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Roste zájem zahraničních ﬁrem o polský trh. Svědčí o tom výrazný růst průzkumů pro zahraniční podnikatele
věnovaných rizikovosti potenciálních obchodních partnerů v Polsku.
V roce 2016 počet amerických podnikatelů objednávajících obchodní analýzy věnované potenciálním obchodním
partnerům v Polsku vzrostl dvojnásobně v porovnání s předchozím rokem. S žádostmi o informace se na
poskytovatele ekonomických analýz obracejí mj. podnikatelé z USA, Velké Británie a také ﬁrmy působící v
zemích Latinské Ameriky.
Podle společnosti Bisnode Polska, jednoho z evropských lídrů v poskytování ekonomických informací a analýz, o
investice na Polském trhu se zajímají nejvíce Američané. Jen v loňském roce prostřednictvím polské pobočky
společnosti Bisnode podnikatelé z USA prověřili rizikovost spolupráce s více než 194,3 polskými společnostmi. V
porovnání s předchozím rokem se jedná o růst o více než 105 %. Největší zájem podnikatelé projevují o polské IT
společnosti.
Ještě před deseti lety IT řešení vznikající v Polsku představovala spíše kopie výrobků původem ze Západu. Avšak
v posledních několika letech je zaznamenáván dynamický růst softwarových řešení vyvinutých v Polsku. Polští
informatici jsou vysoce vzdělaní a uznáváni v zahraničí. Polsko nabízí také výhodný poměr kvality a pracovních
nákladů. Mnoho polských IT společností vyrábí unikátní řešení a produkty, které mohou úspěšně konkurovat
výrobkům mezinárodních koncernů.
Stále větší zájem o polské společnosti projevují také podnikatelé z Velké Británie. Během posledních 12 měsíců
se na Bisnode Polska obrátili s dotazy o více než 32,3 tis. polských ﬁrem, což v porovnání s rokem 2015 znamená
31% růst. O možnost spolupráce má zájem také Německo, Španělsko a Kanada. Zároveň největší růst v počtu
dotazů o analýzy byl zaznamenán především ze strany zemí Latinské Ameriky. Podnikatelé z Peru, Argentiny,
Brazílie a Mexika ověřili celkem 1,2 polských subjektů, tj. v porovnání s předchozím rokem o téměř 7000 % více.
Odborníci poukazují na fakt, že jedním z důvodu tak prudkého zájmu o polský trh ze strany zahraničních ﬁrem je
slabý kurz polské měny. Pro polské exportéry se jedná o příznivou situaci, která jim umožňuje zvýšení
konkurenceschopnosti.
Celkový počet polských ﬁrem ověřovaných u společnosti Bisnode vzrostl meziročně o 64 %.
Zpracovalo Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze na základě www.rp.pl
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