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1.1 Wprowadzenie 

Cel analizy 

Rozwój działalności eksportowej kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw jest jednym z celów 

wskazanych w Priorytecie „Konkurencyjna Gospodarka” określonym w Strategii rozwoju 

województwa kujawsko-pomorskiego 2020, Planie Modernizacji 2020+. W dokumencie wskazano, że 

priorytet ten ma na celu „zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, tak aby efektywnie 

konkurowała na rynkach międzynarodowych, np.: wzrostu liczby podmiotów eksportujących swoje 

produkty i usługi, (…)”. W związku z powyższym, naturalnym jest, że aktywność eksportowa 

w Regionie, stała się jednym z trzech obszarów zainteresowania analiz realizowanych na potrzeby 

opracowania Programu Rozwoju Gospodarczego opracowywanego w ramach realizacji projektu pn. 

„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających 

w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA) realizowanego przez 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, finansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaprojektowanie 

adekwatnych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności 

eksportowej wymaga sporządzenia diagnozy stanu obecnego, w tym także ujęcia perspektywy 

historycznej. 

Celem analizy jest wypracowanie założeń dla opracowania Programu Rozwoju Gospodarczego 

w wymiarze związanym ze wsparciem eksporterów i działalności eksportowej prowadzonej przez 

podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 

Struktura raportu 

W niniejszym raporcie przeanalizowano obecną sytuację eksportową w województwie kujawsko-

pomorskim, dokonano prognozy zjawisk i procesów oraz opracowano wnioski i rekomendacje. Analizy 

dokonano w oparciu o dane statystyczne oraz badania przeprowadzone przez zespół projektowy. 

Metodykę wraz z założeniami oraz wskazaniem znaczenia eksportu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego zawarto we wprowadzeniu. 

Pierwszym etapem analizy było badanie eksportu województwa w latach 2007-2018. W tych ramach 

czasowych przeanalizowane dane dotyczące liczby eksporterów oraz wartości eksportu, a następnie 

porównano je do wyników innych województw. Następnie zidentyfikowano i scharakteryzowano 

główne podmioty eksportujące w województwie, wraz z ich produktami eksportowymi. Wskazano 

również główne kierunki eksportowe dla podmiotów eksportujących z województwa i z kraju. Wyniki 

analiz przedstawiono w Rozdziale 2. 

Równolegle prowadzona była analiza działalności eksportowej mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw z województwa kujawsko pomorskiego. W tym celu zbadano trendy i zachowania firm 

z sektora MŚP w Polsce, a następnie szczegółowo zbadano działalność eksportową MŚP 

w województwie kujawsko pomorskim, w tym współpracę eksporterów z podmiotami zewnętrznymi.  
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Rozdział 3. dostarcza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia w zakresie eksportu. 

Instrumenty i programy wsparcia podzielono na publiczne oraz komercyjne. W pierwszej grupie 

wyróżniono programy i instrumenty realizowane przez administrację centralną oraz wsparcie 

regionalne i dostępne wirtualne narzędzia wsparcia. W zakresie analizy instrumentów zbadano 

również stopień ich wykorzystania. 

W ramach przeprowadzonych prognoz wyszczególniono trendy światowe w celu wskazania ich 

wpływu na rozwój działalności eksportowej w regionie. Prognozy dotyczące eksportu z województwa 

kujawsko pomorskiego oparto na wskazaniu specjalności eksportowych w regionie, priorytetowych 

kierunków dla promocji eksportu z województwa oraz identyfikowanym potencjale rozwojowym 

kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw w zakresie działalności eksportowej. Prognozy zawarto 

w Rozdziale 4. raportu. 

Analizę zakończono wnioskami podsumowującymi zaobserwowane trendy, zależności i prognozy. 

W końcowej części raportu zaproponowano rekomendacje dotyczące rozwoju eksportu 

z województwa kujawsko pomorskiego, na które składały się rekomendowane obszary wsparcia, 

proponowane instrumenty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz możliwe scenariusze 

rozwoju eksportu z województwa. 

 

Metodyka i ogólne założenia 

Diagnozę sytuacji eksportowej województwa przeprowadzono w oparciu o triangulację metod 

ilościowych i jakościowych. W znacznej mierze badania realizowane były równolegle względem siebie. 

 

 

Dane s tatystyczne 

o wielkości eksportu 

i wywozu 

wewnątrzwspólnotowego 

pozyskane z Kra jowej 

Administracji Skarbowej

Badanie przeprowadzone 

wśród przedsiębiorców 

z województwa kujawsko-

pomorskiego metodą wywiadu 

telefonicznego (CATI). 

Indywidualne wywiady 

pogłębione (IDI)

Warsztat s trategiczny 

z przedstawicielami 

przedsiębiorców oraz 

ins tytucji otoczenia biznesu

Metody jakościowe

Metody ilościowe
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Metody ilościowe: 

1. Dane statystyczne o wielkości eksportu i wywozu wewnątrzwspólnotowego pozyskane z Krajowej 

Administracji Skarbowej1. Dane gromadzone są w dwóch systemach: INTRASTAT, który jest 

systemem statystyki wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej, oraz EXTRASTAT – czyli 

systemu statystyki wymiany towarowej z krajami trzecimi. Z KAS pozyskano dane dotyczące 

wartości eksportu, liczby eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego oraz kierunków 

eksportu z regionu z lata 2007-2018. Dane zostały sporządzone także w podziale rodzaj 

działalności gospodarczej prowadzonej przez eksporterów – według klasyfikacji PKD. Analogiczne 

dane pozyskano również dla Polski – w celu dokonania porównań sytuacji województwa do 

pozostałych regionów, a także w odniesieniu do skali kraju. 

2. Wśród przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono badanie 

metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Badanie zostało przeprowadzone na próbie 390 

respondentów, z których wszyscy prowadzą działalność eksportową, bądź planują jej rozpoczęcie. 

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2019 roku i stycznia 2020 roku. 96% 

respondentów w badaniu reprezentowało MŚP, dzięki czemu wyniki badania wykorzystano do 

analizy tych przedsiębiorców. Ponadto, respondentów pytano o motywacje i bariery prowadzenia 

działalności eksportowej, a także o współpracę z zewnętrznymi instytucjami, jak i wykorzystanie 

i zapotrzebowanie na instrumenty wsparcia działalności eksportowej. 

 

Metody jakościowe: 

1. Analiza desk research – podstawowa metoda pozwalająca na poczynienie założeń, jak i weryfikację 

danych pozyskiwanych pozostałymi metodami. Analizę desk research w szczególności 

wykorzystano do opracowania narzędzi badawczych na potrzeby badań metodą CATI oraz IDI, 

a także identyfikacji głównych eksporterów i produkty eksportowych z województwa. Metodą 

desk research posłużono się również w celu identyfikacji dostępnych instrumentów wsparcia 

działalności eksportowej, czy też trendów gospodarczych, które posłużyły do eksperckiej analizy 

potencjału i prognoz dotyczących działalności eksportowej z województwa kujawsko-

pomorskiego. 

2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – przeprowadzone z przedstawicielami przedsiębiorców, 

instytucji otoczenia biznesu, administracji samorządowej i instytucji nauki z województwa 

kujawsko-pomorskiego. Wywiady pozwoliły na uzyskanie cennej wiedzy na temat trudności 

związanych z prowadzeniem działalności eksportowej, ale także na temat oceny istniejących 

instrumentów wsparcia i zapotrzebowania na nie. 

3. Warsztat strategiczny z przedstawicielami przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, 

pozwalający na weryfikację wstępnie wypracowanych wniosków z analiz, zidentyfikowanych 

specjalności eksportowych w regionu, a także głównych kierunków dla promocji eksportu, 

realizowanej z poziomu województwa. 

                                                           
1 Ze względu na specyfikę aktywności, jaką jest międzynarodowa wymiana handlowa, a także problemy z dostępnością 
szczegółowych danych statystycznych, niniejsza analiza koncentruje się przede wszystkim na wymiarze produktowym 
eksportu. Ponadto, w związku z metodą agregacji danych i sposobem ich udostępniania przez KAS na potrzeby 
przeprowadzanych analiz struktury produktowej eksportu posłużono się nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(poziom 3: grupy oraz poziom 4: klasy). 



 

7 

4. Analizy eksperckie zespołu projektowego – metoda horyzontalna, wykorzystywana w sposób 

ciągły, prowadząca do skutecznej realizacji działań, a docelowo sformułowania wniosków z analiz. 

 

1.2 Znaczenie eksportu dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Handel zagraniczny jest zasadniczym czynnikiem umożliwiającym przyspieszenie rozwoju 

gospodarczego, zarówno państw, jak i regionów. Postępujące procesy globalizacyjne ułatwiają 

wymianę handlową, na przestrzeni ostatnich lat wartość światowego handlu zagranicznego, liczona 

jako suma eksportu i importu, przekroczyła wartość 50% światowej produkcji. Ekonomiści szacują, że 

w obrocie międzynarodowym obecnie znajduje się ¼ światowej produkcji2.  

Eksport jest także uznawany za kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego państw Europy Środkowej 

i Wschodniej. Skok gospodarczy, który stał się udziałem krajów Europy Środkowej i Wschodniej 

(Central and Eastern Europe, CEE) często określany jest mianem cudu gospodarczego i znaczny w nim 

udział ma aktywność eksportowa. Jest to spójne z trendami w rozwoju gospodarczym Polski. 

W opublikowanym przez NBP opracowaniu Jan Hagemejer i Jakub Mućk wskazują, jak ważna była rola 

eksportu oraz pionowej specjalizacji we wzroście gospodarczym Polski. „W latach 1995-2014 

przeciętny wkład eksportu do wzrostu PKB w Polsce wyniósł około 1,8 pkt. %. Mając na uwadze, że 

średnioroczna dynamika PKB wyniosła w tym okresie około 3,7% oznacza to, że eksport odpowiadał 

za około 47% wzrostu gospodarczego”3. Równolegle do wzrostu wartości eksportu, stopniowo rósł 

także udział eksportu we wzroście gospodarczym, co było charakterystyczne dla gospodarek 

przechodzących proces transformacji. Odróżnia to poniekąd kraje CEE od państw zachodnich. Jak 

wskazują Hagemejer i Mućk, „w gospodarkach [CEE], które (...) zmniejszały dystans do krajów UE15 

pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, eksport odgrywał niemalże dominującą rolę. 

Przeciętny udział eksportu we wzroście wartości dodanej na Słowacji, Węgrzech i w Czechach w latach 

1995-2014 wyniósł odpowiednio 87%, 78% oraz 70% Jednocześnie w gospodarkach Europy Zachodniej 

wymiana międzynarodowa w mniejszym stopniu przyczyniała się do wzrostu gospodarczego. Udział 

eksportu we wzroście gospodarczym Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii wyniósł w tym okresie 

średnio 34%, 26% oraz 32% W tej grupie wyjątkiem są Niemcy, których zwiększenie zdolności 

produkcyjnych było efektem ekspansji eksportowej tej gospodarki”. Z kraju zamkniętego, niemal 

autarkii, w przeciągu niespełna 30 lat Polska stała się krajem o ponadprzeciętnym wskaźniku 

otwartości gospodarki na handel (trade openness). Suma eksportu i importu przekracza 100% PKB, co 

plasuje Polskę znacznie powyżej średniej, także wśród państw europejskich. 

W 2018 r. łączna wartość eksportu z Polski wyniosła 932,5 mld zł. Zdecydowanymi liderami są 

województwa śląskie i mazowieckie (odbywa z wynikami przekraczającymi 100 mld zł), przy czym 

w 2018 r. wartość eksportu z województwa śląskiego była wyższa, niż eksport przedsiębiorstw 

mazowieckich. Eksport stanowi 44% wartości PKB kraju i wykazuje tendencję wzrostową. 

                                                           
2 Źródło: obserwatorfinansowy.pl 
3 Jan Hagemejer, Jakub Mućk, “Unraveling the economic performance of the CEEC countries. The role of exports and global 
value chains”, NBP, 2018 
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Działalność eksportowa pozwala na przyspieszony rozwój przedsiębiorstw, dynamiczny wzrost skali 

ich działalności, co bezpośrednio przekłada się na wzrost zatrudnienia. Eksport sprzyja prowadzeniu 

działalności innowacyjnej, zwykle oznacza też większą dojrzałość i stabilność przedsiębiorstwa. 

Motywacje prowadzenia działalności eksportowej 

Prowadzenie działalności eksportowej jest dla przedsiębiorstwa szansą rozwojową, ale jednocześnie 

wiąże się ze znacznie większym ryzykiem dla firmy, jest także znacznie trudniejsza, niż sprzedaż na 

rynku lokalnym. Warto jest zatem przyjrzeć się powodom, dla których przedsiębiorstwa podejmują 

aktywność na rynkach zagranicznych.  

Z badania CATI przeprowadzonego na zlecenie PwC na przełomie grudnia 2019 r. i stycznia 2020 r. 

wśród eksporterów województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że głównymi powodami, dla 

których przedsiębiorcy kujawsko-pomorskiego prowadzą handel zagraniczny jest ogólnie pojęte 

szukanie większego rynku zbytu oraz możliwość zwiększenia zysków wynikająca z wyższych cen, za 

jakie dane produkty bądź usługi firma może sprzedać. Wyniki ankiety telefonicznej w zakresie 

czynników motywujących działalność eksportowa przedstawiono na poniższym wykresie (Wykres 1.). 

 

Wykres 1. Czynniki motywujące działalność eksportową 

 
Źródło: Opracowanie własne, n=390 

 

Odpowiedzi od przedsiębiorstw poszczególnych wielkości pokrywają się z trendami widocznymi 

w ujęciu całościowym. Czynnikami najczęściej wskazywanymi były czynniki związane z popytem i ceną 

– przedsiębiorcy chcą wejść na rynek zagraniczny, jeżeli będzie on bardziej konkurencyjny niż krajowy, 

co przełoży się na większy zysk firmy. Wartym uwagi jest trzeci najpopularniejszy czynnik, 

tj. „zapewnienie długoterminowej współpracy z partnerem zagranicznym”. Firmy zwracają uwagę na 

koszty transakcyjne wynikające z podjęcia działalności eksportowej, wejście na nowy rynek wiąże się 

z poniesieniem kosztów, a zapewnienie odbioru produkowanych dóbr daje gwarancję zwrotu 
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poniesionych nakładów. Bariery instytucjonalne, do których, w szerokim ujęciu pojęcia instytucji, 

należą także koszty transakcyjne, stanowią istotną przeszkodę w rozwoju przedsiębiorstw, w tym 

w podejmowaniu działalności eksportowej. Innymi barierami instytucjonalnymi są ograniczenia 

administracyjne i regulacyjne w kraju. Niektórzy przedsiębiorcy wskazują, że choć wejście na rynek 

zagraniczny stanowi wyzwanie, to późniejsze funkcjonowanie na tym rynku może być łatwiejsze, niż 

w Polsce. Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród eksporterów z regionu, mniejsze 

ograniczenia regulacyjne i administracyjne w innych państwach stały się motywacją do podjęcia 

działalności eksportowej dla przedsiębiorstw.  

Istotność tych czynników wynika z częściowej możliwości bezpośredniego wpływu na nie przez władze 

regionalne. Popyt czy cena zależy od wielu elementów, będących poza kontrolą władz 

samorządowych, natomiast regulacje lokalne oraz zmniejszanie kosztów transakcyjnych poprzez 

nawiązywanie stabilnej współpracy, czy wsparcie polegające na katalizowaniu zawierania kontraktów 

handlowych przez eksporterów są działaniami, które mogą zostać wsparte także przez władze 

samorządowe. O ile władze samorządowe nie mają bezpośredniego wpływu na zmianę regulacji 

krajowych, to mają możliwość lobbowania niektórych rozwiązań w kontaktach z władzami 

centralnymi.  

Motorem eksportu jest pośrednio sytuacja na rynku krajowym. Przedsiębiorcy decydują się na 

uruchomienie działalności eksportowej, ponieważ rynek lokalny jest mniej dochodowy lub słabiej 

rozwinięty niż zagraniczny. Decyzje te nie wynikają z silnego otoczenia konkurencyjnego – jedynie 

nieliczni respondenci wskazali czynnik konkurencyjności rynku krajowego jako decydujący podczas 

planowania eksportu. Odpowiedzi firm wskazują na to, że działalność eksportowa jest pożądana, 

a przeszkodą do jej prowadzenia może być wysoki próg wejścia i ryzyko związane z inwestycją. 

Progiem wejścia są wszelkie trudności polegające na zdobyciu odpowiedniej wiedzy i know-how, 

opracowaniu strategii i struktury firmy, koszty uzyskania informacji oraz koordynacji, obsługa prawna 

inwestycji oraz koszty promocji i konkurowania na nowym rynku.  

Tylko 21% respondentów wskazało, że prowadzenie działalności eksportowej wynika z wewnętrznej 

strategii firmy. Wynik może świadczyć o stosunkowo częstej przypadkowości realizowanych działań. 

Z perspektywy planowania rozwoju społeczno-gospodarczego warto jest zadbać o wspieranie 

przedsiębiorstw w działaniach planistycznych, budowanie i wspieranie kultury przedsiębiorczości 

ustrukturyzowanej, wynikającej z opracowanych planów i strategii. Jest to także pewien wyznacznik 

dojrzałości przedsiębiorstw. 
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Eksport jako katalizator innowacyjności i wzrostu gospodarczego 

Prowadzenie handlu zagranicznego przynosi korzyści 

bezpośrednie w postaci dostępu do większego rynku, 

a w konsekwencji istotnie zwiększa potencjał rozwojowy 

każdego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, nie są to 

jedyne korzyści, jakie odnosi firma i otoczenie, w którym 

firma funkcjonuje. Badania dowodzą, że przedsiębiorstwa 

eksportujące towary lub usługi, charakteryzują się także 

wyższym stopniem innowacyjności niż podmioty, które 

funkcjonują jedynie na rynku lokalnym bądź krajowym. 

Podstawowym czynnikiem sprzyjającym innowacyjności 

jest transfer technologii, który często towarzyszy handlowi 

zagranicznemu. Szczególnie jest to ułatwione w firmach 

będących częścią Global Value Chains (GVC, globalne 

łańcuchy wartości). Spośród eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego jedynie 1,5% 

respondentów wskazało, że w przeciągu ostatnich 3 lat w firmie nie wprowadzono nowego, bądź 

ulepszonego produktu, usługi, metody produkcji, etc. Działalność eksportowa sprzyja innowacyjności 

poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy. Przedsiębiorcy, funkcjonując na innych rynkach, zdobywają 

jednocześnie informacje na temat nowych trendów, rozwiązań technologicznych, dzięki którym mają 

większą wiedzę w zakresie kierunków rozwoju także swoich produktów. Z drugiej strony, konkurencja 

co do zasady jest większa im większy rynek, na którym prowadzi się działalność. Oznacza to, że aby 

być w stanie konkurować na międzynarodowych rynkach, produkty i usługi oferowane przez polskich 

przedsiębiorców muszą być odpowiednio lepsze. Pomimo tego, że w niektórych branżach 

konkurencyjność polskich produktów i usług oparta jest o atrakcyjną cenę, w coraz większym zakresie 

firmy budują swoją pozycję rynkową w oparciu o wysoką jakość, a także innowacyjność oferowanych 

produktów i usług. Chęć utrzymania atrakcyjności oferty motywuje przedsiębiorców do prac nad 

ulepszaniem, rozwojem technologicznym oferowanych rozwiązań.  

Bariery utrudniające eksport 

Przeważająca większość przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora MŚP, nie prowadzi 

działalności eksportowej. Rozpoczęcie handlu na rynkach międzynarodowych jest istotnym krokiem 

w rozwoju przedsiębiorstwa, do którego niezbędny jest pewien poziom doświadczenia, dojrzałości 

firmy, a przede wszystkim odpowiednie zasoby finansowe, kadrowe, produkcyjne, ale także np. 

kompetencje zarządcze. W przypadku polskich przedsiębiorców, istotną barierę tworzą wahania 

kursów walutowych. Mitygacja ryzyka związanego z kursami walut wymaga od przedsiębiorców dość 

specyficznej wiedzy i umiejętności. W praktyce oznacza to często konieczność korzystania ze wsparcia 

doradczego, które z perspektywy przedsiębiorstwa stanowi dodatkowe obciążenie kosztowe. 

Umiejętności i wiedza pozwalające na bezpieczne korzystanie z dostępnych instrumentów mitygacji 

ryzyka walutowego nie są tak powszechne, jak np. doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości 

firmy. W przypadku małych podmiotów, które co do zasady dysponują znacznie mniejszymi środkami 

finansowymi, niż większe firmy, może być to istotna bariera w rozwoju działalności eksportowej. 

W przeciągu ostatnich 3 lat 

98,5% 
eksportujących firm 

z województwa kujawsko-

pomorskiego prowadziła 

także działalność 

innowacyjną co najmniej na 

poziomie przedsiębiorstwa. 
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W przeprowadzonej ankiecie wśród eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego, 

przedsiębiorcy wskazali istotne z ich punktu widzenia bariery w rozpoczęciu działalności eksportowej. 

Wyniki badania zaprezentowano na wykresie (Wykres 2.). 

 

Wykres 2. Główne bariery w rozpoczęciu działalności eksportowej 

 

Źródło: Opracowanie własne, n=390 

 

Najczęściej wskazywaną barierą są regulacje prawne dotyczące eksportu, które obowiązują w Polsce. 

Silnie widoczne są również przeszkody związane z ryzykiem inwestycyjnym i kompetencjami do 

prowadzenia eksportu. 30% badanych wymienia koszty transportu i logistyki wśród barier, jednak 

tylko niecały 1% respondentów uważa, że działalność eksportowa jest nieopłacalna. Przeszkody tego 

rodzaju wskazują na istnienie progu wejścia, w postaci kosztów i nakładów pracy, który często jest 

nieprzekraczalny dla niewielkich, niskobudżetowych przedsiębiorstw. Warto jest zwrócić uwagę, że 

wiele wymienionych barier ma charakter miękki, nie jest związana z brakiem kompetencji 

finansowych, czy podatkowo-prawnych w przedsiębiorstwach, ale z wiedzą i doświadczeniem na 

innych rynkach. Są to bariery, których pokonanie możliwe jest np. dzięki dostępności usług 

doradczych, dostarczeniu wiedzy, szkoleń, czy też umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy 

eksporterami. 
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Charakterystyka źródeł danych 

Autorzy raportu dołożyli wszelkich starań, w kontekście zaplanowania i przeprowadzenia niezbędnych 

badań, a także pozyskania najbardziej aktualnych danych, tak aby zaprezentowane w raporcie wnioski 

odzwierciedlały obecną sytuację eksportową w województwie i pozwalały na sformułowanie 

efektywnych rekomendacji na przyszłość. Niemniej jednak, należy podkreślić, że zgromadzone dane, 

na podstawie których przeprowadzono część analiz, charakteryzują  są pewnymi ograniczeniami.  

Dane pierwotne pozyskane z Krajowej Administracji Skarbowej na temat wielkości eksportu, podlegają 

następującym  uwarunkowaniom: 

 Zobowiązanie wypełniania i przedkładania deklaracji eksportowej w systemie INTRASTAT 

nałożono jedynie na podmioty, których wartość eksportu przekroczy określony próg. W rezultacie, 

według szacunków KAS, deklaracje wypełniane są przez stosunkowo niewielką część podmiotów 

eksportujących. Należy jednak mieć na uwadze, że za działalność eksportową w przeważającej 

większości odpowiadają podmioty duże, które mimo iż stanowią niewielki procent w ogólnej 

liczbie eksporterów to generują zdecydowaną większość całego eksportu.  Tym samym, oznacza 

to, że raportowaniu podlega wartość eksportu, która pozwala na wnioskowanie na temat tego 

rodzaju działalności. W związku z powyższym, możliwe jest ekstrapolowanie danych 

gromadzonych od podmiotów prowadzących działalność eksportową, którzy przedkładają 

deklaracje eksportowe na całą populację eksporterów.  

 Około 20% wartości eksportu nie jest przyporządkowana do żadnego z województw. Jest to 

działalność prowadzona przez przedstawicielstwa handlowe zagranicznych podmiotów, które 

w Polsce mają nadany numer identyfikacji podatkowej NIP, ale nie figurują w bazie REGON. Numer 

REGON wykorzystywany jest do przyporządkowania danego przedsiębiorstwa do regionu, 

w którym prowadzi działalność gospodarczą.  Badacze GUS podejmowali próby doszacowania 

udziału regionów w eksporcie krajowym, jednak uznano, że jest to nieefektywne i obarczone 

bardzo dużym ryzykiem błędu.  

 Przedsiębiorcy wypełniając deklarację eksportową mają możliwość wystąpienia do KAS 

o zachowanie poufności danych (włącznie z numerem REGON), co uniemożliwia ich identyfikację, 

a w konsekwencji przyporządkowanie do konkretnego województwa. 

 Przyporządkowanie do danego regionu w statystyce eksportowej nie musi być równoznaczne 

z miejscem produkcji eksportowanych towarów. Oznacza to, że nawet jeśli działalność 

produkcyjna danej firmy jest ulokowana w województwie kujawsko-pomorskim, ale siedziba firmy 

znajduje się poza województwem, wartość eksportu tego przedsiębiorstwa zostanie 

przyporządkowana zgodnie z siedzibą firmy.  

 Na uwadze należy mieć także działalność firm, które zajmują się pośrednictwem w zakresie 

eksportu. W przypadku sprzedaży towaru przez producenta do takiej firmy, która następnie 

wyeksportuje ten towar do państwa trzeciego, dane dotyczące eksportu zostaną 

przyporządkowane do firmy-pośrednika, a nie producenta.   

 Izbę Administracji Skarbowej obowiązuje konieczność zachowania tajemnicy statystycznej. 

Oznacza to, że przekazując dane podmiotom trzecim, urząd zobowiązany jest do zapewnienia, że 

na podstawie otrzymanych danych podmiot trzeci nie będzie mógł zidentyfikować konkretnych 

firm i wartości ich eksportu. Jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty, dane 

dotyczące tych podmiotów nie mogą być publikowane, ani udostępniane. Z perspektywy 
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niniejszego opracowania, jest to trudność, którą należy mieć na uwadze. W przypadku danych 

o dużym poziomie ogólności, jak np. łączna wartość eksportu z województwa, ograniczenie to nie 

ma większego wpływu na otrzymane wyniki. Im większy oczekiwany poziom szczegółowości 

danych, tym większa szansa, że część danych zostanie objęta tajemnicą statystyczną. W przypadku 

niniejszego badania dotyczyło to podziału eksportu i eksporterów wg działalności PKD. Jeżeli 

w regionie jest mniej niż trzech eksporterów, których główna działalność określona jest danym 

kodem PKD, wówczas dane o eksporcie tych podmiotów zostaną wyłączone z zestawienia. 

Podobnie jeśli jeden podmiot odpowiedzialny jest za ¾ eksportu w danej branży (określonej 

kodem PKD), również dane dotyczące działalności eksportowej takiego przedsiębiorstwa zostaną 

utajnione.  

 Ze względu na ww. kwestię, tj. zachowania tajemnicy statystycznej dane agregowane są na 

poziomie uniemożliwiającym wskazanie konkretnych przedsiębiorstw biorących udział 

w wymianie handlowej między krajami. Z tego też względu prezentują poziom wymiany 

handlowej, kierunki eksportowe oraz przepływ towarów ze wszystkich przedsiębiorstw 

zlokalizowanych/ zarejestrowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (bez 

możliwości wskazania poziomu wymiany handlowej wyłącznie dla MŚP). 

NOTA METODOLOGICZNA 

Na moment przygotowania niniejszego opracowania  dla ww. ograniczeń (które cechują dane 

agregowane i udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową) nie istnieją alternatywne 

sposoby pozyskania danych eksportowych. Główny Urząd Statystyczny, pozyskując od 

Ministerstwa Finansów dane z deklaracji VAT, podejmuje wysiłek doszacowania pewnych danych, 

jednak osiągany poziom szczegółowości nie wpływa na istotne ustalenia, czy wnioski 

formułowane na podstawie danych otrzymanych bezpośrednio z Krajowej Administracji 

Skarbowej. Nie identyfikuje się rozbieżności w zakresie wartości eksportu ogółem, a jedynie 

w liczbie eksporterów. Z uwagi na fakt, że KAS udostępnia dane na temat liczby eksporterów, 

którzy przedkładają deklaracje eksportowe, podczas gdy GUS dokonuje doszacowania tej liczby 

w oparciu o dane pozyskiwane z Ministerstwa Finansów, zauważalna jest różnica w liczbie 

eksporterów podawanej przez obie instytucje. Niemniej jednak, należy zauważyć, że eksporterzy, 

którzy przedkładają deklaracje eksportowe odpowiadają za przeważającą wartość i wolumen 

eksportu, zatem uprawnione jest wnioskowanie w zakresie dominujących branż eksportowych, 

czy też kierunków eksportowych na podstawie danych udostępnianych przez KAS. 

GUS podejmuje się jedynie doszacowania ogólnej liczby eksporterów w Polsce, nie wskazując 

siedziby podmiotów eksportujących. Oznacza to, że dane w zakresie pochodzenia regionalnego 

eksporterów dostępne są jedynie z Krajowej Administracji Skarbowej. Należy tym samym przyjąć, 

że wskazywana w niniejszym raporcie liczba eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego 

może być  niedoszacowana i faktycznie działalność eksportową prowadzi większa liczba 

przedsiębiorstw. W odniesieniu do niniejszego raportu, ograniczenie to oznacza, że na podstawie 

danych dotyczących liczby eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego, nie jest w pełni 

możliwe precyzyjne oszacowanie liczby przedsiębiorstw zainteresowanych instrumentami 

wsparcia działalności eksportowej. Niemniej jednak, dane pozwalają na dokonywanie porównań 

pomiędzy regionami, czy też wnioskowanie na podstawie udziału eksporterów z poszczególnych 

regionów w ogólnej liczbie polskich eksporterów – gdyż dane dla wszystkich regionów 
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Mimo powyższych wyzwań związanych z charakterem dostępnych danych, Wykonawca dołożył starań, 

aby nie miały one wpływu na wyniki przeprowadzonych analiz i pozwoliły na przedstawienie możliwie 

szczegółowego obrazu sytuacji eksportowej w województwie kujawsko-pomorskim. 

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na cel prowadzenia analiz, jakim jest wypracowanie rekomendacji 

kierunkowych, o charakterze strategicznym, obserwacja trendów i próba sporządzenia prognoz 

gospodarczych w dalekiej perspektywie. Skuteczna realizacja takich celów możliwa jest także dzięki 

triangulacji metod badawczych, które względem siebie są komplementarne, a jednocześnie pozwalają 

na zachowanie schematu przypominającego mechanizm checks and balances (tj. równowagi pomiędzy 

różnymi źródłami danych). 

gromadzone są w ten sam sposób, a zatem podlegają tym samym ograniczeniom. Na podstawie 

analizy danych udostępnianych przez KAS uprawnione jest także wnioskowanie odnośnie branż, 

w  których działa więcej bądź mniej eksporterów. Jedynym sektorem, którego działalność 

eksportowa może w pewnym stopniu być niedoszacowana są usługi. Wynika to jednak 

z charakteru prowadzonej działalności, który przez samych przedsiębiorców nie zawsze 

kwalifikowany jest jako eksport, aniżeli ograniczeń, którym podlegają statystyki prowadzone przez 

KAS. 

Wszystkie opisane powyżej ograniczenia i wyzwania uwzględniane były przez zespół projektowy 

na każdym etapie analizy. Tym samym, należy podkreślić, że prezentowane w niniejszym raporcie 

wnioski i rekomendacje są wynikiem wielokryterialnych analiz, zastosowania różnych metod 

badawczych i zostały sporządzone na podstawie danych pozyskanych z różnych źródeł, tak aby 

zminimalizować wpływ opisywanych powyżej czynników.. 



 

15 

 

 

 

Rozdział 2 Analiza 

eksportu województwa 
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2.1 Analiza eksportu województwa w latach 2007-2018 

 
W 2018 r. działalność eksportowa w województwie kujawsko-pomorskim odpowiadała za 29% PKB 

regionu. Udział eksportu systematycznie rósł, w 2007 roku wynosił zaledwie 21% PKB województwa. 

Na przestrzeni dwunastu lat poddanych analizie, wartość eksportu rosła średniorocznie o 7,8%. Jest 

to tempo wzrostu przewyższające wzrost PKB, jednak z uwagi na fakt, że jest poniżej średniej krajowej 

liczonej na 8,5% w tym samym okresie, trudno jest je uznać za w pełni zadowalające. 

W 2018 roku wartość eksportu z województwa wyniosła 27 173 mln zł i stanowiła 2,91% eksportu 

towarów i usług z Polski. Wiodącymi branżami w działalności eksportowej jest produkcja masy 

włóknistej, papieru i tektury oraz produkcja tworzyw sztucznych. Dodatkowo przetwórstwo tworzyw 

sztucznych jest także znacząco reprezentowane pod względem liczby eksporterów. W kolejnych 

podrozdziałach omówiono szczegółowo zagadnienia związane z wielkością eksportu z województwa 

kujawsko-pomorskiego, wskazano wiodące branże oraz kierunki eksportowe z województwa. 

Omówiono porównanie działalności eksportowej kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw do 

pozostałych regionów Polski, a także dynamikę zachodzących zmian. 

Liczba eksporterów i wartość eksportu województwa kujawsko-pomorskiego 

Wykres 3. Liczba eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 



 

17 

Na wykresie (Wykres 3.) przedstawiono liczbę eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego 

w latach 2007-20184. W przeciągu 12 lat obserwowano tendencję wzrostową. W 2014 roku wystąpił 

chwilowy spadek, jednak kolejne lata przyniosły ponowny wzrost. W przeciągu 12 lat liczba 

eksporterów wzrosła o prawie 57%, wynosząc w 2018 roku 1662 podmiotów. 

Powyższe dane zostały pozyskane z KAS, a więc należy je traktować szacunkowo. KAS estymuje, że 

jedynie część podmiotów eksportujących towary bądź usługi, przedkłada deklaracje do Izby – jest to 

uzależnione od wartości towarów lub usług eksportowanych. Oznacza to, że liczba przedsiębiorstw 

z województwa kujawsko-pomorskiego jest wyższa. Niemniej jednak należy pamiętać, że wartość 

eksportu przedsiębiorstw, które nie składają deklaracji do KAS jest bardzo niewielka. Uprawnione jest 

także założenie, że w przypadku tych przedsiębiorstw, działalność eksportowa jest raczej incydentalna 

i nie prowadzona w sposób regularny.  

Wartość eksportu na przestrzeni lat 2007-2018 w województwie kujawsko-pomorskim podąża za 

ogólnopolskim wzrostowym trendem (Wykres 4.). Ostatnie 12 lat przyniosło dynamiczny rozwój 

eksportu – od 2007 roku jego wartość wzrosła w województwie o 129%, nieco mniej niż w skali kraju, 

gdzie wzrost wyniósł 148%. Konsekwentny rozwój doprowadził do osiągnięcia rekordowego wyniku 

w 2018 roku, kiedy wartość eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego wyniosła ponad 

27 mld zł.  

 

Wykres 4. Województwo kujawsko-pomorskie i Polska: Wartość eksportu w latach 2017-2018 
(w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Eksport z województwa kujawsko-pomorskiego stanowi stosunkowo niewielki odsetek krajowego 

eksportu. Na Wykresie 4 dla każdego roku wskazano jaki udział w eksporcie krajowym stanowiła 

                                                           
4 Zgodnie ze wskazaniem w nocie metodologicznej, dane dotyczą liczby eksporterów, którzy przedkładają deklarację 
eksportową do KAS. Wartości należy traktować poglądowo, w celach obserwacji trendów, bądź porównania rzędu wielkości 
z innymi województwami. 



 

18 

wartość eksportu województwa. Pomijając drobne wahania, udział przedsiębiorstw z regionu 

w eksporcie Polski oscyluje na poziomie 3% (Wykres 5.). Warto jest zastanowić się, czy jest to poziom 

zadowalający. Dane odnośnie udziału w wartości eksportu krajowego warto jest porównać z udziałem 

w liczbie eksporterów krajowych (Tabela 1.). Udział eksportu regionu w eksporcie krajowym oscyluje 

wokół 3%, przy czym od 7 lat utrzymuje się poniżej tego poziomu. Jednocześnie udział eksporterów 

kujawsko-pomorskich w ogólnej liczbie eksporterów krajowych jest o niemal 1 punkt procentowy 

wyższy. Oznacza to, że w porównaniu do innych województw więcej firm, w tym z sektora MŚP, 

prowadzi działalność eksportową, ale jednocześnie oznacza to, że średnia wartość eksportu 

przypadająca na przedsiębiorstwo jest niższa, a sama działalność bardziej rozproszona. Zjawisko należy 

jednak traktować jako szansę – łatwiej jest rozwinąć działalność eksportową, niż ją rozpocząć. 

Z perspektywy projektowania instrumentów wsparcia, jest to argument przemawiający za 

projektowaniem instrumentów wsparcia także dla doświadczonych eksporterów, których należy 

wesprzeć w wejściu na nowe rynki, bądź w zwiększaniu skali eksportowanych towarów i usług. 

 

Wykres 5. Udział wartości eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego w eksporcie Polski 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Tabela 1. Udział liczby eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego w liczbie 
eksporterów w Polsce 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

4,05% 3,98% 4,07% 3,98% 4,06% 4,10% 4,10% 4,03% 4,01% 4,03% 3,90% 3,90% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 
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Udział eksportu w PKB 

Udział działalności eksportowej w PKB jest jednym z elementów świadczących o otwartości gospodarki 

oraz jej poziomu umiędzynarodowienia.  

Wykres 6. Prezentuje porównanie udziału eksportu w PKB województwa kujawsko-pomorskiego oraz 

udziału eksportu krajowego w PKB Polski. Podobnie jak liczba eksporterów i wartość eksportu, udział 

eksportu w PKB wzrasta, zarówno w województwie, jak i w Polsce, jednak tempo wzrostu 

w województwie kujawsko-pomorskim jest niższe niż w skali kraju. Od 2007 roku w Polsce eksport 

zwiększył swój udział w produkcie krajowym brutto o 12 punktów procentowych, osiągając w 2018 

roku poziom 44%. Województwo kujawsko-pomorskie odnotowało wzrost jedynie o 8 punktów 

procentowych, kończąc rok 2018 z wynikiem 29% udziału eksportu w PKB.  

 

Wykres 6. Udział eksportu w PKB województwa kujawsko-pomorskiego oraz Polski (%) 

 

* w roku 2018 dla PKB województwa kujawsko-pomorskiego przyjęto dane szacunkowe z Banku Danych Lokalnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Kujawsko-pomorskie podąża za ogólnokrajowymi 

trendami, lecz obserwowany wzrost jest niższy niż w skali 

kraju. Dotyczy to wszystkich aspektów – liczby 

eksporterów, wartości eksportu oraz udziału 

eksportu w PKB. W perspektywie 12-letniej, analizowanej 

w niniejszym raporcie, średni roczny wzrost eksportu w Polski wyniósł 8,5%, podczas gdy średni roczny 

wzrost eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego za ten sam okres wyniósł 7,8%. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że przez ostatnie 5 lat województwo kujawsko-pomorskie co do zasady utrzymuje 

poziom udziału w krajowym eksporcie, co wskazuje, że tempo rozwoju eksportu z regionu w ostatnich 

Rozwój eksportu w województwie 

kujawsko-pomorskim odbywa się 

wolniej niż w skali kraju. 
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5 latach zbliża się do poziomu krajowego. Niemniej jednak, jeśli województwo chce rozwijać się 

szybciej, niż inne regiony, tempo wzrostu musi być większe. 

Obszary działalności eksporterów województwa kujawsko-pomorskiego 

W tabeli (Tabela 2.) przedstawiono dwadzieścia branż (definiowanych jako działalności gospodarcze, 

wg działów PKD), w których aktywna jest największa liczba eksporterów. Wyniki zaprezentowano dla 

lat 2007, 2010, 2013, 2016 i 2018, a uszeregowano je według największej liczby eksporterów w branży 

w 2018 roku. Prezentacja danych historycznych ma na celu zobrazowanie dynamiki zmian. 
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Tabela 2. Województwo kujawsko-pomorskie: 20 największych branż według liczby eksporterów w latach 2007-2018 (wg danych z 2018 r.) 

Główna działalność (wg PKD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Transport drogowy towarów i działalność usługowa 
związana z przeprowadzkami  

30 41 38 43 55 108 122 64 89 101 119 122 

2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  72 74 76 77 86 90 95 91 94 96 93 94 

3. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa  58 55 56 62 69 87 99 92 89 94 90 94 

4. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  57 50 45 48 55 57 64 67 80 86 90 77 

5. 
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego 
wyposażenia  

34 37 36 37 44 53 60 62 55 73 69 74 

6. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli  

26 15 27 35 64 88 84 54 45 48 60 63 

7. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych  31 31 33 30 39 47 47 45 45 54 54 51 

8. 
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami  

11 12 11 14 20 24 19 28 39 41 40 48 

9. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych  34 33 29 33 31 38 39 40 45 49 47 46 

10. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego  21 22 26 29 35 35 43 48 49 50 54 45 

11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie  20 20 26 26 33 30 28 32 30 39 35 43 

12. 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka 
mechaniczna elementów metalowych  

33 31 29 29 33 33 40 41 36 39 43 41 

13. Produkcja mebli   35 39 36 33 34 41 43 46 45 41 47 41 

14. 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych  

19 19 14 22 32 26 35 36 39 37 36 37 

15. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  

16 14 17 13 18 25 28 24 27 30 35 33 

16. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich  38 39 37 35 38 40 43 36 36 32 37 32 

17. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  32 30 28 31 28 26 28 37 33 33 30 30 

18. Produkcja wyrobów z papieru i tektury  21 21 21 22 26 28 26 29 29 27 25 29 

19. 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku 
syntetycznego w formach podstawowych  

16 18 18 16 21 23 23 22 23 22 27 25 

20. 
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania  

19 18 21 25 26 27 32 34 26 25 25 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS
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Istotną grupą jest sprzedaż detaliczna prowadzona poza 

siecią sklepową, straganami i targowiskami, do której 

należy wszelki handel prowadzony poprzez kanały 

internetowe (e-commerce). Działalność eksportowa 

prowadzona w ten sposób nazywana jest e-eksportem. 

Pomimo zdecydowanie mniejszej liczby eksporterów niż główne branże, w tej grupie odnotowano 

czterokrotny wzrost liczby podmiotów eksportujących w przeciągu 12 lat, z zaledwie 11 eksporterów 

do 48. Branżą o podobnym wzroście jest transport drogowy towarów, w której w 2018 roku działalność 

prowadziła największa liczba eksporterów. 

W tabeli poniżej (Tabela 3.) zaprezentowano 20 działalności (wg grupy PKD) , które charakteryzowały 

się największą wartością eksportu. Wyniki w tabeli przedstawiono według wartości z roku 2018. 

Liczba podmiotów eksportujących 

z branż transport drogowy towarów 

oraz e-eksport wzrosła ponad 

czterokrotnie w latach 2007-2018. 
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Tabela 3. Województwo kujawsko-pomorskie: 20 największych branż według wartości eksportu w latach 2007 – 2018, wg wartości w 2019 r. (w mln PLN) 

Główna działalność (wg PKD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  617 672 668 845 1 032 1 167 1 172 1 309 1 502 1 774 1 886 2 222 

2. Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury  1 026 872 847 1 418 1 785 1 790 1 896 1 775 1 816 1 651 1 646 1 989 

3. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  1 241 2 739 1 996 2 143 606 691 289 198 481 858 947 1 699 

4. 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku 
syntetycznego w formach podstawowych  

698 667 520 603 917 1 333 1 423 1 242 1 484 1 458 1 564 1 592 

5. Produkcja mebli  612 425 376 492 695 851 1 024 1 158 1 282 1 408 1 490 1 430 

6. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych  526 469 392 589 389 532 877 874 919 1 073 1 149 1 280 

7. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  555 614 780 832 950 1 142 1 178 1 195 1 153 1 077 1 093 1 169 

8. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa  379 408 306 455 544 734 663 726 750 960 1 190 1 100 

9. Produkcja wyrobów z papieru i tektury  150 162 146 269 484 548 612 676 764 759 904 1 047 

10. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych  342 326 301 295 386 466 488 549 666 814 898 968 

11. Zbieranie odpadów  390 320 409 636 576 527 455 641 676 750 758 760 

12. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych  320 276 264 412 400 560 586 397 418 461 763 675 

13. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia  62 60 73 108 159 152 192 185 217 305 474 556 

14. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych  145 163 204 293 426 445 456 520 608 592 518 548 

15. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana  172 165 230 296 344 343 420 499 520 581 609 546 

16. 
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów 
skrobiowych  

235 272 303 337 410 377 416 418 427 465 468 507 

17. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych  200 193 129 183 260 247 257 198 231 268 320 484 

18. 
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków  

95 104 132 156 162 256 319 346 526 564 484 445 

19. 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów  

194 219 195 265 306 318 317 329 327 351 380 414 

20. 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych  

124 122 107 108 174 200 198 232 291 306 366 398 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS
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Działalności wiodące w 2018 roku, takie jak produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (2 222 mln zł) 

i produkcja masy włóknistej, papieru i tektury (1 989 mln zł) odnotowują stały wzrost 

na przestrzeni lat. Wartość eksportowanych towarów z branży tworzyw sztucznych zwiększyła się 

ponad trzykrotnie od 2007 roku. Nie jest to jednak działalność o największym wzroście – ten 

zanotowała produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, a przyniósł on w ciągu 12 lat 

prawie dziewięciokrotny wzrost wartości eksportowanych towarów. Wartą uwagi działalnością jest 

także produkcja wyrobów z papieru i tektury, której wartość eksportu w ostatnich dwunastu latach 

wzrosła niemal siedmiokrotnie w stosunku do wartości towarów wyeksportowanych w roku 2007. 

Biorąc pod uwagę historię województwa związaną z przemysłem papierniczym i jego endogeniczny 

potencjał, dynamiczny wzrost eksportu produktów z tej branży jest szczególnie zadowalający.  

Warto jest zwrócić uwagę, że rodzaje działalności według działów PKD o największej liczbie 

eksporterów tylko częściowo pokrywają się z działalnościami o największej wartości eksportu. 

Transport drogowy towarów jest, z racji charakteru działalności i stosunkowo niskiego progu wejścia 

dla mikroprzedsiębiorców na rynek, najbardziej rozproszony, co ma odzwierciedlenie w liczbie 

eksporterów. Działalność związana z transportem towarów nie jest oczywistym dobrem eksportowym. 

Niemniej jednak, jeśli usługodawcami przedsiębiorstw transportowych są podmioty zagraniczne, 

usługa transportowa jest de facto eksportowana, bez względu na to gdzie fizycznie jest realizowana. 

 

Eksport województwa kujawsko-pomorskiego w porównaniu do innych województw 

W celu porównania, zestawiono dane eksportowe kujawsko-pomorskiego z wynikami innych 

województw (Wykres 7.). Na wykresie przedstawiono również skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 

dla każdego województwa (CAGR) określający średni roczny wzrost wartości eksportu w badanym 

okresie. Kolejność województw odpowiada wartościom eksportu osiągniętym w 2018 r. W celu 

zilustrowania dynamiki wzrostu, na wykresie wskazano lata: 2007, 2010, 2013, 2016 oraz 2018.  

Wykres 7. Wartość eksportu w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 
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Wykres 8. Wartość eksportu z poszczególnych województw w 2018 roku (mln PLN) 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Każde z 16 województw odnotowało w ciągu badanych 12 lat wzrost wartości eksportu. Wysokie 

nominalne wzrosty dotyczyły województw, które wykazują wysoki udział w eksporcie krajowym. 

Największa dynamikę wzrostu zaobserwowano w przypadku województwa podkarpackiego, w którym 

wartość eksportu wzrosła ponad trzykrotnie. Zbliżonego wzrostu doświadczyło województwo 

podlaskie, również potrajając swój wynik z 2007 roku, jednak nominalnie zajmuje ostatnie miejsce 

w rankingu eksportu z województw. 

Województwo kujawsko-pomorskie odznacza się stabilnym wzrostem, aczkolwiek konkurujące 

województwa wykazały się większą dynamikę wzrostu – województwo lubuskie i podkarpackie jeszcze 

w 2007 roku znajdowały się w rankingu poniżej kujawsko-pomorskiego, lecz aktualnie 

przedsiębiorstwa tam ulokowane prowadzą większą działalność eksportową. W 2018 roku 

województwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na 10. miejscu wśród województw pod względem 

wielkości eksportu. Również dziesiąte miejsce w rankingu województwo zajęło pod względem liczby 

eksporterów, co ilustruje Wykres 9. Największa liczba eksporterów prowadzi działalność 

w województwie mazowieckim, co zgodne jest z ogólną liczbą przedsiębiorstw zarejestrowanych 

w regionie. Warto jest zwrócić uwagę na średnią wartość eksportu liczoną na eksportera 

w województwie śląskim. W regionie o najwyższej wartości eksportu w 2018 roku działalność 

eksportową prowadzi o połowę mniejsza liczba eksporterów niż w województwie mazowieckim. 

Prosty rachunek wskazuje, że przybliżona wartość przypadająca na eksportera w regionie jest 

dwukrotnie wyższa niż w mazowieckim. Za gros eksportu ze Śląska odpowiada przemysł 

motoryzacyjny, który charakteryzuje się wysokimi wartościami przychodów generowanymi przez 

podmioty prowadzące tę działalność. Nie musi to jednak oznaczać równie wysokiej dochodowości ani 

wartości dodanej w eksporcie. 

 

Kujawsko-pomorskie 

dziesiątym województwem 

pod względem wartości 

eksportu w 2018 roku 
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Wykres 9. Liczba eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do innych 
województw 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

W poniższych tabelach (Tabela 4, Tabela 5.) zaprezentowano największe branże w Polsce 
odpowiednio według liczby eksporterów i wartości eksportu w 2018 roku. Wraz z danymi z 2018 roku 
przedstawiono dane historyczne z wybranych lat w celu ukazania dynamiki zmian. Branże zostały 
uszeregowane według wartości osiągniętej w roku 2018.  
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Tabela 4. Polska: 20 największych branż według liczby eksporterów w latach 2007-2018, wg danych z 2018 r. 

Główna działalność (wg PKD) 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Transport drogowy towarów i działalność usługowa 
związana z przeprowadzkami  

1 457 1 130 1 439 2 066 3 071 3 044 2 040 2 530 2 562 3 447 3 830 

2. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  1 829 1 779 1 744 1 931 2 065 2 081 2 147 2 209 2 236 2 264 2 265 

3. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa  1 381 1 353 1 481 1 661 1 917 2 102 2 067 2 146 2 115 2 160 2 253 

4. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, 
z wyłączeniem motocykli  

835 654 1 059 1 877 2 380 2 532 2 018 1 638 1 833 2 070 1 978 

5. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego  1 085 1 096 1 220 1 386 1 531 1 656 1 677 1 722 1 832 1 815 1 815 

6. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  1 148 1 189 1 213 1 276 1 364 1 426 1 456 1 489 1 481 1 511 1 550 

7. 
Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego 
wyposażenia  

720 702 765 914 1 096 1 195 1 192 1 232 1 340 1 400 1 423 

8. 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych  

700 744 900 1 031 1 141 1 254 1 304 1 370 1 421 1 439 1 393 

9. 
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami  

240 227 306 438 517 636 754 887 1 051 1 203 1 293 

10. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie  542 545 598 703 786 906 936 956 1 003 1 051 1 048 

11. Produkcja mebli  807 771 732 775 864 906 944 999 1 007 1 019 1 025 

12. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych  628 666 650 706 793 853 856 872 900 925 918 

13. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  

408 394 415 529 635 703 681 683 758 844 800 

14. 
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania  

660 636 603 656 714 731 766 789 777 724 761 

15. 
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka 
mechaniczna elementów metalowych  

477 524 466 514 566 627 654 649 706 708 728 

16. Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich  745 795 693 690 750 776 737 730 716 695 702 

17. 
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona 
w wyspecjalizowanych sklepach  

334 302 351 436 525 585 539 562 615 624 630 

18. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych  480 482 486 501 540 557 550 556 578 576 566 

19. Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych  344 346 349 352 384 382 406 413 440 437 471 

20. 
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
maszyn i urządzeń  

272 215 259 336 374 434 404 431 410 443 461 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS
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Tak jak w przypadku województwa 

kujawsko-pomorskiego, w eksporcie Polski 

dynamicznie wzrasta liczba podmiotów zajmująca się 

e-eksportem – z 240 w roku 2007, do 1 293 

w roku 2018. Pomimo silnej tendencji wzrostowej 

w województwie kujawsko-pomorskim e-eksporterzy z regionu stanowią jedynie 4,5% całkowitej 

liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową drogą elektroniczną. 

W 2018 roku branżą o największej liczbie działających w niej podmiotów eksportujących był transport 

drogowy towarów, podobnie jak w kujawsko-pomorskim. Branża cechuje się także szybkim 

przyrostem nowych podmiotów eksportujących, wynikającym z niskiego progu wejścia na rynek 

i stosunkowo dużego udziału mikroprzedsiębiorstw w branży. 

Wysoka dynamika wzrostu liczby 

e-eksporterów w kujawsko-pomorskim 

nie wystarcza, by nadążyć za trendami 

krajowymi 
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Tabela 5. Polska: 20 największych branż według wartości eksportu w latach 2007-2018, wg danych z 2018 r. (w mln PLN) 

Główna działalność (wg PKD) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego 
do pojazdów silnikowych  

24 301 22 095 23 427 27 409 32 764 33 958 37 834 42 576 48 700 54 400 60 195 64 175 

2. 
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli  

34 951 39 521 39 756 37 982 44 584 40 461 38 496 37 462 40 786 45 053 46 111 45 466 

3. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych  9 142 9 430 9 585 11 751 14 688 16 559 18 738 19 819 21 895 24 699 26 463 29 122 

4. Produkcja mebli  9 551 9 035 10 226 10 908 12 510 13 385 14 890 19 019 22 389 24 684 26 153 27 590 

5. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa  13 557 13 487 11 368 14 878 17 474 20 234 21 836 21 855 18 958 19 818 20 872 21 192 

6. 
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja 
wyrobów z mięsa  

3 715 4 246 5 077 7 062 9 176 11 068 12 398 12 823 14 836 16 876 19 202 20 774 

7. 
Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych  

6 123 6 160 7 028 7 998 9 810 12 292 13 646 13 982 14 781 15 066 16 325 17 026 

8. Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego  9 207 8 707 13 542 15 280 15 260 16 889 17 896 17 048 18 837 17 897 16 199 16 774 

9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana  5 609 5 645 6 365 7 496 9 649 12 252 15 064 15 905 16 065 15 876 15 672 16 422 

10. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych  6 842 8 001 6 754 6 562 7 990 9 505 10 042 10 312 10 294 11 456 13 755 15 294 

11. 
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów 
i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku 
syntetycznego w formach podstawowych  

7 506 8 499 6 637 9 028 11 781 12 522 12 290 12 169 12 566 11 982 13 765 14 170 

12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego  5 192 5 742 4 739 5 100 5 755 6 963 8 954 10 188 10 772 11 672 12 692 14 022 

13. Produkcja wyrobów z gumy  6 526 6 535 6 980 8 267 10 827 9 732 10 940 11 257 11 571 12 394 13 390 13 920 

14. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia  5 866 6 141 5 759 7 289 7 980 8 900 9 652 9 944 10 646 11 277 11 579 12 418 

15. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych  5 441 5 070 5 459 6 143 7 254 7 554 8 290 8 549 9 363 9 938 10 727 11 785 

16. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku  10 461 11 116 12 562 11 803 8 952 8 652 7 314 6 535 7 673 9 023 11 298 11 758 

17. 
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz 
wyrobów hutniczych  

7 666 8 727 4 796 5 356 9 495 9 604 8 417 8 886 8 852 8 262 11 299 11 694 

18. Górnictwo rud metali nieżelaznych  8 040 7 350 8 059 11 578 15 691 16 221 13 794 12 712 11 999 11 114 11 722 11 299 

19. 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 
i podobnych maszyn  

1 375 1 507 2 107 2 589 3 204 4 787 6 708 6 780 8 026 9 032 10 474 11 264 

20. 
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, 
maszyn i urządzeń  

7 116 6 046 8 362 7 833 13 055 10 899 14 259 15 449 19 360 11 809 7 599 10 881 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS
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Rynek motoryzacyjny, włączając w to produkcję komponentów i wyposażenia, dominuje w wartości 

towarów eksportowanych w 2018 roku. Największe fabryki zajmujące się produkcją sprzętu tego typu 

ulokowane są poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego, stąd branże wiodące w skali kraju 

nie mają dużego udziału w eksporcie regionu. Produkcja tworzyw sztucznych, produkcja mebli oraz 

pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa dopełnia pięć największych branż w Polsce pod 

względem wartości towarów eksportowanych. Stanowią one zarazem istotną część eksportu 

kujawsko-pomorskiego.  

E-eksport, pomimo szybko rosnącej liczby podmiotów wskazujących sprzedaż detaliczną prowadzona 

poza siecią sklepową jako dominującą działalność przedsiębiorstwa, nie znajduje się w pierwszej 

dwudziestce branż pod względem wartości eksportu, zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w Polsce. 

Oba rankingi zdominowane są przez sektor przetwórstwa przemysłowego. Warto jest jednak zwrócić 

uwagę, że działalność e-eksportowa może towarzyszyć innym działalnościom wskazywanym jako 

dominujące, według klasyfikacji PKD. Należy domniemać, że statystyki dotyczące handlu 

elektronicznego mogą być niedoszacowane. 

Charakterystyka wybranych znaczących podmiotów eksportujących i produktów 

eksportowych 

Województwo kujawsko-pomorskie słynie z produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych, dość silnie 

rozwinięta jest też branża związana z przetwórstwem metalu, wśród produktów eksportowych 

z regionu znane są także meble i elementy wyposażenia wnętrz, jedną z najsłynniejszych firm 

realizujących zamówienia na cały świat jest bydgoska PESA. Ponadto, w regionie powstało i urosło do 

rozmiarów dużych przedsiębiorstw wiele firm związanych z przetwórstwem spożywczym, z Polskim 

Cukrem na czele. W Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu, prowadzonym przy Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, cyklicznie wydawany jest katalog 

eksporterów i ich produktów eksportowych pn. „Made in Kujawsko-Pomorskie, Katalog Produktów 

Eksportowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Jest to obszerne opracowanie, które z jednej 

strony jest szansą dla samych firm na promocję oferowanych przez nich produktów i usług, a z drugiej 

strony jest dobrym narzędziem promocji regionu. Katalog jest szeroko kolportowany poza granicami 

kraju, m. in. do: 

 biur zamiejscowych PAIH, 

 polskich ambasad (szczególnie w krajach, gdzie nie funkcjonują biura PAIH),  

 ambasad państw trzecich w Polsce, 

 wybranych instytucji otoczenia biznesu, w tym zagranicznych izb handlowych.  

Ponadto, katalog jest dostępny podczas różnego rodzaju targów poza granicami kraju, na których 

województwo kujawsko-pomorskie posiada stoisko oraz podczas różnego rodzaju imprez krajowych 

z udziałem zagranicznych firm. Katalog przekazywany jest również uczestnikom misji zagranicznych 

w województwie i podczas rozmów dwustronnych z zagranicznymi partnerami. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono i scharakteryzowano wybrane znaczące podmioty eksportujące 

i wskazano eksportowane przez nich towary. Lista nie wyczerpuje katalogu eksporterów, jest 

wynikiem selekcji dokonanej przez zespół projektowy. Premiowane były przedsiębiorstwa, które same 

zainteresowane są rozpowszechnianiem informacji o prowadzonej przez siebie działalności 
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eksportowej, w związku z czym zgłaszają swoje produkty do katalogu opracowywanego przez COIE, 

czy też biorą udział w plebiscytach, rankingach. 

Podmioty eksportujące, wraz z ich charakterystyką, głównymi produktami i kierunkami eksportu, 

podzielono na dwie grupy: 

 Doświadczeni eksporterzy – firmy prowadzące stabilną działalność eksportową, zwykle także 

o największych przychodach; 

 Podmioty, które warto obserwować – przedsiębiorstwa, których skala działalności może być 

mniejsza, niż głównych podmiotów, jednak dynamiczny rozwój, ciekawe produkty, bądź 

unikalność spowodowały, że warto jest obserwować ich aktywność. 

Charakteryzowane podmioty eksportujące i ich produkty zostały podzielone według branż, w których 

funkcjonują. Podział jest umowny, zwykle według głównej działalności firmy. Wyodrębniono branże 

o największym udziale w rynku, takie jak przetwórstwo spożywcze, branża metalowa, papiernicza, 

tworzyw sztucznych i chemiczna, czy wyposażenia wnętrz (przede wszystkim w zakresie produkcji 

mebli). Przedstawicieli innych branż zaprezentowano zbiorczo, wskazując jednak obszar działalności 

eksportera. 

Doświadczeni eksporterzy 

BRANŻA METALOWA 

CRONIMET PL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo zajmujące się hurtowym zakupem 

złomu stali nierdzewnej oraz jego odzyskiem. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Finlandia, Szwecja, Hiszpania, Belgia  Mieszanka złomu stali nierdzewnej używana jako 

wsad do pieców hutniczych do produkcji stali 

DAMIX Sp. z o.o. Producent pod marką Produs wyposażenia sklepów 

i marketów. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Niderlandy, Rosja, kraje 

skandynawskie i bałtyckie, Wielka Brytania, 

Francja, Ukraina 

 Wózki sklepowe i transportowe 

 Systemy prowadzenia klienta i systemy wejściowe 

z bramkami elektronicznymi i mechanicznymi, 

 Wyposażenie do magazynów i stacji paliw 

INSTAL-PROJEKT 

GAWŁOWSCY, ŚCIERZYŃSCY 

Sp.j. 

Przedsiębiorstwo z branży grzewczej, oferujące szeroki 

asortyment grzejników, suszarek i grzałek 

elektrycznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Rosja, Ukraina, Włochy, Łotwa, 

Litwa, Niderlandy 

 Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

 Suszarki 



 

32 

 Grzałki elektryczne 

NOVA TRADING S.A. Jedno z największych centr serwisowych stali 

nierdzewnej i aluminium w Polsce i Europie. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Czechy, Słowacja, Szwajcaria, 

Austria, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, 

Ukraina, Rosja, Szwecja, Dania 

 Wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej oraz 

aluminium 

THYSSENKRUPP MATERIALS 

POLAND S.A. 

Wiodący dystrybutor metali w Polsce. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Unia Europejska, państwa rejonu NAFTA  Stal węglowa i nierdzewna 

 Aluminium 

 

 

BRANŻA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 

ABRAMCZYK Sp. z o.o. Producent mrożonych ryb i owoców morza, lider na 

polskim rynku. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Anglia, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, 

Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 

Niderlandy, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rumunia, 

Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Włochy 

 Mrożone ryby 

 Mrożone owoce morza 

COLIAN Sp. z o.o. Polski producent słodyczy, kulinariów i napojów, 

produkowanych pod markami Goplana, Solidarność, 

Jutrzenka, Grześki, Familijne, Śliwka Nałęczowska, 

Jeżyki, Akuku!, Mella, Hellena, Appetita i Siesta. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Unia Europejska, Europa Środkowo-

Wschodnia, Azja, Ameryka Północna i Bliski 

Wschód 

 Słodycze 

 Kulinaria 

 Napoje 

ELDOM Sp. z o.o. Sp.k. Firma produkująca mrożone owoce i warzywa, 

również ekologiczne. 

Siedziba firmy znajduje się poza granicami województwa, 
w Bydgoszczy usytuowany jest zakład produkcyjny 
wytwarzający głównie produkty marki Jutrzenka. 
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Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Belgia, 

Niderlandy, Szwajcaria, Czechy, Słowacja 

i kraje bałtyckie. 

 Mrożone owoce 

 Mrożone warzywa 

P.D. DROBEX Sp. z o.o. Jeden z czołowych producentów mięsa drobiowego 

oraz jego wyrobów. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kraje Unii Europejskiej: Wielka Brytania, 

Francja, Niemcy, Włochy i Niderlandy, 

ponadto Azja i Afryka. 

 Mięso świeże i mrożone 

 Przetwory mięsne 

GREENYARD FROZEN POLAND  

Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem 

owoców i warzyw. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Polska, Europa Zachodnia, Skandynawia, 

kraje bałtyckie, Europa Wschodnia, Bałkany 

 Mrożone owoce i warzywa 

 Dania gotowe 

GZELLA OSIE Sp. z o.o. Sp.k. Wiodący producent wędlin oraz przetwórstwa 

mięsnego. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Unia Europejska  Wędliny 

 Produkty mięsne 

FABRYKA CUKIERNICZA 

KOPERNIK S.A. 

Najstarszy producent pierników i wafli w Polsce, silna 

lokalna marka z tradycjami. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, 

Belgia, Francja, Czechy, Słowacja, Izrael 

 Katarzynki 

 Pierniki  

 Wafle teatralne 

FROSTA Sp. z o.o. Wiodący producent produktów mrożonych, głównie 

przetworów rybnych i dań gotowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Europa Zachodnia, Środkowa i Wschodnia  Mrożone przetwory rybne 

 Mrożone dania gotowe 

 Mrożone warzywa i zioła 
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KRAJOWA SPÓŁKA  

CUKROWA S.A. 

Największy producent cukru w Polsce z udziałem 

w wysokości 40% rynku.  

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Rosja, Niemcy, Grecja, Czechy, Słowacja.  Cukier 

 Cukierki 

 Kasze, mąki, płatki owsiane, skrobia ziemniaczana 

 Ketchupy, powidła, ogórki konserwowe 

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA 

„MLEKPOL” W GRAJEWIE 

 
 

Druga największa firma spożywcza w Polsce, lider 

skupu mleka eksportujący ponad 30% produkcji. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, 

Ameryka Południowa, Australia 

 Mleko 

 Mleko w proszku,  

 Sery, śmietany, masło 

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE 

KRUSZWICA S.A. 

Przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów 

roślinnych, największy w Polsce i jeden 

z największych w Europie Środkowej. 

Główne kierunki eksportu: Usługi: 

Węgry, Niemcy, Rumunia, Izrael, Bułgaria, 

Słowacja Gruzja, kraje bałtyckie 

 Oleje 

 Tłuszcze do smarowania 

 Pasty warzywne 

 Produkty profesjonalne 

 

BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH I CHEMICZNA 

ANWIL S.A. Jedyny producent polichlorku winylu w Polsce oraz 

wiodące przedsiębiorstwo w zakresie produkcji 

nawozów azotowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Czechy, Szwecja, Włochy, Dania, 

Turcja, Ukraina, Słowacja, Finlandia 

 Nawozy azotowe 

 Tworzywa sztuczne 

 Chemikalia 

Siedziba firmy znajduje się poza granicami województwa, 
w Bydgoszczy usytuowany jest Oddział ZPM w Bydgoszczy 
„Osowa”. 
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HANPLAST Sp. z o.o. Dostawca komponentów z tworzyw sztucznych, 

form wtryskowych oraz paneli fotowoltaicznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Szwecja, USA, Austria, Szwajcaria, Niemcy  Produkty z tworzyw sztucznych 

 Formy wtryskowe 

 Panele fotowoltaiczne  

BYDGOSKIE ZAKŁADY 

PRZEMYSŁU GUMOWEGO 

STOMIL S.A. 

Producent wyrobów gumowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, 

Białoruś, Włochy, Belgia 

 Węże hydrauliczne i przemysłowe 

 Płyty i wykładziny gumowe 

 Artykuły formowe 

 Uszczelnienia 

 Mieszanki gumowe 

 Zakucia hydrauliczne 

INDORAMA VENTURES  

POLAND Sp. z o.o. 

Firma jest częścią grupy Indorama Ventures, 

jednego z największych producentów poliestru na 

świecie oraz wiodącego producenta przędz 

wełnianych. Firma znajdująca się w Polsce 

produkuje politereftalan etylenu, powszechnie 

znany jako PET. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Czechy, Węgry  Politereftalan etylenu (PET) 

 

BRANŻA PAPIERNICZA 

MONDI ŚWIECIE S.A. Firma wytwarzająca produkty opakowaniowe 

i papiernicze. Przedsiębiorstwo o największej 

dynamice eksportu w Polsce, którego eksport 

stanowi 70% przychodów. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Turcja, Włochy i Wielka Brytania  Opakowania papierowe 

 Papier i wytwory z papieru 

PAPIERY POWLEKANE PASACO 

Sp. z o.o.  

Firma zajmująca się produkcją i sprzedażą papierów 

powlekanych. 
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Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, 

Argentyna, Australia.  

 Opakowania papierowe 

 Papier i wytwory z papieru 

 

BRANŻA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

CHAIRCONCEPT.COM Sp. z o.o. Producent i dostawca  mebli i kompleksowych 

rozwiązań wyposażenia wnętrz. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, 

Niderlandy, Belgia, Francja, Szwajcaria, Austria 

 Meble do wewnątrz 

 Meble na zewnątrz 

 Zabudowy recepcji, barów 

KATARZYNKI AKCESORIA 

MEBLOWE Sp. z o.o. 

Producent akcesoriów plastikowych i dostawca 

usług wtrysku z tworzyw sztucznych oraz 

malowania proszkowego. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Litwa, Belgia, Niemcy, Rumunia, Francja, Estonia, 

Niderlandy 

 Detale z tworzyw sztucznych 

 Usługi wtrysku z tworzyw sztucznych 

 Usługi malowania detali metalowych 

 

BRANŻA ELEKTRONICZNA 

OPTIGUARD Sp. z o.o. Producent elektronicznych zabezpieczeń 

antykradzieżowych dla sklepów. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Rumunia, RPA, Turcja, Litwa, Niemcy, Maroko, 

Hiszpania, Arabia Saudyjska, Kuwejt, 

Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwajcaria 

 Elektroniczne zabezpieczenia towarów 

 Software 

 Bramki antykradzieżowe i akcesoria 

ZAKŁAD ENERGOELEKTRONIKI 

TWERD Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją 

i projektowaniem układów 

energoelektronicznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Rosja, Białoruś, Ukraina, Filipiny, Wenezuela, 

Katar, Czechy 

 Przemienniki częstotliwości 

 Inwertery do elektrowni słonecznych, 

wiatrowych i wodnych 

 Inwertery do ładowania akumulatorów 

i napędów pojazdów elektrycznych 
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BRANŻA USŁUG IT 

ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER 

POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się transformacją 

cyfrową. 

Główne kierunki eksportu: Usługi: 

Stany Zjednoczone, Finlandia, Kanada, Dania, 

Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria, 

Australia, Francja, Izrael, Niderlandy, Senegal, 

Turcja 

 Zarządzanie infrastrukturą informatyczną 

 Usługi chmurowe 

 Usługi transakcyjne 

COPERNICUS COMPUTING  

Sp. z o.o. 

Dostawca mocy obliczeniowej do przemysłu 

kreatywnego i na potrzeby B+R. 

Główne kierunki eksportu: Usługi: 

Korea Południowa, Wielka Brytania, Stany 

Zjednoczone, Australia, Filipiny, Niemcy, Rosja 

 Moc obliczeniowa na rzecz renderingu 

 Moc obliczeniowa na potrzeby obliczeń 

naukowych 

NOKIA SOLUTIONS 

AND NETWORKS Sp. z o.o. 

Centrum technologiczne (w tym R&D), 

świadczące usługi dla klientów firmy Nokia na 

całym świecie. Bydgoskie centrum opracowuje 

oprogramowanie dla systemów 

telekomunikacyjnych. 

Główne kierunki eksportu: Usługi: 

Cały świat  Rozwiązania smart city 

 Technologia IoT 

 Infrastruktura 5G 

 Aplikacje VR i cyfrowego zdrowia 

 

 

POZOSTAŁE BRANŻE  

Kolejowa  

PESA BYDGOSZCZ S.A. Firma produkująca i modernizująca tramwaje, 

pociągi spalinowe i elektryczne oraz lokomotywy, 

lider na polskim rynku pojazdów szynowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Czechy, Włochy, Rosja, Bułgaria, Węgry, 

Rumunia 

 Niskopodłogowe, klimatyzowane 

nowoczesne tramwaje 
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 Elektryczne Zespoły Trakcyjne 

 Spalinowe Zespoły Trakcyjne 

 Lokomotywy 

Motoryzacyjna 

HENDRICKSON POLAND Sp. z o.o. Wiodący producent strzemion do ciężarówek. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Europa Zachodnia, Skandynawia  U-kształtne śruby 

OPONEO.PL S.A. Polski sklep internetowy prowadzący sprzedaż 

produktów motoryzacyjnych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kraje Europy  Opony 

Motoryzacja i medycyna 

B.A.U.S. AT Sp. z o.o. Producent i dystrybutor ambulansów i pojazdów 

specjalnych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Hong Kong, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, 

Islandia, Szwajcaria, Singapur 

 Pojazdy specjalne 

 Ambulans reanimacyjny 

 Ambulans przewozowy 

 Ambulans typ kontenerowy 

Kosmetyczna 

TZMO S.A. Właściciel ponad 55 spółek o profilu 

higienicznym i kosmetycznym. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Unia Europejska, Europa Środkowo-Wschodnia, 

Afryka, Australia, Stany Zjednoczone, 

Daleki Wschód 

 Produkty marek Bella, Happy, Matopat, 

dr Max, Eva Natura 

 Dostawca usług CitoNet, Optus, Szpital 

MATOPAT 

Farmaceutyczna i medyczna 

NEUCA S.A. Lider w hurtowej dystrybucji farmaceutyków 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Unia Europejska  Leki 

 Produkty farmaceutyczne 
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Aparatura 

APATOR S.A. Przedsiębiorstwo dostarczające urządzenia do 

pomiarów mediów użytkowych, jak energia 

elektryczna, woda, gaz, ciepło. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Rosja, Dania, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, 

Węgry, Ukraina, Litwa, Egipt, Bułgaria, Hiszpania, 

Słowenia, Belgia 

 Liczniki energii elektrycznej 

 Gazomierze 

 Wodomierze 

 Ciepłomierze 

 Aparatura łączeniowa 

Podmioty, które warto obserwować 

BRANŻA METALOWA 

Alufire Sp. z o.o. Sp.k. Producent, projektant i sprzedawca 

przeciwpożarowej stolarki aluminiowej. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Wielka Brytania, Litwa, Dania, Norwegia, Czechy, 

Słowacja, Polska 

 System bezszprosowych szklanych ścian 

w różnych klasach odporności ogniowej 

 System wewnętrznych i zewnętrznych drzwi 

i okien w różnych klasach odporności 

ogniowej 

DARPOL Sp. z o.o. Sp.k. Producent i dostawca podzespołów do pojazdów 

szynowych oraz sygnalizatora 

optyczno-dźwiękowego wykorzystywanego 

w meczach siatkarskich.  

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Maroko, Belgia, Węgry, Słowacja, Bałkany, Turcja  Komponenty do pojazdów szynowych 

 Laserowe cięcie, gięcie i obróbka blach, rur 

i profili 

 Teleskopowe maszty oświetleniowe 

 sygnalizator optyczno-dźwiękowy 

TIOMAN Sp. z o.o Sp.k. Producent konstrukcji i znaków drogowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Litwa, Rosja, Białoruś, Niemcy, Belgia, Francja, 

Słowacja, Austria. 

 Znaki i tablice drogowe 

 Artykuły bezpieczeństwa drogowego 

 Systemy informacji miejskiej i meble miejskie 
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BRANŻA PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO 

ŻYWOŚĆ EKOLOGICZNA 

BIO FOOD Sp. z o.o. 

Firma zajmująca się przetwórstwem wyłącznie 

owoców i warzy ekologicznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Czechy, Słowacja, Wielka Brytania, Francja, USA  Soki ekologiczne 

 Przetwory ekologiczne  

 Ekologiczne syropy, octy, oleje kokosowe 

i pasty 

GRUPA PRODUCENTÓW 

OWOCÓW GALSTER Sp. z o.o. 

Firma produkująca owoce, soki tłoczone oraz 

pakująca w wybrane przez klienta opakowania. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Anglia, Hiszpania, Niderlandy, kraje 

skandynawskie i Europa Wschodnia, Algieria, 

Egipt, Angola, Hong Kong, Arabia Saudyjska, Indie 

 Jabłka, gruszki, śliwki i czereśnie 

 Soki naturalne 

FABRYKA WYROBÓW 

CUKIERNICZYCH JAGO 

JAN GOGOLEWSKI 

Producent wyrobów cukierniczych i słodyczy. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Litwa, Łotwa, Libia, Szkocja, Portugalia  Wafle, czekolady 

 Rurki, herbatniki 

MARWIT Sp. z o.o. Lider wśród producentów świeżych soków 

w Polsce 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kanada, USA, Szwecja, Francja, Portugalia, 

Niemcy, Czechy, Szkocja, Irlandia 

 Świeże soki 

 Smoothie 

 Surówki 

 Sałaty i Marwitki 
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BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH I CHEMICZNA 

PPUH „EURO-PLAST” REMIGIUSZ 

WALDOWSKI 

Producent urządzeń z branży inżynierii 

środowiska. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Litwa  Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

 Systemy oczyszczania ścieków 

 Zbiorniki na ścieli, wodę deszczową i wodę 

pitną 

MG Sp. z o.o. Sp.k. Firma specjalizująca się w produkcji obuwia. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Cały świat  Klapki, kalosze, śniegowce 

 Profesjonalne obuwie myśliwskie 

i wędkarskie 

 Obuwie dziecięce 

 Specjalistyczne obuwie ochronne i robocze 

POLI MARIAN HOLZ Firma specjalizująca się w produkcji opakowań 

i akcesoriów meblowych z polimerów 

wytwarzanych metodą termoformowania. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

cała Europa, USA, Gwatemala, Indie, Wietnam  Blistry, tacki, wypraski 

 Pudełka, wkładki, osłony 

 Akcesoria meblowe 

KEEEPER Sp. z o.o. Producent artykułów gospodarstwa domowego 

z tworzyw sztucznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna, 

Australia 

 Miski, wiadra 

 Kosze, pudełka 

 Nocniki, wanienki, przewijaki 
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BRANŻA WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

FABRYKA MEBLI POLTECH 

Sp. z o.o. 

Producent mebli laboratoryjnych oraz 

elementów wyposażenia meblowego dla 

samolotów, pojazdów kolejowych oraz karetek 

i pojazdów specjalnych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Francja, Wielka Brytania  Dygestoria 

 Meble laboratoryjne  

 Meble biurowe 

SELLA S.C. JACEK ROGOZINSKI, 

ANDRZEJ KORNACKI 

Firma specjalizująca się w projektowaniu, 

produkcji i montażu szerokiego asortymentu 

zestawów audytoryjnych i konferencyjnych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Szwecja, Słowacja, Rumunia, Belgia, 

Litwa 

 Fotele audytoryjne, kinowe, teatralne 

 Krzesła biurowe 

 

BRANŻA ELEKTRONICZNA 

PIXEL Sp. z o.o. Producent i projektant urządzeń elektronicznych 

i specjalistycznego oprogramowania w branżach 

jak transport publiczny, telekomunikacja, 

automatyka przemysłowa i energetyka. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Włochy, Niemcy, Litwa, Austria, Czechy  System informacji pasażerów transportu 

publicznego 

 System monitoringu wizyjnego do transportu 

publicznego 

 Montaż elektroniki 

 

BRANŻA USŁUG IT 

SOFTBLUE S.A. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowane 

w komercjalizacji badań i projektów naukowych, 

usługi z zakresu doradztwa 

gospodarczo-biznesowego oraz projektowania 

systemów informatycznych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kanada, Niemcy  Oprogramowanie 
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SYBILLA TECHNOLOGIES 

Sp. z o.o. 

Branża IT w technologiach kosmicznych. Firma 

specjalizująca się w przenoszeniu rozwiązań 

z zakresu astrofizyki w dziedzinę komercyjną. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Niderlandy, Wielka Brytania, Francja  Robotyczne obserwatoria astronomiczne 

 Przechowywanie, wizualizacja i analiza 

obrazów nieba 

 Indywidualizowane rozwiązania SCADA 

 

POZOSTAŁE BRANŻE  

Kosmetyczna 

STARA MYDLARNIA Sp. z o.o. Producent i sprzedawca naturalnych 

kosmetyków. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Wielka Brytania, USA, Irlandia, Japonia, Czechy, 

Rosja, Hiszpania, Islandia, Tajwan, Łotwa, Kuwejt 

 Mydła glicerynowe, żele i musy do kąpieli 

 Masła i balsamy do ciała 

 Kosmetyki do twarzy, włosów i skóry ciała 

Turystyczna i kosmetyczna 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się prowadzeniem 

działalności lecznictwa uzdrowiskowego oraz 

wytwarzaniem produktów zdrojowych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Państwa sąsiadujące  Usługi lecznicze 

 Woda mineralna „Krystynka” 

 Ciechocińska Sól Spożywcza 

 Ciechocińskie kosmetyki 

Kreatywna 

YOUARTME Sp. z o.o. Producent i projektant świec ozdobnych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kanada, USA, Wielka Brytania, Niemcy  Świece z parafiny 

 Świece zapachowe w betonie 

 Świece na indywidualne zamówienie 
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DREWART – JERZY MUSZYŃSKI Polski producent i eksporter zabawek 

drewnianych. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Szwajcaria, Węgry, U.S.A., Kanada, 

Australia, Niderlandy 

 Drewniane zamki, kuchenki meble, domki 

 Drewniane wózki, kołyski i łóżeczka 

FABRYKA FAJANSU – 

EWA SZANOWSKA 

Firma wznawiająca produkcję tradycyjnego 

fajansu włocławskiego, marki powstałej 

w XIX wieku. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Korea, Kanada, Irlandia, Niemcy, Rosja, 

Wielka Brytania 

 Naczynia, lampy i figurki fajansowe 

 Serwisy kawowe i obiadowe 

Budowlana 

SALAMANDER WINDOW 

& DOOR SYSTEMS S.A. 

Firma zajmująca się produkcją profili okienno-

drzwiowych z PCV. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Kraje Europy  Profile okienne z PCV 

 Profile drzwiowe z PCV 

Automatyka 

SPX Flow Technology Poland 

Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią 

procesową i automatyką dla przemysłu 

spożywczego. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Ameryka Północna, Ameryka południowa, 

Europa, Chiny, Nowa Zelandia, Korea, Australia 

 Wymienniki ciepła 

 Pompy 

 Zawory 

 Projekty inżynieryjne z zakresu inżynierii 

procesowej 

Aparatura 

Sorimex Sp. z o.o. Sp.k. Producent elektrod EKG, kabli i aparatury 

medycznej. 

Główne kierunki eksportu: Produkty: 

Niemcy, Francja, Białoruś, Włochy, Czechy, 

Łotwa, Estonia 

 Elektrody, kable i przewody 

EKG 

 Czujniki temperatury i SpO2 

 Mankiety NIBP 
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Najważniejsze kierunki eksportowe 

W analizie eksportowej rozpoznano główne kierunki eksportu, zarówno z województwa kujawsko-

pomorskiego, jak i z całego kraju. W poniższej tabeli (Tabela 6.) przedstawiono dane dotyczące 

docelowych krajów eksportu z Polski. Kolejność państw została wyznaczona według największej 

wartości eksportu do danego kraju w 2018 roku. 

Tabela 6. Polska: 20 głównych kierunków eksportowych według wartości eksportu (w mln PLN) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Niemcy 98 585 99 284 108 580 122 865 143 357 149 393 159 994 178 759 198 589 213 537 236 538 261 506 

Czechy 21 035 22 518 24 099 28 008 34 220 37 328 39 334 43 917 48 280 51 041 55 280 58 995 

Wielka Brytania 22 774 23 053 26 696 29 842 35 730 40 560 41 815 43 639 49 920 52 379 55 682 58 213 

Francja 23 284 24 817 29 025 32 190 33 879 35 050 35 956 38 259 40 885 43 190 48 535 52 028 

Włochy 25 019 23 965 28 717 28 190 29 529 29 052 27 686 31 131 35 784 37 485 42 513 43 088 

Niderlandy 14 576 15 954 17 435 20 645 24 057 26 638 25 323 28 390 32 438 34 989 37 897 41 809 

Rosja 17 850 21 071 15 531 20 135 25 109 32 262 34 069 29 311 21 418 22 695 26 353 28 797 

Stany 

Zjednoczone  
5 726 5 908 7 639 8 761 10 879 11 755 15 239 15 175 16 841 18 859 23 368 26 158 

Szwecja 12 282 12 634 11 069 13 993 15 715 15 973 17 368 19 391 20 134 22 675 24 338 25 890 

Węgry 11 128 11 074 11 229 13 414 14 190 14 470 16 305 18 006 19 614 20 815 22 744 24 877 

Hiszpania 11 120 10 149 10 994 12 682 13 281 11 982 14 341 16 867 19 515 21 604 23 796 24 030 

Słowacja 8 253 9 618 9 233 12 208 13 380 15 287 16 669 17 074 18 671 18 965 21 432 23 799 

Belgia 10 299 10 142 10 015 11 182 12 819 12 421 14 120 15 364 15 959 16 849 18 917 21 739 

Ukraina 15 293 15 085 10 639 11 924 13 854 17 190 18 020 13 137 12 446 15 059 18 185 18 951 

Rumunia 5 930 6 098 5 509 6 430 8 501 8 988 9 535 10 699 12 081 13 896 15 972 18 818 

Austria 7 188 7 791 7 861 9 077 10 580 11 311 11 272 11 594 12 990 13 908 16 561 18 599 

Dania 7 276 7 583 7 607 8 686 10 009 10 097 10 715 11 050 12 257 13 512 15 651 16 059 

Litwa 6 074 6 195 4 829 5 249 7 562 9 262 9 446 9 486 9 957 10 644 12 024 13 588 

Norwegia 6 939 6 800 7 962 7 139 11 145 10 245 12 865 11 635 10 273 9 648 10 093 11 053 

Turcja 4 173 4 208 5 410 7 512 9 721 10 100 9 579 9 777 11 654 12 247 12 455 10 697 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Wartość eksportu do głównych dwudziestu krajów od 2007 konsekwentnie się zwiększa. Wyjątki 

stanowią: 

 Turcja, gdzie wartość eksportu w roku 2018 zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego. 

 Rosja, do której w latach 2014-2015 eksportowano mniej niż w latach poprzedzających, lecz od 

2016 wartość eksportu zaczęła ponownie wzrastać z roku na rok. Wynikiem spadku wartości 

eksportu do Rosji są nałożone w 2014 roku przez Unię Europejską sankcje gospodarcze. 

Zdecydowanym liderem rankingu krajów docelowych eksportu są Niemcy, w 2018 roku z wynikiem 

ponad czterokrotnie wyższym (261,5 mld zł) niż zajmująca drugie miejsce, Republika Czeska (59 mld 

zł). Pomimo obaw związanych z Brexitem, eksport do Wielkiej Brytanii nie ulega zmniejszeniu i jego 

wartość stanowi trzeci największy wynik w skali kraju. 

Dane dotyczące województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiono w postaci tabeli (Tabela 7.) oraz 

kartogramu (Rysunek 1.). Analogicznie do danych dla Polski, kolejność krajów w zestawieniu została 

wyznaczona według wartości eksportu osiągniętej do każdego z nich w 2018 roku.  
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Rysunek 1. Województwo kujawsko-pomorskie: 20 głównych kierunków eksportowych w 2018 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS



 

47 

 

Tabela 7. Główne kierunki eksportowe firm z województwa kujawsko-pomorskiego wg wartości 
eksportu w 2018 roku (w mln PLN) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Niemcy  3 917 4 306 3 927 4 949 5 215 5 775 6 193 6 363 6 980 7 567 8 239 9 008 

Wielka Brytania  312 498 736 649 713 881 923 989 1 238 1 387 1 648 1 910 

Francja  429 528 539 815 745 829 849 923 1 011 1 038 1 279 1 448 

Niderlandy  531 511 441 512 720 830 814 921 1 035 1 108 1 246 1 425 

Czechy  388 430 341 420 647 878 974 856 832 843 929 1 155 

Szwecja  402 374 353 465 618 680 766 785 1 066 931 950 990 

Włochy  297 481 577 884 550 666 519 572 1 055 728 757 879 

Finlandia  191 239 416 313 377 439 456 705 465 757 640 827 

Rosja  701 728 642 736 858 1 092 1 127 1 183 767 760 756 797 

Dania  219 264 175 254 364 409 489 569 622 596 563 568 

Belgia  544 445 258 383 407 449 416 358 440 452 468 565 

Litwa  196 174 124 207 340 396 430 365 383 425 438 531 

Węgry  155 263 785 1 018 283 429 335 375 448 488 476 515 

Stany 

Zjednoczone 
144 102 127 158 101 120 140 159 293 297 464 505 

Rumunia  137 168 145 173 204 246 277 273 314 346 421 489 

Hiszpania  973 1 164 348 424 218 265 246 240 330 359 396 486 

Słowacja  139 465 108 157 250 376 322 325 384 422 539 479 

Ukraina  404 432 331 371 481 549 565 403 298 376 498 417 

Norwegia  209 217 167 161 158 280 425 406 393 387 370 403 

Austria  308 275 204 185 268 258 226 224 256 312 379 400 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

W 2018 roku Niemcy były głównym adresatem także 

eksportu z regionu (9 mld zł). Na drugim miejscu w 2018 roku 

uplasowała się Wielka Brytania (1,9 mld zł), a na trzecim 

Francja (1,45 mld zł). Niemcy obejmowały pierwszą pozycję 

przez wszystkie badane lata, co czyni je niekwestionowanie 

głównym kierunkiem eksportowym z województwa pod względem wartości eksportu. W ciągu 

ostatnich lat Niderlandy również były jednym z głównych kierunków eksportowych dla firm z regionu, 

zastępując w 2015 roku  chwilowo Francję na trzeciej pozycji. W 2015 roku widoczny był bardzo wysoki 

wynik eksportu do Włoch i Szwecji, który w kolejnym roku spadł i od tego czasu utrzymuje stabilny 

wzrost. Pozwala to usytuować te kraje, wraz z wcześniej wymienionymi i Czechami, w pierwszej 

siódemce roku 2018. W latach 2009 i 2010 wartość eksportu na Węgry zanotowała skokowe wzrosty, 

podczas gdy dane statystyczne wskazują na duży spadek wartości eksportu do tego kraju w 2011 roku. 

Ogólnopolski trend spadku wartości eksportu do Rosji po 2014 jest również widoczny w kujawsko-

pomorskim. Skokowe wartości w eksporcie do poszczególnych krajów mogą być wynikową realizacji 

dużych kontraktów, których charakter nie zakłada wysokiej częstotliwości odnawiania. Przykładem 

takiego przedsiębiorstwa może być firma Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, która produkuje 

i dostarcza zwykle jednorazowe zamówienia do bardzo dużej wartości, wpływając na osiągnięty wynik 

w danym roku. Takie skoki obserwujemy w wartości eksportu np. do Hiszpanii w 2008 roku, czy też 

w 2010 roku do wspomnianych Węgier.  

Wartość eksportu do 20 głównych 

krajów w ostatnich 12 latach stale 

rośnie, zarówno w skali regionu, 

jak i kraju. 
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2.2 Działalność eksportowa przedsiębiorstw sektora MŚP 

Działalność eksportowa MŚP w Polsce 

Należy zwrócić uwagę, że dostępność danych pierwotnych na temat działalności eksportowej małych 

i średnich przedsiębiorstw jest istotnie ograniczona. Przede wszystkim, stosunkowo niewielka liczba 

MŚP prowadzi sprzedaż zagranicą w skali, która wymaga przedłożenia wspomnianej deklaracji do KAS. 

Ponadto, dane, którymi dysponuje KAS nie zawierają informacji, które pozwoliłyby na odpowiednie 

szacowanie wielkości przedsiębiorstwa. Ewentualnych informacji należałoby szukać na przykład 

w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw, z tym, że informacja o prowadzeniu działalności 

eksportowej nie podlega obowiązkowi publikacji w sprawozdaniu finansowym. Ponadto, identyfikacja 

eksporterów – konieczna do sprawdzenia sprawozdań finansowych - jest niemożliwa, z uwagi na 

obowiązywanie tajemnicy statystycznej. Nawet gdyby identyfikacja eksporterów była możliwa, to o ile 

dane dotyczące przychodów i zysku można byłoby znaleźć w sprawozdaniach finansowych, o tyle 

kwestia zatrudnienia jest mniej jednoznaczna. Sposób raportowania zatrudnienia w sprawozdaniach 

finansowych spółek nie jest ustandaryzowany dla wszystkich podmiotów, co generuje kolejne 

trudności w pozyskaniu wiarygodnych, porównywalnych danych. Należy także uwzględnić fakt, że 

jedynie około 10% polskich przedsiębiorstw prowadzi pełną księgowość. Pozostałe podmioty 

prowadzą rozliczenia jedynie w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. Oznacza to, że dane na 

temat wielkości eksportu przez MŚP mogą jedynie mieć charakter szacunkowy. 

Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw ogółem, oceniane przez prymat otwartości 

gospodarki jest na stosunkowo wysokim poziomie. Otwartość gospodarki oceniana jest w oparciu 

o wartości PKB i porównanie jej z sumą importu oraz eksportu. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 

liczbę przedsiębiorców ogółem, poziom umiędzynarodowienia polskich firm można uznać za 

niewystarczający. Zgodnie z analizą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Raport o stanie 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” opublikowanym w czerwcu 2019 r., 4,7% 

przedsiębiorstw działających w Polsce prowadzi zagraniczną sprzedaż towarów, a jedynie 1% firm 

eksportuje usługi. Dane te dotyczą całej populacji przedsiębiorstw, zatem także firm dużych. Niski 

odsetek eksporterów wynika przede wszystkim z faktu, że 99,8% przedsiębiorstw w Polsce należy do 

sektora MŚP, a spośród nich aż 96,5% to mikroprzedsiębiorcy5. W 2017 r. w skali kraju jedynie 3,3% 

mikrofirm prowadziło działalność eksportową w zakresie towarów oraz 0,41% mikrofirm eksportowało 

usługi. Dla porównania w przypadku dużych podmiotów udział eksporterów towarów i usług wynosi 

odpowiednio 67,3% oraz 58,1%. Działalność eksportowa wymaga znacznie większych nakładów, jak 

i zdolności produkcyjnych, dlatego różnica w udziale eksporterów w poszczególnych grupach 

przedsiębiorstw, nie jest zaskakująca. Należy również pamiętać, że do grona mikroprzedsiębiorców 

zalicza się także jednoosobowe działalności gospodarcze, które wyjątkowo rzadko prowadzą 

działalność eksportową – tym bardziej w skali, która wymagałaby przedłożenia deklaracji do KAS. 

 

                                                           
5 PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, czerwiec 2019. Na podstawie danych GUS. 
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Tabela 8. Udział eksporterów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, według grupy wielkości firmy 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 średnia 

Ek
sp

o
rt

 w
yr

o
b

ó
w

 

ogółem  3.5% 3.9% 4.3% 4.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.7% 4.28% 

mikro  2.0% 2.6% 2.9% 3.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.3% 2.88% 

małe  32.4% 28.6% 30.0% 31.5% 31.1% 29.9% 31.5% 36.5% 31.44% 

średnie  47.5% 45.0% 47.3% 47.3% 46.8% 46.3% 48.9% 51.5% 47.58% 

duże  66.3% 66.9% 67.4% 66.9% 66.3% 66.2% 66.4% 67.3% 66.71% 

Ek
sp

o
rt

 u
sł

u
g 

ogółem  0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 0.99% 0.89% 

mikro  0.27% 0.27% 0.32% 0.38% 0.42% 0.45% 0.43% 0.41% 0.37% 

małe  6.2% 6.5% 7.1% 8.1% 8.9% 9.9% 10.0% 11.0% 8.46% 

średnie  16.3% 16.4% 19.1% 22.4% 23.7% 24.6% 26.1% 27.4% 22.0% 

duże  45.7% 46.5% 50.6% 54.3% 54.4% 56.9% 56.8% 58.1% 52.91% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

 

Biorąc pod uwagę dostępne dane z KAS odnośnie liczby eksporterów z województwa oraz średni 

odsetek firm eksportujących, które składają deklarację do KAS, należy domniemywać, że udział firm 

sektora MŚP w ogóle eksporterów województwa jest wyższy, niż średnie liczone dla kraju mogłyby 

sugerować. Sytuację taką należy ocenić pozytywnie. Przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny 

zwykle notują bardziej dynamiczny wzrost, a także zwykle charakteryzują się wyższym poziomem 

dojrzałości firmy. Należy również domniemać, że grono podmiotów zainteresowanych wsparciem 

w prowadzeniu i rozwijaniu działalności eksportowej jest spore. Zwykle to przedsiębiorstwa z sektora 

MŚP potrzebują wsparcia w rozpoczęciu, czy rozwinięciu działalności eksportowej, w znacznie 

większym stopniu niż duże firmy. Jak wskazano w raporcie o stanie MŚP, małe firmy charakteryzują 

się wysoką dynamiką eksportu6.  

Prowadzenie działalności eksportowej przez firmę w pewnym zakresie przypomina prowadzenie 

zaawansowanej działalności innowacyjnej. Wymaga to znacznie większych nakładów początkowych, 

a także nowych kompetencji. Zarówno działalność eksportowa, jak i innowacyjna, wiąże się ze 

zwiększonym ryzykiem, a jej skuteczne rozwinięcie wymaga opracowania i postępowania według 

określonego planu. Z tych powodów naturalnym jest, że przedsiębiorstwom mniejszym jest znacznie 

trudniej działalność eksportową zacząć, ale także bezpiecznie prowadzić, czy systematycznie rozwijać. 

Skalę trudności dobrze obrazują dane przedstawione w raporcie PARP o stanie MŚP: „duże firmy 

charakteryzują się największym odsetkiem aktywnie innowacyjnych firm. 45% przedsiębiorstw 

usługowych i 62% przedsiębiorstw przemysłowych podejmuje działalność innowacyjną. Nakłady jakie 

przeznaczają w przeliczeniu na jedną firmę to średnio - 23-35 mln zł”7. 

 

                                                           
6 PARP, Raport o stanie…, s. 11 
7 PARP, Raport o stanie…, s. 14 
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Działalność eksportowa MŚP w województwie kujawsko-pomorskim 

Wartość eksportu wygenerowana przez MŚP jest niezwykle trudna do oszacowania, przede wszystkim 

z uwagi na powody wymienione w poprzednim podrozdziale. Niemniej jednak, charakterystyka 

działalności eksportowej to nie tylko kwestia wartości eksportu, ale także kierunki eksportowe, relacja 

działalności eksportowej do działalności innowacyjnej, porównanie konkurencyjności własnej oferty, 

współpraca z podmiotami zewnętrznymi.  

W ramach projektu wśród przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono 

ankietę telefoniczną. Ankieta miała na celu rozpoznanie czynników motywujących prowadzenie 

działalności eksportowej, identyfikację problemów i barier, zebranie doświadczeń i preferencji 

eksportowych oraz analizę dostępnych i potencjalnych instrumentów wsparcia, zwłaszcza wśród 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ankietę przeprowadzono z zastosowaniem metody CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview), która jest jedną z metod analizy ilościowej. Zebrane dane 

są anonimizowane, a na ich podstawie budowana jest baza danych pozwalająca na ich analizę. Poniżej 

zaprezentowano wyniki i wnioski płynące z badania. Wnioski z badania pozwalają na zrozumienie 

ograniczeń eksportowych i czynników hamujących oraz wstrzymujących prowadzenie działalności 

eksportowej, jak również są podstawą do rekomendacji, mających na celu zwiększenie poziomu 

eksportu w województwie, z naciskiem na rozwój MŚP w zakresie eksportu tego rodzaju działalności. 

 

Tabela 9. Rozkład przedsiębiorstw w sektorach 
 

Sektor badanych przedsiębiorstw  

Rolno-spożywczy 30 

IT 30 

Budowlany  30 

Tekstylny, odzieżowy i obuwniczy 30 

Chemiczny (w tym farmaceutyczny i kosmetyczny)   30 

BPO (Centra Usług Wspólnych) 30 

Logistyczny / transportowy / lotniczy 30 

Kreatywny 30 

Metalowy/maszynowy/motoryzacyjny 30 

Turystyczny i rekreacyjny 30 

Energetyczny (w tym OZE) 30 

Drzewny i meblarski 30 

Papierniczy 30 

Wykres 10. Rozkład przedsiębiorstw 
w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsiębiorstwa do badania wybrane zostały na podstawie równego udziału wszystkich sektorów 

działalności w próbie, po 30 z każdego sektora (Tabela 9.). Ankietę przeprowadzono wśród 390 

przedsiębiorstw eksportujących, bądź w najbliższym czasie planujących rozpoczęcie eksportu. 4% 

badanych stanowiły duże przedsiębiorstwa, pozostałe należały do sektora MŚP – 9% 

mikroprzedsiębiorstw, 57% małych, a 30% średnich (Wykres 10.).  
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Rozkład przedsiębiorstw w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowano w tabeli 

(Tabela 10.). Wielkość próby badawczej, jak i rozkład terytorialny podmiotów, pozwalają na 

ekstrapolację otrzymanych wyników na ogół eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Tabela 10. Rozkład 
przedsiębiorstw  
w powiatach 

Powiat  

aleksandrowski 10 

brodnicki 13 

bydgoski 44 

chełmiński 4 

golubsko-dobrzyński 4 

grudziądzki 15 

inowrocławski 26 

lipnowski 9 

mogileński 6 

nakielski 9 

radziejowski 4 

rypiński 5 

sępoleński 3 

świecki 12 

toruński 24 

tucholski 4 

wąbrzeski 7 

włocławski 11 

żniński 9 

m. Bydgoszcz 72 

m. Toruń 52 

m. Włocławek 24 

m. Grudziądz 23 
 

Rysunek 2. Powiaty województwa kujawsko-pomorskiego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

370 spośród badanych przedsiębiorców 

prowadziło dotychczas działalność 

eksportową i zamierza ją kontynuować. 

Dwudziestu przedsiębiorców 

nie prowadziło jeszcze działalności 

eksportowej, ale planuje ją rozpocząć. 

Przedsiębiorstwa, które nie prowadzą, 

ani nie planują prowadzenia działalności 

eksportowej, nie brały udziału 

w badaniu. 

Wykres 11. Plany eksportowe badanych 
przedsiębiorstw 

 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Respondenci zostali zapytani, czy firma 

prowadziła działalność e-commerce w kraju, 

czyli działalność polegającą na handlu przez 

Internet. 

43% przedsiębiorców nie prowadzi 

działalności e-commerce na terenie kraju. 

37% planuje rozpocząć taką działalność, a 20% 

już ją prowadzi. Poniżej zaprezentowano 

odpowiedzi przedsiębiorców w podziale ze 

względu na wielkość przedsiębiorstwa. 

Wykres 12. Działalność e-commerce w kraju 

 

Mikro 

 

Małe 

 

Średnie 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najmniejszy odsetek prowadzacych dzialalność e-commerce w Polsce występuje wśród 

mikroprzedsiębiorców. Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa zwiększa się udział firm 

prowadzących taką działalność. Dodatkowo, im większe przedsiębiorstwo, tym mniejszy odsetek firm, 

które nie zamierzają podejmować działalności e-commerce – w przypadku większych przedsiębiorstw 

wzrasta liczba podmiotów, które planują wejście lub wstąpiły już na rynek e-commerce. Jest to spójne 

z działalnością prowadzoną tradycyjnymi kanałami sprzedaży – większe przedsiębiorstwa częściej 

eksportują towary i usługi, dysponują one bowiem większym buforem ryzyka i środkami. Przez bufor 

ryzyka rozumiane są wszystkie zabezpieczenia finansowe i organizacyjne, jak np. większa płynność 

finansowa oraz zasoby kadrowe zdolne pozwalające na specjalizację pracowników w zakresie 

prowadzenia działalności eksportowej. 

 



 

53 

Przedsiębiorców z Pomorza i Kujaw 

zapytano również o działalność 

e-eksportową, czyli sprzedaż kanałami 

elektronicznymi na rynki zagraniczne. 

W tym wypadku 3 na 5 respondentów 

wskazało, że nie prowadzi, ani nie 

zamierza w przewidywanej przyszłości 

rozpoczynać takiej działalności. 23% 

respondentów jest e-eksporterem, 

natomiast 17% planuje nim zostać. 

Podobnie jak w przypadku krajowej 

działalności e-commerce, wyniki 

zestawiono w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 

Wykres 13. Działalność e-eksportowa 

 

Mikro 

 

Małe 

 

Średnie 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Również w zakresie e-eksportu obserwowalny jest wzrost podmiotów prowadzących działalność wraz 

ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się prawie 

dwukrotnie wyższym odsetkiem e-eksporterów w stosunku do przedsiębiorstw mikro i małych. 

Ciekawą obserwacją jest fakt, że odsetek podmiotów, które prowadzą działalność e-eksportową jest 

o widocznie większy niż odsetek podmiotów prowadzących takie działania w zakresie e-commerce 

w Polsce. Taki wynik jest odstępstwem od pewnego przyjętego cyklu, który przewiduje, że 

przedsiębiorstwo w pierwszym kroku rozpoczyna działalność w danym kanale dystrybucji na rynku 

krajowym, a dopiero kolejnym krokiem jest wejście w danym kanale na rynek międzynarodowy. 

Powodem tego zjawiska może być charakter działalności przedsiębiorstw – jeżeli przedsiębiorstwo 

skupia się głównie na rynkach zagranicznych, w procesie rozpoczęcia działalności przez Internet za 

granicą, pomija etap prowadzenia takiej działalności w kraju i od razu przechodzi do e-eksportu. Jest 

to tym bardziej prawdopodobne w przypadku usług IT. Niektóre firmy realizują zlecenia wyłącznie na 

potrzeby zagranicznych kontrahentów. Różnica w prowadzeniu działalności e-commerce w kraju 

i zagranicą jest niewielka. Znacznie większa jest gdy prowadzenie działalności e-commerce i jej 
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planowane rozpoczęcie potraktujemy łącznie i przeciwstawimy odpowiedzi „nie prowadzi”. Odsetek 

firm nieprowadzących działalności e-eksportowej i nie planującej jej rozpoczęcia jest niemal o połowę 

wyższy, niż analogiczne odpowiedzi odnośnie sprzedaży kanałami elektronicznymi w kraju. 

Rysunek 3. przedstawia główne kierunki eksportowe ankietowanych przedsiębiorców. Gradientem 

koloru oznaczono częstotliwość wskazywania danego kraju – im ciemniejszy odcień, tym więcej 

wskazań danego kraju. Przedsiębiorców z sektora MŚP poproszono o wskazanie trzech głównych 

kierunków eksportowych. Poniższy kartogram jest ilustracją odpowiadającą wskazaniu pierwszego 

kraju prowadzonej działalności eksportowej. 

Rysunek 3. Główne kierunki eksportu MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najczęściej wskazywanymi kierunkami eksportu są 

Niemcy, Francja, Rosja, Włochy i Wielka Brytania, przy 

czym Niemcy zajmują niekwestionowaną pierwszą 

pozycję. Francja, zajmująca druga pozycję, została 

wskazana ponad czterokrotnie mniej razy. W Europie mniejszym zainteresowaniem ze strony 

przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego cieszą się kraje bałkańskie oraz kraje 

bałtyckie. Wnioski te potwierdzenie znajdują potwierdzenie również w danych z Krajowej 

Administracji Skarbowej (Tabela 7., Rysunek 1.). Na ich podstawie również można wskazać Niemcy 

jako główny kierunek eksportu z regionu. Nieco inaczej natomiast kształtowała się pierwsza piątka –

zamiast Rosji i Włoch znalazły się w niej Niderlandy oraz Czechy. 

Przedsiębiorcy z regionu wskazują na kwestie odległości do krajów docelowych – w przypadku 

towarów wielkogabarytowych lub towarów, które wymagają świadczenia usług z nimi związanych  

(np. serwis) jako kierunki eksportu pożądane są rynki w bliskiej odległości, jak Niemcy, kraje bałtyckie 

czy Skandynawia. W przypadku eksportowania usług, odległość rynku docelowego nie jest tak istotna, 

aczkolwiek przedsiębiorcy zwracają uwagę na pewną barierę mentalną – odbiorca eksportowanej 

Ponad 30% badanych przedsiębiorstw 

wskazało Niemcy jako główny 

kierunek eksportu 
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usługi (np. IT) chętniej skorzysta ze wsparcia firmy zlokalizowanej w bliższej odległości. Kraje eksportu 

determinują też czynniki kulturowe. Dla przykładu, kraje arabskie charakteryzują się innymi 

zwyczajami, czy uwarunkowaniami kulturowymi w handlu, niż kraje europejskie – posiadanie 

odpowiedniej wiedzy na temat kultury, obyczajów i praktyk biznesowych to niekiedy warunki 

konieczne aby móc rozpocząć działalność na danym rynku. Bariery kulturowe ograniczają pulę 

dostępnych rynków dla niektórych eksporterów. Przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP zwracają 

szczególną uwagę, że wiedza o niuansach prowadzenia handlu na mniej znanych rynkach jest 

niezbędna, a jednocześnie trudniej dostępna dla mniejszych podmiotów, których zasoby finansowe 

i kadrowe nie zawsze pozwalają na odpowiednio pogłębione analizy. 

 

Innowacyjność i konkurencyjność MŚP w województwie kujawsko-pomorskim 

W ramach przeprowadzonej ankiety CATI przedsiębiorcom zadano pytanie „Czy w Państwa firmie 

w przeciągu ostatnich trzech lat wprowadzono przynajmniej jeden/ną nowy/ą lub ulepszony/ą:”. 

Odpowiedzi ankietowanych zaprezentowano z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa 

respondentów (Wykres 14.). Odpowiedzi poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw wykazują takie 

same trendy, jak odpowiedzi w ujęciu ogólnym – najczęściej wprowadzano na rynek nowy produkt lub 

usługę, z około trzykrotnie mniejszą częstotliwością wprowadzane są inne innowacje. Jedynie 1,5% 

badanych firm wskazało, że nie wprowadziło żadnej z wymienionych innowacji, co wskazuje na dużą 

innowacyjność firm, które prowadzą działalność eksportową. Wprowadzanie nowych instrumentów 

lub udoskonalanie istniejących, ich aktualizacja i modernizacja wpływa na zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa. Prowadzenie działalności nie tylko na rynku lokalnym, lecz także 

na zagranicznym sprawia, że firma jest bardziej zmotywowana do zwiększania atrakcyjności swojej 

oferty, aby skutecznie konkurować z innymi podmiotami na innych rynkach. Z tego powodu firmy, 

które zajmują się eksportem postrzegane są jako bardziej innowacyjne. 

Wykres 14. Innowacje wprowadzane przez przedsiębiorców 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie dwóch głównych atutów konkurencyjności, 

z wyróżnieniem który z nich ma większy priorytet. Na poniższym wykresie (Wykres 15.) przedstawiono 

oba wskazania, kolorem żółtym wyróżniono wskazanie atutu o większym priorytecie. 
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Wykres 15. Główne atuty konkurencyjności MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego 

  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Najczęściej wskazywanym aspektem była cena, jednak to jakość wymieniano najczęściej jako główny 

atut – na pierwszym miejscu przewag konkurencyjnych umieszcza ją jedna trzecia respondentów. 

Ponad trzykrotnie rzadziej niż cena i jakość wskazywane były inne atuty konkurencyjności, takie jak 

nowoczesność, design, elastyczność na potrzeby kontrahentów i unikalność lub innowacyjność 

produktu/usługi. 

Mali i średni przedsiębiorcy zostali poproszeni o ogólną ocenę swojej konkurencyjności na 

poszczególnych rynkach: lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym (Wykres 16.). Badani 

oceniali konkurencyjność w skali -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, gdzie -3 oznaczało brak konkurencyjności, 

a 3 pełną konkurencyjność.  

Cena i jakość są najczęściej 

wskazywanymi atutami 

konkurencyjności. 

Najwięcej firm uznaje 

jakość oferowanych 

towarów i usług za swoją 

największą przewagę 

konkurencyjną. 
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Wykres 16. Ocena własnej konkurencyjności na różnych rynkach 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsiębiorcy najlepiej oceniają swoją konkurencyjność na rynku lokalnym (średnia wskazywanych 

odpowiedzi wyniosła 1,64). Żaden z respondentów nie wskazał, że jego firma jest mniej konkurencyjna 

od lokalnych konkurentów. Wraz ze wzrostem wielkości rynku maleje ocena konkurencyjności 

wystawiana przez przedsiębiorców swoim produktom i usługom. Na rynku międzynarodowym 

(średnia -0,29) żaden z przedsiębiorców będących respondentem w badaniu nie wskazał, że jego 

przedsiębiorstwo jest w pełni konkurencyjne, a ponad 2% respondentów uznaje, że ich firma nie jest 

w ogóle konkurencyjna w zakresie oferowanych produktów/usług. Na podstawie wystawionych ocen 

obliczono średnią ocenę konkurencyjności przedsiębiorstw z województwa na poszczególnych 

rynkach. 
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Wykres 17. Porównanie średnich ocen konkurencyjności na różnych rynkach 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsiębiorcy postrzegają działalność eksportową jako sposób na zwiększenie zysków 

przedsiębiorstwa poprzez wkroczenie na bardziej rozwinięty rynek z większym popytem i wyższymi 

cenami, a także jako strategię na rozwój firmy. Silna konkurencja w kraju nie jest postrzegana jako 

czynnik decydujący o rozpoczęciu eksportu, przedsiębiorcy uważają się za konkurencyjnych, zwłaszcza 

na rynkach lokalnych i regionalnych. Najczęściej jako główny czynnik konkurencyjny wskazują jakość 

swoich produktów i usług oraz oferowaną cenę. Na rynku krajowym ocena konkurencyjności spada, 

osiągając najniższy poziom na rynku międzynarodowym, gdzie, 

uśredniając,  przedsiębiorcy uważają swoje produkty i usługi za mniej 

konkurencyjne w porównaniu do tych, które oferują inne podmioty. 

Pomimo niskiej oceny konkurencyjności badane przedsiębiorstwa 

prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność eksportową. Wynika 

to z przekonania o chłonności rynku międzynarodowego i jego 

opłacalności. Towary eksportowane są najczęściej do Niemiec, które 

niemal jedna trzecia firm wskazuje jako główny kierunek eksportowy. 

 

2.3 Współpraca eksporterów z podmiotami zewnętrznymi 

W toku prowadzonych analiz badano poziom i rodzaj współpracy przedsiębiorstw w województwie 

kujawsko-pomorskim. Wyniki otrzymane w badaniu CATI uzupełniano analizą desk research, a także 

podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych, prowadzonych na przełomie 2019 i 2020 roku. 

Przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracują przy 

prowadzeniu bądź planowaniu działalności eksportowej. 

 

Im większy rynek, tym 

firmy słabiej oceniają 

konkurencyjność swoich 

produktów i usług. Na 

rynku międzynarodowym 

przedsiębiorcy uważają się 

za mniej konkurencyjnych 

w stosunku do 

konkurentów 

Niska ocena 

konkurencyjności na 

rynku międzynarodowym 

nie stanowi przeszkody 

dla firm do prowadzenia 

działalności eksportowej 



 

59 

Wykres 18. Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Niewiele przedsiębiorstw współpracowało funduszami, wyłączając banki, oferującymi wsparcie 

finansowe. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wynikała głównie z konieczności uzyskania 

niezbędnych poświadczeń do działalności na rynku zagranicznym, innym motywem było zdobywanie 

informacji o zewnętrznych rynkach, metodach finansowania lub procedurach formalnych, 

towarzyszących prowadzeniu działalności eksportowej. Należy zwrócić uwagę, że poziom współpracy 

poszczególnych eksporterów z podmiotami zewnętrznymi jest stosunkowo niski. Przedsiębiorcy 

zwracali uwagę na potrzeby wsparcia w zakresie prowadzenia działalności eksportowej, jednocześnie 

wskazując brak współpracy w tym zakresie. Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorcy często nie 

identyfikują dostaw, bądź realizowanych zamówień przez wykonawców, jako współpracy w zakresie 

prowadzenia działalności eksportowej. Poziom powiązań może być zbadany jakościowo na podstawie 

oceny ekosystemów istniejących w poszczególnych branżach i gałęziach przemysłu. Przykładowo, 

przedsiębiorcy wskazywali, że duzi producenci sprzętu elektronicznego w regionie niemal nie 

współpracowali z lokalnymi dostawcami, co powodowało pewną hermetyczność branży i utrudniało 

transfer wiedzy, doświadczeń, etc. który mógłby przyczynić się do powstawania lokalnych firm 

działających na rzecz danych dużych inwestorów. 

 

Ponad połowa firm współpracuje 

z bankiem podczas prowadzenia 

działalności eksportowej. Należy 

spodziewać się, że są to standardowe 

instrumenty dotyczące zabezpieczenia 

transakcji walutowych, ewentualnie 

kredytowanie niektórych transakcji. 

Niecałe 30% badanych współpracuje 

z inną firmą. Niemal 15% nie nawiązuje 

żadnej współpracy w zakresie działalności 

eksportowej. Agencje rozwoju 

regionalnego uplasowały się na 4. miejscu 

w zestawieniu, jednak mniej niż 1 na 7 

przedsiębiorców decyduje się na 

współpracę z tymi instytucjami.  Wszelkie 

instytucje wsparcia regionalnego 

i rządowego wskazane zostały przez mniej 

niż 15% badanych firm.  
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Oczekiwania w zakresie współpracy 

 

Firmy zostały poproszone o określenie głównych oczekiwań odnośnie współpracy z instytucją 

otoczenia biznesu (IOB) w zakresie prowadzenia działalności eksportowej. Odpowiedzi 

zaprezentowano na wykresie poniżej (Wykres 19.). Warto jest zwrócić uwagę, że w dyskusji na temat 

oczekiwanych instrumentów wsparcia, w wypowiedziach przedsiębiorców instytucje otoczenia 

biznesu często traktowane są łącznie z administracją samorządową odpowiedzialną za wdrażanie 

funduszy unijnych w regionie. Z tego powodu, odpowiedzi na pytanie o oczekiwane formy współpracy 

z IOB, uzupełnione o wiedzę i informacje z wywiadów pogłębionych, przełożono na podsumowanie 

ogólnych oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzonej przez nich działalności 

eksportowej. 

Wykres 19. Oczekiwane formy współpracy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przedsiębiorcy najczęściej oczekiwali (od IOB) wsparcia w pozyskaniu finansowania oraz wsparcia 

w pozyskiwaniu wiedzy o dostępnych instrumentach wsparcia eksportowego, zarówno publicznego, 

jak i komercyjnego. Firmy potrzebują również wsparcia w nawiązywaniu kontaktów z partnerami 

biznesowymi w kraju i za granicą oraz doradztwa w zakresie analizy rynków zagranicznych. Ten rodzaj 

oczekiwań wynika ze wskazywanych przez przedsiębiorców barier w rozpoczęciu działalności 

eksportowej i potrzeby ograniczenia do minimum ryzyka inwestycyjnego. Firmy najrzadziej oczekują 

od IOB instrumentów wsparcia dotyczących wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie, takich jak 

rozwój produktu, bądź usługi, czy też ogólne doradztwo w przygotowaniu firmy do internacjonalizacji. 

Wywiady przeprowadzane z przedsiębiorcami z regionu pozwoliły na identyfikację ich głównych 

oczekiwań wobec instytucji otoczenia biznesu, które przedstawiono w poniższej tabeli (Tabela 11.). 
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Tabela 11. Oczekiwania przedsiębiorców w zakresie wsparcia działalności eksportowej 

Oczekiwania wobec instytucji lub instrumentów wsparcia eksportu 

Rodzaj wsparcia Instrument Opis instrumentu 

Merytoryczne Badanie rynków Pomoc w uzyskaniu informacji na temat sytuacji rynkowej, cen, 
potencjalnych dostawców, ale także barier instytucjonalnych, kulturowych 
oraz problemów społecznych to jedna z głównych zgłaszanych potrzeb 
w ramach instrumentów wsparcia od IOB. W pewnym zakresie odpowiedzią 
to są działania PAIH, jednak nie zawsze oferowana pomoc koresponduje ze 
zgłaszanym potrzebami 

Merytoryczne Coaching eksportowy Firmy wchodzące z produktami/usługami na nowe, nieznane rynki wskazują 
na potrzebę kontaktu z osobą dysponującą realną wiedzą i doświadczeniem 
w danym regionie, która pozwoli na pokonanie barier instytucjonalnych. 
Doświadczony coach eksportowy będzie w stanie znacząco wesprzeć 
przedsiębiorcę w pierwszej fazie prowadzenia działalności, zaznajomić 
z kulturą, obyczajami, sposobem prowadzenia biznesu w konkretnym 
regionie, a także przekazać cenne wskazówki. 

Merytoryczne Mentoring Formą wsparcia dla firm rozpoczynających działalność eksportową, 
otrzymywaną od IOB jest zapewnienie mentora – firmy już prowadzącej 
działalność eksportową, która będzie budować świadomość nowego 
eksportera, podzieli się doświadczeniami oraz zoptymalizuje działania.  

Finansowe Stały system wsparcia Zdaniem przedsiębiorców pomoc finansowa powinna funkcjonować 
w sposób stały, a nie być uzależniona od ram czasowych konkursów – 
przykładem takiego rozwiązania jest system pożyczek, w którym występuje 
pula pieniędzy, dostępna w sposób ciągły. Niewykluczone jest rozróżnienie 
charakteru wsparcia w zależności od wielkości firm czy doświadczenia 
w eksporcie. Małe firmy i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność 
eksportową mogłyby liczyć na bezzwrotne instrumenty, natomiast większe 
firmy i te o ustabilizowanej sytuacji na rynku eksportowym otrzymywałyby 
fundusze zwrotne, których kwota zwrotu byłaby mniejsza w przypadku 
osiągnięcia konkretnych korzyści. 

Promocyjne 
i organizacyjne 

Wsparcie w zakresie 
targów 

Instrument wsparcia w postaci pomocy przy promocji, organizowaniu 
wyjazdów na targi czy misje gospodarcze został wskazany jako potrzebny 
zarówno przez firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. IOB, bądź 
administracja publiczna, mogłyby przyjąć rolę centrum informacyjnego, 
organizacyjnego i koordynacyjnego, które pozwoliłoby na wspólne działania 
firm skupionych w ramach jednej branży. 

Źródło: Opracowanie własne 

Przedsiębiorcy wskazali również główne przeszkody/bariery w uzyskaniu wsparcia od instytucji 

otoczenia biznesu w zakresie prowadzenia działalności eksportowej (Wykres 20.). 
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Wykres 20. Bariery współpracy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Największymi przeszkodami w uzyskaniu wsparcia od instytucji otoczenia biznesu wskazywanymi 

przez przedsiębiorców są skomplikowane procedury i wymogi formalne. Oprócz ograniczeń 

administracyjnych dominują bariery związane z dostępnym kapitałem i wymogami zabezpieczenia 

finansowego. Ponad 15% nie decyduje się na współpracę z instytucją zewnętrzną, ponieważ obawia 

się takiej współpracy.  

 

Bariery instytucjonalne, 

finansowe I związane z ryzykiem 

głównymi barierami eksportu i 

dostępu do instrumentów wsparcia 
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Rozdział 3 Instrumenty 

wsparcia eksportu 
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3.1 Instrumenty wsparcia działalności eksportowej 

 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność mające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim 

mogą korzystać z różnych programów i instrumentów wsparcia ekspansji zagranicznej. Znamienita 

większość programów wsparcia eksportu ma zasięg ogólnopolski i realizowana jest na szczeblu 

centralnym administracji publicznej, jednakże również na poziomie samorządowym dostępne są 

narzędzia wspierania rozwoju działalności eksportowej. Niniejszy rozdział przybliża dostępne dla 

przedsiębiorców wywodzących się z województwa kujawsko-pomorskiego programy i instrumenty 

wspierania ekspansji zagranicznej.  

Programy i instrumenty wsparcia eksportu realizowane przez administrację centralną  

Nadrzędnymi instytucjami prowadzącymi działania pro-eksportowe na szczeblu administracji 

centralnej są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) oraz Ministerstwo Rozwoju (MR). Kancelaria 
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Prezesa Rady Ministrów nadzoruje Grupę Kapitałową Polskiego Funduszu Rozwoju, która pełni 

kluczową rolę w programach wspierających polski eksport, zrzeszając szereg instytucji. We wsparciu 

działalności eksportowej największy udział mają PFR, ARP, KUKE, KUKE Finance, PAiH oraz PARP. 

Spośród Rady Ministrów nadrzędną rolę w procesie wsparcia eksportu odgrywa Minister Rozwoju 

(dawne Ministerstwo Gospodarki). Do kompetencji Ministerstwa Rozwoju zalicza się: tworzenie 

środowiska prawnego i politycznego wokół polskiej gospodarki oraz ustawodawstwo. Ten resort 

sprawuje również kontrolę nad kierunkami rozwoju gospodarczego, a także prowadzi rozmowy 

i negocjacje na arenie międzynarodowej dotyczące inwestycji i handlu. W ramach ministerstwa 

jednostką bezpośrednio odpowiedzialną za wsparcie eksportu jest Departament Handlu i Współpracy 

Międzynarodowej.  

Poniżej w tabeli (Tabela 12.) przedstawiono obecnie funkcjonujące programy wsparcia eksportu 

wdrażane na szczeblu krajowym.  

Tabela 12. Programy wsparcia eksportu wdrażane na szczeblu krajowym
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 Nazwa programu  

Instytucja 

odpowiedzialna  Rodzaj oferowanego wsparcia  Grupa docelowa programu  

1. Branżowe Programy 
Promocji 2020-2022  

MR / PAIH  Udział w międzynarodowych targach branżowych jako 
wystawca.  

Przedsiębiorstwa z następujących branż:  

 branża sprzętu medycznego; 

 branża polskich specjalności żywnościowych; 

 branża mody polskiej; 

 branża meblarska;  

 branża maszyn i urządzeń;  

 branża kosmetyczna;  

 branża biotechnologii i farmaceutyków;  

 branża usług prozdrowotnych; 

 branża budowy i wykańczania budowli;  

 branża części samochodowych i lotniczych;  

 branża jachtów i łodzi; 

 branża IT/ICT 

2. Program Go to Brand  PARP Sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach 
zagranicznych. 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja 
projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, 
pochodzą z branż objętych Branżowymi Programami Promocji 
2020-2022.  

3. Polskie Mosty 
Technologiczne  

PAIH Wsparcie do 200 000 euro (de minimis)  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branż 
wysokotechnologicznych 

4. Fundusz Ekspansji 
Zagranicznej  

TFI BGK Wsparcie zagranicznej ekspansji poprzez inwestowanie w 
zagraniczne podmioty należące do polskich spółek (do 50% 
wartości danej inwestycji.) 

Przedsiębiorstwa krajowe prowadzące zagraniczny biznes, bez 
względu na wielkość przedsiębiorstwa.  

5. Gwarancje de minimis BGK Gwarancja kredytowa udzielana przez BGK w formie pomocy 
de minimis. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

6. Program Finansowe 
Wsparcie Eksportu 

BGK BGK udziela zagranicznym nabywcom kredytów finansujących 
kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. 
Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym 
eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie 
towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. 

Każde przedsiębiorstwo, o określonym w wymogach 
szczegółowych udziale procentowym składników polskiego 
pochodzenia.  

7. Sieć Mentorów PFR  PFR  Wsparcie mentoringowe i doradcze dla młodych 
przedsiębiorstw udzielane przez doświadczonych ekspertów 
rynkowych.  

Start-upy i młode przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość.  
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 Nazwa programu  

Instytucja 

odpowiedzialna  Rodzaj oferowanego wsparcia  Grupa docelowa programu  

8. Akcelerator Innowacji 
i Ekspansji 

PFR Wsparcie mentoringowe i doradcze, przekazanie wiedzy na 
temat programów wsparcia eksportu oferowanych przez 
Grupę PFR.  

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z branży objętej 
programem akceleracyjnym.  

9. Ubezpieczenia dla 
Eksporterów   

KUKE 

 

KUKE ubezpiecza transakcje handlowe przedsiębiorstw, 
zarówno należności jak i kredyty kupieckie na rynkach 
stabilnych oraz na rynkach podwyższonego ryzyka.  

Każde z oferowanych ubezpieczeń cechuje się określonymi 
warunkami, które musi spełnić przedsiębiorstwo, niżej 
przedstawiono wybrane produkty i warunki uczestnictwa.  

Ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy 
rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na 
niewielką skalę w 34 krajów europejskich.  

Przedsiębiorstwa, których wysokość obrotu zrealizowanego 
w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich 
kontrahentów nie przekroczyła 5 mln złotych (kontrahenci 
krajowi), 1 mln euro (kontrahenci zagraniczni).  

Ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firm 
eksportujących do krajów podwyższonego ryzyka. Dotyczy 59 
krajów w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej  

Przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw eksportujących 
towar pochodzenia polskiego, w przypadku którego termin 
odroczonej płatności nie przekracza dwóch lat.  

Ubezpieczenie kredytu dostawcy – zabezpieczenie średnio- 
i długoterminowego kontraktu eksportowego, ochrona przed 
zerwaniem kontraktu przez kontrahenta na etapie produkcji, 
jak i brakiem zapłaty po dostawie. 

Warunki indywidualne dla każdego przedsiębiorstwa, ze 
względu na charakter ubezpieczanej transakcji.  

10. Enterprise Europe Network  PARP Największa na świecie sieć wspierająca MŚP 
w internacjonalizacji, obecna w ponad  60 krajach, zrzeszająca 
600 organizacji oraz 3000 ekspertów. Organizacja nie wspiera 
stricte działalności eksportowej, jednak poprzez promocję 
międzynarodowej kooperacji przedsiębiorstw, ułatwia firmom 
nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, co 
często katalizuje ich działalność eksportową. 

Małe, średnie przedsiębiorstwa 

11. Szkolenia i misje 
gospodarcze / Przygotowanie 
firm do udziału w targach  

PAIH W ramach misji gospodarczych, przedsiębiorcy są zapraszani 
do uczestnictwa w warsztatach, zagranicznych konferencjach 
i targach. W ramach tego, eksperci PAIH przygotowują 
przedsiębiorstwa do udziału w targach branżowych.  

Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa rozpoczynające 
międzynarodową ekspansję.  

12. Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów 
Kluczowych Program 
Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 

PARP Sfinansowanie kompleksowych usług wspierających 
dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach 
zagranicznych oferty/produktów klastra lub jego członków, ze 
szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych 
technologicznie. Wsparcie wynosi maksymalnie 8 mln złotych 
i stanowi maksymalnie 80% wartości projektu.  

Przedsiębiorstwa będące członkami Krajowych Klastrów 
Kluczowych.  

Źródło: Opracowanie własne
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Regionalne wsparcie działalności eksportowej i eksporterów 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego aktywnie wspiera ekspansję zagraniczną 

przedsiębiorstw z regionu. W ramach struktur samorządu województwa działa osiem instytucji 

wspierających eksport:  

 Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu;  

 Enterprise Europe Network Toruń; 

 Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu; 

 Bydgoski Klaster Przemysłowy; 

 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego; 

 Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego; 

 Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.  

 

Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Obsługi 
Inwestorów i Eksportu 

Podstawowym zadaniem Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu (COIE) 

jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych, 

nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do 

planowania, organizowania i realizacji sprzedaży i/lub inwestycji poza 

granicami Polski. Jego cel to również działanie na rzecz zwiększania 

poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce poprzez zapewnienie 

potencjalnym inwestorom zagranicznym łatwego dostępu do informacji 

o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) 

w Polsce. 

Kujawsko-Pomorskie COIE zostało utworzone w strukturze organizacyjnej 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie porozumienia 

ramowego, zawartego pomiędzy ówczesnym Ministrem Gospodarki 

i Województwem Kujawsko-Pomorskim w sierpniu 2010 r. 

W zakresie wsparcia działalności eksportowej przedsiębiorstw 

z województwa kujawsko-pomorskiego, COIE dotychczas realizowało 

następujące działania:  

 redagowanie strony internetowej kujawskopomorskie.trade.gov.pl, na 

której znajdują się informacje o rynkach i instrumentach wsparcia 

eksportu oraz dostępnych źródłach informacji na tematy związane 

z eksportem, 

 prowadzenie i aktualizacja baz danych regionalnych eksporterów, 

 prowadzenie „Giełdy zagranicznych zapytań ofertowych” w oparciu 

o zapytania przekazywane przez działające ZBH PAIH, 

 promocja wśród regionalnych eksporterów zapytań ofertowych od 

zagranicznych firm, 
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 promocja wśród regionalnych przedsiębiorstw informacji o misjach 

gospodarczych, targach międzynarodowych lub aktualnych 

przetargach organizacji międzynarodowych, 

 informowanie firm o możliwości bezpłatnego skorzystania ze stoisk 

WPHI/ PAIH podczas wygranych imprez targowych i wystawienniczych 

lub promocji wyrobów, 

 organizowanie bezpłatnych  seminariów, konferencji oraz spotkań 

informacyjnych dla przedsiębiorców, dotyczących różnorakich 

zagadnień związanych z eksportem (m. in. dotyczących zagranicznych 

rynków,  przepisów dot.  eksportu – krajowych i krajów docelowych, 

możliwości inwestowania na zagranicznych rynkach, barier wejścia na 

konkretne rynki, barier kulturowych, Brexitu i wielu innych), 

 bezpłatne sporządzanie i udostępnianie zainteresowanym firmom baz 

potencjalnych klientów w poszczególnych krajach i branżach, 

 cykliczne wydawanie Katalogu produktów eksportowych „Made in 

kujawsko-pomorskie”, rozsyłanego w wersji drukowanej 

i elektronicznej do biur WPHI/PAIH, ambasad RP, ambasad państw 

trzecich w Polsce,  zagranicznych i krajowych IOB. Jest także dostępny 

podczas imprez targowych, wystawienniczych, w których udział bierze 

województwo, 

 organizacja lub współorganizacja rozmów B2B.  

Enterprise Europe 
Network Toruń 

Toruński oddział europejskiej sieci wspierającej MŚP w internacjonalizacji. 

Biuro Enterprise Europe Network działa przy Toruńskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego. 

Izba Przemysłowo-
Handlowa w Toruniu 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (IPH) jest niezależną organizacją 

samorządu gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności 

przedsiębiorców, z siedzibą w Toruniu. Głównym celem IPH w Toruniu jest 

wspieranie firm w ich rozwoju, co umożliwiają realizowane przez 

organizację projekty. Wsparcie w tej sferze obejmuje m.in. łączenie 

przedsiębiorców z naukowcami, animację działań klastrowych, szkolenia 

i doradztwo, kierowanie stażystów do firm, promocję idei społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Oferta aktualizowana jest zgodnie 

z potrzebami członków i zmieniającej się gospodarki. Izba zapewnia swym 

członkom doradztwo ekonomiczne, prawne i organizacyjne. IPH prowadzi 

także szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu nowoczesnego zarządzania, 

prawa i pozyskiwania funduszy unijnych 

Bydgoski Klaster 
Przemysłowy 

Bydgoski Klaster Przemysłowy jest instytucją zrzeszającą firmy działające 

w przemyśle narzędziowym i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz 

szereg instytucji  wspierających (uczelnie, urzędy, instytucje finansowe 

itp.). Celem działalności Klastra jest integracja środowiska narzędziowców 

i przetwórców polimerów oraz reprezentacja ich interesów na zewnątrz, 

promocja branży w kraju i za granicą, wspieranie i promocja szeroko 
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rozumianego szkolnictwa technicznego, działalność badawczo-rozwojowa 

oraz współpraca międzynarodowa 

Toruńska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR) jest jedną 

z wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie 

kujawsko-pomorskim, która w roku 1995 została powołana, aby realizować 

zadania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności 

w województwie kujawsko-pomorskim. Jako partner władz regionalnych 

i lokalnych aktywnie wpływa na kształt gospodarki regionalnej oraz 

wizerunek i konkurencyjność regionu. 

TARR lokalnym przedsiębiorcom oferuje profesjonalne oraz 

wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. 

Przedsiębiorcom i osobom chcącym założyć działalność gospodarczą 

udziela wsparcia informacyjnego i doradczego z zakresu zakładania 

i prowadzenia działalności gospodarczej oraz  pomaga pozyskać  środki 

finansowe na rozwój firmy. Agencja  wspiera i promuje rodzime firmy,  ich 

produkty i usługi na rynkach zagranicznych. Poszukuje dla nich 

międzynarodowych partnerów i pomaga nawiązać z nimi współpracę. 

Organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje. 

Bydgoska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 

Celem działania Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest nieustanny 

rozwój lokalnego rynku i tworzenie sprzyjających warunków do 

powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już 

istniejących przedsiębiorców, a także wspieranie okolicznych jednostek 

samorządu terytorialnego w zakresie promocji inwestycyjnej. 

Działania podejmowane przez spółkę mają służyć: 

 przyciąganiu nowych inwestycji kreujących nowe miejsca pracy, 

 promocji miasta Bydgoszczy, 

 prowadzeniu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i  zagrożonych utrata pracy, 

 podejmowaniu inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych oraz regionalnych, 

 współdziałaniu z samorządami, administracją lokalną i centralną, 

placówkami naukowymi i badawczymi, 

 prowadzeniu innej działalności ważnej dla rozwoju miasta Bydgoszczy. 

Izba Administracji 
Skarbowej w Bydgoszczy 

Izba administracji skarbowej nadzoruje urzędy skarbowe i urzędy celno-

skarbowe, rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne skarbowe oraz 

prowadzi działalność edukacyjną w zakresie prawa podatkowego. 

Powyższe informacje pochodzą ze stron internetowych wymienionych instytucji 
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W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-

2020 określony został szereg celów, których realizacja ma zwiększyć konkurencyjność województwa 

w skali kraju i Europy. Oś priorytetowa I została dedykowana wsparciu przedsiębiorców, poprzez 

realizację Celu 1 – „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”. Aby 

skuteczniej zaadresować potrzeby interesariuszy, cele podzielone są na działania i poddziałania, za 

których realizację odpowiadają różne podmioty. 

Przedsiębiorstwa działające w województwie kujawsko-pomorskim, chcące rozwijać działalność 

eksportową, mogą korzystać ze środków alokowanych w ramach Działania 1.5. „Opracowywanie 

i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP”, które rozbite jest na trzy poddziałania - 1.5.1 

„Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe”, 1.5.2 „Promocja gospodarcza regionu” i 1.5.3 

„Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw”. Wdrażanie pierwszego z nich powierzono 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Kujawsko Pomorskim Funduszem Pożyczkowym. 

Fundusz udziela pożyczek dla zainteresowanych przedsiębiorców na założenie, i rozwój firmy.  

Zasoby alokowane do poddziałania określonego numerem 1.5.3 pozwoliły na realizację kilku 

projektów, którymi są m.in.: „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących 

członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji” Kujawsko-Pomorskiego Klastra 

Inteligentnych Specjalizacji, „LIDERZY EKSPORTU - ekspansja członków Bydgoskiego Klastra 

Przemysłowego na rynki międzynarodowe” Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, „Wsparcie 

internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania 

Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i "Wsparcie 

umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu” 

Województwa Kujawsko Pomorskiego i Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego. 

Najważniejszym instrumentem wspierania eksporterów (również wdrażanym w ramach poddziałania 

1.5.3) w województwie kujawsko-pomorskim jest Fundusz Eksportowy. Przedsięwzięcie finansowane 

jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 i jest wdrażane w partnerstwie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Bydgoskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu. W ramach programu 

przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą ubiegać się o wsparcie doradcze i dotacyjne na rozpoczęcie 

i / lub rozwój działalności eksportowej. Pojedynczy beneficjent może uzyskać wsparcie do wysokości 

200 000 euro: 

 na udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze 

wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami 

i wystawami poza granicami kraju, 

 na udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzającego, 

 na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, np. 

opracowanie strategii eksportowej (do 24 600 zł). 

Program zakłada wsparcie 188 przedsiębiorstw z regionu, realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest 

do końca 2021 r.  
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Wirtualne narzędzia wsparcia eksporterów  

Przestrzeń internetowa jest powszechnie traktowana jako źródło wiedzy, nie inaczej jest 

w przypadku informacji na temat eksportu i zagranicznej ekspansji. W sieci dostępnych jest 

niezliczenie wiele poradników, baz wiedzy, informacji skierowanych do eksporterów. 

W przypadku takich baz danych należy dokonać rozróżnienia na portale publiczne i komercyjne. 

Portale publiczne administrowane są przeważnie przez jednostki administracji publicznej i instytucje 

im podległe, natomiast portale komercyjne są zarządzane i uzupełnione przez podmioty niezależne, 

w tym przez banki, fundacje, organizacje pracodawców i inne. 

W polskojęzycznej przestrzeni internetowej wiodącą rolę pełnią portale publiczne, takie jak 

portal trade.gov.pl, czy portal Grupy PFR. Należący do Grupy PFR KUKE prowadzi Mapę 

Rynków Eksportowych, która zawiera opracowane przez analityków KUKE kluczowe dane 

na temat wybranych rynków eksportowych. Portal trade.gov.pl jest w swoich założeniach skierowany 

do przedsiębiorstw eksportujących i planujących zagraniczną ekspansję, natomiast portal pfr.pl jest 

relatywnie bardziej ogólny, nastawiony na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. 

Przedsiębiorcy mogą na nich znaleźć informacje o oferowanych aktualnie programach wsparcia 

eksportu, konferencjach, szkoleniach i inicjatywach podejmowanych przez jednostki administracji 

publicznej mające na celu wsparcie szeroko rozumianej przedsiębiorczości i eksportu.  

Osobną kategorię stanowią polskojęzyczne strony o komercyjnym charakterze, do 

najważniejszych z nich można zaliczyć portal wspieramyeksport.pl oraz 

santandertrade.com, prowadzone odpowiednio przez bank PKO BP, a także bank 

Santander. Na wymienionych portalach przedsiębiorca może otrzymać informacje zarówno dotyczące 

potencjalnych rynków zbytu, jak i atrakcyjnych branż. Portale dostarczają podstawowych danych 

makroekonomicznych oraz dotyczących wymiany handlowej pomiędzy Polską a danymi państwami. 

Dostęp do portalu PKO BP jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji, natomiast żeby skorzystać z zasobów 

wiedzy banku Santander należy się uprzednio zarejestrować.  
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Komercyjne instrumenty wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw 

Sektor prywatny, a zwłaszcza sektor 

bankowy oferuje szeroki wachlarz 

produktów i instrumentów z zakresu 

wymiany handlowej. Banki pośredniczą 

w transakcjach nadzorując nierzadko 

aspekty finansowe eksportu i importu, 

w tym wymianę walut czy rozliczenia 

pomiędzy kontrahentami. Poniżej 

przedstawiono podstawowe instrumenty 

bankowe, które służą wsparciu 

zagranicznej ekspansji.  

Każdy z banków indywidualnie podchodzi 

do współpracy z danym 

przedsiębiorstwem i indywidualnie kreuje 

swoją politykę produktową, 

przedstawione wyżej produkty stanowią 

jedynie przykłady transakcji, w których 

mogą współuczestniczyć przedstawiciele 

sektora bankowego. Przedsiębiorstwa ze 

względu na wielkość i charakter 

działalności mają różne możliwości 

nawiązania współpracy z bankiem.  

Ze względu na konieczność kontroli 

poziomu ekspozycji na ryzyko, banki nie 

z każdym podmiotem nawiązują 

współpracę. W Tabeli 13. zaprezentowano 

przykładowe instrumenty bankowe 

wspierające działalność eksportową, wraz 

z szacunkowym prawdopodobieństwem 

uzyskania wsparcia przez różne rodzaje przedsiębiorstw. Podejście poszczególnych banków 

komercyjnych może się różnić od zaprezentowanego niżej zestawienia, ze względu na wewnętrzne 

regulacje, podejście do ryzyka oraz rodzaj docelowych klientów korporacyjnych.  

 

3.2 Wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia 

 

Na poziomie kraju wykorzystanie dostępnego wsparcia dla prowadzenia działalności eksportowej, 

bądź ogólnie rozumianej ekspansji zagranicznej jest na stosunkowo niskim poziomie. Jak wskazano 

w Raporcie pt. „Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw” opracowanym 

przez PwC, tylko 18% przedsiębiorstw korzystało lub aplikowało o środki na wsparcie 

Tabela 13. Dostępność komercyjnych instrumentów 
wsparcia eksportu 

Źródło: Opracowanie własne 
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internacjonalizacji. Największym zainteresowaniem cieszyły się programy na szczeblu samorządowym. 

Wyniki ilustruje Rysunek 4. 

 

Rysunek 4. Wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia internacjonalizacji w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu PwC „Cyfrowy eksport - szanse i perspektywy dla polskich 

przedsiębiorstw”, 2019 

Spośród szerokiego wachlarza dostępnych instrumentów wsparcia badani przedsiębiorcy wskazali te, 

z których korzystali w ciągu ostatnich 3 lat (Wykres 21.). Przedsiębiorcy, którzy zaznaczyli daną formę 

wsparcia, zapytani zostali o to, czy za skorzystanie z niego musieli zapłacić. Wykres 22. ilustruje 

odsetek przedsiębiorców, którzy za dany rodzaj wsparcia uiścili opłatę.  

Wykres 21. Wykorzystanie instrumentów wsparcia przez przedsiębiorców 

 

Źródło: Opracowanie własne, n=390 
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Wykres 22. Instrumenty, za które przedsiębiorcy zapłacili  

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Zdecydowanie najczęściej wybieranym instrumentem wsparcia były szkolenia i warsztaty, z których 

skorzystała ponad połowa badanych przedsiębiorców. Co więcej, tylko za niecałą ¼ z nich musieli 

zapłacić. Firmy chętnie korzystają też z materiałów dostępnych online, płacąc za nie jedynie w 8% 

przypadków. Wysokim zainteresowaniem cieszą się również targi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Za targi w Polsce zapłacić musiało 28% uczestników, natomiast za targi zagraniczne 41% z nich. 

Większość inicjatyw zagranicznych wymaga od przedsiębiorcy wkładu finansowego – uczestnicy 

międzynarodowych konferencji płacili aż w 71% przypadków, co wpływa na niską częstotliwość 

wykorzystania tego instrumentu wsparcia.  

Przedsiębiorcy wskazywali na nieznajomość rynków zagranicznych jako barierę w prowadzeniu lub 

rozpoczęciu działalności eksportowej, jednak tylko co dziesiąty zdecydował się na skorzystanie z usług 

doradczych w zakresie ich analizy. Około 70% przypadków doradztwa dotyczącego rynków 

zagranicznych nie wymagało opłat od przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę wysokie zapotrzebowanie na 

analizy rynkowe wynika z tego, że istniejące instrumenty doradcze nie spełniają oczekiwań 

przedsiębiorców lub przedsiębiorcy nie wiedzą o ich dostępności i/lub braku opłat za korzystanie 

z nich. W celu identyfikacji przyczyn, przedsiębiorcy zostali zapytani dlaczego nie wykorzystują 

istniejących instrumentów wsparcia (Wykres 23.). 
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Wykres 23. Powody niewykorzystywania dostępnych instrumentów wsparcia 

 

Źródło: Opracowanie własne, n=390 

 

Wskazanie przez niecałe 7% badanych braku potrzeby korzystania z zewnętrznej pomocy sugeruje, że 

przedsiębiorcy chcą korzystać z instrumentów wsparcia, lecz na przeszkodzie stoją inne czynniki. 

Około 45% respondentów nie korzysta z dostępnych instrumentów, ponieważ o nich nie wiedzą, bądź 

nie są świadomi zakresu finansowania czy warunków świadczenia usługi. Niewielu mniej, około 43%, 

odstrasza związana z nimi rozbudowana biurokracja. 29% przedsiębiorców wskazuje na 

nieodpowiedni zakres oferowanych instrumentów w stosunku do potrzeb i oczekiwań firmy. Jedynie 

nieco ponad 10% badanych nie korzysta z oferty wsparcia z powodu niskiej jakości oferowanych usług.  

W celu zrozumienia potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców poproszono ich o wskazania rodzajów 

wsparcia którymi byliby zainteresowani (Wykres 24.) oraz za które z nich byliby skłonni zapłacić 

(Wykres 25. Ilustruje odsetek przedsiębiorców zainteresowanych danym instrumentem wsparcia 

gotowych do uiszczenia opłaty za skorzystanie z oferty). 

 

Wykres 24. Oczekiwane instrumenty wsparcia  

 

Źródło: Opracowanie własne, n=390 

 

Brak informacji  

o instrumentach oraz 

nadmierna biurokracja są głównymi 

przyczynami ich niewykorzystywania 
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Wykres 25. Skłonność do zapłaty za dany instrument wsparcia 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Najczęściej wskazywanym instrumentem wsparcia jest wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach 

docelowych. Przedsiębiorcy uznali stałą współpracę z partnerem biznesowym za jeden z głównych 

motorów do podjęcia działalności eksportowej, stąd odpowiedź na takie zapotrzebowanie może 

zwiększyć liczbę eksporterów i poprawić sytuację podmiotów obecnie eksportujących towary i usługi. 

Jedną z wysoko oczekiwanych form wsparcia jest promocja, np. poprzez umieszczenie informacji 

o firmie w katalogach i broszurach. Żadna z ankietowanych firm nie wyraziła potrzeby dostępu do 

innych danych i informacji gospodarczych, co może wynikać z faktu, że dane tego rodzaju są już 

dostępne w różnych kanałach dystrybucji informacji. Nie zmienia to jednak wysokiego 

zapotrzebowania na przeprowadzanie analiz gospodarczych i społecznych rynków eksportowych, 

jednak wykraczających poza opracowania łatwo i powszechnie dostępnych informacji. 

Ponad 50% badanych wyraża gotowość do zapłaty za większość wskazywanych instrumentów. 

Zdaniem przedsiębiorców, szkolenia dotyczące eksportu i e-eksportu są najbardziej warte ich wkładu 

finansowego – ponad 70% badanych byłoby chętnych zapłacić za takie szkolenia. Niskim 

zainteresowaniem, jak również niską skłonnością do zapłaty za usługę, charakteryzują się spotkania 

B2B oraz udział w konferencjach dotyczących internacjonalizacji organizowanych w Polsce. Widoczna 

jest wysoka skłonność do wydatkowania pieniędzy na odpowiednie wsparcie – warunkiem tego jest 

jednak wysoka jakość i adekwatna do potrzeb treść wsparcia. 
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Rozdział 4 Prognozy 
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4.1 Trendy światowe 

Prognozowanie w zakresie rozwoju gospodarczego jest zadaniem niezwykle trudnym, przede 

wszystkim dlatego, że opiera się na subiektywnej ocenie i interpretacji analizowanych czynników. 

Jedyne, na czym można oprzeć przewidywania, to zauważalne trendy i ich ocena przez ekspertów. 

Prognozowanie nie stanowi zabezpieczenia przed wszystkimi czynnikami ryzyka, ani nie jest receptą, 

według której przedsiębiorcy, bądź wspierające ich instytucje, mogłyby postępować. Niemniej jednak 

prognozowanie może stanowić instrument oceny zachodzących zjawisk – szczególnie w światowej 

gospodarce, ponieważ stanowi punkt odniesienia, za pomocą którego obserwator może oceniać 

dynamikę i kierunek zachodzących zmian.  

Na potrzeby analizy sytuacji eksportowej województwa kujawsko-pomorskiego prognozy oparto 

o dwie perspektywy – perspektywę skali makro oraz perspektywę potencjału endogenicznego 

kujawsko-pomorskich eksporterów. Skala makro to przede wszystkim megatrendy gospodarcze 

dominujące na rynkach, a jednocześnie wpływające na zainteresowania inwestorów, społeczeństw, 

a także władz publicznych i wyznaczanych przez nich kierunków polityki. Potencjał endogeniczny 

kujawsko-pomorskiego w zakresie eksportu oparto o wyznaczenie specjalności eksportowych 

z regionu. Specjalności eksportowe zidentyfikowano poprzez zastosowanie analizy wielokryterialnej, 

a wyniki zweryfikowano we współpracy z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji otoczenia 

biznesu działającymi przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim.  

Ponadto, poddając analizę specjalności eksportowe z regionu oraz dane dotyczące światowych 

importów, zidentyfikowano priorytetowe kraje dla promocji eksportu z województwa kujawsko-

pomorskiego.   

 

Megatrendy gospodarcze 

 

Zmiany zachodzące w globalnej gospodarce są w dzisiejszych czasach bardzo dynamiczne, jest to 

niewątpliwie związane z błyskawicznym obiegiem informacji, od którego zależy dzisiaj sytuacja na 

globalnych rynkach. W dobie mediów społecznościowych, nieograniczonej komunikacji za 

pośrednictwem Internetu i postępującej cyfryzacji kolejnych obszarów trendy obecne w globalnej 

gospodarce kształtują się jeszcze bardziej dynamicznie. Warto jest przyjrzeć się czterem megatrendom 

gospodarcze w ujęciu globalnym, które w najbliższym czasie będą kształtowały zachowania 

międzynarodowych rynków gospodarczych. Są to następujące trendy:  

 

Wzrost znaczenia ekologii i zrównoważonego podejścia w ekonomii,  

 

Postępująca cyfryzacja kolejnych obszarów gospodarki, działalność e-eksportowa, 

 

Automatyzacja i robotyzacja, 
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Poziom jakości życia jako miernik rozwoju gospodarczego.  

 

 

Ekologia 

Podejście ekologiczne już od jakiegoś czasu determinuje wybory konsumenckie, wcześniej 

objawiało się to akademickimi dyskusjami o potencjalnych skutkach ocieplenia klimatu, dziś 

jednak kolejne przedsiębiorstwa i globalni gracze zaczynają dostrzegać znaczenie ekologii 

w rozwoju gospodarczym. Zrównoważone podejście do gospodarowania zasobami naturalnymi 

objawia się na wiele różnych sposobów. Z jednej strony w Europie, poprzez specjalne regulacje, 

ogranicza się emisję spalin (tlenek węgla, tlenki azotu i siarki, etc.), z drugiej zaś strony producenci 

globalni zmieniają swój proces produkcji, aby nadążyć za tzw. „zieloną zmianą”.  

Innowacyjne gospodarowanie odpadami, zrównoważone procesy produkcyjne, efektywny łańcuch 

logistyczny to obszary, które w niedługim czasie będą stanowić dominującą rolę w gospodarowaniu. 

Dla przykładu już dzisiaj, globalne koncerny współpracują ze sobą łącząc swoje łańcuchy dostaw, aby 

ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin. Wiele przedsiębiorstw przykłada również dużą wagę do 

redefiniowania swojej działalności i dostosowywania jej do postępującej zielonej zmiany.  

Dlatego wzrost znaczenia ekologii jest ogromną szansą dla regionów mniej uprzemysłowionych, które 

są w mniejszym stopniu uwarunkowane przez dotychczasową intensywną industrializację. 

Zrównoważone gospodarowanie, rozsądne wykorzystanie zasobów staje się dzisiaj atutem. Bardzo 

ważne jest wprowadzanie realnych działań, które zauważalnie wpływają na stan otoczenia. 

Pozorowane działania pro-ekologiczne, określane mianem „green washing” (w luźnym tłumaczeniu 

z języka angielskiego: „zielone kłamstwo”, „ekościema”) bardzo szybko są dostrzegane przez 

konsumentów, ich odbiór jest generalnie negatywny, co może trwale naruszyć wizerunek 

przedsiębiorcy, czy instytucji pozorującej zrównoważone działania.  

 

Cyfryzacja 

Po dwóch rewolucjach przemysłowych, nadeszła rewolucja cyfrowa, inaczej rewolucja 

komputerowa. Pomimo, że jej początki datowane są na lata osiemdziesiąte XX wieku, to 

cyfryzacja obejmuje coraz więcej aspektów życia społeczeństw. Aktualnie bardzo istotne 

staje się przeniesienie tradycyjnych czynności do przestrzeni wirtualnej. Każdego dnia konsumenci 

korzystają z dobrodziejstw cyfrowego postępu, robiąc zakupy przez Internet, składając wirtualne 

zeznanie podatkowe czy oglądając film na portalu streamingowym zamiast w telewizji czy kinie. Udział 

usług o charakterze cyfrowym stale rośnie i obejmuje coraz więcej codziennych aktywności. Istota 

digitalizacji została dostrzeżona także przez podmioty publiczne, które starają się podążać za trendem 

i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obywateli, wprowadzają możliwość załatwienia spraw 

interesantów za pośrednictwem komunikacji cyfrowej. 

Dynamicznie rozwijająca się cyfryzacja jest szansą nie tylko dla obecnych potentatów gospodarczych, 

ale przede wszystkim dla państw rozwijających się takich jak Polska, które budując od podstaw swoje 

gospodarki nie są tak obarczone postindustrialnym postrzeganiem innowacji. Idealnym przykładem 
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dynamicznej cyfryzacji jest sektor bankowości w Polsce, który należy do jednego z najbardziej 

nowoczesnych na świecie, wykorzystując nowoczesne technologie w płatnościach, księgowaniu 

i transferze środków pieniężnych. Cyfrowy rozwój jest stymulowany przez ludzką kreatywność, to 

właśnie ona decyduje o kierunku technologicznego postępu. Obecnie technologia nie stanowi 

przeszkody, dużo większe znaczenie ma pomysł na zastosowanie obecnie istniejącej technologii 

cyfrowej.  

W niedługim czasie cyfryzacją zostaną objęte kolejne obszary gospodarcze, jakie to będą sektory zależy 

w głównej mierze od ludzkiej pomysłowości i zdolności do adaptowania na nowo obecnie dostępnych 

technologii.  

 

E-eksport  

 

Postępująca cyfryzacja kolejnych sfer życia 

społecznego i gospodarczego ma wpływ również na 

eksport. Szczególną formą działalności eksportowej 

jest sprzedaż towarów i usług przez Internet, innymi 

słowy e-eksport.  

W ostatnim czasie e-commerce stał się bardzo 

istotnym kanałem sprzedaży, zastępując w niektórych branżach tradycyjne kanały sprzedaży. 

Wspieranie działalności e-commerce jest niezwykle istotne ze względu na ogromny potencjał rozwoju 

sektora. Obecnie przeciętny udział e-konsumentów w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 60%, 

co oznacza, że 60% europejskich internautów w wieku 16-74 lat dokonuje regularnych zakupów przez 

Internet. W krajach skandynawskich udział ten sięga aż do poziomu 80%. Stale poszerzające się grono 

kupujących za pomocą kanału e-commerce sprawia, że branża ta jest niezwykle atrakcyjna dla 

przedsiębiorców z Polski.  

 

Żródło: PwC, Raport „Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw”, 2019. 

Według badań, Polska w porównaniu do innych państw UE posiada bardzo niski odsetek firm 

prowadzących e-eksport. Taki sam lub niższy wskaźnik od Polski w e-eksporcie do UE mają tylko trzy 

Rysunek 5. Porównanie wartości transakcji online w latach 2015 i 2018 
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państwa (Rumunia, Bułgaria, Łotwa), a na rynki poza-unijne cztery kraje (Rumunia, Bułgaria, Słowacja 

i Węgry). W związku z tym jest znaczna przestrzeń na tworzenie nowych i przekształcanie obecnie 

istniejących firm w przedsiębiorstwa aktywnie obecne w handlu internetowym. Co więcej, 

o dynamicznym rozwoju handlu w Internecie świadczy wzrost  się przeciętnej wartości transakcji 

online dokonanych w ciągu trzech miesięcy w roku 2015 i 2018.  Na prezentowanych wykresach 

zauważalny jest trend wzrostowy, w 2018 roku zwiększył się udział transakcji w przedziale 100-499 

euro o 6 punktów procentowych. Niniejsze dane potwierdzają znaczący wzrost wydatków 

w Internecie. Zgodnie z danymi GUS za rok 2016, polskie przedsiębiorstwa zawierając transakcje 

poprzez strony internetowe, bądź aplikacje mobilne sprzedały za granicę towary i usługi o wartości 

ponad 27,5 mld zł. Stanowi to 16% wartości  sprzedaży  poprzez strony internetowe ogółem. Wynik 

ten jest jednak obarczony pewnym błędem, ponieważ metodologia nie uwzględniła tzw. mikrofirm 

zatrudniających do 9 osób.  

Obecnie, polski e-eksport skoncentrowany jest na rynkach państw UE. Wartość sprzedaży 

elektronicznej w tym kierunku jest blisko cztery razy większa od e-eksportu do krajów spoza 

ugrupowania. Należy zauważyć, że taka struktura geograficzna e-eksportu praktycznie pokrywa się ze 

strukturą tradycyjnego eksportu towarowego Polski, w którym udział UE wynosi około 80%. Estymacje 

przyjęte w cytowanym już raporcie dotyczącym e-eksportu pozwoliły oszacować wartość polskiego 

e-eksportu w przypadku zwiększenia się liczby przedsiębiorstw eksportujących.  

Potencjał na rozwój polskiego e-eksportu może zależeć od rozpowszechnienia wykorzystania kanałów 

elektronicznych w sprzedaży na rynek krajowy. Dlatego wspieranie aktywności przedsiębiorstw 

prowadzących działalność e-commerce jest istotną szansą, także dla regionalnej administracji chcącej 

podnieść konkurencyjność podmiotów gospodarki regionu. Należy zwrócić szczególną uwagę, że 

zaawansowanie technologiczne polskiego sektora bankowości jest czynnikiem bardzo sprzyjającym 

rozwojowi e-eksportu. OECD wskazuje, że udział gospodarek rozwijających się w globalnych 

łańcuchach wartości poprzez działalność e-commerce na poziomie podstawowym uwarunkowany jest 

czynnikami technologicznymi – z jednej strony dobrymi łączami internetowymi, a z drugiej strony 

posługiwaniem się nowoczesnymi systemami płatności elektronicznych zarówno przez konsumentów, 

ale przede wszystkim przez przedsiębiorców8. 

 

Automatyzacja 

Digitalizacja łączy się bezpośrednio z kolejnym wiodącym trendem, a mianowicie 

z postępującą automatyzacją, zarówno procesów produkcyjnych jak i innych procesów 

zachodzących w gospodarce. Negatywne prognozy demograficzne stanowią wyzwanie dla 

przedsiębiorców, obecnie malejąca populacja pracowników determinuje robotyzacje. Automatyzacja 

obejmuje bardzo szeroki obszar działalności, począwszy od linii produkcyjnej, gdzie spawacza 

zastępuję mechaniczne ramię, skończywszy na infolinii, gdzie bot odpowiada na pytania konsumentów 

zastępując tym samym pracę konsultanta. Analogicznie do postępującej cyfryzacji, automatyzacja 

poprawia efektywność, zmniejsza pracochłonność czynnika ludzkiego, pozwalając na lepsze 

wykorzystanie kapitału ludzkiego. W 2011 roku, w Niemczech powstało koncepcja Przemysłu 4.0, 

                                                           
8 OECD, Global Value Chains Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade, And Workers In A 
Globalized World 
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który definiuje ramy czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł 4.0 dotyczy zarówno procesów 

automatyzacji, robotyzacji, jak i cyfryzacji, łącząc je w jedną ideę.  

Komputeryzacja procesów wytwórczych zarówno w przemyśle, jak i w usługach stanowi szansę dla 

regionów, które intensywnie pracują nad rozwojem konkurencyjności swoich gospodarek, dotyczy to 

również państw rozwijających się. Stymulowanie automatyzacji procesów jest niezwykle ważnym 

zadaniem dla otoczenia publicznoprawnego, dlatego, że podnosi efektywność czynników 

wytwórczych, co może skutkować zwiększaniem się wpływów z podatków i opłat. Jednym z czołowych 

sektorów, który podlega robotyzacji i cyfryzacji jest logistyka. Wzrost udziału sektora e-commerce 

skutkuje zwiększeniem udziału sprzedaży wysyłkowej, która angażuje w dużym stopniu 

przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne. Zwiększenie zapotrzebowania na takie usługi powoduje 

konieczność podniesienia efektywności czyli automatyzacje procesów, choćby poprzez inwestycje 

w wydajne centra dystrybucyjne.  

 

Jakość życia 

Ostatnim z omawianych wiodących trendów w globalnej gospodarce jest redefinicja 

społecznych oczekiwań dotyczących poziomu życia. Obecnie mierniki takie jak Produkt 

Krajowy Brutto, stopa bezrobocia zostają zastępowane przez wskaźniki jakości środowiska 

naturalnego, w którym człowiek mieszka, wskaźniki dotyczące zdrowia i  dobrego samopoczucia (ang. 

wellbeing), satysfakcji z życia, wskaźniki rozwoju społecznego. Rozwijające się społeczeństwa 

zaczynają dostrzegać wartość jaką jest wolny czas, czyste powietrze czy brak hałasu. Poziom ludzkiego 

życia determinowany jest przez wiele czynników, dotychczas bardzo istotna była wysokość średnia 

wysokość zarobków, czy też parytet siły nabywczej. Obecnie w społecznym odbiorze znaczenia 

nabierają inne aspekty, takie jak 6 czy 7 godzinny czas pracy, zrównoważony transport, czy też powrót 

do naturalnych produktów, zdrowej żywności, czy ograniczenie konsumpcji poprzez wybieranie jakości 

produktów nad ich ilość. Próbując wskazać branże charakteryzujące się wysokim potencjałem 

rozwojowym, warto jest uwzględnić zdolność podmiotów działających w branży zarówno do 

stworzenia oferty produktów i usług w zgodzie z trendem, jak i zdolnych do funkcjonowania w sposób 

zrównoważony (z ang. sustainable). 

Ten trend stanowi wyzwanie zarówno dla biznesu jak i dla sektora publicznego. Z jednej strony 

ograniczenie konsumpcji może mieć negatywny wpływa na poziom przychodów przedsiębiorstw, 

których miarą rozwoju tradycyjnie było zwiększanie wolumenu produkcji. Z drugiej strony trend kreuje 

nowe możliwości i nisze na rynku, pozwala na szybki rozwój firmom, które produkują w sposób 

zrównoważony. Dlatego przedsiębiorstwa tworząc nowe produkty i usługi powinny uważnie 

analizować ten trend, aby skutecznie rozpoznać zmieniające się nastroje konsumentów i potrafić 

adekwatnie reagować ofertą produktowo-usługową. Zrównoważenie gospodarki jest bardzo 

wspierane przez międzynarodowe instytucje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy Bank 

Światowy, które stymulują światową gospodarkę. Z perspektywy małych i średnich firm z regionu, 

trend tworzy szansę wejścia na rynki, których konsumenci gotowi są ponieść wyższy koszt towarów 

jeśli sposób ich produkcji i sprzedaży jest zgodny z zasadami zrównoważonej gospodarki.   

W ocenie autorów raportu, wybrane trendy w najbliższych latach będą determinowały rozwój 

gospodarczy, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. Dlatego bardzo ważnym staje się otwarte 
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podejście do dynamicznie zmieniającego się świata i adaptowanie pozytywnych wzorców z innych 

gospodarek. 

 

4.2 Specjalności eksportowe kujawsko-pomorskiego 

4.2.1 Identyfikacja specjalności eksportowych 

Specjalności eksportowe można definiować w dwojaki sposób. W podstawowym wymiarze jest to 

wskazanie aktualnie wiodących branż, działalności, ewentualnie produktów eksportowych z regionu. 

Ich znaczenie i wagę można rozpatrywać pod względem największej wartości eksportu, liczby 

eksporterów, ale można postawić tezę, że specjalnością eksportową mogą być produkty niszowe, bądź 

bardzo rozpoznawalne, czy charakterystyczne dla regionu. Najlepszym przykładem ostatniego 

produktu mogłyby być np. toruńskie pierniki. 

 

Drugi wymiar definiowania specjalności eksportowych województwa zakłada podejście nastawione na 

branże bądź produkty, które mogą być podstawą do rozwoju działalności eksportowej regionu. 

Oznacza to, że kluczowy byłby potencjał rozwojowy tych branż. W tym wypadku ważniejszymi 

czynnikami, które należałoby wziąć pod uwagę jest nie tylko wielkość eksportu, czy liczba eksporterów, 

ale na przykład dynamika wzrostu danej branży, rozwinięty ekosystem przedsiębiorstw w branży, 

konkurencyjność produktów oparta o innowacyjność, czy też wpisywanie się w megatrendy 

gospodarcze. Taki sposób podejścia do identyfikacji specjalności eksportowych z pewnością jest 

bardziej korzystny dla programowania rozwoju gospodarczego i projektowania instrumentów 

wsparcia. Jednak w znacznym stopniu opiera się na czynnikach niewymiernych, podlegających ocenie, 

zatem obarczony jest także większym ryzykiem błędu. 

 

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest definicja samej specjalności. Zasadnicza linia podziału 

przebiega pomiędzy produktami a branżami. Argumenty przemawiające za jedną bądź drugą opcją są 

równoważne. Biorąc jednak pod uwagę cel realizowanej analizy, jakim jest programowanie rozwoju 

gospodarczego regionu z perspektywy administracji samorządowej, uzasadnionym wydaje się 

wskazanie branż jako specjalności eksportowych, a nie konkretnych produktów, czy nawet ich grup. 

Będzie to szczególnie ważne na etapie projektowania instrumentów wsparcia, czy też określania 

działań charakterystycznych dla marketingu gospodarczego województwa. Tego rodzaju działania 

powinny być dedykowane możliwie jak najszerszej grupie odbiorców. W przypadku działań 

promocyjnych ważne jest, by ich beneficjentami była możliwie jak największa liczba firm. 

 

Najważniejsze branże, w których działają eksporterzy  

 

Na podstawie danych otrzymanych z Krajowej Administracji Skarbowej zidentyfikowano główne 

obszary działalności eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego. Podstawą identyfikacji 

obszarów była klasyfikacja PKD wskazywana przez eksporterów jako główna działalność prowadzona 

przez przedsiębiorstwo. Poszczególne kody PKD pogrupowano zgodnie z właściwością, jednocześnie 

dbając o to, by nie doprowadzić do zbytniego rozdrobnienia obszarów. Wyodrębniono następujące 

obszary: 
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Budowlana 

 

 
Motoryzacyjna i kolejowa 

 
Chemiczna 

 

 
Odbiór odpadów 

 
Wyposażenia wnętrz (w tym drzewna) 

 

 
Papiernicza 

 
Działalność kreatywna 

 

 
Przetwórstwo spożywcze 

 
Elektronika i sprzęt użytku domowego 

 

 
Przetwórstwo szkła i ceramiki 

 
Energetyczna (w tym OZE) 

 

 
Rolno-hodowlana 

 
Farmaceutyczna i kosmetyczna 

 

 
Tekstylna, odzieżowa i obuwnicza 

 
Logistyczna i transportowa 

 

 
Turystyka i rekreacja 

 
Maszynowa 

 

 
Tworzyw sztucznych 

 
Metalowa i metalurgiczna 

 

 
Usługi IT (w tym BPO) 

 

Na potrzeby przeprowadzenia analiz, wyszczególnione powyżej obszary określane są mianem branż.  

 

Specjalności eksportowe z województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Jak wspomniano, wskazanie specjalności eksportowych regionu jest zadaniem stosunkowo trudnym. 

Nawet jeżeli przyjmiemy, że podstawą do określenia specjalności eksportowych z regionu jest analiza 

oparta przede wszystkim o dane historyczne, a w mniejszym stopniu o prognozy, trudno jest 

jednoznacznie stwierdzić które kryterium powinno być decydującym dla wyboru branż. Naturalnym 

wydają się kryteria dotyczące wartości eksportu i liczby eksporterów. Jednocześnie specjalność 

z danego regionu może być rozumiana jako działalność specyficzna dla tego regionu, która wyróżnia 

dany region na tle pozostałych. W Tabeli 8 wskazano 10 branż, które sumarycznie osiągnęły największą 

wartość eksportu w 2018 r. Tabela 9 prezentuje 10 branż, w których eksport prowadzi największa 

liczba przedsiębiorstw. Wprawdzie gros branż pojawia się w obydwu zestawieniach, jednak istotnie 

zmienia się ich pozycja w zestawieniu. 
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Tabela 14. Wartość eksportu w 2018 r. największych branż 

Miejsce Branża  Wartość eksportu w 2018 r. 

1. Metalowa  3,691,517,608 zł 

2. Przetwórstwo spożywcze  3,445,831,508 zł 

3. Papiernicza  3,301,845,720 zł 

4. Elektronika i sprzęt użytku domowego 2,774,586,300 zł 

5. Tworzywa sztuczne  2,415,608,191 zł 

6. Chemiczna  1,865,649,342 zł 

7. Wyposażenia wnętrz (w tym drzewna) 1,729,484,363 zł 

8. Maszynowa  1,311,843,951 zł 

9. Motoryzacyjna i kolejowa  1,017,394,801 zł 

10. Tekstylna, odzieżowa i obuwnicza  976,324,356 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KAS 

 

Tabela 15. Liczba eksporterów w poszczególnych branżach w 2018 r. 

Miejsce Branża Liczba eksporterów w 2018 r. 

1.  Metalowa   193  

2.  Maszynowa    181  

3.  Logistyczna / transportowa / lotnicza    138  

4.  Motoryzacyjna i kolejowa  138  

5. Przetwórstwo spożywcze    108  

6. Tworzywa sztuczne    98  

7. Elektronika    94  

8. Wyposażenia wnętrz (w tym drzewna)  79  

9. Tekstylna, odzieżowa i obuwnicza    62  

10. Papiernicza   52  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KAS 

 

Interesujący obraz pokazuje zestawienie branż z województwa kujawsko-pomorskiego, które miały 

największy udział w eksporcie z całej Polski w 2018 roku. Uwzględniając wyłącznie ww. wskaźnik 

zestawienie branż wygląda nieco inaczej, aniżeli ich układ w przypadku wzięcia pod uwagę wartości 

eksportu i liczby eksporterów9:  

                                                           
9 Warto zwrócić uwagę, że największy udział w krajowym eksporcie ma usługa odbioru odpadów; niemniej jednak jest to 
działalność stosunkowo wrażliwa i mogąca budzić wiele pytań związanych ze skomplikowanymi regulacjami prawnymi, 
prawidłowym recyklingiem odpadów, sprawozdawczością prowadzoną przez firmy zajmujące się tego typem działalnością, 
itp. 
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Analizując poszczególne branże według kolejnych kryteriów, wyniki będą coraz bardziej zróżnicowane. 

Z tego powodu, autorzy raportu opracowali metodykę analizy wielokryterialnej. Pod uwagę wzięto 

sześć kryteriów liczbowych, którym nadano odpowiednie wagi, a następnie otrzymane wyniki 

poddano jakościowej analizie eksperckiej, zgodnie z poniższym schematem (Rysunek 6.). 

Rysunek 6. Schemat identyfikacji specjalności eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Źródło:  Opracowanie własne
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Ocena ekspercka została przeprowadzona dwustopniowo. Pierwszym filtrem była ocena zespołu 

przygotowującego niniejszy raport. Następnie propozycję zidentyfikowanych specjalności 

eksportowych regionu poddano weryfikacji uczestników warsztatu strategicznego, to znaczy 

przedsiębiorcom oraz przedstawicielom instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorców 

w województwie kujawsko-pomorskim. W rezultacie proponuje się uznanie następujących branż jako 

specjalności eksportowych w województwie kujawsko-pomorskim: 

 

 
 

 

Branża metalowa – obejmuje przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie 

produkcji wyrobów metalowych, produkcji metalowych elementów 

konstrukcyjnych, obróbki metali, produkcji zbiorników i pojemników metalowych, 

odlewnictwo metali, a także produkcję rur, przewodów ze stali. Branża obejmuje 

największą liczbę eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim. 

  

 

Branża maszynowa – obejmuje przedsiębiorstwa prowadzące działalność 

w zakresie produkcji maszyn, zarówno maszyn ogólnego przeznaczenia, jak 

i dedykowanych konkretnym przemysłom (np. produkcja maszyn dla rolnictwa 

i leśnictwa). Branża dotyczy nie tylko produkcji i sprzedaży produktów, ale także 

obejmuje usługi w zakresie instalowania, czy wynajmu bądź dzierżawy maszyn 

przemysłowych. Przedsiębiorstwa branży maszynowej prowadzą działalność 

eksportową do największej liczby krajów. 

  

 

Branża wyposażenia wnętrz (w tym drzewna) – łączy dwa rodzaje działalności, 

które historycznie bardziej były związane niż aktualnie. Przedsiębiorstwa zaliczone 

do branży prowadzą działalność w zakresie produkcji wyrobów tartacznych, 

wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, 

a z drugiej strony do branży zalicza się przedsiębiorstwa produkujące meble 

i produkty wyposażenia wnętrz – bez wskazania materiału, z którego są one 

wykonywane. Oznacza to, że branża swoim zakresem obejmie zarówno część 

działalności budowlanej (wyroby tartaczne), jak i tworzyw sztucznych, czy 

kreatywnej – poprzez pojmowanie mebli jako elementów wyposażenia wnętrz. 
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Produkty branży dotyczącej wyposażenia wnętrz są eksportowane z województwa 

kujawsko-pomorskiego od lat, mają swoją markę, ponadto jest to działalność, która 

charakteryzuje się potencjałem wysokiej wartości dodanej – przede wszystkim 

przez komponent kreatywny, który może decydować o przewadze konkurencyjnej. 

  

 

Branża przetwórstwa spożywczego – branża obejmująca szeroki asortyment 

żywności: od zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych, poprzez produkcję olejów 

i innych tłuszczów, przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa, owoców i warzyw, 

po produkcję wyrobów mleczarskich, czy piekarskich i napojów. W województwie 

kujawsko-pomorskim jest wielu dużych eksporterów, którzy osiągają istotny udział 

w rynku, a jednocześnie funkcjonują mniejsze podmioty produkujące 

rozpoznawalne i cenione produkty. Przetwórstwo spożywcze wygenerowało 

największą skumulowaną wartość eksportu na przestrzeni lat 2007-2018. Jest to 

także branża, która wpisuje się w trend związany z jakością życia, zdrowym 

odżywianiem. 

  

 

Branża tworzyw sztucznych – obejmuje produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych, 

wyrobów z gumy oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Województwo kujawsko-

pomorskie kojarzone jest z szeroko rozwiniętym ekosystemem przedsiębiorstw 

skupionych wokół produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych. W regionie 

produkuje się konkretne tworzywa – półsurowce, czy tez półprodukty, które 

następnie wykorzystywane są do produkcji konkretnych produktów. Branża 

aktualnie walczy o pozycjonowanie swoich produktów wobec wyzwań 

klimatycznych i związanych z ochroną środowiska. Niemniej jednak mogą to być 

trendy, które będą dawały szanse rozwojowe przedsiębiorstwom. 

  

 

Branża chemiczna – została rozdzielona od farmaceutycznej i kosmetycznej, 

pomimo tego, że są pewne elementy wspólne pomiędzy branżami. 

Przedsiębiorstwa z branży chemicznej produkują chemikalia, nawozy i związki 

azotowe, ale także farby, lakiery, czy też włókna chemiczne. Branżę charakteryzuje 

wysoki udział eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego względem eksportu 

z całej Polski – wynosi ponad 10%. 

  

 

Branża papiernicza – obejmuje produkcję masy włóknistej, papieru i tektury, 

produkcję wyrobów z tektury oraz usługi związane z poligrafią. Podobnie jak 

tworzywa sztuczne, branża jest silnie osadzona w województwie. Cenne jest 

występowanie firm regionalnych, które urosły do rozmiarów przedsiębiorstw 

średnich bądź dużych. Oznacza to, że są to stabilne podmioty na lokalnym rynku, 

wokół których powstawał ekosystem działalności wspierających, bądź działalności 

zależnych. Branża papiernicza odpowiada za drugą największą skumulowaną 

wartość eksportu za lata 2007-2018, drugi największy udział w eksporcie 

krajowym, a także trzecią największą wartość eksportu w 2018 roku. 
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Branża IT –. działalność firm z branży skupia się przede wszystkim na działalności 

usługowej, która trudniejsza jest do ujęcia w zestawieniach statystycznych 

oferowanych przez KAS. Usługi świadczone przez podmioty działające w tej branży 

często dotyczą rozwoju wysokich technologii, zatem jest to branża ściśle związana 

z obserwowanymi trendami rynkowymi. Jest to także branża, której 

przedstawiciele zapewniają narzędzia niezbędne dla rozwoju e-eksportu. Ponadto, 

z uwagi na charakter realizowanych prac bądź zapotrzebowanie na instrumenty 

wsparcia, przyjmuje się, że na potrzeby opracowania branża IT obejmuje również 

działalność w zakresie BPO 

  

 

4.2.2 Prognoza popytu na towary i usługi eksportowane z województwa kujawsko-

pomorskiego 

Podejmując próbę prognozowania popytu na towary i usługi eksportowane z województwa, 

przeanalizowano grupy produktów, których import w ciągu 10 lat rósł w dynamicznym tempie 

w wybranych gospodarkach świata. Niektóre z nich odnotowały wzrost o nawet kilkanaście tysięcy 

procent w ciągu dekady – tak szybko rosnący popyt stwarza przestrzeń dla lokalnych firm do 

wprowadzenia towaru na chłonne, szybko rosnące rynki. Produktami, na które dynamicznie rośnie 

zapotrzebowanie są przykładowo:  

 pojazdy kolejowe i tramwajowe o własnym napędzie (importowane przez Meksyk),  

 elastyczne rury z metali nieszlachetnych (importowane przez Brazylię), czy też 

 mrożona wołowina (importowana przez Chiny). 

Zarówno przykład importu Meksyku, jak i Brazylii w zakresie wymienionych towarów jest korzystny 

dla eksporterów z regionu kujawsko-pomorskiego, gdyż są to produkty wpisujące się w branże 

zidentyfikowane jako specjalności eksportowe regionu.  

Prognozę popytu determinuje wzrost lub spadek importu danych towarów lub usług. Analizując trendy 

importu z lat 2014-2018 wybranych towarów lub usług, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności 

eksportowych województwa, wskazano na przewidywane przyszłe zapotrzebowanie. 

 Branża metalowa – choć wśród największych importerów produktów metalowych dominują 

delikatne spadki w zakresie importu, istnieją jednak rozwijające się rynki jak Wietnam i Dania, 

które w dynamicznym tempie zwiększają import produktów metalowych. 

 Branża maszynowa – zapotrzebowanie na produkty branży maszynowej stale wzrasta, 

w powolnym tempie w krajach rozwiniętych, i w wyższym w państwach rozwijających się. 

Prognozowany jest dalszy wzrost popytu na produkty branży maszynowej. 

 Branża wyposażenia wnętrz (w tym drzewna) – popyt na produkty tej branży wśród największych 

importerów wyraźnie spada (wyjątkiem są Chiny, które odnotowują niewielki wzrost). Prognoza 

popytu na produkty i usługi branży wyposażenia wnętrz przewiduje dalsze ogólne zmniejszanie się 

popytu, za wyjątkiem pojedynczych rynków. 

 Branża przetwórstwa spożywczego – podobnie jak w przypadku branży wyposażenia wnętrz, 

odnotowywany jest spadek popytu wśród największych odbiorców, jednak istnieją specyficzne 

rynki, jak Japonia, Singapur czy Korea Południowa, które ze względu na swoje położenie 

i uwarunkowanie terenów zwiększają zapotrzebowanie na produkty przetwórstwa spożywczego.  
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 Branża tworzyw sztucznych – produkty branży tworzyw sztucznych są stale pożądane zarówno 

przez głównych importerów, jak i mniejsze podmioty. W najbliższej perspektywie przewidywane 

jest utrzymanie trendu, w którym popyt na tworzywa sztuczne będzie dalej rosnąć. 

 Branża chemiczna – tak jak w branży tworzyw sztucznych, w branży chemicznej widoczny jest stały 

wzrost popytu. Przewidywane jest utrzymanie się wzrostowej tendencji. 

 Branża papiernicza – w światowej gospodarce widoczne jest wzrastające zapotrzebowanie na 

produkty branży papierniczej. Wzrastający w szybkim tempie popyt jest dobrą prognozą do 

dalszego wzrostu zapotrzebowania w przyszłości. 

 Branża IT – najbardziej dynamicznie rozwijająca się, a zarazem najbardziej chłonna i innowacyjna 

branża, na której produkty i usługi popyt stale rośnie. Dodatkowo, branża IT staje się niezbędna 

do rozwoju innych działalności, a także rozwoju e-commerce i e-eksportu, stąd przewidywany jest 

dalszy wzrost zapotrzebowania zarówno na usługi, jak i produkty branży IT. 

4.3 Priorytetowe kierunki dla promocji eksportu 

z województwa kujawsko-pomorskiego 

4.3.1 Podejście do identyfikacji priorytetowych kierunków eksportowych 

Podstawą wyboru kluczowych kierunków dla promocji eksportu z kujawsko-pomorskiego jest 

opracowana przez PwC metodologia opierająca się na dwustrumieniowej analizie. Poniższy schemat 

ilustruje kolejne etapy dochodzenia do krótkiej listy rynków (krajów) perspektywicznych 

uwzględniających specjalności eksportowe regionu.  

Rysunek 7. Schemat podejścia do określenia specjalności eksportowych i priorytetowych kierunków 
dla promocji eksportu z kujawsko-pomorskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Strumień pierwszy ilustruje proces wyznaczania specjalności eksportowych województwa kujawsko-

pomorskiego, który został dokonany w poprzednim rozdziale. W wyniku przeprowadzonych analiz 

(w tym badań ilościowych oraz jakościowych) wskazano następujące specjalności: 

 metalowa, 

 maszynowa, 

 wyposażenia wnętrz (w tym drzewna),  

 przetwórstwa spożywczego,  

 tworzyw sztucznych,  

 chemiczna,  

 papiernicza, 

 IT. 

Drugi strumień służy wyznaczeniu krótkiej listy priorytetowych kierunków eksportowych. 

Podstawowym założeniem w ramach prac nad drugim strumieniem, jest identyfikacja rynków 

o największym potencjale. Z tego względu proces identyfikacji ww. kierunków był wieloetapowym 

przedsięwzięciem wymagającym wykorzystania wielu źródeł informacji zarówno o charakterze 

ilościowym (danych statystycznych, wyników badań itp.) oraz jakościowym. Takie podejście 

umożliwiło identyfikacje rynków, które posiadają największą bazę (lub duży potencjał wzrostu), a tym 

samym największy potencjał. Dalsze kroki tej analizy mają na celu zidentyfikowanie tych rynków, które 

są najbardziej atrakcyjne z perspektywy województwa kujawsko-pomorskiego. W celu szczegółowego 

zaprezentowania metodologii poniżej opisano każdy z etapów analizy. 

 

Rysunek 8. Wskaźniki wykorzystane do analizy priorytetowych kierunków eksportowych 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Na każdym z poziomów, każdej ze zmiennych została nadana wartość od 1 do 30. Wartość najmniejsza, 

czyli 1, oznaczała, że w danej kategorii kraj cechuje się najsłabszą pozycją wśród analizowanej grupy. 

W celu oceny danego rynku na danym poziomie konieczne było analizowanie wartości sumarycznej 

dla każdego z rynków. Ze względu na różną istotność poszczególnych wskaźników w analizie 

potencjału poszczególnych rynków, konieczne było określenie na każdym poziomie wag.  

Przeprowadzenie powyższej analizy pozwoliło na wypracowanie listy  krajów, które charakteryzują się 

największym potencjałem eksportowym (m.in. pod względem chłonności rynku, dynamiki wzrostu 

danego rynku zagranicznego itp.). 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy eksperckiej każdego z krajów (znajdujących się na 

zawężonej liście) pod kątem ich potencjału branżowego (tj. w kontekście zidentyfikowanych ośmiu 

specjalności eksportowych). W tym celu dokonano analizy wskaźników dot. handlu 

międzynarodowego w poszczególnych branżach (dla których były dostępne), a także uwzględniono 

wnioski wynikające z raportów branżowych, przeprowadzonych badan, czy też spotkań z ekspertami 

i przedstawicielami eksporterów.  

Ze względu na specyfikę poszczególnych specjalności (obejmujące zarówno produkty, jak i usługi), 

zróżnicowany poziom dojrzałości przedsiębiorstw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 

w kontekście internacjonalizacji, a także zróżnicowany charakter poszczególnych rynków, 

zaproponowano podział priorytetowych kierunków eksportowych na kierunki „dojrzałe” (które ze 

względu na swoje uwarunkowania mogą stanowić kierunek eksportowy dla przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność eksportową)  oraz „perspektywiczne” (które, ze względu na np. 

odległość, odmienne uwarunkowania  kulturowe, bariery wejścia itp. mogą stanowić kierunek 

eksportowy dla przedsiębiorstw posiadających już doświadczenie w eksporcie). 
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Rysunek 9. Macierz zidentyfikowanych priorytetowych kierunków eksportowych 
i zaproponowanych specjalności eksportowych 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Na mapie (Rysunek 10.) wskazano priorytetowe kierunki dla promocji eksportu z województwa 

kujawsko-pomorskiego.  
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Rysunek 10. Priorytetowe kierunki dla promocji eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego 

 
Źródło: Opracowanie własne
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4.3.2 Charakterystyka priorytetowych kierunków eksportowych 

Każdy z priorytetowych kierunków eksportu został scharakteryzowany według analogicznego 

schematu opisu. Pozwala to na porównanie poszczególnych krajów. W ramach charakterystyki 

uwzględniono: 

Podstawowe informacje 

Na podstawowe informacje, zawarte w polu tytułowym, składają się: 

 Nazwa kraju; 

 Określenie, czy kierunek eksportowy przeznaczony jest dla zaawansowanych czy początkujących 

eksporterów; 

 Liczba ludności – liczba mieszkańców danego kraju w roku 2018, wskazująca na wielkość 

dostępnego rynku zbytu w danym państwie. (źródło: Bank Światowy); 

 PKB w 2018 roku – wielkość Produktu Krajowego Brutto w mld USD. (źródło: Bank Światowy); 

 Średnioroczna prognoza wzrostu PKB liczona od 2019 do 2024 roku – wyrażona przez 

skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. CAGR – Cumulated Annual Growth Rate) prognoza 

wzrostu poziomu PKB w najbliższych latach. Pozwala określić przewidywane tempo rozwoju 

danego kraju. (źródło: na podstawie prognoz Fitch Solutions)  

 PKB per capita w 2018 roku – wskaźnik PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. PKB per capita 

jest miernikiem poziomu rozwoju gospodarczego państwa z uwzględnieniem jego populacji. 

(źródło: Bank Światowy); 

 Wartość eksportu oraz importu w roku 2018 wyrażona jako procent PKB – wskaźnik opisujący 

otwartość danego kraju na kapitał zagraniczny. (źródło: Bank Światowy). 

 

Specjalności eksportowe województwa na rynek danego państwa 

W sekcji przeznaczonej dla specjalności eksportowych przedstawiono specjalności dedykowane 

konkretnemu kierunkowi eksportowemu. Uwzględniając charakterystykę gospodarczą i społeczną 

kraju, uwarunkowania ekonomiczne, historię handlową oraz trendy w eksporcie i imporcie, wybrano 

specjalności eksportowe, które mogą liczyć na duże grono odbiorców na opisywanym rynku. 

Najważniejsze informacje 

Zestawienie najważniejszych informacji na temat państwa w kontekście gospodarki, społeczeństwa 

oraz instytucji, które w istotny sposób warunkują wymianę handlową z Polską i województwem 

kujawsko-pomorskim oraz są istotne z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność 

eksportową.  

Eksport z kraju i województwa 

Poniżej pola tytułowego zawarto informacje na temat eksportu do wybranego kraju w ujęciu 

wojewódzkim i krajowym: 

 Wartość eksportu z Polski w roku 2018 – wyrażona w milionach złotych wartość eksportu z całego 

kraju obrazuje stosunki handlowe danego państwa z Polską, w tym stopień istotności rynku. 

(źródło: KAS); 
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 Udział wartości eksportu do danego państwa w wartości całkowitego eksportu z Polski – podany 

w procentach oraz w formie wykresu kołowego, jest wskaźnikiem istotności danego rynku 

w wymianie handlowej Polski. (źródło: KAS); 

 Wartość eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2018 – wskaźnik określający 

wartość towarów wyeksportowanych z regionu, co pomaga określić istotność rynku i jego 

znajomość przez podmioty z województwa. (źródło: KAS); 

 Średnioroczny wskaźnik wzrostu eksportu do danego kraju w latach 2014-2018 z Polski 

i województwa kujawsko-pomorskiego obrazuje jak zmienia się wartość eksportu z kraju i regionu 

oraz pozwala wskazać trendy zachodzące w eksporcie do danego państwa (źródło danych: KAS). 

 Miejsce państwa w rankingu pod względem wartości eksportu z Polski – ranking opracowano na 

podstawie danych z KAS; 

 Miejsce państwa w rankingu pod względem wartości eksportu z województwa – ranking 

opracowano na podstawie danych z KAS. 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

Pozycja w rankingu Doing Business 2020 jest wyznacznikiem obciążenia regulacyjnego oraz 

wskaźnikiem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danego kraju. Im wyższa 

pozycja, tym otoczenie regulacyjne jest bardziej sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Pozycja wyznaczana jest na podstawie zagregowania wyników z dziesięciu kategorii, każdej 

zawierającej kilka wskaźników oraz o tej samej przypisanej wadze. Kategoriami są: 

 zakładanie firmy, 

 uzyskiwanie pozwoleń na budowę, 

 uzyskanie dostępu do energii elektrycznej,  

 rejestrowanie własności, 

 otrzymywanie kredytu, 

 ochrona inwestorów mniejszościowych, 

 płacenie podatków, 

 handel zagraniczny, 

 egzekwowanie kontraktów, 

 zakres jawności oraz zakres odpowiedzialności zarządu przed współudziałowcami, 

 likwidacja niewypłacalnego przedsiębiorstwa. 

 

Pozycja w rankingu Index of Economic Freedom 2020 obrazuje poziom  wolności ekonomicznej 

w danym państwie. Na indeks składa się 12 wskaźników, pogrupowanych w 4 kategorie: 

 praworządność (prawa własności, integralność rządu, jurysdykcja), 

 ograniczenia rządowe (wydatki rządowe, obciążenia podatkowe, polityka fiskalna), 

 efektywność regulacyjna (wolność gospodarcza, wolność pracy, wolność pieniężna), 

 otwartość rynków (wolność handlu, wolność inwestycyjna, wolność finansowa). 
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Pozycja w rankingu Corruption Perceptions Index 2019 jest wyznacznikiem poziomu korupcji 

w sektorze publicznym danego kraju w ocenie ekspertów i przedstawicieli biznesu.  

 

Wartości eksportu w ramach specjalności eksportowych w 2018 roku (z województwa kujawsko-

pomorskiego) 

Wartość eksportu w 2018 roku produktów lub usług z branż wpisujących się w wybrane dla danego 

kraju specjalności eksportowe10.

                                                           
10 Do opracowania charakterystyki priorytetowych kierunków eksportowych wykorzystano m. in. następujące źródła:  
https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/, 
https://informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/, 
https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness#, 
https://www.transparency.org/cpi2019, 
https://www.heritage.org/index/?version=459, 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
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4.4 Potencjał rozwojowy eksportu kujawsko-pomorskich 

przedsiębiorstw 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje cyklicznie Raporty o stanie sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw. W opracowaniu liczony jest tzw. syntetyczny wskaźnik małej i średniej 

przedsiębiorczości w układzie wojewódzkim. Wskaźnik uwzględnia takie zmienne jak:  

 liczba przedsiębiorstw aktywnych na 1000 mieszkańców (dla przedsiębiorstw mikro, małych 

i średnich); 

 liczba pracujących na aktywny podmiot w firmach mikro, małych i średnich; 

 pracujący w przedsiębiorstwach aktywnych (mikro, małych i średnich) na 1000 mieszkańców; 

 przychody na aktywne przedsiębiorstwo mikro, małe i średnie; 

 przychody na pracującego w aktywnej firmie mikro, małej, średniej; 

 udział kosztów w przychodach w aktywnych przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich; 

 przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach aktywnych, małych i średnich; 

 nakłady inwestycyjne na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo aktywne; 

 nakłady inwestycyjne na pracującego w aktywnym przedsiębiorstwie mikro, małym i średnim. 

Według edycji „Raportu…” wydanego w 2019 r. kujawsko-pomorskie mieściło się w środku stawki, 

pomimo stosunkowo niskiego udziału aktywnych przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców. Region został 

sklasyfikowany wyżej niż województwa tzw. Polski Wschodniej, ponadto kujawsko-pomorskie 

wyprzedziło także województwa łódzkie i lubuskie, a nieznacznie ustępowało miejsca 

zachodniopomorskiemu.  

O potencjale rozwojowym eksportu z regiony świadczy również fakt, że udział MŚP z regionu w ogólnej 

liczbie eksporterów województwa jest wyższy niż wskazywałaby na to średnia krajowa. Jednocześnie 

ogólna wartość eksportu z województwa jest stosunkowo niska, wynosi niespełna 3% wartości 

krajowej. Niski jest także udział wartości eksportu w PKB wytwarzanym w województwie (29% - wobec 

wyniku 44% liczonego w skali kraju). Ponadto, region boryka się z odpływem osób w wieku 

produkcyjnym, co jest znacznym utrudnieniem także dla przedsiębiorstw prowadzących działalność 

w regionie. Jako przewagę konkurencyjną wskazuje się położenie województwa, jednak dopóki nie 

zostaną zakończone krytyczne inwestycje infrastrukturalne, w tym znacznie zwiększające transport 

wodny na Wiśle, samo położenie geograficzne nie będzie wystarczającym czynnikiem do pobudzenia 

przyśpieszenia rozwoju regionu. Obecnie region często traci potencjalnych inwestorów na korzyść 

województw ościennych – pomorskiego, wielkopolskiego, ale także na rzecz teoretycznie gorzej 

skomunikowanego z centrum kraju – dolnośląskiego. Niemniej jednak, obserwując megatrendy 

gospodarcze, możliwe jest przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i ważnym 

czynnikiem wspierającym ten proces powinien być eksport. 

Najważniejszą szansę rozwojową tworzy dynamicznie rozwijający się e-commerce. Przy dobrze 

rozwiniętym systemie bankowości elektronicznej w kraju, kanały dotarcia do zagranicznych partnerów 

handlowych, czy odbiorców, są znacznie łatwiejsze i dostępne już przy niewielkich nakładach 

finansowych. W opublikowanym w 2019 roku raporcie dotyczącym globalnych łańcuchów wartości 

OECD zwraca szczególną uwagę na możliwości rozwoju handlu zagranicznego, jakie przed małymi 

i średnimi firmami pojawiły się w związku z rozwojem technologii ICT. Województwo kujawsko-

pomorskie jest dodatkowo na uprzywilejowanej pozycji w tym zakresie, dzięki dynamicznie 
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rozwijającej się branży IT, w szczególności w Bydgoszczy. Cenne jest, że w województwie kujawsko-

pomorskim lokowane są nie tylko centra obsługi typu shared service i BPO, ale centra deweloperskie, 

które w kontekście branży IT mogą być odpowiednikiem centrów badawczo-rozwojowych. Są to 

bardziej wartościowe inwestycje, niż np. lokowane w pomorskim usługi BPO, przede wszystkim 

dlatego, że w większym stopniu zależą od kapitału ludzkiego i jego potencjału w miejscu lokalizacji. 

Znacznie trudniej jest przenieść działalność centrum deweloperskiego, gdy know-how „pozostaje” 

z inżynierami, podczas gdy względnie łatwo jest przenieść działalność opartego o powtarzalne procesy 

centrum shared service. Z drugiej strony, branża IT zapewnia trwały rozwój kompetencji, które mogą 

być wykorzystywane w kolejnych działalnościach. Sprzyja to tworzeniu ekosystemu podmiotów, które 

budując wzajemne synergie tworzą większą wartość dodaną. Ponadto, mając dobrze rozwiniętą 

branżę IT, z dobrym zapleczem kształcącym kolejnych wykwalifikowanych pracowników, 

w województwie kujawsko-pomorskim może tworzyć się ośrodek zaawansowanej obsługi 

e-commerce. Nie tylko w wymiarze centrów logistycznych, ale także obsługi procesów ICT. 

Dobrze rozwinięta branża produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych także może być źródłem 

przewagi konkurencyjnej, pomimo silnych trendów światowych i polityki państw/miast/społeczeństw 

„bez plastiku”. Tworzywa sztuczne nie mają łatwych, ani oczywistych zamienników, szczególnie 

tworzywa wysoko wyspecjalizowane – najlepszy przykład to tworzywa stosowane w medycynie, od 

opatrunków i środków sanitarnych, po biomateriały, czy polimerowe sztuczne organy, o rozwoju 

których coraz częściej się mówi. Rozpatrując ślad węglowy procesu produkcji, tworzywa sztuczne 

mogą być mniej szkodliwe dla klimatu, niż szkło czy papier. Wyzwaniem dla rozwoju branży jest 

odpowiedni odbiór i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych. Warto na tę kwestię spojrzeć jako na 

szansę wsparcia rozwoju nowych technologii przetwarzania i recyklingu tworzyw sztucznych. Dobrze 

rozwinięta branża sprzyja rozwoju nowych technologii w tym obszarze. Aby wspierać rozwój branży, 

w tym także jej zdolności eksportowej, warto jest katalizować współpracę świata nauki i przemysłu, 

która mogłaby owocować nowymi technologiami odzyskiwania materiału, bądź recyklingu. 

Kolejną barierą, która może być wykorzystana jako impuls rozwojowy, jest odpływ ludności z regionu. 

Przedsiębiorstwa, chcąc utrzymać, a najlepiej rozwijać produkcję i rentowność muszą szukać 

sposobów zastąpienia pracowników fizycznych. Sprzyja to rozwojowi automatyzacji procesów 

i robotyzacji produkcji. Ekonomiści zwracają uwagę, że postępująca automatyzacja nie musi oznaczać 

utraty miejsc pracy, ale raczej zmianę miejsca, bądź charakteru pracy. W tym kontekście niezwykle 

ważne jest wspieranie rozwoju kompetencji oraz zdolności do przekwalifikowania pracowników. 

Niemniej istotne może być wsparcie lokalnych władz kreujących politykę edukacyjną. Przedsiębiorcy 

zwracali uwagę, że warunki konkursowe w systemie wsparcia dotacyjnego nie podążają za tym 

trendem, premiując zwiększanie zatrudnienia, zamiast osiągania efektywności procesu produkcji 

pomimo zmniejszającego się zatrudnienia z powodów niezależnych od przedsiębiorcy. 

Podsumowując powyższe czynniki, należy stwierdzić, że potencjał rozwojowy eksportu kujawsko-

pomorskich przedsiębiorstw jest wysoki i warto jest wspierać działalność w tym zakresie. OECD11 

zwraca szczególną uwagę, że najkorzystniejsze dla rozwoju działalności eksportowej małej i średniej 

przedsiębiorczości, odpowiedzialnej za większość wytwarzanego PKB, jest holistyczne podejście, które 

łączy inwestycje w infrastrukturę ICT, kapitał ludzki, poprawę środowiska biznesowego, dostęp do 

funduszy oraz wsparcie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. 

                                                           
11 Global Value Chain development Report 2019: Technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized 
world, WTO, IDE-JETRO, OECD, UIBE, World Bank Group  
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Rozdział 5  

Wnioski i rekomendacje 
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5.1 Wnioski  

Eksport jest ważną częścią działalności polskich przedsiębiorstw. Szacuje się, że działalność w zakresie 

sprzedaży zagranicę odpowiadała za 47% wzrostu PKB, co świadczy o dużym znaczeniu tej części 

gospodarki. Internacjonalizacja przedsiębiorstw przynosi korzyści w postaci większego rynku zbytu, 

a więc daje szansę istotnego wzrostu produkcji, przekłada się zatem na wzrost gospodarczy, 

a docelowo dobrobyt społeczeństwa. Pośrednio, wymiana handlowa sprzyja innowacyjności 

przedsiębiorstw – z jednej strony poprzez transfery technologii, gdy eksporterzy są uczestnikami 

globalnych łańcuchów wartości, a z drugiej strony poprzez zwiększanie konkurencji wśród 

producentów, która motywuje do przyspieszonego rozwoju oferty produktów i usług. 

Udział eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego w eksporcie krajowym oscyluje wokół 3%, 

podczas gdy udział eksporterów z województwa kujawsko-pomorskiego w ogólnej liczbie eksporterów 

z Polski wynosi ok. 4%. Świadczy to o większym niż przeciętny, udziale przedsiębiorstw z sektora MŚP 

w działalności eksportowej. Przedsiębiorstwa w województwie kujawsko-pomorskim chętnie 

prowadzą działalność eksportową, aczkolwiek identyfikują także wiele barier utrudniających tę 

działalność. Przede wszystkim zwracają uwagę, że brakuje wiedzy i informacji. Rozpoczęcie 

działalności na nowym rynku, którego się nie zna, w innym porządku prawnym, innym systemie 

podatkowym, jest odważnym przedsięwzięciem i wymaga odpowiedniego przygotowania. Nakłady 

początkowe, które należy ponieść w związku z ekspansją zagraniczną, szczególnie dla mniejszych 

podmiotów, mogą stanowić barierę, która uniemożliwia podjęcie takiej działalności. 

Przedsiębiorstwa eksportujące chętniej podejmują współpracę z innymi podmiotami, głównie innymi 

firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu. IOB działające w regionie oferują wsparcie doradcze, 

wymianę doświadczeń, wspierają w uzyskaniu odpowiednich poświadczeń, certyfikatów, 

wymaganych na rynkach zagranicznych. Ponadto, TARR, BARR oraz IPH w Toruniu zaangażowane są 

czynnie we wdrażanie największego regionalnego instrumentu wsparcia eksporterów – „Funduszu 

eksportowego”. Eksporterzy, w szczególności zaliczani do sektora MŚP, zwykle należą do organizacji 

zrzeszających pracodawców, stowarzyszeń branżowych, itp. 

Nie stwierdzono występowania związku przyczynowo skutkowego pomiędzy prowadzeniem 

działalności eksportowej, a działalnością badawczo-rozwojową, a tym bardziej współpracą z tzw. sferą 

B+R. Poziom współpracy polskich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi co do zasady nie jest 

wysoki. Najczęstszą formą współpracy jest zlecanie bądź zamawianie określonych badań 

w jednostkach naukowych, choć wielu przedsiębiorców w miarę możliwości wybiera współpracę 

z podmiotami prowadzącymi badania na warunkach komercyjnych. Współpracę z sektorem B+R raczej 

należy wiązać z prowadzeniem działalności innowacyjnej, niż tylko eksportowej. Zauważono korelację 

między prowadzeniem działalności eksportowej, a działalnością innowacyjną – w szerokim ujęciu 

innowacji, przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Działania władz samorządowych w tym 

zakresie mogą dążyć do integracji środowiska naukowego i środowiska biznesowego, wzajemnego 

poznania i stworzenia platformy do wymiany doświadczeń. Wskazane jest wspieranie oddolnych 

inicjatyw nad wymuszoną kooperację np. poprzez warunki konkursowe w programach wsparcia. 

Jedną z podstawowych potrzeb identyfikowanych przez eksporterów z województwa kujawsko-

pomorskiego jest integracja działań wspierających przedsiębiorców. Szczególnie podczas wywiadów 
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pogłębionych często spotykano się z opinią, że wdrażane programy są zbyt rozproszone, przez co 

potencjalny beneficjent nie wie, gdzie i jakie wsparcie może otrzymać. 

Z perspektywy planowania rozwoju gospodarczego należy podkreślić, że warto jest wspierać 

internacjonalizację firm. Są to działania, które wymagają często niższych nakładów finansowych, niż 

wspieranie działalności innowacyjnej, czy też badawczo-rozwojowej, a pozwala na osiągnięcie 

znacznych wzrostów PKB w stosunkowo krótkim czasie. Pośrednio przyczynia się także do rozwoju 

innowacyjności przedsiębiorstw, gdyż motywuje je do stałego ulepszania swojej oferty produktowo-

usługowej, w celu utrzymania, bądź zwiększenia przewagi konkurencyjnej. 

Główne kierunki eksportowe z województwa kujawsko-pomorskiego co do zasady są zbieżne z danymi 

w skali kraju. Najwięcej eksportu odbywa się do Niemiec, na przestrzeni ostatnich 12 lat w czołówce 

są także Czechy, Wielka Brytania, Francja, Niderlandy, Włochy oraz kraje skandynawskie.  

W ramach prowadzonych analiz zidentyfikowano branże, które mogą stanowić specjalności 

eksportowe województwa. Są to: 

1. Branża metalowa; 

2. Branża maszynowa; 

3. Branża przetwórstwa spożywczego; 

4. Branża IT; 

5. Branża wyposażenia wnętrz (w tym drzewna); 

6. Branża papiernicza; 

7. Branża tworzyw sztucznych; 

8. Branża chemiczna. 

 

Wszystkie branże wpisują się w wybrane Regionalne Inteligentne Specjalizacje, co tworzy pole do 

synergii pomiędzy programami wsparcia12.  

 

 

 

                                                           
12 Warto zwrócić uwagę na potencjał rozwojowy związany z odzyskiwaniem i recyklingiem materiałów  
z niektórych odpadów, szczególnie w kontekście rozwiniętej branży papierniczej i branży tworzyw sztucznych. Potencjał 
rozwojowy działalności związanej z odzyskiwaniem materiałów z odpadów jest wynikową dwóch innych czynników – 
megatrendu gospodarczego związanego z ekologią oraz silnie rozwiniętego ekosystemu produkcji i przetwarzania tworzyw 
sztucznych (oraz papierniczej) w województwie. Potencjanie tworzy to pole do rozwoju innowacyjnych metod gromadzenia, 
utylizacji bądź recyklingu odpadów, przede wszystkim z tworzyw sztucznych. Rozwinięty ekosystem producentów wyrobów 
z tworzyw sztucznych mógłby być potencjalnym odbiorcą takiej usługi na rynku lokalnym, dając możliwość odpowiedniego 
jej przetestowania i dalszego rozwoju. Globalny trend związany poszukiwaniem rozwiązań w zakresie  odpowiedniego 
gromadzenia i skutecznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych kreuje istotny potencjał rozwojowy dla takiej 
specjalistycznej działalności. Rozwój nowoczesnych i przyjaznych środowisku metod utylizacji bądź recyklingu odpadów 
wymaga ścisłej współpracy przedsiębiorstw oraz instytucji badawczych i rozwojowych. 
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5.2 Rekomendacje 

Rekomendacje wypracowane w wyniku przeprowadzonych analiz podzielono na trzy zasadnicze 

obszary:  

1. Rekomendacje główne – w ramach których wyodrębniono cztery zasadnicze obszary wsparcia; 

2. Rekomendacje uzupełniające – czyli kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę 

projektując politykę wsparcia działalności eksportowej; 

3. Proponowane instrumenty wsparcia w ramach RPO WKP 2014-2020 – w obrębie czterech 

obszarów wsparcia zidentyfikowano działania, które potencjalnie możliwe są do wdrożenia 

z wykorzystaniem środków obecnie realizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Rekomendacje główne 

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych zidentyfikowano cztery obszary wsparcia, które 

mogą być zagospodarowane w nowo tworzonym systemie instytucjonalnego wsparcia rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa. W każdym z obszarów zaproponowano rekomendację 

kluczową. 

Obszar Rekomendacja kluczowa 

I 

 

Informacje i wiedza 
Należy uspójnić i zintegrować informacje na 

temat wsparcia działalności eksportowej. 

II 
 

Finansowanie 

Konieczna jest kontynuacja programów 

wsparcia działalności eksportowej przez firmy  

z Regionu. Warto jest rozplanować dostępne 

fundusze w sposób, który umożliwi stały dostęp 

do nich. Nabór wniosków powinien być 

prowadzony w sposób ciągły. 

III 
 

Promocja eksporterów 

Wskazane jest zaangażowanie we wsparcie 

promocji marek regionalnych, które możliwe 

jest we współpracy partnerskiej województwa  

i firm z Regionu. 

IV 
 

Dział eksportowy w Regionalnym 

Obserwatorium Gospodarczym 

Rekomenduje się utworzenie działu 

eksportowego w ROG, który będzie pełnił rolę 

regionalnego obserwatorium priorytetowych 

rynków eksportowych dla przedsiębiorców  

z regionu. 

 

Każdą rekomendację główną uszczegółowiono, a także przygotowano dla nich uzasadnienie. Ponadto, 

zaproponowano rekomendacje uzupełniające, tj. wskazano kwestie wymagające szczególnej uwagi 

podczas projektowania instrumentów wsparcia. Ponadto, rekomendacje poparte są przykładami 

dobrych praktyk wsparcia eksporterów i działalności eksportowej firm z innych państw.  
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Obszar 

rekomendacji Uzasadnienie  

 
I. Informacje 

i wiedza 

 

1.1 Należy uspójnić i zintegrować informacje na temat wsparcia działalności 

eksportowej. 

Przedsiębiorcy zwracają szczególną uwagę na fakt, że oferta regionalnych 

instrumentów wsparcia jest za bardzo rozproszona. W konsekwencji, 

poszczególne konkursy są za bardzo ograniczone tematycznie i mają zbyt 

małe pule dostępnych środków. Ponadto, we wdrażanie środków 

zaangażowane jest wiele instytucji, przez co szukając wsparcia przedsiębiorca 

zmuszony jest poświęcić wiele czasu na zgromadzenie i usystematyzowanie 

informacji na temat dostępnych instrumentów 

1.2 Wskazane jest utworzenie zespołu doradców przedsiębiorcy, którzy 

dysponowaliby odpowiednią wiedzą na temat instrumentów wsparcia, jak 

i umiejętnościami oceny potrzeb przedsiębiorcy i potrafili udzielić 

wyczerpujących informacji. Zespół doradców pełniłby rolę one-stop-shop dla 

przedsiębiorców w regionie. 

 

II. Finansowanie 

 

2.1 Działania oferujące wsparcie finansowe na rozpoczęcie, bądź rozwój eksportu 

powinny być kontynuowane, należy także utrzymać formę dotacyjną 

instrumentów. Rozpoczęcie lub rozwój działalności eksportowej wymaga 

stosunkowo dużych nakładów finansowych, co w przypadku przedsiębiorstw 

z sektora MŚP może stanowić istotną barierę. Przedsiębiorcy zwracali 

szczególną uwagę na nieadekwatność zwrotnych instrumentów wsparcia na 

realizację takich działań, jak rozpoznanie możliwości eksportowych, czy 

badanie potencjalnych rynków. Nie są to działania o charakterze stricte 

inwestycyjnym, a więc trudno jest zakładać w nich stopę zwrotu – która 

powinna być podstawą do określenia opłacalności warunków finansowania 

dłużnego. 

2.2 Konieczne jest rozplanowanie środków będących w dyspozycji Samorządu 

Województwa na wsparcie finansowe eksporterów w sposób, który umożliwi 

stały dostęp do nich. Obecnie wsparcie podlega zasadom konkursowym, 

z cyklicznymi naborami zamkniętymi, co utrudnia przedsiębiorcom rozwijanie 

działalności w sposób systematyczny, uwarunkowany cyklami na rynku, 

raczej niż naborami wniosków o dofinansowanie. Wskazane jest 

rozplanowanie działań umożliwiające nabór wniosków w trybie ciągłym. 

2.3 Doceniane jest dofinansowanie udziału w targach, bądź misjach 

zagranicznych, tym bardziej, że Fundusz Eksportowy przewiduje także 

wsparcie dla udziału w targach w charakterze zwiedzającego, a nie tylko 

wystawcy. Jednocześnie, przedsiębiorcy zwracali uwagę, że dla małych 

i średnich firm niemniejsze znaczenie ma możliwość uzyskania finansowania 

działań doradczych, np. rozpoznania rynku, wsparcie nawiązania kontaktów 

handlowych, nawiązania relacji handlowych.  
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Obszar 

rekomendacji Uzasadnienie  

2.4 Istotną barierę stanowią koszty certyfikacji produktów, bądź tłumaczeń 

dokumentów warunkujących wprowadzenie produktów na dane rynki. 

Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na finansowanie również takich 

działań. Warto jest rozważyć wykorzystanie instrumentów zwrotnych, 

którymi dysponują instytucje regionalne, jako ewentualnego źródła wsparcia 

finansowania kosztów certyfikacji produktów, w szczególności dla MŚP.  

2.5 Rekomendowane jest odpowiednie rozplanowanie środków w dyspozycji 

Regionu pod względem schematów pomocowych, które mogą być 

zastosowane do wspierania przedsiębiorczości. Obecnie często wsparcie 

eksporterów podlega reżimowi pomocy de minimis.  

Warto jest zauważyć, że firmy prowadzące działalność eksportową, zwykle 

rozwijają także działalność innowacyjną. Projektując instrumenty wsparcia 

warto jest dołożyć starań, aby jak najmniej programów było wdrażanych 

z wykorzystaniem przepisów o pomocy de minimis, aby nie wprowadzać 

sztucznego limitu środków, jakie jeden przedsiębiorca może otrzymać w ciągu 

trzech lat obrachunkowych, gdy realizuje działania wpisujące się w cele 

polityki spójności podlegające także innym schematom pomocowym (np. 

prowadzi działalność innowacyjną, badawczo-rozwojową, bądź wprowadza 

produkty firmy na rynki zagraniczne). Osiągnięcie synergii między 

innowacyjnością i działalnością eksportową może firmie pomóc rozwinąć 

działalność z wysoką dynamiką. Niekorzystnym byłoby doprowadzenie do 

wykorzystania dostępnego limitu pomocy de minimis przy jednym działaniu, 

blokując rozwój innego rodzaju działalności, tym bardziej, że reżimowi 

pomocy de minimis podlegają np. niektóre ulgi podatkowe, bądź np. 

szkolenia, z których przedsiębiorcy korzystają incydentalnie. 

 
III. Promocja 

eksporterów 

 

 

3.1 Wskazane jest zaangażowanie we wsparcie promocji marek regionalnych, 

które możliwe jest we współpracy partnerskiej województwa  

i firm z Regionu.  

Projektując politykę marketingu gospodarczego regionu, Samorząd 

Województwa może w działaniach promocyjnych uwzględniać także 

konkretnych przedsiębiorców. Typowym działaniem jest organizacja misji 

gospodarczych, do których wybierane są podmioty w trybie konkursowym. 

Zwykle działania te realizowane są z wykorzystaniem środków pochodzących 

z FUE, a tym samym są niedostępne dla dużych przedsiębiorstw.  

3.2 Poza organizacją typowych misji gospodarczych, warto jest wykorzystać także 

inną działalność międzynarodową władz województwa do promocji 

wiodących marek wywodzących się z regionu. Takie działania objęłyby także 

duże przedsiębiorstwa, co mogłoby być korzystne zarówno dla tych firm, jak 

i dla województwa.  
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Działania promocyjne mogą 

być prowadzone poprzez 

zagraniczne 

przedstawicielstwa 

województwa, współpracę 

z regionami partnerskimi. 

Władze regionalne mogą 

włączać się we wspólne 

działania w formule 

partnerstwa z dużymi 

przedsiębiorstwami. 

Niemiecka polityka promocji gospodarczej w dużym stopniu opiera się na 

współpracy podmiotów publicznych i przedsiębiorstw, ewentualnie zrzeszeń 

przedsiębiorców, izb handlowych, etc. Dzięki temu prowadzone działania 

promocyjne mają większą skuteczność, a partnerski charakter działań 

zabezpiecza przed ryzykiem udzielenia niedozwolonej pomocy. 

 
 

IV. Dział 

eksportowy 

w ROG 

 

4.1 Wartym rozważenia jest utworzenie działu eksportowego w planowanym do 

powołania Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym, którego zadaniem 

przede wszystkim byłoby bieżące i szczegółowe badanie działalności 

eksportowej w województwie, monitoring priorytetowych krajów 

eksportowych dla podmiotów z regionu oraz obserwacja i analiza trendów 

gospodarczych mających istotne znaczenie dla eksporterów. 

4.2 ROG mogłoby prowadzić „Monitoring gospodarczy” na rzecz przedsiębiorstw 

z województwa kujawsko-pomorskiego. Korzystanie z Monitoringu 

wymagałoby rejestracji oraz udostępniania najważniejszych danych na temat 

działalności eksportowej przedsiębiorstwa (dane byłyby anonimizowane). 

Dane na temat prowadzonej działalności eksportowej pozwoliłyby na 

prowadzenie bieżącej analizy sytuacji eksportowej województwa, która 

uzupełniłaby lukę informacyjną obecnie występującą na rynku. Monitoring 

oferowałby dane oraz ich eksperckie analizy, dzięki którym użytkownicy 

otrzymywaliby m. in.: 

 rzetelną analizę trendów w gospodarce krajowej i światowej, 

 newsletter gospodarczy – informację o najważniejszych 

wydarzeniach w poszczególnych sektorach gospodarki, 

 ostrzeżenia przed potencjalnymi negatywnymi skutkami wydarzeń, 

bądź niebezpiecznymi instrumentami / mechanizmami finansowymi 

pojawiającymi się na rynku. 

4.3 Dział eksportowy ROG powinien monitorować priorytetowe rynki dla 

eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego. Lista priorytetowych 

rynków powinna być aktualizowana cyklicznie, w oparciu o analizy 

ICEX jest agencją wspierającą 

internacjonalizację hiszpańskich firm oraz 

promująca inwestycje w tym kraju. 

Poszczególne instrumenty wdrażane są 

przez władze regionalne. Przykładowo, 

w regionie Navarry, ciekawą inicjatywą jest 

organizacja wydarzeń, na które zapraszani 

są zagraniczni dziennikarze oraz kupcy, 

a których celem jest promocja regionalnych 

produktów i ich producentów. 
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działalności eksportowej przedsiębiorstw z regionu, trendy gospodarcze 

i polityczne oraz zmiany gospodarcze, polityczne, jak i zmiany 

w uwarunkowaniach prawnych w wybranych krajach. 

Monitoring gospodarczy priorytetowych rynków prowadzą często agencje 

dedykowane wsparciu eksporterów działające na poziomie centralnym. 

Dobrymi przykładami są działalności takich organizacji, jak np. brytyjski 

Department for International Trade, Business France, hiszpańska ICEX, Trade 

Council (duńska agencja wspierająca internacjonalizację firm), czy ProChile. 

Na wyjątkową uwagę w tym zakresie zasługuje południowokoreańska agencja 

KOTRA, która regularnie zbiera i analizuje dane ze swoich filii zagranicznych, 

a następnie dostarcza wyniki tych analiz do przedsiębiorców i organizacji. 

Biorąc pod uwagę ogólny charakter informacji np. na prowadzonym przez 

Ministerstwo Rozwoju (dawne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 

polskim portalu trade.gov.pl, warto jest podjąć wysiłek na poziomie 

regionalnym, aby wesprzeć eksporterów, czy też potencjalnych eksporterów 

w zakresie informacji. 

 

Rekomendacje uzupełniające 

Schematy pomocy publicznej 

Projektując konkretne instrumenty wsparcia eksporterów, konieczne jest zadbanie o zapewnienie 

zgodności z zasadami dozwolonej pomocy publicznej, w kontekście wsparcia eksporterów szczególnie 

istotne są kwestie związane z pomocą wywozową. Obecnie instrumenty, których celem jest wspieranie 

internacjonalizacji firm, działają na podstawie przepisów dot. pomocy de minimis, bądź pomocy na 

usługi doradcze na rzecz MŚP oraz pomoc na udział MŚP w targach w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. W przypadku chęci utrzymania i kontynuowania wsparcia dla MŚP 

konieczne jest zadbanie o zapewnienie odpowiednich programów pomocowych, które będą 

zaakceptowane przez KE. Zwykle są to programy krajowe, mogą być także opracowane na poziomie 

regionalnym. 

 

Koordynacja polityki wsparcia eksportu, realizowanej na poziomie centralnym z polityką regionalną 

Należy zwrócić uwagę, że efektywny system wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw wymaga 

współpracy i komplementarności działań prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym, 

samorządowym. Zagraniczne biura handlowe, prowadzone przez administrację centralną, powinny 

służyć wsparciem informacyjnym, w dozwolonym zakresie także doradczym, na rzecz przedsiębiorstw 

chcących rozpocząć, bądź rozwijać działalność eksportową w innych państwach. Równolegle wsparcie 

na poziomie samorządowym mogłoby być skupione np. na priorytetowych kierunkach eksportowych 

z perspektywy np. specjalności eksportowych regionu. Ewentualne programy pomocowe, na 

podstawie których w kolejnej perspektywie finansowej również możliwe będzie wspieranie 
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internacjonalizacji firm, będą wymagały ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami na różnych 

szczeblach administracji. Tylko poprzez współpracę i komplementarność możliwe jest zapewnienie 

systemom wsparcia działalności eksportowej większej skuteczności. Pomimo dobrych wskaźników 

Polski pod względem otwartości gospodarki, należy wzmocnić działania wspierające działalność 

eksportową przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MŚP. 

 

Wybrane dobre praktyki koordynacji polityki wspierania działalności eksportowej na poziomie 

centralnym 

Francja Business France – organizacja, której celem jest promocja Francji jako dobrego 

miejsca inwestycji oraz francuskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. 

Agencja poświęca szczególną uwagę budowaniu i wspieraniu dobrego wizerunku 

francuskiej gospodarki i francuskich firm. 

Instrumenty wsparcia eksporterów wdrażane są z poziomu regionalnego, 

odpowiedniego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

zainteresowanych firm. 

Hiszpania ICEX (España Exportación e Inversiones) – agencja wspierająca internacjonalizację 

hiszpańskich firm, a także prowadząca działania na rzecz przyciągania inwestorów 

zagranicznych. Działania wspierające eksporterów wdrażane są także za 

pośrednictwem autonomicznych władz regionalnych. Koordynacja działań przebiega 

na poziomie centralnym, jednak poszczególne firmy otrzymują wsparcie w swoim 

regionie. Część działalności ICEX wspierana jest także z funduszy strukturalnych UE. 

Niemcy Wsparcie działalności eksportowej oraz promocja Niemiec jako miejsca inwestycji 

koordynowane jest przede wszystkim przez rząd federalny, poprzez Germany Trade 

and Invest (GTAI). Niemniej jednak, poszczególne landy także prowadzą własne 

działania wspierające przedsiębiorstwa na swoim terytorium. W Niemczech 

promocja gospodarcza często prowadzona jest na zasadzie współpracy, czy 

partnerstwa, podmiotów publicznych i prywatnych. Jest to praktyka warta 

pogłębionej analizy w celu identyfikacji możliwości wspierania także dużych 

przedsiębiorstw. Ponadto państwo podejmuje wysiłki aby koordynować promocję 

kraju oraz poszczególnych przedsiębiorstw i ich zrzeszeń, w celu uzyskania większej 

efektywności prowadzonych działań. 

Chile ProChile - instytucja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chile utworzona w 1974 

roku oraz odpowiedzialna za promocję chilijskich produktów i usług eksportowych. 

Celem działalności agencji jest także wsparcie internacjonalizacji chilijskich firm, 

promocja wizerunkowa kraju, przyciąganie zagranicznych inwestorów oraz 

turystów. ProChile posiada 56 biur handlowych na świecie oraz 16 biur regionalnych. 

Jest najstarszą agencją promocji w Ameryce Południowej oraz jedyną, która w Polsce 

posiada swoje przedstawicielstwo. 
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Proponowane instrumenty w ramach RPO 2014-2020 

 

Aktualny poziom wykorzystania środków z RPO WKP 2014-2020 przeznaczonych na wsparcie 

internacjonalizacji, mierzony wskaźnikiem kontraktacji wynosi 96,02% (wg stanu na 31.12.2019 r.). 

W praktyce oznacza to, że środki regionalnego programu operacyjnego na wsparcie internacjonalizacji 

są rozdysponowane, tym bardziej, że prace w zakresie zakontraktowania pozostałych środków są 

zaawansowane. Z perspektywy przedsiębiorców, którzy w systemie są tzw. beneficjentami 

końcowymi, środki są nadal dostępne, gdyż zainteresowani rozpoczęciem, bądź rozwojem działalności 

eksportowej przedsiębiorcy nadal mogą aplikować o dotacje, chociażby w ramach Funduszu 

Eksportowego13. 

Środki RPO WKP 2014-2020 przewidziane na realizację Celu 1 („Wzmocnienie innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki regionu”) zostały zakontraktowane w 82,65%. Należy domniemać, że 

pozostała pula zostanie wydatkowana zgodnie z założeniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

RPO WKP 2014-2020. Gdyby jednak była możliwość dokonania przesunięć między działaniami, poniżej 

(Tabela 16.) proponuje się instrumenty, które mogą być przedmiotem wsparcia. Obecnie ewentualne 

rezerwy można zidentyfikować w Działaniu 1.4 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, którego 

kontraktacja oscyluje na poziomie 62%.  

Działania przyporządkowano czterem głównym rekomendacjom. Wszystkie działania związane ze 

wsparciem internacjonalizacji przedsiębiorstw dedykowane są przedsiębiorstwom z sektora MŚP. 

Duże podmioty są wykluczone z tego rodzaju wsparcia. 

                                                           
13 Aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków, jednak realizację projektu przewidziano na koniec 2021 r. i po konkursach 
przeprowadzonych w ostatnim kwartale 2019 r. planowane są kolejne nabory. 
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Tabela 16. Proponowane instrumenty wsparcia w ramach RPO WKP 2014-2020 

Instrument Główne założenia 

 

Doradcy eksportowi Działanie zaproponowano w ramach rekomendacji – warto rozważyć pod kątem 
możliwości finansowania ze środków Działania 1.4.  

Skuteczne wdrożenie instrumentu wymaga zatrudnienia profesjonalnych 
doradców biznesowych, którzy zdolni będą do oceny potrzeb przedsiębiorstwa 
z perspektywy możliwości uzyskania wsparcia dostępnego na rynku. Doradcy 
powinni łączyć wiedzę o instrumentach dostępnych komercyjnie oraz 
finansowanych ze środków publicznych.  

 Doradztwo 
specjalistyczne 

Kontynuacja i rozwój działań pozwalających na zakup specjalistycznego doradztwa 
w zakresie wspierającym rozpoczęcie, bądź dalszy rozwój działalności 
eksportowej. Szczególnie małe przedsiębiorstwa zwracają uwagę na stosunkowo 
wysoki koszt (w relacji do zdolności finansowych) pogłębionej wiedzy na temat 
poszczególnych rynków, czy obsługi działalności eksportowej. Identyfikuje się 
zapotrzebowanie na wsparcie o charakterze eksploracyjnym – umożliwiające 
zbadanie ewentualnych rynków, bez konieczności wyjazdu na targi, czy misje 
gospodarcze. 

 

Dofinansowanie udziału 
w targach 

Premia za współpracę 

Działanie cieszy się popularnością i powinno być kontynuowane. Warto jest 
zastanowić się nad koordynacją wyjazdów firm z regionu na wspólne targi – na 
przykład według właściwości branżowej. Aby uniknąć organizacji „tematycznych” 
konkursów, które są powszechnie krytykowane z uwagi na ich wykluczający 
charakter, sugeruje się możliwość wspólnego aplikowania przez grupy 
przedsiębiorstw. Proponuje się utworzenie mechanizmu „premii za wspólne 
przedsięwzięcie”, raczej niż wymóg formalny wspólnego wniosku 
o dofinansowanie. W proponowanym mechanizmie firmy aplikując w grupie 
mogłyby uzyskać łącznie dofinansowanie większe, niż suma pojedynczych zgłoszeń 
każdej z nich. 

 

Organizacja misji 
handlowych 

Przedsięwzięcia powinny być organizowane przez samorząd województwa, 
którego rolą może być określenie kierunku misji – na podstawie analiz 
priorytetowych kierunków eksportowych, ewentualnie wybór tematyki misji. 
Misje powinny być organizowane we współpracy np. z regionami partnerskimi, aby 
miały charakter matchmakingowy – tzn. pozwalały uczestnikom na dotarcie do 
potencjalnych nabywców, bądź parterów handlowych. 

 

Monitoring gospodarczy Działanie najlepiej wpisuje się w Oś Priorytetową Pomoc Techniczna, aczkolwiek 
pilotażowo mogłoby być realizowane np. przez instytucję otoczenia biznesu, 
w ramach Działania 1.4. Przedsiębiorcy potrzebują wiarygodnych informacji 
i wiedzy podanej w sposób przystępny, na której samodzielne zdobywanie nie 
mają czasu, bądź brakuje im kompetencji (np. w zakresie oceny czynników 
makroekonomicznych, czy oceny prognoz). Zanim właściwy system monitoringu 
gospodarczego zostanie wdrożony, w ramach pilotażu wskazane jest zlecenie 
cyklicznego opracowania newslettera gospodarczego skrojonego na miarę potrzeb 
MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim, z komponentem 
dotyczącym stricte określonych branż – przykładowo zidentyfikowanych jako 
specjalizacje eksportowe.   

Żródło: Opracowanie własne 
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5.3 Scenariusze rozwoju eksportu województwa kujawsko-

pomorskiego  

 

PANDEMIA CORONAWIRUSA SARS-COV-2 

Prezentowane w niniejszym raporcie analizy prowadzone były w czwartym kwartale 2019 r. 

i pierwszych miesiącach 2020 r., gdy epidemia Coronawirusa SARS-COV-2 dotykała w głównej 

mierze kraje azjatyckie, podczas gdy w państwach europejskich odnotowywano pierwsze przypadki 

zachorowań. W momencie oddania niniejszego raportu (marzec 2020 r.) Światowa Organizacja 

Zdrowia ogłosiła stan światowej pandemii, a państwa europejskie kolejno wprowadzały 

ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, które w diametralny sposób zmieniały sytuację 

gospodarczą na świecie.  

Omawiane w niniejszym rozdziale scenariusze zostały opracowane na podstawie prognoz 

sporządzanych w oparciu o dane historyczne i analizy eksperckie, a zatem nie uwzględniają wpływu 

pandemii na gospodarkę. W momencie przekazania Zamawiającemu niniejszego opracowania, nie 

można w jednoznaczny sposób przygotować prognoz dotyczących wpływu pandemii na 

gospodarkę. Ekonomiści są zgodni, że prawdopodobną konsekwencją walki z pandemią, będzie 

kryzys gospodarczy i recesja. Aktualnie trudno jest przewidzieć jego skalę, czy też określić, które 

branże dotknie najbardziej. Bezpośrednimi czynnikami wpływającymi na sytuację eksporterów są 

zakłócenia w łańcuchu dostaw, ograniczenia w ruchu transgranicznym (tj. zawieszenie lotów 

pasażerskich, zamknięcie granic państw dla ruchu osobowego, które powoduje istotne opóźnienia 

w transporcie towarów, czy też ewentualne ograniczenia w eksporcie towarów uznawanych przez 

poszczególne państwa jako krytyczne dla ich bezpieczeństwa). 

Skala i trwałość skutków gospodarczych wywołanych przez pandemię przede wszystkim zależała 

będzie od czasu trwania walki z nią – zarówno w poszczególnych państwach, jak i w skali globalnej, 

a także od środków podejmowanych przez kraje oraz organizacje międzynarodowe, w celu wsparcia 

gospodarek. 

Jednocześnie warto zauważyć, że nakładane na społeczeństwa ograniczenia w poruszaniu 

i spotykaniu się, zasady społecznego dystansowania (z ang. social distancing), mogą spowodować 

zmianę zachowań konsumentów. Poza trudnościami ekonomicznymi, których skali ani 

długotrwałości aktualnie nie można właściwie oszacować, społeczeństwa podlegają 

przyspieszonemu procesowi digitalizacji kolejnych sfer życia. Czas walki z pandemią może istotnie 

przyczynić się do rozwoju działalności e-commerce, ale także do prowadzenia większej ilości działań 

biznesowych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Zmiany mogą wykreować nowe 

wyzwania dla sektorów, w których procesy realizowane są  w bardziej tradycyjny sposób, bądź 

których działalność w żadnym zakresie nie może być prowadzona za pomocą Internetu. 

Jednocześnie, obserwowane zmiany stanowią szansę rozwojową dla firm, których właściciele, bądź 

kadra zarządzająca charakteryzują się biegłością cyfrową, a sam charakter działalności pozwala na 

choćby częściową digitalizację. 
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W wyniku przeprowadzonych analiz eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego, opracowano 

trzy scenariusze rozwoju eksportu w regionie: bazowy, zachowawczy i przyspieszony. Scenariusze 

oparto o następujące analizy: 

 Analizę zmiany tempa wzrostu wartości eksportu – wykorzystując wartość eksportu 

z województwa w roku 2018 (27 173 mln zł) dokonano estymacji wartości eksportu do 2024 roku 

zgodnie z trzema wartościami skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR). 

W scenariuszu zachowawczym przyjęto wartość CAGR obserwowaną dla województwa w latach 

2007-2018 (7,8%). W scenariuszu bazowym przyjęto wartość CAGR równą wartości wskaźnika 

wzrostu wartości eksportu w skali kraju w latach 2007-2018 (8,5%), a w scenariuszu 

przyspieszonym wykorzystano CAGR odnotowany dla jednego z najbardziej dynamicznie 

rozwijających w latach 2007-2018 eksport województw, województwa lubuskiego (9,9%). 

 Analizę zmiany udziału wartości eksportu w PKB województwa kujawsko pomorskiego – 

porównano estymowane dane dotyczące wartości eksportu dla trzech scenariuszy z analizy 

zmiany wartości eksportu z prognozowaną wartością PKB województwa kujawsko-pomorskiego 

do roku 2024 i przedstawiono udział wartości eksportu w PKB województwa. Estymacji wartości 

PKB dokonano na podstawie wartości w roku 2018 (92 960 mln zł) oraz wartość CAGR dla lat 2007-

2018 (4,8%). 

W związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-COV-2, szacuje się, że poszczególne gospodarki 

mogą nie wzrosnąć, a w pesymistycznych scenariuszach, przewiduje się recesję już w 2020 r. 

W przypadku Unii Europejskiej, rozpatrywany jest nawet spadek PKB o ok. 2.5% (oznaczałoby to PKB 

o 3.5 pp. niższy niż prognoza na 2020r.)14. Wykonalność prezentowanych scenariuszy rozwoju eksportu 

z województwa kujawsko-pomorskiego zależna będzie od skali i charakteru kryzysu gospodarczego, 

a także głębokości ewentualnej występującej po nim recesji. Sytuacja eksporterów zależna będzie 

również od szybkości powrotu do swobodnego przepływu osób i towarów w obrębie Unii Europejskiej, 

a także ewentualnych nowych regulacji w handlu światowym. 

Opracowane scenariusze w głównej mierze dotyczą wpływu działań województwa na rzecz 

zwiększenia eksportu, zakładając rozwój sytuacji gospodarczej w sposób obserwowany w badanych 

latach. Ostateczny wynik jest wypadkową czynników leżących w gestii województwa, czynników 

zewnętrznych, w tym nastrojów samych przedsiębiorców. Zaproponowane scenariusze są jedynie 

przewidywaniami wzrostu w oparciu o dotychczasowe dane i wskaźniki. Realizacja scenariuszy jest 

zależna także od czynników zewnętrznych, jak sytuacja na rynku lokalnym, krajowym, a także 

międzynarodowym. W poniższej tabeli (Tabela 17.) przedstawiono dane wykorzystane do analizy 

scenariuszy. 

Tabela 17. Założenia wskaźnikowe dla scenariuszy rozwoju eksportu 

Wartość eksportu z województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. 27 173 mln PLN 

CAGR eksportu (2007-2018) dla województwa kujawsko-pomorskiego 7,8% 

CAGR eksportu (2007-2018) dla Polski 8,5% 

Wartość PKB województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. 92 960 mln PLN 

CAGR PKB (2007-2017) dla województwa kujawsko-pomorskiego 4,8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KAS 

                                                           
14 Na podstawie: https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Three-scenarios-for-how-Coronavirus-may-affect-
economies-and-industries.html 
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Wynik analizy zmiany wartości eksportu przedstawiono na pierwszym z wykresów (Wykres 26.), wynik 

analizy zmiany udziału wartości eksportu w PKB województwa zaprezentowano na drugim wykresie 

(Wykres 27.). 

Wykres 26. Zmiana wartości eksportu w zależności od tempa wzrostu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 

 

Wykres 27. Zmiana udziału eksportu w PKB województwa  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KAS 
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Scenariusz zachowawczy 

Założony CAGR 7,8% 
Scenariusz zachowawczy polega na przewidywaniu 

wzrostu wartości eksportu w województwie w oparciu 

o wskaźnik wzrostu obserwowany w latach 2007-2018 

(7,8%). W przypadku utrzymania wzrostu na poziomie 

obserwowanym na przestrzeni badanych 12 lat, 

w 2024 roku oczekiwana wartość eksportu wynosić 

będzie 42 643 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do 

roku 2018 o prawie 57%. 

Realizacja scenariusza zachowawczego daje podstawy 

do prognozy udziału eksportu w PKB województwa na 

poziomie 34,6%, co stanowi wzrost w stosunku do roku 

2018 o ponad 5 punktów procentowych. 

Oczekiwana wartość 

eksportu w 2024 roku 
42 643 mln PLN 

Wzrost wartości w 

2024 roku w stosunku 

do roku 2018 

56,9% 

Udział eksportu w PKB 

województwa 

w roku 2024 

34,6% 

 

Scenariusz zachowawczy przewiduje, że eksport województwa kujawsko-pomorskiego pozostanie na 

poziomie rozwoju poniżej przeciętnego oraz nie wykorzysta potencjału i szans rozwojowych. 

Scenariusz zakłada brak zmian w strukturze eksportu lub wystąpienie zmian organicznych, 

kompensujących wzrostowe i spadkowe tendencje. Należy jednak zauważyć, że scenariusz 

zachowawczy, pomimo założenia wystąpienia w nim  najniższych oczekiwanych wartości i  poziomu 

wzrostu, jest scenariuszem pozytywnym, który przewiduje wzrost, jednak w niższym tempie niż 

w pozostałych dwóch scenariuszach. Widoczne jest to w analizie udziału wartości eksportu w PKB 

województwa – prognoza wskazuje, że powolny wzrost pozwali zwiększyć ten udział 

o 5 pkt. procentowych w stosunku do roku 2018, co jest wynikiem mniejszego prognozowanego 

tempa wzrostu PKB, niż tempo wzrostu eksportu w województwie. 

Zmiany strukturalne w eksporcie województwa kujawsko-pomorskiego będą przebiegać w sposób 

powolny. Spodziewać należy się raczej stopniowej kontynuacji obserwowanych obecnie trendów, 

aniżeli ich zmiany. Czynnikami motywującymi wzrost będą dotychczasowe instrumenty wsparcia oraz 

rozwój gospodarczy kraju. 
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Scenariusz bazowy 

Założony CAGR 8,5% 
Scenariusz bazowy zakłada osiągnięcie tempa wzrostu 

wartości eksportu równego CAGR obserwowanego 

w badanych latach w skali Polski (8,5%). Przy realizacji 

scenariusza oczekiwana wartość eksportu w 2024 roku 

wynosi 44 332 mln zł, co oznacza wzrost od 2018 roku 

o 63,1%. Wartość oczekiwana przy bazowym wzroście 

jest większa o 1 689 mln zł niż wartość oczekiwana przy 

realizacji scenariusza zachowawczego.  

Scenariusz bazowy przewiduje wzrost udziału eksportu 

w PKB województwa do 36% w roku 2024, o prawie 

7 pkt. procentowych w stosunku do roku 2018, co 

stanowi  1,6 pkt. procentowego więcej niż scenariusz 

zachowawczy. 

Oczekiwana wartość 

eksportu w 2024 roku 
44 332 mln PLN 

Wzrost wartości w 

2024 roku w stosunku 

do roku 2018 

63,1% 

Różnica wartości w 

2024 roku w stosunku 

do scenariusza 

zachowawczego 

1 689 mln PLN 

(4,0%) 

Udział eksportu w PKB 

województwa w 

roku 2024 

36,0% 

 

Scenariusz bazowy jest prognozą umiarkowaną, o największym prawdopodobieństwie realizacji, 

wymagającą jednak intensyfikacji i optymalizacji działań województwa w zakresie wspierania 

eksportu. Realizacja tego scenariusza sprawi, że województwo wkroczy na ścieżkę tempa wzrostu, 

który obserwowany jest w skali kraju i zbliży się do wyniku województw pod względem dynamiki 

wzrostu eksportu. Scenariusz bazowy przewiduje również wzrost udziału eksportu w PKB 

województwa o niemal 7 punktów procentowych w porównaniu do 2018 roku, co stanowi dobry 

wynik, jednak wciąż pozostaje wynikiem dużo niższym, niż udział eksportu krajowego w PKB Polski, 

który wyniósł 44% w 2018 roku, a jego oczekiwana wartość w 2024 roku będzie jeszcze większa. 

Wymaganiem scenariusza bazowego jest przyspieszenie zachodzących procesów i zmian 

strukturalnych, a także kataliza kolejnych, które zwiększą tempo rozwoju eksportu w województwie. 

Również skuteczność dotychczasowo stosowanych form wsparcia musi zostać zwiększona celem 

przyspieszenia wzrostu. 
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Scenariusz przyspieszony 

Założony CAGR 9,9% 
W scenariuszu przyspieszonym założono wzrost 

wartości eksportu w wysokości CAGR 9,9%, co 

odpowiada wskaźnikowi CAGR województwa 

lubuskiego, jednego z liderów wzrostu z lat 2007-2018. 

Przyjmując wariant wysokiego wzrostu, oczekiwana 

wartość eksportu w 2024 roku wynosi 47 877 mln zł, 

co będzie stanowić wzrost w stosunku 2018 roku 

o 76,2%. Wynik na tym poziomie byłby większy 

o 3 454 mln zł od prognozowanej wartości eksportu 

z województwa osiągniętej przy realizacji scenariusza 

bazowego, co oznacza różnicę w wysokości 

5 233 mln zł w stosunku do wyniku przewidywanego 

w scenariuszu zachowawczym. 

Jeżeli scenariusz przyspieszony zostanie zrealizowany, 

udział eksportu w PKB województwa przewidywany 

jest na poziomie 38,9 %, czyli o prawie 10 pkt. 

procentowych więcej w porównaniu do 2018 roku. Jest 

to zarazem  więcej o 2,9 pkt. Procentowego, niż 

w przypadku scenariusza bazowego i o 4,3 pkt. więcej 

niż w przypadku scenariusza zachowawczego. 

Oczekiwana wartość 

eksportu w 2024 roku 
47 877 mln PLN 

Wzrost wartości w 

2024 roku w stosunku 

do roku 2018 

76,2% 

Różnica wartości w 

2024 roku w stosunku 

do scenariusza 

bazowego 

3 545 mln PLN 

(8,0%) 

Różnica wartości w 

2024 roku w stosunku 

do scenariusza 

zachowawczego 

5 233 mln PLN 

(12,3%) 

Udział eksportu w PKB 

województwa w 

roku 2024 

38,9% 

 

Realizacja scenariusza przyspieszonego to wizja województwa, które przoduje w promowaniu 

eksportu, ułatwianiu działalności eksportowej, a działania władz przekładają się na rzeczywiste wyniki, 

które plasują województwo kujawsko-pomorskie w czołówce regionów najszybciej rozwijających 

eksport. Osiągnięcie przyspieszonego wzrostu jest jednak założeniem, które do realizacji wymaga ze 

strony województwa zwiększonych nakładów, szczególnie w porównaniu z pozostałymi scenariuszami. 

Oczekiwane tempo wzrostu przy realizacji scenariusza przyspieszonego jest na poziomie tempa 

wzrostu województw przewodzących dynamice wzrostu eksportu, co stawia województwo 

kujawsko-pomorskie przed wymagającym zadaniem stania się jednym z liderów we wzroście wartości 

eksportu. Wysokie tempo wzrostu wartości eksportu w scenariuszu przyspieszonym przekłada się 

również na istotne zwiększenie udziału eksportu w PKB województwa w 2024 roku – o niemal 10 

punktów procentowych w stosunku do 2018 roku. Pozwala to na optymistyczne spojrzenie co do 

możliwości osiągnięcia wyniku zbliżonego do udziału eksportu krajowego w PKB Polski, przy czym, tak 

jak wspomniano w analizie scenariusza bazowego, należy także oczekiwać wzrostu tego wskaźnika, 

który w 2018 roku wynosił 44%. 
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Celem realizacji scenariusza wymagany jest znaczący wzrost tempa zmian, a także skuteczna 

implementacja obecnie oferowanych oraz nowych instrumentów wsparcia, które mają szansę 

w znaczącym stopniu pobudzić rozwój eksportu. Kluczowym czynnikiem powodzenia realizacji 

scenariusza jest wysoka skuteczność i zdolność adaptacji instrumentów do zmieniających się potrzeb 

przedsiębiorców.  
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