Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy
dla polskich przedsiębiorstw

Raport końcowy, 2019

Wstęp

Wraz z postępującą globalizacją wzrasta znaczenie wzajemnych współzależności gospodarczych i relacji handlowych. Czynniki m.in. takie jak specjalizacja gospodarcza,
swobodny przepływ kapitału, dóbr i usług oraz znoszenie kolejnych barier zaowocowały najwyższymi w historii poziomami handlu międzynarodowego.

Globalna wymiana dóbr i usług przyczynia się do specjalizacji poszczególnych
gospodarek w określonych sektorach, a co za tym idzie, także do przyspieszenia
wzrostu gospodarczego i budowania dobrobytu.
Znaczenie eksportu i jego wpływ na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów od
kilkudziesięciu lat staje się już nie tylko tematem dyskusji światowych ekonomistów i
przywódców, ale także polem do działania dla rządzących. Koncentracja
świadomych, systemowo podejmowanych kroków na rzecz wspierania eksportu ma już
długą historię. Państwa z całego świata oferują różne działania mające na celu
umożliwienie lub przyśpieszenie procesów związanych z internacjonalizacją
poszczególnych branż bądź przedsiębiorców.
Znaczenie polskiego eksportu jest także obecnie zdecydowanie podkreślane,
chociażby w formie podejmowanych decyzji na szczeblu krajowym. Należy
tutaj wspomnieć o przyjętej w 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, opracowanej przez ówczesnego wicepremiera i ministra rozwoju
Mateusza Morawieckiego, silnie akcentującej rolę eksportu polskich
przedsiębiorców.

Drugim trendem, niewątpliwie wpływającym na to jak kształtować się będą przyszłe
gospodarki i przewagi konkurencyjne poszczególnych branż jest nieustanny rozwój
technologii IT/ICT. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, powszechny dostęp do
Internetu oraz zmieniające się zachowania konsumentów skutkują cyfryzacją
gospodarek, stając się niejako nowym motorem wzrostu.
Naturalnym następstwem rosnącego, strategicznego już z perspektywy rozwoju
gospodarczego i kreowania dobrobytu, znaczenia eksportu oraz postępującej
cyfryzacji jest zagadnienie rozumiane jako e-eksport (tj. cross-border e-commerce).
Pomimo rosnącej sprzedaży eksportowej z Polski poprzez strony internetowe lub
aplikacje (wg dostępnych danych za 2016 rok osiągnęła ona poziom 27,6 mld PLN),
to w porównaniu do innych państw UE, Polska cechuje się bardzo niskim odsetkiem
firm prowadzących e-eksport (4% wobec średniej europejskiej 7% przedsiębiorstw
ogółem prowadzących sprzedaż poprzez strony internetowe do innych krajów UE).
Niniejszy raport zawiera analizę sytuacji e-eksportowej w Polsce i na świecie,
przedstawia wyniki badań polskich przedsiębiorców (dostrzegane bariery i szanse)
oraz prezentuje rekomendacje na rzecz wsparcia.

Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2017 roku, aktualizacja 24.01.2018;
Eurostat, Digital economy and socjety statistics, aktualizacja 16.04.2019
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Projekt promocji polskiego „E-EKSPORTU” koncentruje się na mikro- i MŚP działających
w 12 priorytetowych sektorach polskiej gospodarki

Projekt promocji polskiego „E-EKSPORTU” składa się z trzech filarów, z których pierwsze dwa obejmują działania zrealizowane w ramach prac.
Cel główny

Cele
szczegółowe

Metody mające na celu
osiągnięcie
zidentyfikowanych
celów szczegółowych

Zwiększenie umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki

Analiza rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego

Przedstawienie rekomendacji
działań i projektów

• Opracowanie kompleksowej analizy transgranicznego handlu elektronicznego w Polsce i na świecie oraz
przedstawienie modeli jego wsparcia funkcjonujących w innych krajach, jak i prowadzonych przez globalne
platformy internetowe.
• Opracowanie rekomendacji działań do podjęcia w celu wykorzystania kanałów elektronicznych w rozwoju
polskiego eksportu.
• Przygotowanie i przedstawienie rekomendowanych działań na rzecz promocji polskich marek produktowych,
branż priorytetowych oraz marki polskiej gospodarki w kanałach elektronicznych za granicą.

Zadania zrealizowane przez Wykonawcę podczas projektu
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Rozwój polskiego
„E-EKSPORTU”
Zrealizowanie założeń
przedstawionych w Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, a zwłaszcza
poszerzenie grona podmiotów
uczestniczących w wymianie
międzynarodowej, zwiększenie
eksportu towarów
zaawansowanych
technologicznie, oraz wzrost
eksportu do krajów UE i krajów
trzecich.
Dalsze działania Zamawiającego
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Wielowątkowość analizy dotyczącej e-eksportu

W ramach projektu przeanalizowano szereg różnych aspektów dot. e-eksportu. Wybrane wnioski przedstawiono poniżej:
Około 3,7 tysiąca polskich firm zatrudniających 10 i więcej
osób sprzedaje elektronicznie do Unii Europejskiej
i 1,8 tysiąca do innych państw (dane za 2016 rok).

Trzecim, szczególnie ważnym punktem w zakresie barier
dotyczących otoczenia regulacyjnego są restrykcje
wprowadzane przez partnerów biznesowych utrudniające
ekspansję zagraniczną.

W Korei Południowej, w 2016 roku 14 ministerstw oferowało
60 publicznych polityk wsparcia eksportu dla MŚP, wśród
których znajdowało się 225 programów w poszczególnych
obszarach.

W 2018 roku nastąpił skokowy wzrost odsetka polskich
e-konsumentów dokonujących zakupów przez Internet u
zagranicznych sprzedawców (12% e-konsumentów zrobiło
zakupy online w innym państwie UE, a 8% w kraju spoza
Unii).

38% Duńczyków jest gotowych zaakceptować dłuższy czas
dostawy przy zakupie produktów
z zagranicy przez Internet.

Około 80% przebadanych przedsiębiorców, za najbardziej
perspektywiczne rynki zarówno pod względem eksportu
tradycyjnego jak i e-eksportu wskazuje rynki Europy
Zachodniej – na podstawie ankiety telefonicznej.

40% ankietowanych przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie
sprzedaży przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych –
na podstawie ankiety internetowej.

Wśród firm, które skorzystały ze wsparcia rządowego,
respondenci w większości zgadzają się ze stwierdzeniem,
że przełożyły się one na działalność eksportową – na
podstawie ankiety internetowej.

36% polskich przedsiębiorstw, zatrudniających 10 i więcej
osób, prowadziło w 2016 roku eksport tradycyjny do państw
UE.
W Europie, w 2018 roku było 518 milionów użytkowników
smartfonów.

Największa część badanych firm, które „zdecydowanie
zgadzają się” ze stwierdzeniem, że w najbliższych latach
w branży sprzedaż kanałami elektronicznymi będzie rosnąć
szybciej niż poprzez kanały tradycyjne występuje w
branżach takich jak kosmetyki, meble, moda polska.

71% Brytyjczyków preferuje dostawę towarów zakupionych
przez Internet do domu.
Estymowana wartość rocznego e-eksportu jeżeli liczba firm
eksportujących w kanale e-commerce zwiększy się
z poziomu 4% do 8% wynosi 55,2 mld PLN.
53% Niemców lubi mieć dodane karty lojalnościowe
automatycznie przy płatności.

Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2017 roku, aktualizacja 24.01.2018; Eurostat, Digital economy and socjety statistics, aktualizacja 16.04.2019; Global Ecommerce Report 2018
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Projekt w liczbach

W ramach projektu przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje z potencjalnymi odbiorcami wsparcia, jak i innymi interesariuszami.
Telefoniczne badanie
(CATI)

360

Ankieta internetowa
(CAWI)

Uczestniczących przedsiębiorstw z 12 branż
priorytetowych, zarówno eksporterów
jak i przedsiębiorstw, które nie prowadzą sprzedaży
transgranicznej z sektora MŚP

Organizacje
branżowe

> 60
Organizacji branżowych z którymi skontaktowano się
w trakcie projektu

Najlepsze
zagraniczne praktyki

11
Przeanalizowanych państw pod kątem najlepszych
praktyk z zakresu instrumentów wsparcia e-eksportu
oraz promocji gospodarczej
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98
W pełni wypełnionych ankiet wśród przedsiębiorstw
z 12 branż priorytetowych, zarówno eksporterów
jak i firm, które nie prowadzą sprzedaży
transgranicznej z sektora MŚP

Indywidualne
Wywiady Pogłębione
(IDI)

> 35

Dni projektowe

89

Rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw, izb
branżowych oraz ambasad na temat barier, potrzeb,
oczekiwań przedsiębiorców oraz własnych
perspektyw i doświadczeń

Dni roboczych, w ciągu których wykonano połączeń
telefonicznych z telefonów projektowych o łącznym
czasie trwania > 118 godzin 24 minut
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Cyfrowy
eksport

z
Polski

Polski e-eksport w ujęciu
statystycznym

Mimo stabilnego wzrostu, odsetek e-konsumentów w całej polskiej populacji jest nadal
poniżej średniej unijnej

Pomimo szybkiego rozwoju polskiego rynku e-commerce, odsetek e-konsumentów w Polsce pozostaje poniżej średniej unijnej.
Polski rynek e-commerce systematycznie się rozwija. W ostatnich dziesięciu latach odsetek osób kupujących przez Internet
wzrósł ponad dwukrotnie. W 2018 roku już blisko co druga osoba w wieku 16-74 lat dokonała co najmniej raz zakupu
on-line w ciągu ostatniego roku. Jest to blisko 14 mln osób. Liczba e-konsumentów rośnie szybciej niż liczba osób
korzystających z Internetu. Jednocześnie, ciągle co piąty Polak w badanej grupie wiekowej w ogóle nie korzysta z Internetu.
Upowszechnienie dokonywania zakupów przez Internet w Polsce pozostaje istotnie poniżej średniej UE, która w 2018 roku
wyniosła 60%. Tylko nieliczne kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej posiadają niższy od Polski odsetek osób
kupujących przez Internet. Obecnie wewnętrzny rynek e-commerce dla krajowych e-detalistów jest zatem względnie
ograniczony. Jednocześnie pozostaje duży niewykorzystany potencjał rynku krajowego dla rozwoju handlu on-line.
E-konsumenci i użytkownicy Internetu w Polsce w latach 2009-2018
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25%
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Osoby niekorzystające z Internetu

Użytkownicy Internetu nierobiący zakupów online

2017

2018

Osoby kupujące przez Internet (e-konsumenci)

E-konsumenci w krajach europejskich w 2018
(% osób w wieku 16-74 l)
Dania
UK
Holandia
Norwegia
Szwecja
Niemcy
Islandia
Luksemburg
Finlandia
Francja
Estonia
Belgia
Austria
UE(28)
Slowacja
Irlandia
Czechy
Malta
Hiszpania
Słowenia
Polska
Łotwa
Litwa
Węgry
Portugalia
Włochy
Grecja
Chorwacja
Cypr
Bułgaria
Rumunia

84
83
80
79
78
77
75
72
70
67
61
61
60
60
59
59
59
54
53
51
48
45
43
41
37
36
36
35
32
21
20

Źródło: Eurostat, Digital economy and society statistics, 2019.
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Zarówno liczba polskich przedsiębiorstw sprzedających elektroniczne oraz wartość
sprzedaży przez Internet dynamicznie rosły w ostatnich latach

Zarówno liczba polskich przedsiębiorstw prowadzących e-commerce, jak i wartość e-sprzedaży sukcesywnie rośnie.
W Polsce sprzedaż elektroniczną (poprzez strony internetowe oraz wiadomości typu EDI)
w 2017 roku prowadziło blisko 14,5 tys. przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób.
Oznacza to wzrost o ponad 5 tys. firm w stosunku do 2010 roku. Największy przyrost o 2,3 tys.
nastąpił w ostatnim analizowanym roku.
Liczba przedsiębiorstw w Polsce sprzedających elektronicznie w latach 2010-2017
(podmioty zatrudniające 10 i więcej osób)

Wartość przychodów netto ze sprzedaży elektronicznej poprzez strony internetowe oraz
wiadomości typu EDI w 2017 roku łącznie wyniosła prawie 600 mld zł. Od 2014 roku
nastąpiło wyraźne przyśpieszenie obrotów i do 2017 roku średniorocznie następował przyrost
wartości e-sprzedaży o około 60 mld zł.
Wartość ogółem e-sprzedaży polskich przedsiębiorstw w latach 2010-2017
(w mld PLN, podmioty zatrudniające 10 i więcej osób)
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Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2011-2018 roku.
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Skłonność do prowadzenia sprzedaży elektronicznej wzrasta wraz z wielkością
przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa adoptują sprzedaż elektroniczną ponad trzy razy częściej w porównaniu
do małych firm i około dwa razy częściej w stosunku do firm średnich. Największe wahania
w wykorzystaniu e-commerce występują w grupie małych podmiotów. Może to wynikać z wyższej dynamiki
zmian demograficznych w tej grupie firm w stosunku do pozostałych, wynikającej z niższej stopy
ich przeżywalności.

W długim okresie czasu rośnie udział przychodów ze sprzedaży elektronicznej w praktycznie wszystkich
grupach podmiotów. W przypadku małych i średnich firm należy jednak zachować ostrożność w interpretacji
danych ze względu na obarczenie ich dużym błędem losowym wynikającym generalnie z małej skali tego
zjawiska i charakteru samego badania. Problem z dokładnością obecnych statystyk GUS objawia się już
w takim rodzaju i poziomie agregacji danych z obszaru działalności e-commerce.

Zmiany w czasie wskazują na wzrost dysproporcji w wykorzystaniu narzędzi elektronicznych w sprzedaży
na niekorzyść firm średnich i w szczególności małych. Jeśli przyjmiemy, że docelowym modelem rynkowym
jest sprzedaż elektroniczna, to małe przedsiębiorstwa mają poważny problem z podjęciem konkurencji
z firmami dużymi na rynku elektronicznym.

Liczba przedsiębiorstw* sprzedających elektronicznie według wielkości w latach 20102017 (% przedsiębiorstw prowadzących działalność ogółem w danej grupie)

31,7

29,0

34,4

33,3

34,6

35,5

37,7

21,7
16,1

15,0

14,3
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16,1
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2012

2013
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9,8
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Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2011-2018 roku.

PwC
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Wartość przychodów z e-sprzedaży według wielkości przedsiębiorstw* w latach 20102017 (% przychodów ze sprzedaży ogółem w danej grupie)

18,6
9,5

2016

17,3

17,2

6,4

6,9

17,9

23,5

23,1

8,8

9,9

4,5

5,2

2016

2017

19,8

19,9
11,9

2017

8,9
6,6
6,7

2,4

2010

2011

Małe

Średnie

3,6

6,6
3,9

4,3

8,0
5,2

2012

2013

2014

2015

Duże

*Dane dla małych i średnich firm obarczone są dużym błędem losowym
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Przygotowanie polskiej gospodarki do e-commerce wzrosło w ostatnim roku, ale nadal
istnieje potencjał do poprawy

Ocena stopnia przygotowania polskiej gospodarki do działalności e-commerce dokonana
na podstawie syntetycznego wskaźnika opracowanego przez UNCTAD uplasowała ją
w 2018 roku na 35 pozycji na świecie. W stosunku do badania z 2017 roku nastąpiła poprawa,
gdyż w poprzednim rankingu Polska zajmowała 38 miejsce. Z krajów naszego regionu wyższe
pozycje mają kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, ale także np. Chorwacja. Zaraz za Polską jest
Bułgaria, Białoruś, ale też np. Hiszpania, Węgry, Grecja, Włochy. Liderem jest Holandia
z wartością indeksu wynoszącą 96 w badaniu z 2018 roku.
UNCTAD B2C E-commerce Index składa się z czterech zmiennych opisujących poszczególne
elementy procesu transakcyjnego w handlu online, które w sumie determinują możliwość
prowadzenia tego rodzaju wymiany. Są to: dostęp do Internetu, płatności, bezpieczeństwo
serwerów i dostawa. Polska w badaniu z 2018 roku poprawiła wskaźniki w dwóch pierwszych
obszarach, przy czym w największym stopniu w rozpowszechnieniu korzystania z usług
bankowych. Niepokojące jest jednak pogorszenie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz
jakości usług logistycznych. Pomimo tego sumaryczna wartość wskaźnika syntetycznego
wzrosła o 1 punkt.

Wartości indeksu UNCTAD B2C E-commerce wraz z jego składowymi dla Polski
(wydanie 2017 i 2018)

87
73

76

78

86
80

Udział użytkowników
Udział osób
Bezpieczne serwery
Internetu (%
posiadających
na 1 mln osób
populacji)
rachunek bankowy (znormalizowane)
(%, wiek 15+)
2017

77

78

79

73

Niezawodność
usług pocztowych
(wskaźnik UPU)

Wartość indeksu
UNCTAD B2C
E-commerce wg
roku publikacji

2018

Źródło: UNCTAD B2C E-Commerce Index 2018, UNCTAD 2018, UNCTAD B2C E-Commerce Index 2017, UNCTAD, 2017.
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E-eksport stanowi poniżej 1/5 sprzedaży polskich przedsiębiorstw przez strony internetowe
lub aplikacje mobilne

Stopniowy rozwój statystyk w obszarze e-commerce prowadzonych przez GUS przyniósł
możliwość oszacowania wartości e-eksportu polskich przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej
pracowników. Rok 2016 jest pierwszym, dla którego dostępne są takie dane. Kolejnych
informacji o wartości transakcji sprzedaży zagranicznej on-line należy się spodziewać dla 2018
roku.
Polskie firmy w 2016 roku zawierając transakcje poprzez strony internetowe lub aplikacje
mobilne sprzedały za granicę towary i usługi o wartości ponad 27,5 mld zł. Stanowi to
16% wartości sprzedaży poprzez strony internetowe ogółem. W tych szacunkach nie są
uwzględnione wyniki mikroprzedsiębiorstw (firm zatrudniających do 9 osób). Ich udział w
e-eksporcie może być znacznie bardziej istotny aniżeli jest w eksporcie tradycyjnym i przez to
w większym stopniu wpływać na całkowitą wartość zagranicznej sprzedaży elektronicznej. Brak
bezpośrednich badań mikrofirm pod kątem wyników sprzedaży transgranicznej, a nawet
informacji o samej populacji e-eksporterów w tej klasie wielkości podmiotów nie pozwala
oszacować pełnej skali polskiego e-eksportu.

Wartość sprzedaży poprzez strony internetowe lub aplikacje mobilne polskich
przedsiębiorstw* według kierunków geograficznych w 2016 roku (mln zł)

5 788 490
(3,3%)

Wartość e-eksportu
27 591,8 mln zł

21 803 312
(12,5%)

w Polsce
w innych krajach UE
w pozostałych krajach świata

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%.

146 587 469
(84,2%)

*Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób.
Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2017 roku, aktualizacja 24.01.2018.
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Liczba oraz odsetek polskich przedsiębiorstw prowadzących e-eksport systematycznie
rośnie

Liczba przedsiębiorstw prowadzących e-eksport zarówno na rynki państw UE, jak i krajów trzecich systematycznie rośnie. Dane na ten temat zbierane są co dwa lata, co uniemożliwia systematyczne śledzenie rozwoju tego
zjawiska. W 2014 w porównaniu do poprzedniego okresu badania nastąpił stosunkowo duży przyrost firm sprzedających elektronicznie do kraju oraz za granicę, natomiast w 2016 roku ten wzrost wyhamował. Około 3,7 tys.
firm zatrudniających 10 i więcej osób sprzedaje elektronicznie do UE i 1,8 tys. do innych państw. W 2017 roku nastąpił skokowy przyrost firm sprzedających online (do 14%), więc przy zachowaniu obecnego trendu
można oczekiwać w 2018 roku kolejnego przyrostu firm prowadzących e-eksport.
Udział przedsiębiorstw e-sprzedających na rynek krajowy w całej populacji firm zatrudniających 10 i więcej osób nieznacznie spadł w 2016 roku do 9,2%, podczas gdy przedsiębiorstwa e-eksportowe kontynuowały wzrost.
Jednak nadal tylko niecałe 4% polskich firm sprzedaje elektronicznie do UE i 1,8 % do krajów trzecich. Można przypuszczać, że jednym z czynników hamujących wzrost e-eksportu jest w ogóle niski stopień adopcji
i wykorzystania elektronicznych kanałów sprzedaży przez polskie przedsiębiorstwa na rynku krajowym.

Liczba przedsiębiorstw* prowadzących e-sprzedaż poprzez strony internetowe w kraju
i za granicą w latach 2012-2016

Odsetek przedsiębiorstw* prowadzących e-sprzedaż poprzez strony internetowe w kraju
i za granicą w latach 2012-2016 (% przedsiębiorstw ogółem)

9 505

9 432
8 096

9,3

9,2

3,5

3,6

1,7

1,8

2014

2016

8,5

3 675

3 535

2,9

2 762
1 828

1 754
1 140

W Polsce
W innych krajach UE
W krajach trzecich

2012

2014

2012

2016

*Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób.
Źródło: GUS, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2017, 2015, 2013 roku.
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Systematycznie powiększa się także grupa firm specjalizujących się w e-eksporcie do UE jak
i do krajów trzecich

Dane GUS specjalnie zagregowane na potrzeby niniejszego badania według specjalizacji
geograficznej e-sprzedaży poprzez strony internetowe pozwalają z grupy firm e-sprzedających w
Polsce wyodrębnić firmy kierujące tę sprzedaż wyłącznie na rynek polski, wyłączając tym samym
przedsiębiorstwa łączące e-sprzedaż w kraju z e-eksportem. Firmy prowadzące e-commerce
tylko na rynku krajowym stanowią w pierwszej kolejności grupę potencjalnych e-eksporterów.
Liczba takich firm w latach, dla których dostępne są dane oscyluje pomiędzy 5,4 tys. a 5,9 tys.
podmiotów. Wśród nich systematycznie rośnie liczba dużych podmiotów i w 2016 roku było ich
blisko 400. Jednak bezwzględna liczba małych i średnich firm zmniejszyła się w 2016 roku, co
może wynikać z podjęcia przez nie e-eksportu, albo też wycofania się części z nich z działalności
e-commerce. Biorąc pod uwagę przyrost firm e-eksportujących należy założyć, że w 2016 roku
adopcja e-eksportu przez polskie firmy następowała szybciej niż adopcja e-commerce
wśród przedsiębiorstw, które jeszcze nie przekonały się do tego kanału sprzedaży.
Grupa firm specjalizujących się w e-eksporcie do UE (firmy e-eksportujące tylko do UE
niezależnie czy e-sprzedają także na rynku krajowym) jak i firm specjalizujących się w
e-eksporcie do krajów trzecich systematycznie się powiększa w analizowanych latach.
W przypadku tej drugiej grupy są to nieliczne przedsiębiorstwa ze względną przewagą małych
i średnich firm. Ciekawym zjawiskiem jest spadek w 2016 roku liczby małych i średnich firm
jednocześnie e-eksportujących do UE i krajów trzecich, co może wskazywać na pewien trend
koncentracji na poszczególnych rynkach w miejsce dywersyfikacji geograficznej e-sprzedaży
wśród małych firm.
Dodatkowo należy zauważyć, że w 2016 roku nastąpiło zwolnienie tempa wzrostu liczby
przedsiębiorstw prowadzących e-sprzedaż we wszystkich grupach, za wyjątkiem grup
specjalizujących się w e-eksporcie tylko do UE i tylko do krajów trzecich.

Liczba przedsiębiorstw według klasy wielkości i kierunków sprzedaży poprzez strony
internetowe w 2012, 2014 i 2016 roku (przedsiębiorstwa zatrudniające 10 i więcej osób)
0
Firmy prowadzące esprzedaż tylko w Polsce

Firmy e-eksportujące do UE

Firmy e-eksportujące tylko
do UE
Firmy e-eksportujące tylko
do krajów trzecich
Firmy e-eksportujące do
krajów trzecich
Firmy jednocześnie eeksportujące do UE i krajów
trzecich
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Źródło: GUS, Szczecin, 2019
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Najbardziej popularnym modelem e-commerce wśród polskich przedsiębiorstw jest własna
strona internetowa

Najbardziej popularnym modelem e-commerce wśród polskich przedsiębiorstw niezależnie
od kierunku sprzedaży jest własna strona internetowa lub aplikacja mobilna, choć
występuje pewne zróżnicowanie w jego wykorzystaniu. Zdecydowanie najwięcej firm (60%)
wykorzystujących tylko ten model jest w grupie sprzedających tylko na rynek polski. Natomiast
najmniej takich firm jest wśród e-eksporterów sprzedających tylko do krajów trzecich (31%).
W pozostałych grupach e-eksporterów wykorzystanie tego modelu jest bardzo podobne.
Sprzedaż wyłącznie poprzez platformy marketplace prowadzi kilkanaście procent firm w
każdej z grup, za wyjątkiem firm e-eksportujących wyłącznie do krajów trzecich. W tej grupie
tylko poprzez platformy sprzedaje 28% firm.
E-eksporterzy około dwa razy częściej niż firmy sprzedające tylko na rynek krajowy
wykorzystują jednocześnie oba modele e-sprzedaży. Wyraźnie widoczne jest jednak, że
stosunkowo duże wykorzystanie platform marketplace w e-eksporcie nie przekłada się na
proporcjonalny udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży tą drogą. Wskazywać to
może, że platformy są traktowane przez firmy (zwłaszcza e-eksporterów) bardziej jako narzędzie
marketingu, a nie kanał sprzedaży. Wyjątkiem są firmy specjalizujące się w e-eksporcie tylko
do krajów trzecich, które dwie trzecie swoich przychodów ze sprzedaży internetowej
uzyskują poprzez platformy. Pozostali e-eksporterzy ze sprzedaży na platformach osiągają
między 10% a 18% przychodów.

Przychody z e-sprzedaży oraz liczba firm według modelu e-commerce i kierunków
sprzedaży w 2016 roku (% przychodów z e-sprzedaży ogółem przez strony internetowe
lub aplikacje mobilne, % liczby firm e-sprzedających przez strony internetowe)
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Źródło: GUS, Szczecin, 2019

PwC

Firmy sprzedajace przez stronę internetową lub aplikację mobilną wchodzącą w skład zewnętrznych platform handlowych (np. Allegro, eBay)
Firmy sprzedające jednocześnie przez własną stronę inetrnetową lub aplikację mobilną oraz zewnętrzne platformy handlowe (np. Allegro, eBay)
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Polskie firmy wykorzystują narzędzia ICT rozwijając e-eksport

Profil firm e-eksportujących w zakresie wykorzystania poszczególnych narzędzi ICT wykazuje
stosunkowo duże zróżnicowanie oraz występują pewne różnice pomiędzy analizowanymi
grupami firm.
W największym stopniu narzędzia ICT wykorzystują e-eksporterzy sprzedający zarówno do UE,
jak i krajów trzecich. Następnie są to firmy specjalizujące się w e-eksporcie tylko do państw UE.
Podobny do nich profil wykazują firmy prowadzące e-sprzedaż tylko w kraju, choć zakres
wykorzystania narzędzi ICT w tej grupie jest trochę mniejszy. Najczęściej firmy korzystają z
mediów społecznościowych w celach marketingowych i komunikacji z klientami oraz płatnej
autoreklamy internetowej opartej na zawartości stron lub wyszukiwanych słowach kluczowych.
Z kolei w najmniejszym stopniu wykorzystywane są analizy big data, usługi w chmurze i funkcje
pozwalające na personalizacje zawartości stron internetowych. Generalnie polskie firmy
(zarówno e-eksporterzy, jak i nie e-eksporterzy) chętniej korzystają z prostszych
narzędzi, mających bezpośredni efekt marketingowy, a najsłabiej wykorzystywane są
zaawansowane narzędzia pozwalające budować i realizować strategie oparte na
zróżnicowaniu i dzięki temu uniknąć wyniszczającej konkurencji cenowej.
Na tle wszystkich grup istotnie wyróżniają się firmy e-eksportujące tylko do krajów trzecich.
W relatywnie niewielkim stopniu korzystają one z mediów społecznościowych, ale najliczniej
prowadzą elektroniczną wymianę informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ten ostatni
aspekt jest dość zaskakujący. Mając na uwadze, że firmy nie zawsze w pełni dobrze interpretują
poszczególne, zwłaszcza zaawansowane narzędzia ICT i jednocześnie znaczące wykorzystanie
platform marketplace w tej grupie, możliwym tego wyjaśnieniem jest potencjalne uznanie
narzędzi oferujących przez platformy jako służących zarządzaniu łańcuchem dostaw.
W odniesieniu do analizowanych w tym miejscu narzędzi ICT, należy także zwrócić uwagę, że
znaczna część firm zajmujących się sprzedażą elektroniczną w ogóle z nich nie korzysta.

Wykorzystanie narzędzi ICT w firmach sprzedających poprzez strony internetowe
według kierunków e-sprzedaży (2016, % firm odpowiadających twierdząco w danej
grupie przedsiębiorstw)
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Źródło: GUS, Szczecin, 2019
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Głównymi kierunkami polskiego e-eksportu pozostają kraje unijne

Podobne badanie przeprowadzone w 2014 roku [2], ale na innej grupie przedsiębiorstw (tylko firm
sprzedających detalicznie on-line), jako główny rynek dla polskiego e-eksportu w relacji B2C wskazuje
także Niemcy. Na kolejnych pozycjach w tym badaniu znalazły się Czechy, Francja, Holandia i Belgia.
W innym międzynarodowym badaniu przeprowadzonym w 2018 roku na e-konsumentach, polskie sklepy
internetowe wskazywane były jako miejsce zakupów online najczęściej przez respondentów z Niemiec
(14%), UK (10%), Francji, Holandii i Hiszpanii (po 2%) [3].
Wszystkie badania, choć nieco różniące się szczegółowymi wynikami pozwalają wskazać najważniejsze
kierunki geograficzne dla polskiego e-eksportu, zaliczając do nich: Niemcy, UK, Francję, Holandię,
Czechy i Słowację, a z krajów pozaeuropejskich: USA i Chiny. W ekspansji zagranicznej w kanale
e-commerce Unia Europejska nie jest traktowana jako jeden rynek i e- sprzedaż nadal kierowana jest
do poszczególnych państw.

[1] European Commission, Companies Engaged in Online Activities, Flash Eurobarometer 413 , 2015.
[2] European Commission, Retailers’ Attitudes Towards Crossborder Trade And Consumer Protection, Flash Eurobarometer 396, 2015 .
[3] PostNord: za: Statista E-commerce In Poland, 2019.
Źródło: European Commission, Companies Engaged in Online Activities, Flash Eurobarometer 413, 2015.
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Rynki e-eksportowe polskich przedsiębiorstw w 2014 roku
(% firm prowadzących e-eksport)
78

39
28 26

23

19

16 16 15 14
13 12 12 12
10 10 10 10 10 8
7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6

14
0

Niemcy
UK
Francja
Słowacja
Czechy
Holandia
Irlandia
Litwa
USA
Austria
Szwajcaria, Norwegia, Islandia
Włochy
Szwecja
Chiny
Belgia
Finlandia
Łotwa
Portugalia
Hiszpania
Rosja
Dania
Węgry
Rumunia
Słowenia
Bułgaria
Chorwacja
Estonia
Grecja
Luksemburg
Malta
Japonia
Cypr
Inne

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej przez TNS na początku
2015 roku [1] w grupie przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż elektroniczną (przez strony internetowe
lub EDI) potwierdzają, że głównym kierunkiem e-eksportu polskich przedsiębiorstw są inne państwa
członkowskie UE. Dominującą pozycję zajmują Niemcy, gdzie sprzedaje 78% ankietowanych firm. Jest to
zdecydowanie najważniejszy rynek dla polskich przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej on-line. Blisko
40% firm deklaruje e-sprzedaż do Wielkiej Brytanii i prawie 30% do Francji. Wszystkie wymienione wyżej
kraje to zarazem największe i najbliższe nam rynki. Następnie wskazywani są południowi sąsiedzi Polski –
Słowacja i Czechy. W dalszej kolejności popularnością w e-eksporcie cieszą się: Holandia, Irlandia i Litwa.
Z rynków krajów trzecich najwięcej wskazań (15%) mają USA. Chiny wybrało 12% firm prowadzących
e-eksport, a tylko 8% Rosję. W badaniu wymieniono jeszcze wiele innych państw UE, ale uzyskały one
niższe wskaźniki (wykres obok).
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Istnieje pozytywna koorelacja pomiędzy sprzedażą elektroniczną na rynek krajowy,
a e-eksportem

Zależność między odsetkiem firm e-sprzedających na rynek krajowy
a e-eksportujących do krajów trzecich jest już słabsza (R=0,64) i występuje
stosunkowo mały stopień zróżnicowania odsetka firm e-eksportujących
do państw trzecich wśród krajów członkowskich UE.

Wykres rozrzutu i regresja liniowa pomiędzy odsetkiem firm e-sprzedających w kraju a odsetkiem firm
e-eksportujących do UE (państwa UE, 2016)
14
y = 0,3928x + 1,2813
R² = 0,5291

y – odsetek firm e-eksportujących do UE

W celu zbadania zależności pomiędzy e-eksportem a stopniem
upowszechnienia działalności e-commerce w kraju przeprowadzono analizę
korelacji i regresji. Wartość współczynnika korelacji (R) między odsetkiem firm
e-sprzedających w kraju a odsetkiem firm prowadzących e-eksport do UE
w 2016 roku w państwach członkowskich UE wyniosła 0,73 i oznacza silną
dodatnią zależność liniową między tymi zmiennymi. Wyniki analizy regresji
pomiędzy odsetkiem firm prowadzących e-eksport do UE (zmienna objaśniana)
a odsetkiem firm e-sprzedających w kraju (zmienna objaśniająca) wskazują, że
w państwach UE wzrost odsetka firm e-sprzedających w kraju o 1 p. p.
wiąże się ze wzrostem odsetka firm e-eksportujących do UE o blisko
0,4 p. p. Na podstawie współczynnika determinacji (R²) można stwierdzić,
że w krajach UE upowszechnienie działalności e-commerce wyjaśnia 53%
zmian odsetka firm e-eksportujących do innych państw członkowskich.
Natomiast 47% zmian zmiennej objaśnianej wyjaśniają inne czynniki
nieuwzględnione w modelu regresji, w tym mieszczą się różne formy wpierania
e-eksportu. Jest to widoczne na wykresie, gdzie dwoma prostokątami
oznaczono występowanie jednocześnie niewielkiego zakresu rozrzutu jednej
zmiennej przy dużym rozrzucie drugiej zmiennej. Z powyższej analizy regresji
wynika, że jednym z istotnych czynników mogących przyczynić się do
wzrostu e-eksportu jest stymulowanie firm do adopcji e-commerce jako
modelu sprzedaży także na rynek krajowy. Zatem, poza instrumentami
skierowanymi bezpośrednio na wspieranie e-eksportu należałoby
rozważyć podjęcie kompleksowych działań oddziałujących na tworzenie
spójnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi handlu elektronicznego.
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Polskie firmy stoją przed szansami wynikającymi z podjęcia działań e-eksportowych

Przedsiębiorstwa państw europejskich sprzedające przez strony internetowe według kierunków sprzedaży
w 2016 roku (% przedsiębiorstw ogółem zatrudniających 10 i więcej osób)
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Chorwacja

8

Francja

9

Hiszpania

5

6

Litwa

4

5

Dania

Szwecja

Irlandia

EU(28)
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9

9
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7

Holandia

7

Źródło: Eurostat, Digital economy and society statistics, aktualizacja 2019-04-16.
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Łotwa
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Włochy

Możliwości zwiększenia e-eksportu w Polsce może zależeć także od
rozpowszechnienia wykorzystania kanałów elektronicznych
w sprzedaży na rynek krajowy.
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Portugalia

Jednak nie tylko sam stopień adopcji e-eksportu jest problemem. Polska
także pod względem liczby firm prowadzących e-sprzedaż na rynek
krajowy znajduje się na podobnie odległym miejscu w Europie.

Grecja

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 państwa (Rumunia, Bułgaria,
Łotwa), a na rynki pozaunijne cztery kraje (Rumunia, Bułgaria, Słowacja
i Węgry).

w krajach trzecich
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Perspektywy rozwoju polskiego oraz
światowego e-eksportu

E-eksport cieszy się dużym zainteresowaniem firm
prowadzących sprzedaż internetową

W ramach analizy zbadano czy przedsiębiorstwa nieprowadzące sprzedaży za granicę przy pomocy kanałów
elektronicznych planują rozpoczęcie takiej działalności, a jeśli firma przewiduje wdrożenie e-eksportu, to kiedy
i za pośrednictwem jakich kanałów.

Wnioski ogólne
•

•

Postawiono pytanie: Czy Pani / Pana firma planuje rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów / usług poprzez kanały elektroniczne za granicę?
Plany wobec e-eksportu
3%

5%

Zdecydowanie nie

5%

Raczej nie

•

Trudno powiedzieć
24%

Raczej tak
27%

Zdecydowanie tak

•

Nie rozważano takiej możliwości
•

Blisko połowa przedsiębiorstw prowadzących działalność e-commerce
na rynku krajowym planuje rozpoczęcie sprzedaży za granicę przy
wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Jeden na pięciu respondentów
raczej planuje rozpoczęcie działalności e-eksportowej, a blisko jeden
na czterech jest zdecydowany na rozpoczęcie tego typu działalności.
Można zatem przypuszczać, iż firmy dostrzegają szanse i potencjał
dla rozwoju przedsiębiorstwa, jakie niesie za sobą ekspansja zagraniczna
oraz sprzedaż przez Internet. Dodatkowo żaden z respondentów nie
odrzuca całkowicie możliwości rozpoczęcia działalności e-eksportowej.
27% respondentów raczej nie planuje rozwoju sprzedaży zagranicznej
przy użyciu kanałów internetowych. Jak wynika z przeprowadzonych
wywiadów w przypadku branż takich jak biotechnologia i farmacja oraz
produkcja sprzętu medycznego czynnikiem, który może być decydujący
o braku aktywności w tym zakresie są ścisłe regulacje prawne
kontrolujące pełen obieg produktu. Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 r. obrót detaliczny produktami leczniczymi
może być prowadzony wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych,
punktach aptecznych i placówkach obrotu poza-aptecznego. Internetowa
sprzedaż może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych
wydawanych bez recepty, a wysyłka produktu musi odbywać się w
warunkach zapewniających jakość produktu oraz bezpieczeństwo jego
stosowania.
Co piąty badany zaznaczył opcję „trudno powiedzieć”, co stwarza
potencjał do uzyskania większej liczby eksporterów posługujących się
elektronicznymi kanałami sprzedaży po wdrożeniu kampanii
promocyjnych informujących o zaletach i potencjale wynikających
z tego rodzaju działalności.
Wśród badanych podmiotów jedynie około 3% przedsiębiorstw
nie rozważało takiej możliwości. Pozwala to przypuszczać, że część firm
nie jest świadomych istnienia tego typu kanału sprzedaży bądź
możliwości, które on oferuje.
Z analizy danych statystycznych (m.in. Eurostat i GUS) wynika, że jednym
z czynników mogących przyczynić się do wzrostu e-eksportu w Polsce
jest stymulowanie firm do adopcji e-commerce jako modelu sprzedaży
na rynek krajowy.

Kanały sprzedaży

19%

•

22%

Firmy, które planują rozpoczęcie sprzedaży transgranicznej przy użyciu
kanałów elektronicznych najczęściej decydują się na wykorzystanie
zagranicznych bądź globalnych platform marketplace. Wśród
potencjalnych kanałów rozważane jest także wykorzystanie sklepu
zorientowanego na rynek polski umożliwiający sprzedaż zagraniczną,
sklep internetowy zorientowany na rynek europejski.

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CAWI (n=98) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie kwiecień – maj 2019, gdzie dla pytania n=37, pytanie obowiązkowe.
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Liczba przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie działalności
e-commerce jest wyższa niż liczba firm, które nie mają
takich planów

Wnioski ogólne
•

•

W ramach analizy zbadano czy przedsiębiorstwa nieprowadzące sprzedaży przy użyciu kanałów
elektronicznych planują rozpoczęcie takiej działalności, a jeśli tak, to kiedy i za pośrednictwem jakich kanałów.

•

Postawiono pytanie: Czy Pani / Pana firma planuje rozpoczęcie działalności e-commerce?
Plany wobec e-commerce
4%

40% ankietowanych przedsiębiorstw planuje rozpoczęcie sprzedaży przy
wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Można zatem przypuszczać,
iż firmy dostrzegają szanse i potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa,
jakie niesie za sobą sprzedaż przez Internet.
33% respondentów raczej nie planuje rozwoju sprzedaży przy użyciu
kanałów internetowych. Jak już wspomniano w przypadku branż takich
jak biotechnologia i farmacja oraz branża sprzętu medycznego
czynnikiem, który może wpływać na decyzję o braku aktywności w tym
zakresie są ścisłe regulacje prawne kontrolujące pełen obieg produktu.
Wśród analizowanych branż, także m.in. przedstawiciele branży
producentów jachtów i łodzi motorowych nie planują prowadzić sprzedaży
internetowej. Jest to związane przede wszystkim ze specyfiką
oferowanego produktu. Obecność w Internecie traktowana jest głównie
jako działanie wspierające, umożliwiające zaprezentowanie szerokiej
oferty produktowej, udostępnienia zdjęć czy filmów, jednak do finalizacji
sprzedaży dochodzi zazwyczaj podczas wizyty w sklepie czy u dilera.
Co piąty badany zaznaczył opcję „trudno powiedzieć”, co stwarza
potencjał do uzyskania większej liczby przedsiębiorstw posługujących się
elektronicznymi kanałami sprzedaży po wdrożeniu kampanii
promocyjnych informujących o zaletach i potencjale wynikających
z tego rodzaju działalności.

Zdecydowanie nie
Raczej nie

18%

Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak
33%

Nie rozważano takiej możliwości

22%
Kanały sprzedaży
•

22%

Firmy, które planują rozpoczęcie sprzedaży przy użyciu kanałów
elektronicznych najczęściej decydują się na utworzenie własnego sklepu
internetowego. Zainteresowaniem cieszą się także platformy B2B
(business to business) oraz aplikacje mobilne. Tylko jedna firma spośród
przebadanych przedsiębiorstw planuje wykorzystać portal aukcyjny.

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CAWI (n=98) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie kwiecień – maj 2019, gdzie dla pytania n=45, pytanie obowiązkowe.
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Więcej przedsiębiorstw planuje rozpocząć działalność
e-eksportową niż ją obecnie prowadzi

W ramach badani zapytano przedsiębiorców o prowadzenie działalności eksportowej w ostatnich trzech latach
oraz prowadzenie działalności sprzedażowej przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych w tym okresie.
Respondenci udzielili także odpowiedzi na pytanie o prowadzenie sprzedaży transgranicznej online
oferowanych produktów oraz usług.

Prowadzenie działalności e-eksportowej
0%

12%
2%

2%

17%
15%
69%

72%

•

•

•

E-commerce

11%

Wnioski ogólne

Prowadziła działalność e-commerce
i zamierza kontynuować
Prowadziła działalność e-commerce
i zamierza się wycofać
Nie prowadziła działalności
e-ecommerce i planuje rozpocząć

•

Nie prowadziła działalności
e-commerce i nie planuje rozpocząć

•

Badanie obejmowało cztery warianty odpowiedzi uwzględniające
prowadzenie działalności eksportowej oraz plany na przyszłość związane
z rozwojem transgranicznej sprzedaży poprzez kanały elektroniczne.
Zdecydowana większość przebadanych przedsiębiorstw nie
prowadziła dotychczas działalności e-eksportowej oraz nie planuje
rozpoczęcia tego typu sprzedaży. Ponad 70% respondentów nie
zamierza więc podjąć działań zmierzających do zwiększenia stopnia
internacjonalizacji firmy. 15% ankietowanych przedsiębiorstw planuje
rozpoczęcie cross-border e-commerce, co może sugerować dostrzeganie
potencjału rozwoju przedsiębiorstwa jakie niesie za sobą wdrożenie
działalności e-eksportowej. Jedynie co dziesiąta z przebadanych firm
prowadzi sprzedaż transgraniczną online, którą zamierza kontynuować.
Zdecydowana większość przebadanych przedsiębiorstw nie
prowadzi działalności e-commerce i nie planuje rozpocząć sprzedaży
kanałami elektronicznymi. Warto nadmienić, iż co piąte
przedsiębiorstwo planuje wdrożenie tego typu sprzedaży.
12% ankietowanych prowadzi już działalność e-commerce oraz planuje
kontynuowanie sprzedaży przez kanały elektroniczne.
Wniosek dotyczący planów rozpoczęcia działalności e-commerce pozwala
stwierdzić, że adaptacja rozwiązań związanych z wdrożeniem sprzedaży
internetowej na rynek krajowy jest planowana przez więcej
przedsiębiorstw niż obecnie działających w tym obszarze. Z pozostałych
badań wnika, że występuje zależność pomiędzy wzrostem e-eksportu
a działalnością e-commerce - wzrost e-eksportu jest stymulowany adopcją
e-commerce wśród firm.
Wśród przebadanych przedsiębiorstw prowadzących działalność
eksportową 80% planuje kontynuowanie tego typu aktywności.
W przypadku 180 firm, które obecnie nie prowadziły sprzedaży
transgranicznej, prawie co trzecia planuje rozpocząć eksport
w nieodległej przyszłości.

Eksport
Prowadzi działalność eksportową
i zamierza kontynuować

Prowadziła działalność e-eksportową i zamierza kontynuować

34%

40%

Prowadziła działalność e-eksportową i zamierza się wycofać

Nie prowadziła działalności
eksportowej i planuje rozpocząć

Nie prowadziła działalności e-eksportowej i planuje rozpocząć
Nie prowadziła działalności e-eksportowej i nie planuje rozpocząć
Nie wiem| trudno powiedzieć

Prowadzi działalność eksportową
i zamierza się wycofać

16%

10%

Nie prowadziła działalności między-narodowej i nie planuje rozpocząć

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019.
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Większość firm dostrzega potrzebę wykorzystania kanałów
elektronicznych do internacjonalizacji w swojej branży

Wnioski ogólne
•

•

W ramach analizy potencjału internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw zbadano stosunek polskich firm
do oferowanego przez administrację publiczną wsparcia na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorców.

Postawiono pytanie: Proszę ocenić poniższe stwierdzenia w skali od 1 do 5, a następnie obliczono średnią z odpowiedzi:
1 - zdecydowanie się nie zgadzam, 2 - raczej się nie zgadzam, 3 - nie mam zdania, 4 - raczej się zgadzam, 5 - zdecydowanie się zgadzam
•
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Uważam, że wykorzystane rządowe instrumenty
wsparcia internacjonalizacji miały pozytywny
i znaczący wpływ na moją działalność eksportową

3,35
•
3,06

Uważam, że oferta polskiej administracji centralnej
na rzecz wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
odpowiada potrzebom firm z mojej branży

1

2

3

4

100%

•

Mam świadomość, że polska administracja szczebla
centralnego oferuje wsparcie internacjonalizacji
przedsiębiorstw (np. dotacje na udział w misjach)

Waga:

90%

3,94

Mam świadomość, że inne państwa oferują swoim
przedsiębiorstwom szereg różnych instrumentów
wsparcia internacjonalizacji

Znam ofertę wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw
oferowaną przez polską administrację szczebla
centralnego (np. dotacje na udział w targach)

80%

2,84

Badani eksportujący przedsiębiorcy raczej zgadzają się
ze stwierdzeniem, że wykorzystane przez nich instrumenty wsparcia
oferowane przez administrację publiczną miały pozytywny
i znaczący wpływ na ich działalność eksportową. Ponad połowa
respondentów udzielających odpowiedzi na to pytanie (tj. respondenci,
którzy skorzystali z ww. instrumentów) raczej zgadza się bądź
zdecydowanie zgadza się z powyższym twierdzeniem. Można zatem
przypuszczać, że tego typu instrumenty niosą wartość dodaną dla
Polskich przedsiębiorców i zalecałoby się zwiększenie ich dostępności .
Można przypuszczać, że ankietowani nie mają dużej świadomości
w obszarze oferowanego przez administrację centralną wsparcia
w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw. O ile, „nie mam zdania”
było najczęściej wybieraną odpowiedzią, o tyle specyfika pytania oraz
forma odpowiedzi może wskazywać na niedostateczną ich świadomość
w powyższej kwestii. Wniosek ten został dodatkowo potwierdzony
w trakcie szeregu spotkań indywidualnych, w trakcie których
przedsiębiorcy również twierdzili, że nie mają świadomości instrumentów
wsparcia oferowanych przez administracje.
Badani przedsiębiorcy nie wykazali znajomości oferty wsparcia
na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw oferowanej przez
administrację szczebla centralnego. Tylko 18% respondentów
stwierdziło, że znają takie oferty. Idzie to w parze z powyższym wnioskiem
na temat niskiej ogólnej świadomości, że tego typu wsparcie jest
oferowane.
Badani przedsiębiorcy nie mają wyrobionego zdania na temat tego,
czy oferowane wsparcie na rzecz internacjonalizacji odpowiada
potrzebom ich branży. Znaczna większość respondentów nie ma zdania
bądź uważa, że oferowane wsparcie nie zaspokaja ich potrzeb.
Badani przedsiębiorcy raczej zgadzają się ze stwierdzeniem, że mają
świadomość iż inne państwa oferują swoim przedsiębiorstwom szereg
różnych instrumentów wsparcia na rzecz internacjonalizacji. W obliczu
jednocześnie niskiej świadomości na temat oferowanego wsparcia
w Polsce, powyższy wniosek może wskazywać na zbyt mały dostęp
do informacji w powyższej kwestii w Polsce oraz na to, że w innych
państwach tego typu informacje są łatwiej dostępne bądź bardziej
promowane.

2,76

5

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019, gdzie dla pierwszego stwierdzenia n=32.
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Rynki najbliższe geograficznie są oceniane jako najbardziej
perspektywiczne

Wnioski ogólne
•

Zestawiono ze sobą wyniki dla eksportu tradycyjnego oraz e-eksportu w zakresie oceny perspektyw danych
branż na przestrzeni ostatnich trzech lat.
•

Postawiono pytanie: Proszę wymienić najbardziej perspektywiczne rynki pod względem rozwoju eksportu branży w tradycyjnym eksporcie oraz
e-eksporcie (możliwość wielokrotnego wyboru).
285
286

Europa Zachodnia

158
156

Europa Środkowo-Wschodnia

78

Ameryka Północna

29
58

Bliski Wschód

28

•

43

Azja

25
45

Ameryka Południowa

•

19
11

Australia i Oceania

4
9

Afryka

3
17
16

Nie wiem
E-eksport

•

Eksport tradycyjny

•

Z perspektywy przebadanych przedsiębiorstw najbardziej
perspektywicznym rynkiem jest obszar Europy Zachodniej zarówno
w przypadku eksportu kanałami tradycyjnymi jak i eksportu przy
wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Bliskość geograficzna oraz
kulturowa jest kluczowym czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności tego
regionu z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Regulacje Unii
Europejskiej w zakresie naliczania podatku VAT oraz opłat celnych są
ujednolicone oraz stosunkowo przejrzyste w porównaniu z prawem
funkcjonującym na rynkach poza strefą UE. Bliskość geograficzna regionu
ma ogromne znaczenie w przypadku rozwiązań związanych z logistyką
dostaw oraz logistyką zwrotów. Dodatkowo Europę Zachodnią tworzą
kraje wysoko rozwinięte, stosunkowo zamożne społeczeństwa,
charakteryzujące się konsumpcyjnym stylem życia.
Drugim kierunkiem eksportu znacznie dominującym nad pozostałymi
odpowiedziami jest Europa Wschodnia. Istotnym czynnikiem jest
z pewnością bliskość geograficzna wschodnich rynków, wpływająca
w znaczny sposób na procesy logistyczne. Kraje Europy Wschodniej są
importerami wysokiej jakości produktów z Polski, cechujących się
konkurencyjnością cenową w stosunku do wyrobów
zachodnioeuropejskich.
Nieco mniej perspektywicznym rynkiem z punktów widzenia polskich
przedsiębiorców jest Ameryka Północna. Należy zwrócić uwagę na fakt,
iż preferowaną formą sprzedaży produktów oraz usług jest eksport przy
użyciu kanałów elektronicznych. Wykorzystanie Internetu jest najbardziej
dogodną formą zaprezentowania oferty po uwzględnieniu odległości
geograficznej tego rynku. Ameryka Północna jest światowym liderem
w obszarze eksportu oraz importu produktów przy wykorzystaniu kanałów
elektronicznych.
Z mniejszym zainteresowaniem spotyka się obszar Bliskiego Wschodu.
Dwa razy więcej respondentów zdecydowałoby się na sprzedaż
produktów za granicę przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych niż
za pomocą tradycyjnych form sprzedaży.
Rynek Azji oraz Ameryki Południowej raczej nie jest perspektywiczny
z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Zdecydowanie najsłabiej
oceniane są rynki australijskie oraz afrykańskie. Współpracę z wyżej
wymienionymi przewiduje niewielki odsetek przebadanych firm. Eksport
do Australii posiada swe naturalne ograniczenie w postaci odległości
geograficznej, co przypuszczalnie stanowi główną barierę rozwoju
eksportu w tym kierunku. Niski ogólny poziom rozwoju infrastruktury m.in.
IT w Afryce stanowi istotną barierę dla eksportu przedsiębiorstw.
Warto zauważyć, że prawie każdy z wymienionych rynków jest dla
przedsiębiorców bardziej perspektywiczny pod kątem rozwoju e-eksportu
niż eksportu.

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019.
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Wnioski ogólne

Firmy wykazują się większym optymizmem w kwestii
perspektyw rozwoju e-eksportu niż eksportu tradycyjnego

•

Zestawiono ze sobą wyniki dla eksportu tradycyjnego oraz e-eksportu w zakresie oceny perspektyw danych
branż na przestrzeni 3 lat.

•

•

Postawiono pytanie: Proszę ocenić perspektywy Pani / Pana branży w przeciągu najbliższych 3 lat w tradycyjnym eksporcie / e-eksporcie.

•

41,4%

Stagnacja (brak znaczącego wzrostu
lub spadku)

52,5%
25,0%

Wzrost sprzedaży do 10%

27,5%

Badani przedsiębiorcy nie przewidują znaczącego wzrostu lub
spadku przychodów w swoich branżach na przestrzeni najbliższych
trzech lat. Dotyczy to zarówno eksportu tradycyjnego jak
i e‐eksportu. Z racji, że ponad 50% respondentów oceniających
prognozy na kolejne 3 lata w eksporcie tradycyjnym wskazało, że nie
spodziewa się ani wzrostów ani spadków sprzedaży, może to oznaczać,
że w analizowanych 12 branżach badani przedsiębiorcy osiągnęli pewną
stabilizację i nie przewidują zawirowań gospodarczych na swoich rynkach
eksportowych. Badani przedsiębiorcy wykazują także duży optymizm
względem działalności e-eksportowej, dostrzegając szansę na
zwiększenie przychodów w kolejnych latach.
Ponad 20% ankietowanych przewiduje wzrost sprzedaży do 10%
zarówno w eksporcie tradycyjnym jak i eksporcie prowadzonym przy
użyciu kanałów elektronicznych.
Co dziesiąty ankietowany przewiduje wzrost sprzedaży w obszarze
e-eksportu od 10% do 20% w przeciągu najbliższych trzech lat.
Przedsiębiorstwa planujące bądź będące obecnie e-eksporterami
bardziej optymistycznie podchodzą do perspektyw rozwoju,
oceniając, że sprzedaż poprzez kanały elektroniczne na rynki
zagraniczne będzie się rozwijać szybciej aniżeli eksport tradycyjny.
Większy odsetek przedsiębiorstw prowadzących eksport tradycyjny
przewiduje spadek sprzedaży niż firm prowadzących cross-border
e-commerce. Znaczna część przebadanych przedsiębiorstw nie jest
w stanie określić kierunku rozwoju branży w obszarze eksportu
kanałami elektronicznymi. Blisko 15% badanych wybrało odpowiedź „nie
wiem/ trudno powiedzieć”.

11,4%

Wzrost sprzedaży między 10-20%
1,9%
5,8%

Spadek sprzedaży

11,1%
Wzrost sprzedaży powyżej 20%

1,4%
0,3%
15,0%

Nie wiem/trudno powiedzieć
6,7%
E-eksport

Eksport tradycyjny

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019.
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Dobre perspektywy e-commerce wskazywane przez polskich
przedsiębiorców wpisują się w światowe trendy

Penetracja internetu jest jednym z najważniejszych czynników stanowiących o rozwoju rynku e-commerce.
Poniższe grafiki prezentują zmianę penetracji internetu w latach 2015-2018 oraz prognozy globalnej sprzedaży
detalicznej e‐commerce w mld USD.

Globalny wskaźnik penetracji internetu (%)

Wnioski ogólne
•

•

Sprzedaż detaliczna e-commerce globalnie (w mld USD)
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•
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Globalny wskaźnik penetracji internetu stale rośnie wraz z liczbą
użytkowników mediów społecznościowych. Zwiększa się liczba
użytkowników wykorzystujących urządzenia mobilne do bycia obecnym
w sieci, stopniowo wypierając tradycyjne komputery osobiste. Należy
jednak nadmienić, iż zdecydowana większość konsumentów preferuje
dokonywanie zakupów online przy pomocy PC ze względu na brak
zaufania do transakcji zawieranych przy użyciu smartfonów czy tabletów.
Na obszarach wysoko rozwiniętych takich jak Ameryka Północna
większość konsumentów wykorzystuje komputery do zakupów online,
natomiast zakupy dokonywane przez urządzenia mobilne dominują w
regionie Azji i Afryki.
Z racji na rozwój e-commerce poszczególne branże muszą zrewidować
swój sposób prowadzenia biznesu i dostosować się do nowych trendów.
Mniejsze sklepy z ograniczoną paletą produktów mają możliwość
wygenerowania wyższego zysku na metr kwadratowy powierzchni sklepu,
stworzenie wydarzeń promocyjnych oraz wysoce wyspecjalizowanych
usług czyniących zakupy klienta przygodą. Sprzedawcy konkurują między
sobą w tworzeniu wyjątkowych przeżyć zakupowych dla klientów, ecommerce oraz aplikacje mobilne wzmacniają tworzenie
spersonalizowanych inicjatyw w istniejących sklepach stacjonarnych.
Konsumenci z reguły preferują kupowanie w sklepach fizycznych, jednak
ich wymagania co do warunków się zmieniły.
Do 2021 roku globalna wartość sprzedaży na rynku e-commerce
wyniesie ponad 4,8 bln USD. Najszybciej rozwijającymi się rynkami
e-commerce będzie obszar Azji i MENA. Przedsiębiorstwa prowadzące
sprzedaż przy pomocy e-commerce (np. Alibaba, Amazon) obserwują
wzrastające możliwości rozwoju i zwiększenia liczby zawieranych
międzynarodowych transakcji i operacji. Ruch w sieci w obszarze
e-commerce jest w około 70% generowany przez urządzenia mobilne.
Najprawdopodobniej trend ten utrzyma się w najbliższych latach.
Największą rolę w kształtowaniu obecnej formy globalnego e-commerce
odgrywają Chiny nie tylko z racji na znane platformy sprzedażowe takie
jak Alibaba, ale i dzięki rozbudowanej infrastrukturze technicznej.
Obecnie e-commerce stanowi około 18% całości sprzedaży
detalicznej w ChRL. Wartość wskaźnika E-GDP (wartość rynku ecommerce w stosunku do PKB) w 2018 roku wyniosła 4.5%.

2021p

p – prognoza
Źródło: Global Ecommerce Report 2018, Global E-commerce Trends and Statistics,
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Wnioski ogólne

Europa – rynek najbliższy polskim e-eksporterom –
charakteryzuje się dynamiczym wzrostem rynku
e-commerce

•

Do 2017 roku wzrost rynku e-commerce w Europie był dwucyfrowy i ta tendencja najprawdopodobniej się
utrzyma. Wyzwaniem będzie stworzenie odpowiedniej polityki oraz środowiska prawnego umożliwiającego
wykorzystanie potencjału rynku o 500 milionach potencjalnych nabywców. Poniższe grafiki prezentują
wskaźnik E-GDP wybranych państw Europy oraz wielkość sprzedaży na rynku B2C e-commerce w mld EUR.

E-GDP w latach (udział wartości sprzedaży e-commerce w PKB, %)

•

Sprzedaż na rynku B2C e-commerce (w mld EUR)
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Wzrost penetracji internetu w Europie postępuje w stałym tempie,
osiągając w 2018 roku ok. 83%. Wiodącą role w tym zakresie przyjmuje
Europa Północna, której 95% populacji ma dostęp do sieci. Rynek
e-commerce w regionie jest dość zróżnicowany i reprezentuje znaczną
grupę odbiorców, którzy mogą rozwinąć bazę konsumencką w
przyszłości. Państwa takie jak Holandia, Szwecja czy Wielka Brytania to
dojrzałe rynki, w których klienci w dużej mierze przyzwyczajeni są do
nabywania produktów czy usług przez Internet. Natomiast obywatele
krajów takich jak Macedonia, Rumunia czy Czarnogóra znacznie rzadziej
dokonują zakupów online, mimo stosunkowo wysokiej penetracji
internetu.
Europejski e-commerce szybko się rozwija, napędzając światowy
wzrost. Blisko 6% konsumentów w Europie codziennie dokonuje
zakupów online, co można przypisać kilku czynnikom takim jak:
poprawiająca się szybkość łącza, zwiększone użycie smartfonów oraz
usprawnienie i zintegrowanie procesów logistycznych. Rynek e-commerce
w Europie rozwija się niezwykle dynamicznie, jednak widać zróżnicowanie
w poszczególnych regionach kontynentu.
Europejscy konsumenci mają wysokie oczekiwania odnośnie
funkcjonowania zakupów online. Firmy dostawcze współpracujące z
segmentem B2C będą musiały wypracować nową ofertę tworzącą sieć
globalnych połączeń w zakresie dystrybucji produktów.
Największym wyzwaniem z jakim obecnie mierzą się sprzedawcy online
jest rozwój poza granicami kraju i ekspansja zagraniczna. Przedsiębiorcy
muszą wziąć pod uwagę szybko zmieniające się i złożone otoczenie
konsumenckie, dostosować się do oczekiwań klientów odnośnie czasu
dostawy oraz możliwości śledzenia przesyłek.
Kluczowym dla rozwoju europejskiego e-commerce jest postęp
technologiczny. Oczekiwana jest poprawa obsługi dokonywanej przez
sztuczną inteligencję (chatboty) oraz spersonalizowane oferty reklamowe.
Najczęściej kupowanymi produktami są odzież i artykuły sportowe.
Popularnymi kategoriami są także media i oprogramowania komputerowe,
podróże oraz zakwaterowanie.

2017p

2018

p – prognoza
Źródło: Global Ecommerce Report 2017, Ecommerce Europe, EuroCommerce for retail and Wholesale, European Ecommerce Report 2017, 2018
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Globalny rozwój e-commerce jest bardzo zróżnicowany

W ramkach zaprezentowano kluczowe wnioski odnośnie rynku e-commerce w poszczególnych regionach świata.
Europa

Azja

Ameryka Południowa

•

Najwyższy wskaźnik penetracji internetu występuje w Europie
Północnej;

•

Region jest bardzo zróżnicowany pod względem penetracji
internetu;

•

Region jest bardzo zróżnicowany pod względem penetracji
internetu;

•

Najwyższy wskaźnik E-GDP posiada Wielka Brytania – ok. 8%;

•

•

•

Liderem obrotów handlowych online w segmencie B2C jest Wielka
Brytania;

Jest głównym motorem napędowym rozwoju sprzedaży kanałami
elektronicznymi w segmencie B2C;

Sprzedaż detaliczna e-commerce stanowi 2,7% całości sprzedaży
w regionie;

•

Na znaczeniu zyskują nowe technologie takie jak blockchain,
machine learning, sztuczna inteligencja, Internet of Things i system
bezprzewodowy piątej generacji (5G);

•

Brazylia jest największym rynkiem handlu elektronicznego B2C,
ale to mniejsze rynki będą osiągały najszybszy wzrost;

•

•

Kluczowym trendem konsumenckim jest skrócenie i ułatwienie
procesu dostawy transgranicznej;

Kluczowym trendem jest rozwijanie m-commerce – sprzedaż
przez aplikacje mobilne stanowi ponad 25% sprzedaży online
w regionie;

•

Wzrost sprzedaży kanałami elektronicznymi najszybciej postępuje
w Rumunii i na Ukrainie;

•

Kluczowym trendem konsumenckim jest oczekiwane skrócanie
czasu dostawy;

Ameryka Północna

Afryka i Bliski Wschód

Australia i Oceania

•

Region o najwyższym wskaźniku penetracji internetu w skali
globalnej;

•

Region o najniższym wskaźniku penetracji internetu w skali
globalnej;

•

Region o stosunkowo niskiej penetracji internetu;

•

•

Największym rynkiem e-commerce na kontynencie są Stany
Zjednoczone, posiadające 90% udziału w rynku e-commerce;

•

Wydatki ponoszone na różne kategorie produktowe nabywane
online stale rosną, zgodnie z przewidywaniami w 2020 roku
osiągną 14,3 mld USD;

•

Według prognoz sprzedaż e-commerce w Kanadzie wzrośnie od
2018 do 2023 roku o 11,2% CAGR, osiągając 20,4 mld USD;

Zjednoczone Emiraty Arabskie to najbardziej zaawansowany rynek
e-commerce w regionie o wskaźniku penetracji 4,2%
(ang. e-commerce penetration of total retail sales);

•

•

Wielkość rynku e-commerce na obszarze MENA stale rośnie,
osiągając w 2018 roku wartość ponad 8 mld USD;

Australijczycy są stosunkowo ostrożni w wykorzystywaniu
urządzeń mobilnych do dokonywania zakupów online;

•

•

Kluczowym trendem jest oglądanie filmów dotyczących produktu,
prócz tego znaczenie zyskuje wykorzystywanie aplikacji mobilnej
do zakupów;

Kluczowym trendem jest oczekiwanie bardzo sprawnej dostawy
zakupionych towarów, dlatego rozwija się usługa dostawy w 24h;

•

PwC

Kluczowym trendem jest wprowadzenie AI do obsługi klientów,
zwiększenie stopnia internacjonalizacji w zakresie obsługi
cyfrowej, rozwój obszaru m-commerce;
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Wyzwania
i bariery

polskiego
e-eksportu

Wnioski ogólne

Istnieje szereg barier powstrzymujących firmy od
rozpoczęcia działalności e-eksportowej

•

•

Przedsiębiorstwa napotykają szereg barier związanych z procesem internacjonalizacji. W ramach analizy
problematyki e‐eksportu zbadano wpływ wybranych czynników na decyzję o niepodjęciu przez firmę sprzedaży
zagranicznej swoich produktów, towarów bądź usług kanałami elektronicznymi. Respondenci mieli ocenić
wpływ czynników w skali 1-5. Następnie obliczono średnią z odpowiedzi
Postawiono pytanie: Proszę ocenić wpływ przedstawionych czynników na decyzję o niepodjęciu przez Pani / Pana firmę sprzedaży zagranicznej
swoich produktów / usług kanałami elektronicznymi w skali od 1 do 5: 1 - brak wpływu, 2 - niewielki, 3 - średni, 4 - duży, 5 - bardzo duży wpływ.
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Brak kapitału na inwestycje w ekspansję na rynek
zagraniczny

90%
3,32

•

100%
•

3,27

Bariery prawne – brak znajomości obcych regulacji

3,27

Wysokie koszty promocji (marketingu internetowego)
na rynkach zagranicznych w sprzedaży e-commerce

•

3,09

Problemy z obsługą zwrotów i reklamacji

•
3,05

Wysokie ceny zagranicznych przesyłek kurierskich

2,95

Bariery podatkowe - brak znajomości prawa
podatkowego (np. sposobu rozliczania VAT)

2,95

Brak odpowiedniej kadry, trudności w jej pozyskaniu
2,55

Ograniczanie możliwości sprzedaży przez dystrybutorów
2,45

Koszty obsługi klienta w obcym języku

Grupę respondentów stanowiły firmy prowadzące działalność
e-commerce, ale nieprowadzące sprzedaży za granicę kanałami
elektronicznymi. Zapytano przedsiębiorstwa jakie czynniki hamują
wprowadzenie sprzedaży transgranicznej online.
Największą barierą decydująca o braku działań związanych
z internacjonalizacją jest brak kapitału na inwestycje w ekspansję
na rynek zagraniczny. Świadczy to m.in. o niewystarczających zasobach
własnych przedsiębiorstw jak i być może potrzebie dofinansowania
polskich firm sektora MŚP ze strony administracji centralnej. W trakcie
przeprowadzonych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami firm
ustalono, że brak dotacji np. obejmujących swoim zakresem budowanie
oferty na zagraniczne platformy marketplace czy usługi tłumaczeniowe
może mieć wpływ na niższe zainteresowanie e-eksportem. Z drugiej
jednak strony, na podstawie spotkań indywidualnych
z przedsiębiorstwami, można wnioskować, że duża barierą są także
bariery biurokratyczne, związane np. z rozliczaniem wszelkich dotacji
ze strony administracji.
Drugim istotnym czynnikiem są bariery prawne scharakteryzowane jako
brak znajomości obcych regulacji. Kwestia ta może być szczególnie
ważna w przypadku branż, których produkty wymagają licznych
certyfikacji.
Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na decyzje o niepodjęciu
przez firmę e-eksportu są wysokie koszty promocji na rynkach
zagranicznych w sprzedaży e-commerce oraz problemy z obsługą
zwrotów i reklamacji.
Najmniejszą barierę stanowią kwestie związane z obsługą płatności
zagranicznych.
Warto zwrócić uwagę na różnice występujące między barierami
napotykanymi przez przedsiębiorstwa, które nie rozpoczęły działalności
e‐eksportowej oraz te, które taką sprzedaż prowadzą. Firmy obecne na
zagranicznym rynku zwracają uwagę na rozmiar konkurencji, wysokie
ceny przesyłek kurierskich i pocztowych oraz trudność w pozyskaniu
odpowiedniej kadry, natomiast firmy nieprowadzące działalności
e‐eksportowej uznają te czynniki za mniej istotne. Dla przedsiębiorstw
prowadzących e-eksport w przeciwieństwie do firm nieprowadzących tego
typu sprzedaży bariery prawne rozumiane jako brak znajomości obcych
regulacji nie stanowią istotnego problemu.

2,41
Wysoka konkurencja na rynku zagranicznym
Problemy z obsługą płatności zagranicznych
Waga:

1

2

3

4

2,27

5

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CAWI (n=98) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie kwiecień – maj 2019, gdzie dla pytania n=22, pytanie obowiązkowe.
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Przedsiębiorstwa obecnie prowadzące działalność
e-eksportową również borykają się z istotnymi problemami

Przedsiębiorstwa napotykają szereg barier związanych z procesem internacjonalizacji. W ramach analizy
potencjału internacjonalizacji zbadano wpływ przedstawionych czynników utrudniających rozwój
transgranicznej sprzedaży online. Respondenci mieli ocenić wpływ czynników w skali 1-5. Następnie obliczono
średnią z odpowiedzi.
Postawiono pytanie: Proszę określić znaczenie poniższych czynników utrudniających rozwój transgranicznej sprzedaży online w Pani / Pana
firmie w skali od 1 do 5: 1 - brak wpływu, 2 - niewielki, 3 - średni, 4 - duży, 5 - bardzo duży wpływ
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Brak kapitału na inwestycje w ekspansję na rynek
zagraniczny

2,74

Problemy z obsługą zwrotów i reklamacji
2,69

Koszty obsługi klienta w języku obcym

2,65

Bariery podatkowe - brak znajomości prawa
podatkowego (np. sposobu rozliczania VAT)

Problemy z obsługą płatności zagranicznych
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•

Grupę respondentów stanowiły firmy prowadzące działalność
e-eksportową. Zapytano przedsiębiorstwa jakie czynniki hamują
dalszy rozwój sprzedaży transgranicznej online.
Kluczowym czynnikiem, utrudniającym rozwój transgranicznej
sprzedaży online w firmie są wysokie koszty promocji (marketingu
internetowego) na rynkach zagranicznych w sprzedaży e-commerce.
Ta kwestia została oceniona jako istotna również w przypadku czynników
mających wpływ na niepodjęcie przez firmę sprzedaży zagranicznej
swoich produktów, towarów bądź usług kanałami elektronicznymi. Istotną
barierą jest także wysoka konkurencja zagraniczna, stanowiąca
przeszkodę głównie dla branży kosmetycznej oraz modowej, a także dla
maszyn i urządzeń czy budownictwa.
Kolejną barierę stanowią wysokie ceny zagranicznych przesyłek
kurierskich. Przedsiębiorcy zwracają uwagę na niekorzystne warunki
cenowe oferowane przez krajowych dostawców usług pocztowych, brak
właściwej współpracy między UP a firmami kurierskimi, dostrzegając
jednocześnie sprawniejsze zarządzanie tą kwestią poza granicami kraju.
Inną barierę stanowi brak odpowiedniej kadry oraz trudność w jej
pozyskaniu. Przedsiębiorstwa potrzebują pracowników
wykwalifikowanych w kierunku prowadzenia działalności sprzedażowej
poprzez Internet.
W kategorii inne respondenci wskazywali na problemy związane
z procesami celnymi oraz rozliczaniem podatku VAT.
Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że jednym z największych
problemów jest złożoność procesów celnych oraz nadmiernie
rozbudowana biurokracja. Proces celny nie jest zdigitalizowany przez
co pojedyncza sprawa jest bardzo długo rozpatrywana. Kontakt
z urzędem celnym wymaga zaangażowania licznych pośredników –
informacja o problemie przechodzi przez agencję celną, następnie
do kolejnego pośrednika, a odbiorcą końcowym jest właściwy celnik
zajmujący się sprawą firmy. Dokumenty które są wymagane w wersji
papierowej z pieczątką oraz podpisem mogłyby być równie dobrze
przetwarzane w formie elektronicznej, co usprawniłoby proces
i zmniejszyło konieczność przechowywania dokumentacji.

2,56

Bariery prawne - brak znajomości regulacji
Ograniczanie możliwości sprzedaży zagranicznej
przez producentów / dystrybutorów

•

100%

2,88

Wysoka konkurencja na rynku zagranicznym

1

90%
3,21

2,91

Wysokie ceny zagranicznych przesyłek kurierskich

Waga:

80%

Wnioski ogólne

2,44
2,03

5

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CAWI (n=98) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie kwecień – maj 2019, gdzie dla pytania n=34, pytanie obowiązkowe.
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Można wyróżnić 8 głównych obszarów związanych z infrastrukturą e-eksportu – w każdym
z nich polscy e-eksporterzy napotykają na bariery

Logistyka

Usługi finansowe

Infrastruktura IT

Otoczenie prawne i regulacyjne

Cross-border e-commerce potrzebuje sprawnie
funkcjonującego rynku usług logistycznych
w zakresie dostarczania towarów. Usługi
dostawy przesyłek ekspresowych na potrzeby
e-eksportu realizowane są z wykorzystaniem
dwóch głównych gałęzi transportu: drogowego
oraz lotniczego. Szczególne znaczenie dla
e-eksportu ma część rynku TSL (Transportu –
Spedycji - Logistyki) reprezentowana przez firmy
z sektora przesyłek kurierskich, ekspresowych
i paczkowych (tzw. rynek KEP).

Zawieranie różnego rodzaju transakcji na rynku
elektronicznym wymaga obsługi płatności
elektronicznych. W przypadku sprzedaży
międzynarodowej dużym wyzwaniem jest
oferowanie formy płatności zgodnej
z przyzwyczajeniami konsumentów w danym
państwie. Zadania nie ułatwia duża ilość
lokalnych rozwiązań.

Oprogramowanie sklepu Internetowego
nazywane platformą e-commerce to jeden
z niezbędnych elementów do prowadzenia
sprzedaży online w przypadku braku
pośredników typu platformy marketplace.
Podczas ekspansji zagranicznej w kanale
e-commerce często okazuje się, że
wykorzystywane oprogramowanie nie posiada
funkcji umożliwiających i ułatwiających sprzedaż
zagraniczną w przedsiębiorstwie.

Firmy prowadzące Internetowy handel
transgranicznych napotykają na bariery prawne,
które utrudniają lub uniemożliwiają rozwój
sprzedaży zagranicznej. Pojawiają się bariery
w zakresie prawa konsumenckiego oraz prawa
podatkowego. Dodatkowo często pojawiającą
się barierą są restrykcje ze strony partnerów
biznesowych.

Marketing

Dostępność kadr / Obsługa klienta

Dostępność finansowania

Marketplace

Marketing Internetowy umożliwia promocję
marki na globalnym rynku. Dzięki prostocie
i dostępności globalnych reklam budowanie
świadomości marki i promocja produktów na
nowych rynkach jest prostsze niż kiedykolwiek
wcześniej.

Jednym z największych wyzwań dla rozwoju
cross-border e-commerce jest dostępność
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach na
rynku pracy. Rynek cross-border e-commerce
potrzebuje specjalistów znających języki obce,
którzy biegle poruszają się również w tematyce
handlu zagranicznego oraz z zakresu nowych
technologii.

Firmy wskazują jako barierę kapitałochłonność
inicjowania (koszty wejścia) i prowadzenia
e-handlu (koszty funkcjonowania). Barierą dla
firm działających w kanale cross-border ecommerce jest zbyt małe wsparcie finansowe
oraz utrudnione pozyskanie kapitału.

Marketplace to rodzaj witryny e-commerce, na
której produkty lub usługi dostarczane są przez
wiele stron trzecich (sprzedawców), a transakcja
odbywa się za pośrednictwem operatora
platformy.
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Otoczenie prawne i regulacyjne jest jednym z najważniejszych
elementów infrastruktury e-eksportu

Wstęp
Dużym wyzwaniem dla sklepów internetowych planujących ekspansję zagraniczną jest uregulowanie kwestii
prawnych. Badania pokazują, że im prawo jest prostsze i jednolite – tym prowadzenie biznesu jest łatwiejsze –
zwłaszcza w przypadku działalności międzynarodowej. W raporcie przedstawione zostaną podstawowe bariery
natury prawnej podczas ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa za pomocą kanału e-commerce.

Istotną kwestią są także aspekty związane z zawieraniem umów na odległość (prawo konsumenckie).

Również istotną kwestią jest prawo podatkowe – w szczególności dotyczące podatku VAT w przypadku
sprzedaży wysyłkowej do innego kraju UE oraz bariery celne w przypadku eksportu poza kraje jednolitego rynku
Unii Europejskiej.

Trzecim szczególnie ważnym punktem w zakresie barier dotyczących otoczenia regulacyjnego są restrykcje
wprowadzane przez partnerów biznesowych utrudniające ekspansję zagraniczną. Jest to niezwykle ważna
część raportu ze względu na pozycje Polski w badaniu uwzględniającym wszystkie kraje UE. W badaniu
EUROSTAT z 2017r, aż 12% firm wskazuje tę trudność podczas sprzedaży produktów do innych krajów UE. To
najgorszy wynik spośród badanych Państw.
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Prawo w Unii Europejskiej dotyczące e-eksportu nie jest wystarczająco zharmonizowane,
co powoduje trudności w prowadzeniu oraz korzystaniu z e-eksportu

Prawo konsumenckie
Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) stwierdza się, że prawo kraju zamieszkania
konsumenta ma zastosowanie, gdy sprzedający kieruje działalność do tego kraju. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach C-585/08 i C-144/09 uznał, że
przesłankami do uznania, że przedsiębiorca kieruje działalność na rynek innego kraju jest: język strony, użycie domeny narodowej danego państwa, wskazanie możliwości
dostawy do danego kraju oraz przedstawienie jej kosztu. Możliwe jest też samodzielne wskazanie np. w regulaminie, prawo, którego państwa obowiązuje w trakcie zawarcia
umowy, z tym, że prawo to nie może pozbawiać konsumenta ochrony lub uprawnień takich, które byłyby korzystniejsze jeżeli użyte zostałoby prawo państwa jego zamieszkania.
W uproszczeniu zawsze stosowane jest prawo korzystniejsze dla konsumenta.

Wynikający z tego brak pełnej harmonizacji prawa w UE powoduje duże komplikacje dla przedsiębiorcy jak i samego konsumenta, a także wprowadza duże bariery
w funkcjonowaniu wspólnego rynku wewnętrznego jak i brak zaufania do tego rynku.

Szereg barier wynikający z tych przepisów został zauważony przez urzędników unijnych, dlatego 25 października 2011 roku wprowadzona została nowa dyrektywa unijna
o sygnaturze 2011/83/UE. Celem tego dokumentu jest uregulowanie kluczowych aspektów dotyczących sprzedaży na odległość. Dyrektywa zawiera uregulowania, które
zabraniają państwom członkowskim wprowadzać przepisów surowszych lub łagodniejszych niż określone, chyba, że dany artykuł dyrektywy stanowi inaczej. Dokument unijny
wprowadzając jasne zasady niewątpliwie ułatwił funkcjonowanie transgranicznych sklepów internetowych. Wprowadzenie jasnych i przejrzystych przepisów zwiększyło również
zaufanie konsumentów do transakcji zawieranych na terenie rynku wewnętrznego.

Niestety, dokument ten, chociaż określa najważniejsze elementy, wciąż nie określa wszystkich aspektów funkcjonowania sklepu internetowego, co skutkuje
koniecznością stosowania prawa zgodnie z wcześniej omawianym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I). Wymaga to jednak
i tak znajomości prawa konsumenckiego obowiązującego w poszczególnych krajach.
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Problemy z rozstrzyganiem sporów są dla
polskich eksporterów szczególnie uciążliwe

Odsetek firm prowadzących sprzedaż internetową, które wskazały problemy
z rozstrzyganiem skarg i sporów jako trudność w sprzedaży do innych
krajów UE
Kraj

Rozwiązywanie skarg i sporów
EUROSTAT w 2017 r. opublikował badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dotyczące
występowania trudności w sprzedaży internetowej do innych krajów UE.
Analizowane dane przedstawiają odsetek firm (zatrudniających 10 lub więcej pracowników, bez sektora
finansowego) prowadzących sprzedaż internetową do innych krajów UE (celowo wybrano grupę, która
najlepiej zna bariery, bo już prowadzi sprzedaż zagraniczną w kanale e-commerce) wskazujących na
trudność w postaci problemów z rozwiązywaniem skarg i sporów.
Dla wyników z tego badania przeprowadzona została analiza skupień metodą k-średnich, która pozwala
wyszukać oraz wyodrębnić grupy obiektów podobnych.
W tabeli przedstawiono państwa, które zostały przydzielone do poszczególnych skupień, odległość od
centrum skupienia, odsetek przedsiębiorstw wskazujących trudność.
Najmniej liczne skupienie, w którym znalazła się tylko Polska to skupienie trzecie – badana trudność została
wskazana przez 29% firm – to najgorszy wynik wśród badanych państw.
Do skupienia pierwszego trafiły Państwa, w których firmy z trudnością tą radzą sobie najlepiej – barierę tę
wskazało pomiędzy 2% a 8% przedsiębiorstw.
Średnio radzą sobie Państwa w skupieniu drugim, gdzie trudność została wskazana pomiędzy 10 a 19%
przedsiębiorstw.

Słowenia
Grecja
Cypr
Finlandia
Norwegia
Malta
Chorwacja
Niemcy
Hiszpania
Łotwa
Luksemburg
Holandia
Austria
Estonia
Portugalia
Rumunia
Belgia
Dania
Francja
Szwecja
Bułgaria
Irlandia
Włochy
Litwa
Czechy
Słowacja
Węgry
Wielka Brytania
Polska

Odsetek firm [%]

Skupienie

Odległość

2
3
3
4
4
5
6
7
8
8
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
15
16
16
16
17
17
19
19
29

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
3,0
4,1
4,1
4,1
2,1
2,1
2,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,9
1,9
1,9
1,9
2,9
2,9
4,9
4,9
0,0

Źródło: Obstacles for web sales, EUROSTAT 2017

PwC

36

Polskie firmy dużo częściej niż przedsiębiorstwa z innych państw skarżą się na restrykcje
ze strony partnerów biznesowych
Prawo ochrony konkurencji – restrykcje ze strony partnerów
biznesowych
EUROSTAT w 2017 r. opublikował badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dotyczące
występowania trudności w sprzedaży internetowej do innych krajów UE.
Analizowane dane przedstawiają odsetek firm (zatrudniających 10 lub więcej pracowników, bez sektora
finansowego) prowadzących sprzedaż internetową do innych krajów UE (celowo wybrano grupę, która
najlepiej zna bariery, bo już prowadzi sprzedaż zagraniczną w kanale e-commerce) wskazujących na
trudność w postaci restrykcji ze strony partnerów biznesowych.
Dla wyników z tego badania przeprowadzona została analiza skupień metodą k-średnich, która pozwala
wyszukać oraz wyodrębnić grupy obiektów podobnych.
W tabeli przedstawiono państwa, które zostały przydzielone do poszczególnych skupień, odległość od
centrum skupienia, odsetek przedsiębiorstw wskazujących trudność.
Najmniej liczne skupienie, w którym znalazła się tylko Polska to skupienie trzecie – badana trudność została
wskazana przez 31% firm – to najgorszy wynik wśród badanych państw.
Do skupienia pierwszego trafiły Państwa, w których firmy z trudnością tą radzą sobie najlepiej – barierę tę
wskazało pomiędzy 2% a 8% przedsiębiorstw.
Średnio radzą sobie Państwa w skupieniu drugim gdzie trudność została wskazana pomiędzy 9% a 14%
przedsiębiorstw.

Odsetek firm prowadzących sprzedaż internetową, które wskazały restrykcje
ze strony partnerów biznesowych jako trudność w sprzedaży do innych
krajów UE
Kraj
Słowenia
Hiszpania
Chorwacja
Malta
Norwegia
Słowacja
Belgia
Cypr
Bułgaria
Austria
Francja
Włochy
Łotwa
Węgry
Niemcy
Luksemburg
Holandia
Szwecja
Wielka Brytania
Czechy
Estonia
Rumunia
Irlandia
Grecja
Finlandia
Dania
Litwa
Portugalia
Polska

Odsetek firm [%]

Skupienie

Odległość

2
3
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
11
11
11
13
13
14
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

3,7
2,7
2,7
2,7
2,7
1,7
0,7
0,7
0,3
0,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,1
2,1
2,1
0,1
0,1
0,1
1,9
1,9
2,9
0,0

Źródło: Obstacles for web sales, EUROSTAT 2017
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Restrykcje ze strony partnerów biznesowych stanowią poważne wyzwanie dla polskich firm

Prawo ochrony konkurencji – Restrykcje ze strony partnerów biznesowych – zarys problematyki
Nieograniczony dostęp do Jednolitego Rynku Europejskiego jest uwzględniony w podstawowych aktach
prawnych Unii Europejskiej.
Rynek wewnętrzny został również zdefiniowany w artykule 26 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
jako obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, usług,
kapitału i osób. Jednolity rynek Europejski powstał przez połączenie 28 gospodarek w jedną czego skutkiem
jest zwiększenie się konkurencyjności i możliwości wyboru dla konsumentów, a docelowo wyższy wzrost
gospodarczy UE.
Realizacja tej zasady wymaga jednak eliminacji wszelkich barier w handlu pomiędzy państwami
członkowskimi.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w art. 101 określa, że niezgodne z rynkiem wewnętrznym
i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków
przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą mieć wpływ na handel między Państwami
Członkowskimi, i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji
wewnątrz rynku wewnętrznego, a w szczególności te, które polegają na:
•

Ustalaniu w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków
transakcji;

•

Ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji

•

Podziale rynków lub źródeł zaopatrzenia;

•

Stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych
i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji;

•

Uzależnianiu zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze
względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów.
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Wyniki badania przeprowadzonego przez EUROSTAT w 2017 roku nt. trudności w sprzedaży
transgranicznej w kanale e-commerce pokazują, że na rynku UE występują jednak restrykcje ze strony
partnerów biznesowych. Polska zajmuje w wynikach badania niechlubne ostatnie miejsce. Aż 31%
przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż Internetową do innych krajów UE wskazuje restrykcje ze strony
partnerów biznesowych jako trudność w prowadzeniu transgranicznego handlu Internetowego.
Analizy pokazują, że dostawcy posługują się takimi mechanizmami jak:
1.

Informowanie, że nie posiadają towaru na stanie, podczas gdy dostarczają towary do innych sklepów;

2.

Nieinformowanie o akcjach marketingowych;

3.

Próby nakazania podniesienia cen na zagranicznych stronach;

4.

Nakazywanie wyłączenia ich produktów ze stron zagranicznych;

5.

Próba zakazania używana zdjęć.

Ważnym elementem w kwestiach legislacyjnych w działaniu w e-commerce jest ADR (ang. Alternative
Dispute Resolution) co oznacza alternatywne metody rozwiązywania sporów. Są to tanie, proste i szybkie
sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów, wykorzystywane m. in. w sporach pomiędzy konsumentami
a przedsiębiorcami, do których należą arbitraż, mediacja czy też komisje skargowe. Platforma europejska
znajduje się pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Platforma ODR powinna ponadto stanowić źródło ogólnych informacji na temat pozasądowego
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z internetowych umów
sprzedaży bądź umów o świadczenie usług.
Z platformy ODR mogą korzystać w szczególności konsumenci mieszkający w krajach UE oraz
przedsiębiorcy mający siedzibę w krajach Unii Europejskiej, którzy zawierają krajowe oraz transgraniczne
internetowe transakcje. Polscy konsumenci mogą korzystać z polskiej platformy
ODR: mediacjeeizby.pl należącej Izby Gospodarki Elektronicznej.
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Według badań wysoki odsetek firm wykazuje na trudności w infrastrukturze e-eksportu,
a w szczególności w kwestii regulacji prawnych oraz kosztów logistycznych

PwC

•

Konsumenci kupując w zagranicznych sklepach internetowych wyrażają obawy odnośnie kosztu oraz czasu dostarczenia przesyłki, ale także obawiają się kosztów przesyłek w
przypadku zwrotów/reklamacji.

•

W Polsce 41% firm (zatrudniających 10 lub więcej pracowników, bez sektora finansowego) prowadzących sprzedaż internetową do innych krajów UE wskazuje na trudność w postaci
wysokich kosztów dostarczenia lub zwrotów produktów w przypadku sprzedaży do innego kraju Unii Europejskiej.

•

Kolejną barierą związaną z logistyką podczas eksportu towarów za pomocą kanału e-commerce jest odpowiednie etykietowanie produktów.

•

W Polsce 13% firm (zatrudniających 10 lub więcej pracowników, bez sektora finansowego) prowadzących sprzedaż internetową do innych krajów UE wskazuje na trudność w postaci
dostosowania etykiet produktów w przypadku sprzedaży do innego kraju Unii Europejskiej poprzez kanały elektroniczne.

•

Polscy dostawcy płatności w małym stopniu są zintegrowani z popularnymi w innych krajach alternatywnymi metodami płatności. Powoduje to konieczność podpisywania umów z
wieloma dostawcami płatności w różnych krajach. Co więcej, wymaga osobnej integracji oprogramowania sklepu internetowego z danym dostawcą płatności.

•

Systemy sklepów internetowych typu SaaS posiadają w większości funkcje ułatwiające sprzedaż transgraniczną. Koszty dostosowania systemu informatycznego muszą natomiast
ponieść firmy, które z uwagi na specyfikę swojej działalności używają oprogramowania dedykowanego.

•

Dużym wyzwaniem dla sklepów internetowych planujących ekspansję zagraniczną jest uregulowanie kwestii prawnych. Ekspansja zagraniczna w kanale e-commerce wymaga
znajomości prawa konsumenckiego obowiązującego w innych krajach. Brakuje spójnej bazy wiedzy o tej tematyce.

•

W Polsce 29% firm (zatrudniających 10 lub więcej pracowników, bez sektora finansowego) prowadzących sprzedaż internetową do innych krajów UE wskazuje na trudność w postaci
problemów z rozwiązywaniem skarg i sporów.

•

Sprzedaż zagraniczna w sklepie internetowym jest szczególnym przypadkiem eksportu towarów, ponieważ dostawa jest dokonywana na rzecz konsumenta nie posiadającego statusu
podatkowego. Wywołuje to wiele kontrowersji dotyczących odprowadzenia podatku od towarów i usług.

•

Sprzedaż taka winna zostać opodatkowana w kraju konsumenta przez przedsiębiorcę czyli w tej sytuacji sklep internetowy. Aby odprowadzić podatek VAT w innym państwie
konieczna jest rejestracja podatnika w danym państwie członkowskim. Brakuje bazy wiedzy, która ułatwiałaby przedsiębiorcom rejestrację jako podatnik VAT w innym kraju
członkowskim oraz rozliczanie podatku.

•

Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego jest przedstawienie przez
podatnika potwierdzenia odbioru towaru. Brakuje tutaj jasnych informacji jak powinien wyglądać ten dokument. Protokół kurierski nie zwiera potwierdzenia odbioru towaru a jedynie
potwierdzenie nadania. Pozyskanie dodatkowych potwierdzeń odbioru jest często bardzo kosztowne – firmy kurierskie pobierają za nie dodatkowe opłaty.

•

Handel internetowy w kanale e-commerce działa głównie w kanale B2C. Wysokie cła wśród nieświadomych konsumentów mogą stać się przyczyną nieodebrania przesyłki. Wtedy
przedsiębiorstwo musi opłacić cło za konsumenta lub porzucić towar. Również sposoby naliczania cła w odległych miejscach okazują się specyficzne.
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Wsparcie w internacjonalizacji zostało podzielone na kluczowe kierunki geograficzne

Kluczowe kierunki geograficzne
Kluczowe kierunki na których powinny być prowadzone działania promujące Polskę za granicą, należy uznać:
Kraje Europy Zachodniej
Polskę łączą z nimi najściślejsze więzy polityczne, gospodarcze, militarne i kulturowe. Szczególne miejsce zajmują Niemcy, jako nasz największy partner gospodarczy oraz
najsilniejsze państwo Unii Europejskiej.
Stany Zjednoczone
Są̨ globalną potęgą polityczną i gospodarczą oraz sprawdzonym sojusznikiem Polski. Relacje naszych państw będą się wzmacniać w najbliższych latach.
Kraje Europy Północnej i Środkowej
Tworzą najbliższe sąsiedztwo, wspólnie z Polską realizują lub zaczną̨ realizować szereg projektów w regionie. Są poważnymi partnerami gospodarczymi. Z krajami tymi
łączy nas nie tylko historia, ale również kultura, wyznawane wartości, a także wyzwania, przed jakimi stajemy.
Chiny
Państwo kluczowe dla całej światowej gospodarki oraz równowagi politycznej, o ciągle rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej. Szczególnie istotne z punktu
widzenia polskiej racji stanu są̨ stosunki gospodarcze z Chinami, które są̨ potężnym eksporterem, ale także bardzo obiecującym rynkiem zbytu.
Rosja
Największy sąsiad Polski, partner gospodarczy oraz istotny dostawca surowców energetycznych.
Nowe rynki eksportowe
Kraje afrykańskie, w szczególności Republika Południowej Afryki; azjatyckie, w tym kraje ASEAN (w szczególności Indonezja, Wietnam, Tajlandia, Malezja, Filipiny
i Singapur) oraz Indie, Iran, Kazachstan, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie; Ameryki Środkowej, w szczególności Meksyk oraz Ameryki Południowej,
w szczególności Brazylia. Istotne ze względu na rosnące znaczenie polityczne oraz możliwość współpracy gospodarczej.
Źródło: Kierunki promocji POLSKI na lata 2017-2027, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Realizacja działań promocji gospodarczej Polski na rynkach priorytetowych wskazanych
w SOR opiera się na szeregu instrumentów

Wśród realizowanych działań promocji gospodarczej Polski na rynkach priorytetowych wskazanych w SOR można wyróżnić następujące programy, działania i projekty:
12 Branżowych Programów Promocji dla wybranych branż: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska; budowa i
wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych oraz części samochodowe i lotnicze;
5 programów promocji na rynkach perspektywicznych: Algieria, Indie, Iran, Meksyk oraz Wietnam;
Programy promocji podczas dużych przedsięwzięć́ promocyjnych: Expo Astana 2017, Hannover Messe 2017, Expo Dubaj 2020;
Program Polskie Mosty Technologiczne;
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020);
Internacjonalizacja MSP (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020);
Centra Obsługi Importerów i Eksporterów (COIE);

Działania realizowane przez PAIH, w tym sieć Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH);
Działania promocyjne realizowane w perspektywie finansowej 2007-2013;
Inne działania promocyjne, w tym realizowane przez:
• polskie placówki zagraniczne;
• Urzędy Marszałkowskie;
• Polską Organizację Turystyczną (POT);
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) w ramach dyplomacji ekonomicznej.
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Wsparcie MŚP obejmuje między innymi promocję marek produktowych

Cel projektu
Promowanie polskich marek produktowych z wybranych branż, które mają szansę
stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Opis instrumentu
Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie części kosztów
związanych z udziałem w targach, szkoleniach i misjach gospodarczych oraz z realizacją innych
określonych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych. Wsparcie będzie przyznawane wyłącznie na
działania wpisujące się w jeden z programów promocji. Projekt obejmuje następujące programy promocji:

12 programów promocji dla wybranych
branż:

5 programów promocji na rynkach
perspektywicznych:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PwC

sprzęt medyczny;
maszyny i urządzenia;
kosmetyki;
IT/ICT;
biotechnologia i farmaceutyka;
moda polska;
budowa i wykańczanie budowli;
jachty i łodzie;
meble;
polskie specjalności żywnościowe;
sektor usług prozdrowotnych;
części samochodowe i lotnicze.

Algieria;
Indie;
Iran;
Meksyk;
Wietnam.

3 programy promocji podczas dużych
przedsięwzięć́ promocyjnych:
•
•
•

Expo Astana 2017;
Hannover Messe 2017;
Expo Dubaj 2020.
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Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych obejmuje dofinansowanie szerokiego
wachlarza działań

Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:

O programie

Subportal branżowy

mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Biotechnologia i farmaceutyka

polish-biotech.com

Budowa i wykańczanie budowli

polish-construction.com

Części samochodowe i lotnicze

polish-aviationparts.com

IT-ICT

polish-icf.com

Jachty i łodzie

polish-yachts.com

Wartość projektu:

Kosmetyki

polish-cosmetics.com

Do 1 000 000 PLN.

Maszyny i urządzenia

polish-machine.com

Meble

polish-design-furniture.com

Moda Polska

polish-fashion.com

Polskie specjalności żywieniowe

polish-food-drinks.com

Sprzęt medyczny

polish-medical.com

Usługi prozdrowotne

polish-health.com

Maksymalne dofinansowanie:
•
•
•

80% wydatków kwalifikowanych dla mikro przedsiębiorstw;
75% wydatków kwalifikowanych dla małych przedsiębiorstw;
60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

Rodzaje kosztów kwalifikujących się̨ do dofinansowania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach
lub wystawie;
Organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie (alternatywnie);
Podroż służbowa pracowników przedsiębiorcy;
Transport i ubezpieczenia osób i eksponatów;
Rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w targach oraz wpis do
katalogu targowego (koszty muszą być poniesione nie wcześniej niż̇ 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku);
Reklama w mediach targowych;
Udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
Organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
Koszty informacyjno-promocyjne projektu;
Usługi doradcze dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Finansowanie:
•

Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Środki UE przeznaczone
na realizację projektu: 90 mln euro. Pula środków w konkursie: na wszystkie projekty w województwie
mazowieckim: 30 000 000,00 zł- w pozostałych województwach: 120 000 000,00 zł.

Instytucja:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Źródło: www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/branzowe-programy-promocji/193981,branzowe-programy-promocji.html
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Wnioski ogólne

Instrumenty wsparcia w internacjonalizacji są mało
popularne wśród polskich firm

•

•

W ramach badania potencjału internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw zidentyfikowano możliwe
do wykorzystania przez firmy narzędzia wsparcia oferowane przez administrację centralną oraz władze lokalne.
Ankietowani zostali zapytani o wykorzystanie oferowanych instrumentów wsparcia oraz poszczególnych
programów.
Postawiono pytanie: Proszę powiedzieć czy firma korzystała lub aplikowała w przeciągu ostatnich 3 lat z dostępnych instrumentów
wsparcia w internacjonalizacji?
Wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia

18,8%
31,3%

Programy na szczeblu
samorządowym
18%

•

Wykorzystanie dostępnych poszczególnych instrumentów
wsparcia wśród eksporterów (%)

•

50,0%
3,1%

Wsparcie Zagranicznych Biur
Handlowych

93,8%
3,1%
9,4%

Mosty Technologiczne

90,6%
0,0%

•
25,0%

Internacjonalizacja MŚP

75,0%

0,0%
9,4%
Umiędzynarodowienie Krajowych

Klastrów Kluczowych

82%

90,6%

0,0%
12,5%

Go to Brand

Ponad 80% przebadanych eksportujących przedsiębiorstw w ciągu
ostatnich trzech lat nie aplikowała ani nie wykorzystała dostępnych
instrumentów wsparcia w internacjonalizacji. Jedynie co piąty
ankietowany zdecydował się na udział w programach bądź skorzystanie
z pomocy oferowanej przez administrację centralną oraz organy
i organizacje samorządowe. Wyniki są częściowo zbieżne z analizą
badania CAWI, zgodnie z którym połowa badanych w ankiecie
internetowej firm nie wykorzystała dostępnych narzędzi wsparcia.
Spośród przebadanych firm najwięcej aplikowało i/ lub skorzystało
z programów na szczeblu samorządowym. Jedynie 12,5% zapytanych
o wykorzystanie instrumentu Go to Brand aplikowało do tego programu.
Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości był natomiast
najczęściej wybieranym instrumentem wsparcia internacjonalizacji przez
przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu internetowym CAWI.
Z przeprowadzonych rozmów indywidualnych wynika, że przedsiębiorcy
pozytywnie oceniają funkcjonowanie programu zarówno pod kątem
finansowania jak i organizacji targów zagranicznych.
Co czwarty zapytany o wykorzystanie instrumentu „Internacjonalizacja
MŚP” w ciągu ostatnich trzech lat aplikował do programu. Niewiele firm
zdecydowało się na wykorzystanie oferowanego przez Polską Agencję
Inwestycji i Handlu programu Mosty Technologiczne. Zarówno
respondenci badania CATI jak i CAWI nie wykazują zainteresowania tym
programem.
Wśród przebadanych firm z niewielkim zainteresowaniem spotyka
się także program Umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów
Kluczowych – PO Inteligentny Rozwój organizowany przez Polską
Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorcy badani zarówno
poprzez ankietę CAWI jak i CATI w znacznej części nie wykorzystywali
tego instrumentu wsparcia.
Z badania CATI wynika, że najmniejszy odsetek firm skorzystało
ze wsparcia Zagranicznych Biur Handlowych. Jedynie 3% zapytanych
firm w ciągu trzech ostatnich lat zdecydowało się na wykorzystanie
pomocy ZBH. Również niewielki odsetek badanych w ankiecie
internetowej przedsiębiorstw wykorzystało tego typu pomoc. Z
przeprowadzonych rozmów wynika, iż ZBH mogą funkcjonować
niewystarczająco proaktywne w swoich działaniach.

87,5%
0,0%
0,0%

Inne

100,0%
0,0%

Nie

Tak

Aplikowała

Nie aplikowała

Skorzystała

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019, gdzie dla pyt.1 n=180, dla pyt..2 n=32.
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Wnioski ogólne

Nadmierna biurokracja jest głównym powodem
niekorzystania z instrumentów wsparcia

•

•

Zbadano przyczyny, dla których przedsiębiorstwa nie zdecydowały się na wykorzystanie dostępnych
instrumentów wsparcia.

•

Postawiono pytanie: Z jakiego powodu firma nie wykorzystuje dostępnych instrumentów wsparcia? (możliwość wielokrotnego wyboru)
•
Nadmierna biurokracja z nimi
związana

55
43

Brak potrzeby

22

Nieodpowiedni zakres
Brak dostępnej wiedzy na ich temat

18

Niska jakość

6

Nie wiem / trudno powiedzieć

5

Brak kapitału na pokrycie wkładu
własnego

5

Brak strategii rozwoju na rynkach
międzynarodowych

•

•

Większość przebadanych przedsiębiorstw jako czynnik decydujący
o niepodjęciu decyzji o wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia
wskazała nadmierną biurokrację związaną z udziałem w programie.
Wyniki te są zbieżne z informacjami uzyskanymi podczas rozmów
osobistych z przedstawicielami przedsiębiorstw. Firmy zwracają uwagę
na dużą liczbę dokumentów oraz formularzy, które należy wypełnić
zarówno przed jak i po zakończeniu programu. Projekty określane są jako
„sztywne”, mało elastyczne oraz obostrzone zbyt wieloma wymaganiami,
którym firmy nie są w stanie sprostać.
Znaczna część przebadanych przedsiębiorców nie wykorzystuje
dostępnych instrumentów wsparcia, ponieważ nie dostrzega tego typu
potrzeby.
Istotną barierą odpowiadająca za niewykorzystywanie instrumentów
wsparcia jest także ich nieodpowiedni zakres. Z przeprowadzonych
rozmów wynika, że przedsiębiorstwa nie korzystają z oferowanych
instrumentów wsparcia na przykład w postaci targów czy misji
wyjazdowych, ponieważ nie są one ukierunkowane na interesujące
i perspektywiczne, z punktu widzenia przedsiębiorstw, rynki. Firmom
brakuje możliwości zgłaszania własnych pomysłów odnośnie współpracy.
Przyczyną, dla której przedsiębiorstwa nie decydują się na wykorzystanie
instrumentów wsparcia jest brak wiedzy na temat ich występowania.
Z przeprowadzonych rozmów wynika, że część przedsiębiorstw nie ma
świadomości oferowanych programów wspierających internacjonalizację
polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie posiadają również wiedzy
na temat funkcjonowania instrumentów wsparcia, wymaganych
dokumentów oraz warunków, które należy spełnić jako aplikujący.
Nieznaczna liczba ankietowanych przedsiębiorstw nie zdecydowała się
na wykorzystanie instrumentów wsparcia z powodu niskiej jakości
oferowanych usług. Programy nie zawsze spełniają oczekiwania
aplikujących w zakresie formy, organizacji, proponowanych rynków,
na których odbywać się będzie promocja, czy stopnia dofinansowania.
Część przedsiębiorstw podnosi także kwestię braku kapitału
na pokrycie wkładu własnego. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów
jest to problematyczna kwestia zwłaszcza dla mikro i małych firm oraz
przedstawicieli branż takich jak jachty i łodzie rekreacyjne czy meble.
Koszty najmu powierzchni oraz transportu produktu w przypadku udziału
w targach zagranicznych są bardzo wysokie.

4

Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie badania CATI (n=360) wśród firm z 12 branż, zrealizowanego w okresie maj – czerwiec 2019, gdzie dla pytana n=158.
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Analiza zagranicznych systemów wsparcia pozwala na wyciągnięcie wniosków dotyczących
najbardziej efektywnych form pomocy instytucjonalnej

Doświadczenia innych państw w zakresie wspierania e-eksportu oraz analiza dobrych praktyk stanowi punkt wyjścia do opracowania rekomendowanego zestawu
instrumentów, takich jak programy, inicjatywy, nawiązanie nowych form współpracy, sieciowanie, tworzenie instytucji. Analiza instrumentów wsparcia rozwoju e-eksportu
objęła następujący zakres:
Identyfikację dobrych praktyk w zakresie instrumentów wsparcia e-eksportu w innych krajach. Pod uwagę̨ zostały wzięte także instrumenty wsparcia eksportu o charakterze
ogólnym, które uwzględniają̨ wsparcie dla e-eksportu i wykorzystują̨ działania z wykorzystaniem kanałów elektronicznych. Przeanalizowano zarówno instrumenty wykorzystywane
w państwach UE oraz finansowane z funduszy europejskich (ze względu na uwarunkowania prawne), jak również instrumenty wykorzystywane w krajach pozaeuropejskich. Aby
uzyskać dane finansowe, przeanalizowano programy i instrumenty stosowane w wybranych państwach Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Azji, które charakteryzują się
wysokim poziomem zainteresowania przedsiębiorców, pozytywnym wpływem na eksport oraz uniwersalnością w potencjalnym wdrożeniu. W ramach identyfikacji dobrych
praktyk poddano także analizie działalność i funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów wsparcia e-eksportu.
Opis zidentyfikowanych przykładów, z uwzględnieniem podję̨tych działań́ , oszacowania efektów, wpływu na poziom eksportu, zainteresowania przedsiębiorstw, a także budżetu i
źródeł finansowania – opracowany przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące od podmiotów wdrażających. W tym celu analizowano działalność poszczególnych instytucji
wdrażających, informacje zamieszczone na ich stronach internetowych, merytoryczne i finansowe sprawozdania roczne, wyniki ewaluacji instytucji państwowych, listy rankingowe
projektów, które otrzymały dofinansowanie. W przypadku braku możliwości dotarcia do ww. informacji, dokonywano analizy artykułów naukowych publikowanych w międzynarodowych
bazach naukowych. Dokonana została klasyfikacja głównych typów instrumentów wraz z ich ogólną charakterystyką.
Analizę przykładów wsparcia internacjonalizacji MŚP przy współpracy instytucji rządowych oraz podmiotów z branży e-commerce (platformy handlowe B2Bi B2C, portale
aukcyjne), w tym analizę podejmowanych działań́ , oszacowanie efektów, wpływu na poziom eksportu, zainteresowania przedsiębiorstw, a także budżetu i źródeł finansowania
(ponoszonych przez stronę̨ publiczną).

Analizę przykładów współpracy wybranych podmiotów prywatnych z firmami e-commerce, które tworzą pozytywne środowiska dla rozwoju e-eksportu.
Dodatkowo, dokonano analizy przykładów współpracy wybranych podmiotów publicznych oraz podmiotów publicznych z prywatnymi z firmami ułatwiającymi wdrożenie działań na
rynkach elektronicznych (tj. jak firmy logistyczne czy pocztowe), które również wpływają na tworzenie pozytywnego środowiska dla rozwoju e-eksportu.
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Wiele państw posiada posiadają efektywne systemy wsparcia internacjonalizacji

Europa
•
•
•
•
•

Hiszpania (ICEX)
Portugalia (AIPEC)
Francja (Business France)
Wielka Brytania (DIT)
Turcja (Kolay Destek)

Ameryka Południowa
• Chile (ProChile)
• Meksyk (ProMexico)
• Urugwaj (Uruguay XXI)
Ameryka Pólnocna
• Stany Zjednoczone (Export.gov)

Azja
• Chiny (Pilot Free Trade Zone)
• Korea Południowa (KOTRA)
• Hong Kong (HKTDC)
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Dobre praktyki z zakresu wsparcia e-eksportu- programy wsparcia instytucji rządowych –
Hiszpania

Europa – Hiszpania – ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX Hiszpania Eksport i Inwestycje)
Opis instytucji

Oferowane usługi

Budżet i źródła finansowania

ICEX Hiszpania Eksport i Inwestycje
(ICEX España Exportación e Inversiones)
to publiczna instytucja rządu Królestwa Hiszpanii
koordynowana przez Ministerstwo Przemysłu,
Turystyki i Handlu, której misją jest wspieranie
umiędzynarodowienia hiszpańskich
przedsiębiorstw oraz promowania
i przyciągania inwestycji zagranicznych. ICEX
zatrudnia 575 pracowników (2017)
zlokalizowanych w siedzibie organizacji (Madryt),
delegacjach terytorialnych (27 osób) oraz w
zagranicznych biurach gospodarczych
i handlowych (87 osób).

ICEX oferuje kilkadziesiąt kompleksowych programów wsparcia
na rzecz internacjonalizacji, promocji międzynarodowej oraz eksportowej (w tym
e-eksportowej). Oferta skierowana jest głównie do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) hiszpańskich zainteresowanych rozwojem i ekspansją
międzynarodową. Wśród programów znajdują się programy szkoleniowe,
edukacyjne, doradcze, sektorowe, promocyjne, programy ukierunkowane
na konkretny rynek czy działalność sieci zagranicznych biur handlowych.

Według danych za 2017 rok, roczny budżet ICEX wynosi 121 165 291
euro, z czego 80 002 090 euro pochodzi ze środków administracji centralnej,
26 291 963 euro z działalności odpłatnej, 11 554 446 euro z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER) i Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEAGA) oraz 3 316 792 euro z innych źródeł.
Koszty promocji i wsparcia wyniosły 63 068 322 euro, koszty funkcjonowania
38 017 901 euro, natomiast koszty związane ze wsparciem informatycznym
na rzecz internacjonalizacji 8 572 993 euro. Budżet działań na rzecz promocji
handlowej i inwestycji wyniósł 27 841 262 euro, usługi na rzecz firm i szkolenia
dla przedsiębiorstw – 12 985 820 euro, branżowe plany marketingowe 11 622 796 euro, wsparcie w inicjowaniu eksportu 3 317 511 euro, usługi
informacyjne 3 027 070 euro, przyciąganie inwestycji 2 574 264 euro oraz
wejście na rynki zagraniczne (implantación comercial) – 1 247 122 euro.

Analiza podjętych działań, oszacowanie efektów, zainteresowanie przedsiębiorców i wpływ na poziom eksportu
Według danych za 2017 rok, z usług ICEX skorzystało ponad 20 000 przedsiębiorstw, które dokonały 52 461 zapytań dot. handlu zagranicznego. Opracowano 1 448 raportów branżowo-rynkowych oraz świadczono
2 504 dedykowanych usług dla firm. 244 firmy dołączyły do programu ICEX Next w celu rozpoczęcia lub rozwinięcia eksportu. Na platformie ICEX zarejestrowanych jest 143 295 użytkowników, wśród których
rozdystrybuowano informacje o 8192 działaniach. 17505 przedsiębiorców uczestniczyło w działaniach dotyczących internacjonalizacji, natomiast 1323 w 128 wydarzeniach i seminariach dotyczących analiz rynku.
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Dobre praktyki z zakresu wsparcia e-eksportu – programy wsparcia instytucji rządowych –
Hiszpania

Europa – Hiszpania – wsparcie e-eksportu ofertowane przez ICEX – eMarketServices
Opis instrumentu i podjętych działań
eMarketServices to program wsparcia e-eksportu oferowany przez ICEX, który ma na celu ułatwienie hiszpańskim firmom,
zwłaszcza MŚP, rozpoczęcie i/lub rozwinięcie międzynarodowej działalności e-commerce oraz sprzedaży swoich produktów i usług
poprzez kanały internetowe. Portal eMarketServices powstał w 2017 roku. Jest platformą informacyjno-edukacyjną oraz bazą
wiedzy na temat rynków e-commerce różnych branż i sektorów na całym świecie. Dodatkowo, jest powiązana z usługami
oferowanymi przez ICEX na rzecz rozwoju międzynarodowej działalności i ekspansji firm. Przedsiębiorcy korzystający z programu
eMarketServices mogą liczyć na wsparcie:
• Szkoleniowe – w zakresie transformacji cyfrowej (Transforma) w ramach którego oferowane są usługi testu gotowości do eeksportu oraz usługi szkoleniowe (tj. webinaria, seminaria, spotkania informacyjne)
• Z zakresu doradztwa strategicznego i informacji o zagranicznych rynkach elektronicznych (Descubre)
• Informacyjno-doradcze dot. działań sprzedażowych i promocyjnych na rynkach elektronicznych (Conecta)
• W obszarze promocji handlowej (Conoce) dotyczące usług oferowanych przez ICEX oraz dostęp do bazy usług firm oferujących
wsparcie w rozwoju międzynarodowej działalności e-eksportowej.

Budżet i źródła
finansowania
Platforma eMarketServices
jest finansowana ze
środków ICEX.

eMarketServices zawiera kilkadziesiąt instrumentów wsparcia obecnych i przyszłych e-eksporterów, wśród których wyróżnić
można: badania rynków, bazy międzynarodowych platform typu marketplace, obserwatorium trendów e-commerce, raporty krajowe,
przykłady dobrych praktyk, wsparcie sieci ekspertów, tutoriale, kursy stacjonarne i zdalne, szkolenia in-company, usługi ofertowane we
współpracy z podmiotami e-commerce czy wsparcie promocyjno-wizerunkowe.
Screen: https://www.emarketservices.es

Analiza podjętych działań, oszacowanie efektów, zainteresowanie przedsiębiorców i wpływ na poziom eksportu
Portal eMarketServices został wdrożony pod koniec 2017 roku, dlatego też z uwagi na krótki okres działalności jest jeszcze za wcześnie na oszacowanie efektów, potencjalnego wpływu na poziom eksportu oraz
zainteresowania przedsiębiorców. Dokładniejsze dane zostaną podane w sprawozdaniu merytorycznym ICEX za 2018 rok.

PwC

51

Instrumenty wsparcia e-eksportu stosowane w innych krajach – Hiszpania

Europa – Hiszpania – ICEX – eMarketServices – test gotowości do sprzedaży online (diagnóstico online)
Opis rekomendowanego działania
Test gotowości do sprzedaży online – diagnoza online (diagnostico online) jest jednym z instrumentów oferowanych w ramach programu
ICEX‐eMarketServices. Ma on na celu wsparcie przedsiębiorców w określeniu ich przygotowania do rozpoczęcia międzynarodowej działalności
e‐commerce oraz sprzedaży swoich produktów i usług poprzez kanały internetowe. Elektroniczna ankieta składa się z 45 pytań podzielonych na
dziewięć obszarów tematycznych:
• Strategia – dot. firmy, jej działalności, wizji strategicznej, doświadczenia i przewag konkurencyjnych;
• Technologia – dot. zarządzania zasobami cyfrowymi firmy oraz oceny posiadania systemów planowania typu ERP;
• Zasoby Ludzkie – dot. strategii firmy w zakresie personelu i zarządzania działaniami online;
• Marketing – dot. strategii marketingowej firmy, jej obecności w mediach społecznościowych, działań SEO/SEM;
• Marketing online – dot. strategii marketingowej i jej powiązania ze sprzedażą online;
• Obsługa klienta – dot. obsługi, organizacji komunikacji z klientem oraz przygotowania do obsługi klientów zagranicznych;
• Płatności – dot. stosowanych środków płatniczych oraz ich zróżnicowania pod kątem różnych krajów;
• Inwestycje w strategie digitalowe – dot. budżetu przeznaczanego na działania promocyjne online i offline;
• Logistyka – dot. zarządzania logistycznego, dystrybucji, transportu i magazynowania;
• Kwestie prawne – dot. prawa własności intelektualnej czy posiadania działu prawnego.
Po ukończeniu ankiety, przedsiębiorca otrzymuje w formie graficznej podsumowanie poszczególnych poziomów przygotowania do e-eksportu w
podziale na wyżej wymienione obszary tematyczne. Ma także możliwość otrzymania wyników ankiety w formie mailowej. Test gotowości pozwala
określić ogólny poziom przygotowania firmy do rozwoju e-eksportu, jak również pomóc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron, porównać się
do konkurencji, stworzyć nową strategię pozycjonowania, otrzymać informację nt. obszarów możliwych usprawnień oraz skorzystać z pozostałych
usług wsparcia w ramach eMarketServices oraz usług ICEX.

Budżet i źródła
finansowania
Test gotowości jest
finansowany ze środków
ICEX i wpisuje się w koszty
związane ze wsparciem
informatycznym na rzecz
internacjonalizacji instytucji,
które w 2017 roku wyniosły
8 572 993 euro.

Screen:
https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/index.html

Analiza podjętych działań, oszacowanie efektów, zainteresowanie przedsiębiorców i wpływ na poziom eksportu
Test gotowości do sprzedaży online – podobnie jak portal eMarketServices – został wdrożony pod koniec 2017 roku, dlatego też z uwagi na krótki okres działalności jest jeszcze za wcześnie na oszacowanie efektów,
potencjalnego wpływu na poziom eksportu oraz zainteresowania przedsiębiorców. Dokładniejsze dane zostaną podane w sprawozdaniu merytorycznym ICEX za 2018 rok.
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Dobre praktyki z zakresu wsparcia e-eksportu – programy wsparcia instytucji rządowych –
Hong Kong

Azja – Chiny / Hong Kong – HKTDC
Opis instytucji

Oferowane usługi

Budżet i źródła finansowania

Hong Kong Trade Development Council
(Rada ds. Rozwoju Handlu Hong Kongu –
HKTDC) to publiczna instytucja utworzona w 1966
roku w celu promowania Hong Kongu jako
miejsca globalnych inwestycji i hubu
biznesowego, jak również wspierania i rozwijania
handlu Hong Kongu. Posiada 50 biur na świecie
(w tym 13 w Chinach kontynentalnych),
6 bilateralnych komitetów gospodarczohandlowych (Japonia, Stany Zjednoczone, Korea,
Europa, Francja, Tajwan) oraz 43 stowarzyszenia
biznesowe w 32 krajach i regionach
zrzeszających ponad 13 000 indywidualnych
członków.

HKTDC oferuje kilkadziesiąt usług i programów wsparcia w ramach
następujących obszarów:
• Start & grow your business – wsparcie dla startupów i MSP poprzez
usługi doradcze, informacyjne i promocyjne wspomagające je w
rozwoju i ekspansji;
• Join fairs, conferences and events – jako azjatycki hub
wystawienniczo-konferencyjny, Hong Kong przyciąga zagranicznych
kupców, dostawców i przedsiębiorstwa, które uczestniczą w wydarzeniach
organizowanych w Hong Kongu;
• Source products and services – wsparcie w wyszukiwaniu produktów i
usług, kojarzeniu potencjalnych partnerów, jak również ułatwianiu ehandlu oraz e-eksportu;
• Explore industry and market Insights – wsparcie w zakresie analityki
biznesowej, dostępu do badań rynkowych oraz informacji o niszach pod
kątem dostrzegania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwa
pojawiających się szans rynkowych.

W 2018 budżet HKTDC wyniósł z 321 852 000 euro, z czego 43 967 000
euro pochodziło z subwencji rządowych, 223 564 000 euro z przychodów
targów i misji, a 18 249 600 euro z działalności wydawniczej (product
magazines) oraz internetowych marketplace. Wydatki poniesione przez stronę
publiczną wyniosły w sumie 312 096 000 euro, wliczając 146 708 000 euro
poniesione na targi, wystawy i misje, 88 366 100 euro na koszty personelu oraz
47 976 500 euro na inne działania promocyjne.

Analiza podjętych działań, oszacowanie efektów, zainteresowanie przedsiębiorców i wpływ na poziom eksportu
W latach 2017/18, targi wydarzenia HKTDC w Hong Kongu skojarzyły ok. 39 000 wystawców z 752 000 kupcami. Portal HKTDC’s (www.hktdc.com) posiadał około 1 900 000 zarejestrowanych odbiorców oraz
informacje o 130 000 dostawcach. Zorganizowano 320 działań promocyjnych, 620 networkingowych oraz przyjęto 670 misji w celu wsparcia lokalnych MSP w eksplorowaniu nowych rynków oraz międzynarodowego
kojarzenia potencjalnych partnerów handlowych. W latach 2017/2018 HKTDC świadczyło usługi i dla ok. 80 000 przedsiębiorstw z Hong Kongu, kojarząc je z 6600000 partnerami z zagranicy oraz Chin kontynentalnych.
Ponad 150 000 odwiedzających skorzystało z centrum networkingowego dla MSP (HKTDC Centre for networking) poszukując informacji biznesowych, korzystając z usług doradczych oraz uczestnicząc w warsztatach
biznesowych. HKTDC opracowało także ok. 2 500 opracowań dotyczących trendów, informacji rynkowych oraz prognoz branżowych.
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Dobre praktyki z zakresu wsparcia e-eksportu – programy wsparcia instytucji rządowych –
Hong Kong

Azja – Chiny / Hong Kong –– Hong Kong Trade Development Council – HKTDC Sourcing
Opis instrumentu i podjętych działań
HKTDC Sourcing jest częścią wsparcia oferowanego przez HKTDC zawierającą różnego rodzaju narzędzia i działania wspierające
i ułatwiające e-handel oraz e-eksport. Jednym z narzędzi jest internetowa platforma i aplikacja mobilna typu marketplace
wspierająca wyszukiwanie produktów i usług i kojarzenie potencjalnych partnerów, umożliwiająca kontakt i zapytania handlowe, jak
również dostarczająca najnowsze informacje o nowych produktach. Narzędzia wchodzące w skład platformy i aplikacji mobilnej to m.in.:
• Wyszukiwarka produktów i usług w 25 kategoriach, tj. elektronika, meble, moda, maszyny, opakowania (Sourcing)
• Powiadomienia o nowych produktach (New Product Alert) – informacje przesyłane na maila dot. pojawienia się nowych
produktów zgodnych z wymogami potencjalnych zamawiających;
• Usługa kojarzenia biznesowego – polegająca na spersonalizowanym kojarzeniu partnerów biznesowych z Hong Kong
z partnerami z innych krajów;
• Ułatwianie spotkań handlowych – możliwość zaaranżowania (poprzez platformę HKTDC) spotkania face-to-face podczas
wydarzeń organizowanych przez HKTDC;
• Zapytania ofertowe – rozpoczynające się od specyfikacji zamawiającego, poprzez wysłanie przez HKTDC zaproszenia
do potencjalnych dostawców do złożenia oferty, oceny możliwości realizacji zamówienia (Request for Quotations) aż
do opracowania raportu dla zamawiającego zawierającego informacje o wyselekcjonowanych dostawcach, ich ofertach oraz dane
kontaktowe. Proces wyszukiwania dostawców przez HKTDC trwa maks. 4 tygodnie;
• Wydawnictwo online Magazineshktdc.com – ponad 20 magazynów , katalogów, opracowań oraz dodatków dostępnych w wersji
drukowanej, elektronicznej oraz mobilnej. Zawierają m.in. listy wystawców oraz informacje o targach, wystawach i innych
wydarzeniach organizowanych przez HKTDC.

Budżet i źródła
finansowania
Narzędzia i usługi są
finansowane w ramach
środków HKTDC.

Screen: http://info.hktdc.com/buyercentre/?DCSext.dept=2&WT.mc_id=1838017

Analiza podjętych działań, oszacowanie efektów, zainteresowanie przedsiębiorców i wpływ na poziom eksportu
Narzędzie hktdc.com Sourcing (sourcing.hktdc.com) zawiera ponad 130 000 starannie wyselekcjonowanych dostawców oraz służy ponad 2 milionom zarejestrowanych międzynarodowych kupców, którzy
dzięki możliwości personalizacji zapytań oraz systemowi uwierzytelnienia dostawców przez HKTDC, mają możliwość szybszego znalezienia wiarygodnych partnerów handlowych. Narzędzia informacyjne
(tj. magazineshktdc.com) docierają rocznie do 5 milionów zagranicznych odbiorców w ponad 200 krajach i regionach.
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Dobre praktyki z zakresu działań promocyjnych i edukacyjnych – Chile

Ameryka Południowa – Chile – ProChile – konkursy na projekty promocji gospodarczej (Concursos)
Opis i cele

Podjęta działania

Konkursy na projekty promocji
gospodarczej (Concursos) to instrumenty
ProChile stworzone w celu rozwoju eksportu
chilijskich produktów oraz usług poprzez
dofinansowanie i wsparcie w zarządzaniu
różnego rodzaju projektów, prowadzonych
zarówno przez obecnych eksporterów, jak i firmy
z potencjałem do umiędzynarodowienia.

Nabory są podzielone na trzy obszary: projekty rolniczo-leśnicze
(silvoagropecuarios), usługi (servicios) i przemysł (industrias). Poziom
dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynosi 65% dla MSP, 45% dla dużych firm,
60% dla działań sieciowych oraz 60% dla projektów branżowych. Działania kwalifikujące
się do dofinansowania:
• Opracowanie strategii brandingowych oraz kampanii reklamowych
i promocyjnych;
• Otworzenie biura zagranicznego oraz zatrudnienie personelu na rynku
docelowym;
• Zaproszenie potencjalnych klientów do Chile, udział w misjach handlowych,
udział i/lub wystawiennictwo na targach międzynarodowych;
• Opracowanie raportów rynkowych i analiz, doradztwo prawne z zakresu wejścia
na rynki międzynarodowe;
• Organizacji wydarzeń, degustacji i promocji produktów i usług;
• Zaproszenie do Chile międzynarodowych liderów opinii (dziennikarzy,
influencerów);
• Udział w warsztatach, seminariach i wydarzeniach organizowanych za granicą.

Koszt i źródło
finansowania
W 2017 roku alokacja
przewidziana na
dofinansowanie projektów
promocyjnych wyniosła
prawie 5,5 miliona euro
finansowanych ze środków
rządowych.

Screen:
https://www.prochile.gob.cl/minisitio/concursos/

Efekty
W 2017 roku dofinansowanie otrzymało 294 projektów biznesowych i branżowych. W obszarze rolniczo-leśniczym przyznano 159 projektów biznesowych (dla jednej lub więcej firm) oraz 63 sektorowych (dla
stowarzyszeń regionalnych lub krajowych branżowych) na łączną kwotę 4 528 070 euro (3 527 000 000 pesos). Ww. projekty dotyczyły promocji świeżych i suszonych owoców, win, olejów roślinnych i agro-biznesu
w Ameryce Północnej, Azji, Bliskim Wschodzie i Europie. W konkursie dla przemysłu (Concurso de Industrias) przyznano 32 projekty biznesowe i 10 branżowych na łączną kwotę 406 974 euro (317 milionów pesos).
Ww. Inicjatywy dotyczyły promocji produktów kosmetycznych, maszyn elektrycznych, maszyn i części, mody oraz produktów farmaceutycznych na rynkach Ameryki Południowej, Północnej i Europy. Konkurs na usługi
dofinansował 17 projektów biznesowych i 13 branżowych na kwotę 403 123 euro (314 milionów peso) na rzecz promocji usług audiowizualnych, inżynieryjnych, doradczych, wydawniczych i ICT skierowanych na rynki
Ameryki Południowej (56,71%), Ameryki Północnej (21,65%) i Europy (14,29%).
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Analiza została zrealizowana w ramach projektu „Promocja gospodarki
w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki –
Brand” 3.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)

Autorzy raportu składają serdeczne podziękowania firmie Google oraz Izbie Gospodarki Elektronicznej za merytoryczną współpracę podczas prac projektowych.
Dziękujemy również innym podmiotom zaangażowanym w tworzenie projektu, a szczególnie przedsiębiorstwom, które zgodziły się uczestniczyć w indywidualnych
wywiadach pogłębionych.
Raport opracowany przez
PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(Dawniej PwC Polska sp. z o.o.)

