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Dziesięciolecie	 członkostwa	Polski	w	UE	 jest	 dobrą	
okazją	 do	 prześledzenia	 zmian,	 jakie	 nastąpiły	 w	 tym	
okresie	w	strategiach	eksportowych	polskich	firm	na	ich	
kluczowym	 rynku	 zagranicznym	oraz	wpływie	 otocze-
nia	 krajowego	 i	 zagranicznego	 na	 eksport.	 Podstawą	
były	wyniki	badań	ankietowych	przedsiębiorstw	ekspor-
towych	 przetwórstwa	 przemysłowego	 przeprowadza-
nych	od	1994	r.	przez	Instytut	Koniunktur	i	Cen	Handlu	
Zagranicznego	(IKCHZ),	a	następnie	przez	Instytut	Badań	
Rynku	Konsumpcji	i	Koniunktur	(IBRKK)1.

W artykule poddano analizie odpowiedzi firm	 z	 lat	
2003-2013	odnoszące	 się	do	 (1)	 czynników	wpływają-
cych	 na	 rozmiary	 ich	 eksportu,	 (2)	 kursowego	 progu	
rentowności	 eksportu	 i	 zabezpieczania	 się	 przed	 ryzy-
kiem	 kursowym,	 (3)	 strategii	 eksportowych	 firm	 (formy	
sprzedaży	 i	 kanały	 dystrybucji,	 sposób	 konkurowania,	
relacje	cen	w	eksporcie	do	cen	konkurentów),	(4)	wyko-
rzystania	 wsparcia	 publicznego	 przez	 eksporterów	 do	
UE	 (fundusze	europejskie	oraz	 finansowe	 i	promocyjne	
instrumenty	wspierania	eksportu	przez	państwo),	a	także	
(5)	wpływu	akcesji	na	warunki	działania	eksporterów	na	
głównych	rynkach	(UE,	rynki	wschodnie,	rynek	krajowy).	
Wybrane	zostały	zagadnienia,	dla	których	dysponowano	
porównywalnymi	 szeregami	 czasowymi	 odpowiedzi	
ankietowych.

Charakterystyka respondentów eksportujących głównie 
do krajów UE

W	2013	 r.	Unia	 Europejska	 była	 głównym	 rynkiem	
zbytu	 dla	 84%	 firm	 objętych	 badaniem	 ankietowym	
(w	2003	r.	67,1%).	Grupa	ta	reprezentowała	działy	prze-
twórstwa	przemysłowego,	z	wyjątkiem	produkcji	wyro-
bów	 tytoniowych.	W	większości	 (66,2%)	 były	 to	 firmy	
małe	i	średnie,	czyli	zatrudniające	od	10	do	249	pracow-
ników	(w	2003	r.	51%).	Ponad	2/3	z	nich	(69,7%)	miało	
wyłącznie	polski	kapitał	(w	2003	r.	66,5%).	Najczęściej	
byli	 to	 doświadczeni	 eksporterzy	 (75%	 zajmowało	 się	
eksportem	ponad	10	lat).	Działalność	eksportowa	miała	
dla	nich	duże	znaczenie,	o	czym	świadczy	wysoki	odse-
tek	 firm	 (56,0%)	 uzyskujących	 przychody	 z	 eksportu	
przekraczające	1	mln	euro	 (w	2003	 r.	 67,3%),	 a	 także	
firm	 (46,7%)	 z	 udziałem	 eksportu	 w	 przychodach	 ze	
sprzedaży	przekraczającym	50%	(w	2003	r.	51,8%).	

Internacjonalizacja kapitałowa

Powiązania	 kapitałowe	 z	 zagranicą	 eksporterów	 do	
Unii	 Europejskiej	 cechuje	 znaczna	 asymetria	w	 odnie-
sieniu	do	znaczenia	kapitału	napływającego	i	wypływa-
jącego.	 Około	 1/3	 respondentów	 to	 firmy	 z	 udziałem	
kapitału	zagranicznego2,	przy	czym	ich	odsetek	nie	uległ	
w	 badanym	 okresie	 większym	 zmianom.	 W	 niemal	
wszystkich	 firmach	 deklarujących	 obecność	 kapitału	
zagranicznego	 (w	 97,2%	 średnio	w	 latach	 2004-2013)	
inwestorzy	zagraniczni	pełnili	 funkcję	 inwestorów	bez-
pośrednich,	 tj.	 ich	udział	w	kapitale	zakładowym	prze-
kraczał	10%.	Porównanie	tych	wielkości	z	najnowszymi	
dostępnymi	danymi	statystycznymi	GUS	dla	ogółu	pod-
miotów	gospodarczych	wskazuje,	że	obecność	inwesto-
rów	zagranicznych	jest	wśród	eksporterów	do	UE	dwu-
krotnie	wyższa	od	przeciętnej,	natomiast	udział	inwesto-
rów	bezpośrednich	wśród	ogółu	inwestorów	zagranicz-
nych	jest	w	obu	przypadkach	niemal	identyczny3.

Znacznie	skromniejsza	 jest	własna	aktywność	 inwe-
stycyjna	za	granicą	badanej	grupy	eksporterów.	W	okre-
sie	bezpośrednio	przed-	i	poakcesyjnym	(w	latach	2003-
2004)	deklarowało	ją	4,7%	spośród	nich.	Odsetek	inwe-
stujących	 firm	zdecydowanie	obniżył	 się	w	warunkach	
globalnego	 kryzysu	 finansowego	 i	 gospodarczego	 (do	
2,8%	 w	 latach	 2009-2010),	 jednak	 ostatnio	 wyraźnie	
wzrósł	 (do	5,9%	 średnio	w	 latach	2011-2013).	 Istotnej	
ewolucji	uległy	wiodące	motywy	inwestowania	za	grani-
cą.	O	ile	na	początku	analizowanego	okresu	(w	2003	r.)	
skłaniały	 do	 niego	 głównie	 niższe	 koszty	 produkcji	
(44,4%	inwestujących	firm)	oraz	możliwość	zwiększenia	
rynku	zbytu	i	ominięcia	barier	celnych	(po	22,2%),	o	tyle	
w	 końcu	 okresu	 (w	 2013	 r.)	 w	 aż	 91,7%	 przypadków	
powodem	 inwestowania	 było	 dążenie	 do	 rozszerzenia	
rynku	zbytu.

Możliwości	inwestowania	za	granicą	eksporterów	do	
UE	ogranicza	relatywnie	silna	wśród	nich	obecność	firm	
z	 kapitałem	 zagranicznym	 –	w	 2013	 r.	 znaczna	 część	
(15,8%)	 respondentów	 nie	 miała	 bowiem	 możliwości	
prowadzenia	 samodzielnej	 polityki	 inwestycyjnej	 ze	
względu	na	przynależność	do	grupy	kapitałowej.	Jednak	
rosnąca	 większość	 badanych	 firm	 (53,6%	 w	 2004	 r.,	
71%	w	 2013	 r.)	 nie	 inwestowała	 za	 granicą,	 gdyż	 nie	
odczuwała	 takiej	 potrzeby.	W	 objętym	 analizą	 okresie	
zmalało	 natomiast	 znaczenie	 takich	 barier	 inwestowa-
nia,	jak	brak	środków	finansowych	(z	28,4%	w	2003	r.	
do	 7,7%	w	 2013	 r.),	 brak	wsparcia	 ze	 strony	 państwa	
(z	2,7%	do	0,5%)	i	zbyt	duże	ryzyko	(z	3,3%	do	2,7%).

Czynniki wpływające na rozmiary eksportu

Respondenci	 udzielili	 odpowiedzi	 nt.	 znaczenia	
czterech	głównych	czynników	oddziałujących	na	roz-
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Jak	widać,	w	całym	badanym	okresie	największą	siłę	
oddziaływania	miał	popyt	 zagraniczny.	 Jego	znaczenie	
zależało	od	wahań	koniunktury	na	rynkach	światowych.	
Dobra	 koniunktura	 występowała	wg	 ocen	 eksporterów	
w	latach	2004-2006	ze	szczytem	w	2006	r.	Wyraźne	jej	
pogorszenie,	wywołane	przez	światowy	kryzys	finanso-
wy,	nastąpiło	w	 latach	2008-2009.	W	kolejnych	 latach	
koniunktura	poprawiła	się,	ale	nie	powróciła	do	pozio-
mu	przedkryzysowego.	

Na	drugim	miejscu	wśród	czynników	wpływających	
na	rozmiary	eksportu	znajdował	się	kurs	walutowy.	Jed-
nak	jego	oddziaływanie	nie	było	jednokierunkowe.	O	ile	
w	 2003	 r.	 był	 czynnikiem	 sprzyjającym,	 to	 w	 latach	
2005-2008,	wg	 ocen	 ankietowanych	 firm,	 oddziaływał	
negatywnie	na	rozmiary	ich	eksportu.	Od	2009	r.	znów	
poziom	kursu	walutowego	zaczął	wpływać	pozytywnie	
na eksport4.	W	 reżimie	 kursu	 płynnego	 instrument	 ten	
może	z	powodzeniem	pełnić	funkcję	stabilizatora	wahań	
koniunkturalnych,	 słabnąc	w	okresach	złej	koniunktury	
i	wzmacniając	 się	w	okresach	dobrej	koniunktury.	Ten	

mechanizm	 zadziałał	 w	 2009	 r.	 i	 w	 kolejnych	 latach.	
Jednak	 w	 przedkryzysowym	 okresie	 lat	 2007-2008	 tak	
nie	 było.	 Pogarszającej	 się	 koniunkturze	 towarzyszył	
umacniający	 się	 złoty.	 Wynikało	 to	 z	 prowadzonej	
w	tym	okresie	restrykcyjnej	polityki	pieniężnej.

Jedną	z	miar	tej	polityki	jest	poziom	stopy	oprocento-
wania	 kredytów.	W	 ocenach	 respondentów	 instrument	
ten	aż	do	2012	r.	znajdował	się	na	poziomie	ogranicza-
jącym	ich	możliwości	eksportowe.	Szczególnie	negatyw-
nie	oceniono	jego	oddziaływanie	w	2008	r.	Warto	jed-
nak	zauważyć,	że	w	2013	r.	po	raz	pierwszy	responden-
ci	 przestali	 traktować	 poziom	 stopy	 oprocentowania	
kredytów	 jako	 czynnik	 negatywnie	wpływający	 na	 ich	
działalność.	Wiąże	się	to	niewątpliwie	z	wyraźnym	zła-
godzeniem	polityki	pieniężnej	w	ostatnich	latach.	

Słaby,	 ale	 per saldo	 korzystny,	 wpływ	 miały	 nato-
miast	 promocyjne	 instrumenty	 wsparcia	 eksportu.	 Ich	
znaczenie	 wzrosło	 wraz	 z	 pojawieniem	 się	 w	 ramach	
perspektywy	finansowej	2007-2013	nowych	możliwości	
ich	współfinansowania	ze	środków	unijnych.	

miary	eksportu.	Były	to:	popyt	zagraniczny,	kurs	walu-
towy,	stopa	oprocentowania	kredytów	oraz	promocyj-
ne	instrumenty	wspierania	eksportu.	Siłę	wpływu	każ-
dego	z	w/w	czynników	mogli	ocenić	w	5-stopniowej	
skali:	zdecydowanie	pozytywny	–	w	pewnym	stopniu	
pozytywny	–	neutralny	–	w	pewnym	stopniu	negatyw-

ny	 –	 zdecydowanie	 negatywny.	 Policzone	 zostały	
salda	odpowiedzi	w	odniesieniu	do	każdego	z	czynni-
ków.	Zostały	one	następnie	znormalizowane	poprzez	
podzielenie	poszczególnych	sald	przez	sumę	ich	war-
tości	 bezwzględnych.	 Wyniki	 tej	 analizy	 prezentuje	
wykres	1.

Wykres 1

Czynniki wpływające na wielkość eksportu w latach 2003-2013 – siła i kierunek oddziaływania (w %)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wyników badań ankietowych IKCHZ/IBRKK z lat 2003-2013.
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Wykres 2

Kursowe progi rentowności eksporterów do UE a kurs rynkowy i kurs równowagi złotego względem euro  
w latach 2003-2013

Źródło: Jak w wykresie 1 oraz notowania NBP.

Próg rentowności eksportu

Stałym	 elementem	 stosowanej	 ankiety	 jest	 pytanie	
o	poziom	progu	rentowności	eksportu.	Respondenci	pro-
szeni	są	o	określenie,	przy	jakim	poziomie	kursu	złotego	
wobec	 euro	 ich	 eksport	 przestaje	 być	 opłacalny.	 Na	
wykresie	 2	 przedstawione	 zostały	 uzyskane	 na	 podsta-
wie	ich	odpowiedzi	przeciętne	poziomy	tego	progu	dla	
całej	 badanej	 zbiorowości	 eksporterów	 oraz	 dla	 jej	
4-tego	kwartyla,	a	więc	25%	najmniej	rentownych	eks-
porterów.	Wielkości	te	zostały	skonfrontowane	z	pozio-
mem	 kursu	 rynkowego	 złotego	 wobec	 euro	 w	 latach	

2003-2013.	 Jak	widać,	zmiany	poziomu	progu	 rentow-
ności	korespondują	ze	zmianami	poziomu	kursu	rynko-
wego.	Przeciętnie	w	badanym	okresie	próg	rentowności	
całej	 ankietowanej	 zbiorowości	 znajdował	 się	 o	 5,6%	
poniżej	bieżącego	kursu	rynkowego,	a	próg	rentowności	
4-tego	kwartyla	eksporterów	o	2,7%	powyżej	bieżącego	
kursu	rynkowego	złotego	wobec	euro.	Tylko	w	2004	r.	
i	w	2009	r.	ten	drugi	próg	ulokował	się	poniżej	przecięt-
nego	kursu	rynkowego.	Z	tego	punktu	widzenia	były	to	
lata	 najkorzystniejsze	 dla	 eksporterów.	 Natomiast	 naj-
mniej	korzystne	były	lata	2007-2008.	

Kurs	 rynkowy	 może	 jednak	 okresowo	 odchylać	 się	
istotnie	od	kursu	równowagi,	przestając	być	właściwym	
punktem	odniesienia.	Aby	w	przybliżeniu	określić	poło-
żenie	 bieżącego	 kursu	 rynkowego	 złotego	 względem	
kursu	 równowagi	 dokonane	 zostało,	 dla	 kursu	 euro	
wobec	 złotego,	 oszacowanie	 równania	 objaśniającego	
relację	kursu	parytetu	siły	nabywczej	do	kursu	rynkowe-
go	poprzez	relację	PKB	per capita w Polsce do PKB per 
capita	w	 strefie	 euro	 (według	parytetu	 siły	 nabywczej).	
W	ten	sposób	uwzględniona	została	korekta	relacji	tych	
kursów	 o	 różnicę	w	 poziomie	 produktywności	między	
Polską	 a	obszarem	 strefy	 euro,	 zgodnie	 z	 tzw.	 efektem	
Balassy-Samuelsona5.	 Dane	 o	 poziomie	 kursu	 parytetu	
siły	 nabywczej	 złotego	 i	 euro	 oraz	 PKB	 Polski	 i	 strefy	
euro	według	parytetu	siły	nabywczej	pochodziły	z	bazy	

OECD.	 Badaniem	 objęto	 lata	 1995-20136.	 Jak	 wynika	
z	 tych	 obliczeń,	 kurs	 złotego	 wobec	 euro,	 po	 okresie	
silnego	aprecjacyjnego	odchylenia	od	kursu	równowagi	
w	 latach	 2006-2008,	 w	 ciągu	 następnych	 dwóch	 lat	
powrócił	do	poziomu	równowagi,	aby	od	2011	 r.	zna-
leźć	 się	w	 strefie	niedowartościowania	 (por.	wykres	2).	
Należy	przy	 tym	zastrzec,	że	analiza	 ta	 jest	uwarunko-
wana	przez	przyjęty	model	kursu	równowagi.	

Patrząc	z	punktu	widzenia	kursu	równowagi	przecięt-
ny	 kursowy	 próg	 rentowności	 eksportu	 znalazł się	 na	
nadmiernie	 restrykcyjnym	 poziomie	 w	 latach	 2006-
2008,	 aby	 od	 2009	 r.	 stopniowo	 powrócić,	 tak	 jak	 to	
miało	miejsce	w	latach	2003-2004,	w	pobliże	poziomu	
równowagi.	
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Strategie w eksporcie 

Główni odbiorcy produkcji eksportowej

Firmy	 wprowadzają	 produkt	 na	 rynki	 zagraniczne	
najczęściej	bezpośrednio	lub	pośrednio7.	W	pierwszym	
przypadku	producent	sam	jest	odpowiedzialny	za	sprze-
daż,	tworzenie	sieci	zbytu	za	granicą,	prowadzenie	dzia-
łalności	 marketingowej	 itp.,	 przy	 czym	 ma	 również	
możliwość	 korzystania	 z	 niezależnych	 zagranicznych	
firm	 pośredniczących,	 natomiast	 w	 drugim	 –	 ryzyko	
i	koszty	związane	z	eksportem	są	przenoszone	na	nieza-
leżnego	 krajowego	 pośrednika/pośredników	 lub	 sprze-
daż	 następuje	 w	 ramach	 grupy	 kapitałowej.	 Eksport	
pośredni	 jest	korzystny	zwłaszcza	dla	 firm	niewielkich,	
posiadających	ograniczone	zasoby,	słabo	umiędzynaro-
dowionych,	dla	których	eksport	ma	niewielkie	znaczenie	
w	 strategii	 rozwoju,	 eksportujących	 nieregularnie	 nad-
wyżki	produkcyjne8.	

Wyniki	badań	ankietowych	z	lat	2003-2013	pokazują,	
że	w	tym	okresie	firmy	specjalizujące	się	w	eksporcie	do	

UE	 sprzedawały	 swoje	 towary	 najczęściej	 bezpośrednio	
odbiorcom	 zagranicznym	 (75,7%),	 znacznie	 rzadziej	
wykorzystując	pośredników	krajowych	lub	realizując	eks-
port	w	ramach	grupy	kapitałowej	(24,3%).	Udział	bezpo-
średnich	eksporterów	osiągnął	najwyższy	poziom	(powy-
żej	średniej)	w	2006	r.	(79,1%)	oraz	w	latach	2011-2013	
(78,1%).	Zwiększenie	w	ostatnich	 latach	odsetka	bezpo-
średnich	eksporterów	może	być	efektem	wzrostu	doświad-
czenia	polskich	firm,	w	tym	małych	i	średnich,	w	działal-
ności	na	rynku	UE.	Z	badań	z	lat	2007-2013	wynika,	że	
wśród	 firm	 realizujących	 eksport	 pośredni	 największe	
znaczenie	 miała	 sprzedaż	 w	 ramach	 grupy	 kapitałowej	
(79,8%),	natomiast	niewielki	udział	mieli	pośrednicy	kra-
jowi	nie	związani	z	firmą	kapitałowo	(16,5%)	oraz	pośred-
nicy	krajowi	związani	kapitałowo	(3,7%)9.

Formy sprzedaży 

Eksport	bezpośredni,	który	dominuje	wśród	polskich	
firm,	często	wiąże	się	ze	sprzedażą	pod	własną	marką,	

Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

Kryzys	i	wiążące	się	z	nim	osłabienie	złotego	pocią-
gnęły	 za	 sobą,	 jak	 pokazują	 nasze	 badania	 ankietowe,	
z	jednej	strony	-	lekkie	zmniejszenie	odsetka	firm	zabez-
pieczających	się	przed	ryzykiem	kursowym,	a	z	drugiej	
strony	 –	 zasadnicze	 przekształcenie	 struktury	 form	
zabezpieczeń.	O	ile	w	2003	r.	jakąś	formę	zabezpiecze-
nia	stosowało	37,8%	badanych	eksporterów,	to	w	2007	r.	
odsetek	ten	wzrósł	do	47,3%,	a	w	2013	r.	obniżył	się	do	
43,8%.	Dwa	 podstawowe	 czynniki	miały	wpływ	 na	 tę	
ewolucję.	Po	pierwsze,	szereg	firm	zraziło	się	do	stoso-
wania	 rynkowych	 form	 zabezpieczania	 się,	 (głównie	
w	postaci	opcji	walutowych)	ze	względu	na	straty	ponie-
sione	 na	 opcjach	 walutowych	 w	 2008	 r.,	 a	 więc	
w	początkowym	okresie	kryzysu.	Po	drugie	i	ważniejsze,	
wyraźna	deprecjacja	złotego	i	jego	stabilizacja	na	pozio-
mie	zbliżonym	do	poziomu	kursu	równowagi	po	2009	r.	

oddziaływały	 na	 rzecz	 zmniejszenia	 zapotrzebowania	
na	zabezpieczanie	się.	

W	 tabeli	 1	 przedstawione	 zostały	 zmiany	 struktury	
form	zabezpieczeń.	Wyróżnione	zostały	zarówno	rynko-
we	 (transakcje	 terminowe,	 opcje	walutowe),	 jak	 i	 poza-
rynkowe	(wyrównywanie	sald,	manewrowanie	terminami	
płatności,	 rozliczenia	 wewnątrzkorporacyjne)	 formy	
zabezpieczeń.	 Jak	 widać,	 w	 2013	 r.	 w	 porównaniu	
z	2007	r.	zaznaczył	się	wyraźny	wzrost	znaczenia	wyrów-
nywania	 sald	 należności	 i	 zobowiązań	 walutowych	 na	
poziomie	 firmy,	 manewrowania	 terminami	 płatności	
zależnie	 od	 przewidywanych	 zmian	 kursu	 walutowego	
oraz	 rozliczeń	 wewnątrz	 korporacji	 międzynarodowej,	
a	więc	pozarynkowych	form	zabezpieczeń.	Na	stabilnym	
poziomie	utrzymała	się	intensywność	stosowania	termino-
wych	transakcji	walutowych.	Natomiast,	jak	już	wcześniej	
wspomniano,	 spadł	 zdecydowanie	 udział	 opcji	 waluto-
wych.	Nieco	zmniejszyła	się	ponadto	popularność	wyko-
rzystywania	fakturowania	części	eksportu	w	złotych.	

Tabela 1

Formy zabezpieczania się eksporterów przed ryzykiem kursowym (w % odpowiedzi)

Forma 2003 2007 2013

Wyrównywanie	sald	należności	i	zobowiązań	w	walutach	obcych 29,2 24,7 40,0
Rozliczenia	wewnątrz	korporacji	międzynarodowej	 9,5 5,4 8,7
Manewrowanie	terminem	płatności	zależnie	od	przewidywanych	zmian	
kursu walutowego 13,8 12,7 15,0
Fakturowanie	części	eksportu	w	złotych 6,9 11,5 7,9
Stosowanie	terminowych	transakcji	walutowych 25,9 27,0 25,2
Stosowanie	opcji	walutowych 14,7 18,7 3,2

Źródło: Wyniki badań ankietowych IKCHZ/IBRKK z lat 2003-2013.
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a	także	z	kształtowaniem	jej	wizerunku	i	wizerunku	eks-
portera	 poprzez	 działania	 marketingowe10.	 Produkt	
może	być	wprowadzany	na	 rynki	 zagraniczne	 również	
pod	 marką	 pośrednika	 (jest	 to	 tzw.	 marka	 prywatna),	
marką	wspólną	lub	też	jako	produkt	bezmarkowy	(ano-
nimowy)11.	 Marka	 produktu	 lub	 firmy	 jest	 istotnym	
instrumentem	uzyskiwania	przewagi	konkurencyjnej	na	
rynkach	zagranicznych.	Na	rynku	UE	niewiele	jest	pol-
skich	przedsiębiorstw,	które	mają	silną	markę,	co	wynika	
z	niskiego	stopnia	internacjonalizacji	firm	i	braku	aktyw-

ności	 na	 rynkach	 zagranicznych12.	 Jednak	 firmy	 coraz	
częściej	dostrzegają	 jej	 znaczenie,	 zwłaszcza	na	 rynku	
UE-1513.	

W	 latach	 2003-2013	 średnio	 43,4%	 badanych	 firm	
sprzedawało	swoje	produkty	na	rynkach	zagranicznych	
z	własnym	znakiem	firmowym,	41,2%	ze	znakiem	firmo-
wym	 zamawiającego,	 a	 15,4%	 anonimowo.	 W	 latach	
2003-2013	 występowała	 dodatnia	 zależność	 między	
sprzedażą	 z	 własnym	 znakiem	 firmowym	 a	 eksportem	
bezpośrednim	(wykres	3).

Wykres 3

Eksport bezpośredni i z własnym znakiem firmowym w latach 2003-2013 (% respondentów)

Źródło: Jak w wykresie 1.

Zauważalną	 tendencją	 od	 2007	 r.	 był	 wzrost	 zna-
czenia	firm	sprzedających	anonimowo.	O	ile	w	latach	
2003-2006	przeciętnie	11,4%	respondentów	stosowało	
tę	formę	sprzedaży,	to	w	latach	2007-2013	ich	odsetek	
wzrósł	do	17,6%.	Spadek	udziału	 firm	eksportujących	
ze	 znakiem	 firmowym	 zamawiającego	 był	 trzykrotnie	
wyższy	niż	 firm wykorzystujących	własny	znak	 firmo-
wy	 (odpowiednio	 z	 44,3%	 do	 39,4%	 i	 z	 44,3%	 do	
42,8%).	

Polityka cenowa 

Polskie	firmy	często	budują	przewagę	konkurencyjną	
na	 rynkach	 zagranicznych	 w	 oparciu	 o	 niskie	 koszty,	
rywalizując	głównie	ceną.	Niemniej	 szereg	przeprowa-
dzonych	w	Polsce	badań	pokazuje,	że	coraz	większego	

znaczenia	 nabiera	 konkurencja	 pozacenowa	 (jakość	
towaru,	relacje	z	odbiorcami,	własna	marka	itp.)14.	Jed-
nak	analizowane	w	artykule	wieloletnie	badania	ankieto-
we	 eksporterów	 reprezentujących	 niemal	 cały	 sektor	
przetwórczy	 tej	 tezy	 nie	 potwierdzają15.	W	 przypadku	
tej	 grupy	 firm	 kluczowe	 znaczenie	 na	 rynkach	 zagra-
nicznych	miała	konkurencja	cenowa	(wyłącznie	cenowa	
i	 cenowa	 z	 elementami	 konkurencji	 pozacenowej).	
Prawdopodobną	 przyczyną	 jest	 relatywnie	mały	 udział	
w	 ich	 eksporcie	 wyrobów	 wysokiej	 jakości,	 o	 dużej	
renomie	 i	znanej	marce,	a	 także	silna	presja	konkuren-
cyjna	 na	 rynkach	 światowych.	 Znaczenie	 konkurencji	
cenowej	wyraźnie	nasiliło	się	tuż	przed	akcesją	Polski	do	
UE	(w	latach	2002-2003),	kiedy	odsetek	firm	stosujących	
tę	metodę	jako	główny	instrument	uzyskiwania	przewagi	
konkurencyjnej	 wyniósł	 74%.	 Znaczny	 spadek	 tego	
wskaźnika	 miał	 miejsce	 w	 pierwszych	 dwóch	 latach	
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Przedmiotem	badania	była	również	relacja	uzyskiwa-
nych	 przez	 firmy	 cen	w	 eksporcie	 w	 stosunku	 do	 cen	
konkurencji	 na	 rynkach	 zagranicznych	 (wyższe,	 iden-
tyczne,	niższe	 i	 trudno	powiedzieć).	Pytanie	dotyczące	
tej	kwestii	występowało	w	ankiecie	w	latach	1995-2003,	
a	następnie	w	latach	2009-2013,	przy	czym	do	2003	r.	
badane	były	relacje	cenowe	między	cenami	w	eksporcie	
a	cenami	konkurentów	na	rynkach	zagranicznych,	nato-
miast	od	2009	r.	w	podziale	na	konkurentów	zagranicz-
nych	i	konkurentów	krajowych.	Przyjmując,	że	do	2003	
r.	respondenci	uważali	za	konkurentów	na	rynkach	eks-
portowych	 firmy	 z	 innych	 krajów	 (nie	 uwzględniali	
w	ocenach	konkurencji	ze	strony	polskich	 firm)	można	
zauważyć,	że	relacja	między	ocenami	w	2003	r.	i	w	latach	
2009-2013	istotnie	się	nie	zmieniła	–	dwukrotnie	więcej	
firm	uzyskiwało	ceny	niższe	od	cen	konkurentów	zagra-
nicznych	niż	ceny	wyższe.	Jednocześnie	zwraca	uwagę	

znaczny	spadek	udziału	obu	tych	grup	na	rzecz	ponad	
dwukrotnego	 wzrostu	 odsetka	 firm,	 które	 nie	 potrafiły	
udzielić	 jednoznacznej	 odpowiedzi	 na	 ten	 temat.	
W	2013	r.	w	stosunku	do	2003	r.	obniżył	się	odsetek	firm	
sprzedających	produkty	drożej	niż	konkurenci	z	20,8%	
do	11,6%,	sprzedających	taniej	z	41,7%	do	23,1%,	uzy-
skujących	ceny	identyczne	z	13%	do	11,6%,	natomiast	
zwiększył	się	z	24,5%	do	53,7%	udział	firm	niezoriento-
wanych.	Wzrost	odsetka	firm,	które	nie	potrafiły	sprecy-
zować,	 jaki	 jest	 poziom	 ich	 cen	 w	 stosunku	 do	 cen	
konkurentów	zagranicznych	można	tłumaczyć	zaostrza-
jącą	się	konkurencją	na	 rynkach	zagranicznych,	w	 tym	
na	 najważniejszym	 dla	 tej	 grupy	 firm	 rynku	 UE,	 wyż-
szym	 udziałem	 firm	MSP	 biorących	 udział	 w	 badaniu	
w	 2013	 r.17	 oraz	 rozszerzeniem	 asortymentu	 oferowa-
nych	na	rynku	zagranicznym	produktów.

światowego	kryzysu	(2008-2009),	gdy	kształtował	się	on	
na	poziomie	56%,	aby	ponownie	wzrosnąć	w	2010	r.	do	
67%16.	W	latach	2011-2013	odsetek	firm	konkurujących	
cenowo	był	na	poziomie	62,4%	(wykres	4).

Niepokojącym	zjawiskiem,	zaobserwowanym	zwłasz-
cza	 w	 ostatnich	 latach,	 była	 stabilizacja	 odsetka	 firm	
konkurujących	 metodami	 pozacenowymi	 (wyłącznie	
konkurencja	pozacenowa	lub	pozacenowa	z	elementa-
mi	 konkurencji	 cenowej)	 na	 poziomie	 występującym	

w	okresie	przedakcesyjnym	(ok.	14%	firm).	Jednocześnie	
zwraca	uwagę	znacznie	wyższy	niż	przed	akcesją	odse-
tek	firm,	które	dostosowywały	metodę	konkurowania	do	
konkretnej	 sytuacji.	 Prawdopodobnie	 przyczyną	 było	
występowanie	na	rynku	UE	silnej	presji	konkurencyjnej,	
zmuszającej	 do	 elastycznego	 reagowania	 na	 sygnały	
płynące	 z	 rynku,	 jak	 również	 brak	 w	 wielu	 firmach,	
zwłaszcza	w	dominującej	w	badaniu	grupie	MSP,	długo-
falowej	strategii	cenowej	na	rynkach	zagranicznych.	

Wykres 4

Metody konkurowania na rynkach zagranicznych w latach 2002-2003 i 2008-2013 (% respondentów)

Źródło: Jak w wykresie 1.
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Wykres 5

Wykorzystanie funduszy europejskich przez eksporterów do UE (udział firm korzystających w % – lewa skala)  
oraz deklarowane przez respondentów efekty wykorzystania funduszy (% firm korzystających – prawa skala) 
w latach 2008-2013

Źródło: Jak w wykresie 1.

Badane	 firmy	 dość	 często	 uzyskiwały	 w	 eksporcie	
ceny	wyższe	od	cen	krajowych18.	W	latach	2009-2012	
ich	odsetek	utrzymywał	 się	na	 średnim	poziomie	33%,	
podobnie	jak	w	2003	r.	(33,5%).	W	porównaniu	z	rokiem	
poprzedzającym	 akcesję	wyraźnie	 zmniejszył	 się	 nato-
miast	 udział	 firm,	 które	 eksportowały	 po	 cenach	 niż-
szych	 od	 cen	 krajowych19.	 Przykładowo	 w	 2012	 r.	
wyniósł	on	13,5%	wobec	37,1%	w	2003	r.	Oznacza	to,	
że	dla	coraz	większej	grupy	badanych	 firm	działalność	
eksportowa	staje	się	bardziej	opłacalna	niż	sprzedaż	na	
rynku	krajowym.

Wykorzystanie wsparcia publicznego

Warunkiem	 skutecznej	 konkurencji	 na	 rynkach	mię-
dzynarodowych	jest	często	efektywne	wsparcie	ze	strony	
państwa,	zrównujące	warunki	konkurowania	z	zapewnia-
nymi	 eksporterom	 w	 innych	 krajach.	 Wsparcie	 to	 jest	
szczególnie	 istotne	 dla	 takich	 kategorii	 przedsiębiorstw	
eksportujących,	 jak	 eksporterzy	początkujący	 lub	wcho-
dzący	na	nowe	dla	nich	rynki	(zarówno	w	sensie	geogra-
ficznym,	jak	i	towarowym),	firmy	małe	i	średnie	(zwłasz-
cza	 te	 pierwsze),	 firmy	 o	 kapitale	 wyłącznie	 krajowym	
i	 nie	 funkcjonujące	 w	 sieciach	 korporacji	 transnarodo-
wych,	a	także	eksporterzy	działający	na	rynkach	trudnych	
i	odległych,	na	których	warunki	funkcjonowania	cechuje	

duża	niepewność	i	ryzyko,	a	sposób	prowadzenia	biznesu	
nierzadko	różni	się	od	przyjętego	w	naszym	kręgu	kultu-
rowym.	 Ten	 ostatni	 czynnik	 nie	 dotyczy	 wprawdzie	
dostawców	na	jednolity	rynek	europejski,	jednak	pozosta-
łe	mogą	odnosić	się	do	wielu	spośród	nich.

Ankieta	IBRKK	dostarcza	informacji	na	temat	tenden-
cji	 i	efektów	wykorzystania	 funduszy	europejskich	oraz	
popularności	 i	barier	wykorzystania	 finansowych	 i	pro-
mocyjnych	 instrumentów	 wspierania	 eksportu	 przez	
państwo.	 Pomoc	 publiczna	 z	 tych	 dwóch	 źródeł	 pełni	
w	 procesie	 konkurowania	 na	 rynkach	 międzynarodo-
wych	 nieco	 odmienną	 rolę	 –	 o	 ile	 środki	 z	 funduszy	
europejskich	służą	w	zasadzie	usuwaniu	barier	rozwojo-
wych	i	budowaniu	podstaw	konkurencyjności	przedsię-
biorstw,	o	tyle	instrumenty	wspierania	eksportu	są	nakie-
rowane	bezpośrednio	na	ułatwianie	działalności	ekspor-
towej	i	ograniczanie	jej	ryzyka20.

Wyniki	 badań	 wskazują,	 że	 fundusze	 europejskie	
cieszą	się	wśród	eksportujących	do	UE	firm	przemysło-
wych	 dość	 dużą	 i	 rosnącą	 popularnością.	 W	 latach	
2007-2013	korzystało	z	nich	średnio	29,7%	eksporterów	
w	tej	grupie.	Odsetek	beneficjentów	w	poszczególnych	
latach	wykazywał	jednak	znaczne	wahania	związane	ze	
zmianą	perspektywy	finansowania	unijnego,	prowadzą-
cą	 do	 zakłóceń	 ciągłości	 wsparcia.	 Duży	 jego	 spadek	
(o	 8	 p.p.,	 do	 22,8%)	 wystąpił	 między	 rokiem	 2007	



14 Unia Europejska.pl Nr 4 (227) 2014

i	 2009,	 gdy	 wygasało	 już	 finansowanie	 projektów	
w	ramach	NPR	2004-2006,	a	kierunki	alokacji	w	ramach	
NSRO	 2007-2013	 były	 dopiero	wypracowywane.	 Nie-
mniej	w	całym	analizowanym	okresie	udział	korzystają-
cych	 z	 funduszy	wśród	 eksporterów	 do	UE	 cechowała	
lekka	tendencja	wzrostu	–	z	30,8%	w	2007	r.	do	33,7%	
w	2013	r.,	tj.	o	2,9	p.p.

Środki	 z	 funduszy	 europejskich	 służyły	 najczęściej	
ulepszaniu	parku	maszynowego;	na	efekty	w	tym	obsza-
rze	w	latach	2008-2013	wskazywało	średnio	aż	74,8%	
beneficjentów	(wykres	5).	W	przypadku	niemal	połowy	
spośród	nich	(47,9%	beneficjentów	w	omawianym	okre-
sie)	 wykorzystanie	 funduszy	 prowadziło	 do	 poprawy	
jakości	 produkcji.	 Mniejsza,	 choć	 również	 znacząca	
była	skala	efektów	w	postaci	poprawy	kwalifikacji	perso-
nelu	(wskazywało	na	nią	28,3%	korzystających),	wzrostu	
produkcji	na	rynki	zagraniczne	(28,1%)	i	na	rynek	krajo-
wy	 (21,7%).	Między	 rokiem	 2008	 i	 2013	 odnotowano	
niewielki	 wzrost	 efektów	 wykorzystania	 funduszy	 dla	
poprawy	kwalifikacji	personelu	i	zwiększania	produkcji	
na	rynek	krajowy.

Jeśli	odnieść	efekty	wykorzystania	funduszy	do	całej	
badanej	 populacji	 eksporterów	 do	 UE,	 to	 ulepszenie	
parku	maszynowego	dzięki	środkom	europejskim	nastą-
piło	 w	 latach	 2008-2013	 średnio	 w	 22,2%	 tych	 firm,	
poprawa	jakości	produkcji	–	w	14,2%,	poprawa	kwalifi-

kacji	personelu	i	wzrost	produkcji	na	rynki	zagraniczne	
–	 w	 8,4%,	 a	 wzrost	 produkcji	 na	 rynek	 krajowy	 –	
w	6,5%.	Dostęp	do	 finansowania	unijnego	można	 tym	
samym	uznać	za	 istotny	czynnik	poprawy	międzynaro-
dowej	konkurencyjności	dostawców	na	 jednolity	 rynek	
europejski,	w	szczególności	w	zakresie	ulepszania	apa-
ratu	wytwórczego	i	jakości	oferty	eksportowej.

Odmiennie	niż	w	przypadku	 funduszy	europejskich	
wypada	ocena	wykorzystania	bezpośrednich	instrumen-
tów	 finansowego	 i	 promocyjnego	wspierania	 eksportu.	
Wśród	 eksporterów	 do	 Unii	 Europejskiej	 znacznie	
zmniejszył	się	odsetek	korzystających	z	najpopularniej-
szego	spośród	instrumentów	promocyjnych	–	dofinanso-
wania	kosztów	udziału	w	targach	i	wystawach	za	grani-
cą	 oraz	 najpopularniejszego	 spośród	 instrumentów	
finansowych	 –	 ubezpieczeń	 i	 gwarancji	 eksportowych	
w	 KUKE	 S.A.	 gwarantowanych	 przez	 Skarb	 Państwa	
(wykres	6).	W	przypadku	dofinansowania	udziału	w	tar-
gach	 i	 wystawach	 odsetek	 korzystających	 eksporterów	
spadł	 z	 27,3%	w	2003	 r.	 do	16,1%	w	2013	 r.,	w	 tym	
między	 rokiem	 2006	 i	 2011	 obniżył	 się	 z	 30,7%	 do	
11,4%.	Mniej	spektakularny,	choć	również	znaczący	był	
spadek	udziału	korzystających	z	ubezpieczeń	i	gwaran-
cji	eksportowych	w	KUKE	S.A.	–	z	18,6%	w	2003	r.	do	
10,9%	w	2013	r.

Wykres 6

Wykorzystanie ubezpieczeń i gwarancji eksportowych w KUKE S.A. gwarantowanych przez Skarb Państwa  
oraz dofinansowania kosztów udziału w targach i wystawach przez eksporterów do UE w latach 2003-2013  
(odsetek korzystających respondentów)

Źródło: Jak w wykresie 1.
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Coraz	mniejszego	wykorzystania	dwóch	najważniej-
szych	 instrumentów	 wsparcia	 nie	 zrekompensowały	
zmiany	 w	 zakresie	 popularności	 pozostałych	 pięciu	
instrumentów,	dla	których	dysponujemy	danymi	w	całym	
badanym	okresie.	Między	rokiem	2003	i	2013	nieznacz-
nie	zwiększył	się	odsetek	ankietowanych	eksporterów	do	
UE	korzystających	z	dofinansowania	kosztów	realizacji	
branżowych	projektów	promocyjnych	(o	1,9	pkt.	proc.)	
oraz	poręczeń	i	gwarancji	z	Krajowego	Funduszu	Porę-
czeń	Kredytowych	–	KFPK	na	realizację	kontraktów	eks-
portowych	(o	0,9	p.p.),	zmniejszył	się	natomiast	w	przy-
padku	realizacji	eksportu	w	ramach	rządowych	progra-
mów	 pomocy	 dla	 krajów	 rozwijających	 się,	 czyli	 tzw.	
pomocy	wiązanej	(o	3,3	p.p.),	dofinansowania	kosztów	
uzyskania	 międzynarodowego	 certyfikatu	 wyrobu	
(o	 1,9	 p.p.)	 oraz	 dopłat	 do	 oprocentowania	 kredytów	
eksportowych	 –	 DOKE	 (o	 0,1	 p.p.).	 Ponadto	 stopień	
wykorzystania	 wymienionych	 pięciu	 instrumentów	 był	
ogólnie	 stosunkowo	 niewielki.	 W	 latach	 2011-2013	
korzystało	z	nich	średnio	nieco	ponad	4%	eksporterów	
w	 przypadku	 instrumentów	 finansowych	 (poręczenia	
i	gwarancje	z	KFPK,	pomoc	wiązana,	DOKE)	i	ok.	7,5%	
eksporterów	w	przypadku	 instrumentów	promocyjnych	
(dofinansowanie	 kosztów	uzyskania	 certyfikatu	wyrobu	
i	realizacji	projektów	branżowych)21.

Malejąca	 popularność	 większości	 instrumentów	
wsparcia	miała	charakter	długookresowej	tendencji	i	nie	
oznaczała	 oczywiście	 systematycznego,	 corocznego	
spadku	odsetka	eksporterów	korzystających	z	nich.	Dla-
tego	nie	musi	być	ona	sprzeczna	z	deklarowanym	jedno-
cześnie	 przez	 respondentów	 wzrostem	 pozytywnego	
oddziaływania	promocyjnych	instrumentów	wsparcia	na	
eksport	 w	 perspektywie	 finansowej	 2007-2013	 (por.	
wykres	1).	Można	go	wiązać	m.in.	z	wyraźnym	zwięk-
szeniem	 wykorzystania	 możliwości	 dofinansowania	
udziału	 w	 targach	 i	 wystawach	 za	 granicą	 w	 dwóch	
ostatnich	latach	(z	11,4%	eksportujących	do	UE	w	2011	r.	
do	16,1%	w	2013	r.,	 tj.	o	4,7	p.p.),	z	sygnalizowanym	
wyżej	zwiększeniem	popularności	dofinansowania	kosz-
tów	 realizacji	 branżowych	 projektów	 promocyjnych	
(z	4,3%	badanych	eksporterów	średnio	w	 latach	2003-
2006	 do	 5,9%	 w	 latach	 2007-2013,	 gdy	 zaczęło	 ono	
funkcjonować	w	nowej	formule),	z	uruchomieniem	pro-
gramu	„Paszport	do	eksportu”,	nakierowanego	na	wspar-
cie	 początkujących	 eksporterów	 (w	 latach	 2009-2013	
korzystało	 z	 niego	 średnio	 5,8%	 respondentów),	 a	 być	
może	także	ze	zwiększeniem	efektywności	wykorzysta-
nia	promocyjnych	instrumentów	wsparcia.

Kluczem	do	wyjaśnienia	malejącej	w	całym	analizo-
wanym	 okresie	 popularności	 instrumentów	 wspierania	
eksportu	 wśród	 eksporterów	 do	 UE	 są	 odpowiedzi	
respondentów	na	pytania	ankiety	o	przyczyny	niekorzy-
stania	z	poszczególnych	 instrumentów.	Przyczyną	zde-
cydowanie	najważniejszą	i	o	rosnącym	znaczeniu	oka-
zał	się	brak	takiej	potrzeby	(uznanie	oferowanego	instru-
mentu	 za	 nieistotny	 dla	 firmy).	 Odsetek	 eksporterów	
wskazujących	na	tę	przyczynę	zwiększył	się	w	odniesie-
niu	 do	 siedmiu	 analizowanych	 instrumentów	 średnio	

z	 37,8%	w	 2003	 r.	 do	 55,2%	w	 2013	 r.	 Zaskakująco	
wysoka	i	stabilna	pozostaje	nieznajomość	instrumentów	
wsparcia.	Brak	wiedzy	na	ich	temat	deklarowało	średnio	
35,9%	uczestników	ankiety	w	2003	r.	i	36,1%	w	2013	r.,	
choć	 pytania	 dotyczyły	 instrumentów	 funkcjonujących	
od	wielu	 lat.	 Pozostałe	 przyczyny	 odgrywały	mniejszą	
rolę.	Zmalało	znaczenie	zbyt	wysokich	kosztów	(z	12%	
w	2003	r.	do	9,6%	w	2013	r.22)	i	niespełniania	kryteriów	
korzystania	 ze	 wsparcia	 (z	 14,8%	 do	 7,3%),	 wzrosło	
natomiast nieznacznie w odniesieniu do nadmiernego 
skomplikowania	instrumentarium	(z	7,8%	do	8,2%).

Występowały	 także	 bariery	 specyficzne,	 dotyczące	
dwóch	najważniejszych	instrumentów	wsparcia.	W	przy-
padku	 dofinansowania	 kosztów	 udziału	 w	 targach	
i	 wystawach	 istotną	 przyczyną	 silnego	 spadku	 odsetka	
beneficjentów	 mogło	 być	 wprowadzenie	 rozwiązań	
utrudniających	dostęp	do	tego	wsparcia.	O	ile	w	ramach	
NPR	dofinansowanie	to	było	dostępne	dla	ogółu	ekspor-
terów,	o	 tyle	w	ramach	NSRO	mogli	z	niego	korzystać	
tylko	eksporterzy	początkujący,	uczestniczący	w	progra-
mie	„Paszport	do	eksportu”,	podczas	gdy	pozostali	eks-
porterzy	 tylko	wówczas,	 gdy	 było	 to	 przewidziane	we	
właściwym	terytorialnie	Regionalnym	Programie	Opera-
cyjnym23.	Natomiast	w	przypadku	 instrumentów	ubez-
pieczeniowo	–	gwarancyjnych	oferowanych	przez	KUKE	
S.A.	na	rachunek	Skarbu	Państwa	ograniczająco	na	zain-
teresowanie	ze	strony	potencjalnych	beneficjentów	mógł	
wpływać	rosnący	dostęp	do	oferty	komercyjnej	w	kraju	
i	za	granicą,	w	tym	w	krajach	pochodzenia	inwestorów	
bezpośrednich	 zaangażowanych	 kapitałowo	w	 firmach	
eksportujących	do	UE.

Wyniki	 badań	 ankietowych	 pokazują,	 że	 w	 grupie	
eksportujących	 głównie	 na	 rynek	 unijny	 przydatność	
instrumentów	bezpośredniego	wsparcia	eksportu	zmniej-
sza	się,	gdyż	dla	coraz	większej	części	tych	firm	jest	to	
już	rynek	dobrze	znany	i	bezpieczny.	Rośnie	natomiast	
znaczenie	 wsparcia	 pośredniego,	 oferowanego	 przez	
fundusze	 europejskie	 nastawione	 na	 usuwanie	 barier	
w	rozwoju	przedsiębiorczości.

Opinie eksporterów na temat wpływu akcesji Polski do 
UE na ich warunki działania

W	 badaniach	 ankietowych	 w	 2003	 r.	 oraz	 tuż	 po	
akcesji	 w	 latach	 2004-2006	 pytano	 eksporterów	 o	 ich	
opinie	 na	 temat	 przewidywań	 (w	 2003	 r.)	 i	 ocen	 (po	
2003	r.)	zmian	warunków	ich	działania	na	różnych	ryn-
kach	w	następstwie	akcesji	Polski	do	Unii	Europejskiej.	
Na	wykresie	7	przedstawiono,	w	formie	sald	odpowiedzi	
pozytywnych	i	negatywnych,	ewolucję	tych	opinii.	

Zwraca	uwagę	zdecydowana	poprawa	ocen	warun-
ków	działania	firm	na	rynkach	UE	po	akcesji	w	porów-
naniu	z	przewidywaniami	sprzed	akcesji.	Podobny	profil	
zmian,	 choć	 w	 znacznie	 mniejszej	 skali	 wystąpił	
w	odniesieniu	do	opinii	dotyczących	warunków	działa-
nia	 na	 rynku	 krajowym.	 W	 ocenach	 respondentów,	
zresztą	zgodnie	z	 ich	oczekiwaniami	z	2003	 r.,	pogor-
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szyły	 się	 nieco	 jedynie	 warunki	 działania	 na	 rynkach	
wschodnich.

Podsumowanie i wnioski

Wyniki	badań	wskazują,	że	rozmiary	eksportu	do	UE	
w	 okresie	 poakcesyjnym	 były	 kształtowane	 w	 głównej	
mierze	przez	popyt	zagraniczny,	uzależniony	od	wahań	
koniunktury	na	rynkach	światowych.	Funkcję	stabilizato-
ra	tych	wahań	pełnił	kurs	walutowy,	zwłaszcza	w	warun-
kach	 globalnego	 kryzysu	 finansowego	 i	 gospodarczego	
w	2009	r.	 i	w	kolejnych	latach.	W	poprzednim	okresie	
(w	latach	2005-2008)	mechanizm	ten	nie	funkcjonował,	
gdyż	w	następstwie	restrykcyjnej	polityki	pieniężnej	pogar-
szającej	się	koniunkturze	towarzyszył	wzmacniający	się	
złoty;	w	efekcie	poziom	kursu	walutowego	oddziaływał	
negatywnie	 na	 rozmiary	 eksportu.	 Złagodzenie	 polityki	
pieniężnej	w	ostatnich	latach	doprowadziło	również	do	
poprawy	ocen	oddziaływania	na	eksport	stopy	oprocen-
towania	kredytów	–	w	2013	r.	po	raz	pierwszy	przestała	
ona	być	czynnikiem	ograniczającym	możliwości	ekspor-
towe.	Korzystny,	choć	niewielki	wpływ	na	eksport	miały	
od	 2004	 r.	 promocyjne	 instrumenty	 jego	 wspierania	
przez	państwo.

Ze zmianami rynkowego kursu walutowego kore-
spondowały	zmiany	poziomu	progu	rentowności	ekspor-
tu	ankietowanych	eksporterów	do	UE,	tj.	poziomu	kursu	
złotego	wobec	euro,	przy	jakim	ich	eksport	przestaje	być	

opłacalny.	Traktując	kurs	równowagi	 jako	punkt	odnie-
sienia,	 przeciętny	 kursowy	 próg	 rentowności	 eksportu	
znalazł	 się	w	 latach	2006-2008	na	nadmiernie	 restryk-
cyjnym	 poziomie,	 i	 dopiero	 od	 2009	 r.	 stopniowo	
powrócił,	podobnie	jak	to	miało	miejsce	w	latach	2003-
2004,	w	pobliże	poziomu	równowagi.	

Kryzys	 i	 wiążące	 się	 z	 nim	 osłabienie	 złotego	 oraz	
stabilizacja	jego	kursu	na	poziomie	zbliżonym	do	kursu	
równowagi	 pociągnęły	 za	 sobą	 lekkie	 zmniejszenie	
odsetka	firm	zabezpieczających	się	przed	ryzykiem	kur-
sowym	 przy	 jednoczesnym	 zasadniczym	 przekształce-
niu	form	zabezpieczeń.	Zdecydowanie	spadło	wykorzy-
stanie	opcji	walutowych,	do	czego	przyczyniły	się	straty	
poniesione	 na	 tych	 operacjach	 w	 początkowej	 fazie	
kryzysu.	 Wzrosła	 natomiast	 popularność	 pozarynko-
wych	form	zabezpieczeń,	takich	jak	wyrównywanie	sald	
należności	i	zobowiązań	walutowych	na	poziomie	firmy,	
manewrowanie	terminami	płatności	zależnie	od	przewi-
dywanych zmian kursu walutowego oraz rozliczenia 
wewnątrzkorporacyjne.

Rosnące	doświadczenie	polskich	firm	w	działalności	
na	rynku	UE	prowadziło	do	zwiększenia	odsetka	bezpo-
średnich	eksporterów,	tj.	sprzedających	swe	towary	bez-
pośrednio	odbiorcom	zagranicznym.	Stwierdzono	dodat-
nią	zależność	między	eksportem	bezpośrednim	a	sprze-
dażą	pod	własną	marką.	Badanie	nie	potwierdziło	nato-
miast	 wzrostu	 znaczenia	 konkurencji	 pozacenowej	
w	 budowaniu	 przewagi	 konkurencyjnej	 na	 rynkach	
zagranicznych.	W	 przypadku	 ankietowanych	 eksporte-

Wykres 7

Oceny ex ante i ex post zmiany warunków działania firm po akcesji Polski do UE (salda odpowiedzi w %)

Źródło: Jak w wykresie 1.
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rów	 specjalizujących	 się	w	dostawach	na	 rynek	unijny	
kluczowe	znaczenie	miała	ciągle	konkurencja	cenowa,	
a	 prawdopodobną	 tego	 przyczyną	 był	 niewielki	 udział	
w	 ich	 eksporcie	 wyrobów	 o	 wysokiej	 jakości,	 dużej	
renomie	 i	znanej	marce,	a	 także	silna	presja	konkuren-
cyjna	na	ich	zagranicznych	rynkach	zbytu.	Odsetek	firm	
konkurujących	metodami	pozacenowymi	kształtował	się	
w ostatnich latach na notowanym w okresie przedakce-
syjnym	poziomie	ok.	14%.	Dla	rosnącej	grupy	badanych	
firm	działalność	eksportowa	stawała	się	bardziej	opłacal-
na	niż	 sprzedaż	na	 rynku	krajowym.	 Jednocześnie	 jed-
nak	w	sprzedaży	na	rynkach	zagranicznych	dwukrotnie	
więcej	 respondentów	 uzyskiwało	 ceny	 niższe	 od	 cen	
konkurentów	zagranicznych	niż	ceny	wyższe.

Jak	pokazują	wyniki	badań,	w	grupie	eksportujących	
głównie	 na	 rynek	 unijny	 zmniejsza	 się	 przydatność	
instrumentów	 bezpośredniego	 -	 finansowego	 i	 promo-
cyjnego	 -	 wsparcia	 eksportu,	 gdyż	 dla	 coraz	 większej	
części	 tych	 firm	 jest	 to	 już	 rynek	 dobrze	 znany	 i	 bez-
pieczny.	W	latach	2003-2013	odnotowano	silny	spadek	
wykorzystania	dwóch	najpopularniejszych	spośród	tych	
instrumentów	–	dofinansowania	kosztów	udziału	w	tar-
gach	i	wystawach	za	granicą	oraz	ubezpieczeń	i	gwaran-
cji	 eksportowych	w	KUKE	 S.A.	 gwarantowanych	 przez	
Skarb	 Państwa.	 Rosło	 natomiast	 znaczenie	 wsparcia	
pośredniego,	 oferowanego	 przez	 fundusze	 europejskie	
nastawione	na	usuwanie	barier	w	rozwoju	przedsiębior-
czości.	 Ich	 pozytywne	 oddziaływanie	 ujawniało	 się	
zwłaszcza	w	odniesieniu	do	ulepszania	aparatu	wytwór-
czego	 i	 jakości	 oferty	 eksportowej,	 ale	 wyraźne	 było	
także	 w	 zakresie	 poprawy	 kwalifikacji	 personelu	 oraz	
wzrostu	produkcji	na	rynek	krajowy	i	rynki	zagraniczne.	
Istotnym	 czynnikiem	 zakłócającym	 rytmiczność	wspar-
cia	z	funduszy	europejskich	była	jednak	zmiana	kierun-
ków	ich	alokacji	związana	z	przechodzeniem	do	nowej	
perspektywy	finansowania	unijnego.

W	ocenie	ankietowanych	firm	akcesja	do	UE	dopro-
wadziła	do	znacznej	poprawy	warunków	 ich	działania	
na	rynku	unijnym,	i	w	mniejszym	stopniu	także	na	rynku	
krajowym.	Jednak	oceny	zmian	zachodzących	w	okresie	
poakcesyjnym	 nie	 były	 jednolite	 zarówno	 w	 zakresie	
strategii	eksportowych	firm,	jak	i	oddziaływania	polityki	
państwa.	W	pierwszym	z	 tych	obszarów	na	pozytywne	
odnotowanie	zasługuje	rosnąca	rola	eksportu	bezpośred-
niego	i	realizowanego	pod	własnym	znakiem	firmowym,	
natomiast	 niepokojąca	 jest	 utrzymująca	 się	 dominacja	
konkurencji	cenowej	jako	podstawowego	sposobu	kon-
kurowania	 na	 rynkach	 zagranicznych,	 czego	 konse-
kwencją	jest	uzyskiwanie	na	tych	rynkach	cen	niższych	
od	 cen	 konkurentów	 zagranicznych.	 Niewykorzystaną	
szansą	 na	 zwiększenie	 potencjału	 eksportowego	 pozo-
staje	 niska	 nadal	 aktywność	 inwestycyjna	 za	 granicą	
badanych	eksporterów	do	UE,	zwłaszcza	jeśli	porównać	
ją	z	odsetkiem	 firm	deklarujących	obecność	zagranicz-
nych	inwestorów	bezpośrednich.	Jeśli	chodzi	o	odziały-
wanie	 na	 eksport	 polityki	 państwa,	 zwracają	 uwagę	
pozytywne	oceny	złagodzenia	polityki	pieniężnej,	dzięki	
któremu	kurs	walutowy,	 a	ostatnio	 także	poziom	 stopy	

procentowej	 zaczęły	 korzystnie	 wpływać	 na	 rozmiary	
sprzedaży	 eksportowej.	 Istotnym	 czynnikiem	 poprawy	
międzynarodowej	konkurencyjności	przedsiębiorstw	stał	
się	dostęp	do	 funduszy	europejskich,	choć	wyzwaniem	
pozostaje	 tu	zapewnienie	większej	rytmiczności	wspar-
cia	przez	łagodzenie	i	skracanie	okresu	zakłóceń	towa-
rzyszących	zmianie	perspektyw	finansowania	unijnego.	
Warunkiem	 powstrzymania	 długookresowej	 tendencji	
spadkowej	w	zakresie	wykorzystania	finansowych	i	pro-
mocyjnych	 instrumentów	 bezpośredniego	 wspierania	
eksportu	przez	państwo	jest	–	w	świetle	ocen	ankietowa-
nych	 firm	 –	 lepsze	 dostosowanie	 instrumentarium	 do	
potrzeb	eksporterów	oraz	efektywniejsza	popularyzacja	
oferowanych	możliwości	wsparcia.

                    
*	Autorzy	są	pracownikami	Instytutu	Badań	Rynku,	Konsumpcji	
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1	 Badania	 były	 przeprowadzane	 corocznie	 przy	 współpracy	
Głównego	Urzędu	Statystycznego.	Ankiety	kierowano	każdorazo-
wo	 do	 600	 przedsiębiorstw	 prowadzących	 działalność	 eksporto-
wą,	 dobieranych	 w	 losowaniu	 warstwowym	 według	 kryterium	
przynależności	do	działów	przetwórstwa	przemysłowego	oraz	klas	
wielkości	 (małe,	 średnie	 i	 duże).	 W	 2013	 r.	 na	 pytania	 ankiety	
odpowiedziały	 233	 firmy,	 w	 tym	 195	 eksportowało	 głównie	 na	
rynek	UE,	a	w	2003	r.	-	odpowiednio	289	i	194.	

2	Odpowiedni	udział	wynosił	32,3%	średnio	w	 latach	2003-
2013.

3	 W	 2012	 r.	 udział	 podmiotów	 z	 kapitałem	 zagranicznym	
wśród	 ogółu	 podmiotów	 gospodarczych	 o	 liczbie	 pracujących	
dziesięć	 i	 więcej	 osób	 (tj.	 z	 wyłączeniem	mikroprzedsiębiorstw)	
wynosił	16,2%,	a	w	97,9%	podmiotów	z	kapitałem	zagranicznym	
inwestorzy	 zagraniczni	 spełniali	warunki	 inwestorów	 bezpośred-
nich.	Por.	Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagra-
nicznym w 2012 r.,	GUS,	Warszawa	2013,	s.	47	i	93.

4	Złoty	szczególnie	szybko	wzmacniał	się	w	I	połowie	2008	r.,	
dochodząc	 w	 lipcu	 do	 poziomu	 3,2600	 zł/euro.	 Natomiast	 od	
sierpnia	postępowała	szybka	i	trwała	przecena	złotego	z	apogeum	
na	poziomie	4,6462	zł/euro	w	lutym	2009	r.

5	Por.	K.	Marczewski,	Efekt Balassy - Samuelsona a sektor real-
ny w Polsce,	Bank	i	Kredyt,	nr	11-12/2001.
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szenia	 producentów.	 Por.	 E.	Duliniec,	Marketing międzynarodo-
wy,	PWE,	Warszawa	2004,	s.103.

8	Ibidem.

9	 Znacznie	 wyższy	 udział	 firm	 eksportujących	 pośrednio	 na	
rynek	UE	występował	w	2008	 r.	w	badanej	przez	Witek-Hajduk	
grupie	średnich	i	dużych	eksporterów	z	przemysłu	chemicznego,	
spożywczego	 i	 elektromaszynowego.	 Na	 rynku	 UE-15	 prawie	
połowa	 z	 nich	 (48,9%)	 dostarczała	 towary	 bezpośrednio	 produ-
centom,	46,1%	pośrednikom	handlowym,	a	5%	firm	nie	współpra-
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Unii Europejskiej,	 Szkoła	 Główna	 Handlowa,	 Warszawa	 2010,	 
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jest	lepsza	kontrola	nad	elementami	produktu,	promocją	i	dystry-
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różnych	 podmiotów	w	 otoczeniu	 (E.	 Duliniec,	Marketing	….op.	
cit.,	s.203).	
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rynku Unii Europejskiej	(w:)	Marketing międzynarodowy. Uwarun-
kowania, instrumenty, tendencje,	(red.	E.	Duliniec),	SGH,	Warsza-
wa	2007,	s.	55.	

13	Przykładowo	w	badaniu	M.K.	Witek-Hajduk	z	12	analizo-
wanych z punktu widzenia znaczenia dla uzyskania przewag 
konkurencyjnych	narzędzi	konkurowania	renoma	marki/reputacja	
firmy	zajęła	na	rynku	UE-15	trzecie	miejsce	ex aequo z ponadprze-
ciętną	 jakością	 produktów	 oferowanych	 po	 konkurencyjnych	
cenach.	Wyższą	pozycję	uzyskały	jedynie	wysokie	parametry	pro-
duktów	i	nowoczesna	 technologia.	Na	rynku	pozostałych	krajów	
UE	znaczenie	tego	czynnika	było	mniejsze	niż	w	krajach	UE-15.	
W	tym	przypadku	firmy	wyżej	oceniły	takie	narzędzia	konkurowa-
nia,	 jak	wysokie	parametry	produktów,	nowoczesna	 technologia,	
ponadprzeciętna	jakość	produktów	oferowanych	po	konkurencyj-
nych	 cenach,	 komplementarność	 oferty,	 niskie	 ceny	 produktów,	
szeroki	 asortyment	 produktów	 (kompleksowość	 oferty),	 warunki	
finansowania	 płatności.	M.K.	Witek-Hajduk,	Strategie internacjo-
nalizacji….,	op.	cit.,	s.258.	

14	Por.	m.in.	Z.	Pierścionek,	Szanse polskich przedsiębiorstw 
na rynkach Unii Europejskiej,	(w:)	Polskie	przedsiębiorstwa	wobec	
globalnej	konkurencji,	SGH,	Warszawa	2006;	Mocne i słabe strony 
MSP. Ujęcie według klas wielkości,	 raport	 PKPP	Lewiatan	2011;	 
Z.	Pierścionek,	S.	Jurek-Stępień,	Czynniki sukcesu polskich przed-
siębiorstw na rynkach Unii Europejskiej,	 SGH,	Warszawa	 2006;	
Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju 
eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlo-
wymi w kontekście uruchomienia działania 6.1 PIG „Paszport do 
eksportu”,	Policy	&	Action	Group	Uniconsult,	na	zlecenie	PARP,	
Warszawa	 2009;	 Szanse i zagrożenia rozwoju MSP wg sekcji 
gospodarki,	raport	PKPP	Lewiatan,	2012;	M.K.	Witek-Hajduk,	Stra-
tegie internacjonalizacji…., op.	cit.

15	 Pytanie	 dotyczące	 metod	 konkurowania	 występowało	
w	ankiecie	w	latach	1995-2003	oraz	2008-2013.

16	 Na	 mniejszy	 odsetek	 firm	 konkurujących	 ceną	 w	 latach	
2008-2009	miała	wpływ	silna	deprecjacja	złotego	od	końca	lipca	
2008	 r.	 i	 utrzymywanie	 się	 korzystnego	 dla	 eksporterów	 kursu	
w	2009	r.	(firmy	nie	musiały	obniżać	cen,	aby	uzyskać	satysfakcjo-
nującą	rentowność	eksportu).	Natomiast	wzrost	znaczenia	konku-
rencji	 cenowej	 w	 2010	 r.	 był	 spowodowany	 sygnalizowanym	
(przez	 respondentów	 eksportujących	 głównie	 do	UE)	 nasileniem	
się	konkurencji	na	ich	głównym	rynku	eksportowym,	zwłaszcza	ze	
strony	dostawców	z	Chin	(31,3%	firm),	Niemiec	(23,4%)	i	pozosta-
łych	krajów	UE-15	(23,9%).	Blisko	1/3	firm	(30%)	wskazywała	na	
niskie	ceny	eksportowe	jako	konsekwencję	kryzysu	światowego.	

17	Firmy	małe	i	średnie	mają	mniejsze	możliwości	przeprowa-
dzania	 analiz	 rynkowych	 ze	 względu	 na	 skromniejsze	 zasoby	
materialne	i	niematerialne.

18	Pytanie	dotyczące	relacji	cen	w	eksporcie	do	cen	krajowych	
występowało	w	ankiecie	w	latach	1995-2003	oraz	w	latach	2009-
2012.

19	 Niższe	 ceny	 w	 eksporcie	 niż	 na	 rynku	 krajowym	 mogą	
wynikać	 m.in.	 z	 celowej	 polityki	 badanych	 firm	 dążących	 do	
zwiększenia	skali	produkcji	i	wykorzystania	mocy	produkcyjnych,	
zwiększenia	w	krótkim	czasie	udziału	w	rynku	zagranicznym	lub	
też	uznaniu	rynków	zbytu	za	perspektywiczne,	pomimo	że	obecna	
ich	 siła	 nabywcza	 nie	 pozwala	 na	 ustalanie	 cen	 na	 wyższym	
poziomie,	a	także	mogą	być	wynikiem	silnej	konkurencji	na	ryn-
kach	zagranicznych.

20	Warto	 jednak	zauważyć,	że	w	okresie	poakcesyjnym	pro-
mocyjne	instrumenty	wspierania	eksportu	są	również	współfinan-
sowane	ze	środków	europejskich.

21	 Tendencja	 spadkowa	 przeważała	 także	 w	 odniesieniu	 do	
wykorzystania	pozostałych	instrumentów	wspierania	eksportu,	dla	
których	 dysponujemy	 danymi	 z	 badań	 ankietowych	 za	 krótsze	
okresy.	Są	to	wprowadzone	w	reakcji	na	globalny	kryzys	finanso-
wy	 i	 gospodarczy	 kredyty	 BGK	 na	 prefinansowanie	 produkcji,	
refinansowanie	 kredytu	 dostawcy	 i	 dla	 nabywcy,	 a	 także	 szereg	
instrumentów	promocyjnych,	jak:	dofinansowanie	kosztów	udzia-
łu	w	wyjazdowych	misjach	gospodarczych,	program	„Paszport	do	
eksportu”,	wsparcie	informacyjne	i	promocyjne	polskich	przedsta-
wicielstw	 dyplomatyczno-handlowych	 za	 granicą,	 działalność	
regionalnych	ośrodków	rozwoju	i	promocji	eksportu,	internetowe	
portale	promocji	 eksportu,	dofinansowanie	kosztów	wydawnictw	
promocyjnych	 oraz	 kosztów	 organizacji	 seminariów,	 konferencji	
i	pokazów,	jak	również	możliwość	ubiegania	się	o	nagrody	Mini-
stra	Gospodarki	w	konkursach	dla	eksporterów.

22	Zbyt	wysokie	koszty	 są	 istotną	barierą	korzystania	 jedynie	
w	przypadku	ubezpieczeń	i	gwarancji	eksportowych	w	KUKE	S.A.	
gwarantowanych	przez	Skarb	Państwa,	 jednak	odsetek	wskazują-
cych	 na	 nie	 respondentów	 spadł	 tu	w	 latach	 2003-2013	 niemal	
o	połowę	–	z	35,9%	do	20,3%.

23	Por.	J.	Chojna,	Instrumenty wspierania eksportu,	(w:)	Dzia-
łalność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych 
w warunkach kryzysu – wyniki badania ankietowego w 2010 roku,	
IBRKK,	Warszawa,	grudzień	2010	r.
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Proces	 akcesji	 do	Unii	 Europejskiej	 (UE)	 przyczynił	
się	do	poprawy	szeregu	wskaźników	makroekonomicz-
nych	jeszcze	przed	formalnym	przystąpieniem	Polski	do	
Unii.	 Wynikało	 to	 zarówno	 z	 procesów	 realnych,	 jak	
i	 oceny	 przez	 rynek	 przyszłego	 włączenia	 Polski	
w	finansowy	obieg	UE.	Nie	bez	znaczenia	było	też,	że	
akces	 Polski	 odbywał	 się	w	 czasach	 nazwanych	 przez	
gubernatora	Banku	Anglii	Mervyna	Kinga	–	NICE (nonin-
flationary consistent expansion),	to	jest	w	okresie	rosną-
cej	 płynności	 na	 rynkach	 światowych,	 wzrastającej	
skłonności	do	ryzyka,	szybkiego	wzrostu	gospodarczego	


