 2005 r. Tajlandia zakupi³a srebro w stanie surowym na
³¹czn¹ sumê 334 mln USD. Najwiêkszym dostawc¹ by³y
Chiny (65% ca³oci dostaw), drugie miejsce zajê³a Korea
Po³udniowa. Polska znalaz³a siê na wysokim trzecim miejscu
(w 2004 r. by³a na drugim) z eksportem o wartoci 26 mln
USD i 8% udzia³em w ca³oci dostaw. ¯adne przeszkody
natury formalnej nie utrudniaj¹ eksportu na ten rynek.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 31  nawozy
3105  nawozy mineralne lub chemiczne.
Nawozy by³y kiedy jedn¹ z najwa¿niejszych pozycji
towarowych w polskim eksporcie do Tajlandii. W 2005 r.
dostawy z Polski stanowi³y oko³o 3% pokrycia importu
Tajlandii, co plasowa³o Polskê dopiero na 9. pozycji wród
dostawców. Drogi transport i wysoka energoch³onnoæ
produkcji powoduj¹ trudnoci w konkurowaniu.
Polskie nawozy maj¹ ugruntowan¹ markê na rynku
tajskim, co wraz z brakiem przeszkód natury formalnej,
powinno sprzyjaæ ich eksportowi do tego kraju.

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe; produkty pochodzenia
zwierzêcego
Dzia³ 04  produkty mleczarskie, jaja ptasie, jadalne
produkty pochodzenia zwierzêcego
0404  serwatka, nawet zagêszczona, produkty sk³adaj¹ce
siê ze sk³adników mleka naturalnego, mleko w proszku,
0407  jaja ptasie.
W tej grupie towarowej istnieje szansa zwiêkszenia
polskiego eksportu. Konkurencyjnoæ popytowa UE powoduje
zmniejszenie zainteresowania eksporterów rynkiem Tajlandii.
Pojawi³a siê mo¿liwoæ eksportu artyku³ów sklasyfikowanych w pozycji PCN 0407  jaja ptasie w skorupkach.
Popyt na tê grupê towarow¹ spowodowany by³ epidemi¹
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ptasiej grypy w Azji. Ju¿ w 2005 r. wartoæ polskiego
eksportu wynios³a 590 tys. USD. Nale¿y odnotowaæ, ¿e
reakcja polskich producentów by³a b³yskawiczna.
W ramach PCN 0404 wysok¹ pozycjê w eksporcie z Polski
do Tajlandii zajmuje tradycyjnie ju¿ mleko w proszku,
chocia¿ od pewnego czasu wielkoæ jego dostaw ulega
zmniejszeniu.
Obecnie nie istniej¹ bariery natury formalnej, które
mia³yby ograniczaæ eksport towarów ujêtych w tej pozycji.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 74  mied i wyroby z miedzi
7403  mied rafinowana.
Mied rafinowana na licie polskich towarów eksportowanych do Tajlandii pojawi³a siê dopiero w 2005 r. Wartoæ
zrealizowanych dostaw wynios³a 3,3 mln USD, przewiduje
siê jednak, ¿e w najbli¿szych latach bêdzie ona ros³a.

TURKMENISTAN
Obroty handlowe Polski z Turkmenistanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

6 276

3 746

1 833

3 831

7 323

17 043

116,7

Import

7 660

4 192

536

45 726

104 745

78 764

1 367,4

Obroty

13 936

7 938

2 369

49 557

112 068

95 807

804,2

Saldo

-1 384

-446

1 297

-41 895

-97 422

-61 721

–

Źródło: GUS.
Udzia³ Turkmenistanu w polskich obrotach handlowych
nie przekracza³ w ostatnich latach 0,01%. Jednak ze wzglêdu
na zasoby gazu ziemnego i import tego surowca do Polski
(zw³aszcza w ostatnich trzech latach) kraj ten mo¿e staæ siê
w przysz³oci jednym z wa¿niejszych partnerów handlowych.
W latach 2000-2004 polsko-turkmeñska wymiana handlowa charakteryzowa³a siê du¿ymi wahaniami poziomu wzajemnych obrotów. Do 2003 r. obroty te systematycznie siê
zmniejsza³y, przy czym, ze wzglêdu na utrzymuj¹c¹ siê
wy¿sz¹  w porównaniu z importem  dynamikê polskiego
eksportu stopniowo niwelowane by³o ujemne saldo. W 2002 r.
Polska odnotowa³a nadwy¿kê eksportu nad importem z Turkmenistanu w wysokoci 1,2 mln USD. Pocz¹wszy od 2003 r.
polsko-turkmeñskie obroty handlowe uleg³y gwa³townemu
o¿ywieniu, osi¹gaj¹c w 2004 r. rekordowy poziom ok. 112,1 mln
USD. By³ to efekt znacznego zwiêkszenia importu gazu
ziemnego z Turkmenistanu  w 2004 r. stanowi³ on ponad
95% polskiego importu z tego kraju. W 2003 r. i 2004 r. saldo
obrotów handlowych Polski z Turkmenistanem znów by³o
ujemne, wynios³o odpowiednio ok. 41,9 mln USD i 97,4 mln
USD. Dynamika eksportu (2004/2000) wynios³a 116,7%, za
importu 1367,4%.
W okresie styczeñ-listopad 2005 r. obroty Polski z Turkmenistanem ponownie obni¿y³y siê, osi¹gaj¹c wartoæ 95,8 mln
USD i by³y mniejsze o ponad 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Spadek ten nast¹pi³
g³ównie wskutek zmniejszenia siê dostaw turkmeñskiego
gazu do Polski przy jednoczenie du¿ym wzrocie polskiego
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eksportu do tego kraju (ok. 2,5-krotny wzrost). W 2005 r.
(dane za 11 miesiêcy) polski eksport do Turkmenistanu wyniós³ 17 mln USD, za import  ok. 79 mln USD. Saldo
obrotów Polski by³o ujemne i wynios³o ok. 62 mln USD.
W strukturze polskiego importu z Turkmenistanu do 2003 r.
zasadnicz¹ rolê odgrywa³a bawe³na, odpady bawe³niane i przêdza bawe³niana oraz nisko przetworzone wyroby tekstylne
i tkaniny bawe³niane. Jednak w ostatnich trzech latach dominuj¹c¹ pozycj¹ towarow¹ w polskim imporcie z tego
rynku pozostawa³ gaz ziemny. W okresie 11 miesiêcy 2005 r.
import ten stanowi³ ponad 96% polskiego importu z Turkmenistanu.
Struktura polskiego eksportu (poza dwoma zasadniczymi
pozycjami eksportowymi), charakteryzowa³a siê du¿ym rozdrobnieniem i w ostatnich latach uleg³a du¿ym zmianom.
G³ówn¹ pozycj¹ towarow¹ w polskim eksporcie do Turkmenistanu by³ cukier (ponad 53% polskiego eksportu w okresie 11 miesiêcy 2005 r.) jednak¿e jego udzia³ systematycznie
siê zmniejsza³. Drug¹ wa¿n¹ grupê towarow¹ stanowi³y meble
 ich sprzeda¿ wynios³a prawie 21% polskiego eksportu na
ten rynek.

1. Warunki dostêpu do rynku
Z przekazanych materia³ów wynika, ¿e g³ówne bariery
w dostêpie do rynku turkmeñskiego wynikaj¹ z tego, ¿e
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gospodarka tego kraju jest scentralizowana. Skomplikowane
i zbiurokratyzowane procedury, obowi¹zuj¹ce przy uzyskiwaniu stosownych zezwoleñ, a tak¿e trudnoci w aktualizacji
przepisów dotycz¹cych procedur importowych, dodatkowo
utrudniaj¹ dzia³alnoæ firm zagranicznych na tym rynku.

Trudno jest oceniæ konkurencyjnoæ polskich towarów
w wielu dziedzinach, gdy¿ rynek turkmeñski jest zdominowany przez towary z Rosji (kompleks naftowo-gazowy).
Przedsiêbiorcy z Polski nie s¹ te¿ w stanie konkurowaæ
z firmami niemieckimi, brytyjskimi i francuskimi.

Strona turkmeñska wyra¿a chêæ podjêcia rozmów dotycz¹cych m.in. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz umowy o wzajemnym wspieraniu inwestycji.

Przedstawiciele Ministerstwa Handlu Turkmenistanu
oczekuj¹ wiêkszej aktywnoci firm polskich na swoim
rynku. W ich ocenie polska ewentualna oferta eksportowa
mo¿e byæ atrakcyjna (zw³aszcza cenowo).

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Rynek turkmeñski jest stosunkowo niewielki.
W zwi¹zku z rozbudow¹ i modernizacj¹ sektora naftowogazowego wystêpuje zapotrzebowanie na maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u wydobywczego oraz petrochemicznego, a tak¿e na us³ugi o charakterze badawczym (prace
geologiczno-sejsmiczne lub poszukiwawcze).
Poza tym, dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³ w³ókienniczy mo¿e byæ w najbli¿szym czasie jednym z najbardziej
importoch³onnych sektorów gospodarki turkmeñskiej. Przewiduje siê równie¿, ¿e bardzo szybki rozwój sektora
budowlanego spowoduje wzrost zapotrzebowania zarówno
na maszyny budowlane, jaki i us³ugi w tym zakresie.
W opinii Ministerstwa Handlu Turkmenistanu istniej¹
realne mo¿liwoci rozszerzenia polskiej oferty eksportowej
zarówno w ramach eksportowanych ju¿ grup towarowych,
jak i w innych dziedzinach (np. maszyny i urz¹dzenia,
szczególnie dla przemys³u w³ókienniczego  Sekcja XVI,
a tak¿e us³ug, w tym budowlanych  realizacja kompletnych
obiektów przemys³owych).

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Brak polskich ofert eksportowych, przygotowanych dla potrzeb
tego kraju a wszelkie kontakty gospodarcze s¹ doæ ograniczone.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Trudno oceniæ perspektywy powi¹zañ handlowych Polski
z Turkmenistanem.
Ewentualnym partnerem w rozmowach na temat dostaw
turkmeñskiego gazu do Polski mo¿e byæ rosyjski Gazprom,
który uzyska³ praktycznie pe³n¹ kontrolê nad eksportem
turkmeñskiego gazu na najbli¿sze 25 lat.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Zdaniem sekcji ekonomicznej Ambasady RP w Teheranie
istniej¹ realne mo¿liwoci rozszerzenia polskiej oferty
eksportowej do Turkmenistanu o wyroby z nastêpuj¹cych
grup towarowych:
 artyku³y spo¿ywcze i napoje,
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych,
 wyroby ró¿ne (w ramach Sekcji XX),
 maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u wydobywczego
i petrochemicznego,
 maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u w³ókienniczego,
 maszyny budowlane.

UZBEKISTAN
Obroty handlowe Polski z Uzbekistanem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

33 180

19 057

10 823

25 439

23 613

39 245

71,1

Import

40 351

90 552

45 482

32 887

58 429

123 094

144,8

Obroty

73 531

109 609

56 305

58 326

82 042

162 339

111,5

Saldo

-7 171

-71 495

-34 659

-7 448

-34 816

-123 094

–

Źródło: GUS.
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Obroty handlowe Polski z Uzbekistanem w analizowanym okresie charakteryzuj¹ siê znacznymi wahaniami
zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Saldo obrotów
handlowych Polski w latach 2000-2005 by³o ujemne i osi¹gnê³o najwy¿sz¹ ujemn¹ wartoæ 123 mln USD.
W latach 2004-2005 Uzbekistan by³ drugim partnerem
handlowym Polski w regionie Azji rodkowej, jednak mimo
doæ du¿ej dynamiki obrotów z tym krajem, pozostaje on
nadal jednym z mniej znacz¹cych partnerów handlowych
Polski (w tym tak¿e w grupie innych krajów WNP). Obroty
handlowe Polski z Uzbekistanem w 2005 r. stanowi³y nieca³e 0,09% polskiej wymiany handlowej ogó³em.
Towarem tradycyjnie eksportowanym z Polski do tego
kraju jest cukier. W ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. stanowi³ on
ponad 36,5% polskiego eksportu do Uzbekistanu.
Poza cukrem wa¿nymi towarami eksportowymi by³y:
 maszyny i urz¹dzenia (g³ównie spycharki i silniki spalinowe (6,67%) oraz maszyny do obróbki owoców
(5,31%),
 czêci i akcesoria samochodowe (g³ównie pasy bezpieczeñstwa (7,8%),
 artyku³y spo¿ywcze (przede wszystkim mas³o (3,95%).
Towarami tradycyjnie importowanymi do Polski z Uzbekistanu by³y:
 bawe³na (ponad 14% polskiego importu z tego kraju po
11 miesi¹cach 2005 r.),
 pochodne bawe³ny,
 nisko przetworzone wyroby tekstylne.
Pocz¹wszy od 2003 r. g³ówn¹ pozycj¹ towarow¹ w imporcie z Uzbekistanu by³ równie¿ gaz ziemny (ponad 76%
importu z tego kraju).

1. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH, w polskiej ofercie eksportowej na rynek
Uzbekistanu powinny znaleæ siê towary sklasyfikowane
w poni¿szych sekcjach i grupach towaro-wych:

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet; ,
1701  cukier
Powa¿nym utrudnieniem sprzeda¿y cukru do Uzbekistanu jest brak d³ugofalowych umów na jego dostawy i akcyjnoæ zakupów ze strony uzbeckiej. Eksport cukru z Polski
zmniejsza siê z uwagi na du¿¹ aktywnoæ partnerów handlowych z WNP i innych bliskich s¹siadów Uzbekistanu. Stosuj¹
oni rozliczenia nie tylko w walucie wymienialnej, lecz równie¿ inne, zgodnie z ró¿nymi porozumieniami miêdzypañstwowymi.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e cena cukru na rynku uzbeckim
wzros³a z 30 centów w styczniu 2005 r. do ok. 1 USD
w styczniu 2006 r.
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Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Chemia gospodarcza , farby i lakiery
Wed³ug danych za 11 miesiêcy 2005 r. towary nale¿¹ce do
tej grupy wyeksportowano z Polski do Uzbekistanu za ponad
3,5 mln USD. Dodatkowo znaczna iloæ polskich towarów
tego typu dociera na uzbecki rynek za porednictwem firm
rosyjskich i kazachskich, co nie znajduje odzwierciedlenia
w oficjalnej statystyce. Jest to uwarunkowane wprowadzanymi
przez Uzbekistan regulacjami celnymi maj¹cymi na celu
ochronê swojego producenta oraz preferowanie partnerów
handlowych z krajów WNP.
Artyku³y tej grupy towarowej ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem konsumentów w Uzbekistanie, co zwiêksza
mo¿liwoci ich sprzeda¿y na tym rynku. Konieczne jest powo³anie przedstawicielstw producentów, które ogranicza³yby
wp³yw firm  poredników.

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna
Ze wzglêdu na sta³y brak drewna na rynku uzbeckim,
atrakcyjnym towarem eksportowym jest polski parkiet i stolarka budowlana.

Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Towary z tej grupy, pomimo du¿ej dynamiki wzrostu
eksportu w 2005 r. (30% w porównaniu z 2004 r.) maj¹
niewielkie szanse na szersze zaistnienie na tym rynku z uwagi
na zaporowe stawki celne, maj¹ce chroniæ miejscowego
producenta. Miejscowe artyku³y tej bran¿y, chocia¿ ni¿szej
jakoci, dziêki cenie skutecznie ograniczaj¹ mo¿liwoci
sprzeda¿y polskich wyrobów. Du¿y wp³yw na wypieranie
z rynku polskiego eksportu ma równie¿ olbrzymia iloæ
towarów chiñskich.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne
Towary z tej grupy maj¹ najwiêksze szanse na zaistnienie
na rynku uzbeckim, g³ównie maszyny rolnicze oraz urz¹dzenia dla przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, w tym równie¿
ca³e linie technologiczne oraz technologie przerobu
artyku³ów rolnych.
Poszukiwanymi artyku³ami s¹ tak¿e maszyny do
obróbki ziemi, takie jak kultywatory czy urz¹dzenia
melioracyjne.
W najbli¿szym okresie mo¿na siê spodziewaæ du¿ego
wzrostu zakupów tych maszyn. Konieczne jest stworzenie
mechanizmów finansowych, pozwalaj¹cych na zakup tych
urz¹dzeñ w³acicielom niewielkich firm oraz pañstwowych
przedsiêbiorstw rolnych niedysponuj¹cych w³asnymi rodkami finansowymi.
Jednym z rozwi¹zañ by³oby rozpoczêcie dzia³alnoci
w Uzbekistanie polskich firm leasingowych, które mog³yby
skutecznie konkurowaæ z podobnymi firmami miejscowymi.
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Sekcja XX  wyroby ró¿ne

Pomimo stosunkowo wysokiej ceny, spowodowanej

Dzia³ 94  meble

m.in. zaporowymi stawkami celnymi, polskie meble sku-

Polskie meble ciesz¹ siê bardzo dobr¹ opini¹ miejscowych
odbiorców.

tecznie konkuruj¹ z podobnymi artyku³ami produkcji
miejscowej oraz importowanymi (g³ównie tureckimi).

WIETNAM
Obroty handlowe Polski z Wietnamem w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

16 483

20 549

18 811

43 970

42 432

50 280

257,4

Import

115 011

102 933

124 142

134 362

167 640

173 861

145,8

Obroty

131 494

123 482

142 953

178 332

210 072

224 141

159,8

Saldo

-98 528

-82384

-105 331

-90 392

-125 208

-123 581

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 widoczna by³a tendencja do wzrostu
obrotów handlowych Polski z Wietnamem. Ich wartoæ
zwiêkszy³a siê z 131,5 mln USD w 2000 r. do 224,1 mln USD
w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy), natomiast niewielki spadek
odnotowano w 2001 r. do 123,5 mln USD. W ca³ym analizowanym okresie by³a znaczna przewaga importu z Wietnamu
nad polskim eksportem na ten rynek. W latach 2000-2002
import by³ ponad 6,5-krotnie wiêkszy od eksportu, a w latach 2003-2005 przewaga ta zaczê³a siê zmniejszaæ (do ok.
3,5-krotnej w 2005 r.  dane za 11 miesiêcy). Saldo obrotów
Polski by³o ujemne. W 2002 r. przekroczy³o 105 mln USD,
a w 2005 r. (w okresie styczeñ-listopad) powiêkszy³o do
ponad 123 mln USD.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. eksport wzrós³ o 67,9%, a import
o 12,7%. Wiêksza dynamika wzrostu eksportu ni¿ importu
wp³ynê³a na nieznaczne zmniejszenie ujemnego salda
Polski (o 0,6%).
G³ównymi towarami w polskim eksporcie do Wietnamu
w 2005 r. (11 miesiêcy) by³y:
 mleko, mietana i serwatka w proszku  16,2 mln USD
(udzia³ tej grupy towarowej w polskim eksporcie do
Wietnamu stanowi³ 32,2%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym rodki
transportu  9,8 mln USD (19,5%),
 ¿eliwo i stal  6 mln USD (12,1%),
 papier, w tym ksi¹¿ki i dokumentacja techniczna 
5,8 mln USD (11,5%),
 leki gotowe i produkty farmaceutyczne  4,4 mln USD
(8,8%)
oraz: motocykle, oleje ropy naftowej, pasze dla zwierz¹t
i cukier.
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We wszystkich wa¿niejszych grupach towarowych w 2005 r.
odnotowano wzrost eksportu, nawet kilkusetprocentowy.
Podstawowymi towarami w imporcie Polski z Wietnamu
w 2005 r. (11 miesiêcy) by³y natomiast:
 kawa, herbata, pieprz  55,1 mln USD, w tym samej
kawy zakupiono za 44 mln USD (udzia³ tej grupy
towarowej w imporcie Polski z Wietnamu stanowi³
31,7%),
 obuwie  47 mln USD ( 27,1%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze  18,3 mln USD (10,5%),
 owoce morza  12,2 mln USD (7%),
 meble, zabawki  8,4 mln USD (4,8%),
 makarony  7,7 mln USD (4,4%),
 oraz maszyny biurowe, kondensatory i inne urz¹dzenia
mechaniczne i elektryczne.
W 2005 r. (11 miesiêcy) zmniejszy³ siê udzia³ wyrobów
w³ókienniczych w imporcie Polski z Wietnamu (o 21,8%
w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.), wzrós³
natomiast pozosta³ych towarów.

1. Warunki dostêpu do rynku
Do najistotniejszych czynników hamuj¹cych wzrost
polskiego eksportu na ten rynek nale¿¹:
 polityka rz¹du Wietnamu w zakresie handlu zagranicznego, której podstawowym celem jest zbilansowanie wymiany towarowej z zagranic¹. Mimo oficjalnych deklaracji o liberalizacji handlu zagranicznego (oficjalnie zlikwidowano monopol w handlu zagranicznym), prowadzenie wymiany z zagranic¹ jest mo¿liwe tylko po uzyskaniu
zgody Ministerstwa Handlu. Bez zezwolenia w³adz mo¿na
dokonywaæ tylko transakcji niewielkiej wartoci.
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 brak infrastruktury promuj¹cej i obs³uguj¹cej eksport
polskich towarów.
W Wietnamie nie powsta³y hurtownie, a wszystkie towary
rynkowe (w tym importowane) dostarczane s¹ do sklepów
w ma³ych partiach. Polski eksport zdominowany jest przez
Wietnamczyków mieszkaj¹cych w Polsce, maj¹cych odpowiednie zezwolenia w³adz wietnamskich na jego realizacjê.
Wymogi proceduralne nie stanowi¹ wiêkszej bariery
w handlu, choæ ich spe³nienie trwa czêsto d³ugo i jest
uci¹¿liwe. Prawdziw¹ przeszkod¹ jest stosowanie przez
Wietnamczyków preferencji dla transakcji kredytowanych.
Mimo to, a tak¿e zwa¿ywszy na prorynkowy kierunek
reform gospodarczych Wietnamu oraz starania o uzyskanie
cz³onkostwa w wiatowej Organizacji Handlu (WTO), rynek ten uznaæ nale¿y za perspektywiczny dla polskiego
eksportu.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Po³udniowa czêæ Wietnamu jest znacznie gêciej zaludniona ni¿ pó³nocna. Co dziesi¹ty Wietnamczyk to mieszkaniec miasta Ho Chi Minh. Z uwagi na to oraz ze wzglêdu
na znacznie wiêkszy nap³yw kapita³u zagranicznego do tej
czêci kraju, rynek po³udniowej czêci Wietnamu jest zdecydowanie bardziej ch³onny ni¿ czêci pó³nocnej.
Warunkiem wzrostu polskiego eksportu jest kontynuowanie dotychczasowej polityki kredytowej w stosunku do
Wietnamu. Narodowe plany rozwoju gospodarczego Wietnamu przewiduj¹ wiele wa¿nych inwestycji w przemyle
stoczniowym, wydobywczym, energetyce i przemyle spo¿ywczym. Stwarza to szansê dla polskich przedsiêbiorstw na
zawarcie kontraktów.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Dobrze oceniana jest jakoæ dostarczanych z Polski
towarów. Zdecydowana wiêkszoæ maszyn i urz¹dzeñ z Polski
odpowiada pod wzglêdem poziomu technicznego mo¿liwociom adaptacyjnym odbiorcy wietnamskiego. Minusem jest
natomiast, sygnalizowana przez firmy wietnamskie, wysoka
cena polskich urz¹dzeñ i brak oferty na dostawy kredytowane lub z odroczon¹ p³atnoci¹. Licz¹cy siê eksporterzy
na rynku wietnamskim zdecydowan¹ czêæ swoich dostaw
realizuj¹, udzielaj¹c kredytów lub na innych dogodnych
warunkach finansowych.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Lista towarów o najwiêkszych mo¿liwociach eksportowych opracowana przez WEH (z okreleniem zapotrzebowania rynku i ocen¹ konkurencyjnoci polskiej oferty) jest
nastêpuj¹ca:
· podzespo³y, materia³y, maszyny i urz¹dzenia do budowy statków
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Miejscowym monopolist¹ w zakresie budowy statków jest
Grupa Kapita³owa Przemys³u Stoczniowego Vinashin, która
ma ju¿ pe³ny portfel zamówieñ od odbiorców krajowych
i zagranicznych na kilka najbli¿szych lat (np. na budowê
statków do 2012 roku na kwotê ok. 2 mld USD).
Wspó³praca handlowa Polski z Wietnamem w tej bran¿y
trwa od momentu zawarcia pierwszych umów handlowych,
tj. od oko³o 50 lat. W 2005 r. zakoñczono realizacjê dostaw
z kontraktów zawartych w ramach kredytu udzielonego
przez rz¹d RP w 1998 r. na rozbudowê wietnamskiego
transportu morskiego. Obecnie strony negocjuj¹ warunki
udzielenia kolejnego kredytu na ten cel w wysokoci
80 mln USD.
Polskie wyroby ciesz¹ siê uznaniem, a ich poziom
techniczny odpowiada Wietnamczykom. W przemyle
stoczniowym i górnictwie pracuj¹ Wietnamczycy, którzy s¹
absolwentami polskich uczelni.
· maszyny i urz¹dzenia dla górnictwa wêglowego
Monopolist¹ w wydobyciu wêgla kamiennego w Wietnamie jest Grupa Kapita³owa Wêgla i Minera³ów Vinacomin,
która planuje zwiêkszyæ wydobycie z 32,6 mln ton w 2005 r.
do 40-50 mln ton w 2010 r. i 200 mln ton w 2050 r.
Vinacomin zamierza modernizowaæ istniej¹ce kopalnie
i przede wszystkim budowaæ nowe, w tym g³êbinowe.
W istniej¹cych kopalniach wykorzystywane s¹ polskie
maszyny i urz¹dzenia (kombajny cianowe, ³adowarki, przenoniki tamowe itp.), które ciesz¹ siê uznaniem.
· maszyny i urz¹dzenia dla przemys³u energetycznego
Szybko rosn¹ce zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹
wymusza koniecznoæ budowy nowych elektrowni i linii
przesy³owych. G³ówny producent energii elektrycznej Korporacja Elektrycznoci EVN planuje do 2020 r. budowê
10 nowych elektrowni wodnych i cieplnych, o ³¹cznej mocy
3229 MW.
Jednoczenie Grupa Kapita³owa Wêgla i Minera³ów
Vinacomin uzyska³a zgodê rz¹du Wietnamu na budowê
trzech elektrociep³owni, wykorzystuj¹cych wêgiel wydobywany przez tê Grupê.
Jedn¹ z tych elektrociep³owni zamierza wybudowaæ
Alstom Power Sp. z o.o. w ramach aktualnie negocjowanego kredytu rz¹du RP, w wysokoci ok. 200 mln USD.
· maszyny i urz¹dzenia do wydobycia i przerobu boksytów
Wietnam dysponuje bardzo bogatymi z³o¿ami boksytów,
dotychczas prawie niewykorzystywanymi. Vinacomin planuje budowê kilku kopalñ boksytów i w 2010 r. produkcjê
3 mln ton aluminium. Aktualnie KGHM Polska Mied
zg³osi³ zainteresowanie budow¹ jednej z tych kopalñ i uruchomieniem towarzysz¹cych zak³adów przetwórczych.
Istniej¹ równie¿ mo¿liwoci wzrostu polskiego eksportu
na rynek wietnamski w takich grupach towarowych, jak:
 maszyny, urz¹dzenia oraz materia³y budowlane,
 artyku³y rolno-spo¿ywcze (mleko w proszku eksportowane jest z Polski od wielu lat a odbiorc¹ jego jest
Korporacja Vinamilk w miecie Ho Chi Minh),
 artyku³y gospodarstwa domowego,
 kosmetyki, rodki higieny osobistej itp.
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VIII. Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu do Europy
Bia³oru (Belarus)

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Miñsku
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
Wo³odarskogo 6
220030 MINSK, République de Biélorussie
Tel.: (0-0375 17) 2224819, 2004264, 2002772
Fax: 2004974
e-mail: weh@nsys.by; weh.minsk@sml.by
http://www.embassypoland.nsys.by

Bonia i Hercegowina (Bosnia and Herzegovina)

Kraj w kompetencjach terytorialnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Zagrzebiu, Chorwacja

Bu³garia (Bulgaria)

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Sofii
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
bul. Ew³ogi Georgiew 125
1504 SOFIA, Bulgarie
Tel.: (0-0359 2) 9434245, 9434074, 9433516, 9441686
Fax: 9434814, 9461024
e-mail: brh_pl_sofia@bsbg.net
http://www.brhplsofia.bsbg.net

Chorwacja (Croatia)

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Zagrzebiu
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
Rockefellerova 49
10000 ZAGREB, Croatia
Tel.: (0-0385 1) 4683128, 4684202
Fax: 4683128
e-mail: utsa-republike-poljske@zg.htnet.hr;
weh.zagreb@zg.htnet.hr
http://www.wehzagreb.com.hr
Kompetencje terytorialne: Chorwacja, Bonia i Hercegowina.

Federacja Rosyjska (Russia)

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Moskwie
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
rue Klimashkina 4
123557 MOSCOU
Fédération de Russie
Tel.: (0-07 095) 2311611
Fax: 2311615, 2543422
e-mail: poland@polweh.ru
http://www.polweh.ru
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w St.Petersburgu*
Consulat Général de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
rue 5-ya Sowietskaya 12
191036 SANKT PETERSBURG
Fédération de Russie
Tel.: (0-07 812) 2744328, 3363145
Fax: 2744318
e-mail: weh@sp.ru
http://www.weh.spb.ru
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Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Kaliningradzie*
Consulat Général de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
Prospekt Mira 81/2
236040 KALININGRAD
Fédération de Russie
Tel.: (0-07 0112) 218741
Fax: 216287
e-mail: postmaster@tpol.koenig.ru
http://www.weh-kaliningrad.ru

Rumunia (Romania)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Bukareszcie
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
B-dul Aviatorilor 24
011862 BUCURESTI Sector 1, Roumanie
Tel.: (0-040 21) 2307714, 2300203
Fax: 2307732
e-mail: weh@pol.ro
http://www.polonia.ro

Serbia i Czarnogóra (Serbia and Montenegro)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Belgradzie*
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
ul. Vladimira Popoviæa 6, ap. 401
Genex Apartmani
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11070 BEOGRAD
Serbie et Montenegro
Tel.: (0-0381 11) 3112340
Fax: 3112307
e-mail: wehfrj@eunet.yu
Ambasada RP w Belgradzie
Ambassade de la République de Pologne
ul. Kneza Miloa 38, 11000 BEOGRAD
Serbie et Montenegro
tel. (0-0381 11) 2065301, 2065318
fax. 3616939
e-mail: ambrpfrj@eunet.yu

Szwajcaria (Switzerland)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Bernie
Botschaft der Republik Polen
Wirtschafts- und Handelsabteilung
Elfenstrasse 9
CH-3006 BERN, Schweiz
Tel.: (0-041 31) 3508282
Fax: 3513457
e-mail: postmaster@weh-pl-bern.ch
http://www.weh-pl-bern.ch
Kompetencje terytorialne: Szwajcaria, Liechtenstein.

Turcja (Turkey)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Ankarze
Embassy of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
And Sokak No: 8/17
06680 Cankaya-ANKARA, Turkey
Tel.: (0-090 312) 4680990, 4680471
Fax: 4281234
e-mail: weh.ankara@superonline.com
http://www.polonya.org.tr/weh

Ukraina (Ukraine)
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Kijowie
Ambassade de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
ul. Volodymyrska 45
01034 KIEV, Ukraine
Tel.: (0-0380 44) 2791298, 2791831, 2793340, 2794537
Fax: 2781140
e-mail: wehamb@ukrnet.net; wehkiy@voliacable.com;
weh@polska.com.ua
http://users.adamant.net/~wehamb
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP we Lwowie*
Consulat Général de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
Sacharowa 78 a
79026 LVIV, Ukraine
Tel./Fax: (0-0380 32) 2971353, 2976677
e-mail: khpol@txnet.com
http://www.wehkg-lv.txnet.com
Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Charkowie*
Consulat Général de la République de Pologne
Service Economique et Commercial
ul. Artioma 16, pok.401
61002 CHARKÓW, Ukraina
Tel.: (0-0380 572) 585424
Fax.: 585425
e-mail: weh_khr@lin.com.ua
* Z dniem 1 maja 2006 r. Wydzia³y Ekonomiczno-Handlowe
Ambasad RP zostan¹ przekszta³cone, a informacji handlowych bêd¹ udziela³y odpowiednie Ambasady RP.

Wydzia³ Ekonomiczno-Handlowy KG RP w Istambule*
Consulate General of the Republic of Poland
Economic and Commercial Section
Toprakkale Sok. No 6
Burak Apt. D-3
Etiler - 80630
ISTANBUL, Turkey
Tel.: (0-090 212) 2658609
Fax: 2650722
e-mail: commdivisionist@hotmail.com
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BIA£ORU
Obroty handlowe Polski z Białorusią w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

243,8

276,0

260,2

394,3

565,2

652,1

231,8

Import

153,7

145,5

227,0

386,9

698,5

886,5

454,4

Obroty

397,5

421,5

487,2

781,2

1263,7

1538,6

317,9

Saldo

+90,1

+131,5

+33,2

+7,4

-133,4

-234,4

–

Źródło: GUS.
W 2004 r. wartoæ polsko-bia³oruskich obrotów handlowych
wzros³a ponad 3-krotnie, w porównaniu z 2000 r., mo¿na
szacowaæ, ¿e w 2005 r.  wzros³o ponad 4-krotnie.
Tempo wzrostu polskiego eksportu do Bia³orusi od 2003 r.
by³o wysokie. Wzrost eksportu do Bia³orusi w 2003 r. przekroczy³
50%, a w 2004 r.  40%. W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) 
wyniós³ 30,6% i by³ znacznie wy¿szy od wzrostu polskiego
eksportu ogó³em (21,4%).
W latach 2002-2004 dynamika importu Polski z Bia³orusi
by³a rosn¹ca (roczne przyrosty od 56,1% do 80,9%). W 2005 r.
(dane za 11 miesiêcy) wzrost ten by³ s³abszy (o 45,7%).
W tym okresie ca³kowity polski import wzrós³ o 14,8%.
Od 2004 r. pog³êbia³o siê ujemne dla Polski saldo obrotów
towarowych z Bia³orusi¹ (w 2004 r. 134,4 mln USD, w 2005 r.
234,4 mln USD).
W 2005 r. (11 miesiêcy) najwiêkszy udzia³ w polskim
eksporcie do Bia³orusi mia³y grupy towarowe:
 maszyny i urz¹dzenia (22,3%),
 produkty pochodzenia zwierzêcego, w tym g³ównie miêso
(11,9%),
 wyroby przemys³u chemicznego (9,9%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(8,5%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich (8,2%),
 drewno i wyroby z drewna (6,2%),
 pojazdy (5,5%).
W polskim imporcie z Bia³orusi najwiêkszy udzia³ mia³y
nastêpuj¹ce grupy towarowe:
 produkty mineralne, w tym naftowe i gaz ziemny (60,4%),
 produkty przemys³u chemicznego (w tym nawozy potasowe,
cement) (20,7%),
 metale nieszlachetne wyroby z metali nieszlachetnych
(ok. 7,1%),
 drewno i wyroby (4,2%).
W 2005 r. odnotowano najwy¿szy w historii dwustronnych
stosunków poziom obrotów wzajemnych, w tym zarówno
eksportu jak i importu. Tym samym uda³o siê przezwyciê¿yæ
negatywne skutki rosyjskiego kryzysu finansowego z 1998 r.,
który wywar³ silny wp³yw na za³amanie siê handlu polskobia³oruskiego w latach 1999-2000.
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Bia³oru jest trzecim, po Rosji i Ukrainie, partnerem
w obrotach handlowych Polski z krajami WNP. Bia³oru
zajmuje 21. miejsce, w polskim eksporcie ogó³em z udzia³em
0,8%, a w polskim imporcie  24. miejsce, z udzia³em 0,96%.
Polska zajmuje 4. miejsce w eksporcie bia³oruskim, z udzia³em
5,3%, i 4. miejsce w imporcie bia³oruskim, z udzia³em 3,5%.

1. Warunki dostêpu do rynku
Mo¿liwoci wzrostu polskiego eksportu na rynek
bia³oruski zale¿¹ od wielu czynników, takich jak:
· stan gospodarki bia³oruskiej,
· aktualna i perspektywiczna poda¿ towarów produkcji
krajowej i z importu na ten rynek,
· popyt wewnêtrzny i zewnêtrzny,
· rodki regulacji handlu zagranicznego stosowane przez
Bia³oru,
· konkurencyjnoæ polskiej oferty,
· stopieñ profesjonalizmu polskich podmiotów w dzia³aniach
marketingowych na rynku bia³oruskim.
Charakteryzuj¹c ww. czynniki, nale¿y podkreliæ specyficzny
charakter gospodarki bia³oruskiej, okrelanej wprawdzie przez
w³adze jako spo³ecznie zorientowana gospodarka rynkowa,
lecz obiektywnie nale¿y ja okrelaæ jako gospodarkê
funkcjonuj¹c¹ we wzorcowym systemie nakazowo-rozdzielczym.
Gospodarka bia³oruska jest uzale¿niona od Rosji, co jest
pozosta³oci¹ po b. ZSRR. Bia³oru importuje z Rosji
surowce, których nie posiada, jak i komponenty do produkcji
w przemyle maszynowym.
Gospodarka bia³oruska jest silnie zró¿nicowana. Obok
przedsiêbiorstw wysoce rentownych, g³ównie w przemyle
paliwowym i chemicznym oraz niektórych przedsiêbiorstw
z sektora ³¹cznoci, wiêkszoæ przedsiêbiorstw jest nierentowna
lub funkcjonuje na granicy rentownoci. Nierentowne
przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ dziêki redystrybucji rodków
z przedsiêbiorstw rentownych poprzez bud¿et pañstwa i system bankowy, co blokuje rozwój przedsiêbiorstw rentownych.
System rachunkowoci i statystyki nie odpowiada standardom
miêdzynarodowym.
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Zu¿ycie rodków trwa³ych wynosi 80%. Przedsiêbiorstwa
wymagaj¹ modernizacji, lecz brakuje rodków na inwestycje.
Brakuje równie¿ rodków obrotowych. Produkcja staje siê
niekonkurencyjna zarówno na rynku krajowym, jak i za
granic¹. Rosn¹ zapasy produkcji gotowej w przedsiêbiorstwach,
których stan na koniec padziernika 2005 r. ocenia siê na
1 mld USD. Bia³oruskie wyroby, poza wyj¹tkami, s¹ nienowoczesne, materia³o- i energoch³onne i nie ma na nie
popytu nawet na rynku wewnêtrznym.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Na Bia³orusi na ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
decyduj¹cy wp³yw maj¹:
· silna ochrona rynku wewnêtrznego artyku³ów konsumpcyjnych zarówno instrumentami stosowanymi do regulacji
handlu zagranicznego, jak i wewnêtrznego,
· wsparcie i preferowanie wszelkiej produkcji antyimportowej
i proeksportowej,
· dobre zaopatrzenie równie¿ w drodze eksportu indywidualnego z krajów s¹siednich, w tym z Polski artyku³ów
konsumpcyjnych (wbrew powszechnym opiniom w Polsce),
· koniecznoæ konkurowania na rynku bia³oruskim towarów
importowanych z Polski nie tylko z towarami bia³oruskimi
(wysoka ich cena, niska jakoæ), lecz w towarami
rosyjskimi, wprowadzanymi bez bariery celnej pomiêdzy
obydwoma krajami,
· potrzeba wzrostu inwestycji i modernizacji, dostaw rodków
do produkcji i komponentów, technologii, know-how,
· brak wystarczaj¹cych krajowych i zagranicznych róde³
finansowania inwestycji powoduje ich nierównomierne
rozmieszczenie  znaczne rodki finansowe kierowane s¹
na realizacjê pañstwowych programów, gdzie w ten sposób
tworzony jest popyt na okrelone towary (rolnictwo
i wy¿ywienie, budownictwo mieszkaniowe i komunalne,
bezpieczeñstwo energetyczne, sport i turystyka),
· brak w³asnych rodków obrotowych i p³ynnoci finansowej
wielu bia³oruskich przedsiêbiorstw co jest istotn¹ barier¹
importu towarów,
· dynamicznie  przy rosn¹cych dochodach ludnoci 
wzrastaj¹ce obroty w handlu detalicznym, systematycznie
pojawiaj¹ce siê nowe nisze.
Potencjalny polski eksporter przed podjêciem decyzji
o wejciu na miejscowy rynek musi dobrze poznaæ jego
specyfikê, skalkulowaæ istniej¹ce jego walory i ryzyko, szukaæ
nisz w niekoniecznie niskich cenowo segmentach rynku.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Polski eksport na rynek Bia³orusi jest bardzo rozproszony
w porównaniu z importem z tego kraju. Eksportowane s¹
towary zagregowane we wszystkich sekcjach i w 91 dzia³ach
PCN (w imporcie z Bia³orusi  w 60 dzia³ach PCN).
Wród grup towarowych, wystêpuj¹cych w polskim eksporcie
na Bia³oru, najwy¿sz¹ dynamikê w 2005 r. odnotowano
w przypadku pojazdów, czêci do nich (wzrost o 139%), tworzyw
sztucznych i wyrobów z nich (wzrost o 52%), metali nieszlachetnych i wyrobów z metali nieszlachetnych (wzrost o 44,6%),
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produktów przemys³u chemicznego (wzrost o 43,5%), zwierz¹t
i produktów pochodzenia zwierzêcego (wzrost o oko³o 30%).
Dane dotycz¹ce bia³oruskiego importu s¹ przytaczane lub wyliczane na podstawie statystki bia³oruskiej. Obok ocen, obserwacji w³asnych Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego w Miñsku
i posiadanych informacji dane te by³y podstaw¹ do identyfikacji perspektywicznych grup towarowych i okrelenia ch³onnoæ
bia³oruskiego rynku na wybrane towary importowane.
W imporcie okrelono jedynie ograniczenia taryfowe i pozataryfowe stosowane na Bia³orusi, jako instrumenty oddzia³ywania
na handel zagraniczny. Towary zosta³y sklasyfikowane na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN.

Sekcja I  zwierzêta ¿ywe i produkty pochodzenia
zwierzêcego
Dzia³ 01  zwierzêta ¿ywe
0105  drób domowy ¿ywy
· Potencjalnie wysoka ch³onnoæ rynku wynika z zapotrzebowania na pisklêta  jednodniówki do produkcji brojlerów
w istniej¹cej fermie grupy INCO  FOOD (firma ze
100% kapita³em polskim) na terenie Bia³orusi oraz
zamierzonej budowy nowej fermy. Aktualny, roczny import
 oko³o 7,5 mln USD, w tym z Polski  4,2 mln USD.
· Jakoæ piskl¹t oceniana jest przez importera jako wysoka,
a cena  jako umiarkowana.
· Istnieje mo¿liwoæ zawarcia trwa³ych kontraktów z polskimi
producentami piskl¹t  jednodniówek.
· Brak jest barier taryfowych i pozataryfowych. Istnieje
niebezpieczeñstwo zakazu importu, ze wzglêdu na pojawienie
siê w Polsce ognisk ptasiej grypy.
Dzia³ 02  miêso i produkty miêsne
0202  miêso wo³owe zamro¿one,
0203  miêso wieprzowe sch³odzone lub zamro¿one,
0206  miêso i podroby jadalne z miêsa wo³owego i wieprzowego,
0207  miêso i podroby jadalne z drobiu,
0209  t³uszcz wieprzowy i drobiowy oddzielony od miêsa.
· Ch³onnoæ rynku wynika z zapotrzebowania przemys³u
miêsnego Bia³orusi (w tym zaw³aszcza INCO  FOOD
dla produkcji eksportowej na rynek rosyjski i ukraiñski)
i braku ww. produktów na rynku miejscowym. W 2006 r.
oddany bêdzie do u¿ytku analogiczny zak³ad, budowany
przez kapita³ rosyjski w WSE Brzeæ, produkuj¹cy na
surowcu importowanym na eksport. Wartoæ bia³oruskiego
importu ww. grup wynosi (dane za 9 miesiêcy 2005 r.) 
72,6 mln USD, w tym z Polski  46,2 mln USD.
· Importerzy i w³adze weterynaryjne Bia³orusi wysoko
oceniaj¹ jakoæ miêsa i podrobów, jednak okresowo ceny
uwa¿ane s¹ za wysokie.
· Jest mo¿liwoæ zawierania kontraktów okresowych.
· W ca³ym dziale istnieje niebezpieczeñstwo wprowadzenia
zakazu importu w wyniku pojawienia siê ognisk chorób
zakanych zwierz¹t. W grupie 0207, w wyniku postêpowania
ochronnego, wprowadzono z dniem 28.01.2006 r. wysokie
c³o w wysokoci 70% (obecne, przejciowe równie¿ 70%).
W stosunku do pozosta³ych grup wymagane jest zezwolenie
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

na import wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa
i Wy¿ywienia. Obecnie docieraj¹ sygna³y, i¿ w³adze FR
oskar¿aj¹ przedsiêbiorstwa Bia³orusi o reeksport towarów
z tego dzia³u do Rosji. Mo¿e to zakoñczyæ siê wprowadzeniem
ograniczeñ w bia³oruskim eksporcie miêsa na ten rynek,
co z kolei bêdzie mia³o wp³yw na polski eksport tego
towaru na rynek Bia³orusi.

Sekcja II  produkty pochodzenia rolinnego
Dzia³ 07  warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
0701  ziemniaki wie¿e lub sch³odzone,
0703  cebula, czosnek, pory,
0704  kapusta, kalafiory, wie¿e i sch³odzone,
0706  marchew, rzepa, buraki, rzodkiewka, selery,
0710  warzywa mro¿one.
· Ch³onnoæ rynku wynika z braku pe³nego asortymentu
warzyw i okresowych braków niektórych z nich oraz
z wysokich ich cen, przy niskiej jakoci produkowanych
na Bia³orusi. Wartoæ importu za 9 miesiêcy 2005 r.
w wymienionych grupach wynios³a 10,1 mln USD, w tym
z Polski  2,6 mln USD.
· Konsumenci wysoko oceniaj¹ polskie produkty. W ubieg³ym
roku mro¿one warzywa z HORTEX-u zdoby³y na Bia³orusi
tytu³ Produkt roku 2005. W VII edycji Republikañskiego
Konkursu artyku³ów ¿ywnociowych i zwyciê¿y³y w kategorii
Warzywne pó³fabrykaty.
· Polski eksport nie jest stabilny i wynika ze zbiorów warzyw
na terenie Bia³orusi oraz zbiorów i cen wystêpuj¹cych
w Polsce. Wydaje siê, ¿e nie jest mo¿liwe zawieranie
d³ugookresowych kontraktów. Niezbêdna jest szybka
reakcja na powstaj¹c¹ sytuacjê, zw³aszcza ze strony polskich
rynków rolnych i grup producenckich.
· Na warzywa w tym dziale systematycznie wprowadzane
s¹ okresowe, wysokie c³a zaporowe w okresach jesiennozimowych.
Dzia³ 08  owoce i orzechy jadalne

2005  pozosta³e warzywa przetworzone inaczej ni¿ za pomoc¹
octu lub ...,
2006  warzywa, czêci rolin konserwowane w cukrze,
2007  d¿emy, galaretki owocowe, uzyskane w drodze obróbki
cieplnej z cukrem,
2009  soki owocowe, soki warzywne nie zawieraj¹ce alkoholu.
· Zwiêkszaj¹ca siê ch³onnoæ rynku, w wyniku wzrostu
dochodów ludnoci i zmniejszenia siê sk³onnoci do
robienia przetworów w³asnych, zw³aszcza w miastach. Wartoæ
importu w ww. grupach towarowych za 9 miesiêcy 2005 r.
wynios³a 33,6 mln USD, w tym z Polski  6,0 mln USD.
· W stosunku do wyrobów miejscowych jakoæ przetworów
jest wysoka, lecz ceny s¹ równie¿ wy¿sze.
· Wystêpuje mo¿liwoæ zawierania kontraktów d³ugookresowych.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.
2301  m¹czki miêsne, rybne, niemaj¹ce zastosowania dla
¿ywnoci,
2309  artyku³y stosowane w ¿ywieniu zwierz¹t.
· Wysokie zapotrzebowanie na komponenty bia³kowe do
pasz i pasze wynika ze zbyt ma³ej produkcji w³asnej,
dotyczy to zw³aszcza specjalnych pasz i karmy. Wartoæ
importu za 9 miesiêcy 2005 r. wynios³a 69,1 mln USD,
w tym z Polski  8 mln USD.
· Wyroby s¹ konkurencyjne na rynku bia³oruskim, zw³aszcza
ze wzglêdu na jakoæ.
· Istnieje szansa na zawarcie kontraktów okresowych.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 27  paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich
destylacji; substancje bitumiczne
2701  wêgiel kamienny, brykiety ...,
2704  koks i pó³koks z wêgla kamiennego ...,

· Wysoka ch³onnoæ rynku wynika ze zbyt ma³ej produkcji
w³asnej, wysokich cen i niskiej jakoci owoców produkowanych na Bia³orusi. Wartoæ importu (za 9 miesiêcy
2005 r.) wynios³a 18,3 mln USD, w tym z Polski 
12,3 mln USD.
· Konsumenci wysoko oceniaj¹ jakoæ polskich owoców.
· Zapotrzebowanie nie jest stabilne z powodu wystêpuj¹cych
wahañ wielkoci zbiorów i cen zarówno na Bia³orusi, jak
i w Polsce.
· Aktualnie nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

· W zwi¹zku z rosn¹cymi cenami surowców energetycznych
i programem dywersyfikacji zaopatrzenia Bia³orusi w te
surowce, w nied³ugim czasie mo¿e powstaæ szansa na
eksport wêgla energetycznego na teren Bia³orusi i koksu
na potrzeby przemys³u cukrowniczego. W 2005 r. (dane
za 9 miesiêcy) Bia³oru importowa³a 69,6 tys. t wêgla
i 55,7 tys. t koksu (w tym z Polski 25,9 tys. t).
· Obecnie polska oferta eksportowa jest niekonkurencyjna
ze wzglêdu na poziom cen innych surowców energetycznych.
· Z chwil¹ powstania konkurencyjnych warunków cenowych
powstan¹ szanse na trwa³e powi¹zania handlowe.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe i alkoholowe, ocet, tytoñ

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych

Dzia³ 20  przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub
innych czêci rolin

Dzia³ 30  produkty farmaceutyczne

0808  jab³ka, gruszki, pigwa  wie¿e,

2003  grzyby i trufle przygotowane lub konserwowane,
2004  warzywa przygotowane i konserwowane,
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

3004  leki (z wyj¹tkiem produktów z pozycji 3002,
3005 lub 3006), z³o¿one z produktów zmieszanych lub
niezmieszanych ...
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· W wyniku starzenia siê spo³eczeñstwa ronie ch³onnoæ
rynku leków. Nie ma produkcji w³asnej wielu preparatów.
Wartoæ importu w tej grupie (za 9 miesiêcy 2005 r.)
wynios³a 142,6 mln USD, w tym z Polski  6,0 mln USD.
· Polskie leki w wielu grupach asortymentowych s¹
konkurencyjne zarówno ze wzglêdu na jakoæ, jak i cenê.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ handlowych.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.
Dzia³ 32  ekstrakty garbników i rodków barwi¹cych;
garbniki i ich pochodne; barwniki
3208  farby i pokosty (³¹cznie z emaliami i lakierami) na
bazie polimerów syntetycznych ...,
3209  farby i pokosty (tak¿e emalie i lakiery) na bazie
polimerów syntetycznych lub polimerów naturalnych modyfikowanych chemicznie ...,
3214  kit szklarski, kit ogrodniczy, kity ¿ywiczne, masy
uszczelniaj¹ce i podobne mastyksy; wype³niacze malarskie ...,
· Wysoka ch³onnoæ rynku zarówno detalicznego, jak
i zaopatrzeniowego budownictwa, gospodarki komunalnej
i mieszkaniowej. Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.)
w ww. grupach wynios³a 53,9 mln USD, w tym z Polski
12,9 mln USD.
· Polska oferta jest konkurencyjna pod wzglêdem jakoci
i cen.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ handlowych.
· Wystêpuje bariera dla prywatnego importu w postaci
zakazu bezc³owego wwozu przez osoby fizyczne oraz
w stosunku do grupy 3208  z dniem 16 XI 2005 r. c³o
podwy¿szone na 9 miesiêcy do 15% ( z 5%).

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i wyroby z nich
3917  rury, przewody i wê¿e oraz ich wyposa¿enie (np. z³¹cza,
kolanka, ko³nierze) ,
3920  p³yty, arkusze, folie i pasy z tworzyw sztucznych
niekomórkowych i niewzmocnionych ...,
3921  pozosta³e p³yty, arkusze, folie i pasy lub tamy
z tworzyw sztucznych
3923  artyku³y dla transportu i pakowania towarów z tworzyw
sztucznych ...,
3926  pozosta³e artyku³y z tworzyw sztucznych oraz
artyku³y z innych materia³ów...,
· Perspektywiczna ch³onnoæ wynika z zapotrzebowania na
wymienione wyroby przede wszystkim w budownictwie
mieszkaniowym i komunalnym. Wartoæ importu w ww.
grupach (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 220,1 mln USD,
w tym z Polski  22,3 mln USD.
· Zarówno pod wzglêdem jakoci, jak i ceny ww. wyroby s¹
konkurencyjne na rynku bia³oruskim.
· Jest mo¿liwoæ kszta³towania trwa³ych powi¹zañ handlowych.
· Istnieje zakaz bezc³owego wwozu przez osoby fizyczne
wielu wyrobów z mas plastycznych stosowanych w budownictwie.
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Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; korek i wyroby
z korka
Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny
4410  p³yty wiórowe lub podobne p³yty drewnopochodne,
aglomerowane ¿ywicami ...,
4411  p³yty pilniowe z drewna lub innych drewnopochodnych materia³ów z dodatkiem lub bez ¿ywic ...,
· Istnieje mo¿liwoæ wzrostu zapotrzebowania, jednak poprzez
dzia³ania niekonwencjonalne, np. przy uruchomieniu
wspólnej produkcji mebli szkieletowych na rynki trzecie,
z wykorzystaniem walorów WSE na terenie Bia³orusi.
Wartoæ importu w grupie 4410 wynios³a (za 9 miesiêcy
2005 r.) 33,8 mln USD, w tym z Polski  23,9 mln USD,
za w grupie 4411  wynios³a 19,3 mln USD, w tym
z Polski  6,0 mln USD.
· Polskie wyroby s¹ konkurencyjne zarówno w stosunku
do wyrobów bia³oruskich, jak i do importowanych z krajów
trzecich.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Sekcja X  cier drzewny lub z innego w³óknistego
materia³u celulozowego; papier
Dzia³ 48  papier i tektura; wyroby z masy papierniczej,
papieru lub tektury
4818  papier toaletowy lub analogiczny, wata celulozowa
lub wstêgi z w³ókien celulozowych ...,
· Wysoka ch³onnoæ rynku i brak w³asnej produkcji
w wystarczaj¹cej iloci. Wartoæ importu (za 9 miesiêcy
2005 r.) wynios³a  21,9 mln USD, w tym z Polski 
11,6 mln USD.
· Stosunkowo wysoka jakoæ i dogodne ceny stanowi¹
o konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ handlowych.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu,
azbestu, miki i podobnych materia³ów
Dzia³ 68  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu,
miki i podobnych materia³ów
6806  we³na ¿u¿lowa, we³na mineralna i podobne we³ny
mineralne ,
6809  wyroby z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu.
· Wysoka ch³onnoæ rynku budowlanego, przy (uruchomionej
w 2005 r.) w³asnej produkcji pewnych asortymentów.
Istnieje mo¿liwoæ wzrostu polskiego eksportu, konieczna
jest jednak intensyfikacja dzia³añ marketingowo-organizacyjnych. Wartoæ importu w grupie (za 9 miesiêcy
2005 r.) wynios³a 27,0 mln USD, w tym z Polski  9,8 mln
USD.
· Wysoka jakoæ i szeroki asortyment polskiej oferty
eksportowej stanowi¹ o konkurencyjnoci polskich
wyrobów.
· Mo¿liwoæ i koniecznoæ trwa³ych powi¹zañ handlowych.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.
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Dzia³ 69  wyroby ceramiczne
6908  ceramiczne p³yty chodnikowe, kafle lub p³ytki
cienne...,
· Wysoka ch³onnoæ rynku wynika zarówno z programów
budownictwa, jak i koniecznoci modernizacji starej
substancji mieszkaniowej. Wartoæ importu (za 9 miesiêcy
2005 r.) wynios³a 12,1 mln USD, w tym z Polski  4,2 mln
USD.
· Wysoka jakoæ polskich wyrobów, mimo wy¿szej ceny ni¿
wyrobów bia³oruskich, stanowi o pozytywnej ocenie
w zakresie konkurencyjnoci oferty.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 73  wyroby z ¿eliwa i stali
7308  konstrukcje metalowe i czêci konstrukcji ... ze stali;
p³yty, prêty, k¹towniki, kszta³towniki ...,
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynosi 36,3 mln
USD, w tym z Polski  6,9 mln USD.
Dzia³ 76  aluminium i wyroby z aluminium
7606  blachy grube, cienkie oraz tama o gruboci powy¿ej
0,2 mm, z aluminium.
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 29,4 mln
USD, w tym z Polski  0,5 mln USD.

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 39,3 mln
USD, w tym z Polski  3,2 mln USD.
8419  maszyny, instalacje lub sprzêt laboratoryjny, z podgrzewaniem elektrycznym lub bez, do poddawania materia³ów
procesom wymagaj¹cym zmiany temperatury ...,
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 52,4 mln
USD, w tym z Polski  4,8 mln USD.
8432  maszyny rolnicze, ogrodnicze lub lene do przygotowywania lub uprawy gleby...
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 24,8 mln
USD, w tym z Polski  3,5 mln USD.
8433  maszyny ¿niwne i om³otowe, tak¿e prasy do belowania s³omy i paszy ..
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 24,8 mln
USD, w tym z Polski  3,5 mln USD.
8438  maszyny gdzie indziej niewymienione do przemys³owego przygotowania lub produkcji ¿ywnoci ...,
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 25,3 mln
USD, w tym z Polski  2 mln USD.
8481  krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur,
p³aszczy kot³ów, zbiorników, kadzi ...,
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 67,3 mln
USD, w tym z Polski  2,4 mln USD.
Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich czêci;
rejestratory i odtwarzacze dwiêku

7607  folia aluminiowa o gruboci do 0,2 mm.

8504  transformatory elektryczne, statyczne, elektryczne
przekszta³tniki ...,

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 12,0 mln
USD, w tym z Polski  3,7 mln USD.

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 28,1 mln
USD, w tym z Polski  2,9 mln USD.

Dzia³ 83  wyroby ró¿ne z metali nieszlachetnych

8507  akumulatory elektryczne ³¹cznie z separatorami,
tak¿e prostok¹tnymi ..

8302  oprawy, okucia i wyroby z metalu nieszlachetnego
nadaj¹ce siê do mebli, drzwi, schodów, okien ...,

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 18,9 mln
USD, w tym z Polski  2,9 mln USD.

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 20,8 mln
USD, w tym z Polski  9,8 mln USD.

8537  tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne uk³ady
wspornikowe ...

· Jeli chodzi o wszystkie wymienione w tej sekcji towary
importowane z Polski na Bia³oru mo¿na stwierdziæ, ¿e
potencjalna, wysoka ch³onnoæ rynku bia³oruskiego wynika
z programów budownictwa, zw³aszcza super i hipermarketów
oraz infrastruktury i serwisu przydro¿nego.
· Konkurencyjnoæ polskich wyrobów nale¿y oceniæ
pozytywnie. Dodatkowym walorem jest ma³a odleg³oæ
od producentów.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.

Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 30,5 mln
USD, w tym z Polski  3,5 mln USD.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y i urz¹dzenia mechaniczne
oraz ich czêci
8418  ch³odziarki, zamra¿arki i inne urz¹dzenia ch³odz¹ce
lub zamra¿aj¹ce ...
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8544  izolowane (tak¿e emaliowane lub anodyzowane)
kable...,
Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.) wynios³a 58,2 mln
USD, w tym z Polski  7 mln USD.
Dla towarów eksportowanych z Polski na Bia³oru
wymienionych w ramach ww. sekcji odnotowana zosta³a:
· Wysoka ch³onnoæ rynku bia³oruskiego, zw³aszcza na
maszyny do przemys³owego przygotowania i produkcji
¿ywnoci  wynikaj¹ca z programu odrodzenia wsi,
dla maszyn i urz¹dzeñ elektrycznych  z programów
budownictwa, dla innych urz¹dzeñ i towarów tej sekcji
m.in.  z programów inwestycyjnych.
· Wysoka ocena konkurencyjnoci polskiej oferty eksportowej.
· Istnieje mo¿liwoæ systematycznych dostaw.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.
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Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce oraz wspó³dzia³aj¹ce urz¹dzenia transportowe
Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria
8708  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych
z pozycji od 8701 do 8705
· Potencjalna, wysoka ch³onnoæ rynku bêd¹ca nastêpstwem
rozwoju motoryzacji. Wartoæ importu (za 9 miesiêcy 2005 r.)
wynios³a 89,2 mln USD, w tym z Polski  6,9 mln USD.
· Dobra ocena konkurencyjnoci.
· Istnieje mo¿liwoæ trwa³ych powi¹zañ.
· Nie ma barier taryfowych i pozataryfowych.
Dalsze zwiêkszenie polskiego eksportu mo¿liwe jest raczej
poprzez jego wzrost w wielu grupach towarowych jednoczenie
ni¿ przez wzrost w kilku wybranych grupach. Wynika to
z jednej strony z faktu istnienia nisz w wiêkszoci segmentów
rynku bia³oruskiego, z drugiej strony  z rozdrobnienia polskiej
gospodarki i rozproszonego charakteru polskiego eksportu na
Bia³oru. Szansa na taki w³anie scenariusz istnieje w przypadku
profesjonalnego wchodzenia polskich przedsiêbiorstw na
rynek bia³oruski, samodzielnego wyszukiwania nisz, nawet
niewielkich, i ich aktywnego zape³niania.

4. Us³ugi i inne mo¿liwoci zaanga¿owania polskich przedsiêbiorstw
Walory inwestycyjne Republiki Bia³oru i polskie
zaanga¿owanie inwestycyjne
Obowi¹zuj¹ce na Bia³orusi ustawodawstwo w zakresie
inwestycji zagranicznych, bliskoæ rynku, dobra infrastruktura,
tania i wysoko wykwalifikowana si³a robocza oraz mo¿liwoci
ekspansji polskich firm na inne rynki wschodnie poprzez
Bia³oru, w tym przede wszystkim na rynek rosyjski,
decyduj¹ o tym, ¿e kraj ten mo¿e byæ atrakcyjnym
partnerem w dziedzinie wspó³pracy inwestycyjnej.
W 2005 r. na Bia³orusi dzia³a³o 350 spó³ek produkcyjnohandlowych z udzia³em kapita³u polskiego (czwarte miejsce
pod wzglêdem ich liczby po Rosji USA, RFN), w tym
127 przedsiêbiorstw ze 100% udzia³em kapita³u polskiego.
Zaanga¿owanie polskiego kapita³u na Bia³orusi na koniec
2004 r. (póniejszych danych brak) szacowano na oko³o
29 mln USD, z czego polskie inwestycje bezporednie  na
11 mln USD (tj. 2% ca³oci inwestycji zagranicznych  111.
miejsce wród g³ównych inwestorów, 8. miejsce co do
wysokoci inwestycji bezporednich  1,3% ich ca³ej wartoci).
Firmy z udzia³em kapita³u polskiego nale¿¹ g³ównie do firm
ma³ych lub rednich. Wyj¹tek stanowi INCOFOOD
i grupa firm powi¹zanych z t¹ spó³k¹  funkcjonuj¹c¹
w Brzeciu w Wolnej Strefie Ekonomicznej. Firma ta
zainwestowa³a w maj¹tek trwa³y oko³o 33 mln USD i obecnie
jest najwiêkszym i najnowoczeniejszym zak³adem miêsnym
na Bia³orusi, zatrudniaj¹cym ponad 1100 osób. Produkuje na
eksport na Ukrainê i do Rosji, z surowca miêsnego
importowanego g³ównie z Polski. Utworzy³a ona wraz
z udzia³owcami jeszcze cztery spó³ki, dzia³aj¹ce w produkcji
drobiarskiej, przetwórstwie owocowo-warzywnym i handlu.
Nale¿y dodaæ, ¿e grupa ta, mimo bardzo trudnych warunków funkcjonowania, odnios³a sukces i, importuj¹c z Polski
surowiec miêsny i pisklêta, przyczyni³a siê do dynamicznego
wzrostu polskiego eksportu na Bia³oru w odpowiednich
grupach towarowych.
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Klimat inwestycyjny na Bia³orusi oceniany jest jako
niekorzystny ze wzglêdu na dominacjê pañstwa w gospodarce,
skomplikowane i czêsto zmieniane prawo gospodarcze, z³o¿one
i czasoch³onne procedury rejestracyjno-zezwalaj¹ce, fiskalny
charakter pañstwa oraz nieprzewidywalnoæ postêpowania
w³adz ustawodawczych i wykonawczych w odniesieniu do
polityki gospodarczej. W wyniku tego nap³yw inwestycji
zagranicznych jest znikomy w stosunku do potrzeb i mo¿liwoci
kapita³u zagranicznego, równie¿ rosyjskiego.
Nie oznacza to, ¿e nie ma mo¿liwoci lokowania tu
z sukcesem inwestycji, zw³aszcza w Wolnych Strefach
Ekonomicznych, funkcjonuj¹cych w Brzeciu, Grodnie, Homlu,
Miñsku, Mohylewie i Witebsku. Przyk³adem tego jest
INCO-FOOD. Strefy te s¹ po³¹czeniem specjalnych stref
ekonomicznych i wolnych obszarów celnych. Funkcjonuj¹ce
tam przedsiêbiorstwa (bia³oruskie i zagraniczne) ,przy
spe³nieniu okrelonych warunków, mog¹ uzyskiwaæ zarówno
ulgi podatkowe, jak i celne.
W celu zmniejszenia ró¿nic w warunkach dzia³ania przedsiêbiorstw w strefach i poza nimi, w 2005 r. wprowadzono
zmiany w funkcjonowaniu tych stref. Zgodnie z Dekretem
Prezydenta Bia³orusi, nr 262 z dnia 9 czerwca 2005 r., ulgi
celne stosowane s¹ w przypadku zakupu materia³ów do
produkcji wy³¹cznie eksportowanej i antyimportowej (poprzednio ulgi dotyczy³y ca³oci importu). Zrównano wszystkie
strefy pod wzglêdem podatków naliczanych od zarejestrowanych tam przedsiêbiorstw i ulg dla nich. Miêdzy innymi,
ulga w podatku od zysku wynosi 50% i ponadto przez 5 lat
od chwili zg³oszenia rozpoczêcia dzia³alnoci gospodarczej
podatek ten nie jest naliczany. Zmiany te, niekorzystne dla
obecnych rezydentów stref, wprowadzono w ¿ycie, mimo
gwarancji w Kodeksie inwestycyjnym RB, ¿e zmiany
pogarszaj¹ce nie bêd¹ wprowadzane dla przedsiêbiorstw ju¿
funkcjonuj¹cych w strefach przez 5 lat.
Nale¿y podkreliæ, ¿e na Bia³orusi stosowane s¹ innego typu
ograniczenia dla towarów importowanych. Dotyczy to instrumentów w zakresie regulacji handlu wewnêtrznego. S¹ to:
· w dziedzinie towarów konsumpcyjnych  ograniczenia
w dostêpie towarów importowanych do handlu detalicznego
(maksymalne limity takich towarów w handlu detalicznym,
zró¿nicowane podatki od obrotu towarami importowanymi
i bia³oruskimi na niekorzyæ importowanych, ustne i pisemne
zakazy i nakazy w³adz administracyjnych ograniczaj¹ce
obrót towarami z importu itp.),
· w dziedzinie artyku³ów zaopatrzeniowych  nieprzejrzyste
przetargi, ograniczaj¹ce szanse sprzeda¿y wyrobów
importowanych, funkcjonowanie systemu scentralizowanych
komisji, maj¹cych na celu ograniczanie zaopatrzenia z importu (Ministerstwo Rolnictwa i Wy¿ywienia, Ministerstwo
Zdrowia, specjalna Komisja ds. Podniesienia Konkurencyjnoci Gospodarki Bia³oruskiej przy Radzie Ministrów
RB, niepublikowane zakazy zakupu towarów z importu
za rodki bud¿etowe itd.)
Dotychczas, poza jednostkowymi przyk³adami, nie ma na
Bia³orusi du¿ych polskich inwestycji w formie zak³adów
produkcyjnych, które by³yby w stanie zainicjowaæ znaczny
wzrost polskiego eksportu w pojedynczych grupach towarowych, rzutuj¹cy na wartoæ ca³ego polskiego eksportu,
dotyczy to równie¿ wykonawstwa obiektów budowlanych na
terenie Bia³orusi.
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

BONIA I HERCEGOWINA
Obroty handlowe Polski z Bośnią i Hercegowiną w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

28 396

41 477

73 381

87 873

84 302

112 530

296,9

Import

4 057

4 417

4 732

4 661

8 546

42 445

210,6

Obroty

32 453

45 894

78 113

92 534

92 848

154 975

286,1

Saldo

24 339

37 060

68 649

83 212

75 756

70 085

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Boni¹ i Hercegowin¹ (BiH)
w latach 2000-2004 wzros³y niemal trzykrotnie  z 32,5 mln
USD do 92,8 mln USD. Natomiast w 2005 r., wed³ug
danych za 11 miesiêcy, osi¹gnê³y ju¿ poziom 155 mln USD.
Eksport Polski do (BiH) w latach 2000-2003 systematycznie
wzrasta³ z 28,4 mln USD do 87,8 mln USD. Po nieznacznym
spadku w 2004 r. do 84,3 mln USD, zacz¹³ ponownie
wzrastaæ, osi¹gaj¹c w 2005 r. wartoæ 112,5 mln USD (dane
za 11 miesiêcy). Wartoæ polskiego importu z BiH w latach
2000-2004 równie¿ ros³a, jednak w mniejszym tempie 
z 4 mln USD do 8,5 mln USD. Gwa³towny jego wzrost  do
42,4 mln USD nast¹pi³ w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy).
Saldo wzajemnych obrotów handlowych w latach 2000-2003
odzwierciedla³o tendencje obserwowane w eksporcie i zwiêksza³o siê z 24,3 mln USD do 83,2 mln USD. Od 2004 r.
wielkoæ salda zaczê³a maleæ  odnotowuj¹c wartoæ 75,8 mln
USD, a za 11 miesiêcy 2005 r. 70,1 mln USD.

 6,4%. redni poziom stawek celnych ad valorem dla produktów
przemys³owych wynosi 6,3%, z wyj¹tkiem tekstyliów (dzia³y
od 50 do 63), dla których redni poziom stawek jest wy¿szy
i wynosi 10,45%.

Udzia³ polskiego eksportu w imporcie Boni i Hercegowiny (BiH) mia³ tendencjê rosn¹c¹ od 0,64% w 2000 r. do
1,73% w okresie 11 miesiêcy 2005 r. Polska zajmuje obecnie
jedenaste miejsce w imporcie ogó³em i siódme w imporcie z
krajów Unii Europejskiej.

0102 90 41  byd³o rzene od 160 do 300 kg  5% + 0,50 KM/kg,

Wartoæ polskiego eksportu do BiH w okresie 11 miesiêcy
2005 r. wynosi³a 112,5 mln USD, co stanowi³o wzrost o 48,2%
w stosunku do analogicznego okresu 2004 r.

0102 90 59  byd³o rzene pozosta³e do 450 kg  10%
+ 0,50 KM/kg,

Dominuj¹cymi grupami towarów, które ³¹cznie stanowi³y
blisko 65% wartoci polskiego eksportu ogó³em by³y:
 wyroby z ¿elaza, ¿eliwa i stali (39,5 mln USD),
 zwierzêta ¿ywe, g³ównie byd³o (18,3 mln USD),
 meble i akcesoria (14,8 mln USD).

0103 92 00  trzoda chlewna  pozosta³e  10% + 0,50 KM/kg.

Polska importowa³a z BiH g³ównie surowce i pó³produkty.
Zdecydowanie dominowa³y rudy metali, których wartoæ
importu, w okresie 11 miesiêcy 2005 r., wynios³a 20,4 mln
USD. Znacz¹c¹ pozycjê w imporcie zajmowa³y równie¿
chemikalia oraz aluminium i wyroby z aluminium.

redni poziom stawek celnych na towary rolno-spo¿ywcze,
okrelone w dzia³ach 1-24 taryfy celnej, wynosi 6,6% ad valorem
zwiêkszony o dodatkow¹ stawkê naliczan¹ od iloci lub wagi
(w odniesieniu do okrelonych 852 pozycji).
Stawki celne na import ¿ywych zwierz¹t wynosz¹:
0102 10 10  ja³ówki hodowlane  5%,
0102 10 30  krowy  10%,
0102 90 05  cielêta do 80 kg  5%,
0102 90 21  byd³o rzene do 160 kg  5% + 0,50 KM/kg,
0102 90 29  byd³o pozosta³e do 160 kg  10% + 0,50 km/kg,
0102 90 49  byd³o pozosta³e od 160 do 300 kg  10%
+ 0,50 KM/kg,
0102 90 51  ja³ówki rzene powy¿ej 300 kg  5% + 0,50 KM/kg,

0103 10 00  trzoda chlewna  maciory hodowlane  0%,
W 2004 r. wprowadzono bezc³owe (kwartalne) kontyngenty
na import miêsa wo³owego, wieprzowego i drobiowego, by
umo¿liwiæ zak³adom przetwórczym import tañszego surowca.
Warunkiem skorzystania z bezc³owego importu jest uprzedni
zakup surowca krajowej produkcji w nastêpuj¹cej proporcji:
 wieprzowina: 1 kg bezc³owego miêsa z importu za 2 kg
miêsa wieprzowego krajowej produkcji,
 wo³owina i drób: 3 kg bezc³owego miêsa z importu za
ka¿dy kilogram miêsa krajowej produkcji.

Bariery taryfowe

Kwartalne kontyngenty i stawki celne na importowane
miêso wynosz¹ (dla ka¿dego towaru podano odpowiednio:
pozycjê PCN, opis pozycji, kontyngent bezc³owy w tonach,
stawkê celn¹ na import poza kontyngentem):

Wysokoæ importowych stawek celnych konwencyjnych
wynosi 0%, 5%, 10% i 15%. redni poziom stawek celnych

0202 30 90  pozosta³e miêso wo³owe mro¿one, bez koci,
1.273, 10% + 1,50 KM/kg,

1. Warunki dostêpu do rynku
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0203 19 15  miêso wieprzowe wie¿e, ch³odzone, mro¿one
 boczek i jego kawa³ki, 652, 10% + 1,50 KM/kg,
0203 22 19  miêso wieprzowe wie¿e, ch³odzone, mro¿one
 ³opatki i ich kawa³ki, 450, 10% + 1,20 KM/kg,
0207 14 10  miêso i podroby z drobiu wie¿e i mro¿one,
bez koci, 2.268, 10% + 2,00 KM/kg,
0210 11 31  miêso wieprzowe i podroby jadalne solone,
w solance, suszone, wêdzone, jadalne m¹czki i grysiki z miêsa
i podrobów  szynki i ich kawa³ki, 80, 10% + 2,50 KM/kg,
0210 19 81  miêso wieprzowe i podroby jadalne solone,
w solance, suszone, wêdzone, jadalne m¹czki i grysiki z miêsa
i podrobów  pozosta³e, bez koci, 120, 10% + 2,50 KM/kg.
Stawki celne na wyroby miêsne wynosz¹ 10% plus 3,00 
3,50 KM/kg.
Stawki preferencyjne stosowane s¹ w handlu z omioma
pañstwami (Albani¹, S³oweni¹, Chorwacj¹, Serbi¹ i Czarnogór¹,
Macedoni¹, Turcj¹, Mo³dow¹ i Rumuni¹), z którymi BiH
podpisa³a umowy o wolnym handlu.
Stawka celna 0% stosowana jest w imporcie nastêpuj¹cych
towarów:
· maszyny i wyposa¿enie bêd¹ce wk³adem rzeczowym
inwestycji zagranicznej,
· wyposa¿enie dla wojska i policji finansowane w ca³oci
przez donatorów,
· wyposa¿enie dostarczane w ramach projektów odbudowy
i rehabilitacji zatwierdzonych przez rz¹d BiH i w³adze
lokalne lub finansowanych w ca³oci przez miêdzynarodowe
organizacje lub banki rozwoju,
· materia³y do produkcji przeznaczonej na eksport.
Rz¹d mo¿e podj¹æ decyzjê o obni¿eniu stawki celnej do
wartoci 0% w przypadku importu maszyn, urz¹dzeñ, aparatów
i instrumentów, do produkcji których u¿yto czêci wyprodukowanych w BiH.
Na towary importowane sprzedawane po cenach poni¿ej
ich wartoci lub w jaki sposób subsydiowane, mog¹ byæ
na³o¿one c³a antydumpingowe i wyrównawcze.

Bariery pozataryfowe
Op³ata w wysokoci 1% od wartoci celnej towaru
pobierana jest przy odprawie i przeznaczona na pokrycie
kosztu postêpowania celnego. Z op³aty tej zwolnione s¹ towary
przeznaczone dla wojska i policji finansowane w ca³oci
przez donatorów, towary importowane w ramach rz¹dowych
projektów odbudowy (rz¹du BiH i w³adz lokalnych) oraz
towary wymienione w za³¹czniku nr 4 do Ustawy o polityce
celnej.

Wymagana jakoæ miêsa i jego produktów okrelona jest
przepisami obowi¹zuj¹cymi w by³ej Jugos³awii oraz przepisami
Pañstwowego Urzêdu Weterynaryjnego. Produkty musz¹ byæ
przebadane na obecnoæ bakterii i zanieczyszczeñ, nie mog¹
zawieraæ hormonów i antybiotyków.
Pañstwowy Urz¹d Weterynaryjny okrela wymogi obowi¹zuj¹ce w imporcie ¿ywych zwierz¹t, miêsa (wie¿ego,
ch³odzonego, mro¿onego) leków weterynaryjnych, jaj do
reprodukcji, nasienia itp., a tak¿e wydaje wstêpne zezwolenia
na import (druki do wype³nienia na stronie internetowej
www.vet.gov.ba). Firmy, które uzyska³y zezwolenie s¹
rejestrowane w Urzêdzie Weterynaryjnym. Lista tych firm
(równie¿ dostêpna na tej stronie) liczy 1233 pozycje. Koszt
zezwolenia wynosi 350 KM. Termin oczekiwania na zezwolenie wynosi do 30 dni. Okres wa¿noci zezwoleñ na import
¿ywych zwierz¹t i miêsa wynosi 60 dni, a w przypadku
leków weterynaryjnych 120 dni.
Ostateczne zezwolenia wydaje Ministerstwo Handlu
Zagranicznego i Wspó³pracy Gospodarczej na podstawie
wstêpnego zezwolenia Pañstwowego Urzêdu Weterynarii.
Do wniosku, oprócz wstêpnego zezwolenia, nale¿y do³¹czyæ
specyfikacjê (z podaniem kodu taryfy celnej) i kopiê faktury
pro-forma. Op³ata za wydanie zezwolenia wynosi 20 KM.
Termin oczekiwania na zezwolenie  10 dni.
Importowane zwierzêta i produkty pochodzenia zwierzêcego
musz¹ posiadaæ certyfikaty weterynaryjne wydane w kraju
pochodzenia i podlegaj¹ kontroli weterynaryjnej na przejciach
granicznych oraz kontroli sanitarnej i rynkowej w punktach
celnych. Import zwierz¹t i produktów pochodzenia zwierzêcego
mo¿e odbywaæ siê przez wyznaczone przejcia graniczne.
S¹ to: Orasje, Gradiska, Izacic, Doljani (na granicy z Chorwacj¹),
Raca (na granicy z Serbi¹ i Czarnogór¹), a tak¿e port lotniczy
w Sarajewie.
Import pozosta³ych produktów pochodzenia zwierzêcego
(mleka i produktów mlecznych, mleka w proszku, lodów,
serów, mas³a, skór, we³ny, po¿ywienia dla zwierz¹t itp.) nie
wymaga zezwolenia, jeli produkty posiadaj¹ miêdzynarodowe
certyfikaty weterynaryjne.
W momencie sprzeda¿y wszystkie towary  zarówno
importowane, jak i wyprodukowane w BiH  s¹ opodatkowane
podatkiem obrotowym, a towary luksusowe  równie¿
podatkiem akcyzowym. Wysokoæ podatków ustalana jest
przez w³adze lokalne. Stawki podatku obrotowego wynosz¹
tam 20% i 10% od towarów oraz 10% od us³ug.
Zakaz importu dotyczy:
· samochodów osobowych i przyczep starszych ni¿ 7-letnie,
· samochodów ciê¿arowych i autobusów starszych ni¿ 10-letnie,
· u¿ywanych opon.

Oprócz taryfowych stawek celnych rz¹d BiH (w uzgodnieniu
z administracj¹ terenow¹) mo¿e wprowadziæ dodatkow¹
op³atê sezonow¹ na niektóre nieprzetworzone towary rolne.
Op³ata mo¿e byæ wprowadzona na podstawie art. 19 § 7
Ustawy o polityce celnej i tylko na okrelony czas.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami miêdzynarodowymi,
rz¹d BiH mo¿e zakazaæ importu, eksportu i tranzytu
poszczególnych towarów przez terytorium BiH, jeli mog³yby
one stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzkiego lub
rodowiska naturalnego.

Ustawa o polityce handlu zagranicznego (art. 7 § 3) stanowi,
¿e okrelone towary wymagaj¹ przeprowadzenia kontroli
sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej i ekologicznej.
Wysokoæ op³at za te czynnoci ustalana jest zgodnie z art.
VIII GATT.

Ustawa rozró¿nia dwa rodzaje wiadectw pochodzenia
towarów: preferencyjne i niepreferencyjne. Preferencjami
objête s¹ towary pochodz¹ce z krajów, z którymi BiH zawar³a
umowy o wolnym handlu (tj. z Albanii, S³owenii, Chorwacji,
Serbii i Czarnogóry, Macedonii, Turcji, Mo³dowy i Rumunii).
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wiadectwo pochodzenia powinno spe³niaæ nastêpuj¹ce
wymogi:
· byæ wydane przez instytucjê posiadaj¹c¹ odpowiednie
uprawnienia,
· zawieraæ dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê towaru: liczbê
opakowañ, ich cechy charakterystyczne, oznaczenia i numery, rodzaj produktu, jego wagê netto i brutto lub liczbê
i objêtoæ, b¹d inne szczegó³owe dane,
· zawieraæ nazwê za³adowcy.

Rynek produktów rolno-spo¿ywczych

W³adze celne mog¹ za¿¹daæ dodatkowych dowodów na to,
¿e wiadectwo pochodzenia zosta³o sporz¹dzone zgodnie
z wymogami Ustawy o handlu zagranicznym.

Rynek byd³a ¿ywego

Urzêdy celne maj¹ prawo pobierania próbek towarów
w celu sprawdzenia informacji podanych w deklaracji celnej,
dotycz¹cych iloci, rodzaju, jakoci, pochodzenia i klasyfikacji.
Towar nie mo¿e byæ dopuszczony do obrotu, dopóki c³o
nie jest zap³acone. Wymaga siê, by importer z³o¿y³ depozyt
gotówkowy lub gwarancjê bankow¹.
Informacje na opakowaniach musz¹ byæ przet³umaczone
na obowi¹zuj¹ce w BiH jêzyki (boniacki, chorwacki, serbski).
Etykiety musz¹ zawieraæ nazwê produktu, adres importera,
kraj pochodzenia, iloæ i/lub wagê netto, sk³adniki, sposób
przechowywania, u¿ycia lub stosowania oraz niezbêdne
ostrze¿enia.
Produkty ¿ywnociowe zarówno w opakowaniach do sprzeda¿y
detalicznej, jak i w opakowaniach zbiorczych, musz¹ byæ
oznakowane etykietami zawieraj¹cymi: datê przydatnoci do
spo¿ycia, spis zawartych w produkcie sk³adników, witamin,
minera³ów i innych dodatków ¿ywnociowych. Etykiety
musz¹ ponadto zawieraæ nazwê produktu, adres producenta,
nazwê i adres importera, wagê netto, sk³adniki, sposób
przechowywania i inne wa¿ne informacje i ostrze¿enia.
Artyku³y przemys³owe musz¹ byæ zaopatrzone w instrukcjê
obs³ugi, specyfikacjê, listê punktów serwisowych, kartê
gwarancyjn¹ i inne niezbêdne informacje. Wszystkie
informacje musz¹ byæ przet³umaczone na jêzyki urzêdowe
obowi¹zuj¹ce w BiH i umieszczone na produktach przed ich
dopuszczeniem do obrotu.
Importowane produkty musz¹ odpowiadaæ normom
technicznym i jakociowym obowi¹zuj¹cym w BiH.
Certyfikaty zagraniczne uznawane s¹ na zasadzie wzajemnoci, zgodnie z miêdzynarodowymi umowami, których
stron¹ jest BiH.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Liczba ludnoci BiH wynosi ok. 3,8 mln (wg. szacunków
Banku wiatowego 4,1 mln), a rednia p³aca netto  257
EUR (2004 r.). Odsetek ludnoci, której miesiêczne dochody
przekraczaj¹ tysi¹c dolarów amerykañskich wynosi zaledwie
2,5%, 20% ¿yje poni¿ej progu ubóstwa. Dlatego te¿ dla 60%
konsumentów cena odgrywa przy zakupie rolê najwa¿niejsz¹.
Kraj pochodzenia i marka towaru brana jest pod uwagê tylko
przez 14% konsumentów, a opakowanie ma znaczenie
zaledwie dla 2% odbiorców.
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Krajowa produkcja nie pokrywa zapotrzebowania na
produkty ¿ywnociowe. Produkcja szklarniowa praktycznie
nie istnieje (w ca³ym kraju zaledwie 22 ha). Hodowla byd³a,
trzody chlewnej i owiec (w wyniku dzia³añ wojennych)
zmniejszy³a siê o po³owê. Prawie wszystkie produkty
¿ywnociowe s¹ importowane.

W 1991 r. roczne spo¿ycie miêsa na osobê wynosi³o 42 kg,
a w 2005 r.  35 kg (w tym 14 kg miêsa wo³owego).
Konsumpcja wzrasta i szacuje siê, ¿e w 2006 r. osi¹gnie ona
ok. 40 kg na osobê. Cena ¿ywca krajowej produkcji wynosi
3,5 KM (2004 r.). Z 200 du¿ych i redniej wielkoci ubojni
dzia³aj¹cych na terenie BiH w 1991 r., obecnie dzia³a
zaledwie 30 rednich i kilka du¿ych oraz znaczna liczba
ma³ych firm.

Rynek wyrobów miêsnych
Miêso i wyroby miêsne (zw³aszcza suszone i wêdzone)
maj¹ d³ug¹ tradycjê i nale¿¹ w BiH do preferowanych produktów
spo¿ywczych. Wiêkszoæ z nich zawiera mieszankê miêsa
drobiowego i wo³owego, ze wzglêdu na ludnoæ muzu³mañsk¹,
która nie jada wieprzowiny. Ze wzglêdu na niski potencja³
nabywczy ludnoci, preferowane s¹ tañsze rodzaje miêsa,
st¹d 50% produkcji stanowi¹ wyroby z drobiu, 35-50%
z miêsa wo³owego i tylko 10-15% wyroby z wieprzowiny.
Na rynku dzia³a oko³o 20 zak³adów miêsnych, w tym trzy
du¿e przetwórnie, które posiadaj¹ nowoczesne wyposa¿enie
i dysponuj¹ mocami produkcyjnymi na poziomie oko³o 40 t
dziennie. Produkuj¹ jednak zaledwie 80 t miesiêcznie.
Powodem niewykorzystania mocy produkcyjnych jest brak
mo¿liwoci eksportu w³asnej produkcji (ze wzglêdu na
niedostatecznie rozwiniêty system kontroli weterynaryjnej
i certyfikacji, niespe³niaj¹cy standardów europejskich) oraz
import tañszych wyrobów, jak równie¿ brak krajowego surowca
(krajowi hodowcy nie s¹ w stanie dostarczyæ odpowiedniej
jakoci miêsa po odpowiednich cenach).

Rynek drobiu i wyrobów z drobiu
Rosn¹ca od kilku lat krajowa produkcja drobiu nie pokrywa
szybko wzrastaj¹cego popytu. Jest ona droga i zak³ady
przetwórcze zmuszone s¹ do importu tañszego surowca.
Roczne spo¿ycie wynosi 15 kg miêsa drobiowego i 150 sztuk
jaj na osobê. Najpopularniejsze s¹ kurczêta, miêso indycze
jest mniej znane. Roczne zapotrzebowanie rynku wynosi
ponad 50 tys. t miêsa i 570 mln jaj. Lokalna produkcja
wynosi 20 mln brojlerów i oko³o 400 mln jaj i nie zaspokaja
popytu. Krajowy drób jest dro¿szy od importowanego m.in.
ze wzglêdu na s³aby materia³ genetyczny, brak dowiadczenia
w prowadzeniu du¿ych hodowli, niedostatek krajowej paszy
i wysokie op³aty za us³ugi weterynaryjne.
Rz¹d wspiera krajowych producentów poprzez na³o¿enie
c³a ochronnego na import drobiu w wysokoci 10% ad valorem
plus 2 KM/kg. Na podstawie umów o wolnym handlu,
w obrotach z Serbi¹ i Czarnogór¹, Chorwacj¹ i Macedoni¹
stawka celna wynosi 0%. Natomiast w obrocie z pozosta³ymi
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krajami, z którymi podpisane s¹ umowy o wolnym handlu,
stawki celne obni¿ono do 35% stawki bazowej w imporcie
z Turcji, 40%  w imporcie z Mo³dowy i Albanii.
Wyroby z miêsa drobiowego (kurcz¹t i indyków) ob³o¿one
s¹ c³em w wysokoci 10% plus 3,50 KM/kg. Dodatkowo
obowi¹zuje op³ata celna w wysokoci 1%. Ponadto produkcja
brojlerów jest subwencjonowana.

Rynek zbó¿ i produktów zbo¿owych
Stan statystyki i brak jednego centralnego ministerstwa
ds. rolnictwa uniemo¿liwia zebranie danych o krajowej
produkcji zbó¿. Import zbó¿ i produktów zbo¿owych w okresie
9 miesiêcy 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ 124 mln USD (2,56%
importu ogó³em). Pszenica sprowadzana jest z Wêgier,
Chorwacji, Argentyny, Brazylii, Kanady, Francji, Urugwaju
i USA. Z powodu braku mo¿liwoci magazynowania wiêkszych
iloci zbo¿a, krajowe m³yny wol¹ kupowaæ mniejsze iloci.
Najwiêkszy krajowy m³yn i piekarnia (Klas w Sarajewie)
magazynuje 40% krajowych zapasów. Popyt jest raczej na
tañsze, niskobia³kowe gatunki zbó¿. Ponadto w Republice
Serbskiej pszenica jest subsydiowana w wysokoci 0,05 KM/kg,
a kukurydza w wysokoci 0,50 KM/kg.

Rynek budowlany
Jest to rynek perspektywiczny. Powojenna odbudowa kraju,
wspomagana przez miêdzynarodowe organizacje finansowe,
poci¹ga za sob¹ wzrost zapotrzebowania na materia³y
budowlane i konstrukcyjne. Wywóz pó³wyrobów ze stali
niestopowej, który stanowi blisko po³owê ca³ego polskiego
eksportu zwi¹zany jest z rosn¹cym popytem na materia³y
budowlane.
W BiH nie produkuje siê szk³a  zapotrzebowanie w 100%
pokrywa import. Maj¹c na uwadze istniej¹ce zasoby
niezbêdnych surowców oraz du¿y popyt, opracowano studium
wykonalnoci projektu budowy huty szk³a w Tuzli. Obecnie
poszukuje siê mo¿liwoci sfinansowania tego projektu. Dla
wielu innych projektów inwestycyjnych Agencja Promocji
Inwestycji (FIPA) poszukuje partnerów.

Rynek motoryzacyjny
Wojna w 1992 r. zakoñczy³a 20-letni okres produkcji
samochodów Volkswagen w fabryce TAS  Vogoèa ko³o
Sarajewa. Z pomoc¹ rz¹du niemieckiego  grupa Volkswagen
objê³a 58% udzia³u w zak³adzie (42% nale¿y do filii
s³oweñskiej firmy Prevent Sarajewo) i w 1998 r. wznowi³a
produkcjê monta¿ow¹ systemem SKD. W 2005 r. zak³ady
Volkswagen Sarajewo wyprodukowa³y ok. 4 tys. samochodów
ró¿nych marek (Golf, Passat, Polo, Audi, Skoda) w systemie
SKD. Sarajewskie zak³ady Volkswagena produkuj¹ tak¿e
czêci zamienne. Zak³ady SOKO w Mostarze, które przed
1992 r. produkowa³y autobusy i zak³ady KOSMOS w Banja
Luce, produkuj¹ce samochody dostawcze nie wznowi³y jeszcze
produkcji (wojna spowodowa³a zniszczenie wyposa¿enia
zak³adów i istniej¹cych powi¹zañ kooperacyjnych). Obecnie
na rynku dzia³a oko³o 26 zak³adów produkuj¹cych czêci dla
motoryzacji.
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Pod koniec 2004 r. w BiH by³o zarejestrowanych 673,8 tys.
samochodów. Cechy charakterystyczne rynku motoryzacyjnego
BiH to:
· kilkunastoprocentowe tempo wzrostu sprzeda¿y samochodów
(w 2004 r. wzrost wynosi³ 13,4%),
· wiêksze tempo wzrostu sprzeda¿y samochodów dostawczych
ni¿ osobowych,
· dominacja osób fizycznych po stronie popytowej (70%
nabywców samochodów osobowych to klienci indywidualni),
· popularnoæ takich marek jak: Skoda, VW i Reanult
wród samochodów dostawczych,
· sprzeda¿ blisko po³owy nowych samochodów w leasingu,
· rednia wieku samochodu wynosz¹ca 13,5 lat,
· niew³aciwa eksploatacja i konserwacja pojazdów.
Tak wysoka rednia wieku samochodów w BiH jest
skutkiem niskiej si³y nabywczej ludnoci oraz istniej¹cych
jeszcze do niedawna mo¿liwoci importu samochodów bez
ograniczeñ wiekowych. Od 2000 r. w przypadku importu
samochodów osobowych obowi¹zuj¹c¹ granic¹ wieku jest
7 lat, a w przypadku samochodów ciê¿arowych i autobusów
10 lat.
W 2004 r. na rynku BiH sprzedano 9650 nowych samochodów,
w tym 7708 osobowych i 1942 dostawczych (ród³o: ProAuto Magazine, luty 2005). Postêpuj¹cy rozwój gospodarki,
wzrost p³ac i si³y nabywczej spo³eczeñstwa oraz postêpuj¹ce
zu¿ycie starych samochodów bêd¹ wp³ywaæ na wzrost popytu
na nowe samochody i tym samym na mo¿liwoci zwiêkszenia
polskiego eksportu.
W 2005 r. wartoæ polskiego eksportu pojazdów
samochodowych do BiH wynios³a 356 tys. EUR (dane Izby
Handlu Zagranicznego BiH), podczas gdy import BiH by³
prawie dziesiêciokrotnie wiêkszy i wynosi³ blisko 340 mln
EUR. Produkowane w Polsce samochody (modele dostawcze
VW, fiaty i ople) pod wzglêdem udzia³u w rynku zajmuj¹
w BiH wysokie miejsca: Volkswagen  pierwsze, Fiat 
trzecie, a Opel  pi¹te.

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Z informacji przekazanych przez WEH wynika, ¿e w polskim
eksporcie wg sekcji PCN ³¹cznie 83,5% udzia³u maj¹
nastêpuj¹ce grupy towarowe (dane za 9 miesiêcy 2005 r.):
 Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z nich  51,1%,
 Sekcja I  zwierzêta ¿ywe i produkty pochodzenia
zwierzêcego  18,2%,
 Sekcja XX  wyroby ró¿ne  14,2%,
Do dominuj¹cych grup towarowych, których ³¹czna
wartoæ stanowi ponad 80,5% wartoci polskiego eksportu
ogó³em nale¿¹:
 pó³wyroby z ¿elaza, ¿eliwa i stali (48,7%),
 byd³o ¿ywe oraz miêso, podroby i ryby (18,2%),
 meble, stela¿e, materace i pociel (13,5%).
G³ówne grupy towarowe w eksporcie polskim do BiH na
poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN:
· 7207  pó³wyroby ze stali niestopowej,
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· 0102  byd³o ¿ywe,
· 9403  meble biurowe, kuchenne, pokojowe, z drewna,
metalu i tworzyw sztucznych oraz ich czêci,
· 9401  meble do siedzenia, równie¿ przekszta³cane w miejsca
do spania oraz ich czêci
stanowi¹ 80,1% wartoci eksportu, a ³¹cznie z dwiema
kolejnymi pozycjami tj.

· 4818  papier toaletowy, chusteczki kosmetyczne, rêczniki
papierowe, serwetki, artyku³y higieniczno-sanitarne do
u¿ytku domowego i szpitalnego,
· 8545  elektrody wêglowe, szczotki wêglowe, wêgle do
lamp, wêgiel do baterii oraz inne wyroby z grafitu do
zastosowañ elektrotechnicznych
stanowi¹ 84,3% wartoci eksportu.
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Obroty handlowe Polski z Bułgarią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

81 305

90 204

82 957

123 882

177 630

234 474

218,5

Import

35 366

59 914

61 783

89 304

131 196

153 973

371,0

Obroty

116 671

150 118

144 740

213 186

308 826

388 447

264,7

45 939

30 290

21 174

34 578

46 434

80 501

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2005 nastêpowa³ stopniowy wzrost polskobu³garskiej wymiany towarowej. W 2002 r. odnotowano
niewielki spadek eksportu (spowodowany zmniejszeniem
dostaw wêgla energetycznego), nie mia³ on jednak znacz¹cego
wp³ywu na poziom wymiany z Bu³gari¹. W latach 2000-2004
polski eksport wzrós³ o 118%, natomiast import o 271%.

1. Warunki dostêpu do rynku

W okresie 2000-2005 saldo obrotów handlowych Polski
z Bu³gari¹ by³o dodatnie.

Brak bezporedniej wspó³pracy miêdzy polskimi i bu³garskimi
bankami zmusza firmy do korzystania z porednictwa
banków innych pañstw co wyd³u¿a czas operacji i podnosi
koszty. Ma to znaczenie zw³aszcza przy dzia³aniach zwi¹zanych
m.in. z leasingiem finansowym, czy kosztami prac us³ugowych.
Polscy inwestorzy maj¹ trudnoci z uzyskaniem kredytów
w bankach polskich na finansowanie inwestycji w Bu³garii,
za Bu³garia poszukuje inwestorów z w³asnym kapita³em.

W 2005 r. wartoæ wzajemnych obrotów handlowych (dane
za 11 miesiêcy) wynios³a 388,4 mln USD, co w porównaniu
z analogicznym okresem 2004 r. oznacza wzrost o ok. 40,6%.
Polski eksport osi¹gn¹³ wartoæ 234,5 mln USD i by³ wy¿szy
o 48,5%, import za  ok. 154 mln USD i wzrós³ o 30%.
G³ównymi grupami towarowymi w polskim eksporcie do
Bu³garii w okresie styczeñ-listopad 2005 r. by³y:
 wyroby przemys³u elektromaszynowego, w tym g³ównie
AGD i RTV (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie na rynek bu³garski stanowi³ 23,3%),
 artyku³y rolno-spo¿ywcze (11,9%),
 produkty mineralne (10,1%),
 wyroby przemys³u drzewno-papierniczego (9,1%),
 wyroby metalurgiczne (8,3%).
Natomiast, w polskim imporcie z Bu³garii dominowa³y:
 artyku³y rolno-spo¿ywcze, w szczególnoci wino (udzia³
tej grupy towarowej w polskim imporcie z Bu³garii
stanowi³ 28,3%),
 wyroby przemys³u elektromaszynowego (20,8%),
 wyroby przemys³u elektromaszynowego  ³o¿yska, wózki
akumulatorowe i spalinowe (18,1%),
 wyroby przemys³u chemicznego (7,3%),
 wyroby przemys³u drzewno-papierniczego (4,1%).
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Ograniczeniem w eksporcie jest brak polskich linii kredytowych. Kraje, z którymi Bu³garia ma du¿e obroty handlowe
(m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Czechy) udzielaj¹ ró¿norodnych
kredytów. Jest to jednoczenie forma promocji ich eksportu.

Wiele polskich firm nies³uszne postrzega Bu³gariê jako kraj
wysokiego ryzyka. Tego rodzaju opinie powoduj¹, ¿e polscy
przedsiêbiorcy doæ czêsto dostawê towarów warunkuj¹ wczeniejsz¹, pe³n¹ przedp³at¹, a to z regu³y powoduje rezygnacjê
z zakupu. Du¿ym utrudnieniem jest znaczna odleg³oæ Polski
od Bu³garii, brak autostrad w Polsce i koniecznoæ przekraczania
kilku granic. Powoduje to, ¿e koszty transportu maj¹ znaczny
udzia³ w cenie i niekiedy znacznie j¹ podwy¿szaj¹. Ponadto,
odleg³oæ i odprawy celne wyd³u¿aj¹ terminy dostaw. Z tego
powodu, czêæ polskich towarów przegrywa konkurencjê
z towarami dostêpnymi w krajach s¹siaduj¹cych z Bu³gari¹.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Bu³garia jest relatywnie ma³ym krajem (7,6 mln mieszkañców),
od wielu lat liczba ludnoci spada. Dochód na jednego
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mieszkañca stanowi 30% redniej dochodów w 25 krajach
UE, co decyduje o stosunkowo ma³ym popycie tego rynku.
Niedostateczna poda¿ wielu rodzimych wyrobów uzupe³niana
jest importem. Obserwowana jest du¿a konkurencja na
rynku towarów podstawowych  z towarami bu³garskimi
konkuruj¹ wyroby importowane z krajów s¹siednich. Przewiduje
siê, ¿e wejcie do Unii Europejskiej, a tak¿e postêpuj¹cy
wzrost zamo¿noci spo³eczeñstwa spowoduj¹ zwiêkszenie
zapotrzebowania na dobra luksusowe (stosunkowo drogie),
w tym na sprzêt elektroniczny, samochody, meble oraz
wyjazdy zagraniczne.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Polska oferta eksportowa jest oceniana na rynku bu³garskim
jako konkurencyjna. wiadczy o tym tempo wzrostu obrotów
handlowych z Bu³gari¹, od wielu lat dodatnie dla Polski saldo
wymiany towarowej, a tak¿e olbrzymia ró¿norodnoæ sprzedawanych towarów. W polsko-bu³garskim obrocie towarowym
brak jest surowców energetycznych i jednoczenie niewielki
udzia³ maj¹ towary masowe. Otwiera to du¿e mo¿liwoci dla
realizowania eksportu przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Po 1 maja 2004 r. polsko-bu³garskie obroty handlowe
realizowane s¹ na podstawie Umowy stowarzyszeniowej
Bu³garia-Unia Europejska z 1995 r. Nadal obowi¹zuj¹
zawarte przed 1 maja 2004 r. umowy bilateralne, których nie
obejmuje kompetencja Wspólnoty, w tym m.in. Umowa
o unikaniu podwójnego opodatkowania (z 11 kwietnia 1994 r.)
oraz Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji
(z 9 marca 1995 r.). Podstawy traktatowe poszerzone zosta³y
o Umowê miêdzy rz¹dem RP a rz¹dem Bu³garii o wspó³pracy
i pomocy w sprawach celnych, podpisan¹ w Sofii 7 lipca 2004 r.
Z dniem przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
wprowadzona zosta³a w Polsce unijna taryfa celna w obrocie
z pañstwami trzecimi. Wp³ynê³o to na przyspieszenie rozwoju
polskiego handlu zagranicznego z Bu³gari¹. Przewiduje siê,
¿e po przyst¹pieniu Bu³garii do UE nast¹pi likwidacja
wszelkich formalnych ograniczeñ we wzajemnych obrotach,
co  z punktu widzenia naszego eksportu  znacznie u³atwi
polskim towarom dostêp do bu³garskiego rynku.
W Bu³garii, od kilku lat obserwowane jest o¿ywienie
popytu. Uwagê zwraca równie¿ wzrost sprzeda¿y drogich
towarów sprowadzanych z zagranicy i jednoczesny spadek
sprzeda¿y tanich wyrobów produkcji krajowej. Taka zmiana
popytu mo¿e wiadczyæ o wzrocie si³y nabywczej na rynku
bu³garskim.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
W ocenie Wydzia³u Ekonomiczno-Handlowego w Sofii,
realne mo¿liwoci wzrostu polskiego eksportu do Bu³garii
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maj¹ nastêpuj¹ce wyroby (sklasyfikowane wed³ug sekcji,
dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN):

Sekcja IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoñ
Dzia³ 19  przetwory ze zbó¿, m¹ki, skrobi lub mleka;
pieczywa cukiernicze
1904  przetwory spo¿ywcze otrzymane poprzez spêcznienie
zbó¿,
1905  chleb, bu³ki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka,
herbatniki i pozosta³e wyroby piekarnicze.
Dzia³ 21  ró¿ne przetwory spo¿ywcze
2106  przetwory spo¿ywcze, gdzie indziej nie wymienione
ani nie w³¹czone.
Polska jest producentem dobrej jakociowo ¿ywnoci
przygotowanej na podstawie nowych technologii. Wyroby
bu³garskie czêsto nie spe³niaj¹ rosn¹cych wymagañ jakociowych.
Konsument bu³garski poszukuje coraz to nowych towarów
spo¿ywczych. Powodzenie na rynku maj¹ nowinki. Polskie
wyroby nale¿¹ce do ww. grup towarowych maj¹ du¿e szanse
zbytu.

Sekcja V  produkty mineralne
Dzia³ 26  rudy metali, ¿u¿el i popió³
2607  rudy i koncentraty o³owiu,
2608  rudy i koncentraty cynku.
Krajowa poda¿ rud i koncentratów cynku oraz o³owiu jest
niewystarczaj¹ca w stosunku do potrzeb producentów
(Kombinat Metali Kolorowych w P³owdiw i Kombinat
Cynku i O³owiu w Kard¿ali). W 2005 r. iloæ i wartoæ
sprowadzonych z zagranicy rud cynku i o³owiu gwa³townie,
bo a¿ 5-krotnie, wzros³a w porównaniu z 2004 r. Przewiduje
siê, ¿e w najbli¿szych latach zapotrzebowanie na te surowce
bêdzie równie du¿e.

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych
Dzia³ 30  produkty farmaceutyczne
3004  leki (bez produktów objêtych pozycj¹ 3002, 3005,
3006) z³o¿one z produktów zmieszanych i niezmieszanych,
przygotowane w odmierzonych dawkach.
Wielkoæ rynku leków ocenia siê na 39 mln BGN.
W Bu³garii jest zarejestrowanych obecnie ponad 6 tys. leków.
Produkcja bu³garska to przede wszystkim leki generyczne
(czyli odtworzeniowe) produkowane na bazie obcych receptur
po wyganiêciu okresu ochrony patentowej. Ceny leków
bu³garskich s¹ ni¿sze ni¿ ceny preparatów zachodnich
o podobnym zastosowaniu. W 2004 r. odnotowano znaczny
wzrost wydatków ludnoci na farmaceutyki. Ronie przede
wszystkim konsumpcja leków OTC  preparatów pe³nop³atnych
niewymagaj¹cych recepty. Ponad po³owa leków na bu³garskim
rynku farmaceutycznym pochodzi od zagranicznych producentów. Producenci z Europy Zachodniej narzucaj¹ czêsto
w Bu³garii du¿o wy¿sze ceny ni¿ na innych rynkach zagranicznych. Zagraniczne firmy, a szczególnie producenci
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szerszego asortymentu lekarstw, w celu zwiêkszenia zysków
d¹¿¹ do pominiêcia poredników i zapewnienia bezporednich
dostaw do aptek. Polskie leki o podobnym zastosowaniu s¹
znacznie tañsze od zachodnich. St¹d w analizowanym okresie
obserwowana jest du¿a dynamika wzrostu eksportu. Na rynku
dobr¹ pozycjê maj¹: Glaxosmithkline Pharmaceuticals,
Ciech Polfa, Polpharma, Zdrovit. Ograniczeniem dla eksportu
jest d³ugotrwa³a procedura rejestracji leków.

kszta³tuje siê na rednim poziomie (miêdzy najdro¿szymi
a najtañszymi). Konkurencj¹ dla nich s¹ opony koreañskie.
Przy dobrze zorganizowanej sieci sprzeda¿y oraz reklamie
polskie opony mog¹ utrzymaæ lub powiêkszyæ swój udzia³
w rynku.

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny;
korek, s³oma, wiklina i wyroby z nich

Dzia³ 32  garbniki i ich pochodne, barwniki, pigmenty,
farby i lakiery

Dzia³ 44  drewno i wyroby z drewna

3208  farby i pokosty (w³¹cznie z emaliami i lakierami) na
bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych.

4411  p³yty pilniowe drewnopochodne, równie¿ zwi¹zane
za pomoc¹ ¿ywic.

Produkcja farb w Bu³garii oparta jest w g³ównej mierze na
przestarza³ych technologiach. Wysokie obecnie wymagania
jakociowe powoduj¹, ¿e szybko ronie popyt na nowoczesne
farby i lakiery. Dobr¹ pozycjê na rynku ma firma NOVOL.

Polska eksportuje rocznie p³yty pilniowe i wiórowe za
ponad 2 mln USD. Dobr¹ pozycjê na rynku maj¹ firmy:
KRONO-WOOD, KRONOSPAN, PFlEIDERER. Wielkoæ
zapotrzebowania na p³yty zale¿y w du¿ym stopniu od wielkoci
produkcji mebli, zw³aszcza takich jak meble kuchenne, szafy,
szafki itp. Ten rodzaj produkcji rozwija siê w Bu³garii szybko
i dlatego ronie równie¿ zapotrzebowanie na p³ytê pilniow¹
i wiórow¹.

Sekcja VII  tworzywa sztuczne i wyroby z nich;
kauczuk i wyroby z kauczuku
Dzia³ 39  tworzywa sztuczne i wyroby z nich
3903  polimery styrenu, w formach podstawowych.
Budynki bu³garskie w znacznej czêci wykonane s¹
w technologii tzw. wielkop³ytowej, bez dostatecznej izolacji
cieplnej. Powoduje to du¿e straty ciep³a, oceniane nawet na
ponad 48%. Do najpilniejszych zadañ budowlanych nale¿y
wiêc obecnie gruntowne ocieplanie, odnowa oraz modernizacja
mieszkañ i domów. Ich realizacji sprzyjaj¹ regulacje prawne
i przyznawane fundusze pomocowe UE. Oznacza to du¿e
zapotrzebowanie na p³yty polistyrenowe.
Konkurencj¹ dla polskich producentów jest import z innych
krajów, zw³aszcza z Grecji i Turcji, oraz szybko rozwijaj¹ca
siê produkcja w Bu³garii.
3916  w³ókna pojedyncze, których jakikolwiek wymiar
przekroju poprzecznego przekracza 1 mm.
Ze wzglêdu na dynamicznie rozwijaj¹cy siê przemys³
w³ókienniczy, przewiduje siê, ¿e równie szybko bêdzie ros³o
zapotrzebowanie na w³ókna sztuczne.
3923  artyku³y do pakowania towarów, korki, pokrywki
z tworzyw sztucznych.
W Bu³garii, ze wzglêdu na sukcesywnie podwy¿szane
wymagania sanitarne, szybko rozwija siê rynek opakowañ.
Dobr¹ pozycjê na nim zajmuje UNIPAK. Istotnym warunkiem
utrzymania siê polskich firm na rynku jest inwestowanie
w produkcjê na miejscu.
Dzia³ 40  kauczuk i wyroby z kauczuku
4011  opony pneumatyczne, nowe, gumowe.
Rynek opon do samochodów osobowych szacuje siê na
ok. 30 mln BGN. Bu³garia posiada zak³ad produkcji opon,
którego asortyment jest niewielki, a jakoæ wyrobów
relatywnie niska (st¹d trudnoci ze znalezieniem nabywców,
pomimo niskiej ceny). Bu³garskie opony kupowane s¹ przez
w³acicieli starych £ad i Moskwiczów. Opony Dêbica i Kormoran
znane s¹ na rynku bu³garskim i chêtnie kupowane. Ich cena
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

4410  p³yty wiórowe lub podobne p³yty drewnopochodne,

4418  drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla
budownictwa, w tym komórkowe p³yty drewniane.
Od kilku lat w Bu³garii obserwuje siê wzrost zapotrzebowania
na materia³y budowlane (budowa nowych mieszkañ i remonty
starych). W du¿ych miastach i na wybrze¿u Morza Czarnego
buduje siê biurowce i obiekty hotelarskie. Przy pomocy UE
i EBOR w Bu³garii opracowano system kredytowania
indywidualnych w³acicieli na zakup stolarki PVC/aluminiowej
i zewnêtrznej izolacji termicznej. Niewielka produkcja w³asna
materia³ów budowlanych nie jest w stanie zaspokoiæ popytu
wewnêtrznego. Materia³y budowlane pochodz¹ce z importu,
z regu³y wy¿szej jakoci, znajduj¹ coraz wiêcej nabywców na
rynku wewnêtrznym.
Wiêkszoæ firm zagranicznych, które zdecydowa³y siê
inwestowaæ w Bu³garii, (dotyczy szczególnie inwestycji typu
greenfield) sprowadza w³asne urz¹dzenia budowlane
i nowoczesne technologie. Obecnie, ceny materia³ów w Bu³garii
osi¹gnê³y poziom cen europejskich, a w wielu przypadkach
nawet je przewy¿szy³y. Dobr¹ pozycjê w Bu³garii maj¹ firmy
takie jak KMI PORTA, AKE, REHAU POLSKA.

Sekcja X  cier drzewny lub z innego w³óknistego
materia³u celulozowego; papier i tektura oraz wyroby
z nich
Dzia³ 48  papier i tektura; wyroby z masy papierniczej,
papieru i tektury
4810  papier i karton powlekany jedno- lub obustronnie
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi,
4811  papier, tektura, wata celulozowa i wstêgi z w³ókien
celulozowych, powlekane i impregnowane, pokrywane,
barwione powierzchniowo,
4818  papier toaletowy.
Produkcja papieru w Bu³garii osi¹gnê³a wartoæ ponad
450 mln BGN (2003 r.). Polski papier, z uwagi na jakoæ
i cenê, od lat dobrze siê sprzedaje na rynku bu³garskim.
Dobr¹ pozycjê zajmuje na nim INTERNATIONAL
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KWIDZYÑ PAPER oraz producenci papierów specjalnych,
w tym powlekanych (Papiery Powlekane PASCO).

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu,
miki i podobnych materia³ów
Dzia³ 68  wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu,
miki i podobnych materia³ów
6809  artyku³y z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu.
Polski eksport wyrobów z gipsu siêga ponad 3,5 mln USD.
S¹ to g³ównie p³yty typu kartongips. W zwi¹zku z dynamicznym
rozwojem budownictwa zapotrzebowanie na ten rodzaj
wyrobów bêdzie ros³o. Przeszkodê dla eksportu mo¿e
stanowiæ budowa w Bu³garii zak³adów produkuj¹cych
kartongips.

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Dzia³ 76  aluminium i wyroby z aluminium
7604  sztaby prêty i kszta³towniki z aluminium,
7606  blachy grube, cienkie oraz tama, o gruboci > 0,2 mm,
z aluminium.
W Bu³garii coraz szerzej wykorzystuje siê nowe technologie
w budownictwie. Rozwija siê produkcja okien, m.in. posiadaj¹cych profile aluminiowe. Aluminium w coraz wiêkszym
stopniu wykorzystywane jest równie¿ w tworzeniu nowoczesnych elewacji. Ta tendencja bêdzie siê niew¹tpliwie
utrzymywaæ w ci¹gu najbli¿szych lat, co oznacza, ¿e istnieje
mo¿liwoæ zwiêkszenia eksportu ww. wyrobów. Eksport do
Bu³garii prowadzony jest przez ALUMINIUM KONIN
IMPEXMETAL i ALUPROF.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne;
sprzêt elektryczny; czêci do nich
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8418  ch³odziarki, zamra¿arki i inne urz¹dzenia ch³odz¹ce
lub zamra¿aj¹ce, elektryczne lub inne,
8421  wirówki, tak¿e suszarki wirówkowe; urz¹dzenia
i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy.

Bu³garia nie produkuje spycharek, równiarek i ciê¿kich
maszyn budowlanych. Zapotrzebowanie na ten sprzêt
pokrywane jest importem. W 2004 r. wartoæ importu tego
sprzêtu wynios³a 11,2 mln BGN, a za I pó³rocze 2005 r. 
11,4 mln BGN. Na rynku ciê¿kich maszyn budowlanych
konkuruj¹ firmy wiatowe znanych marek. Polskie wyroby
mog¹ konkurowaæ w zakresie dostaw maszyn wytrzyma³ych,
o relatywnie prostych konstrukcjach, bez elektroniki, a tym
samym tañszych, tj. takich, jakie dostarcza na bu³garski
rynek DRESSTA. Ponadto, jeszcze przez kilka lat w strukturze
dostaw z Polski znajdowaæ siê bêd¹ czêci zamienne do
maszyn sprzedawanych przed laty przez Bumar. Ograniczeniem
dla polskich firm jest brak sprzeda¿y leasingowej i brak
reklamy. Regularny eksport mog¹ zapewniæ przedstawicielstwa
firm-producentów.
Zapotrzebowanie na ciê¿ki sprzêt budowlany mo¿e
wzrosn¹æ z uwagi na planowane i realizowane du¿e inwestycje
infrastrukturalne, tj. budowa korytarzy transportowych,
budowa autostrad, modernizacja linii kolejowych, rozbudowa
i unowoczenienie systemu zaopatrzenia w wodê w Sofii,
Sliwen, Burgas, Ruse i Kiustandil.
Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich czêci
8539  ¿arówki lub lampy wy³adowcze, tak¿e nierozbieralne
wk³ady reflektorów oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki
lampowe podczerwieni; lampy ³ukowe.
W Bu³garii nie ma dobrego producenta ¿arówek, a w szczególnoci ¿arówek energooszczêdnych. Poszukiwane na rynku
bu³garskim ¿arówki PHILIPS w³aciwie nie s¹ kojarzone
z Polsk¹. Szanse wejcia i utrzymania siê na rynku maj¹
równie¿ inni producenci ¿arówek, szczególnie oferuj¹cy
produkty tañsze ni¿ PHILIPS. St¹d te¿ perspektywa rozwoju
sprzeda¿y i trwa³ych kontaktów handlowych jest obiecuj¹ca.
Barier¹ mo¿e byæ import ¿arówek z Chin, o znacznie gorszej
jakoci.
8544  drut izolowany, kable i pozosta³e izolowane przewody
elektryczne, nawet wyposa¿one w z³¹czki.
Polskie kable charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ jakoci¹
i relatywnie nisk¹ cen¹. Od lat na rynku bu³garskim wysok¹
pozycjê zajmuje firma TELEFONIKA KABLE. W zwi¹zku
z rozwojem budownictwa i przemys³u mo¿na siê spodziewaæ
zwiêkszonego popytu na te wyroby. Konkurencj¹ dla polskiego
eksportu mo¿e byæ import z Chin i Turcji, firmy z tych
krajów oferuj¹ kable tañsze, ale gorszej jakoci.

Dzia³ 85  maszyny i urz¹dzenia elektryczne oraz ich czêci
8516  podgrzewacze do wody, ¿elazka, grza³ki elektryczne.
Rynek sprzêtu AGD w Bu³garii szacowany jest na ok.
210 mln BGN i szybko ronie z uwagi na zwiêkszaj¹ce siê
dochody Bu³garów. Dobrze sprzedaj¹ siê wyroby importowane
z ró¿nych krajów. Ugruntowan¹ pozycjê maj¹ polskie firmy:
POLAR S.A., WROZAMET, ZELMER. Zagro¿eniem
i konkurencj¹ s¹ wyroby z innych krajów UE i krajów
azjatyckich.
Dzia³ 84  reaktory j¹drowe, kot³y, maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne oraz ich czêci
8429  spycharki czo³owe, spycharki skone, równiarki,
niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ³adowarki.
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Sekcja XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki
p³ywaj¹ce
Dzia³ 87  pojazdy nieszynowe oraz ich czêci i akcesoria
8708  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych.
Rynek czêci zamiennych ocenia siê na 450 mln BGN.
Bu³garia nie produkuje samochodów. Nie ma tak¿e produkcji
czêci zamiennych i akcesoriów. Bu³garskie firmy chêtnie
zaopatruj¹ siê w czêci i akcesoria w Polsce, gdy¿ ich jakoæ
jest wysoka, przy stosunkowo niskiej cenie w porównaniu
z podobnymi produktami firm z Europy Zachodniej.
W 2004 r. sprzeda¿ w grupie samochodów, paliw i serwisu
wzros³a o 16,2%. W zwi¹zku z rosn¹cym popytem na
samochody (w wiêkszoci u¿ywane), szybko zwiêksza siê
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

zapotrzebowanie na czêci i akcesoria. W wielu przypadkach
firmy bu³garskie dokonuj¹ zakupów w Polsce, przyje¿d¿aj¹c
po towar bezporednio do ma³ych i rednich polskich
producentów.

Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Dzia³ 94  meble; pociel, materace, stela¿e pod materace
9401  meble do siedzenia (inne ni¿ te objête pozycj¹ 9402),
nawet przekszta³calne w miejsca do spania,
9403  meble (nie objête poz. 9401 i 9402) i ich czêci
(tj. ogólnego u¿ytku i meble specjalnego zastosowania).
W 2003 r. produkcja mebli bu³garskich osi¹gnê³a poziom
230 mln EUR, a w 2004 r. zwiêkszy³a siê o 18%  do 280 mln
EUR. W 2003 r. import mebli na ten rynek wyniós³ 45,3 mln
EUR, a w 2004 r. ju¿ 60,3 mln EUR. Eksport w 2003 r.
wyniós³ 113,2 mln EUR a w 2004 r.  145,9 mln EUR. Znaczny
wzrost produkcji mebli oraz wiêkszy import s¹ efektem
szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i hoteli.
Na bu³garskim rynku mebli siln¹ pozycjê maj¹ polscy
producenci: FORTE, Black Red White, Nowy Styl, MebleOkmed.
Z uwagi na dobr¹ relacjê ceny do jakoci polskie meble
mog¹ uzyskaæ trwa³¹ pozycjê i przez wiele lat dobrze
sprzedawaæ siê w Bu³garii.
W dniu przyst¹pienia Bu³garii do Unii Europejskiej rynek
bu³garski zostanie ca³kowicie otwarty dla towarów z innych
pañstw cz³onkowskich (w tym, równie¿ dla wyrobów polskich).
Po wejciu Bu³garii do UE ocenia siê, ¿e powinny wzrosn¹æ
mo¿liwoci eksportu nastêpuj¹cych polskich towarów:

 artyku³y ¿ywnociowe
Polska jest producentem artyku³ów ¿ywnociowych o wysokiej
jakoci i konkurencyjnej cenie. Brak barier w postaci granic,
d³ugiego oczekiwania do odprawy i barier celnych mo¿e
spowodowaæ dynamiczny rozwój eksportu artyku³ów
spo¿ywczych, które obecnie s¹ relatywnie drogie na rynku
bu³garskim. Konkurencyjne mog¹ byæ polskie owoce (w tym
jab³ka), warzywa (w szczególnoci cebula i fasola), przetwory
owocowe, warzywne i wszelkiego rodzaju konserwy spo¿ywcze,
soki owocowe i warzywne, wyroby mleczarskie i mro¿onki.

 miêso
Spo¿ycie artyku³ów miêsnych w Bu³garii wzrasta z roku na
rok, natomiast produkcja krajowa spada. Import miêsa wo³owego Bu³garii (³¹cznie od wszystkich dostawców) w pierwszym pó³roczu 2005 r. wzrós³ dwukrotnie w porównaniu
z analogicznym okresem 2004 r. Import wieprzowiny,
s³oniny i drobiu (w tym i miêsa indyczego, nieprodukowanego
w Bu³garii) pozosta³ na poziomie analogicznego okresu 2004 r.
Produkcja miêsa wo³owego i wieprzowego tylko w niewielkim
stopniu pokrywa wewnêtrzne zapotrzebowanie konsumpcji
miêsa wie¿ego w sieci handlowej i nie wystarcza na
pokrycie zapotrzebowania sektora miêsnego na miêso do
przerobu. W rezultacie, decyzj¹ Rady Ministrów RB od
1 stycznia 2006 r. wprowadzone zosta³y obni¿one stawki na
niektóre pozycje towarowe, w tym na podroby i s³oninê.
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Z porównania poziomów cen na rynku bu³garskim i unijnym
wynika, ¿e ceny miêsa w Bu³garii s¹ wy¿sze. Przyst¹pienie
Bu³garii do UE, na skutek zniesienia preferencyjnych
stawek celnych w ramach obecnych kontyngentów, zaostrzy
konkurencjê na tym rynku miêdzy poszczególnymi dostawcami.
Wzrost eksportu polskiego miêsa zale¿y od jego ceny. Nale¿y
siê liczyæ z konkurencj¹ ze strony Brazylii, która w latach
2000-2004 zwiêkszy³a swój eksport taniej wo³owiny o 860%.

 wêgiel
W miarê wzrostu cen ropy naftowej mo¿na spodziewaæ siê
wzrostu zainteresowania wêglem jako surowcem energetycznym.
W Bu³garii surowcem do produkcji energii elektrycznej
jest wêgiel: w elektrowniach Marica  lignit (z³o¿a krajowe),
w Bobow Do³  brunatny (z³o¿a krajowe), w Warnie  wêgiel
kamienny importowany i gaz, w Russe  wêgiel kamienny
importowany.
Bu³garskie z³o¿a wêgla szacowane s¹ na ok. 4,4 mld ton.
Oko³o 83% zasobów stanowi wêgiel niskokaloryczny, o du¿ej
zawartoci wilgoci, popio³u i siarki (zawartoæ siarki w wêglu
wynosi oko³o 3%).

6. Inne perspektywiczne dziedziny
wspó³pracy
Bu³garia stworzy³a dobre warunki dla inwestorów zagranicznych
(pozycja inwestorów krajowych i zagranicznych w Bu³garii
zosta³a wzmocniona przez uchwalenie Ustawy o wspieraniu
inwestycji). Za atrakcyjne dla inwestorów uznano nastêpuj¹ce
dziedziny dzia³alnoci gospodarczej: budowê maszyn, przemys³
spo¿ywczy, technologie informatyczne, turystykê, energetykê,
przemys³ tekstylny, przemys³ samochodowy oraz nieruchomoci.
Do najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin nale¿¹: mechanika
precyzyjna, opakowania i izolacje, badanie procesów przemys³owych, turystyka zdrowotna, rodowisko naturalne i logistyka.
Zasady rejestracji przedsiêbiorstw zagranicznych oraz
warunki prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez firmy
zagraniczne okrelone zosta³y w Kodeksie Handlowym
i Ustawie o inwestycjach zagranicznych. W 2004 r. bu³garski
rz¹d zrealizowa³ szereg inicjatyw u³atwiaj¹cych zagranicznym
firmom prowadzenie dzia³alnoci. W rezultacie, sprawy
proceduralne i dowolnoæ interpretacji przepisów prawnych
nie powinny byæ ju¿ barierami w dostêpie do rynku.
Formy prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez firmy
zagraniczne w Bu³garii to: spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, spó³ka akcyjna, przedstawicielstwo, oddzia³.
Obowi¹zuj¹ce w Bu³garii przepisy zezwalaj¹ na zakup
nieruchomoci poprzez zarejestrowanie spó³ki z o.o. Spó³ka
ta, jako osoba prawna, nabywa nieruchomoæ, lecz w³acicielem
nieruchomoci faktycznie jest osoba prywatna, która jest
jedynym w³acicielem tej spó³ki. Jest to naj³atwiejszy,
stosowany w praktyce, sposób kupna nieruchomoci w Bu³garii
przez obcokrajowców.
System podatkowy Bu³garii charakteryzuje siê jednymi
z najni¿szych podatków w Europie. VAT wynosi 20%. Podatek
od zysku firm  15%, a w wielu rejonach o wysokim bezrobociu
nawet 0%, co przy stosunkowo ma³ej  jak na warunki
europejskie  redniej p³acy na poziomie 200 EUR wp³ywa
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na niskie koszty si³y roboczej. Nie ma podatku od odsetek
z lokat bankowych. Dla wielu maszyn i urz¹dzeñ stosowana
jest przyspieszona amortyzacja (np. 2 lata dla komputerów).
Stawki podatku od osób fizycznych, w zale¿noci od
dochodu wynosz¹: 20%, 22% i 24%.
Koszty wynajmu powierzchni biurowych i magazynowych
w Bu³garii s¹ niskie. W 2005 r. koszt wynajêcia m2

powierzchni biurowej poza centrum wynosi³ oko³o 8 EUR,
natomiast m2 powierzchni magazynowej  3 EUR.
Warto podkreliæ, ¿e centralne po³o¿enie Bu³garii na Ba³kanach
ma du¿e znaczenie strategiczne dla obs³ugi przysz³ego
rynku Europy Po³udniowej i Wschodniej. Bu³garia mo¿e
byæ miejscem ekspansji na rynki: Grecji, Rumunii, Serbii,
Macedonii i Turcji.

CHORWACJA
Obroty handlowe Polski z Chorwacją w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

72 650

103 129

121 900

171 536

229 261

260 598

315,6

Import

28 115

31 692

30 430

42 892

61 879

57 419

220,1

Obroty

100 765

134 821

152 330

214 428

291 140

318 017

288,9

44 535

71 437

91 470

128 644

167 382

203 179

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Obroty handlowe Polski z Chorwacj¹ w latach 2000-2004
systematycznie ros³y  ze 100,7 mln USD do 291,1 mln USD.
W roku 2005., wed³ug danych za 11 miesiêcy, osi¹gnê³y ju¿
wielkoæ 318 mln USD. Eksport z Polski do Chorwacji
w analizowanym okresie równie¿ rós³  z 72,7 mln USD
w 2000 r do 229,3 mln USD w 2004 r. W 2005 r. przekroczy³
poziom 260 mln USD (dane za 11 miesiêcy). Polski import
z Chorwacji w latach 2000-2004 wykazywa³ tendencje
zmienne. Ostatecznie, w 2005 r. wyniós³ on 57,4 mln USD
(dane za okres styczeñ-listopad). Polska odnotowuje dodatnie
saldo wzajemnych obrotów handlowych z Chorwacj¹ w ca³ym
analizowanym okresie. W latach 2000-2004 odzwierciedla³o
ono tendencje obserwowane w eksporcie i zwiêksza³o siê 
z 44,5 mln USD do 167,4 mln USD. Za 11 miesiêcy 2005 r.
odnotowano ju¿ wartoæ 203,2 mln USD.
Polskie towary s¹ konkurencyjne na rynku chorwackim
zarówno pod wzglêdem ceny, jak i jakoci. Zyska³y opiniê
solidnej jakoci za umiarkowan¹ cenê. Dotyczy to
zw³aszcza: mebli, wyrobów papierniczych, wszelkiego rodzaju
s³odyczy i wyrobów czekoladowych.
G³ówne pozycje w polskim eksporcie do Chorwacji
stanowi³y meble, byd³o ¿ywe, pojazdy samochodowe, a tak¿e
cukier, leki, ³odzie, produkty spo¿ywcze (czekolada i pieczywo
cukiernicze).
W polskim imporcie z Chorwacji dominowa³y polimery
etylenu, gazy ziemne, antybiotyki, folia aluminiowa, a tak¿e
leki i czekolada.
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1. Warunki dostêpu do rynku
Ograniczenia taryfowe
Chorwackie c³a importowe na produkty przemys³owe
znoszone s¹ stopniowo. Ca³kowita likwidacja nast¹pi 1 stycznia
2007 r. W 2006 r. obowi¹zuj¹ jeszcze c³a w wysokoci 15%
stawki bazowej na niektóre produkty okrelone kodami PCN:
2522  wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne,
inne ni¿ tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, 2523  cement
portlandzki, cement glinowy, cement ¿u¿lowy, cement
anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione
lub w postaci klinkieru, 2710  oleje ropy naftowej i oleje
otrzymywane z minera³ów bitumicznych, inne ni¿ surowe,
2807  kwas siarkowy; oleum, 2808  kwas azotowy; mieszaniny
nitruj¹ce, 3102  nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe,
3206  pozosta³e rodki barwi¹ce; produkty nieorganiczne,
w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane
chemicznie, 3304  preparaty do upiêkszania i malowania
oraz preparaty do pielêgnacji skóry, w³¹cznie z preparatami
do opalania, do manicure i pedicure, 3305  preparaty do
w³osów.
Dziesiêæ pozycji taryfy celnej (0204  miêso z owiec lub
kóz, wie¿e, sch³odzone lub zamro¿one, 0207  miêso i podroby
jadalne, z drobiu, wie¿e, sch³odzone lub zamro¿one,
080510  pomarañcze, 080910  morele, 081010  truskawki
i poziomki, 1002  ¿yto, 1206 nasiona s³onecznika, nawet
³amane, 1507  olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane,
ale niemodyfikowane chemicznie, 200490  pozosta³e warzywa
i mieszanki warzywne, 2009  soki owocowe i warzywne)
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dotycz¹cych produktów rolno-spo¿ywczych, jest objêtych
kontyngentami bezc³owymi. Piêæ z tych pozycji to towary,
które s¹ lub mog¹ byæ przedmiotem polskiego eksportu tj.
drób i podroby drobiowe, truskawki, ¿yto, warzywa i mieszanki
warzywne oraz soki owocowe i warzywne.

Zezwolenie jest wymagane m.in. w przypadku importu
broni i amunicji dla wojska oraz policji, radiotelefonów,
leków, narkotyków, antyków, metali szlachetnych, z³omu,
technologii nuklearnej, sk³adników broni chemicznej oraz
substancji niszcz¹cych warstwê ozonow¹.

1 stycznia 2006 r. stawka celna na 46 produktów rolnospo¿ywczych zosta³a obni¿ona do 50% stawki bazowej.
W stosunku do tzw. produktów wra¿liwych (0102  byd³o
¿ywe, 0202  miêso z byd³a, zamro¿one, 0203  miêso ze
wiñ, wie¿e, sch³odzone lub zamro¿one, 0406  sery i twarogi,
0701  ziemniaki, wie¿e lub sch³odzone, 070310  cebula
i szalotka, 070390  pory i pozosta³e warzywa cebulowe,
0807  melony (w³¹cznie z arbuzami) i papaje, wie¿e, 080810
 jab³ka, 1101  m¹ka pszenna lub z meslin, 1103  kasze,
m¹czki i granulki, zbo¿owe, 1107  s³ód, nawet palony, 1601
 kie³basy i podobne wyroby z miêsa, podrobów lub krwi;
przetwory ¿ywnociowe na bazie tych wyrobów, 160210-160239
 przetwory homogenizowane ze zwierz¹t hodowlanych,
160250-160290  pozosta³e miêso, podroby lub krew,
przetworzone lub zakonserwowane z byd³a oraz inne, w³¹cznie
z przetworami z krwi dowolnych zwierz¹t, 2401  tytoñ
nieprzetworzony; odpady tytoniowe), podlegaj¹cych zarówno
c³om jak i kontyngentom, z dniem 1 stycznia 2006 r. stawki
celne obni¿ono do 50% stawki bazowej, a kontyngenty bêd¹
co roku zwiêkszane zgodnie z ustaleniami. Stawki celne
bêd¹ siê stopniowo zmniejszaæ, a kontyngenty wzrastaæ.

Wszystkie produkty wprowadzane na rynek chorwacki
musz¹ mieæ etykiety w jêzyku chorwackim, zawieraj¹ce
nastêpuj¹ce informacje: nazwê produktu, kompletny adres
importera i kraj pochodzenia towaru, iloæ lub wagê netto,
sk³adniki, sposób przechowywania (transportu, u¿ytkowania),
niezbêdne ostrze¿enia (zw³aszcza w przypadku ¿ywnoci
modyfikowanej). Artyku³y techniczne lub elektrotechniczne
musz¹ posiadaæ instrukcjê u¿ytkowania, specyfikacjê, adresy
punktów serwisowych oraz kartê gwarancyjn¹.

Bariery pozataryfowe
Ceny niektórych produktów podlegaj¹ kontroli rz¹dowej.
Poza chlebem i mlekiem, trzydzieci innych produktów jest
pod kontrol¹ Ministerstwa Gospodarki. Podwy¿ki cen tych
produktów musz¹ byæ zg³aszane z trzydniowym wyprzedzeniem,
a Ministerstwo mo¿e nie wyraziæ zgody na ich wprowadzenie.
Wa¿nym czynnikiem, wp³ywaj¹cym na wielkoæ sprzeda¿y,
jest jakoæ, która musi odpowiadaæ normom chorwackim.
Pañstwowi inspektorzy kontroluj¹ nie tylko zgodnoæ
importowanego towaru z chorwackimi normami, ale równie¿
oznakowanie i opakowanie towaru, kompletnoæ dokumentacji
technicznej oraz certyfikaty jakociowe. Kontroli podlegaj¹
te produkty, których wady s¹ trudne do wykrycia lub ich
w³aciwoci mog¹ zagra¿aæ konsumentom. Kontrolowana
jest wiêc wiêkszoæ produktów spo¿ywczych i rolnych, meble,
cement, tekstylia, aparatura i urz¹dzenia elektryczne oraz
gazowe, maszyny rolnicze i wiele innych artyku³ów, których
lista opublikowana jest w rz¹dowym biuletynie Narodne
Novine nr 127/99, dostêpnym na stronie internetowej
www.nn.hr. Produkty kontrolowane s¹ przed ich wejciem
na rynek, w magazynach producentów lub importerów. Oprócz
jakoci  w przypadku artyku³ów przemys³owych  wa¿ne
jest zapewnienie serwisu gwarancyjnego.
Ponadto produkty pochodzenia rolinnego i zwierzêcego
podlegaj¹ kontroli sanitarnej, fitosanitarnej lub weterynaryjnej.
Wymogi sanitarne ustalane s¹ przez Ministerstwo Zdrowia,
a fitosanitarne i weterynaryjne przez Ministerstwo Rolnictwa.
Zagraniczne certyfikaty nie s¹ w Chorwacji uznawane
automatycznie. W ka¿dym przypadku decyzjê wydaje
chorwacki Urz¹d Normalizacji i Metrologii, który mo¿e uznaæ
zagraniczny certyfikat w ca³oci lub czêciowo. Po przejciu
procedury certyfikacyjnej ka¿dy producent otrzymuje
chorwacki znak C, który jest obowi¹zkowy i nie mo¿e byæ
zast¹piony znakiem CE.
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Firmy zagraniczne, równie¿ polskie, mog¹ braæ udzia³
w przetargach miêdzynarodowych. Czêst¹ przeszkod¹ w z³o¿eniu
oferty przez firmê polsk¹ jest zbyt krótki okres na jej
przygotowanie.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Rynek produktów rolno-spo¿ywczych
Bior¹c pod uwagê przeciêtn¹ p³acê netto, która w padzierniku 2005 r. wynosi³a 4339 kun (586 EUR) oraz liczbê
ludnoci, wynosz¹c¹ 4,44 mln, nale¿y stwierdziæ, ¿e si³a
nabywcza rynku chorwackiego nie jest wielka. Jeli jednak
wemie siê pod uwagê, ¿e w 2005 r. Chorwacjê odwiedzi³o
9,8 mln turystów, którzy spêdzili tam 53 mln noclegów, to
ch³onnoæ rynku  przede wszystkim rolno-spo¿ywczego 
jest znacznie wiêksza.
Wartoæ chorwackiego importu ogó³em w 2005 r. (dane za
11 miesiêcy) wynios³a 100,78 mld HRK, w tym 7,23 mld HRK
(1,219 mld USD) stanowi³ import ¿ywnoci, który jest dwa
razy wiêkszy ni¿ eksport, wynosz¹cy 3,65 mld HRK. Ujemne
saldo w handlu towarami rolno-spo¿ywczymi ma siln¹
tendencjê rosn¹c¹. Tak wysoki import spowodowany jest
szybkim rozwojem turystyki. Wraz ze wzrostem liczby turystów,
której wielkoæ w 2005 r. zbli¿y³a siê do 10 mln (w 2006 r.
spodziewany jest dalszy wzrost), import ¿ywych zwierz¹t
wzrós³ o 54,2%, cukru  o 51,8%, wie¿ego miêsa i wyrobów
miêsnych  o 41,8%, a ryb i produktów rybnych  o 41,5%
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Przyczyni³y siê do tego utrzymuj¹ca siê od 5 lat na prawie
niezmienionym poziomie hodowla byd³a i produkcja mleka,
a tak¿e spadek pog³owia trzody chlewnej i drobiu.
Brak jest przes³anek, które wskazywa³yby na wzrost
produkcji rolno-hodowlanej w najbli¿szych latach. Nie tylko
produkcja rolno-hodowlana, ale równie¿ krajowa produkcja
artyku³ów spo¿ywczych wykazuje bardzo s³ab¹ dynamikê
wzrostu. Z analizy 22 podstawowych artyku³ów ¿ywnociowych
wynika, ¿e produkcja zaledwie kilku z nich wykazuje
w kolejnych latach 2003 i 2004 sta³¹, niewielk¹ tendencjê
wzrostow¹ (od 0,5% do 11,8%). Do produktów tych nale¿¹:
soki owocowe, pieczywo cukiernicze, wino, wêdliny, napoje
bezalkoholowe, oleje jadalne i miêso. Produkcja pozosta³ych
artyku³ów utrzymuje siê na sta³ym poziomie (z niewielkimi
wahaniami) z wyj¹tkiem cukru, w przypadku którego wzros³a
w 2004 r. o 52,5%. Cukier w Chorwacji produkowany jest
w trzech cukrowniach, które prawie w ca³oci eksportuj¹
swój wyrób do UE w ramach programów pomocowych dla
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pañstw by³ej Jugos³awii (BATA  Better Anything Than Arms).
Na w³asne potrzeby Chorwacja importuje cukier m.in. z Polski
(w okresie styczeñ-listopad 2005 r. wartoæ importu wynios³a
9,93 mln USD), po cenach ni¿szych ni¿ uzyskiwane w UE
w ramach wspomnianych programów pomocowych.
Produkcja krajowa jest niewielka i kosztowna. Odbudowa
hodowli zniszczonej wojn¹ jest procesem d³ugotrwa³ym,
a rz¹dowe programy, wspieraj¹ce rozwój chorwackiego
rolnictwa i hodowli, nie przynosz¹ dot¹d widocznych
rezultatów i nie rokuj¹ poprawy w tym sektorze.
Analiza porównawcza cen zbytu byd³a i miêsa wo³owego
produkcji chorwackiej w stosunku do cen importowych
jednoznacznie wskazuje na ogromne perspektywy polskiego
eksportu. Import z Polski stanowi ponad 60% importu z UE,
co stanowi najlepsze potwierdzenie jego konkurencyjnoci
i atrakcyjnoci wobec innych eksporterów unijnych, którymi
s¹ Austria, Niemcy, Holandia i Dania. Przy stagnacji produkcji
krajowej i rosn¹cym popycie (krajowa produkcja jab³ek
pokrywa tylko 50% zapotrzebowania rynku, a produkcja
gruszek tylko 20%), import artyku³ów rolno-spo¿ywczych
bêdzie nadal rós³, a to stanowi dobre perspektywy dla
polskich producentów.
Najwiêksze pozycje polskiego eksportu do Chorwacji to:
byd³o ¿ywe (12,1 mln USD), cukier (7,1 mln USD), miêso
wo³owe (6,6 mln USD), czekolada i wyroby czekoladowe
(5,6 mln USD), koncentraty spo¿ywcze (4,9 mln USD), przetwory i mro¿onki warzywne (3,0 mln USD), p³atki i przetwory
zbo¿owe (2,8 mln USD), warzywa suszone (2,8 mln USD),
pieczywa cukiernicze (2,6 mln), mleko i mietana (2 mln USD),
sery (1,2 mln USD) i inne. Wszystkie te produkty sprowadzane
s¹ równie¿ z innych krajów.

Rynek mebli
Pomimo ¿e na rynku chorwackim dzia³a ponad 50
producentów mebli i eksport chorwackich mebli wzrasta,
ich import równie¿ ronie. Polskie meble ciesz¹ siê opini¹
dobrych jakociowo i s¹ konkurencyjne cenowo. Obserwacje
rynku wskazuj¹, ¿e w Chorwacji polskie meble sprzedawane
s¹ jako w³oskie lub austriackie. wiadczy to o dobrym
poziomie wykonania (i wzornictwa) oraz o mo¿liwociach
realizacji du¿ych zysków przez poredników. Wzmacnianie
polskiej marki bêdzie eliminowa³o takie sytuacje w przysz³oci.

Rynek pojazdów samochodowych

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
W ci¹gu ostatnich lat polski eksport do Chorwacji jest
znaczny. Roczne stopy wzrostu s¹ kilkakrotnie wiêksze od
stóp wzrostu eksportu Czech, S³owacji, czy Wêgier na ten
rynek. W du¿ej mierze jest to odzwierciedleniem ni¿szych
kosztów produkcji w Polsce (w porównaniu z wymienionymi
krajami), jak równie¿ faktu, ¿e polskie towary s¹ tañsze od
towarów z krajów starej Unii. Wyniki analiz, które przeprowadzi³
WEH na przyk³adzie miêsa wo³owego, jednoznacznie to
potwierdzaj¹. Polskie towary spe³niaj¹ normy unijne, s¹
atrakcyjne (tak¿e pod wzglêdem opakowañ i wzornictwa),
a cenowo s¹ konkurencyjne w stosunku do krajów zachodnioeuropejskich.

4. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Trwa³e powi¹zania handlowe ju¿ istniej¹. Dotyczy to
szczególnie towarów spo¿ywczych i kosmetyków. Dzieje siê
tak dziêki ponadnarodowym koncernom, które produkuj¹
w Polsce (Nestle, Cadburry, Henkel, Gillette, Procter&Gamble).
Koncerny te sprzedaj¹ swoje produkty w Chorwacji w du¿ych
sieciach i ma³ych sklepikach osiedlowych. Ich pozycja
w Chorwacji jest bardzo silna, a sprzeda¿ ronie. Wraz
z postêpuj¹c¹ konsolidacj¹ rynku detalicznego i hurtowego
ich dominacja na rynku chorwackim umacnia siê. Ponadnarodowe koncerny nie maj¹ w Chorwacji powa¿nej
konkurencji.
Dalszego rozwoju polskiego eksportu do Chorwacji oczekiwaæ
nale¿y równie¿ w zwi¹zku z procesem przystosowawczym
chorwackiej gospodarki do UE. Oprócz wielu czynników,
które wp³yn¹ na wzrost polskiego eksportu, a wywo³ane
bêd¹ zmniejszeniem ce³ i zwiêkszeniem kontyngentów, za
w perspektywie  swobodnym przep³ywem towarów i us³ug,
wymieniæ nale¿y jeszcze jedn¹ przyczynê, która wp³ynie na
wzrost polskiego eksportu do Chorwacji. Jest to koniecznoæ
zmniejszenia pomocy pañstwa dla ró¿nych sektorów gospodarki.
Pomoc kierowana jest do przemys³u stoczniowego, rolnictwa
oraz dla kolei i wymuszona przez silne zwi¹zki zawodowe.
Zgodnie z dyrektywami UE, pomoc ta musi byæ stopniowo
zmniejszana. Wp³ynie to na zmniejszenie konkurencyjnoci
(niezbyt gronej dla polskich wyrobów), a co za tym idzie 
na zwiêkszenie chorwackiego importu.

Chorwacja nie posiada w³asnej bazy produkcyjnej pojazdów
samochodowych. Produkuje jedynie czêci do przyczep
i naczep oraz pojazdy bez samodzielnego napêdu. Import
samochodów z Polski od kilku lat systematycznie ronie.

5. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

W 2005 r. sprzedano w Chorwacji 69,6 tys. nowych
samochodów, co stanowi wzrost o 1,5% w stosunku do roku
poprzedniego. Najwiêkszy wzrost odnotowano na rynku
ma³ych samochodów dostawczych, których sprzeda¿ wzros³a
o 16,4% (7700 samochodów). Najpopularniejsz¹ mark¹ jest
opel, nastêpnie renault, volkswagen, peugeot i citroen.
W stosunku do 2004 r. znacz¹co wzros³a sprzeda¿
samochodów marki suzuki, natomiast 15% spadek sprzeda¿y
odnotowa³y takie marki, jak: rover, chrysler, fiat, mazda
i jaguar.

Z informacji przekazanych przez WEH wynika, ¿e w 2005 r.
(dane za 9 miesiêcy) w polskim eksporcie na rynek Chorwacji dominowa³y nastêpuj¹ce grupy towarowe:
· pojazdy samochodowe  35,0 mln USD,
· meble  23,7 mln USD,
· byd³o ¿ywe i miêso wo³owe  18,7 mln USD,
· papier niepowlekany i wyroby papiernicze  16,7 mln USD,
· cukier, wyroby cukiernicze i czekoladowe  13,6 mln USD,
· opony i dêtki  10,6 mln USD,
· wyroby walcowane z ¿eliwa i stali  7,6 mln USD.

&$
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Wed³ug sekcji PCN najwiêksze udzia³y w polskim eksporcie
mia³y nastêpuj¹ce grupy towarowe (dane za 9 miesiêcy 2005 r.):
XVII  pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce (14,8%),
IV  gotowe artyku³y spo¿ywcze (12,5%),

'"!  pozosta³e meble i ich czêci (meble biurowe, kuchenne, pokojowe z drewna, metalu i tworzyw sztucznych
(6,0%),

XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(11,3%),

"&&  papier toaletowy, chusteczki kosmetyczne, rêczniki
papierowe, serwetki, artyku³y higieniczno-sanitarne do
u¿ytku domowego i szpitalnego (5,9%),

XX  wyroby ró¿ne (10,2%).

  byd³o ¿ywe (4,8% udzia³ polskiego eksportu),

Analiza struktury towarowej polskiego eksportu do Chorwacji
wg dzia³ów PCN wykazuje, ¿e na 97 dzia³ów taryfy celnej
reprezentowanych jest 85, wród których 26 przekracza
udzia³ 1% w eksporcie ogó³em. Ich ³¹czna wartoæ stanowi
90,9% eksportu ogó³em. Wartoæ w pozosta³ych 59 dzia³ach
stanowi 9,1% wartoci eksportu ogó³em.

"  nowe opony z kauczuku wulkanizowanego (3,8%),

Na poziomie 4-cyfrowej agregacji PCN lista towarowa
eksportu za 9 miesiêcy 2005 r. liczy 577 pozycji. Do
najwiêkszych grup nale¿y zaliczyæ:
&%!  pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne
przeznaczone do przewozu osób (inne ni¿ z poz. 8702)
w³¹cznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz
wycigowymi (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie wyniós³ 9,9%),

%  cukier buraczany i chemicznie czysta sacharoza
(2,8%),

&%"  pojazdy samochodowe do transportu towarowego
(3,5%),
&%"  meble do siedzenia, równie¿ przekszta³calne w miejsca
do spania oraz ich czêci (3,4%),

  miêso wo³owe wie¿e lub ch³odzone (2,6%),
&$  czekolada i wyroby czekoladowe (2,2%),
$  przetwory spo¿ywcze gdzie indziej niewymienione
m.in. koncentraty proteinowe, syropy i preparaty alkoholowe
(2,0%).

FEDERACJA ROSYJSKA
Obroty handlowe Polski z Federacją Rosyjską w latach 2000-2005
w tys. USD
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329,7
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4 422,3

4 407,4

5 214,7

6 390,6
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138,3
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5 481,0

5 739,2

6 727,0

9 233,3

11 731,2

168,4
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-3 363,6

-3 075,6
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Eksport

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Pocz¹wszy od 2000 r. nastêpowa³a odbudowa polskiego
eksportu do Rosji, po jego za³amaniu w wyniku rosyjskiego
kryzysu gospodarczego w 1998 r.
Wysoka dynamika eksportu (188%), szczególnie po akcesji
Polski do UE, spowodowa³a, ¿e 2004 r. by³ pierwszym
rokiem, w którym eksport przekroczy³ wartoæ z najkorzystniejszego 1997 r.  prawie o 690 mln USD.
W latach 2000-2005 wzrós³ udzia³ eksportu do Rosji
w polskim eksporcie ogó³em  z 2,7% w 2000 r. do 4,4%
w 2005 r., przy spadku importu odpowiednio z 9,4% do 8,8%.
Wród partnerów handlowych Polski w ci¹gu ostatnich
szeciu lat Rosja w eksporcie przesunê³a siê z 9. na 6. miejsce,
natomiast w imporcie  z 3. na 2. miejsce.
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W latach 2000-2005 wzrostowi eksportu towarzyszy³ równie¿
wzrost wartoci importu. Sukcesywnie pog³êbia³o siê ujemne
dla Polski saldo obrotów. Deficyt w handlu z Rosj¹, wystêpuj¹cy
od wielu lat, ma charakter strukturalny, z uwagi na dominuj¹cy
udzia³ surowców energetycznych w naszym imporcie (ropa
naftowa, gaz ziemny)  towaru masowego i trudnego do
zbilansowania, szczególnie w sytuacji wysokich cen paliw na
rynku wiatowym.
Struktura polskiego eksportu jest zró¿nicowana i relatywnie
rozdrobniona pod wzglêdem wartoci. Dominuj¹ce towary
mo¿na wyodrêbniæ wed³ug zagregowanych sekcji towarowych
(³¹cznie 77% eksportu).
W latach 2000-2005 nast¹pi³y zmiany struktury towarowej
w eksporcie Polski do Rosji ogó³em:

&%

Sekcje I-IV  artyku³y rolno-spo¿ywcze  zmniejszenie
eksportu z 27% w 2000 r. do 16% w 2005 r.,
Sekcje XVI-XVIII  wyroby przemys³u elektromaszynowego  wzrost eksportu z 19% do 27%,
Sekcje VI-VII  wyroby przemys³u chemicznego  wzrost
eksportu z 18% do 22%;
Sekcje IX-X  po niewielkim wzrocie w latach 2001-2004,
eksport wyrobów przemys³u drzewno-papierniczego w 2005 r.
obni¿y³ siê i osi¹gn¹³ poziom z 2000 r.  11%.
W polskim imporcie z Rosji przewa¿aj¹ produkty mineralne
(sekcja V), stanowi¹ce w latach 2000-2005 rednio 88% ca³ego
importu z tego rynku.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) sprowadzono 15,8 mln t
rosyjskiej ropy naftowej, tj. ok. 97% zaopatrzenia polskich

rafinerii. Dostawy gazu w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy)
z tytu³u kontraktów zawartych z rosyjskimi firmami wynios³y
5,86 mld m3 (46% zapotrzebowania krajowego).

1. Warunki dostêpu do rynku
Do utrudnieñ w zakresie dostêpu zagranicznych towarów
do rynku rosyjskiego nale¿y zaliczyæ równie¿ problemy
systemowe, takie jak:
· system rachunkowoci, nie w pe³ni odpowiadaj¹cy normom
europejskim, co stwarza problemy porównywania kosztów
i wyników dzia³alnoci przedsiêbiorstw,
· zasady zamówieñ publicznych, preferuj¹ce podmioty krajowe
w ramach uczestnictwa w odpowiednich procedurach
przetargowych,
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· regulacje dotycz¹ce ochrony w³asnoci intelektualnej, nie
zabezpieczaj¹ce pe³nej egzekucji norm prawnych ze strony
organów pañstwowych,
· zasady wydawania pozwolenia na pracê na terytorium
Federacji Rosyjskiej (Ustawa Federalna nr 115 z
25.07.2002 r., Uchwa³a Rz¹du FR nr 941 z 30.12.2002r.),
wprowadzaj¹ce ograniczenia w zakresie zatrudnienia na
terytorium FR. Wprowadzone zosta³y m.in. limity zatrudnienia (na 2005 r. 214 tys. osób, na 2004 r.  230 tys.,
na 2003 r.  530 tys.),
· licencjonowanie niektórych rodzajów dzia³alnoci gospodarczej w Rosji (Ustawa Federalna nr 128 z 08.08.2001 r.
ze zmianami z 23.12.2003 r., i 02.07.2005 r.).

2. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Analizuj¹c perspektywy wzrostu polskiego eksportu do
Rosji, podkreliæ nale¿y (za WEH), ¿e szybki wzrost rosyjskiego
importu stwarza szanse praktycznie dla wszystkich towarów
i grup towarowych. Wyniki polskiego eksportu do Rosji
w 2004 r. i 2005 r. mog¹ byæ potwierdzeniem takiej tezy.
Wysok¹ dynamikê wzrostu odnotowano zarówno w przypadku
towarów o charakterze rynkowym, w tym ¿ywnociowych,
jak i towarów o charakterze inwestycyjnym, w tym szczególnie maszyn i urz¹dzeñ.
Dla celów niniejszego opracowania dokonano analizy
rosyjskiego importu w latach 2003  trzy kwarta³y 2005 r.,
wed³ug danych rosyjskiej statystyki celnej. Jako miarê
konkurencyjnoci przyjêto dynamikê importu z Polski na tle
dynamiki importu globalnego danego towaru lub grupy
towarowej. Miernikiem takim by³ równie¿ udzia³ importu z
Polski w rosyjskim imporcie danego towaru/grupy towarowej.
Analizuj¹c wyniki niniejszego opracowania, trzeba jednak
mieæ na uwadze, ¿e miêdzy polsk¹ a rosyjsk¹ statystyk¹
istniej¹ bardzo du¿e rozbie¿noci, szczególnie w odniesieniu
do 2005 r.

'

Polski eksport do Rosji, wed³ug statystyki polskiej, w ci¹gu
trzech kwarta³ów 2005 r. wyniós³ 2 866,2 mln USD, natomiast
wed³ug statystyki rosyjskiej  1 980,8 mln USD. Szczególnie
du¿e ró¿nice wyst¹pi³y w odniesieniu do maszyn i urz¹dzeñ
(755,7 mln USD i 370,2 mln USD), w tym maszyn i wyrobów
mechanicznych  sekcja XVI (574,7 mln USD i 312,1 mln USD)
oraz pojazdów, jednostek p³ywaj¹cych  sekcja XVII (165,6 mln
USD i 48,6 mln USD), materia³ów i wyrobów w³ókienniczych
 sekcja XI (103,7 mln USD i 42,0 mln USD), w tym odzie¿y
(51,5 mln USD i 13,6 mln USD), metali nieszlachetnych
i wyrobów z metali nieszlachetnych  sekcja XV (243,0 mln
USD i 103,4 mln USD), w tym wyrobów z ¿eliwa i stali
(129,9 mln USD i 40,0 mln USD), obuwia i nakryæ g³owy 
sekcja XII (38,4 mln USD i 7,8 mln USD), w tym obuwia
(23,7 mln USD i 5,2 mln USD).

Sekcja I-IV  artyku³y rolno-spo¿ywcze
Wed³ug rosyjskiej statystyki celnej, w okresie III kwarta³ów
2005 r., polski eksport do Rosji w bran¿y artyku³ów rolnospo¿ywczych wyniós³ 463,6 mln USD, tj. o 18,3% wiêcej ni¿
w analogicznym okresie 2004 r. Udzia³ artyku³ów rolnospo¿ywczych w polskim eksporcie do Rosji wyniós³ w tym
okresie 23,4%.
W grupie artyku³ów rolno-spo¿ywczych dynamicznie rozwija³
siê eksport towarów pochodzenia rolinnego  w 2005 r. wzrós³
o 61% w stosunku do 2004 r. (wobec wzrostu rosyjskiego
importu ogó³em o 39%), w okresie trzech kwarta³ów 2005 r.
wzrós³ o 40% w stosunku do trzech kwarta³ów 2004 r.
(wobec wzrostu rosyjskiego importu ogó³em o 22%) oraz
gotowych wyrobów spo¿ywczych pochodzenia rolinnego.
Korzystnie dla Polski kszta³towa³ siê eksport warzyw
i owoców wie¿ych (szczególnie jab³ek  ponad 23% udzia³
w imporcie rosyjskim oraz warzyw kapustnych  ponad
4-krotny wzrost polskiego eksportu), a tak¿e ich przetworów
(mro¿onych i niemro¿onych). Nast¹pi³o zwiêkszenie udzia³u
polskich dostaw tych towarów w rosyjskim imporcie ogó³em
z 19,8% w okresie trzech kwarta³ów 2004 r. do 37,4%
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w okresie trzech kwarta³ów 2005 r. Zdecydowanie wzros³a
rola dostaw z Polski takich towarów jak: kwiaty, sadzonki,
krzewy (wzrost eksportu np. w pozycji pozosta³e roliny
¿ywe o 31,5% oraz udzia³u tych towarów w rosyjskim
imporcie z 20% do 25,5%).

Podobne, negatywne tendencje, dotycz¹ rosyjskiego importu
z Polski niektórych innych produktów mlecznych, miêsa
drobiowego, konserw rybnych, przy jednoczesnym wzrocie
³¹cznego importu Rosji w wiêkszoci wymienionych grup
towarowych.

Jeli chodzi o inne gotowe artyku³y spo¿ywcze i napoje,
w 2005 r. powróci³y na rosyjski rynek wody mineralne
z Polski (3,5-krotny wzrost eksportu oraz udzia³u w rosyjskim
imporcie z 9,6% do 22,5%). Zwiêkszy³y siê równie¿ dostawy
przetworów zbo¿owych (prawie 2-krotny wzrost eksportu
oraz udzia³u w rosyjskim imporcie z 47% do 60%), przypraw
(wzrost udzia³u polskich dostaw w rosyjskim imporcie w pozycji
sosy i przetwory z 14,3% do 16,5%), wyrobów piekarniczych
(wzrost eksportu o 47,6% oraz udzia³u w rosyjskim imporcie
z 14,8% do 16,1%), wyrobów cukierniczych (wzrost eksportu
o 41,6% oraz udzia³u w rosyjskim imporcie z 8,4% do 10,4%).

Dodatkowym problemem sta³o siê wprowadzenie przez
stronê rosyjsk¹ od 10 listopada 2005 r., ograniczenia importu
z Polski do Federacji Rosyjskiej niektórych towarów miêsnych.
Zakaz obejmuje wo³owinê i pó³produkty wo³owe, wieprzowinê
i pó³produkty wieprzowe, miêso drobiu i farsz z miêsa
drobiowego, a tak¿e surowe pó³produkty miêsne.

Korzystnie kszta³towa³a siê równie¿ sytuacja w polskim
eksporcie do Rosji m.in. takich towarów jak cukier, przetworzony tytoñ oraz koncentraty kawy i herbaty.
Niestety, od 14 listopada 2005 r. Rosja wprowadzi³a
czasowe ograniczenia przywozu z Polski towarów pochodzenia
rolinnego, podlegaj¹cych kontroli fitosanitarnej.
Ograniczenia obejmuj¹ szeroki zakres towarów m.in.
cebulki, kwiaty, czêci rolin, warzywa wie¿e, och³odzone
i suszone, owoce wie¿e i suszone, przyprawy, kawê, zbo¿a,
m¹kê, s³ód, nasiona, materia³y rolinne do wypychania i wycie³ania, korê drzewn¹, pasze kombinowane, grunt, torf, kultury
mikroorganizmów, skóry surowe, drewno opa³owe i inne nie
obrobione wyroby z drewna, opakowania z drewna, palety
drewniane, papier i karton, opakowania z papieru i tektury,
w³ókna bawe³niane i odpady, surowiec lniany i inne.
Zdecydowanie trac¹ swoje pozycje na rynku rosyjskim
polskie towary pochodzenia zwierzêcego oraz gotowe
artyku³y spo¿ywcze pochodzenia zwierzêcego.
Dotyczy to praktycznie wszystkich towarów: miêsa wieprzowego, serów i twarogów, jogurtów i kefirów oraz innych
produktów mleczarskich, miêsa drobiowego, kie³bas i konserw
rybnych. Spadek importu spowodowany jest wprowadzeniem
przez Rosjê w 2004 r. wymogu posiadania tzw. jednolitych
wiadectw weterynaryjnych. Przepisy te ograniczy³y dostêp
do rynku rosyjskiego wielu dotychczasowym i nowym polskim
eksporterom. Sytuacja jest szczególnie dotkliwa, gdy¿ prowadzi
do utraty okrelonych segmentów rynku rosyjskiego, na które
wchodz¹ firmy konkurencyjne, a odzyskanie pozycji mo¿e
byæ zadaniem trudnym.
Wyrany spadek importu odnotowany zosta³ w takich
grupach towarowych jak:
· miêso wieprzowe; w okresie trzech kwarta³ów 2004 r.
dostawy z Polski plasowa³y siê na drugim (po Brazylii)
miejscu z 5,5% udzia³em w rosyjskim imporcie, natomiast
w okresie trzech kwarta³ów 2005 r. nasz udzia³ w rosyjskim
imporcie spad³ o 3 punkty procentowe (wyprzedzili nas
eksporterzy z Brazylii, USA, Danii i Niemiec). Tendencje
te wyst¹pi³y pomimo wysokiej jakoci polskich wyrobów
i niskich cen ofertowych;
· sery i twarogi (w okresie trzech kwarta³ów 2004 r. 5,7%
udzia³ polskich dostaw w rosyjskim imporcie plasowa³
nasz kraj na czwartym miejscu  po Ukrainie, Niemczech
i Finlandii, natomiast w okresie trzech kwarta³ów 2005 r.
udzia³ polskich dostaw obni¿y³ siê o ponad 4 punkty
procentowe i poza ww. krajami wyprzedzili nas równie¿
eksporterzy z Litwy, Francji, Holandii i Argentyny).
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W najbli¿szych latach prognozowany jest wzrost zapotrzebowania rynku rosyjskiego na wiêkszoæ artyku³ów
rolno-spo¿ywczych. Wyj¹tek mog¹ stanowiæ jogurty i kefiry,
których produkcja w Rosji, g³ównie przez takie firmy jak
Danone, Campina i Ehrman, pozwoli na zabezpieczenie
w znacznym stopniu zapotrzebowania rosyjskich konsumentów. Mo¿liwoci zbytu polskich towarów obejmuj¹
w szczególnoci artyku³y pochodzenia rolinnego i ich
przetwory. Polscy przedsiêbiorcy przedstawiaj¹ konkurencyjn¹ ofertê eksportow¹, w celu zwiêkszenia szans zbytu
w Rosji towarów tej grupy, w tym poprzez odbudowanie
istniej¹cych i tworzenie nowych trwa³ych powi¹zañ handlowych. Niektóre firmy planuj¹ równie¿ podejmowanie w tym
kraju inwestycji (m.in. w sferze produkcji napojów, przypraw,
wyrobów cukierniczych), co dodatkowo mo¿e zwiêkszyæ
mo¿liwoci stabilnej polskiej obecnoci gospodarczej na
rynku rosyjskim w bran¿y rolno-spo¿ywczej.
Warunkiem praktycznej realizacji wzrostu polskiego eksportu
jest przede wszystkim likwidacja istniej¹cych barier i ograniczeñ w dostêpie do rynku rosyjskiego, w tym uzgodnienie
warunków, które pozwol¹ na przywrócenie w pe³nym
zakresie mo¿liwoci dostaw polskich wyrobów pochodzenia
rolinnego i zwierzêcego na ten rynek, a tak¿e wypracowanie efektywnych procedur kontroli maksymalnej iloci
polskich zak³adów w celu uzyskania rosyjskich certyfikatów
warunkuj¹cych realizacjê eksportu do Rosji. W po³¹czeniu
z aktywn¹ promocj¹, stworzy to mo¿liwoci zwiêkszenia
polskiego eksportu rolno-spo¿ywczego do poziomu ok.
900 mln USD w perspektywie dwóch-trzech lat (tym samym
przyrost dostaw wyniós³by ok. 250 mln USD).

Sekcja VI  produkty przemys³u chemicznego
Korzystnie kszta³tuje siê sytuacja w polskim eksporcie do
Rosji produktów przemys³u chemicznego. Wartoæ tego eksportu
w okresie trzech kwarta³ów 2005 r. wynios³a 340 mln USD.
O ile jednak w 2004 r. dynamika polskich dostaw (49%)
wyprzedza³a tempo wzrostu ³¹cznego rosyjskiego importu
(24%), to w trzech kwarta³ach 2005 r. wyst¹pi³a tendencja
odwrotna  polski eksport zwiêkszy³ siê o 28%, podczas gdy
globalny import Rosji wzrós³ o 38%.

Preparaty farmaceutyczne
Wa¿n¹ pozycj¹ towarow¹ w grupie produktów przemys³u
chemicznego s¹ preparaty farmaceutyczne, które odzyskuj¹
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znacz¹ce miejsce na rynku rosyjskim (polski eksport w okresie
trzech kwarta³ów 2005 r. zwiêkszy³ siê o 75%, przy wzrocie
³¹cznego importu Rosji tych towarów o 57%). Jest to
stabilna, pozytywna tendencja obserwowana równie¿ w 2004 r.
 wzrost polskiego eksportu o 50%, wobec wzrostu
rosyjskiego importu ogó³em o 26%. W zakresie dostaw do
Rosji polskich farmaceutyków w okresie trzech kwarta³ów
2005 r. odnotowano najwy¿szy przyrost eksportu o 42,3 mln
USD w stosunku do trzech kwarta³ów 2004 r. Polski eksport
leków ma stabilny 3-4% udzia³ w rosyjskim imporcie
(jestemy 9. dostawc¹ farmaceutyków do Rosji, po dostawcach
z Niemiec, Francji, Indii, Wêgier, W³och, Danii, S³owenii
i Szwajcarii). Pomimo aktywnych dzia³añ firm zagranicznych
i rosyjskich w zakresie uruchamiania produkcji leków w Rosji,
zapotrzebowanie na leki w tym kraju w najbli¿szych latach
nadal bêdzie w znacznym stopniu zaspokajane poprzez import.
Zak³ada siê utrzymanie obecnego udzia³u polskich dostaw
w rosyjskim imporcie, co stwarza mo¿liwoæ zwiêkszenia
poziomu eksportu farmaceutyków do ok. 250-300 mln USD
(tym samym przyrost dostaw wyniós³by 100-150 mln USD).
Jednym z problemów w dostawach leków do Rosji jest
zjawisko podrabiania leków zarówno polskich, jak i z innych
krajów. Problemem s¹ te¿ niekiedy d³ugotrwa³e, zbiurokratyzowane procedury rejestracji leków (nie tylko polskich)
na rynku rosyjskim, co w koñcowym efekcie wp³ywa na
wzrost cen poszczególnych leków.

Kosmetyki
Na rosyjskim rynku w omawianym okresie 2004-2005
zasadniczo wzros³a pozycja polskich kosmetyków. W 2004 r.
eksport wyniós³ 187 mln USD (wzrost o 49%, wobec wzrostu
rosyjskiego importu kosmetyków ogó³em o 32%). W okresie
trzech kwarta³ów 2005 r. tempo wzrostu polskiego eksportu
kosmetyków spad³o do poziomu 5% (podczas gdy rosyjski
import kosmetyków zwiêkszy³ siê o 18%). Pomimo to,
szereg towarów dostarczanych z Polski zachowuje znacz¹c¹
pozycjê na rynku rosyjskim. Dotyczy to m.in. preparatów do
upiêkszania, makija¿u i pielêgnacji skóry, których udzia³
przekracza 20% w rosyjskim imporcie kosmetyków (g³ównie
kosmetyki bia³ej  kremów), preparatów do w³osów (22%
udzia³ w rosyjskim imporcie), wód toaletowych (14% udzia³
w rosyjskim imporcie).

Wyroby perfumeryjno-kosmetyczne
Rosyjski rynek wyrobów perfumeryjno-kosmetycznych
nale¿y do szybko rozwijaj¹cych siê segmentów rynku
kosmetycznego. Jego aktualna ch³onnoæ oceniana jest na
ponad 6 mld USD rocznie, co stawia Rosjê na 6. miejscu
w Europie pod wzglêdem zapotrzebowania na wyroby perfumeryjno-kosmetyczne. Eksperci oceniaj¹, ¿e tendencje
rozwojowe tego rynku utrzymaj¹ siê jeszcze w ci¹gu
najbli¿szych dwóch-trzech lat, co stwarza szanse na wzrost
polskiego eksportu (nawet o ok. 100 mln USD w ci¹gu
trzech lat).
Polskie przedsiêbiorstwa s¹ te¿ wa¿nymi dostawcami na
rynek rosyjski opakowañ oraz urz¹dzeñ do produkcji wyrobów
perfumeryjno-kosmetycznych.
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Sekcja VII  tworzywa sztuczne
W Rosji wzrasta zainteresowanie importem z Polski
wyrobów z bran¿y tworzyw sztucznych. W 2004 r. polski
eksport towarów tej grupy wyniós³ 159,3 mln USD (wzrost
o 39%, wobec 33% wzrostu rosyjskiego importu ogó³em),
natomiast w okresie trzech kwarta³ów 2005 r. polskie dostawy
do Rosji tych towarów wynios³y 168,7 mln USD (wzrost
o 48%, wobec 52% wzrostu rosyjskiego importu ogó³em).
Szczególnie dynamicznie wzrastaj¹ dostawy z Polski artyku³ów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do przewo¿enia
i pakowania towarów. W okresie trzech kwarta³ów 2005 r.
nast¹pi³ wzrost dostaw o 77,8%, natomiast ich udzia³
w rosyjskim imporcie ogó³em zwiêkszy³ siê z 14,6% w okresie
trzech kwarta³ów 2004 r. do 17,1% w okresie trzech
kwarta³ów 2005 r. Wzros³y te¿ dostawy pozosta³ych p³yt,
arkuszy, folii, tam z tworzyw sztucznych (w okresie trzech
kwarta³ów 2005 r.  wzrost dostaw o 51,3% i 9% udzia³
w rosyjskim imporcie), a tak¿e w³ókien z tworzyw sztucznych
(3-krotny wzrost dostaw, 11,8% udzia³ w rosyjskim imporcie),
opon pneumatycznych (wzrost dostaw o 68,2%, ok. 2,5% udzia³
w rosyjskim imporcie) i niektórych innych wyrobów.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Ch³onnoæ rynku kreowana jest przez rynkowe czynniki
popytowe. Tempo wzrostu importu mo¿e wynosiæ w najbli¿szych latach ok. 25-30% w skali rocznej, co bêdzie sprzyja³o
wzrostowi polskiego eksportu (o ok. 150-200 mln USD).
W odniesieniu do towarów sklasyfikowanych w tej sekcji
nie wystêpuj¹ zasadnicze bariery w dostêpie do rynku
rosyjskiego, a polska oferta eksportowa jest konkurencyjna
wobec innych dostawców zagranicznych.

Sekcja IX  drewno i wyroby z drewna
W 2005 r. zmniejszy³ siê nieco udzia³ polskich dostaw
drewna i wyrobów z drewna. W 2004 r. polski eksport
wynosi³ 53 mln USD (wzrost o 18%, w stosunku do wzrostu
rosyjskiego importu tych wyrobów ogó³em o 29%) natomiast
w okresie trzech kwarta³ów 2005 r.  41,3 mln USD (wzrost
o 13%, w stosunku do wzrostu rosyjskiego importu ogó³em
o 15%). W konsekwencji udzia³ polskich dostaw w ogólnym
imporcie Rosji obni¿y³ siê z 17% w 2004 r. do 16% w okresie
trzech kwarta³ów 2005 r. Podstawowym towarem w polskim
eksporcie s¹ p³yty wiórowe. W okresie trzech kwarta³ów
2005 r. wartoæ dostaw wynios³a 21,6 mln USD (wzrost
eksportu o 20,5%, ok. 32% udzia³ w rosyjskim imporcie).
Eksport wyrobów z drewna bêdzie napotyka³ na zwiêkszaj¹c¹
siê konkurencjê produkcji w Rosji (uruchamiany jest m.in.
w rejonie Wielkiego Nowgorodu du¿y zak³ad produkcyjny
firmy Pfleiderer  Grajewo). Generalnie polityka Rosji,
w tym realizowana przez administracje regionalne, nastawiona
jest na uruchamianie maksymalnie g³êbokiego przetwórstwa
drewna bezporednio na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Jest to polityka ukierunkowana na przeciwdzia³anie wywozowi
drewna surowego z Rosji, jednoczenie jednak stwarza czêsto
skuteczn¹ konkurencjê dla importu wyrobów z drewna.
Czynniki te ograniczaj¹ mo¿liwoci zasadniczego wzrostu
polskiego eksportu wyrobów tej bran¿y do Rosji.
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Sekcja X  cier drzewny lub z innego w³óknistego
materia³u celulozowego; papier lub tektura z odzysku;
papier lub tektura oraz wyroby z nich
Trwa³¹, relatywnie siln¹ pozycjê na rynku rosyjskim maj¹
polskie towary sklasyfikowane w pozycjach papier i tektura;
wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury. W 2004 r.
wartoæ sprzeda¿y tych towarów na rynek rosyjski wynios³a
237 mln USD (wzrost o 19%, w stosunku do wzrostu
rosyjskiego importu ogó³em o 26%), natomiast w okresie
trzech kwarta³ów 2005 r. wartoæ ich eksportu wynios³a
203,8 mln USD (wzrost o 55%, w stosunku do wzrostu
ogólnego importu Rosji o 18%). Wzrost eksportu dotyczy
m.in. rodków higienicznych (pieluszki i podpaski), w tym
podpasek BELLA, które zabezpieczaj¹ ok. 27% potrzeb
rosyjskich konsumentów (eksport i produkcja zak³adu
Bella  Jegoriewsk), a tak¿e papieru i kartonu powlekanego.
Zmniejszaj¹ siê natomiast dostawy z Polski kartonów, pude³
itp. opakowañ z papieru i tektury (spadek eksportu w okresie
trzech kwarta³ów 2005 r. wyniós³ 16%, co spowodowa³o
zmniejszenie udzia³u polskich dostaw w rosyjskim imporcie
w tym okresie z 17,6% do 14,5%). O ile w okresie trzech
pierwszych kwarta³ów 2004 r. Polska by³a liderem w dostawach
do Rosji towarów z tej grupy, to w okresie trzech pierwszych
kwarta³ów 2005 r. wyprzedzili nas w tej dziedzinie eksporterzy
z Niemiec i Ukrainy.

Wyroby drukowane
Stosunkowo znacz¹cy eksport do Rosji obejmuje pozycjê
towarow¹ wyrobów drukowanych. W okresie trzech kwarta³ów
2005 r. wartoæ naszego eksportu do Rosji wyrobów drukowanych wynios³a 31 mln USD. W pozycji tej dostarczamy
m.in. gazety i czasopisma (g³ównie miesiêczniki)  eksport
w okresie trzech kwarta³ów 2005 r. wyniós³ 18 mln USD
(wzrost dostaw o 21,4%, 10,7% udzia³ w rosyjskim imporcie
ogó³em), katalogi handlowe  eksport 10,8 mln USD (wzrost
dostaw o 18%, 11,6% udzia³ w rosyjskim imporcie ogó³em).

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
W najbli¿szych latach zapotrzebowanie na ww. towary
bêdzie w Rosji wzrastaæ, jednoczenie jednak zwiêkszy siê
konkurencja zarówno ze strony innych dostawców zagranicznych, jak i uruchamianej produkcji miejscowej. Tym
niemniej, istnieje mo¿liwoæ utrzymania polskiego eksportu
na poziomie ok. 20-25% rocznie, co mo¿e w perspektywie
trzech lat zwiêkszyæ wartoæ dostaw o ok. 200-250 mln USD.

Sekcja XI  materia³y i wyroby w³ókiennicze
Do grup towarowych, odbudowuj¹cych swoj¹ pozycjê na
rynku rosyjskim, nale¿¹ materia³y i wyroby w³ókiennicze.
Osi¹gnê³y one 2,5% udzia³ w rosyjskim imporcie ogó³em
tych wyrobów. Do najwiêkszych i najbardziej dynamicznie
wzrastaj¹cych pozycji nale¿y odzie¿ (dzia³ 61 i 62) oraz wata,
filc, w³ókniny (dzia³ 56). Odzie¿ ma ok. 3,5% udzia³
w rosyjskim imporcie ogó³em, a dynamika wzrostu importu
z Polski w 2004 r. wynios³a 151,3%, przekraczaj¹c znacz¹co
wskanik dla ca³ego importu tych wyrobów, który wyniós³
132,2%. Tendencja ta utrzyma³a siê równie¿ w 2005 r.
Po trzech kwarta³ach 2005 r. import z Polski wzrós³ o 24,7%,
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podczas gdy ca³y rosyjski import odzie¿y zanotowa³ 21,1%
wzrost. Szacowaæ mo¿na, ¿e przy utrzymaniu siê tych
tendencji polski eksport odzie¿y do Rosji zwiêkszy siê
z obecnego poziomu (ok. 22 mln USD)  do 45 mln w 2008 r.
Dzia³ 56 (g³ównie wata i wyroby z waty bawe³nianej) osi¹gn¹³
ok. 9% udzia³ w rosyjskim imporcie tych towarów przy
bardzo wysokiej dynamice wzrostu, szczególnie w 2005 r.
Import z Polski w 2004 r. wzrós³ o 21% (ca³y import tego
dzia³u wzrós³ o 15%), a w ci¹gu trzech kwarta³ów 2005 r.
o 65% znacznie wyprzedzaj¹c dynamikê importu ca³ego
dzia³u (8%). Eksport Polski do Rosji mo¿e zwiêkszyæ siê
z obecnego poziomu 16 mln USD do 30-35 mln w 2008 r.
(przyrost o 14-19 mln USD).

Sekcja XII  obuwie, nakrycia g³owy
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Bran¿a obuwnicza
Bardzo dynamicznym wzrostem charakteryzuje siê eksport
polskiego obuwia. Wed³ug statystyki rosyjskiej import
z Polski zwiêkszy³ siê o 78% w 2004 r. i o 50% w 2005 r.
W perspektywie do roku 2008 zwiêkszyæ siê on mo¿e
z obecnego poziomu ok. 12 mln USD do 25-30 mln USD
(przyrost o 13-18 mln USD).

Sekcja XIII  wyroby z kamieni, gipsu i cementu
Wysok¹ pozycjê w rosyjskim imporcie zajmuje polski eksport
wyrobów sekcji XIII (wyroby z kamieni, gipsu, cementu).
Import z Polski stanowi ok. 13% ca³ego przywozu tych
towarów do Rosji, a wysoka dynamika jego wzrostu (137%)
po trzech kwarta³ach 2005 r. wyprzedza znacz¹co import
tych wyrobów z innych krajów (124%). Polski eksport w tym
zakresie zwiêkszyæ siê mo¿e z obecnego poziomu ok. 160 mln
USD nawet do 450-500 mln USD (przyrost 290-340 mln
USD) w perspektywie do 2008 r. . Szybki wzrost importu
mo¿na wi¹zaæ z bardzo dynamicznym wzrostem budownictwa
w Rosji, wspieranego równie¿ ze rodków bud¿etowych.
Dobre perspektywy polskiego eksportu do Rosji dotycz¹
wszystkich trzech dzia³ów (68, 69, 70) wchodz¹cych w sk³ad
sekcji XIII, (udzia³ w imporcie Rosji 14,5%), jak równie¿
wyrobów ceramicznych (udzia³ w imporcie 10,2%), w tym
ceramiki budowlanej oraz szk³a i wyrobów ze szk³a (udzia³
w imporcie 9,8%). Dynamika rosyjskiego importu z Polski
w odniesieniu do tych towarów wynosi³a w ostatnich latach
120-140%.
W odniesieniu do grupy materia³ów budowlanych, nale¿y
zwróciæ uwagê na mo¿liwoci zasadniczego rozwoju eksportu
ró¿norodnych materia³ów izolacyjnych, na które w Rosji
wzrasta popyt (nowe budownictwo oraz modernizacja starych
zasobów mieszkaniowych).

Sekcja XV  metale nieszlachetne i wyroby z metali
nieszlachetnych
Wyroby z metali nieszlachetnych
Wysok¹ dynamik¹ wzrostu eksportu do Rosji charakteryzuj¹
siê wyroby z sekcji XV. W 2004 r. wynios³a ona 125%,
a w 2005 r. 138% z szacunkow¹ wielkoci¹ eksportu na
poziomie 160 mln USD i udzia³em w rosyjskim imporcie
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w wysokoci ok. 3%. Szacowaæ mo¿na, ¿e w perspektywie
do 2008 r. eksport ten wzronie do 300-350 mln USD (przyrost
o 140-190 mln USD). Szczególne miejsce w tym eksporcie
zajmuj¹ wyroby sklasyfikowane w pozycji towarowej: 7321
(piece, kuchnie, ruszty kuchenne), 7308 (konstrukcje), 7322
(grzejniki centralnego ogrzewania), 7604 (sztaby, prêty,
kszta³towniki), 7610 (konstrukcje aluminiowe), 8302 (oprawy,
okucia), 8212 (maszynki do golenia), 8309 (korki, pokrywki,
wieczka)  udzia³ w rosyjskim imporcie na poziomie 3-5%.

Sekcja XVI  maszyny i urz¹dzenia mechaniczne
W polskim eksporcie do Rosji wzrasta wartoæ dostaw
towarów sklasyfikowanych w dziale maszyny i urz¹dzenia.
W okresie I-III kwarta³u 2005 r. wartoæ polskiego eksportu
w danej grupie wynios³a 370,2 mln USD, co stanowi³o 18,7%
polskiego eksportu do Federacji Rosyjskiej. Wzrost importu
z Polski w latach 2004-2005 (za okres I-III kwarta³) wyniós³
21,1%, przy 40,4% dynamice wzrostu rosyjskiego importu
ogó³em. Z obserwacji tendencji 2004 i 2005 r. wynika, ¿e
wzrost dostaw dotyczy:
· urz¹dzeñ i aparatury do filtrowania/oczyszczania cieczy
i gazów (8-krotny wzrost dostaw do Rosji w 2005 r., przy
2,2-krotnym wzrocie rosyjskiego importu ogó³em, wzrost
udzia³u w rosyjskim imporcie z 1,5% do 5,4%),
· urz¹dzeñ stosowanych w przemyle zbo¿owym (ponad
23-krotny wzrost eksportu do Rosji, przy 3,5-krotnym
wzrocie rosyjskiego importu ogó³em, wzrost udzia³u
w rosyjskim imporcie z 0,2% do ponad 11%),
· maszyn i instalacji przemys³owych, w tym wykorzystywanych
w procesach osuszania (wzrost dostaw do Rosji o 85%,
przy ogólnym wzrocie rosyjskiego importu o 60,3%,
wzrost udzia³u w imporcie Rosji z 1,5% do 1,8%),
· maszyn i urz¹dzeñ do przemys³owego przygotowania lub
produkcji ¿ywnoci i napojów (szczególnie urz¹dzeñ
browarniczych, dynamika 483%, przy ogólnej dynamice
rosyjskiego importu 114%, wzrost udzia³u w imporcie
Rosji z poni¿ej 1% do prawie 4%),
· urz¹dzeñ s³u¿¹cych do elektrycznego sterowania lub
rozdzia³u energii elektrycznej (dynamika 291%, przy
ogólnej dynamice rosyjskiego importu 116%, wzrost udzia³u
w imporcie Rosji z 1,3% do 3,3%),
· ch³odziarek/zamra¿arek, w tym witryn i lad ch³odniczych
(dynamika 176%, przy ogólnej dynamice rosyjskiego
importu 125%, wzrost udzia³u w imporcie Rosji z 2,7%
do 3,9%),
· podgrzewaczy, g³ównie kuchenek (dynamika 256%, przy
ogólnej dynamice rosyjskiego importu 115,36%, wzrost
udzia³u w rosyjskim imporcie z 2% do 4,4%),
· wyci¹gów i przenoników górniczych (dynamika 235%,
przy ogólnej dynamice rosyjskiego importu 157%, wzrost
udzia³u w rosyjskim imporcie z 1,5% do 2,3%),
· kombajnów zbo¿owych (dynamika 137% przy ogólnej
dynamice rosyjskiego importu 132%, stabilny ok. 2,8%
udzia³ w rosyjskim imporcie ogó³em),
· silników spalinowych (dynamika 196%, przy ogólnej
dynamice rosyjskiego importu 162%, wzrost udzia³u
w rosyjskim imporcie z 5,9% do 7,2%),
· ¿arówek, lamp wy³adowczych (dynamika 123%, przy
ogólnej dynamice rosyjskiego importu 112%, wzrost
udzia³u w rosyjskim imporcie z 14% do 15,6%),
· armatury: kranów, kurków i armatury do rur, p³aszczy
kot³ów, zbiorników, kadzi itp. w³¹cznie z zaworami

'"

redukcyjnymi i zaworami sterowanymi termostatycznie
(dynamika 183%, przy ogólnej dynamice rosyjskiego
importu 149%, wzrost udzia³u w rosyjskim imporcie z 1,5%
do ok. 2%),
· klimatyzatorów elektrycznych (dynamika 124%, przy
ogólnej dynamice rosyjskiego importu 108%, wzrost
udzia³u w rosyjskim imporcie z 9,4% do 10,8%).
Poza ww. dziedzinami znacz¹cy udzia³ w polskim eksporcie do Rosji maj¹ równie¿ takie towary, jak: maszyny
i urz¹dzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania
funkcji specjalnych, czêci i akcesoria samochodowe,
maszyny budowlano-drogowe, przewody izolowane, pralki
automatyczne, przyczepy rolnicze, transformatory elektryczne,
urz¹dzenia elektryczne do prze³¹czania i zabezpieczania
obwodów elektrycznych, akumulatory elektryczne, urz¹dzenia
odbiorcze dla telewizji, monitory i projektory wideo.
W 2005 r. powróci³y na rynek rosyjski wózki dzieciêce
z Polski  dynamika dostaw 3918% (wartoæ eksportu 
4,31 mln USD).
Wzrost popytu zarówno inwestycyjnego, jak i konsumpcyjnego w Rosji powoduje zwiêkszanie zapotrzebowania na
dostawy towarów z bran¿y maszyn i urz¹dzeñ. W odniesieniu
do polskiego eksportu mo¿liwoci wzrostu dostaw dotycz¹
w szczególnoci: aparatury do oczyszczania i filtrowania,
maszyn i urz¹dzeñ rolniczych i do przetwórstwa rolnospo¿ywczego, urz¹dzeñ górniczych, maszyn budowlanodrogowych, urz¹dzeñ i technologii dla gospodarki komunalno-mieszkaniowej, komponentów samochodowych,
sprzêtu ch³odniczego m.in. dla obiektów handlowych,
a tak¿e sprzêtu u¿ywanego w gospodarstwach domowych
(kuchenki, pralki, wózki dzieciêce).
Czynnikiem warunkuj¹cym mo¿liwoci wzrostu polskiego
eksportu jest konkurencyjna kredytowa oferta eksportowa,
co wi¹¿e siê z koniecznoci¹ oferowania polskim przedsiêbiorcom odpowiednich produktów kredytowo-ubezpieczeniowych, przy aktywnym zaanga¿owaniu Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. i banków.
Uwzglêdniaj¹c prognozowany wzrost gospodarczy Federacji
Rosyjskiej i tym samym zwiêkszaj¹cy siê popyt mo¿na za³o¿yæ
mo¿liwoæ osi¹gniêcia rocznego tempa wzrostu polskiego
eksportu maszyn i urz¹dzeñ do Rosji w najbli¿szych trzech
latach na poziomie ok. 20%. Tym samym poziom dostaw
w perspektywie do 2008 r. mo¿e zwiêkszyæ siê do ok. 850 mln
USD (co oznacza przyrost eksportu o ok. 350 mln USD).

Sekcja XX  wyroby ró¿ne
Meble
Pomimo niekorzystnych dla polskich eksporterów mebli,
importowych stawek celnych w Rosji, zwiêksza siê równie¿
sprzeda¿ tych towarów. Stosowane kombinowane stawki celne
stanowi¹ barierê dla dostaw tradycyjnych mebli drewnianych
z Polski. W okresie I-III kwarta³ 2005 r. wartoæ polskiego
eksportu mebli do Rosji wynios³a 51,15 mln USD. Dynamika
importu z Polski w latach 2004-2005 (za okres I-III kwarta³)
wynios³a 24%, przy dynamice rosyjskiego importu towarów
tej bran¿y ogó³em równej 23%. Dotyczy to mebli drewnianych
do mieszkañ i ich czêci (stabilny ponad 9% udzia³ w ³¹cznym
rosyjskim imporcie).
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Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Rosn¹ce zapotrzebowanie rynku rosyjskiego na meble
zaspokajane jest w coraz wiêkszym stopniu poprzez
produkcjê krajow¹, jak równie¿ import z Bia³orusi czy
Ukrainy. Odnotowaæ nale¿y przy tym mo¿liwoæ wzrostu
polskiego eksportu w zakresie komponentów i akcesoriów
do produkcji mebli. Wspomniana taryfa celna Federacji
Rosyjskiej w sposób znacz¹cy obni¿a konkurencyjnoæ
polskiej oferty eksportowej. Dlatego szans¹ na stworzenie
trwa³ych powi¹zañ gospodarczych jest rozwój polskich
inwestycji w bran¿y meblowej w tym kraju. Przyk³adem
mo¿e byæ uruchomienie w 2005 r. we W³odzimierzu fabryki
mebli i salonu firmowego Forte.
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez WEH
w Moskwie, trudno oczekiwaæ na wzrost eksportu mebli
powy¿ej 20% w skali roku.

Us³ugi budowlane
Oprócz przedstawionej powy¿ej analizy w odniesieniu do
towarów, wród perspektyw zwiêkszenia polskiego eksportu
na rynek rosyjski uwzglêdniæ nale¿y us³ugi budowlane.
Ta czêæ rynku rosyjskiego cechuje siê w ostatnich latach
bardzo du¿ymi mo¿liwociami rozwojowymi. Dotyczy to
wszystkich segmentów tego rynku, a wiêc budownictwa
komunalno-mieszkaniowego, hotelowo-biurowego, handloworekreacyjnego oraz konserwatorsko-rekonstrukcyjnego.
Budownictwo mieszkaniowe nale¿y do najszybciej rozwijaj¹cych siê dziedzin gospodarczych w Rosji. Mimo to ci¹gle
rosn¹ce ceny na rynku nieruchomoci, w tym na rynku
mieszkaniowym w szczególnoci wskazuj¹, ¿e popyt
znacznie przewy¿sza poda¿.
Sytuacja taka stwarza dodatkowe mo¿liwoci dla polskich
firm budowlanych. Szacuje siê, ¿e zaanga¿owanie polskich
firm na rosyjskim rynku us³ug budowlanych wzrosn¹æ mo¿e
z obecnego poziomu ok. 150 mln USD do 400-500 mln USD
w 2008 r. Ograniczeniem mog¹ byæ tu jedynie mo¿liwoci
wykonawcze polskich firm budowlanych oraz kredytowoubezpieczeniowe limity polskich banków i KUKE.

Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Opieraj¹c siê na statystyce rosyjskiej, przyrost polskiego
eksportu do Rosji do 2008 r. szacowaæ mo¿na na 1650-1920
mln USD bez uwzglêdnienia us³ug budowlanych oraz
1900-2270 mln USD z uwzglêdnieniem tych us³ug. Jednak,
bior¹c pod uwagê wspomniane wczeniej ró¿nice w wartociach obrotów handlu zagranicznego w polskiej i rosyjskiej statystyce oraz uwzglêdniaj¹c pozosta³e nie analizowane w niniejszym opracowaniu mniejsze grupy i pozycje towarowe szacowaæ mo¿na, ¿e przyrost polskiego
eksportu do Rosji do 2008 r. wynieæ mo¿e ok. 3 000 mln
USD.
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Prognoza powy¿sza bêdzie realna, przy za³o¿eniu, ¿e
zlikwidowane zostan¹ istniej¹ce obecnie bariery i ograniczenia w dostêpie do rynku rosyjskiego (szczególnie w zakresie
artyku³ów rolno-spo¿ywczych) oraz nie pojawi¹ siê nowe
utrudnienia, w sposób istotny ograniczaj¹ce dynamikê
polsko-rosyjskiej wymiany handlowej.
Polski eksport do Rosji wzrasta³ bêdzie w najbli¿szych
latach w tempie ok. 20% rocznie, co oznacza, ¿e jego wartoæ
osi¹gnie w 2008 r. ok. 7 mld USD wobec osi¹gniêtego na
koniec 2005 r. poziomu ok. 4 mld USD.
Rekordowe wyniki polskiego eksportu do Rosji w 2004 r.
i 2005 r. pozwoli³y na zasadnicze wzmocnienie pozycji
polskiego eksportu na rynku rosyjskim. Istotnym wsparciem
w tym procesie by³o znacz¹co wiêksze ni¿ w okresie
poprzednim, zaanga¿owanie na rynku rosyjskim Korporacji
Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych. Umo¿liwi³o to
oferowanie przez polskich eksporterów, w wiêkszej skali ni¿
dotychczas, podobnie atrakcyjnych, kredytowych warunków
p³atnoci za zrealizowane dostawy, jakie oferuj¹ ich konkurenci z krajów UE. Kontynuowanie dotychczasowych
tendencji szybkiego wzrostu polskiego eksportu do Rosji
równie¿ w najbli¿szych latach i dalszej perspektywie
wymaga³oby zwiêkszenia zaanga¿owania ubezpieczeniowego
KUKE do poziomu 15-30% w stosunku do wielkoci tego
eksportu (w ostatnich latach zaanga¿owanie to wynosi³o
11,8% w 2003 r., 7,8% w 2004 r. i ok. 6,0% w 2005 r.).
Oprócz dalszego rozwijania tradycyjnych instrumentów,
jakimi s¹ ubezpieczanie ryzyka nierynkowego, oczekiwaæ
nale¿y zwiêkszonego zaanga¿owania KUKE w ubezpieczanie
inwestycji polskich podmiotów w Rosji, kosztów poszukiwania
zagranicznych rynków zbytu i in.
Wa¿nym kierunkiem dzia³añ w celu tworzenia warunków
dla dalszego wzrostu polskiego eksportu towarów i us³ug do
Rosji jest usuwanie barier i ograniczeñ w dostêpie do rynku
rosyjskiego. Dotyczy to m.in.:
 zagadnieñ obrotu artyku³ami rolno-spo¿ywczymi. Stworzenie
trwa³ych warunków dla dostaw polskich artyku³ów
pochodzenia zwierzêcego oraz rolinnego w sytuacji
istniej¹cych ograniczeñ i procedur uzyskania rosyjskich
wiadectw weterynaryjnych i fitosanitarnych,
 upraszczania procedur rejestracji leków i d¹¿enie do eliminacji wystêpuj¹cych przypadków podrabiania preparatów
farmaceutycznych dostarczanych na rynek rosyjski,
 zaostrzonych procedur dostêpu do rynku pracy w Rosji
(limity, pozwolenia na pracê, zasady rejestracji obcokrajowców), co stwarza problemy m.in. dla rozwoju us³ug
budowlano  monta¿owych na rynku rosyjskim.
Trwa³a ekspansja eksportowa i ugruntowanie naszych
pozycji na rynku rosyjskim nie wydaje siê mo¿liwe bez
istotnego zwiêkszenia zaanga¿owania inwestycyjnego
naszych eksporterów. Z aktualnym zaanga¿owaniem ok.
135 mln USD (wed³ug stanu po trzech kwarta³ach 2005 r.) 
Polska nie jest znacz¹cym partnerem w tym zakresie.
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RUMUNIA
Obroty handlowe Polski z Rumunią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

161 440

226 464

279 610

462 303

730 672

949 176

452,6

Import

123 531

129 079

142 749

221 868

405 669

433 648

328,4

Obroty

284 971

355 543

422 359

684 171

1 136 341

1 382 824

398,8

37 909

97 385

136 861

240 435

325 003

515 527

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
Lata dziewiêædziesi¹te ubieg³ego wieku to okres regresu
i stagnacji w polsko-rumuñskiej wymianie towarowej. Obroty
w tym okresie waha³y siê w granicach 100 mln USD.
Po wejciu Rumunii do CEFTA, tj. od 1997 r. nast¹pi³
prze³om w rozwoju handlu z Polsk¹.
Od 2000 r. w handlu polsko-rumuñskim utrzymywa³a siê
wysoka dynamika wzrostu, szczególnie w przypadku polskiego
eksportu do Rumunii. Intensywny wzrost eksportu nast¹pi³
praktycznie w wiêkszoci bran¿. W latach 2000-2004
dynamika eksportu wynios³a 452,6%, importu  328,4%.
Saldo wymiany handlowej w ca³ym analizowanym okresie
by³o dodatnie.
W okresie 11 miesiêcy 2005 r. nadal wysoka by³a dynamika polsko-rumuñskiego handlu. Obroty wzajemne
wzros³y o 36% w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.
i osi¹gnê³y 1 382,8 mln USD. W tym okresie polski eksport
wyniós³ 949,2 mln USD (wzrost o 48 %), a import z Rumunii
433,6 mln USD (wzrost o ok. 16%). Szacuje siê, ¿e obroty
w ca³ym 2005 r. mog³y osi¹gn¹æ wartoæ 1,5 mld USD.
G³ówne grupy towarowe w 2005 r. w eksporcie Polski do
Rumunii to:
 wyroby przemys³u elektromaszynowego, RTV, AGD (udzia³
tej grupy towarowej w polskim eksporcie do Rumunii
stanowi³ 17%),
 produkty mineralne (13,7%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(12,2%),
 pó³produkty i wyroby przemys³u chemicznego (10,2%),
 wyroby z tworzyw sztucznych (7,3%),
 wyroby z kamieni, gipsu, cementu i podobnych materia³ów
(5,8%),
 cier drzewny, papier i wyroby (5,8%)
 oraz produkty rolno-spo¿ywcze (5,7%).
Du¿¹ szansê dla polskiego eksportu artyku³ów rolno-spo¿ywczych mo¿e stworzyæ przyst¹pienie Rumunii do Unii
Europejskiej i likwidacja istniej¹cych barier celnych w tej
bran¿y.
W 2005 r. w polskim imporcie z Rumunii dominuj¹cymi
grupami towarowymi by³y:
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 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych
(udzia³ tej grupy towarowej w polskim imporcie z Rumunii
stanowi³ 23,7%),
 wyroby przemys³u elektromaszynowego (23,6%),
 wyroby z tworzyw sztucznych (13%)
 materia³y i wyroby w³ókiennicze (10,5%)
 maszyny, urz¹dzenia i pojazdy (10,1%).

1. Warunki dostêpu do rynku
Ograniczenia w dostêpie do rynku dotycz¹ jedynie
niektórych towarów. Inwestycje i us³ugi w Rumunii s¹
w pe³ni zliberalizowane. Obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo
upraszcza wejcie na rynek i stwarza wiele zachêt finansowych.
Z dodatkowych przywilejów i ulg przys³uguj¹cych zgodnie
z obowi¹zuj¹cym prawem inwestorzy zagraniczni mog¹
korzystaæ w powsta³ych szeciu wolnych obszarach celnych,
ok. piêædziesiêciu strefach uprzywilejowanych oraz parkach
przemys³owych. Ca³kowicie wolny jest transfer zysków,
po op³aceniu podatków. Obowi¹zuje uproszczona procedura
zak³adania spó³ek i przedstawicielstw, a formalnoci mo¿na
za³atwiaæ w tzw. one-stop-shops. System celny zosta³
ca³kowicie przystosowany do wymogów unijnych i jest
skomputeryzowany, wprowadzono system OSCI, zmodernizowano wiele przejæ granicznych. Istnieje mo¿liwoæ
dokonywania odpraw u eksportera.
Firmy zagraniczne maj¹ problemy z czêsto zmieniaj¹cymi
siê i niejasnymi przepisami prawnymi, biurokracj¹ i korupcj¹.
Istniej¹ce jeszcze bariery celne wynikaj¹ce z ochrony
rumuñskiego rynku rolnego dotycz¹ ograniczeñ przywozu
z krajów UE: zwierz¹t ¿ywych, miêsa wie¿ego i mro¿onego,
wêdlin i konserw, nabia³u i jaj, owoców i warzyw, zbó¿, m¹ki
i przetworów zbo¿owych, olejów i margaryny, d¿emów
i owoców w syropie, wód mineralnych, win alkoholu i wyrobów
tytoniowych (stawki celne 19-45%). Powinny one byæ zniesione
lub stopniowo redukowane (np. w przypadku ryb) w momencie
wejcia w ¿ycie uzgodnionego protoko³u o liberalizacji
wymiany towarowej produktami spo¿ywczymi i rolnymi.
Poziom stawek celnych na towary rolno-spo¿ywcze w imporcie
z obszaru krajów UE stosowany jest indywidualnie w odniesieniu
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do grup towarowych lub poszczególnych towarów i jest
wy¿szy od tych jakie przys³ugiwa³y Polsce w ramach
CEFTA.
Rynek rumuñski jest w pe³ni otwarty dla dostawców
towarów i wyrobów przemys³owych z krajów cz³onkowskich
UE, w tym z Polski.
Na stosunki gospodarcze miêdzy naszymi krajami korzystnie
wp³ywa tak¿e ¿yczliwe generalnie nastawienie Rumunów
do Polaków i Polski. W praktyce zdarza³y siê jednak
utrudnienia, np. ze strony rumuñskich s³u¿b celnych
i drogowych, zw³aszcza w transporcie samochodowym przy
odprawie TIR-ów. Dotyczy³o to jednak wiêkszoci przewoników, niezale¿nie od kraju pochodzenia, i czêsto by³o wynikiem braku dostatecznej wiedzy kierowców o obowi¹zuj¹cych przepisach.
Bior¹c pod uwagê dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê wymianê
towarow¹ miêdzy Polsk¹ i Rumuni¹, a wiêc tak¿e szybko
rosn¹cy wolumen przewo¿onych towarów, powa¿n¹ barier¹
tego rozwoju mo¿e staæ siê wkrótce problem transportu.
Przy obecnie istniej¹cej sieci dróg i przejæ granicznych na
trasach z Polski do Rumunii, w nied³ugim czasie transport
samochodowy osi¹gnie granice swoich mo¿liwoci. Transport
towarów drog¹ lotnicz¹ i morsk¹ miêdzy Polsk¹ i Rumuni¹
praktycznie nie istnieje. Sprawa transportu kolejowego,
który móg³by przej¹æ czêæ masy towarowej, nadal pozostaje
nierozwi¹zana. Czas transportu wynosi zazwyczaj 2-3 tygodnie
i generalnie wiêkszoæ zainteresowanych uwa¿a, ¿e jest zbyt
d³ugi i uci¹¿liwy (co wyklucza przewóz, szczególnie szybko
psuj¹cych siê towarów ¿ywnociowych).
W ostatnim okresie nasili³a siê iloæ interwencji ze strony
polskich firm, skierowanych do WEH w Bukareszcie, które
nie mog¹ realizowaæ kontraktów eksportowych z partnerami
rumuñskimi, ze wzglêdu na brak mo¿liwoci otrzymania
indywidualnych pozwoleñ na transport. Chodzi g³ównie
o polskich producentów, którzy chc¹ realizowaæ wysy³ki przy
u¿yciu w³asnego transportu lub mniejszych przewoników,
którzy tylko okazjonalnie staraj¹ siê dostarczyæ towary do
Rumunii.
Kolejn¹ barier¹, która mo¿e ograniczaæ dalszy dynamiczny
rozwój eksportu i inwestycji polskich na rynku rumuñskim
jest brak instytucjonalnych rozwi¹zañ finansowania dzia³alnoci
polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (kredyty,
gwarancje). WEH prowadzi³ intensywne dzia³ania w celu
doprowadzenia do podpisania protoko³u o wspó³pracy
miêdzy dwoma instytucjami finansowymi BGK i Eximbank,
co nast¹pi³o w 2005 r., wkrótce banki te stan¹ siê bankami
korespondentami.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o z³ej opinii Polaków o Rumunii,
Rumunach i ich zwyczajach, która  co nale¿y wyranie
podkreliæ  jest w du¿ej czêci nies³uszna.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
W cenie odbiorców, wiêkszoæ towarów polskich nie odbiega
jakoci¹ od przeciêtnej jakoci wyrobów producentów z Europy
Zachodniej, s¹ natomiast bardziej konkurencyjne cenowo.
Dotyczy to mebli, urz¹dzeñ AGD, opakowañ, opon, maszyn
i urz¹dzeñ dla przemys³u przetwórczego, a ostatnio tak¿e
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

materia³ów budowlanych i wyposa¿enia, tekstyliów i akcesoriów dla przemys³u samochodowego, sprzêtu medycznego
i leków. Wyroby sprzedawane w sieci detalicznej kupuje
g³ównie rednio zamo¿na klasa i ma ona mo¿liwoæ nabycia
produktów wysokiej jakoci po bardziej przystêpnych
cenach.
Maszyny i urz¹dzenia, zw³aszcza w sektorze spo¿ywczym,
s¹ o ok.10-20% tañsze od urz¹dzeñ w³oskich i francuskich,
co przy porównywalnej jakoci i wydajnoci urz¹dzeñ
stanowi o atrakcyjnoci polskich wyrobów wród inwestorów
rumuñskich, którzy dysponuj¹ ograniczonymi mo¿liwociami
finansowymi. W dalszym ci¹gu du¿ym problemem dla polskich
firm jest brak na tym rynku specjalnych linii kredytowych.
Wsparciem w³asnych banków i firm leasingowych ciesz¹ siê
firmy holenderskie, niemieckie, w³oskie, francuskie i inne.
Polskie produkty s¹ widoczne równie¿ na pó³kach sklepów
spo¿ywczych (herbata, kawa, napoje, s³odycze, przyprawy,
konserwy rybne, ryby mro¿ona, konserwy miêsne). Dziêki
dobrej jakoci znajduj¹ one nabywców.
Du¿e znaczenie na rynku rumuñskim zaczynaj¹ mieæ
hipermarkety i zaopatruj¹ce je koncerny miêdzynarodowe,
dzia³aj¹ce tak¿e w Polsce. Szybka rozbudowa sieci hipermarketów w Rumunii jest szans¹ na wzrost eksportu
kosmetyków, rodków czystoci, detergentów, konserw,
przypraw itd.  w tym przy wykorzystaniu kontaktów z tymi
sieciami w Polsce. Koncerny miêdzynarodowe zaopatruj¹ce
hipermarkety mog¹ jednak, przenosiæ tak¿e czêæ produkcji
z Polski do Rumunii i innych krajów s¹siednich, ze szkod¹
dla polskich interesów (tak siê sta³o z produkcj¹ margaryn,
a obecnie podzespo³ów do samochodów). Sytuacja ta wyjania,
dlaczego tak wa¿ny dla polskich inwestorów i biznesmenów
mo¿e byæ w najbli¿szym czasie rynek rumuñski.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
W ostatnim okresie mo¿na zaobserwowaæ du¿y wzrost
zainteresowania rynkiem rumuñskim ze strony polskich
inwestorów. Polskie inwestycje w Rumunii maj¹ dzi wartoæ
ok. 100 mln EUR i charakteryzuj¹ siê szybk¹ tendencj¹
wzrostow¹. Aktualnie w Rumunii jest ponad 300 firm
z udzia³em kapita³u polskiego, a w ostatnich dwóch latach
przyby³o ich ponad 70.
Spó³ki z udzia³em kapita³u polskiego, dzia³aj¹ce na rynku
rumuñskim, s¹ w przewa¿aj¹cej mierze, mimo postêpuj¹cych,
widocznych zmian, ma³ymi firmami handlowymi, reprezentuj¹cymi ró¿ne bran¿e towarowe. Wród du¿ych firm
produkcyjnych wymieniæ nale¿y:
· Maspex  La Festa (soki i napoje, kawa, czekolada
w proszku) z Wadowic, która w 2004 r. zakoñczy³a
inwestycjê o wartoci ok. 20 mln EUR, tworz¹c ponad
200 miejsc pracy,
· Pol Am Pack Brzesko (produkcja opakowañ metalowych)
w miejscowoci Tecuci, realizuj¹c¹ obecnie w Bukareszcie
inwestycje za ponad 50 mln EUR,
· Lemarpol (produkcja soków i napojów) w Odobesti,
· Porta Arad (produkcja drzwi),
· Firmy handlowe: Koelner, Selena, Hugart, Amica.
Obserwuj¹c kierunki rozwoju rumuñskiej gospodarki oraz
aktywnoæ firm polskich i komplementarnoæ gospodarek
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obu krajów, wnioskowaæ mo¿na, ¿e najwiêksze perspektywy
nawi¹zania trwa³ych powi¹zañ kooperacyjnych miêdzy
firmami obu krajów istniej¹ w:
 bran¿y drzewnej (przetwórstwo drewna),
 bran¿y spo¿ywczej (przetwórstwo miêsa, owocowowarzywne, piekarnictwo),
 bran¿y budowlanej (produkcja wyrobów gipsowych, stolarki
drzwiowej i okiennej, parkietów, p³ytek ceramicznych,
modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
gazowej, drogowej i mieszkaniowej, us³ugi budowlane),
 uprawie owoców, warzyw, zbó¿,
 produkcji opakowañ (szklanych, plastikowych, metalowych
dla przemys³u spo¿ywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego).

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych

0207  miêso drobiowe
W handlu zagranicznym Rumunii drobiem w okresie
styczeñ-padziernik 2005 r. wyst¹pi³a nadwy¿ka importu nad
eksportem w wysokoci 140 458 t (eksport 1 241 t, import
141 669 t). W pierwszej po³owie 2005 r. wartoæ importu
drobiu z Polski wynios³a 53,4 tys. USD.
Stawka celna na drób wynosi generalnie 45% (na indyki
35%).
Krajom Unii Europejskiej Rumunia przyzna³a bezc³owy
kontyngent w wysokoci 4350 t.
1604 oraz 0303  ryby
Rumuñski obrót rybami nie wystêpuje w statystykach
najwa¿niejszych towarów handlowych (jest zbyt ma³y),
jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e import ryb z Polski w pierwszej
po³owie 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ ok. 2,7 mln USD. By³y to
g³ównie konserwy rybne, ryby mro¿one i wêdzone.

Poni¿sze zestawienie opracowane zosta³o przez WEH
na podstawie liczby zapytañ strony rumuñskiej o oferty
polskich firm, rumuñskiego bilansu handlu zagranicznego
danym towarem, obserwacji rynku i oceny aktywnoci
podmiotów polskich (towary sklasyfikowane wed³ug sekcji,
dzia³ów i agregacji 4-cyfrowej PCN).

Od 1 stycznia 2007 r. stawki celne na najbardziej
interesuj¹ce stronê polsk¹ asortymenty zostan¹ zredukowane
do poziomu 75% stawki podstawowej. Nastêpnie 1 stycznia
2008 r. c³o zostanie obni¿one do 50% stawki, a ca³kowite
zniesienie op³at celnych nast¹pi 1 stycznia 2010 r. Stawka
celna na ledzie i sardynki w konserwach wynosi obecnie 25%,
za dorsz mro¿ony ob³o¿ony jest c³em w wysokoci 10%.

Sekcje I-IV  Artyku³y rolno-spo¿ywcze

Warto wspomnieæ, ¿e konserwy rybne z Polski znajduj¹
siê w sieciach sklepów i hipermarketów na obszarze ca³ej
Rumunii.

Rumunia jest importerem netto ¿ywnoci. Deficyt po
10 miesi¹cach 2005 r. wzrós³ o 12%, do ok. 1 mld EUR
(eksport 548 mln EUR i import 1,58 mld EUR). Obecnie
wobec towarów unijnych, w tym polskich, stosowane s¹
stawki wy¿sze ni¿ te, jakie przys³ugiwa³y Polsce w ramach
CEFTA. Spowodowa³o to odczuwalny spadek obrotów ¿ywnoci¹ polsk¹ w po³owie 2004 r. Obecnie mo¿na jednak mówiæ
o postêpuj¹cym wzrocie eksportu polskiego i konsekwentnej odbudowie utraconych kontaktów handlowych, co widaæ
po zwiêkszaj¹cym siê udziale polskich towarów w rumuñskim
rynku ¿ywnoci. Sytuacja zmieni siê ca³kowicie po
przyst¹pieniu Rumunii do UE (co powinno nast¹piæ 1 stycznia
2007 r.), kiedy stawki celne na artyku³y rolno-spo¿ywcze
zostan¹ zniesione. Generalnie polska ¿ywnoæ ma du¿e
szanse na rynku rumuñskim, gdy¿ postrzegana jest jako
towar dobrej jakoci, a ponadto systemy upraw w Polsce
i Rumunii s¹ w du¿ej mierze komplementarne, co powoduje,
¿e oba kraje mog¹ sobie oferowaæ wzajemnie ¿ywnoæ
specyficzn¹ dla danego kraju (np. polskie jab³ka i bia³¹
cebulê oraz rumuñskie winogrona i arbuzy).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do po³owy lutego 2006 r. obowi¹zywa³a
taryfa celna z 2005 r. (taryfa celna na 2006 r. bêdzie
opublikowana w póniejszym terminie).
0203  miêso wieprzowe
W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. nadwy¿ka importu
nad eksportem wynios³a 146 564 t (eksport 258 t, import
146 822 t). W pierwszym pó³roczu 2005 r. wartoæ importu
wieprzowiny z Polski na rynek rumuñski wynios³a 10,8 mln USD.
Stawka celna na pó³tusze mro¿one wynosi 45%. Jednak¿e
³atwo to omin¹æ sprowadzaj¹c miêso bardziej rozdrobnione
(szynki, ³opatki itd.), na które stawki celne wynosz¹
przewa¿nie 20%, a czêsto miêso takie jest zwolnione z c³a.
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Dzia³ 07  warzywa (ca³a grupa)
Obroty warzywami Rumunii nie wystêpuj¹ w statystykach
najwa¿niejszych towarów handlowych (s¹ zbyt ma³e), jednak
nale¿y zaznaczyæ, ¿e import warzyw z Polski w pierwszym
pó³roczu 2005 r. wyniós³ ok. 3,1 mln USD (jest to wartoæ
przed zbiorami jesiennymi). Obejmowa³ on g³ównie warzywa
mro¿one i cebulê, jednak praktyka pokazuje, ¿e w drugiej
po³owie roku ronie znaczenie g³ównie ziemniaków i rolin
str¹czkowych.
Stawki celne dla poszczególnych towarów s¹ zró¿nicowane
i wynosz¹ np.:
 ziemniaki  40% lub 50% (w zale¿noci od sezonu)
z preferencyjnym kontyngentem dla UE w wysokoci
20 tys. ton i stawce 18,8%,
 cebula  18%,
 roliny str¹czkowe  20%,
 mro¿onki warzywne  przewa¿nie 20%
Warzywa polskie dostêpne s¹ w ogólnej sprzeda¿y detalicznej, za mro¿onki  obok mro¿onek francuskich  s¹
wrêcz podstawowym asortymentem tej grupy w sklepach.
Tak d³ugo jak Rumunia nie przeprowadzi strukturalnych
zmian w uprawie warzyw, polska oferta bêdzie pozostawaæ
bardzo konkurencyjna.
Dzia³ 08  owoce
0808 oraz 0813  jab³ka, gruszki, owoce suszone
Obroty Rumunii owocami równie¿ nie wystêpuj¹ w statystykach najwa¿niejszych towarów handlowych (s¹ zbyt
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ma³e), jednak nale¿y zaznaczyæ, ¿e import owoców z Polski
za pierwsze pó³rocze 2005 r. wyniós³ ok. 5,8 mln USD. Prym
wiod³y jab³ka i gruszki, których import osi¹gn¹³ wartoæ
5,1 mln USD. Na drugim miejscu znalaz³y siê suszone
owoce (PCN 0813).
Stosowana wobec krajów UE stawka celna na jab³ka to
stawka podstawowa, wynosz¹ca generalnie 40%, za suszone
jab³ka i liwki ob³o¿one s¹ c³em w wysokoci 20%.
Podobnie jak w przypadku warzyw, istnieje du¿a szansa
na sprzeda¿ tych towarów na rynku rumuñskim. Polska ma
nadal realne szanse sprzedawaæ np. jab³ka, gdy¿ w Rumunii
uprawiane s¹ z regu³y inne owoce (przede wszystkim
winogrona, a tak¿e np. arbuzy).
1701  cukier
Wielkoæ importu cukru Rumunii po 10 miesi¹cach 2005 r.
wynios³a 426 728 t. Eksport cukru by³ pomijany statystycznie.
Import cukru z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r. osi¹gn¹³
wartoæ ok. 3,2 mln USD.
Obowi¹zuj¹ca stawka celna dla krajów UE to 60% na
cukier surowy i 90% na cukier bia³y. Rumunia otworzy³a
preferencyjny kontyngent na cukier surowy w wysokoci
20 tys. t ze stawk¹ celn¹ równ¹ 18,8%, oraz dodatkowo drugi
kontyngent dla cukru bia³ego w wysokoci 15 tys. t ze
stawk¹ 45%.

O atrakcyjnoci rynku mo¿e wiadczyæ znaczny udzia³ firm
polskich w targach bran¿owych w Rumunii i dynamiczny
wzrost polskiej sprzeda¿y, szczególnie:
3304  preparatów do upiêkszania i makija¿u,
3305  preparatów do w³osów,
3307  preparatów stosowanych przy goleniu, dezodorantów,
p³ynów do k¹pieli.
Za 10 miesiêcy 2005 r. wartoæ rumuñskiego importu
kosmetyków wynios³a 148,4 mln EUR, za eksport ich by³
pomijany statystycznie. Import towarów z grup PCN
3304-3307 z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r. wynosi³ ok.
22,7 mln USD.
3401 i 3402  rodki czystoci, pior¹ce i czyszcz¹ce
WEH odnotowa³ niewiele zapytañ rumuñskich o oferty
polskie. Niemniej jednak import z Polski w wysokoci
7,1 mln EUR stanowi¹cy ok. 11,9% importu Rumunii tych
towarów, wiadczy o relatywnie silnej pozycji polskich producentów. Podstawow¹ grup¹ towarów w polskiej ofercie s¹
rodki czyszcz¹ce (PCN 3402), których sprzeda¿ w badanym
okresie wynios³a ponad 6 mln EUR.
Dzia³ 48  papier i tektura

Dzia³ 19  przetwory ze zbó¿

Zapytania ofertowe na towary z tej grupy pojawiaj¹ siê
regularnie. Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e zainteresowanie
strony rumuñskiej ofert¹ polsk¹ w tej dziedzinie utrzymuje
siê na sta³ym poziomie.

1905  pieczywo i wyroby piekarnicze

4818  papier toaletowy i higieniczny

W handlu zagranicznym Rumunii wyrobami piekarniczymi
(PCN 1905) w okresie styczeñ-padziernik 2005 r. wyst¹pi³a
nadwy¿ka importu nad eksportem w wysokoci 4 120 t
(eksport 9 866 t, import 13 986 t). W pierwszej po³owie 2005. r.
import Rumunii tych wyrobów z Polski osi¹gn¹³ wartoæ
4,4 mln USD.

Jest to podstawowa grupa towarowa oferty polskiej, choæ
nie jest ujêta w statystykach rumuñskich (ani w imporcie,
ani w eksporcie). Wartoæ importu z Polski za pierwsze
pó³rocze 2005 r. tego typu papieru wynios³a 9,6 mln USD.

Generalnie stawka celna na wyroby cukiernicze (w tym
herbatniki) wynosi 25%, za na pieczywo  40%.

Import Rumunii papieru drukarskiego w okresie styczeñpadziernik 2005 r. wyniós³ 67,4 tys. t. Import tego papieru
z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ ok.
5,3 mln USD.

Po zniesieniu stawek celnych pomiêdzy krajami UE a Rumuni¹ istniej¹ du¿e mo¿liwoci eksportu do Rumunii
polskiego pieczywa (ró¿ne rodzaje chleba).
W Rumunii powsta³o kilka firm z udzia³em kapita³u
polskiego zajmuj¹cych siê produkcj¹ pieczywa cukierniczego.

4802  papier drukarski

Dzia³y 68, 69 i 70  materia³y budowlane, wykoñczeniowe
i szk³o

Z otrzymanych materia³ów wynika, ¿e istniej¹ du¿e
mo¿liwoci eksportu polskich towarów rolno-spo¿ywczych
takich jak: p³atki niadaniowe, olej rzepakowy, materia³
siewny i sadzonki, domieszki do pasz treciwych.

Bran¿a budowlana zaliczana jest do najbardziej dynamicznie
rozwijaj¹cych siê w Rumunii. Rynek nadal pozostaje
nienasycony. W zwi¹zku z tym istniej¹ realne szanse na
zwiêkszenie polskiego eksportu materia³ów budowlanych
i wykoñczeniowych do Rumunii. W latach 2001-2005
wysoka dynamika polskiego eksportu w tych dzia³ach
wynios³a ponad 700%.

Dzia³ 33  kosmetyki i perfumy

6809  p³yty i panele gipsowe

Liczba zapytañ strony rumuñskiej co do polskiej oferty
towarowej w tym asortymencie jest znikoma  mo¿na siê
jednak spodziewaæ (oceniaj¹c aktualny poziom wymiany),
¿e potencjalni kontrahenci rumuñscy w du¿ej mierze ju¿
nawi¹zali kontakt z producentami polskimi. Rumunia mo¿e
byæ uwa¿ana za potencjalnie dobry rynek zbytu dla tego
typu towarów. Rumuni pamiêtaj¹ produkty Polleny oraz
kojarz¹ polskie kosmetyki z dobr¹ jakoci¹ i niska cen¹.

Najwiêcej zapytañ ofertowych strony rumuñskiej dotyczy³o
grupy towarowej  p³yty i panele. Rumuñski import z Polski
tego asortymentu osi¹gn¹³ wartoæ za pierwsze pó³rocze
2005 r. prawie 14 mln USD.
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7005  szk³o typu float
W zwi¹zku z intensywnym rozwojem budownictwa w Rumunii szk³o tego typu jest towarem poszukiwanym. Import
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tego artyku³u z Polski w pierwszym pó³roczu 2005 r. osi¹gn¹³
wartoæ 5,9 mln USD.
7010  butelki, s³oiki i inne opakowania szklane
W tej grupie wyrobów odnotowano znacz¹c¹ wielkoæ importu z Polski (7,4 mln USD za pierwsze pó³rocze 2005 r.).
Pojawia³a siê ona regularnie w zapytaniach ofertowych strony
rumuñskiej.
Istniej¹ tak¿e realne szanse zwiêkszenia sprzeda¿y takich
materia³ów wykoñczeniowych, jak p³ytki ceramiczne i wyposa¿enie ³azienek.
Dzia³y 72 i 73  wyroby hutnicze stalowe
Wyroby te stanowi³y 11% rumuñskiego importu z Polski.
Czêsto nap³ywa³y zapytania o takie materia³y, jak stal
walcowana i materia³y zbrojeniowe.
7207  pó³wyroby stalowe i ¿eliwne
W ci¹gu 10 miesiêcy 2005 r. wielkoæ rumuñskiego importu
pó³wyrobów stalowych i ¿eliwnych wynios³a 286 334 t.
Eksport tego asortymentu by³ pomijalny statystycznie.
Import ww. pó³wyrobów z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r.
wyniós³ ok. 9 mln USD.
7308  konstrukcje stalowe i ich czêci
Wartoæ rumuñskiego importu konstrukcji stalowych za
10 miesiêcy 2005 r. wynios³a 143,1 mln EUR. Eksport tego
asortymentu by³ pomijany statystycznie. Import ww.
pó³wyrobów z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r. wyniós³
ok. 5,3 mln EUR (co stanowi³o 5,8% ca³kowitego importu
Rumunii tego asortymentu).
Poszukiwane i sprzedawane s¹ tak¿e rury stalowe,
kszta³towniki i k¹towniki oraz drut i tamy stalowe.
Dzia³y 84 i 85  maszyny i urz¹dzenia

Dodatkowo, wed³ug WEH (perspektywa reformy rolnictwa),
nale¿y spodziewaæ siê zwiêkszonego popytu na urz¹dzenia
dla przemys³u spo¿ywczego (przetwórstwo mleka, miêsa,
wyposa¿enie piekarñ) i maszyny rolnicze (zbiór ziemniaków,
kosiarki, kombajny, siewniki). Nadal bardzo popularne s¹
w Rumunii kuchenki gazowe, ronie sprzeda¿ sprzêtu AGD
(np. odkurzaczy, sprzêtu kuchennego).
8708 oraz 4011  czêci samochodowe i opony
8708  czêci samochodowe
Rumunia jest eksporterem netto czêci samochodowych
(bez opon). Wartoæ eksportu za 10 miesiêcy 2005 r. wynios³a
553,9 mln EUR a importu  421,8 mln EUR. Import z Polski
za pierwsze pó³rocze 2005 r. wyniós³ prawie 4 mln EUR,
co stanowi³o zaledwie 1,7% ca³kowitego importu Rumunii
tego asortymentu. Polski sektor czêci zamiennych jest,
w porównaniu z rumuñskim, na o wiele wy¿szym poziomie,
gama oferowanych produktów i ich dostêpnoæ jest znacznie
szersza. W zwi¹zku z tym istnieje realna mo¿liwoæ zwiêkszenia
dostaw tych produktów z Polski do Rumunii. Dodatkowo
rynek sprzeda¿y nowych samochodów rozwija siê w Rumunii
bardzo dynamicznie (w 2005 r. szacowany wzrost przekracza
zdecydowanie 60%, sprzeda¿ roczna mog³a osi¹gn¹æ nawet
250 tys. szt.), co stwarza mo¿liwoæ nawi¹zania korzystnych
kontaktów polskich podwykonawców z producentami
rumuñskimi.
4011  opony
Statystyczne dane rumuñskie nie pozwalaj¹ na jednoznaczne
okrelenie czy kraj ten jest eksporterem czy importerem
netto opon, gdy¿ jego eksport w okresie styczeñ-padziernik
2005 r. wyniós³ ok. 10,7 mln szt., za import  26 177 t.
Import nowych opon z Polski za pierwsze pó³rocze 2005 r.
osi¹gn¹³ wartoæ ok. 8,5 mln USD. Polskie opony (g³ównie
z Dêbicy) s¹ znane na rynku rumuñskim od kilkudziesiêciu
lat, co mog³oby pomóc w ewentualnym rozszerzeniu oferty
polskiej w tej bran¿y.

8544  druty, kable i przewodniki izolowane
Wartoæ rumuñskiego importu drutów i kabli izolowanych
za 10 miesiêcy 2005 r. wynios³a 350,6 mln EUR. Eksport
tego asortymentu by³ pomijany statystycznie. Import z Polski
za pierwsze pó³rocze 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ ponad 20 mln
EUR (co stanowi³o 9,9% ca³kowitego importu Rumunii tego
asortymentu).

Dzia³ 94  meble i ich czêci
W okresie styczeñ-padziernik 2005 r. rumuñski eksport
towarów z ca³ego dzia³u PCN 94 wyniós³ 741 mln EUR, za
import osi¹gn¹³ wartoci 187 mln EUR. Import z Polski za
pierwsze pó³rocze 2005 r. wyniós³ prawie 16,7 mln EUR, co
stanowi³o a¿ 18,7% ca³ego importu Rumunii tego asortymentu.

8528  telewizory i monitory

9403  pozosta³e meble i ich czêci

Rumuñski import telewizorów i monitorów w okresie
10 miesiêcy 2005 r. wyniós³ 1206 324 szt., za eksport  a¿
86 821 070 szt. Wartoæ importu z Polski za pierwsze
pó³rocze 2005 r. wynios³a ponad 11,8 mln USD.

Wartoæ importu towarów z tej grupy za pierwsze pó³rocze
2005 r. wynios³a 16,7 mln USD. Pomimo, ¿e w Rumunii
dzia³a szereg fabryk produkuj¹cych meble o dobrym
standardzie, prawie ca³a ich produkcja kierowana jest na
eksport (g³ównie do krajów UE) co pozostawia rynek
rodzimy otwartym na propozycje ofertowe z zagranicy,
w tym tak¿e z Polski. Meble z naszego kraju skutecznie
konkuruj¹ z wyrobami w³oskimi (maj¹ podobn¹ jakoæ
i ni¿sz¹ cenê), czego dowodem jest wysoki udzia³ mebli
z Polski w imporcie Rumunii.

Du¿a produkcja telewizorów i monitorów w Rumunii
stwarza szansê dla Polski na dostawy odpowiednich
podzespo³ów.
8418  ch³odziarki i zamra¿arki
Wielkoæ eksportu zamra¿arek i ch³odziarek Rumunii za
10 miesiêcy 2005 r. wynios³a 183 526 sztuk, za importu 
379 979 sztuk. Import wymienionych artyku³ów z Polski za
pierwsze pó³rocze 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ ponad 9,5 mln USD.



Ponadto, WEH w Bukareszcie widzi ewentualne mo¿liwoci nawi¹zania kontaktów handlowych w nastêpuj¹cych
obszarach:
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· Kleje, farby, lakiery  rozwój infrastruktury i budownictwa
w Rumunii poci¹ga za sob¹ zwiêkszone zapotrzebowanie
na tego typu towary.
· Wêgiel kamienny  Rumunia rozwa¿a wprowadzenie
zmian technologicznych w swoich elektrociep³owniach,
które dotychczas zasilane by³y gazem. Poniewa¿ ostatnio
cena gazu znacz¹co wzros³a, powsta³a koncepcja zmniejszenia uzale¿nienia energetycznego od gazu rosyjskiego.
Rz¹d rumuñski analizuje obecnie mo¿liwoci zamiany
gazu na wêgiel  je¿eli oka¿¹ siê racjonalne ekonomicznie,
powstanie szansa na sprzeda¿ polskiego wêgla w Rumunii
(rumuñskie zasoby i wydobycie wêgla kamiennego s¹
znikome, wydobywany jest g³ównie wêgiel brunatny, który
nie mo¿e byæ transportowany na wiêksze odleg³oci).
· Sprzêt medyczny i leki  Rumunia powoli przygotowuje
siê do reformy s³u¿by zdrowia. Obecnie trudno oceniæ,

jakie rodki zosta³yby przeznaczone na ten cel i jakie
fundusze by³yby udostêpnione do dyspozycji szpitali
i sieci placówek s³u¿by medycznej. Je¿eli okaza³oby siê
jednak, ¿e uzyska³yby one konkretne wsparcie bud¿etowe,
to z pewnoci¹ mo¿na by oczekiwaæ znacznych zakupów
sprzêtu medycznego i leków, gdy¿ realne potrzeby w tym
wzglêdzie s¹ olbrzymie (aktualnie jednak brakuje
rodków, aby je zaspokoiæ).
· Nawozy sztuczne  w zwi¹zku z przygotowaniami Rumunii
do cz³onkostwa w UE nale¿y spodziewaæ siê zwiêkszenia
dop³at dla rolników i w konsekwencji wiêkszego popytu
na nawozy sztuczne. Bior¹c pod uwagê bardzo nisk¹
wydajnoæ z hektara i niskie dochody rolników w chwili
obecnej, akcesja mo¿e wymiernie i prawdopodobnie
skokowo zwiêkszyæ zapotrzebowanie na nawozy.

SERBIA I CZARNOGÓRA
Obroty handlowe Polski z Serbią i Czarnogórą w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

32 314

37 289

54 852

101 390

141 751

55 884

438,6

Import

21 751

10 291

10 917

19 138

28 872

17 950

132,7

Obroty

54 065

47 580

65 769

120 528

170 623

73 834

315,5

Saldo

10 563

26 998

43 935

82 252

112 879

37 934

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2004 odnotowano istotne zwiêkszenie obrotów
handlowych z Serbi¹ i Czarnogór¹. W 2004 r. wzajemne obroty
osi¹gnê³y wartoæ 170,6 mln USD, co oznacza³o trzykrotny
wzrost w porównaniu z 2000 r. W omawianym okresie eksport
do Serbii i Czarnogóry zwiêkszy³ siê blisko 4,5-krotnie.
Dane statystyczne za 11 miesiêcy 2005 r. wskazuj¹ na 50%
spadek obrotów handlowych Polski z Serbi¹ i Czarnogór¹
w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. Eksport
spad³ w omawianym okresie o 53,5 %, za import zmala³
o 32,3 %.
Tak istotn¹ redukcjê wartoci polskiego eksportu w 2005 r.
(styczeñ-listopad) w porównaniu z 2004 r. (I-XI) spowodowa³
spadek sprzeda¿y:
 metali nieszlachetnych i wyrobów z nich (o 70,5%),
 maszyn i urz¹dzeñ mechanicznych oraz sprzêtu elektrycznego (o 62,4%),
 gotowych artyku³ów spo¿ywczych (o 60,8%).
Towary te mia³y tradycyjnie najwiêkszy udzia³ w naszym
eksporcie do Serbii i Czarnogóry. Ich udzia³ w eksporcie
z Polski ogó³em wyniós³ w 2004 r. 50,6%, za w okresie
11 miesiêcy 2005 r.  38,56%.
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W imporcie do Polski z Serbii i Czarnogóry w omawianym
okresie dominowa³y:
 tworzywa sztuczne i artyku³y z nich,
 chemikalia organiczne,
 ¿elazo, ¿eliwa i stal,
 kauczuk i wyroby z kauczuku,
 cukry i wyroby cukiernicze,
 papier i wyroby z papieru.

1. Warunki dostêpu do rynku
Wymiana towarowa z zagranic¹ Serbii i Czarnogóry uwarunkowana jest m.in. nastêpuj¹cymi czynnikami utrudniaj¹cymi jej prowadzenie:
 zmiany stawek celnych wprowadzane interwencyjnie
w zale¿noci od kszta³towania siê salda obrotów handlu
zagranicznego (w lipcu 2005 r. nast¹pi³y podwy¿ki ce³ na
niektóre produkty);
 umowy o wolnym handlu podpisane przez Serbiê i Czarnogórê z krajami ba³kañskimi, jak równie¿ z Rosj¹  stwarzaj¹ce
dogodne warunki wymiany towarowej pomiêdzy tymi
krajami i w sposób naturalny ukierunkowuj¹ce zaintere-



sowania miejscowych importerów na te rynki (po wejciu
w ¿ycie umów w 2005 r. odnotowano gwa³towny wzrost
poziomu obrotów towarowych z tymi krajami);
 ograniczenia administracyjne; wed³ug powszechnej
opinii przedsiêbiorców prowadz¹cych handel zagraniczny
i Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych  najkorzystniejsze formy dzia³alnoci na tym rynku, owocuj¹ce
u³atwieniami sprzeda¿y na rynki objête umowami zawartymi przez Serbiê i Czarnogórê  to sprzeda¿ realizowana
z w³asnej bazy dystrybucyjno-magazynowej, sieci sprzeda¿y
lub w oparciu o przedsiêbiorstwa produkcyjne zak³adane
w tym kraju. Na podjêcie dzia³alnoci wymagana jest
wielka iloæ zezwoleñ. W rezultacie, jak zgodnie
stwierdzono na spotkaniu w przedstawicielstwie UE
w Belgradzie, podjêcie takiej dzia³alnoci jest obecnie
niemo¿liwe (lub bardzo utrudnione);
 wystêpuj¹ problemy z eksportem do Czarnogóry; coraz
wyraniej rysuje siê jej odrêbnoæ gospodarcza i wprowadzane s¹ (jednostronnie przez Czarnogórê) regulacje
dotycz¹ce przewozów towarowych przez granicê Serbii
z Czarnogór¹ oraz odrêbne przepisy celne, powoduj¹ce
powa¿ne utrudnienia w obrotach z Czarnogór¹. Niektóre
towary przewo¿one z Serbii do Czarnogóry  np. wyroby
tytoniowe  s¹ od niedawna traktowane przez Czarnogórê
jak import, z wszelkimi konsekwencjami celnymi;
 wystêpuje du¿a zmiennoæ przepisów reguluj¹cych
przewozy towarowe przez liniê administracyjn¹ Serbii
i Kosova, w tym okrelaj¹cych kompetencje przejcia
granicznego Merdare w zakresie celnych odpraw towarowych.
Mo¿liwoci sprzeda¿y z Polski na rynek Serbii i Czarnogóry towarów konkurencyjnych pod wzglêdem ceny i jakoci,
s¹ ograniczone ze wzglêdu na wysokie koszty transportu; np.
popyt na niektóre towary, jak cement, drewno budowlane
jest zaspokajany dostawami z krajów bli¿szych terytorialnie
b¹d maj¹cych podpisane umowy o wolnym handlu z Serbi¹
i Czarnogór¹.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie
rynku
W Serbii i Czarnogórze obserwuje siê wysok¹ dynamikê
zmian uwarunkowañ rynkowych. Ekonomici zwracaj¹
uwagê na niekorzystn¹ strukturê przemys³u, jaka ukszta³towa³a
siê w pocz¹tkowej fazie transformacji gospodarki tego kraju.
Dotychczasowe przemiany ekonomiczne przetrwa³y przedsiêbiorstwa produkuj¹ce wyroby o ni¿szym stopniu przetworzenia
i nisko zaawansowane technologicznie. Istnieje natomiast
zapotrzebowanie (poza niedoborami surowcowymi) na towary
o wy¿szym stopniu przetworzenia, a tak¿e na zaawansowane
technologie.
W zwi¹zku z otwarciem stref wolnoc³owych (w miejscowociach: Belgrad, Novi Sad, Pirot, Kovin, Smederevo,
Subotica, abac, Sremska Mitrovica, Sombor, Vladicin Han,
Lapovo and Prahovo) w Serbii i Czarnogórze powstaj¹
w oparciu o kapita³ zagraniczny (m.in. rosyjski) fabryki, których
produkcja staje siê konkurencyjna nie tylko na rynku
miejscowym, lecz tak¿e stanowi przedmiot eksportu tego
kraju. Ponadto Serbia i Czarnogóra zawar³a dotychczas szereg
umów o wolnym handlu (m.in. z Macedoni¹, Rosj¹, Chorwacj¹,
Bu³gari¹, Rumuni¹, Boni¹ i Hercegowin¹, Mo³dow¹, a para-



fowane s¹ umowy z Ukrain¹ i Iranem), które zapewniaj¹
swobodny przep³yw towarów i us³ug miêdzy stronami  co
zaowocowa³o skokowym wzrostem obrotów towarowych
i umow¹ o wspó³pracy energetycznej miêdzy tymi krajami
zawart¹ w 2005 r.
Ch³onnoæ rynku serbskiego jest bardzo wysoka. S¹ jednak
czynniki decyduj¹ce o specyfice tego rynku:
 niedokoñczone reformy strukturalne (np. w wyniku
reformy administracyjnej na³o¿ono na gminy szereg
obowi¹zków i w sferze gospodarczej przyznano im
okrelone kompetencje, jednak¿e nie przewidziano
róde³ finansowania szczególnie wydatków inwestycyjnych),
 najwy¿szy na obszarze Ba³kanów poziom interwencjonizmu
pañstwowego, którego zaprzestania domagaj¹ siê: Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank wiatowy (subwencje, dotacje, zmiennoæ uwarunkowañ gospodarczych
w zale¿noci od podejmowanych decyzji politycznych,
zmiennoæ przepisów celnych dotycz¹cych obrotu towarowego),
 ograniczony dostêp do róde³ finansowania importu.
Tamtejsi ekonomici zwracaj¹ uwagê, ¿e import nie
zawsze pokrywa te obszary rynku, na których notuje siê
najwy¿sze teoretyczne zapotrzebowanie towarowe. Subwencje pañstwowe rozdzielano kieruj¹c siê znajomociami
i lobbingiem. Kredyty bankowe nie obejmuj¹ jeszcze
MP. S¹ wed³ug badañ EBOR instrumentem ma³o
wykorzystywanym ze wzglêdu na ich zawy¿one koszty
i skomplikowan¹ procedurê. rodki pomocowe EBOR,
EBI, B kierowane s¹ do najbardziej wra¿liwych sektorów
niekomercyjnych gospodarki. Dotyczy to przede wszystkim
wielkich przedsiêwziêæ inwestycyjnych w energetyce
i infrastrukturze. Natomiast finansowanie importu na
potrzeby np. rynku rolniczego, w tym wymiana zu¿ytych
maszyn i urz¹dzeñ, (tj. za³atwienia jednej z pierwszoplanowych potrzeb gospodarki), nie zosta³y dot¹d w³aciwie
rozwi¹zane. Zainicjowane przez pañstwo kredyty dla
przedsiêbiorstw indywidualnych na skutek splotu ró¿nych
okolicznoci nie by³y dot¹d efektywnie i w wiêkszej skali
wykorzystywane.
Wiele mo¿liwych do realizacji przez polskich przedsiêbiorców
kontraktów eksportowych do Serbii i Czarnogóry nie jest
realizowana w zwi¹zku z ¿¹daniami importerów zastosowania
rozliczeñ z odroczonym terminem p³atnoci, wynikaj¹cym
z braku szybko dostêpnych rodków finansowych (ostatnio
zanotowano du¿y wzrost zaleg³oci p³atniczych importerów
z Serbii spowodowanych niestabilnoci¹ tego rynku i/lub
nierzetelnoci¹ tamtejszych kontrahentów).

3. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH, na rynku Serbii i Czarnogóry wystêpuje
zapotrzebowanie na towary i us³ugi sklasyfikowane w poni¿szych sektorach gospodarczych:

Energetyka
W Serbii i Czarnogórze w wielu urz¹dzeniach przemys³u
energetycznego, w zwi¹zku z ich z³o¿onoci¹, nie mo¿na
wyodrêbniæ poszczególnych elementów wg nomenklatury
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PCN na poziomie 4-cyfrowym. Mo¿na natomiast wskazaæ
rodzaj obiektów, na które wystêpuje zapotrzebowanie.
W Serbii i Czarnogórze istnieje znaczne zainteresowanie
kontraktami remontowo-modernizacyjnymi, na które s¹ rodki
finansowe od donatorów i organizacji miêdzynarodowych.
Wyszczególnia siê niektóre czêci znacznie wiêkszych
instalacji i ca³ych obiektów. Uwaga ta dotyczy nie tylko
sektora energetycznego, lecz tak¿e pozosta³ych ni¿ej
wymienionych tj:
· linii przesy³owych (zapotrzebowanie na kable, konstrukcje
stalowe, elementy stacji i podstacji trafo itd.),
· prac zwi¹zanych z naprawami i modernizacj¹ elektrowni,
· maszyn wydobywczych wêgla brunatnego i rudy, tam,
transporterów.
Do towarów sklasyfikowanych wg 4 znaków PCN, na
które odnotowywane jest zapotrzebowanie na rynku Serbii
i Czarnogóry nale¿¹:
· 8428  pozosta³e urz¹dzenia do podnoszenia, przenoszenia,
za³adunku lub roz³adunku (na przyk³ad windy, schody
ruchome, przenoniki, kolejki linowe),
· 8430  pozosta³e maszyny do przemieszczania, równania,
niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagêszczania,
wybierania lub wiercenia ziemi, minera³ów lub rud;
urz¹dzenia do wbijania lub wyci¹gania pali; p³ugi
odnie¿aj¹ce lemieszowe i wirnikowe.

Infrastruktura
W zakresie budowania infrastruktury odnotowywane jest
zapotrzebowanie na: budowê dróg i mostów; Serbia i Czarnogóra w³¹czona jest w korytarz komunikacyjny UE  A10.
W zwi¹zku z tym przewiduje siê zintensyfikowanie robót
zwi¹zanych z budow¹ autostrad m.in. na odcinku Subotica
do granicy bu³garskiej przy wykorzystaniu kredytu z Banku
wiatowego. Serbia i Czarnogóra negocjuje z Bankiem
wiatowym kredyt w wysokoci kilkuset milionów USD na
sfinansowanie budowy tej autostrady.
Ponadto, istnieje te¿ du¿e zapotrzebowanie na budowê
i naprawy dróg lokalnych, co powoduje wzrost popytu towarów
sklasyfikowanych w pozycjach towarowych:
· 8429  spycharki czo³owe, spycharki skone, równiarki,
niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ³adowarki,
podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobie¿ne,
· 7308  konstrukcje (z wy³¹czeniem budynków prefabrykowanych objêtych pozycj¹ 9406) i czêci konstrukcji
(na przyk³ad mosty i czêci mostów, wrota luz, wie¿e,
maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów,
drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe,
okiennice, balustrady, filary i kolumny), z ¿eliwa lub stali;
p³yty, prêty, k¹towniki, kszta³towniki, profile, rury i tym
podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach,
z ¿eliwa lub stali.
Z grupy towarów: urz¹dzenia i sieci wodoci¹gowokanalizacyjne (zawory, rury, rozdzielnie) wyszczególniono
zapotrzebowanie na:
· 6906  rury, przewody, rynny i osprzêt do rur, ceramiczne,
· 7303  rury, przewody rurowe i profile dr¹¿one, z ¿eliwa,
· 7304  rury, przewody rurowe i profile dr¹¿one, bez
szwu, z ¿eliwa lub stali,
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· 7305  pozosta³e rury i przewody rurowe (np. spawane,
nitowane lub podobnie zamykane), o przekroju poprzecznym w kszta³cie ko³a, których zewnêtrzna rednica
przekracza 406,4 mm, z ¿eliwa lub stali,
· 7306  pozosta³e rury, przewody rurowe i profile dr¹¿one,
z ¿eliwa lub stali (na przyk³ad z otwartym szwem lub
spawane, nitowane lub zamykane w podobny sposób),
· 7307  ³¹czniki rur lub przewodów rurowych (na
przyk³ad z³¹czki nakrêtne, kolanka, tuleje), z ¿eliwa lub
stali,
W sektorze tym wymienia siê te¿ zapotrzebowanie na
budowê oczyszczalni cieków oraz zakup maszyn i urz¹dzeñ
do tzw. ma³ej naprawy dróg (pi³y do asfaltu, urz¹dzenia do
frezowania asfaltu, ma³e koparki).

Rolnictwo
Z grupy towarowej: traktory i maszyny rolnicze, importerzy
z Serbii i Czarnogóry szczególnie zainteresowani s¹ ofertami
zakupu maszyn sklasyfikowanych w pozycjach towarowych:
· oprzyrz¹dowanie sadzeniowo-kosz¹ce,
8432  maszyny rolnicze, ogrodnicze lub lene do
przygotowywania lub uprawy gleby; walce do pielêgnacji
trawników i terenów sportowych,
8433  maszyny ¿niwne i om³otowe, w³¹czaj¹c prasy do
belowania s³omy i paszy, kosiarki do trawników i do
pozyskiwania siana, urz¹dzenia do czyszczenia, sortowania
lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozosta³ych produktów
rolnych, inne ni¿ urz¹dzenia objête pozycj¹ 8437,
8424  urz¹dzenia mechaniczne (obs³ugiwane rêcznie
lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania
cieczy lub proszków; ganice, nawet nape³nione; pistolety
natryskowe i podobne urz¹dzenia; maszyny do wytwarzania
strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzaj¹ce
strumieñ czynnika roboczego,
· urz¹dzenia ch³odnicze (w tym tunele ch³odnicze do
magazynowania warzyw i owoców, sta³e i przenone;
konstrukcje ch³odnicze, tunele do g³êbokiego zamra¿ania),
8802  agrolotnictwo i czêci do samolotów. Na rynku s¹
wykorzystywane polskie samoloty Dromader i Ana.
Obecnie, ze wzglêdu na wysoki stopieñ zu¿ycia sprzêtu
i brak rodków finansowych na zakup nowych samolotów
i czêci obserwuje siê tzw. kanibalizm techniczny 
poszczególne egzemplarze s¹ rozbierane na czêci
zapasowe,
8802  lotnictwo specjalistyczne do gaszenia po¿arów 
obecnie brak sprzêtu i ograniczone mo¿liwoci Serbii
i Czarnogóry do podejmowania natychmiastowych
dzia³añ w przypadku sytuacji kryzysowych s¹ pokrywane
us³ugami wiadczonymi przez Grecjê,
· urz¹dzenia do przetwórstwa warzyw i owoców, a nawet
pe³ne linie technologiczne, ³¹cznie z konfekcjonowaniem, np.:
8343  maszyny, nie wymienione ani nie w³¹czone gdzie
indziej w niniejszym dziale, do przemys³owego
przygotowania lub produkcji ¿ywnoci, napojów, inne ni¿
maszyny do otrzymywania lub przyrz¹dzania t³uszczów,
olejów zwierzêcych lub rolinnych,
· sadzonki drzew owocowych,
0602  pozosta³e roliny ¿ywe (w³¹cznie z ich korzeniami),
sadzonki i zrazy; grzybnia,
· warzywa,
0701  ziemniaki, wie¿e lub sch³odzone,

!

0703  cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozosta³e
warzywa cebulowe, wie¿e lub sch³odzone,
0708  warzywa str¹czkowe, nawet ³uskane, wie¿e lub
sch³odzone,
· owoce,
0808  jab³ka, gruszki i pigwy, wie¿e,
0809  morele, winie i czerenie, brzoskwinie (w³¹cznie
z nektarynami), liwki i owoce tarniny, wie¿e,
2007  d¿emy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery
i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez
gotowanie, nawet zawieraj¹ce dodatek cukru lub innej
substancji s³odz¹cej (niskos³odzone np. frm Materna,
Winiary).
· ryby (mro¿one i przetworzone),
0303  ryby zamro¿one, z wy³¹czeniem filetów rybnych
0304  filety rybne i pozosta³e miêso rybie (nawet
rozdrobnione), wie¿e, sch³odzone lub zamro¿one,
1604  ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior
i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej.

technicznego, dwigi samochodowe, pojazdy stra¿ackie,
betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewone
warsztaty, ruchome stacje radiologiczne),
8708  czêci i akcesoria do pojazdów samochodowych
objêtych pozycjami od 8701 do 8705,
· rodki transportu miejskiego (tramwaje, autobusy, trolejbusy)
oraz czêci i akcesoria, w szczególnoci wymienione
w pozycjach towarowych,
8703  pojazdy samochodowe i pozosta³e pojazdy
mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób
(inne ni¿ te objête pozycj¹ 8702), w³¹cznie z samochodami
osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wycigowymi,
pozycje z dzia³u 86 Lokomotywy pojazdów szynowych,
tabor szynowy i jego czêci, osprzêt i elementy torów
kolejowych lub tramwajowych, i ich czêci .

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e obecny poziom infrastruktury
i mechanizacji rolnictwa w Serbii i Czarnogórze oraz jego
niewystarczaj¹ce wyposa¿enie techniczne powoduje wysok¹
zale¿noæ produkcji rolnej od zmian pogodowych (susza,
powód) i skokow¹ zmiennoæ potrzeb rynku. W zwi¹zku
z tym w latach katastrof pogodowych wystêpuje zwiêkszone
zapotrzebowanie na import p³odów rolnych, które w normalnych warunkach s¹ domen¹ produkcji rolnej Serbii
i Czarnogóry.

W Serbii i Czarnogórze odnotowywane jest zapotrzebowanie
na szeroki asortyment towarów o przeznaczeniu konsumpcyjnym, m.in. sklasyfikowanych w ni¿ej wymienionych
grupach i pozycjach towarowych (wg dzia³ów PCN):
· materia³y papiernicze m.in.:
4801  papier gazetowy, w zwojach lub arkuszach,
4802  papier i tektura nie powleczone, z rodzaju stosowanych do pisania, druku lub innych celów graficznych
oraz nie perforowany papier na karty i tamy, dziurkowane,
w zwojach lub arkuszach prostok¹tnych (w³¹czaj¹c
kwadratowe), dowolnego rozmiaru, inny ni¿ papier
objêty pozycj¹ 4801 lub 4803; papier i tektura, czerpane,
4817  koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty
korespondencyjne, z papieru lub tektury; pude³ka, torby,
portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury,
zawieraj¹ce zestaw materia³ów pimiennych,
4819  karty, pud³a, pude³ka, torby i pozosta³e pojemniki
do pakowania, z papieru, tektury, waty celulozowej lub
wstêg z w³ókien celulozowych; segregatory, pude³ka na
listy i podobne artyku³y, z papieru lub tektury, w rodzaju
stosowanych w biurach, sklepach lub podobnych,
· rodki higieniczno-sanitarne,
4818  papier toaletowy i podobny papier, wata celulozowa lub wstêgi z w³ókien celulozowych, w rodzaju
stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów
sanitarnych, w rolkach o szerokoci nie przekraczaj¹cej
36 cm lub pociête do kszta³tu lub wymiaru; chusteczki do
nosa, chusteczki kosmetyczne, rêczniki, obrusy, serwety,
serwetki, pieluszki dla niemowl¹t, tampony, podpaski
higieniczne, przecierad³a i podobne artyku³y do u¿ytku
domowego, sanitarnego lub szpitalnego, odzie¿ i dodatki
odzie¿owe, z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej
lub wstêg z w³ókien celulozowych,
· farby, lakiery,
produkty dzia³u 32 Ekstrakty garbników lub rodków
barwi¹cych, garbniki i ich pochodne, farby i lakiery .,
· przemys³ lekki,
6207  koszulki trykotowe i pozosta³e trykoty, kalesony,
majtki, koszule nocne, pi¿amy, p³aszcze k¹pielowe,
szlafroki i podobne artyku³y, mêskie lub ch³opiêce,
6208  koszulki trykotowe i pozosta³e trykoty, pó³halki,
halki, majtki, figi, koszule nocne, pi¿amy, peniuary, p³aszcze
k¹pielowe, szlafroki i podobne artyku³y, damskie lub
dziewczêce,

Przemys³ i transport
W sektorze tym wymienia siê zapotrzebowanie na:
· urz¹dzenia przemys³owe do produkcji wyrobów o wysokim
stopniu przetworzenia, stanowi¹ce elementy dostaw dla
wielkich inwestycji remontowo modernizacyjnych, w tym:
urz¹dzenia sklasyfikowane jako pozycje z sekcji XVI
 Maszyny i urz¹dzenia mechaniczne; sprzêt elektryczny;
czêci do nich; urz¹dzenia do rejestracji i odtwarzania
dwiêku, urz¹dzenia telewizyjne do rejestracji i odtwarzania
obrazu i dwiêku oraz czêci i wyposa¿enie dodatkowe
do tych urz¹dzeñ.
· rodki transportu kolejowego, w tym m.in. tabory
kolejowe, szyny i akcesoria torowe, tabor specjalistyczny
do przewozu: rodków transportu ko³owego, substancji
p³ynnych i gazowych, szynowozy, elektrowozy: w szczególnoci sklasyfikowane w pozycjach towarowych:
4406  podk³ady kolejowe lub tramwajowe, z drewna,
7302  elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub
tramwajowych, z ¿eliwa lub stali: szyny, odbojnice i szyny
zêbate, iglice zwrotnicowe, krzy¿ownice, prêty zwrotnicowe
i pozosta³e elementy skrzy¿owañ, podk³ady kolejowe,
nak³adki stykowe, siode³ka szynowe, kliny siode³kowe,
podk³adki szynowe, ³apki mocuj¹ce, p³yty podstawowe,
ciêgna i pozosta³e elementy przeznaczone do ³¹czenia lub
mocowania szyn,
pozycje z dzia³u 86 Lokomotywy pojazdów szynowych,
tabor szynowy i jego czêci, osprzêt i elementy torów
kolejowych lub tramwajowych, i ich czêci ,
· rodki transportu ko³owego (cysterny, ch³odnie),
w szczególnoci sklasyfikowane w pozycjach towarowych:
8705  pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia,
inne od tych, które zosta³y zasadniczo zbudowane do
przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia

"

Towary konsumpcyjne
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6210  odzie¿ wykonana z materia³ów w³ókienniczych
objêtych pozycj¹ 5602, 5603, 5903, 5906 lub 5907,
6212  biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwi¹zki i podobne artyku³y oraz czêci tych artyku³ów, nawet z dzianin,
· wyposa¿enie kuchenne i AGD,
8509  elektromechaniczny sprzêt gospodarstwa domowego
z w³asnym silnikiem elektrycznym,
8516  podgrzewacze do wody, natychmiastowe lub
zbiornikowe oraz grza³ki nurnikowe, elektryczne; aparatura
do ogrzewania gleby i pomieszczeñ, elektryczna;
przyrz¹dy fryzjerskie (na przyk³ad suszarki do w³osów,
lokówki, nagrzewacze ¿elazek do fryzowania) oraz suszarki
do r¹k, elektrotermiczne; ¿elazka do prasowania, elektryczne;
urz¹dzenia elektrotermiczne, w rodzaju stosowanych do
u¿ytku domowego; oporowe elementy grzejne, elektryczne,
inne ni¿ te objête pozycj¹ 8545,

8215  ³y¿ki, widelce, chochle, cedzid³a, ³opatki do podawania tortów, no¿e do ryb, no¿e do mas³a, szczypce do
cukru i podobne artyku³y kuchenne lub sto³owe,
· wyroby tytoniowe (eksport wyrobów tytoniowych na
rynek Serbii i Czarnogóry realizowany przez koncerny
produkuj¹ce w Polsce, dokonywany jest na fakturach
firm matek ze Skandynawii),
2402  cygara, nawet z obciêtymi koñcami, cygaretki
i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu,
· bi¿uteria, szczególnie srebrna,
7113  bi¿uteria i jej czêci, z metalu szlachetnego lub
platerowanego metalem szlachetnym,
7114  wyroby jubilerskie ze z³ota lub srebra oraz ich
czêci, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego
metalem szlachetnym,
7115  inne wyroby z metalu szlachetnego lub metalu
platerowanego metalem szlachetnym.

SZWAJCARIA
Obroty handlowe Polski ze Szwajcarią w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

Eksport

244 056

281 687

324 875

393 973

506 330

615 571

207,5

Import

651 719

656 027

723 075

782 125

993 210

989 651

152,4

Obroty

895 775

937 714

1 047 950

1 176 098

1 499 540

1 605 221

167,4

-407 663

-374 340

-398 200

-388 152

-486 880

-374 080

Saldo

2004/2000
w%

–

Źródło: GUS.
W latach 2000-2004 ros³y obroty handlu zagranicznego Polski
ze Szwajcari¹. W 2005 r. (styczeñ-listopad) przekroczy³y ju¿
poziom 1,6 mld USD. Dane statystyczne za 11 miesiêcy
2005 r. wskazuj¹ na 18,6% zwiêkszenie obrotów ze Szwajcari¹ (w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r.). Polski
eksport w tym czasie wzrós³ o 33,2%, za import  o 11%.
W ca³ym analizowanym okresie utrzymywa³a siê wysoka
dynamika polskiego eksportu do Szwajcarii, wykazuj¹c
najwy¿sz¹ stopê wzrostu eksportu wród wszystkich krajów
Unii Europejskiej. Polska odnotowywa³a od 2000 r. ujemne
saldo wymiany handlowej ze Szwajcari¹. Pog³êbi³o siê ono
zw³aszcza w 2004 r. i wynios³o 486,9 mln USD.
Udzia³ Polski w szwajcarskim imporcie ogó³em by³ nadal
niewielki i wynosi³ 0,5%. ród³em wzrostu polskiego
eksportu w ostatnich latach by³ wzrost sprzeda¿y pojazdów
(samochody, autobusy, wagony), wysoka dynamika dostaw
wyrobów metalowych, papierniczych, produktów spo¿ywczych
oraz mebli. Ni¿sz¹ dynamikê wykazywa³y dostawy maszyn,
chemikaliów i ceramiki. Blisko 3/4 polskiego eksportu stanowi³y
wy¿ej przetworzone produkty przemys³owe; meble, maszyny,
sprzêt elektrotechniczny, telewizory, akumulatory, samochody
osobowe, wagony, kable, transformatory, odzie¿.
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Bardzo dobrze rozwija³ siê eksport mebli i stanowi³ 7%
szwajcarskiego importu tych wyrobów. Korzystnie rozwija³a
siê sprzeda¿ jachtów i ³odzi (4% importu). Polsk¹ specjalnoci¹
mog¹ staæ siê ryby. Ich udzia³ w zaopatrzeniu importowym
Szwajcarii stanowi³ ok. 5%, mimo silnej konkurencji z Estonii
i Turcji.
Polski import obejmuje g³ównie wyroby chemiczne i farmaceutyki, maszyny, aparaty, sprzêt pomiarowy, zegarki oraz
tworzywa sztuczne.

1. Warunki dostêpu do rynku
Przejêcie uprzywilejowanych regulacji Unia-Szwajcaria
przynios³o poprawê dostêpu polskich towarów do rynku.
Nadal jednak wystêpuje szereg specyficznych ograniczeñ
zwi¹zanych z ochron¹ rynku rolnego, którym podlega import
z wszystkich krajów UE (kontyngenty, ceny minimalne,
czasowe zawieszenia importu, op³aty graniczne). Zwi¹zki
rolników posiadaj¹ prawo ustalania cen na sezonowe produkty
rolne oraz okrelania terminów uruchamiania kontyngentów

#

importowych. Dostawcy zagraniczni s¹ obowi¹zani sk³adaæ
deklaracje w przypadku towarów pochodz¹cych z hodowli
nieprzestrzegaj¹cych zasad dobrostanu zwierz¹t. Dodatkowe
wymagania dotycz¹ etykietowania i deklaracji zawartoci
substancji nieobojêtnych dla zdrowia. Czêæ certyfikatów nie
ma charakteru obligatoryjnego, jednak ich brak dyskwalifikuje
dostawcê w oczach konsumentów. Silne subwencjonowanie
szwajcarskiego rolnictwa wp³ywa na zniekszta³cony obraz
rynku, sztucznie zwiêkszaj¹c konkurencyjnoæ miejscowych
produktów.
W przetargach preferowane s¹ firmy lokalne  czas sk³adania
ofert i wymogi jêzykowe, warunki referencji i gwarancji
bankowych, faworyzuj¹ firmy szwajcarskie. Licencje importowe
wymagane s¹ w przypadku towarów, dla których obowi¹zuj¹
obligatoryjne zapasy (paliwa, niektóre surowce). Reglamentowane jest nabywanie domów i dzia³ek przez cudzoziemców,
obwarowane zezwoleniami gmin i kantonów.

C³a i kontyngenty
W odró¿nieniu od wiêkszoci krajów, szwajcarski system
celny oparty jest o stawki od wagi towaru, ale wobec importu
z krajów UE i EFTA stosowane s¹ taryfy od wartoci. Dostêp
wyrobów przemys³owych z tych regionów do tutejszego
rynku wolny jest od c³a, podlega niekiedy niewysokim op³atom
granicznym (np. do 2% w przypadku samochodów osobowych)
i podatkowi obrotowemu VAT. Silnie chroniony natomiast
jest rynek produktów rolno-spo¿ywczych. Przyk³adowe,
protekcyjne stawki celne na artyku³y rolno-spo¿ywcze
wynosz¹:
 czerenie  47%,
 glukoza  100%,
 jab³ka  145%,
 cukier  170%,
 pomidory  183%,
 jêczmieñ  199%,
 sok winogronowy  237%,
 filety wo³owe  273%,
 polêdwica wieprzowa  330%,
 mas³o  556%,
 udka kurczaków  1019%.
Na blisko 130 pozycji towarowych wyznaczone s¹ kontyngenty uprawniaj¹ce do importu chronionych produktów
po preferencyjnych stawkach celnych, w ilociach niezagra¿aj¹cych producentom miejscowym. Import poza kontyngentem
obci¹¿ony jest rednio 5-6 krotnie wy¿sz¹ stawk¹ celn¹ (500600%), co praktycznie eliminuje go z rynku. Kontyngenty
przyznawane s¹ importerom szwajcarskim wed³ug kolejnoci
sk³adania wniosków i nie stosuje siê formy przetargów.
W niektórych przypadkach (np. miêso) przyznawanie
kontyngentów uzale¿nione jest od zu¿ycia przez importera
w jego zak³adach przetwórczych analogicznej iloci produktu
pochodzenia krajowego.
Krajom Unii Europejskiej przyznano bezc³owy kontyngent
na oko³o 50 artyku³ów, np. wie¿e owoce i warzywa,
mro¿ony drób, kwiaty ciête, jaja. Na wiêkszoæ artyku³ów
przemys³owych, importowanych z krajów Unii Europejskiej
stawka celna jest zerowa. Artyku³y rolno-spo¿ywcze objête
s¹ zredukowanym podatkiem VAT w wysokoci 2,4%,
a artyku³y przemys³owe w normalnej wysokoci 7,6%. Zgodnie
z sektorowymi umowami, zawartymi z Uni¹ Europejsk¹,

$

stopniowo liberalizowany jest obrót serami i artyku³ami
mleczarskimi. Dostêp do szwajcarskiego rynku serów bêdzie
praktycznie wolny od 2007 r.

Wymagania techniczne
Wymogi stawiane towarom eksportowanym do Szwajcarii
s¹ na ogó³ takie same, jak przy eksporcie do krajów UE.
Umowa sektorowa Szwajcaria  UE o eliminowaniu technicznych przeszkód w handlu wprowadzi³a wzajemne
uznawanie rejestracji, certyfikatów i dopuszczeñ do obrotu
dla wiêkszoci produktów przemys³owych. Wymienione
w niej regulacje zagraniczne uznawane s¹ w Szwajcarii.
W pozosta³ych przypadkach do wprowadzenia towaru na
rynek potrzebne s¹ zawiadczenia w³aciwych instytucji.
Szwajcaria posiada szczególne przepisy reguluj¹ce ochronê
zdrowia konsumentów, zwierz¹t, rolin i rodowiska 
koncentruj¹ce siê na w³aciwociach produktu, opakowaniu,
oznakowaniu, zagro¿eniu po¿arowym, procedurach transportu,
sk³adowania i dopuszczeniu do sprzeda¿y. W licznych
przypadkach id¹ one dalej ni¿ minimalne wymogi prawa
unijnego. Podstawowym aktem prawnym jest rozporz¹dzenie
z 6.10.1995 r., stanowi¹ce zasady przygotowania, wydawania
i nowelizacji przepisów technicznych. Odrêbne regulacje
mog¹ wyst¹piæ z uwagi na szczególny interes publiczny
zwi¹zany z ochron¹ zdrowia, rodowiska i konsumentów.
Rozporz¹dzenie z 17.06.1996 r. o szwajcarskim systemie
ocen zgodnoci okrela podmioty dokonuj¹ce kontroli
zg³oszeñ, sprawy notyfikacji przepisów technicznych i norm.
Polskie wyroby, odpowiadaj¹ce warunkom ich sprzeda¿y
w UE, spe³niaj¹ równie¿ wymogi dopuszczenia na miejscowy
rynek. Przed ostateczn¹ decyzj¹ w tej sprawie zaleca siê
jednak uzyskanie wi¹¿¹cej informacji strony szwajcarskiej,
dotycz¹cej konkretnego przedmiotu eksportu. Do produktów
wymagaj¹cych ka¿dorazowej rejestracji nale¿¹ lekarstwa.

Wymagania sanitarne
Wymagania sanitarne obowi¹zuj¹ce w imporcie artyku³ów
rolno-spo¿ywczych oraz transporcie zwierz¹t hodowlanych
zbie¿ne s¹ z przepisami obowi¹zuj¹cymi w UE. Produkty
rolne musz¹ posiadaæ wiadectwa sanitarne, wystawione
w jednym z jêzyków obowi¹zuj¹cych w Szwajcarii. W przypadku wyrobów miêsnych i wêdliniarskich oraz serowarskich
ich producenci musz¹ uzyskaæ wpis na listy szwajcarskiego
Zwi¹zkowego Urzêdu ds. Weterynarii. Generalnie posiadaj¹c
prawo eksportu na jednolity rynek europejski producent
mo¿e go eksportowaæ do Szwajcarii. Nie wszystkie punkty
graniczne jednak posiadaj¹ dy¿uruj¹cych weterynarzy i s¹
w stanie dokonaæ odpraw. Informacje dotycz¹ce aktualnych
przepisów celnych oraz wzory formularzy wiadectw sanitarnych
znajduj¹ siê na stronie internetowej Urzêdu Weterynaryjnego
w czterech jêzykach: niemieckim, francuskim, w³oskim
i angielskim. Urz¹d publikuje okresowo obowi¹zuj¹ce zmiany
w wymaganej dokumentacji, listy krajów, wobec których
stosuje siê ograniczenia itp.
Polska przejê³a umowê Szwajcarii z Uni¹ o usuwaniu
przeszkód technicznych w handlu i uznawaniu norm
technicznych oraz sanitarnych. Bardzo surowe normy dotycz¹
przewozów zwierz¹t ¿ywych (czêstotliwoæ przerw, pojenie).
Czêæ produktów rolnych musi byæ specjalnie oznakowana
z punktu widzenia norm ekologicznych i dobrostanu zwierz¹t
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hodowlanych. Przyk³adowo, jaja pochodz¹ce z hodowli kur
uwa¿anej za niehumanitarn¹ (prowadzon¹ w klatkach)
musz¹ posiadaæ tego rodzaju deklaracjê.

2. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
Wzros³a konkurencyjnoæ produktów polskich, g³ównie
dziêki dostosowaniu do norm technicznych i sanitarnych UE.
Dotyczy to zw³aszcza miêsa, jego przetworów oraz wyrobów
przemys³u metalowego. Zmniejszy³y siê koszty wprowadzenia
na rynek, pracoch³onnoæ odpraw celnych, wzros³o bezpieczeñstwo inwestorów i obraz Polski jako partnera handlowego.
Polskie towary s¹ najbardziej konkurencyjne w rednim
i ni¿szym segmencie cenowym produktów standardowych 
g³ównie mebli, wyposa¿enia mieszkañ, wyrobów chemicznych
i urz¹dzeñ mechanicznych oraz ¿ywnoci (w tym ryb
s³odkowodnych i owoców przetworzonych). Wyj¹tkow¹
pozycjê konkurencyjn¹ maj¹ dostawy w ramach powi¹zañ
kooperacyjnych, zwi¹zanych z inwestycjami szwajcarskimi
w Polsce (p³yty pilniowe, elementy mebli, opakowania
i wyroby papiernicze) oraz dostawy autobusów zasilanych
gazem i wagonów do przewozu samochodów ciê¿arowych.
W porównaniu z innymi dostawcami z Europy rodkowoWschodniej, w polskim eksporcie wystêpuje znacznie wiêcej
podmiotów i szerszy asortyment towarowy (jednak¿e przy
mniejszym zakresie kooperacji przemys³owej).
Analiza eksportu innych krajów rodkowoeuropejskich
potwierdza wykorzystywanie przez te nie nisz rynkowych.
Dotyczy to niektórych wyrobów rolno-spo¿ywczych oraz
takich pozycji jak sole amonowe, kwasy karboksylowe,
tkaniny bawe³niane, urz¹dzenia do maszyn w³ókienniczych,
a tak¿e odzie¿ robocza i bielizna. Istotn¹ zmian¹  po
uzyskaniu cz³onkostwa w UE, sta³a siê mo¿liwoæ dokonywania
ostatecznej odprawy celnej w eksporcie do Polski ju¿ na
granicy szwajcarsko-niemieckiej, z której korzysta wiele firm
szwajcarskich, posiadaj¹cych przedstawicielstwa w Niemczech.

3. Perspektywy trwa³ych powi¹zañ
handlowych
Umowy handlowe Polski ze Szwajcari¹ zosta³y wypowiedziane z chwil¹ wst¹pienia do UE i zast¹pione traktatem
Unii Europejskiej o wolnym handlu z EFTA oraz wzbogacone 16 sektorowymi umowami UE-Szwajcaria z 2002 r.
(pierwszy pakiet) i 2005 r. (drugi pakiet). Zosta³y one
przejête automatycznie, z wyj¹tkiem umowy o swobodzie
ruchu osób, która wchodzi w ¿ycie w 2006 r. Nie straci³y
natomiast wa¿noci umowy polsko-szwajcarskie, których nie
obejmuje kompetencja wspólnotowa, w tym:
· umowa w sprawie konwersji zad³u¿enia na ochronê
rodowiska z 1993 r.,
· umowa o przyst¹pieniu Szwajcarii do Funduszu Prywatyzacji Banków z 1993 r.,
· umowa o wymianie sta¿ystów z 1993 r.,
· umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji
z 1989 r.,
· konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1991 r.,
· umowa o redukcji polskiego zad³u¿enia gwarantowanego
z 1992 r.,
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a tak¿e inne umowy resortowe, w tym deklaracja dotycz¹ca
potwierdzenia zasady wzajemnoci w traktowaniu podmiotów
gospodarczych. Z formalnego punktu widzenia dwustronne
(autonomiczne) porozumienia resortowe, których nie by³o
potrzeby wypowiadaæ, nadal obowi¹zuj¹, a strona polska
korzysta z dalej id¹cych uzgodnieñ unijnych ze Szwajcari¹.
Postanowienia wypowiedzianego protoko³u, dotycz¹ce
u³atwieñ w dostêpie do rynku rolnego (owoce, warzywa,
alkohole, pasze, drób), zosta³y przeniesione do re¿imu
handlowego Szwajcarii. Protokó³ o rozszerzeniu swobody
ruchu osób na nowe kraje UE znajduje siê w procesie
ratyfikacji. Pozosta³e umowy UE-Szwajcaria z 2002 r. zosta³y
w³¹czone do systemu prawnego Polski, w tym dotycz¹ce:
· transportu l¹dowego,
· transportu lotniczego,
· u³atwieñ w obrocie artyku³ami rolnymi,
· liberalizacji rynku zamówieñ publicznych,
· likwidacji barier technicznych w handlu,
· wspó³pracy naukowo-badawczej.
Szwajcaria zwiêkszy³a kontyngenty 40-tonowych pojazdów
dla krajów UE w ruchu alpejskim. Jednoczenie wprowadzi³a
wy¿sze op³aty drogowe, uzale¿nione od d³ugoci trasy, ciê¿aru
³adunku i norm ekologicznych silnika. Docelowo poprawi
siê dostêp do sieci kolejowej. W transporcie lotniczym
zostanie stopniowo wprowadzona swoboda po³¹czeñ na
liniach wewnêtrznych i zasada niedyskryminacji.
U³atwienia w obrocie handlowym dotycz¹ wzajemnego
uznawania certyfikatów i norm technicznych oraz norm
sanitarnych i fitosanitarnych. Artyku³y mleczarskie objête
zosta³y redukcj¹ stawek celnych (w przypadku serów bêd¹
zlikwidowane w ci¹gu 5 lat). Czêciowa redukcja dotyczy
soków owocowych, warzyw i owoców. Drugi pakiet umów
sektorowych (jeszcze w fazie ratyfikacji) obejmuje:
· opodatkowanie odsetek depozytów obywateli krajów UE,
· udzia³ Szwajcarii w konwencjach Schengen/Dublin,
· zwalczanie oszustw celnych i granicznych,
· u³atwienia w obrocie przetworzonymi artyku³ami rolnymi,
· wspó³pracê w ochronie rodowiska,
· wspó³pracê w dziedzinie statystyki.
Nieco mniejsz¹ wagê posiadaj¹ pozosta³e umowy z tego
pakietu, a dotycz¹ce kszta³cenia zawodowego, kinematografii,
podatków urzêdników unijnych mieszkaj¹cych w Szwajcarii.
Uregulowania dotycz¹ce opodatkowania odsetek depozytów
obywateli UE w Szwajcarii wesz³y w ¿ycie 1 lipca 2005 r.
Liberalizacja obrotu przetworzonymi artyku³ami rolnymi
dotyczyæ bêdzie takich towarów, jak: czekolada, pieczywo
cukiernicze, makarony. W stosunku do innych produktów
strony obni¿¹ poziom ochrony celnej i ogranicz¹ subwencjonowanie produkcji oraz eksportu.
Inne obszary wspó³pracy UE  Szwajcaria dotycz¹ ujednolicenia statystyk, udzia³u uczelni wy¿szych w programach
naukowych i wymiany studentów. Statystyki szwajcarskie
bêd¹ zintegrowane z Eurostatem, a kraje UE zyskaj¹ pe³niejsze
dane dotycz¹ce reeksportu i rynku pracy.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Przy niskim udziale Polski w imporcie Szwajcarii ogó³em,
znaczne rezerwy wzrostu eksportu wystêpuj¹ praktycznie
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we wszystkich grupach towarowych. Bli¿sza analiza pozwala
na wytypowanie przez WEH nastêpuj¹cych towarów o najwiêkszych mo¿liwociach, sklasyfikowanych na poziomie
4-cyfrowej agregacji PCN:
6908  p³yty, kafle lub p³ytki cienne ceramiczne, kostki
mozaikowe i podobne
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 190,4 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  184,1 mln CHF, w tym import z Polski 
60 tys. CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  7,8 tys. CHF),

 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 88,1 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  83,6 mln CHF), w tym import z Polski 
3,7 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  4,5 mln CHF).
Dobra renoma polskich jachtów oraz ich konkurencyjnoæ
cenowa, przy braku barier importowych, stwarzaj¹ mo¿liwoæ
wzrostu ich udzia³u w rynku, na którym jeszcze przed kilku
laty by³y praktycznie nieobecne. Istniej¹ realne szanse
osi¹gniêcia 8-9% udzia³u w imporcie szwajcarskim, co
odpowiada³oby eksportowi 7-8 mln CHF rocznie.
8702  autobusy przewo¿¹ce powy¿ej 10 osób

6910  zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety,
miski klozetowe, podobna armatura sanitarna, ceramiczna
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 42,7 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  41,7 mln CHF), w tym import z Polski 
44 tys. CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  36 tys. CHF),
3925  artyku³y budowlane z tworzyw sztucznych (drzwi,
okna)
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 234 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  235 mln CHF), w tym import z Polski 
2,4 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  2,8 mln CHF).
Ten segment rynku ocenia siê jako bardzo obiecuj¹cy.
Obecnie wiele polskich dostaw trafia do Szwajcarii za
porednictwem niemieckich dystrybutorów i wykonawców
budowlanych. Po wejciu na rynek polskich wykonawców
eksport tego typu produktów mo¿e nawet ulec potrojeniu 
do oko³o 7-8 mln CHF rocznie.
74  mied i wyroby z miedzi
 import ogó³em Szwajcarii w 2004 r. wyniós³ 764,6 mln CHF,
w tym import z Polski 12,1 mln CHF,
7411  rury i przewody z miedzi
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 38,3 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  40,1 mln CHF); w 2004 r. nie odnotowano
importu z Polski (za 11 miesiêcy 2005 r.  10,1 tys. CHF).
Powy¿sze dane dotycz¹ tylko eksportu bezporedniego.
Rzeczywista wielkoæ miedzi i wyrobów z miedzi, trafiaj¹ca
na miejscowy rynek jest dwukrotnie wy¿sza (porednictwo
dystrybutorów z gie³dy brytyjskiej oraz firm niemieckich).
Istniej¹ mo¿liwoci znacznego wzrostu eksportu bezporedniego
³¹cznie do 30-35 mln CHF.
Obserwowane obecnie o¿ywienie w budownictwie, wsparte
konkurencyjn¹ ofert¹, stwarza szansê na znacz¹cy wzrost
polskich dostaw. W przysz³oci istotn¹ rolê mo¿e odegraæ
obecnoæ firm budowlanych, wprowadzaj¹cych do realizacji
gotowych obiektów polskie materia³y wyposa¿eniowe
i budowlane. Szwajcaria ma z Uni¹ Europejsk¹ zharmonizowane przepisy dotycz¹ce stosowania materia³ów, dlatego
te¿ nie ma istotniejszych barier ograniczaj¹cych dostêp do
rynku.
8903  jachty i pozosta³e jednostki p³ywaj¹ce, wypoczynkowe,
sportowe; ³odzie wiolarskie i kajaki
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 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 226,5 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  178,9 mln CHF), w tym import z Polski 
33,8 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  27,2 mln CHF).
Pocz¹tek eksportu polskich autobusów do Szwajcarii
w latach 2002-2003 (wygrane przetargi) by³ znacz¹cym
sukcesem i wymaga³ powa¿nych nak³adów zwi¹zanych z zapewnieniem serwisu. Przyniós³ wzrost konkurencyjnoci
oferty oraz kolejne zamówienia. Dotyczy to tak¿e zamówieñ
na autobusy zasilane paliwem gazowym. Od 2005 r. Polska
jest w zasadzie jedynym ich dostawc¹ na miejscowy rynek
(7,6 mln CHF i 99,4% udzia³u w rynku). Polska fabryka,
dzia³aj¹ca w strukturach koncernu Volvo, wygra³a przetarg
na dostawê 100 takich autobusów do stolicy kraju Berna.
Bêd¹ one napêdzane biogazem produkowanym przez lokalne
zak³ady komunalne. Przy utrzymaniu tego rodzaju specjalizacji
technicznej, roczne mo¿liwoci eksportu do Szwajcarii wzrosn¹
w ci¹gu kilku lat do 55-60 mln CHF. Jednoczenie autobusy
z silnikami diesla musz¹ dysponowaæ filtrami sadzy, w przeciwnym razie nie zostan¹ dopuszczone do ruchu (parlament
dyskutuje wprowadzenie takiego obowi¹zku wczeniej ni¿
w UE).
9403  meble i wyposa¿enie mieszkañ
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 1,89 mld CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  1,95 mld CHF), w tym import z Polski 
144,3 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r. 146 mln CHF).
Meble od kilku lat s¹ najwa¿niejsz¹ (ponad 20%) pozycj¹
w polskim eksporcie do Szwajcarii. Oko³o 70% szwajcarskiego
popytu na meble pokrywane jest przez import, z czego
polskie meble i artyku³y wyposa¿enia mieszkañ stanowi¹
7%. Coroczny wzrost popytu sprzyja polskim eksporterom
(wzrost sprzeda¿y rednio o ok. 15% rocznie). Jako realny
oceniæ nale¿y wzrost udzia³u do poziomu 10% importu
ogó³em tj. do 180 mln CHF w perspektywie najbli¿szych
4-5 lat.
0304  filety rybne i pozosta³e miêso rybie
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 156,6 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  154,5 mln CHF), w tym import z Polski 
6,9 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  7,1 mln CHF).
Poziom spo¿ycia ryb w Szwajcarii jest relatywnie niski
(aktualnie 7,7 kg na jednego mieszkañca), ale rokuje dobre
perspektywy dla dostawców, z uwagi na korzystne zmiany
zachodz¹ce w diecie (zw³aszcza, ¿e produkcja w³asna pokrywa
mniej ni¿ 2% popytu). W szczególnoci dotyczy to producentów
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popularnych i drogich na rynku szwajcarskim ryb s³odkowodnych, takich jak: okoñ, szczupak, sandacz, pstr¹g. Istnieje
realna mo¿liwoæ osi¹gniêcia 10% udzia³u w imporcie tj.
dostaw rzêdu 16-17 mln CHF.
2009  soki owocowe i soki warzywne
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 115,5 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  103,3 mln CHF), w tym import z Polski 
0,3 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  1,3 mln CHF)
Bardzo dobrze funkcjonuj¹ca i rozbudowana w Polsce
bran¿a produkcji soków owocowych i warzywnych ma szanse
zaistnieæ na rynku szwajcarskim, zw³aszcza wobec rosn¹cego
popytu na te wyroby i zwiêkszenia iloci oferowanych
asortymentów w ostatnich latach. Realny poziom udzia³u
w rynku szacuje siê na 5% tj. 5-6 mln CHF rocznie.
48  papier i tektura, wyroby z masy papierniczej, papieru
lub tektury
4810  papier i tektura powlekana,
4818  papier toaletowy, chusteczki, rêczniczki papierowe,
4819  pude³ka, kartony, worki opakowaniowe
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 2,6 mld CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  2,4 mld CHF), w tym import z Polski 
28,9 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  38,7 mln CHF).
Ponad 100% wzrost w 2005 r. eksportu do Szwajcarii
wyrobów grupy 4819 potwierdza, ¿e bran¿a ta ma szansê
skutecznie rozszerzyæ sprzeda¿, tym bardziej, ¿e miejscowy
przemys³ z roku na rok zmniejsza iloæ zak³adów, zatrudnienie i produkcjê. Dotyczy to tak¿e takich wyrobów, jak
papier i tektura powlekana, artyku³y higieniczne, artyku³y
biurowe i opakowania. Szwajcarskie inwestycje w tym
zakresie w Polsce powinny równie¿ przyczyniæ siê do
zwiêkszenia rozmiarów tego eksportu. Mo¿liwe jest utrzymanie rocznego tempa wzrostu eksportu wyrobów papierniczych w granicach 25% do 2010 r., tj. do poziomu 80 mln
CHF.

64  obuwie
 ³¹czny import w 2004 r. wyniós³ 999,8 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  970,9 mln CHF), w tym import z Polski 
1,1 mln CHF (za 11 miesiêcy 2005 r.  1,1 mln CHF).
Uwzglêdniaj¹c póniejsze mar¿e detaliczne i koszty
transportu mo¿na przyj¹æ, ¿e import pokrywa oko³o 3/4
sprzeda¿y obuwia w Szwajcarii. Z Polski importowane jest
przede wszystkim tanie obuwie robocze. Otrzymywane
oferty pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e polscy producenci mog¹
wykorzystaæ niszê rynkow¹, jak¹ stanowi¹ eleganckie, ale
tanie buty. W tej sytuacji sprzeda¿ mo¿e znacznie powiêkszyæ
siê  do ok.15 mln CHF.
0203  miêso wieprzowe, wie¿e, ch³odzone i mro¿one
Z roku na rok zmniejsza siê w Szwajcarii produkcja miêsa
wieprzowego. W 2004 r. wynios³a ona 227,1 tys. t. Jego
spo¿ycie kszta³tuje siê na poziomie 24,8 kg na jednego
mieszkañca. Import systematycznie ronie, osi¹gaj¹c w 2004 r.
poziom 11,5 tys. t (wartoæ 42,9 mln CHF  niemal w 100%
z Niemiec i Austrii). W okresie styczeñ-listopad 2005 r.
import wyniós³ 7,5 tys. t (wartoæ 28,7 mln CHF). System
kontyngentowania importu ogranicza kr¹g potencjalnych
odbiorców do firm zajmuj¹cych siê równie¿ przetwórstwem
miêsa szwajcarskiego. Znaczna czêæ polskich producentów
spe³nia ju¿ wymagania szwajcarskich w³adz sanitarnych:
uznawane s¹ polskie certyfikaty sanitarne. Problem mo¿e
stanowiæ wysoka cena polskiej wieprzowiny.

Us³ugi budowlane
Z pe³ni uprawnieñ, wynikaj¹cych z rozszerzenia umowy
o swobodzie ruchu osób na nowe kraje UE, mo¿na bêdzie
korzystaæ dopiero po 2011 r. Uruchomienie przejciowych
kontyngentów oraz innych mo¿liwoci podejmowania pracy
(samozatrudnienie, delegowanie) nast¹pi po ratyfikacji przez
Szwajcariê podpisanego protoko³u rozszerzaj¹cego umowê
na nowe kraje cz³onkowskie. Obecnie trudno wyceniæ
wielkoæ obrotów w tym segmencie us³ug; przewiduje siê, ¿e
osi¹gn¹ one poziom 5-6 mln CHF w perspektywie kilku lat.

TURCJA
Obroty handlowe Polski z Turcją w latach 2000-2005
w tys. USD
2005
11 m-cy

2004/2000
w%

2000

2001

2002

2003

2004

Eksport

133 067

138 015

255 343

357 764

901 353

1 089 873

677,4

Import

215 816

399 074

629 275

873 048

1 111 079

1 184 703

514,8

Obroty

348 883

537 089

884 618

1 230 812

2 012 432

2 274 576

576,8

Saldo

-82 749

-261 059

-373 932

-515 284

-209 726

-94 830

–

Źródło: GUS.
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Analizuj¹c polsko-tureck¹ wymianê handlow¹ w latach
2000-2005 mo¿na zauwa¿yæ, i¿ nast¹pi³ ponad szeciokrotny
wzrost obrotów. W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) odnotowa³y
one wartoæ 2,3 mld USD. Eksport Polski wzrasta³ systematycznie, chocia¿ w bardzo zmiennym tempie. O ile
w 2001 r. wzrost ten osi¹gn¹³ 3,7% to ju¿ w 2002 r. eksport
wzrós³ o 85%. W 2003 r. zanotowano wzrost o 40%, a w nastêpnym (rekordowym)  a¿ o 151,9%. W 2005 r. polski
eksport by³ wy¿szy o 20,9% ni¿ w analogicznym okresie
roku poprzedniego.
Dynamika wzrostu polskiego importu z Turcji zmniejsza³a
siê w analizowanym okresie. Od 2001 r., kiedy odnotowany
zosta³ wzrost o 84,9%, w kolejnych latach by³o to ju¿ 57,7%,
38,7%, 27,3%, a w 2005 r. 6,6%.
W latach 2000-2003 ujemne saldo w handlu zagranicznym
z Turcj¹ stopniowo siê pog³êbia³o. Dziêki znacznemu
wzrostowi eksportu w 2004 r. i s³abn¹cym wzrocie importu
tendencja zosta³a odwrócona. Wyniki za 11 miesiêcy 2005 r.
potwierdzaj¹ kontynuacjê stopniowej redukcji ujemnego
salda wzajemnych obrotów.
W strukturze polskiego eksportu do Turcji w latach 20002003 dominowa³y maszyny i urz¹dzenia, metale nieszlachetne,
produkty mineralne i chemiczne, tworzywa sztuczne, papier
oraz materia³y i wyroby w³ókiennicze.
Po 11 miesi¹cach 2005 r. najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w eksporcie Polski do Turcji by³y:
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym g³ównie
silniki do napêdu pojazdów, kineskopy odbiorników
telewizyjnych (udzia³ tej grupy towarowej w polskim
eksporcie do Turcji stanowi³ 36,3%),
 pojazdy, statki powietrzne, jednostki p³ywaj¹ce, w tym
g³ównie pojazdy samochodowe (35,6%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym g³ównie odpady i z³om, dwuteowniki z ¿eliwa lub
stali niestopowej (6,7%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym g³ównie oktanol, preparaty do pielêgnacji
skóry (5,7%),
 gotowe artyku³y spo¿ywcze, w tym g³ównie papierosy,
czekolada i wyroby czekoladowe (4,2%),
 tworzywa sztuczne i wyroby z nich, w tym g³ównie
polichlorek winylu, opony (3,7%),
 produkty mineralne, w tym g³ównie wêgiel bitumiczny,
wêgiel (2,1%).
Struktura polskiego eksportu w 2005 r. w stosunku do
2004 r., jak i kolejnoæ czterech pierwszych grup towarowych
zosta³a zachowana, a pierwsze trzy odnotowa³y wzrost o 32,4%,
27,6% i 43,5% Znacz¹cy wzrost nast¹pi³ w kategoriach gotowe
artyku³y spo¿ywcze (378%), produkty mineralne (662%),
produkty pochodzenia rolinnego (466%), skóry i wyroby
z nich (251%), obuwie, nakrycia g³owy (173%).
Po 11 miesi¹cach 2005 r. najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w imporcie Polski z Turcji by³y:
 materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym g³ównie tkaniny
bawe³niane, szenilowe, koszulki (udzia³ tej grupy
towarowej w polskim imporcie z Turcji stanowi³ 27,8%),
 urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne, w tym g³ównie
czêci do silników, aparatura odbiorcza dla telewizji (24,1%),
 pojazdy, statki powietrzne i jednostki p³ywaj¹ce, w tym
g³ównie pojazdy samochodowe do transportu towarowego,
pojazdy samochodowe osobowo-towarowe (21,1%).



1. Warunki dostêpu do rynku
Dostêp produktów przemys³owych do rynku tureckiego
jest regulowany przepisami Unii Celnej, obowi¹zuj¹cej
pomiêdzy Turcj¹ a Uni¹ Europejsk¹. Generalna zasada Unii
Celnej to zerowe stawki celne w dwustronnej wymianie
handlowej.
Ograniczenia wystêpuj¹ w grupach produktów rolnych
i przetworzonych produktów spo¿ywczych, gdzie obowi¹zuj¹
odrêbne przepisy. Na okrelone grupy produktów ustalane
s¹ kontyngenty. Aktualnie trwaj¹ negocjacje w sprawie
ustalenia towarów i wielkoci kontyngentów (zmiana zwi¹zana
jest z poszerzeniem Unii Europejskiej w 2004 r.). Niektóre
wyroby nie s¹ w ogóle dopuszczone do obrotu z uwagi na
dodatkowe przepisy, g³ównie o charakterze administracyjnym.

2. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Wed³ug WEH do bran¿ i grup towarowych o najwiêkszych
mo¿liwociach polskiego eksportu nale¿¹:

¯ywnoæ  produkty pochodzenia zwierzêcego oraz
wybrane gotowe artyku³y spo¿ywcze
Rynek turecki nie jest w tym zakresie szczególnie ch³onny,
co wynika po czêci z ograniczeñ nak³adanych w celu ochrony
lokalnych producentów. Dostrzega siê jednak niedostatek
niektórych wyrobów. Import Turcji w okresie styczeñlistopad 2005 r. w sekcji ¿ywnoæ i zwierzêta ¿ywe (³¹cznie
z napojami i wyrobami tytoniowymi) osi¹gn¹³ wartoæ 1,7 mld
USD. Wartoæ dostaw z Polski wynosi³a ok. 50 mln USD,
w tym 50% to produkty przemys³u tytoniowego. Mo¿liwoci
skutecznego wejcia polskiej ¿ywnoci na rynek turecki nie
s¹ du¿e  z jednej strony na rynku wystêpuj¹ odmienne
tradycje i zwyczaje kulinarne (np. ze wzglêdów religijnych),
z drugiej  bariery o charakterze administracyjnym (np. d³ugoletni zakaz importu do Turcji wo³owiny). Mimo silnych
zabiegów podejmowanych w ostatnich latach przez Komisjê
Europejsk¹, Turcja nie jest gotowa do usuniêcia tych
ograniczeñ.

Produkty mineralne
Turcja jest importerem przede wszystkim gazu i ropy
naftowej oraz produktów przemys³u petrochemicznego.
Towary strategiczne dla Polski to wêgiel i koks oraz niektóre
wyroby petrochemiczne.
Turecki import wêgla i koksu wyniós³ w okresie styczeñlistopad 2005 r. ok. 1,45 mld USD, wartoæ polskiego
eksportu wynios³a ok. 23 mln USD. Konkurencja w tym
zakresie jest du¿a, zarówno ze strony Rosji czy Ukrainy, jak
i np. RPA.

Produkty przemys³u chemicznego
Potrzeby Turcji na produkty tej bran¿y s¹ znaczne i zró¿nicowane. Turecki import w 2005 r. (styczeñ-listopad) przeMapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

kroczy³ wartoæ 11 mld USD, w tym z Polski  62 mln USD.
Mimo odnotowywanego w Turcji w ostatnich latach rozwoju
tego przemys³u, wartoæ tureckiego eksportu w tej grupie
towarów wynosi zaledwie ok. 1,6 mld USD.

dostawy z Polski wynios³y ok. 17 mln USD. Polska eksportuje
do Turcji znaczne iloci papieru i faktury niepoddane
obróbce, za z Turcji importowane s¹ kartony, pud³a i pude³ka
oraz pojemniki do pakowania.

Tworzywa sztuczne

Metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

W analizowanym okresie odnotowano wzrost tureckiej
produkcji w grupie tworzyw sztucznych. To sprawi³o, ¿e
turecki eksport do Polski przewy¿szy³ import (za okres styczeñlistopad 2005 r. saldo obrotów Polski w tej sekcji osi¹gnê³o
wartoæ ujemn¹ i wynios³o ok. 8,8 mln USD). Jest to jednak
rynek ch³onny i wart starañ na rzecz wzrostu polskiego
eksportu.

W tej szerokiej grupie import Turcji w 2005 r. (styczeñlistopad) osi¹gn¹³ wartoæ 10,5 mld USD, zakupy w Polsce
wynios³y 72,5 mln USD.

Import Turcji w tej grupie towarowej w okresie styczeñlistopad 2005 r. wyniós³ ok. 5,5 mld USD, w tym z Polski 
ok. 40 mln USD.

Potencja³ tureckiego hutnictwa ¿elaza i stali jest znaczny,
ale wymaga inwestycji i niekiedy zmiany profilu produkcyjnego. Turcy kupuj¹ znacz¹ce iloci wyrobów walcowanych
p³askich, a tak¿e k¹towników, kszta³towników i profili.

Urz¹dzenia mechaniczne i elektryczne

Perspektywy rysuj¹ siê zw³aszcza w grupie tworzyw
sztucznych w formie podstawowej.

Jest to grupa towarowa, w której import turecki w 2005 r.
(styczeñ-listopad) osi¹gn¹³ wartoæ 23 mld USD, a dostawy
z Polski  ok. 400 mln USD.

Drewno i wyroby z drewna

W tym obszarze wspó³pracy istniej¹ mo¿liwoci dalszego
rozwoju.

Import Turcji w tej grupie towarowej nie jest znacz¹cy 
wynosi zaledwie ok. 700 mln USD, w tym z Polski  ok.
12 mln USD. Szczególne mo¿liwoci istniej¹ dla producentów
p³yt drewnopochodnych  wiórowych, pilniowych i MDF,
a tak¿e klepek pod³ogowych oraz wyrobów stolarskich
i ciesielskich dla budownictwa.

Papier i wyroby papiernicze
Konsumpcja wyrobów z tej sekcji ma tendencje wzrostowe.
Turecki import ronie o ok. 20% rocznie. W okresie styczeñlistopad 2005 r. osi¹gn¹³ wartoæ ok. 1,8 mld USD, w tym

Zakres produktów jest bardzo szeroki, a potrzeby
miejscowego rynku  rosn¹ce.

Pojazdy
Dynamika polskiego eksportu do Turcji jest w tej grupie
towarowej du¿a. Wartoæ tureckiego importu za 11 miesiêcy
2005 r. wynios³a 10,5 mld USD. Polski eksport przekroczy³
400 mln USD. Podstawow¹ rolê odgrywaj¹ w nim dostawy
realizowane przez dzia³aj¹ce w Polsce fabryki koncernów
samochodowych. Ch³onnoæ rynku tureckiego stale ronie.

UKRAINA
Obroty handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2005
w tys. USD
2000

2001

2002

2003

2004

2005
11 m-cy

2004/2000
w%

Eksport

798,2

1 002,7

1 180,5

1 561,2

2 023,3

2 312,9

253.4

Import

475,4

449,3

491,5

744,5

1 038,4

914,7

218,4

Obroty

1 273,6

1 451,5

1 672,0

2 305,8

3 061,7

3 227,6

240,3

322,8

553,4

688,9

816,6

984,9

1 398,1

Saldo

–

Źródło: GUS.
Z analizy wyników polsko-ukraiñskiej wymiany handlowej
w latach 2000-2004 wynika, i¿ obroty systematycznie ros³y 
z 1,3 mld USD do 3,1 mld USD, a w okresie styczeñMapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

listopad 2005 r. osi¹gnê³y poziom 3,2 mld USD. Eksport
z Polski zwiêkszy³ siê w tym okresie (2000-2004) o 153%,
a w ci¹gu 11 miesiêcy 2005 r. nast¹pi³ dalszy jego wzrost 



o 20,8%. W 2004 r. import towarów z Ukrainy by³ dwukrotnie
wy¿szy ni¿ w 2000 r. Polska w ci¹gu ca³ego analizowanego
okresu utrzyma³a dodatnie saldo obrotów towarowych z Ukrain¹,
odnotowuj¹c w 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) wartoæ 1,4 mld
USD.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w polskim eksporcie na Ukrainê by³y:
 maszyny i urz¹dzenia mechaniczne, sprzêt mechaniczny
oraz czêci do nich, w tym maszyny pralnicze, aparatura
nadawcza, dojarki mechaniczne oraz urz¹dzenia mleczarskie
(udzia³ tej grupy towarowej w polskim eksporcie na
Ukrainê stanowi³ 17,9%),
 metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym wyroby z ¿eliwa i stali (13,1%),
 pojazdy, statki powietrzne, w tym g³ównie samochody
oraz czêci i akcesoria do nich, ci¹gniki, pojazdy szynowe
(13,1%),
 tworzywa sztuczne, kauczuk i wyroby (11,8%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym farby, lakiery, produkty farmaceutyczne (9%),
 cier drzewny lub z innego w³óknistego materia³u
celulozowego, w tym papier, tektura, wyroby z masy
papierniczej, papieru lub tektury (6,8%),
 materia³y i wyroby w³ókiennicze, w tym dzianiny, wyroby
poñczosznicze, dodatki odzie¿owe (6,1%),
 gotowe artyku³y rolno-spo¿ywcze, napoje, w tym wyroby
mleczarskie; sery jogurty, warzywa i owoce konserwowe
(3,4%),
 drewno, wyroby z drewna, wêgiel drzewny, korek i wyroby z korka, w tym meble (2,6%),
 produkty mineralne (0,8%).
W 2005 r. najwiêkszy przyrost polskiego eksportu w stosunku
do 2004 r. odnotowano w grupie maszyny i urz¹dzenia
mechaniczne.
W 2005 r. (dane za 11 miesiêcy) najwa¿niejszymi grupami
towarowymi w polskim imporcie z Ukrainy by³y:
 produkty mineralne, w tym gaz ziemny (udzia³ tej grupy
towarowej w polskim imporcie z Ukrainy stanowi³
33,8%),
 metale nieszlachetne oraz wyroby z metali nieszlachetnych,
w tym rudy i koncentraty ¿elaza, ¿elazostopy, wyroby
walcowane (33,6%),
 produkty przemys³u chemicznego i przemys³ów pokrewnych, w tym nawozy sztuczne (13,9%),
 drewno i wyroby z drewna; wêgiel drzewny; korek i wyroby z korka, w tym drewno surowe i obrobione (5,8%),
 produkty pochodzenia rolinnego (3,1%),
 maszyny i urz¹dzenia mechaniczne; sprzêt mechaniczny
i czêci do nich (2,3%).
Najwiêkszy wzrost polskiego importu w 2005 r. w porównaniu z 2004 r. odnotowano w grupie produkty mineralne.
Dostawy z Polski stanowi³y 3,8% importu ukraiñskiego
ogó³em.
Polska jest atrakcyjnym partnerem handlowym Ukrainy
i wa¿nym dostawc¹ wielu towarów na ten rynek, co potwierdzaj¹ statystyki GUS.
Obserwacja wielkoci wymiany handlowej z Ukrain¹ prowadzi do wniosku, i¿ polski eksport zale¿y w przewa¿aj¹cej
mierze od sytuacji gospodarczej Ukrainy. Im jest ona lepsza,
tym import z Polski jest wiêkszy. Rok 2006 zapowiada siê



jako okres stagnacji, a w prognozach na najbli¿sze lata jest
wiele niewiadomych. Ju¿ ubieg³y rok by³ dla Ukrainy
najgorszy pod wzglêdem wzrostu gospodarczego od 5 lat.
PKB wzrós³ o 2,4%, choæ pierwotnie oficjalnie prognozowano
8,2%. Mo¿na obawiaæ siê, ¿e wp³ynie to niekorzystnie na
import z Polski. Przede wszystkim pogarszaj¹ca siê sytuacja
w podstawowych ga³êziach przemys³u mo¿e spowodowaæ
obni¿enie importu inwestycyjnego i zaopatrzeniowego.
Z drugiej strony socjalnie ukierunkowana polityka rz¹du
i rosn¹ce dochody ludnoci w roku bie¿¹cym wzmocni¹
popyt konsumpcyjny.

1. Warunki dostêpu do rynku
Ukraiñskie prawo i praktyka znacznie odbiegaj¹ od norm
i zwyczajów europejskich. Uci¹¿liwoci najbardziej odczuwalne przez przedsiêbiorców to niestabilnoæ i czêste,
zaskakuj¹ce zmiany w regulacjach i normach prawnych oraz
znaczny zakres dowolnoci interpretacyjnych w egzekwowaniu
prawa.
W handlu zagranicznym stosowany jest szeroki pakiet
regulacji pozataryfowych. S¹ to rozliczne licencje i kwoty,
rozbudowany ponad miarê system certyfikacji odmienny od
istniej¹cego w innych krajach, ceny indykatywne, a tak¿e
du¿e iloci wymaganych zezwoleñ, rejestracji itp. Wynika to
zarówno z tradycyjnie du¿ej roli pañstwa w gospodarce oraz
biurokracji, jak równie¿ z protekcjonizmu. Pod has³em ochrony
krajowego producenta wprowadzane s¹ zakazy i ograniczenia
importu nawet tych towarów, których brak na rynku.
Przyk³adem mo¿e byæ miêso, którego produkcja jest niska,
a ceny wysokie. Nieprzewidywalnoæ polityki handlowej
znacznie ogranicza mo¿liwoæ okrelenia perspektyw polskiego
eksportu na ten rynek.
Pomimo tych trudnoci zainteresowanie rynkiem Ukrainy
jest du¿e i widoczna jest tendencja do jego wzrostu. WEH
na bie¿¹co monitoruje zmiany w prawie reguluj¹cym warunki
dostêpu do rynku i wdra¿anie rynkowych mechanizmów
gospodarowania w tym kraju. Wiêkszoæ niezbêdnych informacji zamieszcza siê na stale aktualizowanych i rozbudowywanych stronach internetowych.

2. Ch³onnoæ i zapotrzebowanie rynku
Ukraiñski import towarów ma charakter g³ównie konsumpcyjny. Wynika to z dwóch czynników:
 silnego pobudzania od dwóch lat popytu konsumpcyjnego
wzrastaj¹cymi dochodami ludnoci. Realny wzrost p³ac
przekroczy³ w 2004 r. i 2005 r. odpowiednio 24% i 19%.
W strukturze dochodów ludnoci pomoc socjalna osi¹gnê³a
wy¿sz¹ wartoæ ni¿ p³aca i wzros³a w jeszcze wiêkszym
stopniu. Realna zmiana spo¿ycia indywidualnego wzrasta³a
w latach 2003-2005 odpowiednio o 12,1%, 14,5% i 17%.
 niedostatecznych mocy produkcyjnych rodzimego przemys³u. Krajowa produkcja towarów konsumpcyjnych nie
mo¿e zaspokoiæ ilociowo i jakociowo popytu konsumpcyjnego, ze wzglêdu na strukturê miejscowego przemys³u
i ca³ej gospodarki. W okresie transformacji ustrojowej
i przemian spo³eczno-ekonomicznych ostatnich piêtnastu
lat wiele zak³adów wytwarzaj¹cych produkty na rynek
upad³o lub znacznie ograniczy³o produkcjê na skutek utraty
Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

konkurencyjnoci lub braku umiejêtnoci przystosowania
do zmieniaj¹cych siê warunków i prywatyzacji gospodarki.

czenia zu¿ycia surowców energetycznych i zmniejszenia jej
energoch³onnoci.

Przyk³adem tego jest sytuacja w przemyle lekkim i miêsnym.

W zwi¹zku z tym potrzebne bêd¹ maszyny i urz¹dzenia
energooszczêdne i technologie do ich zastosowania w przemyle przetwórczym, ród³ach dostaw ciep³a (kot³owniach)
i dla systemów przesy³owych, a wiêc narzêdzia i automaty do
produkcji, materia³y termoizolacyjne, urz¹dzenia pomiarowe
itp. Rozpoczyna siê koniunktura dla tej grupy towarów
i bêdzie ona wzrastaæ jeszcze przez najbli¿sze lata.

Produkcja tkanin wynios³a w 2005 r. 111 mln m2, obuwia
18,9 mln par. W przeliczeniu na statystycznego mieszkañca
daje to odpowiednio 2,3 m2 tkanin i 0,4 pary obuwia.
Ch³onnoæ rynku odzie¿owego Ukrainy w wymiarze
wartociowym oceniana jest za na 1-1,3 mld USD rocznie.
W przypadku rynku miêsa, zapotrzebowanie na ten produkt w 2006 r. szacowane jest na 350-370 tys. t. Stosowane
s¹ tu jednak wysokie c³a, a tak¿e inne pozataryfowe rodki
ochronne, co utrudnia zaspokajanie popytu.
Inaczej wygl¹da sytuacja w przemyle samochodowym,
który charakteryzuje siê mniejszym popytem. Ch³onnoæ
tego segmentu rynku, który rozwija siê bardzo dynamicznie,
ocenia siê na 280-300 tys. szt. samochodów osobowych
rocznie. Oko³o 2/3 tego zapotrzebowania pokrywane jest
w³asn¹ produkcj¹, która w 2005 r. wynios³a 192 234 szt.
W zdecydowanej wiêkszoci jest to monta¿ pochodz¹cych
z importu podzespo³ów.
W innych segmentach rynku najwiêksza importoch³onnoæ
wykazywana jest w grupach:
· artyku³ów radiotechnicznych i AGD,
· materia³ów budowlanych, stosowanych zw³aszcza do robót
wykoñczeniowych,
· mebli i artyku³ów do wyposa¿enia wnêtrz,
· kosmetyków, rodków czystoci i artyku³ów chemii
gospodarczej,
· artyku³ów do opakowañ (papierowych i plastykowych),
· lekarstw i rodków opatrunkowych,
· przypraw i koncentratów spo¿ywczych,
· artyku³ów kancelaryjnych i papierniczych.
W gospodarce ukraiñskiej bêdzie siê utrzymywa³
konsumpcyjny charakter importu. W przypadku powstrzymania
recesji zwiêkszaæ siê bêdzie zapotrzebowanie na nowoczesne
w miarê maszyny i urz¹dzenia dla przemys³ów przetwórczych.

3. Konkurencyjnoæ polskiej oferty
eksportowej
O konkurencyjnoci polskich towarów na rynku ukraiñskim
decyduj¹:
· cena, przy jednoczesnym dobrym poziomie jakoci i nowoczesnoci,
· bliskoæ geograficzna i stosunkowo d³uga granica bezporednia, co ogranicza koszty transportu,
· ³atwoæ w nawi¹zywaniu kontaktów bezporednich i porozumiewania siê oraz du¿a otwartoæ polskich przedsiêbiorców
na ró¿norodne formy wspó³pracy z partnerami ukraiñskimi,
· stosunkowo dobra wspó³praca w sektorze bankowym.

4. Bran¿e i towary o najwiêkszych
mo¿liwociach eksportowych
Ci¹g³e zmiany cen ropy naftowej i gazu zmusz¹ ukraiñsk¹
gospodarkê do poszukiwania sposobów znacznego ograniMapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne

Drug¹ grup¹ towarów, na które wzronie koniunktura,
bêd¹ materia³y, urz¹dzenia i technologie dla ochrony
rodowiska naturalnego, w szczególnoci w sferze zaopatrzenia
w wodê, oczyszczalni cieków (w tym ma³ych, dla domów
indywidualnych), oraz urz¹dzenia zmniejszania emisji substancji szkodliwych do atmosfery w zak³adach przemys³owych. Rosn¹cy trend dla tej grupy wyrobów, towarów
i technologii mo¿e siê rozpocz¹æ za 3-4 lata i trwaæ bêdzie co
najmniej przez 10 lat.
Koniecznoæ ograniczenia zu¿ycia gazu w elektrowniach
wywo³a wzrost zapotrzebowania na wêgiel energetyczny.
Ju¿ w styczniu 2006 r. elektrownie ograniczy³y pobór gazu
o 20%, zwiêkszaj¹c zu¿ycie wêgla do 100 tys. t na dobê.
Nowy program energetyczny rz¹du Ukrainy zak³ada odbudowê
i unowoczenienie przemys³u wêglowego. Otwiera to nie
tylko pole dla zwiêkszenia eksportu wêgla, ale tak¿e
mo¿liwoci eksportowe dla przemys³u maszyn górniczych
i oprzyrz¹dowania kopalñ. Bêdzie to stwarzaæ równie¿ szansê
na budowê sta³ych powi¹zañ kooperacyjnych i handlowych.
Partnerstwo gospodarcze Polski i Ukrainy uwzglêdnia
tak¿e wspó³pracê i wspó³dzia³anie w sferze poszukiwañ oraz
wydobycia gazu i ropy naftowej na rynkach krajów trzecich.
Jest to problematyka bardzo trudna, a jej podejmowanie
wymagaæ bêdzie ponoszenia znacznych nak³adów finansowych
i rodków inwestycyjnych. Jednak umieszczenie tych
propozycji w perspektywicznej ofercie miêdzynarodowej
wspó³pracy gospodarczej i eksportowej Polski otwieraæ
bêdzie mo¿liwoci tworzenia nowych zwi¹zków handlowych,
produkcyjno-kooperacyjnych i finansowych dla wielu podmiotów gospodarczych.
Obszarem szerokich mo¿liwoci do wspó³pracy i powi¹zañ
handlowych jest rolnictwo i przemys³ rolno-spo¿ywczy.
Podmioty gospodarcze strony ukraiñskiej zainteresowane s¹
pozyskiwaniem z Polski materia³u zarodowego, technologii
chowu trzody chlewnej i innych. Jakkolwiek nie jest to
zjawisko masowe, wydaje siê, ¿e kierunek jest perspektywiczny.
Kompleksowej modernizacji wymaga ukraiñski przemys³
cukrowniczy, w tym wiele zak³adów zbudowanych przez
firmy polskie.
Perspektywiczna jest bran¿a przemys³u maszyn rolniczych,
przeznaczonych zw³aszcza dla ma³ych i rednich gospodarstw
rolnych i ogrodniczo-sadowniczych. Udzia³ tych gospodarstw
nie jest wprawdzie dominuj¹cy w ukraiñskim rolnictwie, ale
ma charakter rozwojowy.
Z analizy wartoci ukraiñskiego importu w 2005 r. wynika,
¿e do towarów, które wykazuj¹ ponadprzeciêtn¹ dynamikê
wzrostu, a zarazem mog¹ byæ eksportowane z Polski,
zaliczyæ mo¿na:
0101-0106  zwierzêta ¿ywe,
0301-0307  ryby, skorupiaki i inne,

!

0602  sadzonki i inne drzewa,
1601-1605  produkty miêsne i rybne,
3001-3006  produkty farmaceutyczne w tym lekarstwa,
3101-3106  nawozy sztuczne,
3401-3402  myd³o i rodki myj¹ce,
3901-3926  materia³y polimerowe i tworzywa sztuczne,
5401-5408  nici syntetyczne lub z tworzyw sztucznych,
5701-5705  dywany i wyk³adziny pod³ogowe,
6101-6117  odzie¿ trykotowa,
6201-6217  odzie¿ tekstylna,
6401-6406  obuwie,
7401-7419  mied i wyroby z miedzi,
7601-7616  aluminium i wyroby z aluminium,

"

8501-8516  elektryczne maszyny i urz¹dzenia,
9401-9403  meble.
Analitycy gospodarki ukraiñskiej wskazuj¹, ¿e w 2006 r.,
a tak¿e w latach nastêpnych najbardziej dynamicznie bêd¹
siê rozwijaæ us³ugi, przemys³ samochodowy oraz maszynowy
i farmaceutyczny.
Polskie us³ugi s¹ eksportowane jeszcze w stosunkowo
ograniczonym zakresie. Intensywny rozwój tego sektora
gospodarki i rosn¹cy udzia³ w wytwarzanym PKB dopiero
otwiera przed nim perspektywy eksportowe. Porednio
znajduje to potwierdzenie w treci zapytañ kierowanych
przez polskie firmy do WEH.

Mapa mo¿liwoci polskiego eksportu - kraje pozaunijne
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3XPSVIRU/LTXLGV:KHWKHURUQRW)LWWHG:LWKD0HDVXULQ













5HIULJHUDWRUV)UHH]HUV













3DSHUDQG3DSHUERDUG













3KRWRFRS\LQJ$SSDUDWXV,QFRUSRUDWLQJDQ2SWLFDO6\VWHP













&HQWULIXJHVLQFO&HQWULIXJDO'U\HUV)LOWHULQJRU3XU













3RO\PHUVRU(WK\OHQHLQ3ULPDU\)RUPV













:KHDWDQG0HVOLQ













2WKHU)RRWZHDU:LWK













0DFKLQHU\IRU:RUNLQJ5XEEHURU3ODVWLFRU)RUWKH0DQX













3ULQWHG%RRNV%URFKXUHV/HDIOHWVDQG6LPLODU3ULQWHG0D













7UDFWRUV ([FOXGLQJWUDFWRURI+HDGLQJ 













2WKHU0DFKLQHU\IRU





 







QDPH





  7RWDO 

2WKHU$UWLFOHVRI9X













3DUWVVXLWDEOHIRUXVHVROHO\RUSULQFLSDOO\ZLWKWKHH













5HFHSWLRQ$SSDUDWXVIRU5DGLRWHOHSKRQ\5DGLRWHOHJUDS













3RO\DFHWDOV2WKHU3R













8QGHQDWXUHG(WK\O$OFRKRORIDQ\$OFRKROLFVWUHQJWKE\













&RPSUHVVLRQLJQLWLRQ,QWHUQDO&RPEXVWLRQ3LVWRQ(QJLQHV













7HOHYLVLRQ5HFHLYHUV ,QFO9LGHR0RQLWRUVDQG9LGHR3UR













(OHFWULF,QVWDQWDQHRXVRU6WRUDJH:DWHU+HDWHUVDQG,PP













6SDUNLJQLWLRQ5HFLSURFDWLQJRU5RWDU\,QWHUQDO&RPEXVW





 





)RRWZHDU:LWK2XWHU6ROHVRI5XEEHU3ODVWLF/HDWKHURU













%DOORU5ROOHU%HDULQJV













&RDO%ULTXHWWHV2YRLGVDQG6LPLODU6ROLG)XHOV0DQXIDFW













(OHFWULFDO7UDQVIRUPHUV6WDWLF&RQYHUWHUV )RU([DPSOH













,QVHFWLFLGHV5RGHQWLFLGHV)XQJLFLGHV+HUELFLGHV$QWLVS













(OHFWURQLF,QWHJUDWHG&LUFXLWVDQG0LFURDVVHPEOLHV













$QWLNQRFN3UHSDUDWLRQV2[LGDWLRQ,QKLELWRUV*XP,QKLEL













2WKHU3ODWHV6KHHWV













)HUURDOOR\V













0HDWDQG(GLEOH2IIDORIWKH3RXOWU\RI+HDGLQJ1R













,QVWUXPHQWVDQG$SSDUDWXVIRU3K\VLFDORU&KHPLFDO$Q













:RYHQ)DEULFVRI6\QWKHWLF)LODPHQW<DUQ,QFOXGLQJ:R













0RWRUF\FOHV LQFO0RSHGV DQG&\FOHV)LWWHG:LWKDQ$X













3RO\FDUER[\OLF$FLGV7KHLU$QK\GULGHV+DOLGHV3HUR[LGH













8QZURXJKW1LFNHO













:RPHQ VRU*LUO V6XLWV(QVHPEOHV-DFNHWV%OD]HUV'UHVV













:RRG6DZQRU&KLSSHG/HQJWKZLVH6OLFHGRU3HHOHG:KHWKH













0LQHUDORU&KHPLFDO)HUWLOLVHUV1LWURJHQRXV













2UWKRSDHGLF$SSOLDQF













$F\FOLF$OFRKROVDQGWKHLU+DORJHQDWHG6XOSKRQDWHG1LW













)RUNOLIW7UXFNV2WK













,QVXODWHG ,QF(QDPHO













3UHSDUHGELQGHUVIRUIRXQGU\PRXOGVRUFRUHV













6R\DEHDQ2LODQGLWV)UDFWLRQV:KHWKHURUQRW5HILQHG













2WKHUIXUQLWXUHDQG





 





(OHFWULFDO0RWRUVDQG*HQHUDWRUV H[FOXGLQJ*HQHUDWLQJ













3DSHUDQG3DSHUERDUG&HOOXORVH:DGGLQJDQG:HEVRI&HOO













7RROVIRU:RUNLQJLQWKH+DQG3QHXPDWLFRU:LWK6HOIFR













0LFURSKRQHVDQG6WDQGV7KHUHIRU/RXGVSHDNHUV:KHWKHU













2LO&DNHDQG2WKHU6













)ODWUROOHG3URGXFWVRI,URQRU1RQDOOR\6WHHORID:













0HQ VRU%R\V VXLWV(QVHPEOHV-DFNHWV%OD]HUV7URXVHU













6FUHZV%ROWV1XWV&RDFK6FUHZV6FUHZ+RRNV5LYHWV&RWWH













0HDVXULQJRU&KHFNLQJ,QVWUXPHQWV$SSOLDQFHVDQG0DFKLQ













2WKHU$UWLFOHVRI3O





 





3DOP2LODQGLWV)UDFWLRQV:KHWKHURU1RW5HILQHG%XW1













)RRWZHDUZLWK2XWHU6ROHVRI5XEEHU3ODVWLF/HDWKHURU





 





+RXVHKROGHIIHFWV FRGH PRVWO\SODWLQXP 













'LRGHV7UDQVLVWRUVDQG6LPLODU6HPLFRQGXFWRU'HYLFHV





 





&RPSRVLWH'LDJQRVWLFRU/DERUDWRU\5HDJHQWV ([FOXGLQJ





 







QDPH





  7RWDO 

3RO\PHUVRI6W\UHQHLQ3ULPDU\)RUPV













$LU&RQGLWLRQLQJ0DFKLQHV&RPSULVLQJD0RWRU'ULYHQ)D





 





+XPDQ%ORRG$QLPDO%ORRG3UHSDUHGIRU7KHUDSHXWLF3URK\





 





)RRG3UHSDUDWLRQV1RW(OVHZKHUH6SHFLILHGRU,QFOXGHG





 





0L[WXUHVRI2GRULIHURXV6XEVWDQFHVDQG0L[WXUHV LQFO



 







$UWLFOHVDQG(TXLSPH



  





2WKHU7R\V5HGXFLQJ



  





1DWXUDO5XEEHU%DODWD*XWWDSHUFKD*XD\XOH&KLFOHDQG6



 







$UWLFOHVIRU)XQIDLU7DEOHRU3DUORXU*DPHVLQFO3LQW



  





,QWHUFKDQJHDEOHWRROVIRU+DQG7RROV:KHWKHURU1RW3RZ



 







,QVWUXPHQWVDQG$SSD



  





2WKHU$UWLFOHVRI,U



  





5HDFWLRQ,QLWLDWRUV5HDFWLRQ$FFHOHUDWRUVDQG&DWDO\WL



  





$SSDUDWXV%DVHGRQWKH8VHRI;UD\VRURI$OSKD%HWDR



  





5HIUDFWRU\%ULFNV%ORFNVWLOHVDQG6LPLODU5HIUDFWRU\&



  





+HWHURF\FOLF&RPSRXQGV:LWK1LWURJHQ+HWHURDWRP V 2Q



  





$UWLFOHVIRU7KH&RQ



  





1XFOHDU5HDFWRUV)XHO(OHPHQWV &DUWULGJHV 1RQLUUDGLD



  





3HWUROHXP&RNH3HWUR



  





(OHFWULFDO0DFKLQHVDQG$SSDUDWXV+DYLQJ,QGLYLGXDO)X



  





7UXQNV6XLWFDVHV9DQLW\FDVHV([HFXWLYHFDVHV%ULHIF



  





0RWRUYHKLFOHVIRUWKHWUDQVSRUWRIWHQRUPRUHSHUVRQV



  





2WKHU0RYLQJ*UDGLQJ



  





0DFKLQHU\IRU6RUWLQJ6FUHHQLQJ6HSDUDWLQJ:DVK&UXVKL



  





0HFKDQLFDO$SSOLDQFHV :KHWKHURU1RW+DQGRSHUDWHG IR



  





0DFKLQHU\QRW6SHFLILHGRU,QFOXGHG(OVHZKHUHLQWKLV&



  





(OHFWULF$FFXPXODWRUVLQFO6HSDUDWRUV7KHUHIRU:KHWKH



  





2UJDQLF6XUIDFHDFWLYH$JHQWV ([FOXGLQJ6RDSV 6XUIDF



  





(OHFWULFDO,JQLWLRQRU6WDUWLQJ(TXLSPHQWRIDNLQGXVH



  





+DUYHVWLQJRU7KUHVKLQJ0DFKLQHU\LQFO6WUDZRU)RGGHU



 







6\QWKHWLF)LODPHQW<DUQ ([FOXGLQJ6HZLQJ7KUHDG1RW3X



  





9LGHR5HFRUGLQJRU5HSURGXFLQJ$SSDUDWXV:KHWKHURUQR



 







*OD]HG&HUDPLF)ODJVDQG3DYLQJ+HDUWKRU:DOO7LOHV*O



  






8QPDQXIDFWXUHG7REDFFR7REDFFR5HIXVH



 





7VKLUWV6LQJOHWVDQ



  





%HDXW\RU0DNHXS3U



  





5DGDU$SSDUDWXV5DGLR1DYLJDWLRQDO$LG$SSDUDWXVDQG5D



  





6\QWKHWLF2UJDQLF&RORXULQJ0DWWHU:KHWKHURU1RW&KHPL



  





%DVH0HWDO0RXQWLQJV)LWWLQJVDQG6LPLODU$UWLFOH6XLWD



  





&27721127&$5'('25&20%('



 







(OHFWULFDO$SSDUDWXVIRU6ZLWFKLQJRU3URWHFWLQJ(OHFWU



  





(OHFWULF)LODPHQWRU'LVFKDUJH/DPSVLQFO6HDOHG%HDP



  





7XEHV3LSHVDQG+ROORZ3URILOHV6HDPOHVVRI,URQ ([FOX



  





6KLSV 'HUULFNV&UDQHV,QFO&DEOH&UDQHV0RELOH/LIWLQJ



  





'LUHFWLRQ)LQGLQJ&R



  





+RXVHKROGRU/DXQGU\W\SH:DVKLQJ0DFKLQHVLQFO0DFKL



  





(OHFWULFDO/LJKWLQJRU6LJQDOOLQJ(TXLSPHQW ([FOXGLQ



  





3DUWV6XLWDEOHIRUXVH6ROHO\RU3ULQFLSDOO\ZLWKWKH$



  





&RNHDQG6HPLFRNHRIFRDORI/LJQLWHRU2I3HDW:KHWK



 









QDPH





  7RWDO 

$FU\OLF3RO\PHUVLQ3ULPDU\)RUPV



  





8QFRDWHG3DSHUDQGS



  





2WKHU5HIUDFWRU\&HU



  





6WUDQGHG:LUH5RSHV&DEOHV3ODLWHG%DQGV6OLQJVDQGWKH



  





6HOIDGKHVLYH3ODWHV



  





$F\FOLF+\GURFDUERQV



  





2WKHU(QJLQHVDQG0R



  





%RDUGV3DQHOV&RQVRO



  





&HUDPLF:DUHVIRU/D



  






3ULQWLQJ,QN:ULWLQJ



  



&\FOLF+\GURFDUERQV



  





3RO\DPLGHVLQ3ULPDU\)RUPV



  





7XEHRU3LSH)LWWLQJV IRU([DPSOH&RXSOLQJV(OERZV6O



  





8QVDWXUDWHG$F\FOLF0RQRFDUER[\OLF$FLGV&\FOLF0RQRFDU



  





0DFKLQHWRROV LQFO



  





&RSSHU:LUH



  





)ODWUROOHG3URGXFWVRI6WDLQOHVV6WHHORID:LGWKRI



  





(OHFWULF LQFO(OHFW



  





2WKHU/LIWLQJ+DQGOL



  





3UHSDUHG8QUHFRUGHG



  





0DFKLQHWRROV LQFO3UHVVHV IRU:RUNLQJ0HWDO%\)RUJ



  





3DUWVDQG$FFHVVRULHV6XLWDEOHIRUXVH6ROHO\RU3ULQFL



  





$PLQRUHVLQV3KHQROLF5HVLQVDQG3RO\XUHWKDQHVLQ3ULPD



  





7RLOHW3DSHU+DQGNHUFKLHIV&OHDQVLQJ7LVVXHV7RZHOV7D



  





0HGLFDPHQWV ([FOXGLQJ*RRGVRI+HDGLQJ1R



  





)ODWUROOHG3URGXFWV



  





&RSSHU2UHVDQG&RQFHQWUDWHV



  





/DPSVDQG/LJKWLQJ)LWWLQJVLQFO6HDUFKOLJKWDQG6SRWO



  





2WKHU3ODWHV6KHHWV



  





7XEHV3LSHVDQG+RVHVDQG)LWWLQJV7KHUHIRU )RU([DPSO



  





0LQHUDORU&KHPLFDO)HUWLOLVHUV3RWDVVLF



  





0HDWRI6ZLQH)UHVK&KLOOHGRU)UR]HQ



  





7H[WLOH3URGXFWVDQG$UWLFOHVIRU7HFKQLFDO8VHV6SHFL



  





*DVNHWVDQG6LPLODU



  





(OHFWULF6RXQGRU9LVXDO6LJQDOOLQJ$SSDUDWXV )RU([DPS



  





6DWXUDWHG$F\FOLF0RQRFDUER[\OLF$FLGVDQG7KHLU$QK\GU



  





2WKHU2IILFH0DFKLQH



  





-HUVH\V3XOORYHUV&DUGLJDQV:DLVWFRDWVDQG6LPLODU$UWL



  





2WKHU&RORXULQJ0DWW



  





0RXOGLQJ%R[HVIRU0HWDO)RXQGU\0RXOG%DVHV0RXOGLQJ



  





3UHSDUDWLRQVRID.LQG8VHGLQ$QLPDO)HHGLQJ



  





:RYHQ)DEULFVRI&RWWRQ&RQWDLQLQJRU0RUHE\0DVV



  





3DUWVDQG$FFHVVRULHVRI9HKLFOHVRI+HDGLQJ1RWR



  





6\QWKHWLF5XEEHUDQG)DFWLFH'HULYHG)URPRLOVLQ3ULPD



  





6XJDU&RQIHFWLRQHU\ LQFO:KLWH&KRFRODWH 1RW&RQWDL



  





&+$66,6),77(':,7+(1*,1(6)257+(02725
9(+,&/(62)+



  





2VFLOORVFRSHV6SHFWUXP



  





0DFKLQHU\IRU0DNLQJ3XOSRI)LEURXV&HOOXORVLF0DWHULD



 







7KHUPLRQLF&ROG&DWKRGHRU3KRWRFDWKRGH9DOYHVDQG7XEH



  







QDPH





  7RWDO 

6SHFLDO3XUSRVH0RWRU9HKLFOH ([FOXGLQJWKRVH3ULQFLSD



  





0HWDOUROOLQJ0LOOVDQG5ROOV7KHUHIRU



  





*ODVVZDUHRID.LQG8VHGIRU7DEOH.LWFKHQ7RLOHW2IILF



  





3DGORFNVDQG/RFNV .H\&RPELQDWLRQRU(OHFWULFDOO\2SH



  





&ROORLGDO3UHFLRXV0HWDOV,QRUJDQLFRU2UJDQLF&RPSRXQG



  





&RQYH\RURU7UDQVPLVVLRQ%HOWVRU%HOWLQJRI9XOFDQLVHG



  





3DLQWVDQG9DUQLVKHV LQFO(QDPHOVDQG/DFTXHUV %DVHG



  





8QFRDWHG.UDIW3DSHUDQGSDSHUERDUGLQ5ROOVRU6KHHWV



  





3ODWLQXP8QZURXJKWRULQ6HPLPDQXIDFWXUHG)RUPVRULQ



  





3UHFLRXV6WRQHV ([FOXGLQJ'LDPRQGV DQG6HPLSUHFLRXV6



  





0HQ VRU%R\ V6KLUWV



  





:DVWHDQG6FUDSRI3UHFLRXV0HWDORURI0HWDO&ODGZLWK



  





:ULVWZDWFKHV3RFNHWZDWFKHV



  





&RPSRXQGV:LWK2WKHU



  





/HDWKHURI2WKHU$QL



  





6RGLXP+\GUR[LGH &DXVWLF6RGD 3RWDVVLXP+\GUR[LGH &D



  





&KHPLFDO3UHSDUDWLRQVIRU3KRWRJUDSKLF8VHV ([FOXGLQJ



  





:RPHQ VRU*LUOV %ORXVHV6NLUWVDQG6KLUWEORXVHV



  





2WKHU7XEHV3LSHVDQ



  





*XWV%ODGGHUDQG6WRPDFKVRI$QLPDOV H[FOXGLQJ)LVK :



  





3KDUPDFHXWLFDO*RRGV6SHFLILHGLQ1RWHWR7KLV&KDSWH



  





(OHFWURPHFKDQLFDO'RPHVWLF$SSOLDQFHV:LWK6HOIFRQWD



  





7XEHV3LSHVDQG+RVH



  





%HG/LQHQ7DEOH/LQHQ7RLOHW/LQHQDQG.LWFKHQ/LQHQ



  





)LEUHERDUGRI:RRGR



  





7DEOH.LWFKHQRU2WK



  





6\QWKHWLF6WDSOH)LE



  





3UHSDUHG%LQGHUVIRU)RXQGU\0RXOGVRU&RUHV&KHPLFDO



  





$OXPLQLXP3ODWHV6KHHWVDQG6WULSVRID7KLFNQHVV([FHH



  





:RYHQIDEULFVRI6\QWKHWLF6WDSOH)LEUHV&RQWDLQLQJ/



  





&RIIHH:KHWKHURU1RW5RDVWHGRU'HFDIIHLQDWHG&RIIHH



  





$UWLFOHVRI-HZHOOHU\DQG3DUWV7KHUHRIRI3UHFLRXV0



  





+DQG7RROV LQFO*OD]LHU V'LDPRQGV QRW(OVHZKHUH6SH



  





3RO\PHUVRI9LQ\O&K



  





2SWLFDO)LEUHVDQGRSWLFDO)LEUH%XQGOHV2SWLFDO)LEUH



  





0RO\EGHQXP2UHVDQG&RQFHQWUDWHV



  





)HUURXV3URGXFWV2EW



  





&UXVWDFHDQV:KHWKHULQ6KHOORU1RW/LYH)UHVK&KLOOHG



  






&KDLQDQG3DUWV7KHUHRIRI,URQRU6WHHO



  



5HILQHG&RSSHUDQG&RSSHU$OOR\V8QZURXJKW



  





2UJDQRVXOSKXU&RPSRXQGV



  





$UWLFOHVRI$SSDUHODQG&ORWKLQJ$FFHVVRULHVRI/HDWKHU



  





2WKHU+HWHURF\FOLF&



  





%DELHV *DUPHQWVDQG&ORWKLQJ$FFHVVRULHV.QLWWHGRU&



  





3KRWRJUDSKLF3ODWHVDQG)LOPLQWKH)ODW6HQVLWLVHG8



  





5DLOZD\RU7UDPZD\7UDFN&RQVWUXFWLRQ0DWHULDOVRI,URQ



  





:RUNHG0RQXPHQWDORU%XLOGLQJ6WRQH ([FOXGLQJ6ODWH DQ



  





3HWUROHXP-HOO\3DUDIILQ:D[0LFURFU\VWDOOLQH3HWUROHXP



  





3HUIXPHVDQGWRLOHWZDWHUV



  







QDPH





  7RWDO 

*OD]LHUV 3XWW\*UDI



  





/HDWKHURI%RYLQHRU(TXLQH$QLPDOV:LWKRXW+DLU2Q ([



  





/DWKHVIRU5HPRYLQJ0HWDO



  





3DUWVRI5DLOZD\RU7UDPZD\/RFRPRWLYHVRU5ROOLQJ6WRF



  





1RQZRYHQV:KHWKHURUQRW,PSUHJQDWHG&RDWHG&RYHUHGR



  





7UDLOHUVDQGVHPLWU



  





2[\JHQIXQFWLRQ$PLQRFRPSRXQGV



  





3UHSDUHGRU3UHVHUYHG)LVK&DYLDUDQG&DYLDU6XEVWLWXWH



  





*ODVV)LEUHV LQFO*ODVV:RRO DQG$UWLFOHV7KHUHRI )



  





+\GUD]LQHDQG+\GUR[



  





3URYLWDPLQVDQG9LWDPLQV1DWXUDORU5HSURGXFHGE\6\QWK



  





3UHSDUDWLRQVIRU8VHRQWKH+DLU



  





(WKHUV(WKHU$OFRKRO(WKHU3KHQROV(WKHUDOFRKRO3KHQR



  





$UWLFOHVRI6WRQHRU



  





$X[LOLDU\0DFKLQHU\IRUXVH:LWK0DFKLQHVRI+HDGLQJ



  





3DUWV6XLWDEOHIRU8VH6ROHO\RU3ULQFLSDOO\:LWKWKH0



  





+DORJHQDWHG'HULYDWLYHVRI+\GURFDUERQV



  





:DGGLQJ*DX]H%DQGDJHVDQG6LPLODU$UWLFOHV )RU([DPSO



  





3UH6KDYH6KDYLQJRU$IWHUVKDYH3UHSDUDWLRQV3HUVRQDO



  





&DVNV%DUUHOV9DWV7XEV



  





2WKHU%DUVDQG5RGV



  





)ORDW*ODVVDQG6XUIDFH*URXQGRU3ROLVKHG*ODVVLQ6KH



  





2WKHU$JULFXOWXUDO+



  





6WRYHV5DQJHV*UDWHV&RRNHUV LQFOWKRVHZLWKVXEVLGLDU



  





(OHFWULF*HQHUDWLQJ6HWVDQG5RWDU\&RQYHUWHUV



  





3RO\PHUVRI3URS\OHQ



  





6HZLQJ0DFKLQHV ([FOXGLQJ%RRNVHZLQJ0DFKLQHVRI+HDG



  





6XQIORZHUVHHG6XQIORZHURU&RWWRQVHHG2LODQG)UDFWLR



  





0DFKLQHWRROVIRU:R



  





:RPHQ VRU*LUO V%ORXVHV6KLUWVDQG6KLUWEORXVHV.QL



  





3XOOH\7DFNOHDQG+RLVWV ([FOXGLQJ6NLS+RLVWV :LQFKH



  





&DUER[\OLF$FLGV:LWK$GGLWLRQDO2[\JHQ)XQFWLRQDQG7K



  





$UWLFOHVRI1DWXUDO&RUN



  





%DOO3RLQW3HQV)HOW



  





3ODWHV6WLFNV7LSVDQGWKH/LNHIRU7RROV8QPRXQWHG



  





&DUER[\PLGHIXQFWLRQ&RPSRXQGV$PLQRIXQFWLRQ
&RPSRXQGV



  





&KRFRODWHDQG2WKHU



  





$JULFXOWXUDO+RUWLFXOWXUDORU)RUHVWU\0DFKLQHU\IRU6R



  





3DLQWLQJV'UDZLQJVDQG3DVWHOV([HFXWHG(QWLUHO\E\+DQ



  





&HOOXORVHDQGLWV&KHPLFDO'HULYDWLYHV1RW(OVHZKHUH6S



  





6XUYH\LQJ LQFO3KRWRJUDPPHWULFDO6XUYH\LQJ+\GURJUDS



  





6WUXFWXUHV ([FOXGLQJ3UHIDEULFDWHG%XLOGLQJVRI+HDGLQ



  





0DFKLQHU\ ([FOXGLQJ0DFKLQHVRIKHDGLQJQRIRU:



  





:RPHQ VRU*LUO V6XLWV(QVHPEOHV-DFNHWV%OD]HUV'UHVV



  





&RFRQXW &RSUD 3DOP.HUQHORU%DEDVVX2LODQG)UDFWLRQ



  





6HHGV)UXLWVDQG6SRUHVRID.LQG8VHGIRU6RZLQJ



  





,QVXODWLQJ)LWWLQJVIRU(OHFWULFDO0DFKLQHV$SSOLDQFHV



  





6XOSKXURI$OO.LQGV



  





0DFKLQHU\IRU3UHSDULQJRU0DNLQJXS7REDFFRQRW6SHFLI



  







QDPH





  7RWDO 

/XEULFDWLQJ3UHSDUDWLRQV LQFO&XWWLQJRLO3UHSDUDWLRQ



  





7DEOHZDUH.LWFKHQZDUH2WKHU



  





:DWHUVLQFO0LQHUDO



  





9HQHHU6KHHWVDQG6K



  





7HD



  





3RUWODQG&HPHQW$OXPLQRXV&HPHQW6ODJ&HPHQW6XSHUVXOS



  





6DIHW\*ODVV&RQVLVWLQJRU7RXJKHQHG 7HPSHUHG RU/DPLQ



  





0LONDQG&UHDP&RQFH



  





(Q]\PHV3UHSDUHG(Q]\PHVQRW(OVHZKHUH6SHFLILHGRU,QF



  





2WKHU3ULQWHG0DWWHU



  





2WKHU3DSHU3DSHUERD



  





3KRWRJUDSKLF ([FOXGLQJ&LQHPDWRJUDSKLF &DPHUDV3KRWRJ



  





3UHSDUHG*OXHVDQG2



  





,QVWUXPHQWV$SSDUDWXVDQG0RGHOV'HVLJQHGIRU'HPRQVW



  





7H[WLOH)DEULFV,PSUHJQDWHG&RDWHG&RYHUHGRU/DPLQDWHG



  





0HFKDQRWKHUDS\$SSOLDQFHV0DVVDJH$SSDUDWXV3V\FKRORJ



  





0RO\EGHQXPDQG$UWLFOHV7KHUHRILQFO:DVWHDQG6FUDS



  





0HQ VRU%R\ V6KLUWV.QLWWHGRU&URFKHWHG



  





:RYHQ)DEULFVRI&RWWRQ&RQWDLQLQJRU0RUHE\0DVV



  





6ODJ:RRO5RFN:RRODQG6LPLODU0LQHUDO:RROV([IROLDW



  





6LOLFRQHVLQ3ULPDU\)RUPV



  





0HQ VRU%R\ V6XLWV(QVHPEOHV-DFNHWV%OD]HUV7URXVHUV



  





)ODWUROOHG3URGXFWV



  





2WKHU$UWLFOHVRI$O



  





2WKHUNQLWWHGRUFUR
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0RGHUQLVDWLRQRI$JULFXOWXUH 30$ DQGWKH6WUDWHJLF([SRUWV3URJUDPPH 6(3 DVWKHNH\SROLF\SURJUDPPHV
WKURXJKZKLFKLWZLOOGHOLYHUWKHVXSSO\VLGHUHIRUPV&HQWUDOWR8JDQGDqVUHIRUPVLVWKHGHWHUPLQDWLRQWRGHOLYHUD
FRQGXFLYHPDFURHFRQRPLFHQYLURQPHQWWKDWDOORZVWKHSULYDWHVHFWRUWRWKULYH

0(',807(50&203(7,7,9(1(66675$7(*<)257+(35,9$7(6(&725 07&6 
7KH07&6RXWOLQHGWKH*RYHUQPHQWqVILYH\HDUSODQIRUDVHULHVRIFURVVFXWWLQJVWUXFWXUDOUHIRUPVDLPHGDW
LPSURYLQJWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWIRUWKHSULYDWHVHFWRUDQGERRVWLQJGRPHVWLFHFRQRPLFDFWLYLW\7KH07&6LV
LWVHOIDFURVVFXWWLQJSURJUDPPHVL[NH\RXWSXWDUHDVZHUHLGHQWLILHGLQWKHVWUDWHJ\GRFXPHQWDSSURYHGE\3DUOLDPHQW
LQ$XJXVW ,QIUDVWUXFWXUH)LQDQFLDO6HFWRU&RPPHUFLDO-XVWLFH,QVWLWXWLRQDO5HIRUPV0LFURDQG6PDOO
(QWHUSULVHVDQG7UDGH*OREDOLVDWLRQV 7KHEURDGUDQJLQJQDWXUHRIWKHVWUDWHJ\KDVFUHDWHGVLJQLILFDQWFKDOOHQJHVLQ
PRQLWRULQJLWVLPSOHPHQWDWLRQWRGDWHOHDGLQJVRPHVWDNHKROGHUVWRFRQFOXGHWKDWWKH07&6KDVIDLOHGWRPDNHLWV
SRWHQWLDOLPSDFWWKXVIDU
7KHUHDOLW\LVWKDWSURJUDPPHLPSOHPHQWDWLRQKDVEHHQJRLQJRQVHPLLQGHSHQGHQWO\LQFHUWDLQSROLF\DUHDV
GHVLJQDWHGDVIDOOLQJZLWKLQWKHUHPLWRIWKH07&6VXFKDVLQIUDVWUXFWXUHUHIRUPFRPPHUFLDOMXVWLFHUHIRUP
GHUHJXODWLRQZKLOVWLQRWKHUDUHDVVXFKDVPLFURDQGVPDOOHQWHUSULVHFDSDFLW\GHYHORSPHQWWKHSROLF\IUDPHZRUNKDV
UHPDLQHGODUJHO\XQGHYHORSHG
7KHXOWLPDWHREMHFWLYHRIWKHPHGLXPWHUPDFWLRQVLVWRIXUWKHULPSURYHWKHEXVLQHVVHQYLURQPHQWIRUWKHSULYDWH
VHFWRUWREHDEOHWRFRPSHWHWRERRVWGRPHVWLFHFRQRPLFDFWLYLW\DQGWRLQFUHDVH8JDQGDqVH[SRUWVWRWKHJOREDO
PDUNHWSODFH7KHLPPHGLDWHREMHFWLYHLVWRVXSSRUWWKHSULYDWHVHFWRUWREHFRPHDSRZHUIXOrHQJLQHRIJURZWKsDQGD
FHQWUDOSLOODUIRULQFUHDVLQJLQFRPHVDQGFRQVHTXHQWO\SRYHUW\UHGXFWLRQRQDVXVWDLQDEOHEDVLV7KLVHQWDLOVLQFUHDVLQJ
SURGXFWLYLW\DQGSURILWDELOLW\DWILUPOHYHOE\UHGXFLQJWKHFRVWRIGRLQJEXVLQHVVDQGFUHDWLQJDQHQYLURQPHQWZKHUH
SULYDWHLQYHVWPHQWLVYLDEOH
,QVXPPDU\WKLV6WUDWHJ\DLPVDWSURYLGLQJDQHQDEOLQJHQYLURQPHQWIRUDSULYDWHVHFWRUWKDW
 FDQPDNHSURILWV
 ZLOOKDYHDKLJKHUFDSDFLW\WRFUHDWHPRUHMREV
 RSHUDWHVLQDIUHHDQGIDLUFRPSHWLWLYHHQYLURQPHQW
 LVDWWUDFWLYHWRSULYDWHLQYHVWPHQWERWKORFDODQGIRUHLJQDQG
 KDVDVWURQJH[SRUWEDVH

,WLVHQYLVDJHGWKDWWKHUHIRUPSURJUDPRQFHLPSOHPHQWHGVXFFHVVIXOO\VKRXOGKHOSWRLQFUHDVHSURGXFWLYLW\LQ
DJULFXOWXUHDQGVZLIWH[FHVVODERXUIURPDJULFXOWXUHWRQRQIDUPDFWLYLWLHVH[SDQGWKHIRUPDOSULYDWHVHFWRUSDUWLFXODUO\
LQPDQXIDFWXULQJDQGVHUYLFHVDQGLPSURYHLQFRPHVRIWKHPLFURDQGVPDOOHQWHUSULVHRSHUDWRUV
7KH07&6DVIRUPXODWHGSURYLGHVDORWRIDQVZHUVIRUWKHPRGHUQLVDWLRQRI8JDQGDDQGWKHXOWLPDWHJRDORI
HUDGLFDWLQJSRYHUW\+RZHYHUWKLVSURJUDPKDVEHHQULJJHGZLWKDORWRIWHHWKLQJSUREOHPUHVXOWLQJLQVWDJQDWHG
SURJUHVV7KLVLVSUREDEO\RQHDUHDWKDWUHTXLUHVLPPHGLDWHGRQRUDVVLVWDQFHDQGSDUWQHUVKLSWRKHOSLQHIIHFWLYH
LPSOHPHQWDWLRQ7KHLPSRUWDQFHRIWKH07&6FDQQRWE\XQGHUSOD\HGDVWKH\IRUPWKHYHU\EDVLVIRUZKLFKWKHILJKW
DJDLQVWSRYHUW\FDQEHZRQ7KLVVWUDWHJ\LVWKHQXPEHURQHYHKLFOHIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRI3($3DVLWWRXFKHVRQ
YDULRXV

7+(3/$1)2502'(51,=$7,212)$*5,&8/785( 30$ 
7KH30$LVSDUWRI8JDQGD V3RYHUW\(UDGLFDWLRQ$FWLRQ3ODQ 3($3 LWRXWOLQHGDVHULHVRIPXOWLVHFWRUDO
LQWHUYHQWLRQVDLPHGDWLPSURYLQJDJULFXOWXUDOSURGXFWLYLW\LQRUGHUWRERRVWRXWSXWDQGLQFUHDVHWKHLQFRPHVRIWKH
SRRU,WDLPVDWLPSURYLQJLQFRPHVUHGXFLQJIRRGLQVHFXULW\FUHDWLQJJDLQIXOHPSOR\PHQWDQGDJRRGHQYLURQPHQWIRU
VXVWDLQDEOHQDWXUDOUHVRXUFHPDQDJHPHQW
7KH30$LVEDVHGRQDYLVLRQWKDWDJULFXOWXUDOWUDQVIRUPDWLRQLQ8JDQGDZLOOOHDGWRSRYHUW\HUDGLFDWLRQWKURXJKD
SURILWDEOHFRPSHWLWLYHVXVWDLQDEOHDQGG\QDPLFDJULFXOWXUDODQGDJURLQGXVWULDOVHFWRU$FKLHYLQJWKLVYLVLRQZLOOGHSHQGRQ
WZRUHODWHGSURFHVVHVWUDQVIRUPLQJWKHVXEVLVWHQFHIDUPHUDQGWUDQVIRUPLQJWKHDJULFXOWXUDOVHFWRULQJHQHUDO,QRUGHU
WRDFKLHYHWKHYLVLRQDQGLWVREMHFWLYHVWKHPLVVLRQRIWKH30$LVHUDGLFDWLQJSRYHUW\E\WUDQVIRUPLQJVXEVLVWHQFH
DJULFXOWXUHWRFRPPHUFLDODJULFXOWXUH7KLVPLVVLRQGHULYHVIURPWKH30$qVJRDORISRYHUW\HUDGLFDWLRQWKURXJK
DJULFXOWXUDOWUDQVIRUPDWLRQDQGVXVWDLQDEOHQDWXUDOUHVRXUFHuEDVHGOLYHOLKRRG,PSURYLQJWKHZHOIDUHRISRRU
VXEVLVWHQFHIDUPHUVZLOOUHTXLUHWKDWWKH\UHRULHQWWKHLUSURGXFWLRQWRZDUGVWKHPDUNHW
7KHLQWHUYHQWLRQVRIWKH30$VHHNWRLQFUHDVHWKHSURGXFWLYLW\RIIDFWRUVRISURGXFWLRQLQDJULFXOWXUHWRHQVXUH
IRRGVHFXULW\WRFUHDWHJDLQIXOHPSOR\PHQWWRLQFUHDVHLQFRPHVDQGWRLPSURYHWKHTXDOLW\RIOLIHRIWKRVHHQJDJHGLQ
WKHDJULFXOWXUHVHFWRU0RGHUQL]DWLRQRIDJULFXOWXUHZLOOKHOSDGGYDOXHWRDJULFXOWXUDOSURGXFWVZKLFKDUHWKHEDVLF
H[SRUWRI8JDQGDWKXVSODFLQJ8JDQGDRQWKHJOREDOPDUNHW

7KH6WUDWHJLF([SRUWV3URJUDPPH 6(3 
2YHUWKHODVWIRXUGHFDGHVIRXUPDMRUFRPPRGLWLHVQDPHO\FRIIHHFRWWRQWHDDQGWREDFFRKDYHGRPLQDWHG
8JDQGDqVH[SRUWVHFWRU+RZHYHUWKHVHFRPPRGLWLHVKDYHWUDGLWLRQDOO\EHHQH[SRUWHGLQUDZIRUPZLWKRXWDQ\
VLJQLILFDQWYDOXHDGGLWLRQ2YHUWKHODVWGHFDGH8JDQGDKDVVHHQFRQVLGHUDEOHGLYHUVLILFDWLRQLQWRQRQWUDGLWLRQDO
H[SRUWVZKLFKKDYHKLJKHUDGGHGYDOXH1RQWUDGLWLRQDOH[SRUWVLQDJJUHJDWHQRZHDUQPRUHWKDQ
FRWWRQWHDWREDFFRDQGFRIIHHFRPELQHGDFFRXQWLQJIRURIDOOJRRGVH[SRUWV
7DNLQJWKHVHWZRWUHQGVWRJHWKHU8JDQGDqVSDUWLFXODULQWHUHVWLQSURPRWLQJH[SRUWVLVWRHQVXUHWKDWLWFDSWXUHV
DGGLWLRQDOYDOXHIURPLWVWUDGLWLRQDOH[SRUWEDVHDQGIXUWKHUGLYHUVLILHVLQWRKLJKHUYDOXHQRQWUDGLWLRQDOH[SRUW
SURGXFWLRQ:LWKWKHIDLOLQJSULFHVRIFRIIHHLWKDVEHHQUHFRJQLVHGWKDWGLYHUVLILFDWLRQWRQRQWUDGLWLRQDOH[SRUWLVYLWDO



IUHVKPHDWDQGSURFHVVHGPHDWSURGXFWVDUHVRPHRIWKHSURGXFWVWKDWKDYHEHHQSURSRVHGIRUWKHH[SRUWPDUNHW
+RZHYHUKHUHWKHUHLVDJODULQJREVWDFOHLQWKDW8JDQGDODFNVDQH[SRUWDSSURYHGDEDWWRLU7KHJRYHUQPHQWKDV
FRQGXFWHGVHYHUDOVWXGLHVRQWKHIHDVLELOLW\RIWKLVDQGKDVFRPHXSZLWKUHFRPPHQGDWLRQWKDWWKHSURMHFWVKRXOGEH
XQGHUWDNHQ+RZHYHUIXQGVKDYHEHHQWKHPDMRUSUREOHPIRUWKLVSURMHFWV&XUUHQWO\DSURMHFWLVXQGHUZD\ZLWKWKH
SULYDWHVHFWRUWHDPLQJXSZLWKWKHJRYHUQPHQWWRVHHWKHVXFFHVVRIWKLVSURMHFW7KH*RYHUQPHQWRI8JDQGDEHOLHYHV
WKDWFUHDWLQJDQHQYLURQPHQWZKLFKLVFRQGXFLYHWRH[SRUWOHGJURZWKLVFULWLFDOWR8JDQGDqVIXWXUHJURZWKSURVSHFWV
VLQFHWKHGRPHVWLFPDUNHWLVVPDOODQGWKHSXUFKDVLQJSRZHURIWKHSRSXODWLRQLVZHDN
7KLVSDSHUSURFHHGVE\ORRNLQJDWWKHDUHDVPHQWLRQHGE\WKHDERYHSODQVDVVWUDWHJLFIRUWKHILJKWDJDLQVWSRYHUW\
WKHVHDUHEXWQRWOLPLWHGWR





$JULFXOWXUH
6PDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHV
$GHTXDWHLQIUDVWUXFWXUH


7+($*5,&8/785(6(&725

6DOLHQWIHDWXUHV
7KH8JDQGDQHFRQRP\LVGRPLQDWHGE\DJULFXOWXUHZKLFKDFFRXQWVIRURI*'3RIH[SRUWHDUQLQJV
RIHPSOR\PHQWDQGVXSSOLHVPRVWRIWKHUDZPDWHULDOVWRWKHPDLQO\DJURLQGXVWULDOVHFWRU7KHKDQGKRHLVWKH
SUHGRPLQDQWWHFKQRORJ\IRUFXOWLYDWLRQ0RUHWKDQRIWKHSRSXODWLRQRIPLOOLRQSHRSOHOLYHLQUXUDODUHDVDQG
GHSHQGPDLQO\RQDJULFXOWXUHIRUOLYHOLKRRGEXWHDUQOHVVWKDQRIWKHQDWLRQDOLQFRPH)RRGFURSSURGXFWLRQ
GRPLQDWHVWKHVHFWRUFRQWULEXWLQJRIDJULFXOWXUDO*'3ZKLOHOLYHVWRFNSURGXFWVDFFRXQWIRUH[SRUWFURSV
ILVKHULHVDQGIRUHVWU\2QO\RIWKHIRRGFURSVSURGXFHGLVPDUNHWHGFRPSDUHGWRRIOLYHVWRFN
6RPHRIDJULFXOWXUDO*'3LVVXEVLVWHQFHSURGXFWLRQIRUKRPHFRQVXPSWLRQDQGLVQRQPRQHWL]HG
8JDQGDLVHQGRZHGZLWKUHDVRQDEO\IHUWLOHVRLOV RIZKLFKFDQEHFODVVLILHGDVJRRGIHUWLOLW\ VXIILFLHQWDQG
UHOLDEOHUDLQIDOODQGPRGHUDWHDPELHQWDQQXDOWHPSHUDWXUHV1RPDMRUODQGFRQVWUDLQWVH[LVWLQPDQ\DUHDVDQGODERXU
FRVWVDUHORZ/DQGLVIDLUO\HYHQO\GLVWULEXWHGFRXQWU\ZLGHWKHDYHUDJHKROGLQJLVKHFWDUHVEXWWKHUHDUHODUJH
GLIIHUHQFHVLQUXUDOSRSXODWLRQGHQVLWLHVDFURVVUHJLRQV

&RQVWUDLQWVWR$JULFXOWXUDO'HYHORSPHQW
$QXPEHURIFRQVWUDLQWVVWDQGLQWKHZD\RIDJULFXOWXUDOGHYHORSPHQW3ULQFLSDODPRQJVWWKHVHDUHZHDNPDUNHWLQJ
LQIUDVWUXFWXUHDQGVWRUDJHSRRUWHFKQRORJ\IDUPHULOOLWHUDF\DQGODFNRILQIRUPDWLRQOLPLWHGFUHGLWDEVHQFHRI
HIIHFWLYHIDUPHUVqRUJDQL]DWLRQVDQGOLPLWHGVXSSO\RIXQDIIRUGDEOHLQSXWV

 6RPHRIDJULFXOWXUDO*'3LVVXEVLVWHQFHSURGXFWLRQIRUKRPHFRQVXPSWLRQDQGLVQRQPRQHWL]HG

 7KHPDMRUFRQWULEXWLQJIDFWRUVIRUPRGHUDWHSHUIRUPDQFHRIWKHDJULFXOWXUDOVHFWRUZHUHIDOOLQJSULFHVIRU
FRIIHHLQWKHLQWHUQDWLRQDOPDUNHWSRRUDFFHVVWRGRPHVWLFDQGUHJLRQDOPDUNHWVIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWV
LQDGHTXDWHUHVHDUFKDQGH[WHQVLRQVXSSRUWZHDNDJURLQGXVWULDOVHFWRUDQGGHFOLQLQJVRLOIHUWLOLW\GXHWR
HQYLURQPHQWDOGHJUDGDWLRQDQGGURXJKWLQVRPHSDUWVRIWKHFRXQWU\/DFNRIDSSURSULDWHPDUNHWLQJ
VWUDWHJLHVDQGIXQFWLRQDOLQIUDVWUXFWXUHIRUIRRGFURSVDQGOLYHVWRFNVXEVWDQWLDOO\FRPSRXQGHGWKHGHFOLQHLQ
SHUIRUPDQFH

 /LPLWHGFUHGLW(VWLPDWHGGHPDQGIRUDJULFXOWXUDOORDQVLQ8JDQGDDPRXQWVWR86PLOOLRQ 86K
%Q FRPSDUHGWRDVXSSO\RIDJULFXOWXUDOFUHGLWRIDERXW86PLOOLRQ 86K%Q OHDYLQJDVKRUWIDOORI
86PLOOLRQ 86K%Q :KLOHVRPHFUHGLWLVDYDLODEOHIRUVPDOOWRPHGLXPVFDOHWUDGLQJOLPLWHG
FUHGLWH[LVWVIRUDJULFXOWXUHSDUWLFXODUO\VPDOOVFDOHOLYHVWRFNSURGXFWLRQLQUXUDODUHDV

60$//$1'0(',806,=('(17(535,6(6
7KHPDLQDUJXPHQWIRUIDYRXULQJ60(VLQGHYHORSLQJFRXQWULHVLVWKDWWKH\DUHLQFUHDVLQJO\SOD\LQJDVWUDWHJLFUROH
LQHFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQWWKURXJKWKHLUFRQWULEXWLRQLQWKHFUHDWLRQRIZHDOWKHPSOR\PHQWDQGLQFRPH
JHQHUDWLRQ,QPRUHGHYHORSHGHFRQRPLHVWKHG\QDPLFDUJXPHQWVIRUWKHH[LVWHQFHRI60(VKDYHEHHQVWUHVVHGLQ
WHUPVRIWKHLUEHLQJPRUHLQQRYDWLYHDQGFRQVWLWXWLQJDVHHGEHGIRUWKHGHYHORSPHQWRIQHZILUPV
,Q8JDQGD60(VDUHLQFUHDVLQJO\WDNLQJWKHUROHRIWKHSULPDU\YHKLFOHVIRUWKHFUHDWLRQRIHPSOR\PHQWDQG
LQFRPHJHQHUDWLRQWKURXJKVHOIHPSOR\PHQWDQGWKHUHIRUHKDYHEHHQWRROVIRUSRYHUW\DOOHYLDWLRQ60(VSOD\D
FUXFLDOUROHLQFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVWKDWPDNHWKHDWWDLQPHQWRIHTXLWDEOHDQGVXVWDLQDEOHJURZWKDQGGHYHORSPHQW
SRVVLEOH,WLVHVWLPDWHGWKDWWKHUHDUH60(VLQ8JDQGDSURYLGLQJHPSOR\PHQWDQGLQFRPHJHQHUDWLRQ
RSSRUWXQLWLHVWRORZLQFRPHVHFWRUVRIWKHHFRQRP\
'XHWRWKHLUFKDUDFWHULVWLFVKRZHYHU60(VLQ8JDQGDVXIIHUIURPWKHIROORZLQJFRQVWUDLQWVWKDWORZHUWKHLU
UHVLOLHQFHWRULVNDQGSUHYHQWWKHPIURPJURZLQJ
 $FFHVVILQDQFLQJLQYHVWPHQWDQGZRUNLQJFDSLWDO
 +XPDQUHVRXUFHGHYHORSPHQW
 0DUNHWDFFHVV
 $FFHVVWRPRGHUQWHFKQRORJ\DQGLQIRUPDWLRQ





$FFHVVWRILQDQFLDOUHVRXUFHVLVFRQVWUDLQHGE\ERWKLQWHUQDODQGH[WHUQDOIDFWRUV,QWHUQDOO\PRVW60(VODFN
FUHGLWZRUWKLQHVVDQGPDQDJHPHQWFDSDFLW\VRWKH\KDYHWURXEOHVHFXULQJIXQGVIRUWKHLUEXVLQHVVDFWLYLWLHVVXFKDV
SURFXULQJUDZPDWHULDOVDQGSURGXFWVDQGLQYHVWLQJLQSODQWDQGHTXLSPHQW)URPWKHH[WHUQDOSHUVSHFWLYH60(VDUH
UHJDUGHGDVLQVHFXUHDQGFRVWO\EXVLQHVVHVWRGHDOZLWKEHFDXVHWKH\ODFNUHTXLUHGFROODWHUDODQGKDYHWKHFDSDFLW\WR
DEVRUERQO\VPDOODPRXQWRIIXQGVIURPILQDQFLDOLQVWLWXWLRQV6RWKH\DUHUDWLRQHGRXWLQWKHLUDFFHVVWRFUHGLWEHFDXVH
RIKLJKLQWHUPHGLDWLRQFRVWVLQFOXGLQJWKHFRVWRIPRQLWRULQJDQGHQIRUFHPHQWRIORDQFRQWUDFWV

&+$//(1*(6)2560(V,1,03529,1*7+(,5&5(',7:257+,1(66

7KHUHDUHFKDOOHQJHV60(VLQ8JDQGDKDYHWRIDFHWRLPSURYHWKHLUFUHGLWZRUWKLQHVV
D 60(VKDYHWRLPSURYHWKHLUPDQDJHPHQWV\VWHPVDQGDGRSWPRGHUQPDQDJHPHQWWHFKQLTXHVLIWKH\DUHWREHQHILW
IURPWKHRSSRUWXQLWLHVRIIHUHGE\WKHIRUPDOVHFWRU

E 7KH\QHHGWRLPSURYHWKHLUILQDQFLDOUHFRUGVDQGDFFRXQWLQJV\VWHPV3URSHUUHFRUGVQHHGWREHNHSWDQG
PDLQWDLQHGDQGWKHERRNVRIDFFRXQWVKDYHWREHFOHDUDQGVKRXOGUHIOHFWDUHDOLVWLFSLFWXUHRIWKHLURSHUDWLRQVDQG
ILQDQFLDOFRQGLWLRQV$JRRGV\VWHPDQGERRNVRIDFFRXQWVDUHQRWRQO\KHOSIXOWRWKHEDQNVWKH\DUHDOVRFUXFLDOLQ
PDQDJLQJDQGPRQLWRULQJEXVLQHVVDVZHOODVJXLGLQJWD[DXWKRULWLHV

F 60(VKDYHWRQHWZRUNDQGEXLOGOLQNDJHVZLWKRWKHUHQWUHSUHQHXUVWRDFTXLUHUDZPDWHULDOVRUHTXLSPHQWWKDWWKH\
QHHG7KHOLQNDJHFDQEHDQLPSRUWDQWPDUNHWRXWOHW7KLVIHDWXUHFDQLQFUHDVHWKHLUFUHGLWZRUWKLQHVVLQWKHH\HVRI
EDQNV

G 60(VKDYHWRLPSURYHWKHLURSHUDWLQJHIILFLHQFLHVDQGFDSDELOLWLHVDVWKHVHLPSDFWRQSURGXFWLRQFRVWVDQGSURILWV
0DWHULDOZDVWDJHLVDPDMRUVRXUFHRIKLJKFRVWVLQVPDOOEXVLQHVVHV7RLQFUHDVHWKHLUFDSDFLWLHVDQGPLQLPLVHZDVWDJH
60(VQHHGWRLQYHVWLQVNLOOVGHYHORSPHQWDQGLQIUDVWUXFWXUHWREHDEOHWREHQHILWIURPHILQDQFH

3266,%/($5($62),17(59(17,21

$FFHVVWRILQDQFH
S
)LQDQFHSOD\VDFHQWUDOUROHLQHQWHUSULVHGHYHORSPHQWEXWWKLVLVRQO\SRVVLEOHLILWLVDFFHVVLEOHDQGUHDVRQDEO\
SULFHG:KLOH60(VDUHLQFUHDVLQJO\VHHQDVSOD\LQJDVWUDWHJLFUROHLQHFRQRPLFJURZWKDQGGHYHORSPHQWWKH\VXIIHU
IURPOLTXLGLW\SUREOHPVDULVLQJIURPODWHSD\PHQWVE\GHEWRUV6RPHRIWKHUHDVRQVZK\60(VILQGGLIILFXOWLHVLQ
DFFHVVLQJILQDQFHDUHLQWHUQDOWR60(VDQGWKH\LQFOXGHOLPLWHGPDQDJHPHQWDQGWHFKQLFDOVNLOOVODFNRIFROODWHUDO
SRRUWHFKQRORJ\DQGODFNRIFUHGLEOHILQDQFLDODFFRXQWV7KLVEHLQJWKHVWDWXVRIWKHEXVLQHVVWKHVROXWLRQIRU60(V
KDVEHHQPRVWO\0),VZKLFKDOVRFKDUJHKLJKLQWHUHVWUDWHVDQRWKHUVKRUWFRPLQJLVWKDWWKH\DUHRQO\ORFDWHGLQWKH
XUEDQDUHDVOHDYLQJDVLJQLILFDQWQXPEHURIWKHSRSXODWLRQZLWKRXWDQ\ILQDQFLDODVVLVWDQFH3RVVLEOHDOWHUQDWLYHVDUH
YHQWXUHFDSLWDOILQDQFLQJZKHUHE\DYHQWXUHFDSLWDOLVWLQMHFWVIXQGVLQWRWKH60(DQGEULQJVLQSURIHVVLRQDOPDQDJHUV
IRUWKHEXVLQHVV8OWLPDWHO\WKLVVROYHVWKH60(SUREOHPRIILQDQFHDQGSURIHVVLRQDOLVP$QRWKHUSRVVLEOHOLQHLV
(TXLW\ILQDQFLQJZKLFKDOVRLQMHFWVFDSLWDOLQWRWKH60(DQGJLYHVWKHEXVLQHVVWLPHWRJURZEHIRUHWKHVDPHLV
UHSD\DEOH7KHDERYHPHQWLRQHGDOWHUQDWLYHVZRXOGEHWKHIDYRXUDEOHIRULQWHUYHQWLRQ

([WHUQDO&RQVWUDLQW
S
5HDVRQVWKDWDUHH[WHUQDOWR60(VLQFOXGHSRRUSK\VLFDOLQIUDVWUXFWXUHOLPLWHGPDUNHWDQGWKHGLVWDQFHIURP
60(6WRILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQUXUDODUHDV:KHUH60(VVXFFHHGLQDFFHVVLQJILQDQFLDOUHVRXUFHVWKHFRVWRIIXQGV
LQWHUHVWUDWHV LVKLJKVRPHWLPHVOHDGLQJWRQRQSHUIRUPLQJORDQV7KHUHIRUHZKLOHILQDQFHZRXOGSOD\DFUXFLDOUROH
WRHQKDQFHHQWHUSULVHGHYHORSPHQWLWLVUHDOO\KDUGIRUPRVWRIWKH60(VWRDFFHVVWKHPSOXVWKHKLJKLQWHUHVWUDWHV
HQGXSEHLQJDEXUGHQRQWKHEXVLQHVV

,1)5$6758&785(
7KHVHFDQEHGHILQHGWRLQFOXGHIDFLOLWLHVVHUYLFHVDQGLQVWDOODWLRQVQHHGHGIRUWKHIXQFWLRQLQJRIDFRPPXQLW\RU
VRFLHW\VXFKDVWUDQVSRUWDWLRQDQGFRPPXQLFDWLRQV\VWHPVZDWHUDQGSRZHUOLQHVDQGSXEOLFLQVWLWXWLRQVLQFOXGLQJ
VFKRROV

:$7(56833/<$1'6$1,7$7,21
,WLVWDUJHWHGWKDWHYHU\8JDQGDQVKDOOKDYHDFFHVVWRVDIHZDWHUDQGVDQLWDWLRQE\WKH\HDU:DWHUDQG
VDQLWDWLRQFRQWULEXWHVWRWKHDFKLHYHPHQWRI8JDQGDqVSRYHUW\UHGXFWLRQWDUJHWVSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWRSLOODUV
LQFUHDVHGLQFRPHVRIWKHSRRU DQG LPSURYHGTXDOLW\RIOLIHRIWKHSRRU RIWKH3RYHUW\(UDGLFDWLRQ$FWLRQ3ODQ
3($3 7KHSURJUDPPHVDQGDFWLYLWLHVSHUWDLQLQJWRWKHVHSLOODUVLQFOXGHSURYLVLRQRIZDWHUDQGVDQLWDWLRQVHUYLFHV
IRUGRPHVWLFLQGXVWULDODQGFRPPHUFLDOXVHDQGSURYLVLRQRIZDWHUUHVRXUFHVIRUUXUDOHOHFWULILFDWLRQDQGSODQIRU
PRGHUQLVDWLRQRIDJULFXOWXUH7KHSLYRWDOLPSRUWDQFHRIWKHSURYLVLRQRIZDWHUIRUSRYHUW\UHGXFWLRQLVHYLGHQWIRU
H[DPSOHLQVXSSRUWLQJSURJUDPPHVIRUSDVWRUDOLVPDVDZD\RIOLIHZKLFKDUHKHDYLO\GHSHQGHQWRQWKHDYDLODELOLW\RI
ZDWHUIRUFDWWOH SDUWLFXODUO\LQ.DUDPRMD 2WKHUFRPPXQLWLHVEHQHILWIURPLPSURYHGZDWHUVXSSO\IRUDJULFXOWXUH$OO
8JDQGDQVEHQHILWIURPLPSURYHGZDWHUIRUGRPHVWLFXVHDQGIURPLPSURYHGVDQLWDWLRQIDFLOLWLHV
:DWHULVOLIHDQGVDQLWDWLRQLVGLJQLW\ZDWHULVVXHVDUHG\QDPLFLQWKDWWKH\HQFRPSDVVDFFHVVLELOLW\TXDQWLW\DQG
TXDOLW\,WKDVEHHQDJUHHGWKDWZKHUHDVWKHUHLVDORWRIZDWHULQ8JDQGDLWLVQRWDFFHVVLEOHZLWKPRVWRIWKHSHRSOHLQ
UXUDODUHDVVSHQGLQJDQDYHUDJHRIPLQXWHVWRDFFHVVZDWHUZKLOHLQXUEDQDUHDVPLQXWHVWKLVPDNHVZDWHU
H[SHQVLYHDQGPRVWRIWKHSHRSOHWKXVFRPSURPLVHRQWKHTXDOLW\RIZDWHUWKH\JHW



$FWXDOO\TXDOLW\RIZDWHULVDVHSDUDWHLVVXHDQGLWLVFORVHO\UHODWHGWRVDQLWDWLRQ7KHZDWHULQPRVWDUHDVUXUDODQG
XUEDQLVFRPSURPLVHGEHFDXVHRILQHIILFLHQWZDWHUWUHDWPHQW$VUHVXOWWKHUHDUHFRQVWDQWRXWEUHDNVRIZDWHUERUQH
GLVHDVHV7KLVLQHIIHFWEULQJVGRZQWKHTXDOLW\RIOLIHDQGWKHSRRUDUHLQDVLWXDWLRQZKHUHWKH\KDYHDELJSUREOHP
ZLWKKHDOWKLVVXHV$VVDLGDERYHSRYHUW\LVDQLQWHUWZLQHGLVVXHDQGDOOWKHDVSHFWVQHHGWREHWDFNOHGWRHYHQWXDOO\
FRPHWRDSRLQWZKHUHSRYHUW\LVDWKLQJRIWKHSDVW
*RYHUQPHQWQHHGVWRFRQWLQXHLPSOHPHQWLQJLWVSODQVWRLPSURYHWKHDFFHVVRIWKHSRSXODWLRQWRVDIHZDWHU
VXSSOLHVZLWKLQDUHDVRQDEOHZDONLQJGLVWDQFHRIWKHLUKRPHVDQGWRJRRGVDQLWDWLRQIDFLOLWLHVSDUWLFXODUO\LQUXUDODUHDV
WRUHGXFHRQWKHQXPEHURIODERXUGD\VORVWWRSRRUKHDOWK7KH0LG7HUP5HSRUWRIWKH+RXVHKROG6XUYH\
VKRZVWKDWRIWKHSRSXODWLRQGRQRWKDYHDFFHVVWRVDIHGULQNLQJZDWHU

75$163257$7,21
$FWXDOO\WKHZRUGLQIUDVWUXFWXUHLVFRPPRQO\XVHGWRPHDQWKHURDGQHWZRUNDOWKRXJKLWFDQEHXVHGRQDZLGH
UDQJHDVPHQWLRQHGDERYH7KHRYHUDOOJRDORILQIUDVWUXFWXUHUHIRUPLVWRFRQWULEXWHWRHFRQRPLFGHYHORSPHQWWKURXJK
WKHSURPRWLRQRISULYDWHVHFWRUGHYHORSPHQW,PSURYHGLQIUDVWUXFWXUHFRQWULEXWHVWRSULYDWHVHFWRUGHYHORSPHQWLQ
PDQ\ZD\VIRUH[DPSOHE\
L  ,QFUHDVLQJDFFHVVWRPDUNHWV
LL  5HGXFLQJSURGXFWLRQFRVWV
LLL  3HUPLWWLQJWKHLQWURGXFWLRQRIQHZWHFKQRORJ\

,QWKLVUHJDUGLPSURYHGLQIUDVWUXFWXUHLVDVUHOHYDQWWRUXUDOKRXVHKROGLQFRPHVDVLWLVWRPHGLXPDQGODUJHVFDOH
HQWHUSULVHV)RUDOOXVHUVLPSURYHGLQIUDVWUXFWXUHH[SDQGVWKHUDQJHRISURGXFWLYHRSSRUWXQLWLHVDQGUHGXFHVWKHFRVWRI
GRLQJEXVLQHVVLQ8JDQGDEXLOGLQJWKHFRPSHWLWLYHQHVVRI8JDQGDQEXVLQHVVHVLQWKHGRPHVWLFDQGJOREDOHFRQRP\
*HQHUDOO\WKHREMHFWLYHVRIWKHSURSRVHGLQIUDVWUXFWXUHUHIRUPVDUHWR
7KLVLVDWKRUQLQWKHIOHVKIRUDOO8JDQGDQVWKHSRRUWUDQVSRUWDWLRQQHWZRUNLVHYLGHQWILYHPLQXWHVIURPWKHFLW\
FHQWUH.DPSDODWKHFDSLWDOFLW\RI8JDQGDLVULGGOHGZLWKEDGSRUWKROHGWDUPDFURDGVLPSDVVDEOHPXUUDPURDGVDQG
GXVW\URDGV7KLVLVWKHVDPHDOORYHUWKHFRXQWU\
$FWXDOO\LQUXUDODUHDVLWVPRUHSURQRXQFHGWRWKHH[WHQWWKDWVRPHDUHDVDUHFRPSOHWHO\LQDFFHVVLEOHWKHIHHGHU
URDGVWRWKHIDUPVDUHQRQH[LVWHQWRQHLVOXFN\WRWUDFHDIRRWSDWKWRDIDUP:LWKLQWKHURDGVVHFWRUWKHVWDWHRI
8JDQGDqVIHHGHUURDGV QRZNQRZQDVGLVWULFWURDGV FRQWLQXHVWRSUHVHQWWKHJUHDWHVWEDUULHUWRLQYHVWPHQWDQG
HFRQRPLFJURZWK7KHSRRUVWDWHRIIHHGHUURDGVSDUWLFXODUO\GXULQJWKHUDLQ\VHDVRQFDQSRVHDFRQVLGHUDEOH
KLQGUDQFHWRUXUDOIDUPHUVZLVKLQJWRWDNHWKHLUJRRGVWRPDUNHW:KHQWKHURDGVDUHQRWSDVVDEOHIDUPSURGXFHLV
HLWKHUZDVWHGRUVROGDWYHU\ORZSULFHVLQWKHORFDOPDUNHW+XPDQFDUULDJHRUELF\FOHVGRWUDQVSRUWIURPWKHIDUPWR
WKHWRZQWUDGLQJFHQWUHDOWKRXJKWKHVHFDQRQO\WUDQVSRUWDVPDOODPRXQWDQGLVYHU\WHGLRXV:KHQJRRGVUHDFKWKH
WUDGLQJFHQWUHPLGGOHPHQZKRKDYHDFFHVVWRWUDQVSRUWWRWKHFLW\DWYHU\ORZSULFHVEX\WKHP
7KLVVWDWHRIDIIDLUVSURYLGHVQRLQFHQWLYHIRUWKHIDUPHUWRH[SDQGKLVSURGXFWLRQIURPVXEVLVWHQFHWRFRPPHUFLDO
7KHHIIHFWRIWKLVLVWKDWLWPDNHVWUDQVSRUWDWLRQRIDJULFXOWXUDOSURGXFWVFRVWO\DQGLWDOVRWDNHVDORQJWLPHWKXV
HIIHFWLYHO\LVRODWLQJWKHYLOODJHVIURPWKHPDUNHWV$VVHHQXQGHUWKH3($3LVRODWLRQDQGODFNRIDFFHVVWRWKHPDUNHWLV
RQHRIWKHPDMRUFDXVHVRISRYHUW\$JRRGH[DPSOHRIWKHVWUDLQFDXVHE\EDGWUDQVSRUWQHWZRUNLVWKHZD\FDWWOHLV
WUDQVSRUWHGWR.DPSDODIRUVODXJKWHUWKHFRZVDUHSDFNHGLQWUXFNVOLWHUDOO\WDLOWRWDLOWRPD[LPLVHRQVSDFHDVDUHVXOW
WKHFRZVDUHVWUHVVHGDQGXOWLPDWHO\WKHPHDWSURGXFHGDIWHUVODXJKWHULVWRXJK
3URSHUURDGQHWZRUNLVHVVHQWLDOIRUWKHGHYHORSPHQWRI8JDQGDWRHQVXUHQRDUHDLVOHIWEHKLQG,QDFFHVVLELOLW\RI
FHUWDLQDUHDKDVPHDQWWKHSHRSOHWKHUHKDYHUHPDLQHGLQDWLPHRIWKHLURZQHIIHFWLYHO\WKHH[LVWHQFHRIVXFKDUHD
PHDQVWKDWWKHILJKWDJDLQVWSRYHUW\LVJRLQJWRWDNHORQJHURUPLJKWQHYHUKDSSHQ

585$/(/(&75,),&$7,21
2QO\RIWKH8JDQGDQSRSXODWLRQKDYHDFFHVVWRPDLQVHOHFWULFLW\SUHGRPLQDQWO\LQXUEDQDUHDVZLWKRQO\RI
WKHUXUDOSRSXODWLRQKDYLQJDFFHVVWRJULGVXSSOLHGHOHFWULFLW\7KLVSODFHVSRWHQWLDOLQYHVWPHQWVLQDJURSURFHVVLQJLQ
8JDQGDDWDFRQVLGHUDEOHGLVDGYDQWDJH7KH*RYHUQPHQWqV(QHUJ\IRU5XUDO7UDQVIRUPDWLRQ6WUDWHJ\VHHNVWR
DFFHOHUDWHWKHH[SDQVLRQRIDFFHVVWRHOHFWULFLW\LQWKHUXUDODUHDVEXWLVVWLOORQO\LQLWVLQLWLDOVWDJHV,WDLPVWRLQFUHDVH
HOHFWULFLW\DFFHVVLQUXUDODUHDVIURPWRE\7KLVLVWREHDFKLHYHGWKURXJKVHYHUDOGHOLYHU\PHFKDQLVPV
LQFOXGLQJJULGH[WHQVLRQVRODU39VDQGGHYHORSPHQWRIRWKHUUHQHZDEOHHQHUJ\UHVRXUFHV7DUJHWDUHDVDUHWRLQFOXGH
GLVWULFWKHDGTXDUWHUVWUDGLQJFHQWUHVDJURSURFHVVLQJDUHDVVFKRROVKHDOWKFHQWUHVDQGUXUDOZDWHUVXSSO\XQLWV
WKURXJKWKHSULYDWHVHFWRU1*2VORFDOJRYHUQPHQWVDQGFRPPXQLWLHV
3($3UHFRJQLVHVWKDWSRYHUW\LVDPXOWLGLPHQVLRQDOSUREOHPQRWRQO\DQLQFRPHVRQHDQGHUDGLFDWLQJLWUHTXLUHV
DFWLRQVWRHPSRZHUWKHSRRUE\JLYLQJWKHPZD\VWRSDUWLFLSDWHLQWKHHFRQRP\DQGLQGHFLVLRQVWKDWDIIHFWWKHLUOLYHV
7KHSODQDOVRVSHFLILHVWKDWPRGHUQL]DWLRQLVDPDMRUIDFWRUIRUILJKWLQJSRYHUW\HOHFWULFLW\LVDPDMRUFRPSRQHQWRI
PRGHUQL]DWLRQ
8JDQGDLVWKHVRXUFHRIWKHORQJHVWULYHULQWKHZRUOGFUDGOHGLQWKHWKLUGODUJHVWODNHDQGULQJHGURXQGE\KLJK
PRXQWDLQVWKLVSURYLGHVDORWRIDOWHUQDWLYHVWRHQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\HOHFWULFLW\7KXVWKHVRXUFHVRIHOHFWULFLW\
KHUHZRXOGQRWEHDSUREOHPDVLQRWKHUFRXQWULHV(OHFWULILFDWLRQZRXOGLQHIIHFWFUHDWHSURVSHFWVRILQGXVWULDOLVDWLRQ
LQUXUDODUHDVLQVWHDGRIWKLVEHLQJFRQFHQWUDWHGLQ.DPSDOD

:$<)25:$5'
%DVHGRQWKH810LOOHQQLXP'HYHORSPHQW*RDOVWKHILJKWDJDLQVWSRYHUW\KDVEHFRPHDJOREDOLVVXH0RUH
SDUWQHUVKLSVKDYHEHHQIRUJHGEDVHGRQWKHVHJRDOVWKDQHYHUEHIRUH:LWKOHVVWKDQ\HDUVOHIWWRJRWRWKHWDUJHW
\HDUDOOVHFWRUVDUHZRUNLQJURXQGWKHFORFNWRVHHWKDWDOOWKHJRDOVDUHDFKLHYHG
*RRGJRYHUQDQFHDQGWUDQVSDUHQF\KDYHEHHQFLWHGDVNH\WRWKHILJKWDJDLQVWSRYHUW\8JDQGDKDVWDNHQWKLVWR
KHDUWWKXVWKHPRYHWRHPSRZHUWKHSULYDWHVHFWRUPRUHZLWKWKHJRYHUQPHQWGLYHVWLQJLWVVHOIPRUHDQGPRUHRIWKH



UHVSRQVLELOLWLHVWRUXQSXEOLFXWLOLWLHV7KHJRYHUQPHQWLVZRUNLQJWRZDUGZKDWLWKDVWHUPHGDVr$YRLGLQJJRYHUQPHQWB
LQGXFHGGLVWRUWLRQVWRUHVRXUFHDOORFDWLRQs+RZHYHUWKHSULYDWHVHFWRUDVLWVWHSVLQWRLWVQHZUROHLVIDFHGZLWKYDULRXV
LVVXHVUDQJLQJIURPDFFHVVWRILQDQFHWREXLOGLQJFRUSRUDWHFDSDFLW\$VSRLQWHGRXWDERYHDFFHVVLQJILQDQFHKDV
KDPSHUHGDORWRIGHYHORSPHQWDQGZLWKWKHOLWWOHILQDQFHDYDLODEOHKDYLQJYHU\KLJKLQWHUHVWUDWH7KHUHLVQHHGIRU
LQWHUYHQWLRQLQWKLVDUHDZLWKWKHSRVVLELOLW\RISURYLVLRQRIFKHDSILQDQFH
8QGHUWKHSULYDWHVHFWRUXPEUHOODLWLVSRVVLEOHWRIDVWWUDFNGHYHORSPHQWDQGHQVXUHWKDWWKHSRRUDUHHPSRZHUHG
7KHUHLVKRZHYHUQHHGWRIRUJHDOLQNEHWZHHQWKHJRYHUQPHQWDQGWKHSULYDWHVHFWRU7KHDEVHQFHRIDSHUPDQHQW
OLQNVORZVGRZQFRPPXQLFDWLRQVDQGQHJRWLDWLRQEHWZHHQWKHSULYDWHDQGSXEOLFVHFWRU,WLVRIXWPRVWLPSRUWDQFHWKDW
WKHSULYDWHDQGSXEOLFVHFWRUZRUNLQFRRSHUDWLRQ

&21&/86,21
)URPWKHRQVHWWKLVSDSHUHQGHDYRXUHGWRWUDYHOWKURXJK8JDQGDXQGHUWKHJXLGHRIWKH3($3DQGILQDOO\WKH
MRXUQH\KDVEHHQFRPSOHWHG8JDQGDKDVEHHQHQGRZHGZLWKDORWRIQDWXUDOUHVRXUFHVDQGLWLVFRQWHQGHGWKDWWKLV
FRXQWU\KDVWKHFDSDFLW\WRULVHXSWREHFRPHWKHIRRGEDVNHWRI$IULFD+RZHYHUVHYHUDO\HDUVRIFLYLOXQUHVWKDV
HQVXUHGWKDWWKHFRXQWU\UHPDLQVEHKLQGLQGHYHORSPHQW7KLVVWDWHRIDIIDLUVLVVHWWRFKDQJHDVWKHJRYHUQPHQWDQG
SULYDWHVHFWRULQ8JDQGDDUHZRUNLQJZLWKDUHQHZHGGHWHUPLQDWLRQWRILJKWSRYHUW\DGPLWWHGO\WKH\FDQQRWGRWKLV
DORQHDQGWKDWLVZK\SDUWQHUVKLSVZLWKGRQRUVDUHFRQVWDQWO\IRUJHG+RSHIXOO\WKLVSDSHUZLOOUHVXOWLQDVWURQJHU
SDUWQHUVKLSZLWK3RODQG
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(.632572*±ã(0
3RMD]G\VDPRFKRGRZHLLQQHSRMD]G\PHFKDQLF]QHSU]H]QDF]RQHGRSU]HZR]XRVÑE LQQH
QL]SR] ZäñF]QLH]VDPRFKRGDPLRVRERZRWRZDURZ\PL NRPEL RUD]Z\FLJRZ\PL
3R]RVWDäHPHEOHLLFKF]öFL PHEOHELXURZHNXFKHQQHSRNRMRZH]GUHZQDPHWDOXL
WZRU]\ZV]WXF]Q\FK
3DSLHUWRDOHWRZ\FKXVWHF]NLNRVPHW\F]QHUöF]QLNLSDSLHURZHVHUZHWNLDUW\NXä\
KLJLHQLF]QRVDQLWDUQHGRX\WNXGRPRZHJRLV]SLWDOQHJR
%\GäR\ZH
1RZHRSRQ\]NDXF]XNXZXONDQL]RZDQHJR
3RMD]G\VDPRFKRGRZHGRWUDQVSRUWXWRZDURZHJR
0HEOHGRVLHG]HQLDUÑZQLHSU]HNV]WDäFDQHZPLHMVFDGRVSDQLDRUD]LFKF]öFL
&XNLHUEXUDF]DQ\LFKHPLF]QLHF]\VWDVDFKDUR]D
0LöVRZRäRZHZLHHOXEFKäRG]RQH
&]HNRODGDLZ\URE\F]HNRODGRZH
3U]HWZRU\VSR\ZF]HJG]LHLQG]LHMQLHZ\PLHQLRQH NRQFHQWUDW\SURWHLQRZHV\URS\
SUHSDUDW\DONRKRORZHf 
.ñWRZQLNLNV]WDäWRZQLNLLSURILOH]HVWDOLQLHVWRSRZHM
)RVIRU\Q\IRVIRUDQ\
(OHNWU\F]QHXU]ñG]HQLDV\JQDOL]DF\MQH]DSHZQLDMñFHEH]SLHF]HþVWZRZUXFKXNROHMRZ\P
WUDPZDMRZ\PZWUDQVSRUFLHZRGQ\PZSRUWDFKLQDORWQLVNDFK
3ä\W\SLOQLRZHGUHZQRSRFKRGQH
2UJDQLF]QHURGNLSRZLHU]FKQLRZRF]\QQHSUHSDUDW\GRSUDQLDLWS
,]RORZDQHNDEOHGUXW\LLQQHL]RORZDQHSU]HZRG\HOHNWU\F]QH
3R]RVWDäHZDU]\ZDSU]HWZRU]RQH]DNRQVHUZRZDQHPURRQH
3ä\W\ZLÑURZHOXESRGREQHSä\W\GUHZQRSRFKRGQH
$OXPLQLXPQLHREURELRQHSODVW\F]QLH
3äDWNLLSU]HWZRU\]ERRZH
:DU]\ZDVXV]RQHFDäHFLöWHOXEZSURV]NXGDOHMQLHSU]HWZRU]RQH
/HNLGODFHOÑZWHUDSHXW\F]Q\FK
&KOHEEXäNLSLHF]\ZRFXNLHUQLF]HFLDVWDFLDVWNDKHUEDWQLNL
5$=(0*58372:$52:<&+ 
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UÑGäR'UæDYQL]DYRG]DVWDWLVWLNXWDEHODQU


3URGXNFMDKRGRZODQDZ&KRUZDFMLZODWDFK
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3URGXNW\UROQH
=LHPQLDNL
0DUFKHZ
)DVROD
&HEXOD
&]RVQHN
*URFK
.DSXVWD
3RPLGRU\
3DSU\ND
2JÑUNL
6DäDWD
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32/,0(5<(7</(18:)250$&+32'67$:2:<&+
32/,0(5<3523</(18/8%,11<&+$/.(1±::)250$&+32'67$:2:<&+
32/,0(5<67<5(18:)250$&+32'67$:2:<&+
32/,0(5<&+/25.8:,1</8/8%,11<&+)/8252:&2:$1<&+$/.(1±::
)250$&+32'67$:2:<&+
32/,$&(7$/(32=267$ã(32/,(7(5<, <:,&((32.6<'2:(:)250$&+
32'67$:2:<&+32/,:õ*/$1< <:,&($/.,'2:(32/,(675<$//,/2:(,
32=267$ã(32/,(675<:)250$&+32'67$:2:<&+
32/,$0,'<:)250$&+32'67$:2:<&+
6,/,.21<:)250$&+32'67$:2:<&+
:ã±.1$32-('<1&=(.7±5<&+-$.,.2/:,(.:<0,$535=(.52-83235=(&=1(*2
35=(.5$&=$0035õ7<3$ã(&=.,,.6=7$ã72:1,.,352),/2:$1(2%52%,21(
32:,(5=&+1,2:2$/(1,(2%52%,21(,1$&=(-=7:25=<:6=78&=1<&+
585<35=(:2'<,:õ (25$=,&+:<326$ (1,( 1$35=<.ã$'=ãð&=$.2/$1.$
.2ã1,(5=( =7:25=<:6=78&=1<&+
32.5<&,$32'ã2*2:(=7:25=<:6=78&=1<&+1$:(76$0235=</(31(:
52/.$&+/8%:3267$&,3ã<7(.32.5<&,$6&,(11(/8%68),72:(=7:25=<:
6=78&=1<&+-$.2.5(6/212:8:$'=('21,1,(-6=(*2'=,$ã8
6$0235=</(31(3ã<7<$5.86=()2/,(7$60<3$6<,,11(3ã$6.,(.6=7$ã7<=
7:25=<:6=78&=1<&+1$:(7:52/.$&+
32=267$ã(3ã<7<$5.86=()2/,(7$60<,3$6<=7:25=<:6=78&=1<&+
1,(.20±5.2:<&+1,(:=02&1,21<&+1,(/$0,12:$1<&+1,(26$'=21<&+1$
32'ã2 8$1,1,(32ãð&=21<&+:32'2%1<6326±%=,11<0,0$7(5,$ã$0,
32=267$ã(3ã<7<$5.86=()2/,(7$60<,3$6<=7:25=<:6=78&=1<&+
:$11<35<6=1,&(=/(:<80<:$/.,%,'(7<0,6.,./2=(72:(6('(6<,
32.5<:<63ã8&=.,867õ32:(,32'2%1($57<.8ã<6$1,7$51(=7:25=<:
6=78&=1<&+
$57<.8ã<'275$1632578/8%3$.2:$1,$72:$5±:=7:25=<:6=78&=1<&+
.25.,32.5<:.,.$36/(,32=267$ã(=$0.1,õ&,$=7:25=<:6=78&=1<&+
1$&=<1,$672ã2:(.8&+(11(32=267$ã($57<.8ã<*2632'$567:$'202:(*2
,$57<.8ã<72$/(72:(=7:25=<:6=78&=1<&+
$57<.8ã<%8'2:/$1(=7:25=<:6=78&=1<&+*'=,(,1'=,(-1,(:<0,(1,21(
$1,1,(:ãð&=21(
32=267$ã($57<.8ã<=7:25=<:6=78&=1<&+25$=$57<.8ã<=32=267$ã<&+
0$7(5,$ã±:2%-õ7<&+32=<&-$0,2''2
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3ã<7$&+$5.86=$&+/8%7$60$&+0,(6=$1,1<'2:2/1(*2352'8.78
2%-õ7(*232=<&-ð='2:2/1<0352'8.7(02%-õ7<07ð32=<&-ð:)250$&+
32'67/8%:3ã<7$&+$5.
0,(6=$1.,.$8&=8.2:( *802:( 1,(:8/.$1,=2:$1(:)250$&+
32'67$:2:<&+/8%:3ã<7$&+$5.86=$&+/8%7$60$&+
35=(:2'<585<,:õ (=*80<,11(-1, (%21,71$:(7=:<326$ (1,(0 1$
35=<.ã$'=ãð&=$.2/$1.$.2ã1,(5=( 
3$6</8%7$60<35=(1261,.2:(/8%1$3õ'2:(=*80<
2321<31(80$7<&=1(12:(*802:(
'õ7.,*802:(
32=267$ã($57<.8ã<=*80<,11(-1, (%21,7
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'5(:12 :ã=./(3.$0,,/,67:$0,1$3$5.,(71,(32ãð&= .6=7$ã7:6326±%
&,ð*ã< =:<3867(052:.,(0=(6&,õ7<0,.5$:=$2.5ð*/21(=(=ãð&=$0,:
-$6.±ã&=<2*21,32'2%1( :='ã8 '2:2/1(-.5$:õ'=,.2ý&±:/8%
32:,(5=1$:(76758*$1(
3ã<7$:,±52:$,32'2%1$3ã<7$ 1$35=<.ã$'3ã<7$2:,±5$&+
=25,(172:$1<&+ 26% ,3ã<7$3ã$7.2:$ 3ã<7$=(65('1,2'8 <&+:,±5±:
:$)(5%2$5' ='5(:1$/8%32=267='5(:1,$ã<&+0$7(5,$ã±:1$:(7
$*/20(52:$1( <:,&$0,/8%,11<0,
3ã<7$3,/61,2:$='5(:1$/8%32=267$ã<&+='5(:1,$ã<&+0$7(5,$ã±:
1$:(7=:,ð=$1$=$3202&ð <:,&/8%,11<&+68%67$1&-,25*$1,&=1<&+
5$0<'22%5$=±:)272*5$),,/867(5/8%32'2%1<&+35=('0,27±:
'5(:1,$1(
6.5=<1,(38'ã$./$7.,%õ%1<,32'2%1(23$.2:$1,$='5(:1$%õ%1<'2
.$%/,='5(:1$3$/(7<3$/(7<6.5=<1,2:(,32=267$ã(3/$7)250<
=$ã$'81.2:(='5(:1$1$'67$:.,'23$/(73ã$6.,&+='5(:1$
1$5=õ'=,$235$:<1$5=õ'=,5õ.2-(6&,1$5=õ'=,235$:<,75=21.,0,27(ã
6=&=27(./8%3õ'=/,='5(:1$.23<7$,35$:,'ã$'22%8:,$='5(:1$
:<52%<672/$56.,(,&,(6,(/6.,('/$%8'2:1,&7:$='5(:1$:ãð&=1,(=
'5(:1,$1<0,3ã<7$0,.20±5.2:<0,32ãð&=21<0,3ã<7$0,3$5.,(72:<0,
'$&+±:.$0,,*217$0,
,17$56-(,02=$,.,='5(:1$.$6(7<,6=.$78ã.,1$%, 87(5,õ/8%6=78ç&(,
32'2%1($57<.8ã<='5(:1$67$78(7.,,32=267$ã(2='2%<='5(:1$
'5(:1,$1($57<.8ã<0(%/$56.,(1,(2%-õ7('=,$ã(0
32=267$ã($57<.8ã<='5(:1$
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3$3,(5*$=(72:<:=:2-$&+/8%:$5.86=$&+
3$3,(5,7(.785$1,(32:/:52'=67262:'23,6$1,$'58.8/8%,1&(/±:
*5$),&=1,(3(5)253$3,(51$.$57<,7$60<'=,85.:=:2-/8%$5.
352672. :ã.:$'5 '2:2/52=0,11<1, 3$3,(52%-32=<&-ð/8%
3$3,(
3$3,(5'2352'8.&-,3$3,(5872$/(72:(*2/8%&+867(&=(.+,*,(1,&=1<&+
5õ&=1,.±:/8%3,(/86=(.25$=32'2%1<3$3,(567262:$1<'2&(/±:
*2632'$5&=<&+/8%6$1,7$51<&+:$7$&(/8/2=2:$,:67õ*,=:ã±.,(1
&(/8/2=2:<&+1$:(7.5(32:$1(
3$3,(5,7(.785$6,$5&=$12:(1,(32:/(&=21(:=:2-$&+/8%$5.86=$&+
,11(1, 2%-õ7(32=<&-ð/8%
32=267$ã<3$3,(5,7(.785$1,(32:/(&=21(:=:2-$&+/8%$5.86=$&+
1,(32''$1('$/6=(-2%5±%&(/8%35=(7:$5=$1,8:,11<6326±%1, 
:<0,(1,21<:8:$'=('21,1,(-6=(*2'=,$ã8
3(5*$0,1526/,11<3$3,(5<7ã86=&=22'3251(.$/.,.5(6/$56.,(3$3,(5
3(5*$0,12:<6$7<12:$1<25$=32=267$ã(6$7<12:$1(3$3,(5<
35=(=52&=<67(/8%35=(6:,(&$-ð&(:=:2-$&+/8%:$5.86=$&+
3$3,(5,7(.785$=ã2 21( :<.21$1(35=(=6./(-(1,(3ãð6.,&+:$567:
3$3,(58/8%7(.785< 1,(32:/(.$1(32:,(5=&+1,2:2$1,1,(
,035(*12:$1(1$:(7=(:=02&1,(1,(0:(:1õ75=1<0:=:2-$&+/8%:
$5.86=$&+
3$3,(5,7(.785$)$/,67( 1$:(7=:./(-21<0,3ã$6.,0,$5.86=$0, 
.5(32:$1(0$56=&=21(7ã2&=21(/8%3(5)252:$1(:=:2-$&+/8%:
$5.86=$&+,11(1, 3$3,(523,6$1<:32=<&-,
3$3,(5,.$572132:/(.$1<-('12/8%2%8675211,(*/,1.ð.$2/,12:ð/8%
,11<0,68%67$1&-$0,1,(25*$1,&=1<0,=(632,:(0/8%%(=632,:$25$=%(=
,11(-32:ã2.,1$:(7%$5:,21(32:,(5=&+1,2:2'(.252:$1(1$
32:,(5=&+1,/8%=1$'58.,(0:=:2-$&+/8%$5.86=$&+
3$3,(57(.785$:$7$&(/8/2=,:67õ*,=:ã&(/8/2=32:/(&=,035(*1
32.5<7(%$5:,21(32:,(5=&+'(.252:$1(1$32:,(5=&+1,/8%=
1$'58.,(0:=:2-$&+/8%$5.352672. :ã.:$'5 2'2:2/1<052=0,11(
1, 72:$5<2%-
%,%8ã.$3$3,(5262:$1$:(732&,õ7$'2:<0,$58/8%:.6,ð (&=.$&+/8%:
787.$&+
7$3(7<3$3,(52:(,32'2%1(2.ã$'=,1<&,(11(2.,(11<3$3,(5
35=(=52&=<67<
.$/.$0$6=<12:$3$3,(56$02.23,8-ð&<25$=,11(3$3,(5<'2.23,2:$1,$/8%
3$3,(5<35=('58.2:(



































3$3,(572$/(7:$7$&(/8/2=/8%:67õ*,=:ã&(/8/2=67262::*263'20
,'2&(/±:6$1,7:52/.$&+26=(5&0/8%&+867'2126$,
.260(75õ&=1,.,2%586<6(5:(7<3,(/86=.,7$0321<32'3
+,*,(135=(6&,(5$'ã$
.$5721<38'ã$38'(ã.$725%<,32=26732-(01,.,'23$.2:$1,$=3$3,(58
7(.785<:$7<&(/8/2=/8%:67õ*:ã±.,(1&(/8/2=6(*5(*$725<38'(ã.$
1$/,67<,32'2%1($57<.8ã<=3$3,(58/8%7(.785<:52'=$-867262::
%,85$&+6
5(-(675<.6,õ*,5$&+81.2:(127(6<=(6=<7<.6,õ*,=$0±:,(ý.:,7$5,86=(
%/2.,/,672:(7(50,1$5=(3$0,õ71,.,,32'2%1($57%/2.,%58'123,62:(
%,%8ã<6.2526=<7<7(&=.,2.ã$'.,'2$.7)2508/$5=(3,60
(7<.,(7<:6=(/.,&+52'=$-±:=3$3,(58/8%7(.785<1$:(7=$'58.2:$1(
32=267$ã<3$3,(57(.785$:$7$&(/8/2=2:$,:67õ*,:ã±.,(1
&(/8/2=2:<&+32&,õ7('2:<0,$58/8%.6=7$ã7832=267$ã($57<.8ã<=
0$6<3$3,(51,&=(-3$3,(587(.785<:$7<&(/8/2=2:(-/8%:67õ*:ã±.,(1
&(/8/2=2:<&+
'=,$ã
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:ã±.12&,ð*ã(32-('6<17(720$6,(/,1,2:(- !'(&<7(.6±:,.7±5(*2
$'(1:<0,$535=(.52-83235=(&=1(*2003$6(.,32'2%1( 1$35=<.ã$'
6=78&=1$6ã20$ =0$7(5,$ã±::ã±.6<17(7<&=1<&+2:,'2&=1(-6=(5 
00
7.$1,1<=35=õ'=<=:ã±.1$&,ð*ã(*26<17(7<&=1(*2:ãð&=1,(=7.$1,1$0,
:<.21$1<0,=0$7(5,$ã±:2%-õ7<&+32=<&-ð
'=,$ã
:äÑNQDFKHPLF]QHFLöWH
,PSRUWWXUHFNLJOREDOQLH]DRNUHVVW\F]HþOLVWRSDGU:\QRVL86'


(NVSRUW]3ROVNLZDUWRèJOREDOQD86'

35=õ'=$ ,11$1, 1,&,'26=<&,$ =:ã±.,(12'&,1.2:<&+6<17(7<&=1<&+
1,(3$.2:$1$'2635=('$ <'(7$/,&=1(-
7.$1,1<=:ã±.,(12'&,1.2:<&+6<17(7<&=1<&+=$:,(5$-ð&(01,(-1, 
0$6<7$.,&+:ã±.,(1=0,(6=$1<&+*ã±:1,(/8%:<ãð&=1,(=%$:(ã1ð2
0$6,(32:,(5=&+1,2:(-1,(35=(.5$&=$-ð&(-*0
32=267$ã(7.$1,1<=:ã±.,(12'&,1.2:<&+6<17(7<&=1<&+
'=,$ã
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7.$1,1<:ã262:(,7.$1,1<6=(1,/2:(,11(1, 7.$1,1<2%-õ7(32=<&-ð
/8%
7,8/(,32=267$ã(:<52%<6,(&,2:(=:<ãð&=(1,(07.$1,1,'=,$1,1.2521.,
:6=78.$&+:3$6.$&+/8%:3267$&,027<:±:,11(1, '=,$1,1<2%-õ7(
32=<&-$0,'2
+$)7<:6=78.$&+3$6.$&+/8%027<:$&+
'=,$ã
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7.$1,1<.25'2:(=35=õ'=<2:<62.,(-:<75=<0$ã26&,1$52=&,ð*$1,(=
1</218/8%32=267$ã<&+32/,$0,'±:32/,(675±:/8%:ã±.,(1:,6.2=2:<&+
7(.67</,$,035(*12:$1(32:/(&=21(32.5<7(/8%/$0,12:$1(
7:25=<:(06=78&=1<0,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð
/,12/(807$. (:<&,1$1(:('ã8*.6=7$ã78:<.ã$'=,1<32'ã2*2:(
6.ã$'$-ð&(6,õ=32:ã2.,/8%32.5<&,$1$ã2 21(*21$32'.ã$'=,(
:ã±.,(11,&=<05±:1,( :<.52-21(:('ã8*.6=7$ã78
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3$/7$.857.,3(/(5<1<6.$)$1'5<$125$., :ãð&=1,(=1$5&,$56.,0, 
:,$75±:.,.857.,2':,$758,32'2%1($57<.8ã<0õ6.,(/8%&+ã23,õ&(
,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð
3$/7$.857.,3(/(5<1<6.$)$1'5<$125$., :ãð&=1,(=1$5&,$56.,0, 
:,$75±:.,.857.,2':,$758,32'2%1($57<.8ã<'$06.,(/8%'=,(:&=õ&(
,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð
=(67$:<8%5$1,2:(=(67$:<2'=,( 2:(0$5<1$5.,%/(=(5<632'1,(
632'1,(7<382*52'1,&=.,%5<&=(6<,6=257< ,11(1, 675±-.ð3,(/2:< 
0õ6.,(/8%&+ã23,õ&(
=(67$:<8%5$1,2:(=(67$:<2'=,( 2:( $.,(7<%/(=(5<68.1,(63±'1,&(
63±'1,&2632'1,(632'1,(632'1,(7<382*52'1,&=.,%5<&=(6<,6=257<
 ,11(1, 675±-.ð3,(/2:< '$06.,(/8%'=,(:&=õ&(
'=,$ã
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2%8:,(232'(6=:$&+=(:1õ75=1<&+=*80<7:25=<:6=78&=1<&+6.±5<
:<35$:,21(-/8%6.±5<:7±51(-,&+2/(:.$&+=(6.±5<
32=267$ã(2%8:,(='=,$ã8'27ð'1,(:<0,(1,21(
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.$0,(1,(0ã<ý6.,(,6=/,),(56.,(6&,(51,&(,32'2%1(%(=235$:'2
6=/,)2:$1,$2675=(1,$32/(52:$1,$2%&,ð*$1,$/8%&,õ&,$26(ã.,'2
5õ&=1(*22675=(1,$,32/(52:$1,$25$=,&+&=õ6&,=.$0,(1,$1$785$/1(*2
=$*/20(52:$1<&+
:(ã1$ 8 /2:$6.$/1$,32'2%1(:(ã1<0,1(5$/1(:(50,.8/,73252:$7<
,ã<3252:$7( 8 (/63,(1,21<,32'2%1(3252:$7(0$7(5,$ã<0,1(5$/1(
0,(6=$1,1<,$57=0$70,1(5$/1<&+,=2/8-ð&<&+&,(3/1,($.867<&=1,(1,(
2%-õ7(32=<&-ð
0$7(5,$ã<&,(51(,$57<.8ã<=1,&+ 13$5.86=(52/.,3$6<6(*0(17<
7$5&=(32'.ã$'.,2.ã$'=,1< 1,(=02172:$1('2+$08/&±:635=õ*,(ã,
32'2%1<&+1$%$=,($=%(678/8%,11<&+68%67$1&-,0,1(5$/1<&+/8%
&(/8/2=<1$:(7ãð&=
$57<.8ã<=.$0,(1,/8%32=267$ã<&+68%67$1&-,0,1(5$/1<&+ :ãð&=1,(=
:ã±.1$0,:õ*/2:<0,$57<.8ã$0,=:ã±.,(1:õ*/2:<&+,$57<.8ã$0,=
725)8 *'=,(,1'=,(-1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(
'=,$ã
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32=267$ã(:<52%<&(5$0,&=1(2*1,275:$ã( 1$35=<.ã$'5(7257<7<*/(
08)/('<6=(.25.,32'325<7<*/(352%,(5&=('2.83(/$&-,35=(:2'<585<
26ã21<,35õ7< ,11(1, =.5=(0,21.2:<&+6.$ã.23$/1<&+/8%32'2%1<&+
=,(0.5=(0,2
=$67$:<672ã2:(1$&=<1,$.8&+(11(25$=32=267$ã($57<.8ã<
*2632'$567:$'202:(*2,72$/(72:(=325&(/$1<5±:1,( &+,ý6.,(-
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6=.ã27<38)/2$7,6=.ã2232:,(5=&+1,6=/,)2:$1(-/8%32/(52:$1(-:
$5.86=$&+1$:(7=:$567:ð32&+ã$1,$-ð&ð2'%/$6.2:ð/8%
35=(&,:2'%/$6.2:ð$/(1,(2%52%,21(,1$&=(-
%$/21<%87/(%87(/.,6ã2-('=%$1<),2/.,$038ã.,,32=267$ã(32-(01,.,
=(6=.ã$:52'=$-867262:$1<&+'275$1632578/8%3$.2:$1,$72:$5±:
6ã2-(6=./$1(1$35=(7:25<.25.,35=<.5<:.,,32=267$ã(=$0.1,õ&,$
6=./$1(






















:<52%<=(6=.ã$:52'=$-867262:$1<&+'2&(/±:672ã2:<&+.8&+(11<&+
72$/(72:<&+%,852:<&+'(.25$&-,:1õ75=/8%32'2%1<&+&(/±: ,11(1, 
7(2%-õ7(32=<&-ð/8% 
:ã±.1$6=./$1( :ãð&=1,(=:$7ð6=./$1ð 25$=$57<.8ã<=1,&+ 1$
35=<.ã$'35=õ'=$7.$1,1< 
'=,$ã
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=ã272 :ãð&=1,(=(=ã27(03/$7<12:$1<0 :67$1,(6852:<0/8%
3±ã352'8.78/8%:3267$&,3526=.8






'=,$ã
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 (/$=26723<
2'3$'<,=ã20 (/,:$,67$/,:/(:.,'235=(723,(1,$= (/,:$/8%67$/,
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(= (/,:$/8%=(67$/,1,(67232:(-26=(52.26&,
00/8%:,õ.6=(-:$/&2:$1(1$*25ð&21,(3/$7(52:$1(1,(32.5<7($1,
1,(32:/(&=21(
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(=(67$/,1,(67232:(-26=(52.2&,321, (-00
1,(3/$7(52:$1(1,(32:/(.$1($1,1,(32.5<:$1(
.ð72:1,.,.6=7$ã72:1,.,,352),/(= (/,:$/8%=(67$/,1,(67232:(-
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(=(67$/,1,(5'=(:1(-26=(52.2&,00/8%
:,õ.6=(-
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(=(67$/,1,(5'=(:1(-26=(52.2&,01,(-6=(-1, 
00
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(=32=267$ã(-67$/,67232:(-26=(52.26&,00
/8%:,õ.6=(-
:<52%<:$/&2:$1(3ã$6.,(=,11(-67$/,67232:(-26=(52.2&,321, (-
00
6=7$%<,35õ7<=,11(-67$/,67232:(-:$/&2:$1(1$*25ð&2:
1,(5(*8/$51<&+.5õ*$&+
'=,$ã
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.2/(-2:</8%75$0:$-2:<7252:<0$7(5,$ã.216758.&<-1<=(67$/,6=<1<
6=<1<2&+5211(,6=<1<=õ%$7(,*/,&(=:5271,&2:(6.5=< 2:$1,$&,õ*1$
6=7<:1(=:5271,&
585<35=(:2'<5852:(,352),/('5ð 21(%(=6=:8= (/,:$/8%67$/,
ãð&=1,.,585/8%35=(:2'±:5852:<&+ 1$35=<.ã$'=ãð&=.,1$.5õ71(
.2/$1.$78/(-( = (/,:$/8%67$/,
.216758.&-( =:<ã%8'35()$%52%-32= ,&=õ6&,.216758.&-, 130267<
,&=õ6&,0267±::527$6/8=:,( (0$6=7<.5$72:('$&+<6=.,(/(7<
'$&+±:'5=:,,2.1$5$0<'21,&+352*,2.,(11,&(%$/8675$'<),/$5<,
.2/8
=%,251,.,&<67(51<.$'=,(,32'2%1(32-(01,.,1$'2:2/1<0$7(5,$ã ,11<
1, 635õ 21</8%6.523/21<*$= = (/,:$/8%67$/,232-!/1$:(7
32.5<7(/8%,=2/2:$1(&,(3/1,($/(1,(:<326$ 21(:85=ð'=(1,$
0(&+$1,&=1(/8%7(
&<67(51<%(&=.,%õ%1<386=.,6.5=<1.,,32'2%1(32-(01,.,1$'2:2/1<
0$7(5,$ã ,11<1, 635õ 21</86.523/21<*$= =(67$/,232-(012&,1,(
35=(.5$&$-ð&(-/,75±:
32-(01,.,1$635õ 21</8%6.523/21<*$== (/,:$/8%=(67$/,
6.5õ7.,/,1<.$%/(7$60<3/(&,21(=$:,(6,$,32'2%1(= (/,:$/8%67$/,
1,(,=2/2:$1((/(.75<&=1,(
ã$ý&8&+,-(*2&=õ6&,= (/,:$/8%67$/,
:.5õ7<658%<1$.5õ7.,:.5õ7<'232'.ã$'±:+$.,*:,172:$1(1,7<
=$:/(&=.,35=(7<&=.,32'.ã$'., :ãð&=1,(=32'.ã$'.$0,635õ <67<0, 
25$=:<52%<32'2%1(= (/,:$/8%=(67$/,































,*ã<'26=<&,$,*ã<'=,(:,$56.,(,*/,&(6=<'(ã.$,*ã<'2+$)72:$1,$25$=
$57<.8ã<32'2%1('235$&5õ&=1<&+= (/,:$/8%67$/,$*5$).,,32=267$ã(
6=3,/.,= (/,:$/8%67$/,*'=,(,1'=,(-1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(
635õ <1<,3,±5$'25(625±:= (/,:$/8%67$/,
672ã2:(.8&+(11(/8%32=267$ã($57<.8ã<*2632'$567:$'202:(*2,,&+
&=õ6&,= (/,:$/8%67$/,:(ã1$67$/2:$=0<:$.,'2&=<6=&=(1,$
6=252:$1,$/8%32/(52:$1,$1$&=<ý5õ.$:,&(,32'2%1($57<.8ã<= (/,:$
/8%67$/,
:<52%<6$1,7$51(,,&+&=õ6&,= (/,:$/8%67$/,
32=267$ã($57<.8ã<= (/,:$/8%67$/,
'=,$ã
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%/$&+<*58%(&,(1.,(25$=7$60$2*58%26&,!00=0,('=,
585<,35=(:2'<5852:(=0,('=,
ãð&=1,.,585/8%35=(:2'±:5852:<&+=0,('=, 1$35=<.ã$'=ãð&=.,
1$.5õ71(.2/$1.$78/(-( 
6.5õ7.,.$%/(7$60<3/(&,21(,32'2%1(=0,('=,1,(,=2/2:$1(
(/(.75<&=1,(
'=,$ã
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$/80,1,801,(2%52%,21(3/$67<&=1,(
6=7$%<35õ7<,.6=7$ã72:1,.,=$/80,1,80
.216758.&-(=$/80,1,80 =:<ã%8'<1.±:35()$%52%-32= ,&=õ6&,
7$.,&+.21675 130267<:,( (0$6=7<.5$72:('$&+<'5=:,,2.1$5$0<
'21,&+,352*,'5=:,2:(%$/8675$'<),/$5<,.2/801< 3ã<7<35õ7<
.6=7$ã7
%(&=.,%õ%1<386=.,6.5=<1.,,32'2%32-(01,.,=$/80,1,80 :ã6=7<:1(
/8%6.ã$'32-(05852:( 1$'2:2/1<0$7(5,$ã ,11<1, 635õ /8%
6.523/21<*$= 232-/1$:(732.5<7(/8%,=2/2:&,(3/1,($/(
1,(:<326$ :
32-(01,.,=$/80,1,801$635õ 21</8%6.523/21<*$=
32=267$ã($57<.8ã<=$/80,1,80
'=,$ã
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6=7$%<35õ7<.6=7$ã72:1,.,,'587<=&<1<
585<,35=(:2'<5852:(25$=ãð&=1,.,'2585/8%35=(:2'±:5852:<&+ 1$
35=<.ã$'=ãð&=.,1$.5õ71(.2/$1.$78/(-( =&<1<
32=267$ã($57<.8ã<=&<1<0,1=%,251,.,.$'=,(%(&=.,,32-(01,.,
1,(:<326$ 21(:85=ð'=7(50/8%0(&+78%<'23$67)$5%,73352'8.7±:
$57*2632''202:0,$5.,'2&,(&=<$12'<67262:$1(:*$/:$123/$67<&(
'=,$ã
1DU]öG]LDSU]\ERU\QRHä\NLZLGHOFHLLQQHV]WXèFH]PHWDOLQLHV]ODFKHWQ\FKLFKF]öFL]PHWDOLQLHV]ODFKHWQ\FK
,PSRUWWXUHFNLJOREDOQLH]DRNUHVVW\F]HþOLVWRSDGUZ\QRVL86'


(NVSRUW]3ROVNLZDUWRèJOREDOQD86'

1$5=õ'=,$5õ&=1( :ãð&=$-ð&',$0(17<6=./$56.,( *'=,(,11,(:<0$1,
1,(:ã/$03</872:1,&=(,0$'ã$,32'2%1(,11(1, $.&(625,$,&=õ6&,'2
2%5$%,$5(..2:$'ã$35=(1261(2*1,6.$.2:$/6.,(6&,(51,&(=5$0$0,
2%6ã8*,:$1(5õ
1$5=õ'=,$:<0,(11('21$5=õ'=,5õ&=1<&+1$:(71$3õ'=$1<&+0(&+/8%
'22%5$%,$5(.
12 (,2675=$71ð&('20$6=<1/8%'285=ð'=(ý0(&+$1,&=1<&+
%5=<7:<0$6=<1.,'2*2/(1,$, </(7., :ãð&=$-ð&3±ã352'8.7< </(7(.:
7$60$&+ 
32=267$ã($57<.8ã<12 2:1,&=( 1$35=<.ã$'0$6=<1.,'2675=< (1,$
:ã26±:7$6$.,5=( 1,&=(/8%.8&+(11(12 ('26,(.$1,$,0,(/(1,$0,õ6$
12 ('23$3,(58 =(67$:<,$.&(625,$'20$1,&85(/8%3(',&85( :ãð&=$-ð&
3,/1,.,'23$=12








































'=,$ã
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235$:<2.8&,$1$'$-ð&(6,õ'20(%/,'5=:,6&+2'±:2.,(1 $/8=-,
1$':2=,32-$='±::<55<0$5:$/,=.8)5±:.$6(7(.:,(6=$.,32'3±5.,
8&+:<7<.±ã.$6$021$67$:1(==$02&2:$8720$785='2=$0<.$1,$
'5=:,=0(7$/8
.25.,32.5<:.,,:,(&=.$ :ãð&=$-ð&.25.,=*ã±:.ð=$.5õ7.,,.25.,
8ã$7:,$-ð&(1$/(:$1,( .$36/('2%87(/(..25.,*:,172:$1(32.5<:.,1$
.25.,3/20%<,32=267$ã($.&(625,$'223$.2:$ý=0(7$/,
1,(6=/$&+(71<&+
'587<35õ7<35=(:2'<5852:(3ã<7<(/(.752'<=0(7$/,
1,(6=/$&+(71<&+/8%=:õ*/,.±:0(7$/,:278/,1,(/8%=5'=(1,(0=
7231,.$'587<,35õ7<=$*/20(52:$1<&+3526=.±:0(7$/,
1,(6=/$&+(71<&+67262:$1(:0(7$/,=$&-,1$75<6.2
'=,$ã
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.27ã<:<7:$5=$-ð&(3$5õ:2'1ð/8%,11ð3$5õ ,11(1, .27ã<&(175$/1(*2
2*5=(:$1,$'2*25ð&(-:2'<02*ð&(5±:1,( :<7:$5=$ç3$5õ21,6.,0
&,61,(1,8 .27ã<:2'1(:<62.27(03(5$7852:(
.27ã<&(175$/1(*22*5=(:$1,$,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð
785%,1<1$3$5õ:2'1ð,785%,1<1$,11(52'=$-(3$5<
6,/1,.,63$/,12:(==$3ã21(0,6.52:<0=7ã2.$0,:<.218-ð&<0,58&+
3268:,672=:5271</8%2%5272:<
6,/1,.,63$/,12:(7ã2.2:(==$3ã21(06$02&=<11<0 :<62.235õ 1(,
65('1,235õ 1( 
&=õ6&,1$'$-ð&(6,õ'267262:$1,$:<ãð&=1,(/8%*ã±:1,('26,/1,.±:
2%-õ7<&+32=<&-ð/8%
6,/1,.,,6,ã2:1,.,1,(2%-õ7(3235=('1,0,32=<&-$0, , 
3203<'2&,(&=<1$:(7:<326$ 21(:85=ð'=(1,$320,$52:(32'1261,.,'2
&,(&=<
3203<32:,(75=1(/8%35± 1,2:(635õ $5.,,:(17</$725<32:,(75=$/8%
,11<&+*$=±:2.$3<:(17</$&<-1(/8%5(&<5.8/$&<-1(=:%8'2:$1<0
:(17</$725(01$:(7=),/75$0,
./,0$7<=$725<=$:,(5$-ð&(:(17</$7251$3õ'=$1<6,/1,.,(025$=
(/(0(17<6ã8 ð&('2=0,$1<7(03(5$785<,:,/*27126&,:ãð&=$-ð&
./,0$7<=$725<1,(326,$'$-ð&(02 /,:26&,2''=,(/1(-5(*8/$&-,
:,/*27126&,
3,(&(,3$/(1,6.$35=(0<6ã2:(/8%/$%25$725<-1(:ãð&=$-ð&3,(&('2
6323,(/$1,$1,((/(.75<&=1(
&+ã2'=,$5.,=$05$ $5.,,32=267$ã(85=ð'=(1,$&+ã2'=ð&(/8%
=$05$ $-ð&((/(.75<&=1(/8%,11(3203<&,(3/1(,11(1, ./,0$7<=$725<
2%-õ7(32=<&-ð
0$6=<1<,167$/$&-(35=(0<6ã/8%/$%25$71$:(72*5=(:$1((/(.75 %(=
32= '22%5±%.,0$7(5,$ã±::352&(6$&+:<0$*=0,$1<7(03(5,11(
1, 85=ð'=:52'=67262:'2&(/±:'2085=ð'='232'*5=(:$1,$:2'<
35=(3ã<:2:
.$/$1'5</8%,11(0$6=<1<'2:$/&2:$1,$1,(35=(=1$&=21('22%5±%.,
0($7/,/8%6=.ã$25$=:$/&('2,11<&+85=ð'=(ý
:,5±:.,:ãð&=$-ð&686=$5.,:,5±:.2:(85=ð'=(1,$,$3$5$785$'2
),/752:$1,$/8%2&=<6=&=$1,$&,(&=</8%*$=±:
=0<:$5.,'21$&=<ý85=ð'='2&=<6=&=(1,$/8%686=(1,$%87(/(./8%
,11<&+32-(01,.±:85=ð'=(1,$'21$3(ã1,$1,$=$0<.$1,$85=ð'='2
.$36/2:$1,$%87(/(.6ã2,.±:32-(01,.±:85=ð'='23$.2:$1,$/8%
3$&=.2:$1,$85=ð'=(1,$'2*
85=ð'=(1,$'2:$ (1,$ =:<ãð&=(1,(0:$*2&=8ã26&,&*/8%&=8/6=<&+ 
:ãð&=$-ð&0$6=<1<'2/,&=(1,$/8%.21752/,35=(=:$ (1,(:6=(/.,(*2
52'=$-82':$ 1,.,'2:$*
85=ð'=(1,$0(&+'252=5=8&$1,$52=35$6=$1,$/8%52=3</$1,$&,(&=</8%
3526=.±:*$61,&(1$:(71$3(ã1,21(3,672/(7<1$75<6.2:(,32'2%1(
85=ð'=0$6=<1<'2:<7:67580,(1,$3$5</8%3,$6.8,32'2%1(0$6=<1<
:<7:67580,(ý&=<1


































:,(/2.5ð .,,:&,ð*1,.,,11(1, :<&,ð*,32&+<ã(:&,ð*$5.,,35=<&,ð*$5.,
32'1261,.,
2.5õ72:( 85$:,(0$6=72:(' :,*1,&(:ãð&=$-ð&/,1202672:(
%5$02:1,&('52*2:(:2=<2.5$&=$-ð&(32'6,õ%,(51(25$=:2=<,:±=.,
75$1632578:(:1õ75=1(*2=85=ð'=(1,$0,' :,*2:<0,
32=267$ã(85=ð'=(1,$'232'126=(1,$35=(126=(1,$=$ã$'81.8/8%
52=ã$'81.8 1$35=<.ã$':,1'<6&+2'<58&+20(35=(1261,.,.2/(-.,
/,12:( 
63<&+$5.,&=2ã2:(63<&+$5.,6.261(5±:1,$5.,1,:(/$725<=*$51,$5.,
.23$5.,&=(53$5.,ã$'2:$5.,32'%,-$5.,0(&+$1,&=1(,:$/&('52*2:(
6$02%,( 1(
32=267$ã(0$6=<1<'235=(0,(6=&=$1,$5±:1$1,$1,:(/2:$1,$=*$51,$1,$
.23$1,$8%,-$1,$=$*õ6=&=$1,$:<%,(5$1,$/8%:,(5&(1,$=,(0,0,1(5$ã±:
/8%58'85=ð'=(1,$'2:%,-$1,$/8%:<&,ð*$1,$3$/,3ã8*,2'61,( $-ð&(
/(0,(6=2:(
&=õ6&,1$'$-ð&(6,õ'267262:$1,$:<ãð&=1,(/8%*ã±:1,('285=ð'=(ý
2%-õ7<&+32=<&-$0,2''2
0$6=<1< 1,:1(,20ã272:(:ã35$6<'2%(/2:$1,$6ã20<,3$6=<.26,$5.,
'275$:1,.±:,'232=<6.,:$1,$6,$1$85=ð'='2&=<6=&=(1,$62572:$1,$
/8%./$6<),.2:$1,$-$-2:2&±:/8%32=267$ã<&+352'8.7±:52/1<&+,11(
1, 85=ð'=
'2-$5.,0(&+$1,&=1(,85=ð'=(1,$0/(&=$56.,(
35$6<7ã2&=1,(52='5$%1,$&=(,32'2%1(85=ð'=(1,$67262:$1(:
352'8.&-,:,1$62.±:2:2&2:<&+/8%32'2%1<&+1$32-±:
85=ð'=(1,$'2&=<6=&=(1,$62572:$1,$/8%./$6<),.2:$1,$1$6,21=,$51$
/8%686=21<&+:$5=<:675ð&=.2:<&+
0$6=<1<1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(*'=,(,1'=,(-:1,1,(-6=<0'=,$/(
'235=(0<6ã2:(*235=<*272:$1,$/8%352'8.&-, <:126&,1$32-±:,11(
1, 0$6=<1<'2275=<0<:$1,$/8%35=<5=ð'=$1,$7ã86=&=±:2/(-±:
=:,(5=õ&<&+/8%526/,11
85=ð'=(1,$'2:<7:$5=$1,$0$6<:ã±.1,67(*20$7(5,$ã8&(/8/2=2:(*2
/8%'2:<7:$5=$1,$/8%2%5±%.,:<.$ý&=$-ð&(-3$3,(58/8%7(.785<
32=267$ã(85=ð'=(1,$'2:<7:$5=$1,$0$6<3$3,(51,&=(-3$3,(58/8%
7(.785<7$. (.5$-$5.,.5$-$/1,&(:6=(/.,&+7<3±:
0$6=<1<'58.$56.,(67262:'2'58.=$3202&ð&=&,21(../,6=3ã<7
&</,1'5±:'58.2:<&+25$=32=267(/(0(17±:'58.2%-32=0$6=<1<
'58.$56.,(67580,(1,2:(,11(1, 2%-õ7(32=<&-ð0$6=<1<'235$&
3202&1,&=<&+35=
0$6=<1<'2:<7ã$&=$1,$52=&,ð*$1,$7(.67852:$1,$/8%&,õ&,$
0$7(5,$ã±::ã±.,(11,&=<&+=:ã±.1$&+(0,&=1(*2
0$6=<1<'235=<*272:<:$1,$:ã±.,(17(.67</1<&+35=õ'=$5.,ãð&=1,$5.,
/8%6.5õ&$5.,25$=32=267$ã(0$6=<1<'2:<7:$5=$1,$35=õ'=<
:ã±.,(11,&=(-
0$6=<1<7.$&.,( .5261$ 
'=,(:,$5.,=6=<:$5.,75<.27$5.,,0$6=<1<'2:<52%835=õ'=<5'=(1,2:(-
7,8/8.2521(.+$)7±:$3/,.$&-,3/(&,21(./8%6,$7(.25$=0$6=<1<'2
,*ã2:$1,$
85=ð'=3202&'20$6=<12%-32=/8% 131,&,(/1,&(
$.$5'<$8720$7<&=1(0(&+$1,=0<=$75=<08-ð&(0(&+$1,=0<'2=0,$1<
&=±ã(1(. &=õ6&,,$.&(625,$'285=ð'=(ý2%-1,132=/8%2%-32=
85=ð'=(1,$'2352'8.&-,/8%:<.$ý&=$1,$),/&8/8%:ã±.1,1:.$:$ã.$&+
/8%:3267$&,.6=7$ã72:(-:ãð&=$-ð&85=ð'=(1,$'2:<52%8.$3(/86=<
),/&2:<&+)250<1$.$3(/86=(
0$6=<1<35$/1,&=(7<38'202:(*2/8%352)(6-21$/1(*2:ãð&=$-ð&
0$6=<1<3,25ð&2686=ð&(
0$6=<1<,85=ð'=(1,$ %(=32= '235$1,$&=<6=&=(1,$:< <0$1,$
686=(1,$35$62:$1,$:<%,(/$1,$)$5%2:$1,$./(-(1,$$35(7852:$1,$
:<.$ý&=$1,$32:/(./8%,035(*135=õ'=<:<5:ã±.25$=85=ð'='2
1$.ã$'$1,$7:6=
0$6=<1<'26=<&,$=:<ãð&=(1,(00$6=<1'2=6=<:$1,$.6,ð (.8-õ7<&+:
32=<&-,0(%/(32'67$:<,2%8'2:<63(&-$/1(
.21:(5725<.$'=,(:/(:1,&(,0$6=<1<2'/(:1,&=(:52'=$-8
67262:$1<&+:+871,&7:,(/8%:2'/(:1,$&+0(7$/,
2%5$%,$5.,35=(=1$&=21('22%5±%.,'2:/21<&+0$7(5,$ã±:35=(=
868:$1,(1$'0,$580$7(5,$ã8=$3202&ð/$6(5$/8%,11(-:,ð=.,:,(7/1(-
&(175$2%5±%.2:(2%5$%,$5.,=(632ã2:( -('1267$12:,6.2:( ,
:,(/267$12:,6.2:(2%5$%,$5.,35=(67$:,$/1('20(7$/8
72.$5., :ãð&=$-ð&&(175$72.$56.,( '2868:$1,$0(7$/8







































2%5$%,$5.,'2868:$1,$=$'=,25±:,67õ3,$1,$2675<&+.5$:õ'=,'2
2675=(1,$6=/,)2:$1,$*ã$'=(1,$'2&,(5$1,$32/(52:$1,$
2%5$%,$5.,'22%5±%.,0(7$/80(72'ð.8&,$0ã27.2:$1,$/8%.8&,$
0$75<&2:(*22%5$%,$5.,'22%5±%.,0(7$/80(72'ð*,õ&,$6.ã$'$1,$
352672:$1,$52=3ã$6=&=$1,$6&,1$1,$35=(%,-$1,$'=,85.2:/8%1$&,1$1,$
35$6<'22%5±%.,0(7
32=267$ã(2%5$%,$5.,'22%5±%.,0(7$/,&(50(7$/,%(=868:$1,$
0$7(5,$ã8
2%5$%,$5., :ãð&=$-ð&0$6=<1<'2:%,-$1,$*:2 '=,'2ãð&=(1,$./$05$0,
./(-(1,$/8%,11(*2ãð&=(1,$ '2'5(:1$.25.$.26&,(%21,787:$5'<&+
7:25=<:6=78&=1<&+/8%32'2%1<&+7:$5'<&+0$7(5,$ã±:
&=õ6&,,$.&(625,$'20$6=<12%-32=2''2:ã8&+:<7<35=('0
2%5$%,$1<&+1$5=õ'=,*ã2:,&(*:,1&,$56.,(0$6=<12:(32'=,(/1,&(,
32=26785=ð'=63(&-$/1('22%5$%,$5(.8&+:<7<'21$5=õ'=,:6=(/.,&+
7<3±:'22%5±%
1$5=õ'=,$5õ&=1(31(80$7<&=1(+<'5$8/,&=1(/8%=6$02'=,(/1<0
6,/1,.,(0(/(.75<&=1<0/8%1,((/(.75<&=1<0
0$6=<1<,85=ð'=(1,$'2/872:$1,$0,õ..,(*2,7:$5'(*263$:$1,$/8%
=*5=(:$1,$1$:(735=<67262:$1('2&,õ&,$,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð
0$6=<1<,85=ð'=(1,$'2*$=2:(*22'386=&=$1,$32:,(5=&+1,2:(*2
0$6=<1</,&=ð&(,.,(6=21.2:(0$6=<1<=)81.&-$0,/,&=ð&<0,'2=$3,68
2'7:$5=$1,$,:<:,(7/$1,$'$1<&+
0$6=<1<'2$8720$735=(7:'$1<&+,85=ð'='27<&+0$6=<1&=<71,.,
0$*1(7/8%237<&=1(0$6=<1<'2=$3,6<:$1,$=$.2'2:$1<&+'$1<&+1$
1261,.$&+'$1<&+25$=0$6=<1<'235=(7:$5=$1,$7$.,&+'$1<&+*'=,(,1
1,(:<0
32=267$ã(0$6=<1<%,852:(
&=õ6&,,$.&(625,$ ,11(1, 32.52:&()87(5$ã<,7<032'2%1( 1$'$-ð&(6,õ
'267262:$1,$:<ãð&=1,(/8%*ã±:1,('20$6=<12%-õ7<&+32=<&-$0,2'
'2
0$6=<1<'262572:./$6<),.35=(6,(:2''=,(/3ã8.$1,$35=(0<:
=*1,$7$1,$.586=(1,$0,(/(1,$0,(6=8*1,$7$1,$=,(0,.$0,(1,58'/8%
32=68%670,1(5$/:3267$&,67$ã(-0$6=<1<'2$*/20(52:.6=7$ã7/8%
)2502:
0$6=<1<'22%5±%.,*80</8%7:25=<:6=78&=1<&+/8%'2352'8.&-,
:<52%±:=7<&+0$7(5,$ã±:1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(*'=,(,1'=,(-
:1,1,(-6=<0'=,$/(
0$6=<1<'235=<*272:<:$1,$/8%35=(52%87<721,81,(:<0,(1,21($1,
1,(:ãð&=21(*'=,(,1'=,(-:1,1,(-6=<0'=,$/(
0$6=<1<,85=ð'=(1,$0(&+$1,&=1(35=(=1$&=21('2:<.21<:$1,$)81.&-,
63(&-$/1<&+1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(*'=,(,1'=,(-:1,1,(-6=<0
'=,$/(
6.5=<1.,)250,(56.,('/$2'/(:1,0(7$/,3ã<7<32'02'(/2:(02'(/(
2'/(:1,&=()250<'20(7$/, ,11(1, :/(:1,&( :õ*/,.±:0(7$/,6=.ã$
0$7(5,$ã±:0,1(5$/1<&+*80</8%7:25=<:6=78&=1<&+
.5$1<.85.,=$:25<,32'2%1$$50$785$'25853ã$6=&=<.27ã±:
=%,251,.±:.$'=,/8%32'2%1<&+:ãð&=$-ð&=$:25<5('8.&<-1(,=$:25<
67(52:$1(7(50267$7<&=1,(
ã2 <6.$72&=1(
:$ã<1$3õ'2:(,.25%<2%8'2:<ã2 <6.,ã2 <6.$6/,=*2:(0(&+$1,=0<,
35=(.ã$'1,(=õ%$7(0(&+$1,=0<658%2:2.8/.2:(/8%658%2:2
:$ã(&=.2:(6.5=<1,(35=(.ã$',32=2678.ã$'<=0,(135õ'.26ç:ã
35=(0,(11,.,020(1782%5272:(*2
86=&=(/.,,32'2%1(35=(.ã$'.,=&,(1.,(-%/$&+<ãð&=21(-=,10$7(5/8%=
':20$/8%:,õ&(-:$567:$0,0(7$/8=(67/8%.203/86=&=(/(.,32'2%
35=(.ã$'(.5± 1,ð&<&+6,õ0,õ'=<62%ð3$.2:$1(:725(%.,.23(57</8%
32'23$.2
'=,$ã
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,PSRUWWXUHFNLJOREDOQLH]DRNUHVVW\F]HþOLVWRSDGUZ\QRVL86'


(NVSRUW]3ROVNLZDUWRèJOREDOQD86'

6,/1,.,(/(.75<&=1(,35ð'1,&( =:<ãð&=(1,(0=(632ã±:35ð'27:±5&=<&+ 
=(632ã<35ð'27:±5&=(25$=35=(7:251,&(-('127:251,.2:(
&=õ6&,1$'$-ð&(6,õ:<ãð&=1,(/8%=$6$'1,&=2'20$6=<12%-õ7<&+32=<&-ð
/8%




































75$16)250$725<(/(.75<&=1(35=(.6=7$ã71,., 1$35=<.ã$'352672:1,., 
25$=:=%8'1,.,
$.808/$725<(/(.75<&=1(:ãð&=1,(=6(3$5$725$0,1$:(7352672.ð71<0,
 :ãð&=$-ð&.:$'5$72:( 
(/(.7520(&+$1,&=1<635=õ7*2632'$567:$'202:(*2=:ã$61<06,/1,.,(0
(/(.75<&=1<0
*2/$5.,0$6=<1.,'2675=< (1,$,85=ð'=(1,$'2868:$1,$2:ã26,(1,$=
:ã$61<06,/1,.,(0(/(.75<&=1<0
(/(.7585=ð'==$3ã212:(/8%52=586=1,.2:(:52'=6726:6,/1,.$&+
:(:63$/$1,$2=$3ã21,(,6.52:<0/8%6$02&=<11<0 13,6.52:1,.,
35ð'1,&(,6.52:1,.2:(&(:.,=$3ã212:(6:,(&(=$3ã212:(6:,(&(
 $52:(6,/1,.,52=586=1,.±
(/(.75<&=1<635=õ726:,(7/(1,2:<,6<*1$/,=$&<-1< =:<ãð&=(1,(0
$57<.8ã±:2%-õ7<&+32=<&-ð (/(.75<&=1(:<&,(5$&=.,6=<%85=ð'=(1,$
=$32%,(*$-ð&(=$0$5=$1,8,3271,(1,86=<%:52'=$-867262:$1<&+:
52:(5$&+,:32-$='$&+
35=(1261(/$03<(/(.75<&=1(35=<67262:$1('2=$6,/$1,$=:ã$61(*2
5±'ã$(1(5*,, 1$35=<.ã$'68&+<&+%$7(5,,$.808/$725±:35ð'1,& ,11(
1, 635=õ726:,(7/(1,2:<2%-õ7<32=<&-ð
(/(.75<&=1(3,(&(35=(0<6ã2:(/8%/$%25$725<-1( :ã'=,$ã$-ð&(1$
=$6$'=,(,1'8.&-,/8%675$7',(/(.75 ,11(85=ð'=(1,$35=(0<6ã/8%
/$%25$725<-1('22%5±%.,&,(3/1(-0$7(5,$ã±:'=,$ã$-ð&(1$=$6$'=,(
,1'8.&-,/8%675$7',(/
0$6=<1<,$3$5$785$'2/872:$1,$0,õ..,(*2/8%7:$5'(*225$=63$:$1,$
1$:(7'2&,õ&,$0(72'ð(/(.75<&=1ð :ãð&=1,(=2*5=(:$1<0
(/(.75<&=1,(*$=(0 0(72'ð/$6(52:ð=$3202&ð:,ð=.,6:,$7ã$)2721±:
0(72'ð8/75$' :,õ.2:ð=$32
32'*5=(:'2:2'<(/(.75$3$5$785$'22*5=(:*/(%<,320,(6=&=(ý
(/(.7535=<5=ð'<)5<=-(56.,(686=$5.,'25ð.(/(.7527(50 (/$=.$'2
35$62:(/(.7585=ð'=(/(.7527(50'28 <7.8'2023252:((/(0(17<
*5=(-1((/(.7
$3$5$785$'27(/()21,,,7(/(*5$),,35=(:2'2:(-:ãð&=$-ð&35=(:2'2:(
$3$5$7<7(/()21,&=1(=(6ã8&+$:.ð%(=35=(:2'2:ð25$=$3$5$785$
7(/(.2081,.$&<-1$'26<67(0±:35=(:2'2:<&+1$35ð'1261</8%'2
6<67(0±:35=(:2'2:<&+&<)52:<&+
0,.52)21<,,&+672-$.,*ã261,.,:2%8'2:$&+/8%%(=6ã8&+$:.,
1$*ã2:1('286=1(25$==(67$:<
&=õ&,,$.&(625,$2'32:,('1,('28 <&,$:<ãð&=1,(/8%*ã±:1,(:
85=ð'=(1,$&+2%-(7<&+32=<&-$0,'2
1,(=$3,6$1(1261,.,'2=$3,68' :,õ.8/8%,11<&+6<*1$ã±:,11(1, 
:<6=&=(*±/1,21(:'=,$/(
3ã<7<*5$02)212:(7$60<,,11(=$3,6$1(1261,.,'25(-(675$&-,' :,õ.8
/8%,11<&+6<*1$ã±::ãð&=$-ð&0$75<&(,1(*$7<:<3ã<7*5$02)212:<&+
67262:$1('2352'8.&-,1$*5$ý$/(=:<ãð&=(1,(0:<52%±:2%-õ7<&+
'=,$ã(0
$3$5$785$1$'$:&=$'25$',27(/()21,,5$',27(/(*5$),,5$',2)21,,/8%
7(/(:,=-,.$0(5<7(/(:,=<-1(.$0(5<:,'(2=(6723./$7.ð,32=267$ã(
.$0(5<:,'(25(-(6758-ð&(.$0(5<&<)52:(
85=ð'=(1,$5$'$52:(5$',21$:,*$&<-1(25$='2='$/1(*267(52:$1,$
'52*ð5$',2:ð
85=ð'=(1,$2'%,25&=('/$5$',27(/()21,,5$',27(/(*5$),,/8%5$',2)21,,
326,$'$-ð&(/8%1,(:7(-6$0(-2%8'2:,($3$5$785õ'2=$3,68/8%
2'7:$5=$1,$' :,õ.8
$3$5$785$2'%,25&=$'/$7(/(:,=-,1$:(7=$:,(5$-ð&$2'%,251,.,5$',2:(
/8%$3$5$785õ'2=$3,68/8%2'7:$5=$1,$' :,õ.8/8%2%5$=8021,725<,
352-(.725<:,'(2
&=õ6&,1$'$-ð&(6,õ:<ãð&=1,(/8%*ã±:1,('2$3$5$785<2%-õ7(-32=<&-$0,
2''2
85=ð'=(1,$6<*1$/,=$&<-1((/(.75<&=1(=$3(:1,$-ð&(%(=3,(&=(ý67:2/8%
5(*8/8-ð&(58&+.2/(-2:<75$0:$-2:<'52*2:<1$:2'$&+
65±'/ð'2:<&+3$5.,1*$&+3257$&+/8%/271,6.$&+ ,11(1, 7(2%-õ7(
32=<&-ð 
$3$5$785$'26<*1$/,=$&-,' :,õ.2:(-/8%:=52.2:(- 1$35=<.ã$'
'=:21.,6<5(1<7$%/,&(6<*1$/,=$&<-1(85=ð'=(1,$$/$502:(
35=(&,::ã$0$1,2:(/8%35=(&,:32 $52:( (/(.75<&=1$,11$1, 7$2%-õ7$
32=<&-ð/8%
.21'(16$725<(/(.75<&=1(67$ã(1$67$:1(/8%6752-(1,2:(






































$3$5$785$(/(.75<&=1$'235=(ãð&=$1,$,=$%(=3,(&=$1,$2%:2'±:
(/(.75<&=1<&+ 13:<ãð&=1,.,35=(ãð&=1,.,%(=3,(&=1,.,2'*5201,.,
2*5$1,&=1,.,1$3,õ&,$2&+5211,.,35=(3,õ&,2:(:7<.,6.5=<1.,
35=<ãð&=2:( '21$3,õç!9



$3$5$785$(/(.75'235=(ãð&=$1,$,=$%(=32%:2'±:(/(.75 13
:<ãð&=1,.,35=(ãð&=1,.,%(=3,(&=1,.,2'*5201,.,2*5$1,&=1,.,1$3,õ&,$
2&+5211,.,35=(3,õ&,2:(:7<.,*1,$='$:7<.2:(235$:.,/$032:(
6.5=<1.,35=<ãð&=2:( '2
7$%/,&(3$1(/(.2162/(38/3,7<6=$)<,32=267$ã(8.ã$'<:63251,.2:(
:<326$ 21(35=<1$-01,(-:':,(/8%:,õ&(-$3$5$7852%-õ7<&+32=/8%
6ã8 ð&('2(/(.7567(52:$1,$/8%52='=,$ã8(1(5*,,(/(.75<&=1(-
&=õ6&,67262:$1(:<ãð&=1,(/8%=$6$'1,&=2:$3$5$785=(2%-õ7(-32=<&-ð
/8%
$5±:.,/8%/$03<:<ã$'2:&=(:ãð&=$-ð&=(632ã<1,(52=%,(5$/1<&+
:.ã$'±:5()/(.725±:25$=3520,(11,.,/$032:(1$'),2/(78/8%
32'&=(5:,(1,/$03<ã8.2:(
/$03<(/(.75212:(=.$72'ð*25ð&ð 7(502.$72'ð ,=,01ð/8%
)272.$72'ð 13/$03<35± 1,2:(/8%*$=2:$1(/$03<352672:1,&=(=
3$5$0,57õ&,/$03<26&</26.232:(.,1(6.23</$03<$1$/,=8-ð&('2.$0(5
7(/(:,=<-1<&+ 
',2'<75$1=<6725<,32'2%1(85=ð'=(1,$3±ã35=(:2'1,.2:(6:,$7ã2&=8ã(
85=ð'=(1,$3±ã35=(:2'1,.2:(:ãð&=$-ð&)2722*1,:$1$:(7=02172:$1(
:02'8ã</8%7:25=ð&(3$1(/(',2'<6:,(&ð&( (/(.752/80,1(6&(1&<-1( 
.5<6=7$ã<3,(=2(/(.7
8.ã$'<6&$/21(,0,.52$6(0%/(5<(/(.7521,&=1(
0$6=<1<,$3$5$785$(/(.75<&=1(:<.218-ð&(,1'<:,'8$/1()81.&-(
1,(:<0,(1,21($1,1,(:ãð&=21(*'=,(,1'=,(-:1,1,(-6=<0'=,$/(
'587,=2/2:$1<.$%/(,32=267,=2/2:$1(35=(:2'<(/(.751$:(7
:<326$ 21(:=ãð&=.,35=(:2'<=:ã±.,(1237<&==ã2 21(=
,1'<:,'8$/1,(26ã21,õ7<&+:ã±.,(11$:(732ãð&=21(=35=(:2'1,.$0,
35ð'8(/(.75<&=1(*2/8%:<326$ 21(:
(/(.752'<:õ*/2:(6=&=27.,:õ*/2:(:õ*/('2/$03:õ*,(/'2%$7(5,,
25$=,11($57<.8ã<=*5$),78/8%,11(*252'=$-8:õ*/$=0(7$/(0/8%%(=
:52'=$-867262:$1<&+:(/(.7527(&+1,&(
(/(0(17<,=2/$&<-1('20$6=<185=ð'=(ý/8%635=õ78
(/(.7527(&+1,&=1(*2:<.&$ã.2:,&,(=0$7(5,$ã8,=2/$&<-1(*2/8%
=$:,(5$-ð&(&=õ6&,0(7$/2:( 13*1,$='$=*:,17(0:(: ,11(1, 
,=2/$725<2%-32=585.,.$%/2:(25$=
'=,$ã
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&,ð*1,., ,11(1, &,ð*1,.,2%-õ7(32=<&-ð 
32-$='<6$02&+2'2:(,32=267$ã(32-$='<0(&+$1,&=1(35=(=1$&=21(
=$6$'1,&=2'235=(:2=826±% ,11(1, 7(2%-õ7(32=<&-ð :ãð&=1,(=
6$02&+2'$0,262%2:272:$52:<0, .20%, 25$=6$02&+2'$0,:<6&,*2:<0,
32-$='<6$02&+2'2:('275$163257872:$52:(*2
&=õ6&,,$.&(625,$'232-$='±:6$02&+2'2:<&+2%-õ7<&+32=<&-$0,2'
'2
0272&<./( 7$. (027252:(5< 25$=52:(5<:<326$ 21(:3202&1,&=(
6,/1,.,=:±=.,(0%2&=1<0/8%%(=
52:(5<':8.2ã2:(,32=267$ã(52:(5< :ãð&=$-ð&75=<.2ã2:(:±=.,
52:(5<'267$:&=( %(=6,/1,.2:(
:±=.,'/$26±%1,(3(ã12635$:1<&+1$:(7=6,/1,.,(0/8%1$3õ'=$1(
0(&+$1,&=1,(:,11<6326±%
&=õ6&,,$.&(625,$32-$='±:2%-õ7<&+32=<&-$0,2''2
:±=.,'=,(&,õ&(,,&+&=õ&,
35=<&=(3<,1$&=(3<32=267$ã(32-$='<%(=1$3õ'80(&+$1,&=1(*2,&+
&=õ6&,
'=,$ã
6WDWNLSRZLHWU]QH6WDWNLNRVPLF]QHLLFKF]öFL
,PSRUWWXUHFNLJOREDOQLH]DRNUHVVW\F]HþOLVWRSDGUZ\QRVL86'


(NVSRUW]3ROVNLZDUWRèJOREDOQD86'
&=õ6&,72:$5±:2%-õ7<&+32=<&-ð/8%





































'=,$ã
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-$&+7<,32=267$ã(-('1267.,3ã<:$-ð&(:<32&=<1.2:(/8%632572:(
ã2'=,(:,26/$56.,(,.$-$.,
/$7$51,2:&(67$7.,32 $51,&=(32*ãõ%,$5.,' :,*,3ã<:$-ð&(,,11(
-('1267.,3ã<:$-ð&(
32=267$ã(-('1267.,3ã<:$-ð&(:ãð&=$-ð&2.5õ7<:2-(11(,ã2'=,(
5$781.2:(,11(1, ã2'=,(:,26/$56.,(
32=267$ã(.216758.&-(3ã<:$-ð&( 1375$7:<=%,251,.,.2)(5'$0<
35=<67$1,(%2-(,=1$.,1$:,*$&<-1( 
67$7.,,,11(.216758.&-(3ã<:$-ð&(35=(=1$&=21('2=ã202:$1,$
'=,$ã
3U]\U]ñG\QDU]öG]LDLDSDUDW\RSW\F]QHIRWRJUDILF]QHNLQHPDWRJUDILF]QHSRPLDURZHNRQWUROQHSUHF\]\MQHPHG\F]QH
LFKLUXUJLF]QH]HJDU\FLHQQHL]HJDUNLQDUöF]QHLQVWUXPHQW\PX]\F]QHLFKF]öFLRUD]DNFHVRULD
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(NVSRUW]3ROVNLZDUWRèJOREDOQD86'

$3$5$7<)272*5$),&=1( ,11(1, ),/02:( /$03<%ã<6.2:( )/(6=( 25$=
 $5±:.,%ã<6.2:(,11(1, /$03<:<ã$'2:&=(2%-õ7(32=<&-ð
)272.23,$5.,237<&=1(.23,$5.,67<.2:(/8%7(502.23,$5.,
35=<5=ð'<,85=ð'=(1,$67262:$1(:0('<&<1,(&+,585*,,6720$72/2*,,
/8%:(7(5<1$5,,:ãð&=$-ð&$3$5$785õ6&<17<*5$),&=1ð,11ð$3$5$785õ
(/(.7520('<&=1ð25$=35=<5=ð'<'2%$'$1,$:=52.8
635=õ7'20(&+$127(5$3,,$3$5$7<'20$6$ 8$3$5$785$'27(67±:
36<&+27(&+1,&=1<&+$3$5$785$,635=(7'22=2127(5$3,,7/(127(5$3,,
$(52=2/27(5$3,$3$5$7<'26=78&=1(*22''<&+$1,$,,11(5(63,5$725<
/(&=1,&=(
32=267$ã(5(63,5$725<25$=0$6.,*$=2:(=:<ãð&=(1,(00$6(.
2&+5211<&+1,(326,$'$-ð&<&+$1,&=õ6&,0(&+$1,&=1<&+$1,:<0,(11<&+
),/75±:
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5RF]Q\LPSRUWWRZDUÑZGR0DOH]ML
ZJVHNFMLWRZDURZ\FKLWRZDUÑZQDSR]LRPLHF\IURZHMDJUHJDFML3&1 

6HNFMD,u=ZLHU]öWD\ZHSURGXNW\SRFKRG]HQLD]ZLHU]öFHJR 

uNRQLH\ZH
,PSRUWQLHUHJXODUQ\uPOQ86'URF]QLH
3ROVNDGRVWDUF]\äDZLHU]FKRZFHGOD.UÑOHZVNLHM*ZDUGLL.RQQHM0DOH]MLZODWDFK u2EHFQLHSURZDG]RQHVñ
UR]PRZ\QDWHPDWZVSÑäSUDF\Z]DNUHVLHK RGRZOLNRQLZLHU]FKRZ\FKZ0DOH]ML 
2JUDQLF]HQLDZGRVWöSLHGRU\QNXZSU]\SDGNX]ZLHU]ñW\Z\FKuZ\PDJDQDLQG\ZLGXDOQD]JRGDZäDG]
ZHWHU\QDU\MQ\FK0DOH]MLQDLPSRUWRUD]NRQLHF]QR èSRQLHVLHQLDNRV]WÑZNZDUDQWDQQ\

uPLöVRZRäRZHPURRQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uPOHNRLPLHWDQD ]DJöV]F]RQH 
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'
uVHUZDWND
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'
uPDVäRLLQQHWäXV]F]HRUD]ROHMHRWU]\P\ZDQH]POHND 
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uVHU\LWZDURJL
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2JUDQLF]HQLDZGRVWöSLHGRU\QNXZSU]\SDGNX\ZQRFLNRQLHF]QRèSRVLDGDQLDPX]XäPDþVNLHJRFHUW\ILNDWX\ZQRFLeKDODOs
:HGäXJLQIRUPDFMLSRVLDGDQ\FKSU]H]:(+X]\VNDQLHWDNLHJRFHUW\ILNDWXZ3ROVFHMHVWPROLZHFKRFLDNRV]WRZQH.RV]WX]\VNDQLD
FHUW\ILNDWXZ3ROVFHWRRN86']DMHGQRVWNöUR]OLF]HQLRZñWRZDUXQSWRQö

6HNFMD,,u3URGXNW\SRFKRG]HQLDUROLQQHJR

u]LHPQLDNLZLHHOXEFKäRG]RQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uFHEXODF]RVQHNSRU\RUD]LQQHZDU]\ZD
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uVXV]RQHZDU]\ZDVWUñF]NRZHäXVNDQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uMDEäNDJUXV]NLZLHH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uSV]HQLFDLPLHV]DQND\WD]SV]HQLFñ
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uPñNDSXGHUJUDQXONL]LHPQLDF]DQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uVNURELH
,PSRUWURF]Q\POQ86'

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'

2JUDQLF]HQLDZGRVWöSLHGRU\QNXZSU]\SDGNX\ZQRFLNRQLHF]QRèSRVLDGDQLDPX]XäPDþVNLHJRFHUW\ILNDWX\ZQRFLeKDODOs

8ZDJD GR VHNFML , L ,, U]ñG 0DOH]ML SU]HZLGXMH XUXFKRPLHQLH Z URNX  SURJUDPX UR]ZRMX UROQLFWZD L SURGXNFML ]ZLHU]öFHM
,QZHVWRU]\ ]DJUDQLF]QL RIHUXMñF\ ZVSÑäSUDFö WHFKQRORJLF]Qñ L Z ]DNUHVLH V]NROHþ PRJñ OLF]\è QD ZVSDUFLH ILQDQVRZH  ] EXGHWX
SDþVWZD:LHONRèURGNÑZ]RVWDQLHRNUHORQDZFLñJXQDMEOLV]\FKW\JRGQLLXMöWDZG]LHZLñW\POHWQLPSODQLHUR]ZRMX0DOH]ML
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EXUDF]DQHJR

uF]HNRODGDLLQQHSU]HWZRU\VSR\ZF]H]DZLHUDMñFHNDNDR
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2GQRWRZDQ\ODGRZ\LPSRUW]3ROVNL
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VNäDGQLNLXRGSRUQLDMñFHMHQDZDUXQNLNOLPDW\F]QH Z\VRNDWHPSHUDWXUDLZLOJRWQRè 0XV]ñE\èWHSDNRZDQHZRGSRZLHGQLH
RSDNRZDQLD QDED]LHIROLLDOXPLQLRZ\FKOXEZPHWDORZHSXGHäND 
2JUDQLF]HQLDZGRVWöSLHGRU\QNXZSU]\SDGNX\ZQRFLNRQLHF]QRèSRVLDGDQLDPX]XäPDþVNLHJRFHUW\ILNDWX\ZQRFLeKDODOs'OD
DONRKROLNRQLHF]QRèX]\VNDQLDLQG\ZLGXDOQHJR]H]ZROHQLDLPSRUWRZHJRRUD]Z\VRNLHFäRLDNF\]D RNZDUWRFL)2% 
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2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'
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uOHNL
,PSRUWURF]Q\POQ86'
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QHJRFMDFMLFRGRRSÑ QLHQLDZHMFLDZ\FLH RERZLñ]NXKRORJUDILF]QHJR]QDNRZDQLDOHNÑZ
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2JUDQLF]HQLDZGRVWöSLHGRU\QNXNRQLHF]QRèSRVLDGDQLDPX]XäPDþVNLHJRFHUW\ILNDWX\ZQRFLeKDODOs

uSUHSDUDW\VWRVRZDQHSU]HGLSRJROHQLXGH]RGRUDQW\LQQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'

0\GäRSUHSDUDW\SLRUñFHZRVNLZLHFH
uRUJDQLF]QHURGNLSRZLHU]FKQLRZRF]\QQHSUHSDUDW\GRSUDQLDF]\V]F]HQLD
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'
uSDVW\LNUHP\GRREXZLDPHEOLSRGäÑJQDGZR]LV]NäDOXEPHWDOX
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLu86'
uZLHFH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'

6XEVWDQFMHELDäNRZHVNURELHNOHMHHQ]\P\
uND]HLQD
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'

3URGXNW\FKHPLF]QHUÑQH
uURGNLSU]HFLZVWXNRZHSUHSDUDW\DQW\NRUR]\MQH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'

6HNFMD9,,u7ZRU]\ZDV]WXF]QHLZ\URE\]QLFKNDXF]XNLZ\URE\]NDXF]XNX
uLPSRUWURF]Q\POG86'SU]\SRGREQHMVNDOLHNVSRUWX
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uSROLPHU\VW\UHQX
uZDQQ\SU\V]QLFHXP\ZDONLVHGHV\PLVNLLLQVDQLWDUQH]WZRU]\ZV]WXF]Q\FK
uQDF]\QLDVWRäRZHNXFKHQQHLLQQHDUW\NXä\JRVSRGDUVWZDGRPRZHJR]WZRU]\ZV]WXF]Q\FK
uSR]RVWDäHDUW\NXä\]WZRU]\ZV]WXF]Q\FK
uNDXF]XNLV\QWHW\F]QH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
uWDP\WUDQVSRUWHURZH
,PSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\ODGRZ\LPSRUW]3ROVNL

6HNFMD,;uGUHZQRLZ\URE\]GUHZQDNRUHNLZ\URE\]NRUNDZ\URE\]HVäRP\LWG
'UHZQRLZ\URE\]GUHZQD
uGUHZQLDQHUDP\GRREUD]ÑZ
uGUHZQLDQHSU]\ERU\NXFKHQQHLVWRäRZH
uGUHZQLDQHDUW\NXä\PHEODUVNLHSR]RVWDäHDUW\NXä\GUHZQLDQH
ãñF]Q\LPSRUWURF]Q\POQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLZSR]\FMDFKMDNZ\HMuPOQ86'

3DSLHULWHNWXUD






,PSRUWURF]Q\POG86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uSDSLHUJD]HWRZ\Z]ZRMDFKOXEZDUNXV]DFK
uQLHSRZOHNDQ\SDSLHULNDUWVWRVRZDQ\GRSLVDQLDGUXNX
uQLHSRZOHNDQ\SDSLHULNDUWVLDUF]\QRZ\Z]ZRMDFKLDUNXV]DFK
uSDSLHUWHNWXUDZDWDFHOXOR]RZD
uSDSLHUWRDOHWRZ\ZDWDFHOXOR]RZDFKXVWHF]NLKLJLHQLF]QHWDPSRQ\GR
X\WNXGRPRZHJRVDQLWDUQHJROXEV]SLWDOQHJR

6HNFMD;,,,u:\URE\]NDPLHQLJLSVXFHPHQWXD]EHVWXPLNLLSRGREQ\FKPDWHULDäÑZZ\URE\FHUDPLF]QHV]NäRLZ\URE\]H
V]NäD

:\URE\]HV]NäD
uLPSRUWURF]Q\POQ86'
ZW\P
URF]Q\LPSRUWPOQ86'
URF]Q\LPSRUWPOQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLPOQ86'ZSR]\FMDFK
uOXVWUDZUDPDFKOXEQLHäñF]QLH]OXVWHUNDPLZVWHF]Q\PL
uZ\URE\]HV]NäDGRFHOÑZVWRäRZ\FKNXFKHQQ\FKGHNRUDFML
uZäÑNQDV]NODQHRUD]Z\URE\]QLFK
uSR]RVWDäHZ\URE\]HV]NäD

6HNFMD;,9u3HUä\QDWXUDOQHOXEKRGRZODQHNDPLHQLHV]ODFKHWQLHPHWDOHV]ODFKHWQHLWG

0HWDOHV]ODFKHWQH
uVUHEUR
5RF]Q\LPSRUWPOQ86'
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLPOQ86'

6HNFMD;9u0HWDOHQLHV]ODFKHWQHLZ\URE\]QLFK

HOD]RHOLZRVWDO
uURF]Q\LPSRUWPOG86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uRGSDG\L]äRPHOLZDLVWDOL
uNñWRZQLNLNV]WDäWRZQLNLLSURILOH]HVWDOLQLHVWRSRZHM
uZ\URE\ZDOFRZDQHSäDVNLH]HVWDOLQLHUG]HZQHM

:\URE\]HOLZDLVWDOL
LPSRUWURF]Q\POG86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH
2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uUXU\SU]HZRG\UXURZHEH]V]ZX
uGUXWNROF]DVW\VWDORZ\
uVWRäRZHNXFKHQQHOXELQQHDUWJRVSGRP]HOLZDOXEVWDOL





uZ\URE\VDQLWDUQH]HOLZDOXEVWDOL
uSR]RVWDäHDUW\NXä\]HVWDOL

0LHG LZ\URE\]PLHG]L
uuLPSRUWURF]Q\POG86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uV]WDE\SUöW\LNV]WDäWRZQLNL]PLHG]L
uEODFK\JUXEHFLHQNLHRUD]WDPD]PLHG]L

$OXPLQLXPLZ\URE\]DOXPLQLXP
uLPSRUWURF]Q\POG86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH

2GQRWRZDQ\LPSRUW]3ROVNLuPOQ86'ZSR]\FMDFK
uIROLDDOXPLQLRZD
uSR]RVWDäHDUW\NXä\]DOXPLQLXP

1DU]öG]LDSU]\ERU\LLFKF]öFL
uLPSRUWURF]Q\POQ86'
ZW\PZLöNV]HSR]\FMH
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