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Ekspansja zagraniczna
Tendencje

Handel zagraniczny to lokomotywa polskiej gospodarki i skuteczne narzędzie stymulujące rozwój polskich firm.
Jego fundamentem są Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP).

Struktura polskiego handlu zagranicznego

Źródła: GUS |2018r. *Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018, Bank Pekao, przy współpracy PAIH  ss. 140, 144.

Wartość eksportu w 2019 r. : 238,4 mld EUR 

Roczny wzrost eksportu o 6,5% w 2019 r.

W ciągu 3 ostatnich lat wzrost eksportu usług o 46% 
a towarów o 19%.

42% firm ma od 2 do 5 zagranicznych kontrahentów.*
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Udział eksportu w przychodach polskich firm w tym MŚP * 
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Zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
jest jednym z głównych celów zidentyfikowanych
w rządowej Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Wzrost zagranicznej ekspansji umożliwi Polsce
ucieczkę przed pułapką średniego dochodu.
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Dokąd?

80% polskiego eksportu trafia do Unii Europejskiej

190,51 mld EUR - eksport do UE

47,62 mld EUR - eksport poza UE

TOP 5 partnerów handlowych Polski w eksporcie
i imporcie w 2019 r. (mld EUR)

Źródła: GUS | 2019 r., NBP | najnowsze dane nt PIB za 2019 r. *Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018, Bank Pekao, przy współpracy PAIH  ss. 134, 136, 142,145, 151. 

Polski Eksport Polskie inwestycje zagraniczne 

104 mld zł łączna wartość polskich inwestycji 
bezpośrednich za granicą 

TOP 5 destynacji inwestycyjnych 
polskich firm w 2019 r. (mld EUR)

8,2 mld zł  wartość polskich inwestycji bezpośrednich 
zrealizowanych w ciągu 2019 r.

TOP 5 (EKSPORT)*

Niemcy 65,1

Czechy 14,4

Wielka Brytania 14,1

Francja 13,8

Włochy 10,8

TOP 5 (IMPORT)*

Niemcy 50,9

Chiny 29,1

Rosja 14,4

Włochy 11,7

Niderlandy 8,7

TOP 5 (PIB)

Szwecja 1,26

Niemcy 0,26

Hiszpania 0,25

Czechy 0,16

Rumunia 0,15

Ekspansja zagraniczna
Polskie inwestycje i eksport - skala i kierunek



5

Ekspansja zagraniczna
Strategie MŚP 

Dokąd MŚP? Produkty czy usługi? Taktyka MŚP  

80% polskiego eksportu trafia 
do Unii Europejskiej
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Jak pozyskują kontrahentów?

Aktywność eksportowa polskiego MŚP i ich strategia*

27% średnich firm

19% małych firm

tylko 12% mikro firm
głównie jednorazowe kontrakty, 
krótkoterminowe

długoterminowe relacje z grupą 
kontrahentów

kontakty bezpośrednie +60% dla całego MŚP 

Internet blisko 30% dla mikro i małych | 7% średnich firm

targi /wystawy 42% aktywności firm średnich

TOP 5 destynacje eksportu MŚP*

54% | 68%

mikro i małe | średnie 

19% | 27%

14% | 22%

12% | 18%

11% | 15%

Obawa przed zagraniczną konkurencją, ryzyko kursowe, problemy z zatrudnieniem zagranicznych pracowników, brak możliwości
weryfikacji kontrahenta, wysokie koszty - to główne bariery działalności eksportowej MŚP.*

Źródła: GUS | 2018 r. *Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018, Bank Pekao, przy współpracy PAIH  ss. 134, 136, 142,145, 151. 
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Polskie hity eksportowe 

Telekomunikacja
34,4 mld zł

8,08 mld euro

Komputery 
i sprzęt biurowy

23,5 mld zł 
5,47 mld euro

Elektronika
71,2 mld zł

26,78 mld euro

Meble
47,6 mld zł 

13,47 mld euro

Produkty metalowe
47,1 mld PLN 

10,96 mld euro

Pojazdy
107,5 mld zł
27 mld euro

Maszyny i urządzenia
przemysłowe
40,6 mld zł 

9,46 mld euro

Mięso 
i produkty mięsne

26,4 mld zł 
5,23 mld euro

Energetyka
35,9 mld zł

8,37 mld euro

Ubrania
25,6 mld zł 

3,35 mld euro

Źródła: GUS | 2019r.



Kluczowe bariery w ekspansji
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Jakie są kluczowe bariery w ekspansji zagranicznej?

Instytucjonalne
Protekcjonizm – na docelowych rynkach (cła, bariery 
pozataryfowe)
Rozbudowana biurokracja - korupcja
Słaba ochrona prawna – egzekwowanie umów, ochrona 
własności intelektualnej, patenty
Niska świadomość wsparcia systemowego

Biznesowe
Silna, międzynarodowa konkurencja – słaba znajomość 
polskich marek, brak innowacyjnych produktów, 
ograniczona siła nabywcza konsumentów (konkurencja 
cenowa)
Wysokie koszty ekspansji – transport, inwestycje, 
pośrednicy, doradztwo, usługi finansowe etc.
Sieć zagranicznych kontaktów

Kapitałowe
Relatywnie mała (w wymiarze globalnym) 
skala działalności

Informacyjne
Aspekty regulacyjne
Otoczenie biznesowe
Czynniki kulturowe
Potencjalni partnerzy biznesowi

Pozostałe
Niska skłonność firm do ryzyka – strach 
przed „nieznanym”, zadowolenie ze wzrostu 
w oparciu o popyt krajowy
Niestabilność gospodarcza i polityczna w 
krajach trzecich



Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Oczy i uszy polskiego eksportera i inwestora
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Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Wszystko zaczyna się od informacji

Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm w 2019 r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)
jest punktem pierwszego kontaktu dla eksporterów
i inwestorów.

Agencja działa na rzecz intensyfikacji polskiego eksportu
oraz rozwoju polskich inwestycji zagranicznych. PAIH
udoskonala ofertę dla polskich małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP), jak również firm zainteresowanych
inwestycjami na terenie Polski.

Stale rozbudowywana jest oferta usług pro-eksportowych
dla potrzeb poszczególnych klientów, w tym pakiet
odpłatnych zaawansowanych usług. Trwają prace nad
wdrożeniem innowacyjnego systemu zarządzania relacjami
z klientem.

PAIH podejmuje też inicjatywy służące pobudzeniu
ekspansji zagranicznej. Jej ważnym elementem jest udział
w najważniejszych wydarzeniach biznesowych i targowych
na świecie.

Wsparcie 
inwestorów 

w Polsce

Wsparcie 
polskich 

eksporterów

>200 

>700 

>350  

podpisanych kontraktów eksportowych dzięki działalności 
ZBH  i Centrali

zorganizowanych spotkań B2B zorganizowanych przez PAIH 

zorganizowanych wydarzeń w Polsce i za granicą, których celem 
była promocja Polski, polskiego eksportu i polskich inwestycji 



11

Doradztwo lokalizacyjne

Analiza rynku, mwyszukiwanie nisz biznesowych „Biurko na start” w biurach PAIH

Minimalizacja ryzyka w wejściu na nowy rynek

Dobór instrumentówfinansowych
partnerów PAIH

Organizacja wizyt studyjnych, spotkań B2B, 
targów i szkoleń

Wyszukiwanie potencjalnych partnerów 
biznesowych

PAIH dysponuje międzynarodową siecią 70 Biur Handlowych PAIH na 6 kontynentach, ulokowanych na rynkach szybkiego wzrostu, charakteryzujących się
największym potencjałem możliwości biznesowych dla polskich eksporterów i inwestorów. Biura asystują przedsiębiorcom na każdym etapie realizowania
projektów. Firmy otrzymują również dostęp do instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje partnerskie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Kompleksowa oferta wsparcia ekspansji zagranicznej



www.paih.gov.pl

Webinaria 1

Odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców w czasach pandemii

Informacje 

COVID - 19 2

Aktywny 

e-program 

eksportowy
3

Misje 

gospodarcze  4

W 2021 r. planujemy realizację ok. 60 wydarzeń w formie online,
z wyeksponowaniem trendów gospodarczych i zachowań konsumenckich
w poszczególnych regionach.

Udostępniamy informacje rynkowe, podpowiadamy, z jakich szans
biznesowych może skorzystać przedsiębiorca. Przedstawiamy rysujące się na
horyzoncie zagrożenia. Wskazujemy ograniczenia w transporcie towarów.
Sygnalizujemy zmiany w lokalnych regulacjach.

Proaktywnie kojarzymy polskie firmy z biznesem międzynarodowym.
Tworzymy katalogi branżowe, organizujemy misje online, w trakcie których
prezentujemy produkty zainteresowanym kontrahentom, Program pilotażowy
dotyczył branży medycznej i przeprowadziliśmy go w Kenii. Kolejne
wydarzenie poświęciliśmy branży meblarskiej w Arabii Saudyjskiej.

Licząc się z tym, że obostrzenia będą się pojawiały i znikały, w 2021 r.
będziemy organizowali dedykowane misje gospodarcze dla mniejszych grup
przedsiębiorców.



www.paih.gov.pl

„Nasza platforma pomoże polskim firmom przezwyciężyć trudny czas związany z obecnym kryzysem i w dalszej perspektywie wzmocni

ich działaniach na rynkach międzynarodowych. Łączenie rodzimych przedsiębiorców w łańcuchy kooperacji to obecnie dla nas priorytet”

Kupuję / Sprzedaję Negocjuję Podejmuję współpracę Osiągam zysk

- p.o. Prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. 

Grażyna Ciurzyńska  
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Zapraszamy do współpracy

Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Kontakt: Centrum Eksportu 

e-mail: ce@paih.gov.pl

www.paih.gov.pl

mailto:ce@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/

