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1. Informacja o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu 

Przygotowanie dokumentu „Plan rozwoju eksportu generatorów prądotwórczych dla Azji”, rozpoczęto 

1 lutego 2012 roku. 

 

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub 

usług przedsiębiorcy: 

a) Charakterystyka generatorów 

Nowa usługa będzie dotyczyć eksportu najwyższej klasy nowych generatorów prądotwórczych. 

Miejscem prowadzonego eksportu są kraje Azjatyckie. Generatory będą produkcji polskiej i 

europejskiej. Firma będzie pośrednim ogniwem pomiędzy nabywcami w Azji a producentami w 

Polsce i Europie. 

Nowoczesne generatory prądotwórcze, których dotyczy usługa, spełniają rygorystyczne wymagania, 

kwalifikujące je do pracy w trudnych geograficzno – geologicznych Azjatyckich warunkach. 

Potwierdzają to Certyfikaty: 

• EPA (Energy Performance Advice) certyfikacja efektywności energetycznej 

• Euro-II certyfikacja bezpieczeństwa 

• TAV (Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego) certyfikacja jakości 

Spełniane normy: 

• ISO 9001 

• AR Digital 1% cyfrowej stabilizacji napięcia na poziomie 1% kontrola 3 faz  

• IP 54 norma umożliwiająca prace w trudnych warunkach (kurz, piasek, wilgoć) 

Generatory prądu w wybranych państwach azjatyckich – Indonezji i Wietnamie– początkowo 

traktowane, jako alternatywne źródło energii, stały się powszechnymi urządzeniami stosowanymi 

zarówno w biurach i instytucjach, jak i w użytku domowym. Sytuacja ta występuje w obu krajach 

docelowych, pomimo różnic występujących na rynkach generatorów i energii (omówionych w punkcie 

3 Planu Rozwoju Eksportu: Opracowanie dotyczące wyboru rynków docelowych działalności 

eksportowej oraz w punkcie 4: Opracowanie dotyczące badania wybranych rynków docelowych). 

W analizowanych państwach odnotowuje się wzrost popytu na generatory oraz znaczną chłonność 

rynku, pomimo występującej na rynkach konkurencji. Dodatkowo pomimo obecności na rynku 

podmiotów związanych z tą branżą i pojawiania się nowych, ceny urządzeń rosną. Przykładowo 

w Indonezji mieszkańcy są uzależnieni od generatorów prądu nabywanych na własną rękę, 

które jednak w większości przypadków cechują się niską jakością, co znacznie podnosi koszty 

ich eksploatacji i zmusza posiadaczy do korzystania z serwisów. Ponadto powszechne korzystanie 

z generatorów niskiej jakości powoduje zagrożenie dla zdrowia, ze względu na spaliny wydobywające 
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się z urządzeń oraz hałas przez nie powodowany. Dodatkowo na rynku pojawia się stosunkowo duża 

liczba generatorów podrabianych, a ich użytkownicy często nie zdają sobie z tego sprawy. 

Generatory dostępne w analizowanych państwach różnią się pod względem wielkości, jakości 

oraz ceny. Największą popularnością cieszą się generatory do użytku domowego, których ceny 

nie są zbyt wysokie. 

Generatory eksportowane przez przedsiębiorstwo odpowiadają na zapotrzebowanie występujące 

na rynku azjatyckim. Oferta produktów została skonstruowana w taki sposób, by uwzględniać 

potrzeby zarówno gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw czy instytucji, jak i zaspokajać 

popyt większych odbiorców. Czynnikiem zwiększającym konkurencyjność oferty jest fakt 

eksportowania urządzeń o gwarantowanej wysokiej jakości, spełniających wymogi techniczne, 

których cena nie będzie wyższa od dostępnych na rynku generatorów o identycznych parametrach, 

jednak charakteryzujących się niższą jakością. Dzięki spełnianiu najwyższych standardów, 

eksportowane generatory będą bardziej przyjazne środowisku niż dostępne na rynkach produkty 

nierenomowane i podrabiane, a hałas przez nie powodowany będzie mniejszy. Dzięki temu 

przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać niezbędną dla rozwoju eksportu renomę oraz stopniowo 

zwiększać swój udział w rynku. 

Ze względu na wysoką jakość oferowanych produktów, ich cena nie będzie najniższą na rynku, jednak 

zachowa swoją atrakcyjność w oczach klientów. Nabywcy otrzymując gwarancję jakości, zyskają 

bowiem na eliminacji kosztów przeznaczonych na naprawę urządzeń oraz nie będą zmuszeni 

do częstego oddawania generatorów do serwisów, przez co nie będą pozbywać się potrzebnego 

źródła prądu. Dla przykładu, średnia cena dla generatorów 2.0 KVA w Wietnamie wynosi ok. 220$ 

jedne z najtańszych tego typu generatorów można nabyć za około 110$, a jedne z droższych kosztują 

około 340$. Eksportowane przez Spółkę generatory będą ze względu, na jakość droższe niż produkty 

najtańsze na rynku, a ich cena będzie zbliżona do średniej, jednak nie będzie jej znacznie przekraczała. 

Z kolei średnia cena generatora o mocy 5.0 KVA wynosi 450$, przy czym w droższych modelach 

wynosi około 800$. 

Eksportowane przez przedsiębiorstwo generatory posiadają następujące specyfikacje: 

Generatory o mocy 2,0 KVA: 

Maksymalna moc wyjściowa: 2,0KVA 
Moc stała: 1,8 KVA 
Napięcie wyjściowe: 230V 
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz 
Pojemność silnika: 7 litrów 
Waga: 27 kg 
Wymiary: 580 x 320 x 515 
 
 
Generatory o mocy 3,0 KVA: 

Maksymalna moc wyjściowa: 3,0KVA 
Moc stała: 2,5 KVA 
Napięcie wyjściowe: 230v/115v 
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz 
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Silnik: 3000rpm 
Maksymalna moc silnika: 6,5 hp 
Pojemność silnika: 15 litrów 
Waga: 45kg 
Wymiary: 605 x 440 x 530 
 
Generatory o mocy 4,5 KVA: 

Maksymalna moc wyjściowa: 4,5 KVA 
Moc stała: 3,8 KVA 
Napięcie wyjściowe: 230v/115v 
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz 
Silnik: 3000rpm 
Maksymalna moc silnika: 6 hp 
Pojemność silnika: 22 litry 
Waga: 78kg 
Wymiary: 690 x 525 x 550 
 
Generatory o mocy 5,0 KVA: 

Maksymalna moc wyjściowa: 5,0KVA 
Moc stała: 4,5 KVA 
Napięcie wyjściowe: 12v DC, 115v AC, 230v AC 
Częstotliwość wyjściowa: 50Hz 
Silnik: 3000rpm 
Maksymalna moc silnika: 10hp 
Pojemność silnika: 16 litrów 
Waga: 175kg 
Wymiary: 920 x 550 x 750 
 

b) Szczegóły analizy konkurencji 

Do analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa zastosowano następującą skalę: 

Ocena Kategoria 

-2 Duża przewaga konkurenta 

-1 Średnia przewaga konkurenta 

0 Brak różnic lub nieznaczne różnice w stosunku 
do konkurenta 

1 Średnia przewaga naszego przedsiębiorstwa 

2 Duża przewaga naszego przedsiębiorstwa 

Tabela 1 Skala dla analizy konkurencji 
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Poszczególnym czynnikom konkurencyjności zostały nadane wagi, w zależności od ich roli i wpływu na 
pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zastosowano następujący system wag: 

Punkty Czynniki 

5 pkt Kluczowym znaczeniu 

3 pkt Istotnym znaczeniu 

2 pkt Mniejszym znaczeniu 

1 pkt  Bez znaczeniu 

Tabela 2 Wagi czynników 

Na podstawie powyższych kryteriów analiza konkurencyjności przedsiębiorstwa pozwala stwierdzić 

mocną pozycję konkurencyjną: 

Elementy wewnętrzne konkurencyjności (50%)  Waga 

Koszty produkcji  5 

Ceny zbytu  5 

Jakość produktów  5 

Marże handlowe  5 

Poziom techniczny  5 

Szybkość reakcji na zmiany rynku  3 

Doświadczenie na rynku  3 

Jakość kapitału ludzkiego  3 

Reputacja i opinia klientów  3 

Jakość reklamy i promocji  3 

Własna sieć dystrybucji  3 

Wydajność pracy  1 

Zużycie surowców  0 

Inne  0 

Tabela 3 Elementy wewnętrzne konkurencyjności 

Uzasadnienie przyjęcia powyższych wag dla poszczególnych elementów konkurencyjności:  

Przyjęto, że znaczenie czynników zewnętrznych i wewnętrznych ma takie samo znaczenie, 

jako że obydwie grupy mają bezpośredni i znaczący wpływ na możliwość eksportowania generatorów 

do państw azjatyckich oraz zależy od nich pozycja, którą osiągnie przedsiębiorstwo na rynkach 

docelowych. 

Powyższa tabela przedstawia wagi przyznane wewnętrznym elementom konkurencyjności. 

Wagę 5, otrzymały następujące czynniki: 

• Koszty produkcji, ze względu na ich decydujący wpływ dla możliwości eksportowych. 

Znacząco wyższe koszty produkcji od konkurentów podnoszą cenę, a co za tym idzie mogą 

uniemożliwić skuteczne wejście na rynki Azjatyckie, bowiem nabywcy generatorów 

w analizowanych państwach w dużej mierze kierują się ceną towaru. 
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• Ceny zbytu – jest podstawowym kryterium, na podstawie którego podejmowane są decyzje 

o zakupie generatora. Cena oferowana przez przedsiębiorstwo, jak już zostało nadmienione, 

nie będzie jedną z najniższych cen na rynku, jednakże taka strategia cenowa ma swoje 

uzasadnienie w wysokiej jakości oferowanych produktów. 

• Jakość produktów – biorąc pod uwagę, iż ceny generatorów prądu na rynkach analizowanych 

państw azjatyckich są do siebie zbliżone, a cena generatorów znajdujących się w ofercie 

przedsiębiorstwa jest zbliżona do średniej ceny na tych rynkach, jakość oferowanych przez 

Spółkę urządzeń ma decydujące znaczenie dla konkurencyjności oferty. Oferowane produkty 

cechuje stosunkowo długi okres użytkowania oraz niska podatność na usterki. 

• Marże handlowe – wysokość marż ma decydujące znaczenie w negocjacjach 

z dystrybutorami, a w konsekwencji przekłada się na skuteczne wykorzystanie kanałów zbytu. 

•  Poziom techniczny – nowoczesność generatorów oraz spełnianie wysokich norm 

technicznych jest bardzo ważne w państwach azjatyckich, ze względu na istnienie na rynku 

dużej liczby urządzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia i środowiska, niespełniających 

podstawowych norm. 

Wagę 3, otrzymały następujące czynniki: 

• Szybkość reakcji na zmiany rynku – jest to czynnik o istotnym znaczeniu, bowiem rynek 

generatorów prądu w państwach azjatyckich charakteryzuje się dużą dynamiką, a zdolność 

reagowania na zachodzące zmiany i dostosowywania oferty pozwala zachować pozycję 

konkurencyjną. 

• Doświadczenie na rynku – element ten w bezpośredni sposób wpływa na reputację 

eksportera, a znajomość rynku pozwala uniknąć wielu problemów oraz zwiększyć skuteczność 

działań przedsiębiorstwa. 

• Jakość reklamy i promocji – narzędzia marketingowe, jeśli chodzi o branżę generatorów 

prądotwórczych na rynku azjatyckim mają średnią wagę; w państwach azjatyckich istnieje 

duże zapotrzebowanie na takie generatory; promocja i reklama jest ważna jedynie 

w przypadku podkreślenia wysokiej jakości oferowanych produktów, co zostanie 

udowodnione na imprezach targowo-wystawienniczych. Własna sieć dystrybucji – posiadanie 

bądź brak takiej sieci decyduje o pozycji na danym rynku; polska firma eksportująca 

generatory prądotwórcze ma w związku z tym słabszą pozycję od konkurencji, wyposażonej 

w sieć dystrybucji. 

Wagę 1, otrzymały następujące czynniki: 

• Wydajność pracy – czynnik ten ma również niską wagę ze względu na to, iż firma zajmować 

się będzie jedynie eksportem generatorów; wydajność pracy w tym przypadku rozumiana 

będzie, jako stabilne utrzymanie kontaktów handlowych z partnerami handlowymi z krajów 

Azjatyckich. 

 



 

 

 

ul. Łucka 2/4/6 lok.71, 00-845 Warszawa 
Tel: (+48) (22) 890 07 75 Fax: (+48) (22) 300 10 36 

 

Wagę 0, otrzymały następujące czynniki: 

• Zużycie surowców – firma oferująca generatory prądotwórcze sprzedaje gotowe produkty, 

tym samym nie ma potrzeby przetwarzania surowców.  

• Inne – nie występują inne elementy wewnętrzne konkurencyjności.  

 
 

Wagę 5 otrzymały następujące czynniki: 

• Krajowe obciążenia socjalne i podatkowe – polskie firmy są konkurencyjne w stosunku 

do przedsiębiorstw z Europy Zachodniej, gdyż koszty prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce są niższe niż na Zachodzie (niższe podatki dla przedsiębiorstw); kluczowe znaczenie 

w przypadku eksporterów mają koszty pośrednie – uzyskanie odpowiednich zezwoleń 

na eksport; ważnym elementem są jednak obciążenia socjalne, które w polskich firmach 

stanowią znaczący procent w ich wydatkach; obciążenia socjalne i podatkowe są kluczowym 

czynnikiem przy rozważeniu eksportu. 

• Charakter rynku – ze względu na duży popyt na generatory prądotwórcze w Azji, ten czynnik 

również uzyskał najwyższą wagę; popyt na tego typu urządzenia wynika z braku podłączenia 

wielu mieszkańców do sieci elektrycznej (ponad 70% mieszkańców niektórych wysp Indonezji 

nie ma podłączenia do energii elektrycznej) 

• Cła importowe – w przypadku eksportu ten czynnik jest również kluczowy; konkurencyjność 

produktów zależy od istnienia, bądź braku ceł importowych; w Azji takie cła mogą 

występować, gdyż w przeciwieństwie do krajów UE i EOG nie istnieje tam unia celna. 

• Kurs walutowy i tendencje jego zmiany – kursy walut wielu państw azjatyckich nie należą 

do najbardziej stabilnych, dlatego ten czynnik ma kluczową wagę; jeżeli kurs znacząco 

się obniży, wtedy sprzedaż generatorów staje się nieopłacalna i musi dojść do wzrostu ceny; 

Tabela 4 Elementy zewnętrzne konkurencyjności 

Elementy zewnętrzne konkurencyjności (50%) Waga 

Krajowe obciążenia socjalne i podatkowe 5 

Charakter rynku 5 

Cła importowe 5 

Kurs walutowy i tendencje jego zmiany 5 

Charakter utrudnień administracyjnych 5 

Dostęp do sieci dystrybucji 3 

Wewnętrzny rynek pracy 3 

Lokalizacja przedsiębiorstwa i rynku 3 

Skłonność nabywców do akceptacji nowości 1 

Koszty dostępu do kapitału 1 

Reputacja kraju producenta 1 

Akceptacja zagranicznych marek produktów 0 

Inne 0 
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• Charakter utrudnień administracyjnych – należą do nich wszelkiego rodzaju licencje, 

zezwolenia, certyfikaty dopuszczające do rynku; utrudnienia dla eksporterów mogą 

występować w Azji, gdyż nie obowiązuje tam zasada niedyskryminacji w handlu. 

Wagę 3 otrzymały następujące czynniki:  

• Dostęp do sieci dystrybucji – czynnik ten jest również znaczący, gdyż wiele zależy od zdobycia 

kontaktów handlowych na mało znanych rynkach państw azjatyckich (w szczególności 

Indonezji, Wietnamu); wiele zależy od aktywności firmy w celu uzyskania dostępu do sieci 

dystrybucji. 

• Wewnętrzny rynek pracy – rynek pracy determinuje konkurencyjność przedsiębiorstwa 

w dwojaki sposób; po pierwsze większą wagę mają koszty zatrudnienia, które zostały 

oznaczone wagą 5 w ramach elementu krajowe obciążenia socjalne i podatkowe; po drugie 

wiele zależy od dostępności kapitału ludzkiego, czyli specjalistów od sprzedaży generatorów 

prądotwórczych na rynkach państw azjatyckich, którzy muszą posiadać niezbędne kwalifikacje 

(znajomość technik sprzedaży, języków obcych). 

• Lokalizacja przedsiębiorstwa i rynku – ten czynnik decyduje o konkurencyjności, gdyż dobra 

lokalizacja oznacza mniejsze koszty transportu; mogą się pojawić pewne utrudnienia 

w bezpośrednich kontaktach handlowych, ze względu na odległość i słabo rozwiniętą sieć 

połączeń lotniczych z Polski do Indonezji i Wietnamu. 

Wagę 1 otrzymały następujące czynniki: 

• Skłonność nabywców do akceptacji nowości – nowe generatory prądotwórcze będą 

urządzeniami wysokiej jakości, zatem istnieje niewielkie ryzyko braku akceptacji tego typu 

produktów przez nabywców; 

• Koszty dostępu do kapitału – czynnik ten nie ma zbyt dużej wagi z racji na łatwą dostępność 

do kredytów; zaletą jest także możliwość dofinansowania z funduszy strukturalnych UE. 

Reputacja kraju producenta – na rynkach Azjatyckich przywiązuje się niewielką wagę do kraju 

pochodzenia produktów, w szczególności jeśli chodzi o generatory prądotwórcze. 

Wagę 0 otrzymały następujące czynniki: 

• Akceptacja zagranicznych marek produktów – kraje azjatyckie są zmuszone do importu 

urządzeń takich jak generatory prądotwórcze. 

• Inne - nie występują inne elementy zewnętrzne konkurencyjności. 

Poniższa analiza konkurencyjna wskazuje na to, iż generatory prądotwórcze oferowane przez polską 

firmę mogą konkurować z ofertą angielską i japońską. Wynika to z faktu zaoferowania produktów 

o wysokiej jakości oraz lepszych warunkach działania przedsiębiorstwa handlowego (niższe koszty 

pracy). W Polsce niższe są również koszty produkcji i ceny zbytu generatorów. Mało realne okazuje 

się konkurowanie z ofertą chińskich firm. Chińczycy oferują generatory prądotwórcze za dużo niższą 

cenę. 
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50% 
Elementy wewnętrzne 

(1/2) 
Ocena 

Ocena X 
waga 

Ocena 
Ocena X 

waga 
Ocena 

Ocena X 
waga 

Element konkurencyjności Waga       
Konkurent    Anglia Japonia Chiny 

Koszty produkcji 5 2 10 2 10 -2 -10 
Ceny zbytu 5 1 5 1 5 -2 -10 
Jakość produktów 5 2 10 2 10 2 10 
Marże handlowe 5 0 0 0 0 -1 -5 
Poziom techniczny 5 -1 -5 0 0 2 10 
Szybkość reakcji na zmiany 
rynku 

3 -1 -3 2 6 -1 -3 

Doświadczenie na rynku 3 -2 -6 -2 -6 -1 -3 
Jakość kapitału ludzkiego 3 -1 -3 0 0 2 6 
Reputacja i opinia klientów 3 -2 -6 -1 -3 2 6 
Jakość reklamy i promocji 3 -2 -6 -1 -3 0 0 
Wydajność pracy 1 0 0 0 0 -2 -2 
Zużycie surowców 0 0 0 0 0 0 0 
Własna sieć dystrybucji 3 -1 -3 -2 -6 -1 -3 
Razem 3 ----- -7 ---- 13 ---- -3 

50% Elementy zewnętrzne 
(1/2) 

Ocena 
Ocena X 

waga 
Ocena 

Ocena X 
waga 

Ocena 
Ocena X 

waga 
Tabela 5 Oceny konkurentów 

Nazwa elementu konkurencyjności Waga 
 
Konkurent z 
 Anglii 

 
Konkurent z 
Francji 

 
Konkurent z 
Chin 

Krajowe obciążenia socjalne i podatkowe 5 2 10 2 10 -2 -10 

Charakter rynku 5 0 0 0 0 0 0 

Cła importowe 5 0 0 0 0 -1 -5 

Kurs walutowy i tendencje jego zmiany 5 0 0 0 0 0 0 

Charakter utrudnień administracyjnych 5 -1 -5 -1 -5 0 0 

Dostęp do sieci dystrybucji 3 -2 -6 -1 -3 -1 -3 

Wewnętrzny rynek pracy 3 2 6 2 6 -2 -6 

Lokalizacja przedsiębiorstwa i rynku 3 -1 -3 -1 -3 0 0 

Skłonność nabywców do akceptacji nowości 1 0 0 0 0 0 0 

Koszty dostępu do kapitału 1 1 1 1 1 1 
1 

 
Reputacja kraju producenta 1 -1 -1 1 1 -2 -2 

Akceptacja zagranicznych marek produktów 0 0 0 0 0 0 0 

Razem ---- ---- 3 ---- 7 ---- -25 

Razem elementy zewnętrzne i wewnętrzne 
1/2 (EW+EZ) 

---- ---- 2 ---- 10 ---- -14 

 
Tabela 6 Oceny konkurentów c.d. 
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3. Opracowanie dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej 

Indonezja 

Spośród ponad 200 milionowej populacji duża liczba Indonezyjczyków obecnie nie ma dostępu 
do rozsądnego i przystępnego cenowo źródła energii elektrycznej. Szacuje się, że 70 milionów 
mieszkańców jest niepodłączona do elektryczności i musi polegać na innych źródłach energii. 
Problem głównie tkwi w obszarach wiejskich, gdzie trzy czwarte społeczeństwa żyje w skrajnej 
biedzie, głownie poza centrum ekonomicznych kraju stanowiącym wyspy Jawa i Sulawesi. 1 

W ostatnich latach nastąpiła generalna poprawa jakości życia mieszkańców, jak również wzrost 
demograficzny co skutkuje gwałtownym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną 
wśród obywateli. Obecnie jedynym dużym dostawcą energii jest państwowe przedsiębiorstwo 
PLN (Indonesian State Electricity Company).  Rząd Indonezji dostrzega istotę wzrostu współczynnika 
dostępności do energii elektrycznej, który jest niezbędny do zachowania wzrostu gospodarczego 
i należytego poziomu konkurencyjności. Wzrostowi gospodarczemu nie sprzyja fakt, że poziom 
elektryfikacji w Indonezji jest znacząco niższy niż wśród krajów ościennych. Pomimo starań rządu 
nie wydaje się możliwym aby w najbliższych latach znacząco zwiększyć współczynnik dostępności 
konsumentów do energii elektrycznej. PLN posiada zasoby, aby dostarczyć elektryczność 
do znaczącej liczby mieszkańców kraju, jednak zasięg działania ma praktycznie ograniczony 
do regionów zurbanizowanych. Ogromna liczba niepodłączonych do prądu żyje poza tym okręgiem 
i w regionach wiejskich gdzie taryfy cenowe nie są w stanie pokryć kosztów działalności narodowego 
dystrybutora. Nadal istnieją regiony, gdzie poziom elektryfikacji jest mniejszy niż 30%1. 

Niemożność pokrycia kosztów wraz z ograniczonymi możliwościami dystrybucyjnymi znacząco 
redukuje zdolność PLN do ekspansji na tereny wiejskie. Sytuacja ta daje podstawę do rozwiązań 
małoskalowych, takich jak dystrybucja małych generatorów prądotwórczych. Warto też nadmienić, 
że Indonezja ze względu na położenie i wyspiarski charakter państwa nie utrzymuje stosunków 
handlowych z innymi krajami w dziedzinie energii. 

 

Wietnam 

Wietnam, w wyniku wielowiekowych migracji plemiennych, trwających do XX wieku, jest krajem 
wielonarodowościowym. Rdzenni Wietnamczycy (Kinh) stanowią 85% mieszkańców kraju. 
Zamieszkują oni głównie tereny nizinne, o długoletniej tradycji rolniczej. Stanowią grupę osiadłą 
w deltach Rzeki Czerwonej i Mekongu, na nizinach nadmorskich oraz w miastach i przywiązaną 
do miejsca pochodzenia swoich rodów. Ponad 10% mieszkańców to grupy plemienne, należące 
do 53 narodowości, ukształtowanych w procesach różnorodnych migracji, zarówno ekonomicznych 
jak i obyczajowych. Niniejsze grupy plemienne zamieszkują głównie w górzystych częściach kraju 
i charakteryzują się dużą rozpiętością poziomu cywilizacyjnego. Najliczniejsze z nich to: Tay (ok. 1,5 
mln osób), Thaj (1,3 mln), Muong (1,1 mln), Chińczycy (0,9 mln) Khmerowie (1,1 mln) i inne. 

Wietnam dysponuje licznymi zasobami naturalnymi, między innymi węglem, ropą naftową i gazem 
naturalnym. Zasoby ropy naftowej są szacowane na ponad  500 000 ton. Niestety pomimo 
ogromnych pokładów ropy, kraj nie posiada możliwości rafineryjnych i musi eksportować surowiec, 

                                                        
1
  “Electricity for all: Options for increasing access in Indonesia” Bank Światowy, Dżakarta 2005, dane 

estymowane na rok 2012 
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a następnie sprowadzać produkty przetworzone. W budowie są już jednak trzy rafinerie ropy 
naftowej.  

Przemysł jest głównym motorem napędzającym wzrost gospodarczy w Wietnamie i odpowiada 
za dostarczenie 425 milionów dolarów, co stanowi około 35% PKB. Najważniejsze dziedziny 
przemysłu, to tekstylia i obuwie, a także produkcja cementu, stali i montaż samochodów. Około 40% 
przemysłu znajduje się ciągle w rękach państwowych, przy czym co najmniej czwarta część zakładów 
państwowych jest deficytowa. Wietnamskie zakłady są z reguły małe i słabe kapitałowo. 
Przy przewidywanym coraz większym otwarciu gospodarczym kraju, wiele z nich może nie wytrzymać 
konkurencji. 

Około 1 mln gospodarstw domowych, głównie w obszarach górskich i na wyspach, wciąż nie ma 
dostępu do energii elektrycznej. Celem rozszerzenia dostępu do energii elektrycznej, wiejskie 
i górzyste tereny kraju zostały w grudniu 2007 r. włączone w Narodową Strategię Rozwoju 
Energetyki. Niniejsza Strategia przewiduje, że wszystkie wiejskie gospodarstwa domowe będą 
posiadały dostęp do energii elektrycznej do roku 2020 roku. Wyzwaniem będzie jednak określenie 
najodpowiedniejszego sposobu dostarczenia tym gospodarstwom domowym energii elektrycznej, 
z uwagi na fakt, że większość z nich znajduje się w obszarach ubogich, górskich i o utrudnionym 
dostępie. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki tej strategii liczba ludności ubogiej będzie malała. 
Ponadto w celu zapewnienia lepszej dostępności energii w 2009 r. premier Wietnamu zmniejszył 
cenę energii elektrycznej za pierwsze 50 kWh konsumpcji. 

Biorąc pod uwagę kontekst społeczny, polityczny i kulturowy, niektóre doświadczenia z elektryfikacji 
poszczególnych części wietnamskich obszarów wiejskich są specyficzne i charakterystyczne dla tego 
regionu. Niemożliwym byłoby replikowanie elektryfikacji z innych regionów na grunt tych regionów 
wietnamskich i odwrotnie. 

Dotychczasowe sukcesy Wietnamu w obszarze elektryfikacji obszarów wiejskich mogą być 
wyjaśnione przez szereg czynników, w tym przede wszystkim stabilną pozycję i przewidywalne 
działania rządu, który reaguje na popyt ze strony społeczeństwa. Ponadto rząd proponuje 
długoterminową wizję, opartą na elastyczności i dostosowywania procesu elektryfikacji do potrzeb 
rynku. 

 

4. Opracowanie dotyczące badania wybranych rynków docelowych 

Załączone poniżej wykresy pokazują i uzasadniają w pełni naszą decyzję, co do wyboru Azji, 

jako miejsca docelowego naszego przedsięwzięcia. Ilustrują one sytuację na rynku energetycznym, 

potwierdzając nasz wybór krajów Azji południowo-wschodniej, jako że obszar ten sprawia wrażenie 

lepiej prosperującego i radzącego sobie z dostawami energii oraz z ilością potencjalnych inwestorów, 

jakich do tej pory przyciągnął rozbudowując w ten sposób pewnego rodzaju konkurencję na rynku 

energetycznym. 
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Informacje o rynkach docelowych: 

Kraj Indonezja Wietnam 
Ludność (w mln) 248,645 91,519 
Procent osób zamieszkujących miasta 35 20,8 
Procent osób podłączonych do źródła prądu[2] 64,5 96,2 

Zużycie elektryczności przypadające na 1 osobę 2002r, (kWh) [2] 372,18 295,57 

3Zużycie elektryczności przypadające na 1 osobę 2006r, (kWh) [2] 429,41 616,09 

Zużycie elektryczności przypadające na 1 osobę 2012r, (wkWh) [2] 507,15 1103,59 

Przewidywany wzrost zapotrzebowania w najbliższych latach (%) 4,5 15,6 
Tabela 7 Skrócone podsumowanie 

Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej (w miliardach KWH) [2]: 

 

Indonezja 

Na wykresie numer jeden przedstawiono poziom produkcji oraz konsumpcji energii elektrycznej. 

Od roku 2000 produkcja energii stale rosła, czemu towarzyszył wzrost konsumpcji. Sytuacja taka miała 

miejsce, aż do roku 2009 gdzie nastąpiło załamanie produkcji energii, które prawdopodobnie było 

odpowiedzią na zmniejszenie zapotrzebowania ze strony klientów na energię elektryczną. Sytuacja 

ta została spowodowana najprawdopodobniej przez kryzys w gospodarce światowej. Produkcja 

energii elektrycznej zaczęła wzrastać ponownie od roku 2012. 

 

Wykres 1. Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej- Indonezja 

 

 

                                                        
2
 CIA – The World Factbook, 2011, dane estymowane na rok 2012 
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Wietnam 

Wykres numer 2 podobnie jak wykres numer jeden opisuje sytuację na rynku wytwarzania energii 
elektrycznej po przez krzywe produkcji oraz konsumpcji. Od roku 2000 aż do roku 2005 następował 
nieduży jednak ciągły wzrost zarówno produkcji jak i konsumpcji energii elektrycznej. W roku 2006 
następuje wzrost produkcji oraz gwałtowny wzrost konsumpcji, co sprawia, że potrzeby 
konsumenckie na dostarczenie energii były większe niż jej produkcja. W 2007 następuje gwałtowny 
spadek konsumpcji oraz niewielki spadek produkcji energii elektrycznej. Od roku 2007 aż do roku 
2012 możemy zaobserwować wzrost zarówno konsumpcji energii jak i jej produkcji. Wzrost ten jest 
bardziej dynamiczny niż ten odnotowany w latach 2000-2005. 

 

Wykres 2. Produkcja i konsumpcja energii elektrycznej- Wietnam 

 

5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy 

rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport 

Firma nie prowadziła dotychczas eksportu. Obecnie chce rozszerzyć działalność o eksport 

w oparciu o wstępne rozmowy z kontrahentami, które wskazują na zainteresowanie przyszłą usługą. 

Nowa usługa znacząco podniesie prestiż Firmy i wpłynie na umocnienie jej pozycji nie tylko na rynku 

polskim, ale i międzynarodowym. Podjęta, innowacyjna dla Firmy działalność, będzie prowadzona 

dzięki wdrożeniu nowoczesnych systemów zarządzania procesem międzynarodowej wymiany. Nowa 

usługa poszerzy portfolio już świadczonych przez firmę usług na rynku międzynarodowym. 

Firma posiada odpowiednie zasoby ludzkie, które w razie potrzeby zostaną rozszerzone. Kadra 

ta poprzez doświadczenie w zakresie doradztwa w wymiarze międzynarodowym predestynuje 

do powzięcia nowej działalności. Firma Posiada zarówno bazę lokalową, jak i niezbędne wyposażenie 

biurowe. Powyższe czynniki pozwolą na płynne prowadzenie nowej działalności. Planowane szkolenia 

oraz zakup odpowiedniego oprogramowania wpłyną na najwyższą jakość świadczenia nowej usługi. 

Długotrwała płynność finansowa gwarantuje optymalne wykorzystanie środków przyznanych 

na pomoc przy inwestycji, jak i dalszy jej płynny rozwój. 
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6. Analiza SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków 

docelowych 

 

Indonezja 

1. Mocne Strony Projektu 
 

• popyt wynikający z dużego odsetka mieszkańców niemających stałego podłączenia 
do źródeł prądu, jako że 70 milionów mieszkańców nie ma dostępu do elektryczności; 

• możliwość dostarczenia energii elektrycznej w te regiony kraju, gdzie ona nie dociera 
ze względów geograficznych; 

• przyczynienie się do ograniczenia ilości wycinanych drzew, z racji dostarczenia 
generatorów, które w pewnym stopniu będą mogły zastąpić korzystanie z węgla 
drzewnego; 

• możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na rozwój wiosek i miasteczek Indonezji 
i zwiększenia poziomu mechanizacji pracy; 

• możliwość zdobycia zaufania lokalnej społeczności, co przyczyni się do dalszej 
współpracy w zakresie sprzedaży innych produktów, np. paneli słonecznych 

• możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen 
 

 

2. Słabe Strony Projektu 
 

• problemy z dostawą generatorów wynikającą z położenia docelowych miejsc dostawy 
oraz położenia państwa we wschodniej Azji i regionie wyspiarskim; 

• brak współpracy z profesjonalistami oraz ekspertami zamieszkującymi w Indonezji 
i orientującymi się dokładnie w obecnej sytuacji rynkowej; 

• bariery prawno – administracyjne; 

• możliwa konieczność dofinansowania projektu przez tamtejszy rząd z racji ubóstwa 
społeczeństwa; 

• koszty ubezpieczenia sprzętu 
 
 

3. Szanse 
 

• wysoki i stabilny przewidywany wzrost popytu na elektryczność, w najbliższych latach 
na poziomie 5,6%; 

• znacząca liczba mieszkańców; 

• słabo rozwinięty rynek szczególnie poza obszarami miejskimi; 

• różnorodność grup społecznych, co przyczyni się do bogactwa naszej oferty, 
która będzie mogła być skierowana i nastawiona na potrzeby różnych odbiorców; 

• ugruntowanie pozycji firmy na rynku indonezyjskim; 

• polepszenie wizerunku firmy; 
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4. Zagrożenia 
 

• istnienie na rynku silnego konkurenta o pozycji monopolistycznej; 

• potencjalne ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników i dla sprzętu; 

• brak pewności, co do zrealizowania transakcji finansowej; 

• nierównomierne rozmieszczenie ludności, co może utrudniać dystrybucję; 
 

Wietnam 

1. Mocne Strony Projektu 
 

• popyt ze strony indywidualnych odbiorców ze względu na progresywny system cenowy 
energii elektrycznej( im wyższe zużycie tym wyższa cena jednostki energii); 

• popyt ze strony przemysłu, używającego generatorów jako wspomagającego źródła 
energii, ze względu na kary umowne na rzecz dystrybutorów energii ze względu 
na przekroczenie zakładanego rocznego zużycia;  

• możliwość dostarczenia energii elektrycznej w te regiony kraju, gdzie ona nie dociera 
ze względów geograficznych; 

• możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na rozwój wiosek i miasteczek Indonezji 
i zwiększenia poziomu mechanizacji pracy; 

• możliwość zdobycia zaufania lokalnej społeczności, co przyczyni się do dalszej 
współpracy w zakresie sprzedaży innych produktów, np. paneli słonecznych; 

• możliwość zaoferowania konkurencyjnych cen; 
 
 

2. Słabe Strony Projektu 
 

• relatywnie tania energia elektryczna, której cena utrzymywana jest na stałym poziomie 
0,05 dolarów/kWh; 

• problemy z dostawą generatorów wynikającą z położenia docelowych miejsc dostawy 
oraz położenia państwa we wschodniej Azji; 

• brak współpracy z profesjonalistami oraz ekspertami zamieszkującymi w Wietnamie 
i orientującymi się dokładnie w obecnej sytuacji rynkowej; 

• bariery prawno – administracyjne; 

• możliwa konieczność dofinansowania projektu przez tamtejszy rząd z racji ubóstwa 
społeczeństwa; 

• koszty ubezpieczenia sprzętu; 
 

3. Szanse 
 

• wysoki i stabilny przewidywany wzrost popytu na elektryczność (szacowany popyt 
ma wzrosnąć 5-krotnie do roku 2025) , dotychczas 12,3% w skali roku; 

• szybki rozwój przemysłu, który jest potencjalnym odbiorcą generatorów typu back-up; 

• słabo rozwinięty rynek szczególnie poza obszarami miejskimi; 

• różnorodność grup społecznych, co przyczyni się do bogactwa naszej oferty, 
która będzie mogła być skierowana i nastawiona na potrzeby różnych odbiorców; 
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4. Zagrożenia 

 

• istnienie na rynku silnego konkurenta; 

• brak rafinerii; cena ropy oparta na wycenie na rynkach światowych( ryzyko nagłego 
i dużego wzrostu ceny); 

• wykorzystanie w większym stopniu dostępnych licznych surowców energetycznych; 

• nierównomierne rozmieszczenie ludności, co może utrudniać dystrybucję; 
 

 

7. Opis celów i strategii eksportowej 

Celem jest pozyskanie odbiorców i długofalowe wejście na wybrane rynki tak, aby doprowadzić 

do 0,3% udziału produktów Spółki na wskazanych rynkach. Sukcesywne poszerzanie zasięgu 

terytorialnego i asortymentowego, pozwoli objąć jak największą część terytorium i jak największą 

liczbę potencjalnych klientów. 

Pierwszym celem jaki został postawiony przed firmą jest wejście na rynki 2 państw azjatyckich 

(Indonezji i Wietnamu). Strategia eksportowa firmy składa się z dwóch kroków: 

krok pierwszy – eksport pośredni, cel: podpisanie umów z dwoma pośrednikami (po 1 w każdym 

państwie). 

krok drugi – eksport bezpośredni, na zasadach umowy typu joint-venture, cel: wybór po jednej firmie 

współpracującej przy eksporcie generatorów prądotwórczych dla każdego z państw. 

Krok pierwszy strategii eksportowej polega po pierwsze na znalezieniu właściwych pośredników 

handlowych. Taki element strategii stosuje wiele firm, chcących wejść na rynek od podstaw – 

nie mając własnej sieci dystrybucji, posiadając słabo rozwiniętą sieć kontaktów handlowych. 

Podpisanie umów z pośrednikami wiąże się także z niższymi kosztami prowadzenia działalności. 

To pośrednik zajmuje się sprawami związanymi z dystrybucją, sprzedażą bezpośrednią. Eksport 

pośredni zmniejsza ryzyko porażki wejścia na rynek nowych generatorów prądotwórczych. Pośrednicy 

znają rynki lokalne i zależy im na sprzedaży generatorów. Kluczowym elementem w przypadku 

eksportu pośredniego jest właściwy wybór pośredników. Wadami takiego rodzaju eksportu są wolny 

przepływ informacji, jeśli chodzi o tendencje rynkowe oraz mniejszy zysk dla firm. Dla zmniejszenia 

uciążliwości tego typu wad zastosowane zostaną pewne narzędzia. W ramach kroku pierwszego 

podjęte zostaną działania, mające na celu monitorowanie rynków Indonezji i Wietnamu (przede 

wszystkim własne badania rynku). Mniejszy zysk z tytułu sprzedaży produktów rekompensuje 

natomiast możliwość pozyskania partnerów handlowych i efektywnego wejścia na rynki azjatyckie. 

Krok drugi strategii eksportowej polega na podpisaniu umowy joint-venture z dwoma z pośrednikami 

(po jednym w każdym państwie). Umowa taka polega na założeniu wspólnego przedsiębiorstwa 

złożonego z firmy polskiej i wybranego pośrednika. Przy powstaniu tego typu przedsiębiorstwa ważna 

jest wcześniejsza współpraca z firmą, która będzie współuczestniczyła w takim przedsięwzięciu. 

W związku z tym, do partnerstwa w ramach joint-venture zostanie zaproszony pośrednik, wcześniej 
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współpracujący z firmą polską w ramach eksportu pośredniego. Umowa joint-venture zostanie 

podpisana po roku współpracy w ramach eksportu pośredniego. Do kryteriów wyboru wspólnika 

do nowego przedsiębiorstwa zaliczone będą między innymi: wyniki w pozyskiwaniu nabywców 

generatorów, wzajemne relacje firma-pośrednik (dotrzymywanie umów, współpraca przy badaniach 

rynku) oraz kondycja finansowa pośrednika. Pomocny w wyborze pośrednika będzie zakup usług 

consultingowych. Ważnym elementem będą także bezpośrednie negocjacje z pośrednikiem. Dobre 

przygotowanie się do joint-venture zminimalizuje ryzyko zagrożeń dla tego typu eksportu (podpisanie 

umowy z niewłaściwą firmą, problemy z wymianą informacji). Warto nadmienić, iż przedsięwzięcie 

joint-venture okaże się korzystne zarówno dla Spółki, jak również pośrednika. Firma ugruntuje swoją 

pozycję na rynkach państw azjatyckich. Pośrednik zyska dostęp do więcej niż jednego rynku – będzie 

mógł rozszerzyć swoją działalność na większą liczbę państw. 

 

8. Rekomendacja rozwoju działalności eksportowej 

Strategia eksportu złożona z dwóch kroków w znacznym stopniu pozwoli wykorzystać potencjał firmy, 

oferującej generatory prądotwórcze wysokiej jakości. W przypadku możliwości zaoferowania tańszych 

produktów, firma podjęłaby od razu krok sprzedaży bezpośredniej, gdyż łatwo jest sprzedać produkt 

o konkurencyjnej cenie bez sieci dystrybucji i kontaktów handlowych. W przypadku International 

Business Mamagement oferowanie produktów nieco droższych, o wyższej jakości sprawia, że trzeba 

skorzystać z usług pośredników. Pośrednicy lepiej znają rynki lokalne, dzięki czemu znajdą nabywców 

na produkty Spółki. Po ugruntowaniu sobie pozycji na rynkach 2 państw azjatyckich, zostaną podjęte 

kroki w celu zwiększenia zysku ze sprzedaży generatorów, czyli przejście do kroku eksportu 

bezpośredniego joint-venture. 

Odnosząc się do wstępnego harmonogramu wdrażania strategii eksportowej (punkt 11 Planu rozwoju 

eksportu), wyznacza się następujące terminy realizacji strategii eksportu: 

Krok pierwszy – eksport pośredni obejmuje Etapy I-III z harmonogramu (od 20.11.2012 

do 30.11.2013). 

Krok drugi – eksport bezpośredni, joint-venture obejmuje etap IV harmonogramu (od 1.12.2013 

do 31.04.2013). 

W ramach kroku pierwszego (eksport pośredni) należy podjąć działania w celu wyboru odpowiednich 

partnerów handlowych, którzy staną się pośrednikami sprzedaży. Dla dokonania właściwego wyboru 

partnerów zostaną zakupione odpowiednio przygotowane w tym celu bazy danych. Firma 

eksportująca weźmie udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Ważnym elementem będzie 

także organizacja i udział w misjach gospodarczych w krajach azjatyckich. Misje gospodarcze, 

podobnie jak targi są doskonałą okazją do sprawdzenia kontaktów handlowych zaczerpniętych 

z baz danych. Równocześnie rozpoczną się zamówione przez firmę polską badania rynku. Są one 

konieczne, gdyż eksporterowi nie zależy jedynie na zysku z tytułu sprzedaży, lecz na 0,3 % udziale 

w rynkach. 

Kolejnym stadium wdrażania strategii rozwoju eksportu będzie podpisanie umów z pośrednikami 

handlowymi. W tym celu eksporter zamówi usługi prawne. Doradztwo prawne pomoże uniknąć 
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nieprecyzyjnych zapisów w umowach z przyszłymi partnerami handlowymi. Po podpisaniu umów 

o pośrednictwo handlowe firma pozostanie ciągle aktywna na rynku azjatyckim, jeśli chodzi 

o promocję. W tym celu zostanie złożone zamówienie na opracowanie logo i znaku firmowego. Logo 

i znak firmowy potrzebne są dla wyrobienia marki wśród nabywców z Azji. Będzie to pierwsze 

działanie z dziedziny marketingu i promocji. Azjatyccy nabywcy naszych produktów powinni wiedzieć, 

iż wysokiej jakości generatory prądotwórcze pochodzą od importera z Polski. Po opracowaniu znaku 

towarowego firmy nastąpi wzmożenie działalności promocyjnej. Wykluczana jest reklama (media, 

outdoor itp.), lecz promocja skoncentruje się na targach. Od IV etapu realizacji projektu eksporter 

częściej będzie się pojawiać na imprezach tego typu. W tym celu konieczny będzie zakup usług 

doradczych, które pomogą podjąć decyzję, jakie targi warto odwiedzać. Równocześnie 

podtrzymywana będzie współpraca z pośrednikami. Ważne jest w tym wypadku także monitorowanie 

współpracy z firmami-pośrednikami. 

Dla przejścia od eksportu pośredniego do eksportu bezpośredniego, należy odpowiednio 

się przygotować. Dlatego też, firma eksportująca będzie monitorowała proces współpracy między 

pośrednikami. Z pośredników zostanie wybrana jedna firma dla każdego z krajów, której zaproponuje 

się współpracę na zasadzie wspólnego przedsiębiorstwa typu joint-venture. Podstawą do wyboru firm 

do dalszej współpracy będą usługi consultingowe. Zostanie opracowany schemat podjęcia takiej 

decyzji, gdzie określone czynniki będą miały przypisane odpowiednią wagę. Kluczowe okażą się 

kondycja finansowa partnera - konieczność zainwestowania w związku z ekspansją na rynki innych 

państw azjatyckich. Niezmiernie ważna będzie sprawna wymiana informacji - zadecyduje 

o późniejszym sukcesie nowej spółki. Dużą wagę należy przywiązać także do wyników sprzedaży 

bezpośredniej - lepsze decydują o tym, że pośrednik poradzi sobie ze sprzedażą naszych produktów 

na innych rynkach. Rezultatem badań będzie ranking firm pośredników zdolnych do założenia spółki 

joint-venture. Następnie złożona zostanie propozycja utworzenia takiej spółki firmie z pierwszej 

pozycji rankingu, dla danego kraju. Tym samym nasza firma przystąpi do negocjacji z pośrednikiem. 

Jeżeli najlepszy z naszego punktu widzenia pośrednik zrezygnuje z udziału w nowej spółce, 

to propozycja zostanie złożona firmie, która zajęła drugie miejsce w rankingu. 

Przejście z eksportu pośredniego do formy bezpośredniej nastąpi w grudniu 2013 roku. Zostaną 

przygotowane odpowiednie analizy prawne dla potrzeb stworzenia nowej spółki. Nasza firma 

równocześnie będzie przygotowywała się do utworzenia wspólnej sieci dystrybucji z partnerem 

w ramach joint-venture. W tym celu ważny będzie transport i ubezpieczenie naszych produktów 

oraz ich odpowiedniego przygotowania do dostawy. Równocześnie nastąpi kolejne wzmożenie 

działalności promocyjnej. Firma polska wraz z pośrednikiem podejmie wspólną kampanię promocyjną 

nowoczesnych generatorów prądotwórczych. Po zakończeniu Etapu IV harmonogramu planuje się 

wdrożenie kampanii reklamowej w mediach (głównie prasa) oraz reklamy typu outdoor. 

Jest to odpowiedni moment dla działań marketingowych, gdyż nabywcy będą mogli rozpoznawać 

nasze produkty, które były wcześniej w sprzedaży w ramach eksportu pośredniego. 

Podsumowując, wybrana strategia eksportowa zakłada bezpieczne wejście na rynek generatorów 

prądotwórczych, poprzez eksport pośredni. Ta forma nie zostanie kontynuowana do końca, 

gdyż wiązałoby się to z niewykorzystaniem potencjału firmy, a w konsekwencji uzależnieniu się 

od pośredników. Z tej racji argumentuje się przejście do kroku sprzedaży bezpośredniej w ramach 

korzystnego wariantu joint-venture. 
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9. Wskazanie i uzasadnienie wyboru, co najmniej dwóch z następujących działań do realizacji przez 

przedsiębiorcę, w tym, co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. c-f: 

a) Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, 

b) Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, 

c) Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, 

d) Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów 

przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, 

e) Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 

eksportowej, 

f) Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych 

rynkach docelowych. 

 

Z listy działań do realizacji wybieramy: 

• udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 

(działanie a), 

• organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą (działanie d), 

• wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (działanie c), 

• doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności 

eksportowej (działanie e), 

• doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych 

rynkach docelowych (działanie f). 

Organizację i udział w misjach gospodarczych został wybrany ze względu na to, że misje 

są pod szczególną opieką i dają możliwość lepszego wprowadzenia na miejscowy rynek. Chcemy 

uczestniczyć w misjach gospodarczych, tak żeby jak najszybciej i maksymalnie skutecznie trafić 

do partnerów gospodarczych zza granicy. 

Firma zamierza skorzystać z profesjonalnych doradczych portali internetowych oraz przedsiębiorstw 

handlowych i ambasad naszego kraju oraz Unii Europejskiej w celu wyszukiwania i doboru partnerów 

na rynkach docelowych tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Drugim sposobem 

na wyszukanie nabywców naszych produktów będzie udział w zagranicznych targach poświęconych 

energetyce. 

Specyfika lokalnych rynków powoduje, że ważne jest skorzystanie z doradztwa finansowego 

i eksportowego, tak by maksymalnie zabezpieczyć nasze interesy, zmniejszyć ryzyko i pozyskać 

jak najwięcej dostępnych środków na działalność eksportową oraz uzyskać możliwość ubezpieczenia 

tejże działalności. 
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10. Szacowana wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych 

do zrealizowania opracowanej strategii 

Całkowite koszty wdrożenia planu rozwoju eksportu i zawartej w nim strategii eksportowej określa 

się na około  505 000 PLN. 

W ramach tej kwoty planuje się następujące działania: 

1. Wyszukanie firmy zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie w zakresie strategii 

finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej do krajów azjatyckich 

i zlecenie jej przygotowania przedsięwzięcia eksportu generatorów dużych mocy od strony 

technicznej, tj. przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań prawnych i logistycznych. 

2. Wyszukanie firmy zewnętrznej specjalizującej się w doradztwie w zakresie opracowania 

koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych i zlecenie 

jej opracowanie i wdrożenie kampanii promującej eksportowane generatory na rynkach 

docelowych. 

3. Wyszukanie firmy zewnętrznej znającej specyfikę rynków azjatyckich i mającej doświadczenie 

w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych, a następnie zlecenie tejże 

firmie wyszukania najlepiej rokujących, potencjalnych partnerów handlowych na każdym 

z rynków docelowych. 

4. Organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą. Wyjazdy te firma może organizować 

samodzielnie w oparciu o posiadane kontakty lub korzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych 

podmiotów takich jak, przykładowo, Krajowa Izba Gospodarcza. Udział w misjach 

zagranicznych ma zasadnicze znaczenie dla wdrażania strategii eksportowej, gdyż umożliwia: 

• weryfikację przeprowadzonych badań rynku (desk research) i wyszukanie 
nowych partnerów handlowych, 

• nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z kontrahentami 
zagranicznymi, już wstępnie pozyskanymi dzięki usługom firm doradczych, 

• przedstawienie możliwości i warunków współpracy gospodarczej między 
eksporterem a odbiorcami z krajów azjatyckich, 

• prezentacja firmy, jako wiarygodnego partnera handlowego, 

• zwiedzanie międzynarodowych targów, 

• indywidualne spotkania biznesowe - rozmowy kontaktowe (dobór partnerów 
zgodnie z kryteriami określonymi w karcie zgłoszeniowej uczestnika misji), 

• seminaria, wykłady, 

• spotkania ze środowiskami gospodarczymi, biznesowymi kraju, 
w którym organizowana jest misja, 

• uroczyste spotkania z przedstawicielami administracji państwowej, 

• wizyty w miejscach, gdzie generatory miałyby docelowo pracować i bezpośrednią 
ocenę warunków środowiskowych. 
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5. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.  
Udział w imprezach konferencyjno-wystawienniczych dotyczących sektora energetycznego 
odbywających się w Azji umożliwi: 

 

• bezpośrednią prezentację materiałów promocyjnych i budowanie marki 
eksportera na rynkach docelowych, 

• nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z odbiorcami; 

• prezentowanie urządzeń odbiorcom 

• konfrontowanie przygotowanej oferty bezpośrednio z zainteresowaniem 
i zapotrzebowaniem rynków lokalnych, co jednocześnie umożliwi ocenę, 
czy stopień skomplikowania serwisu i obsługi proponowanych urządzeń, a także 
ich ceny są odpowiednie dla danego rynku. 

 

Przykładowe targi, konferencje i wystawy branżowe, które mogą zostać wykorzystane do 

przygotowania wejścia na rynki docelowe: 

Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 
Miejsce Nazwa  

17-11-2012 18-11-2012 Hyderabad, India 
2012 International Conference on Power 

and Energy Systems 

21-11-2012 23-11-2012 
Brunei, Brunei 

Darussalam 
Sustainable Future Energy 2012  

25-11-2012 27-11-2012 
Bali Island, 
Indonesia 

3rd Unconventional Gas Asia Summit 
Indonesia 2012 (UGAS Indonesia 2012) 

27-11-2012 30-11-2012 Zarga, Jordan 
International Conference on Energy, Water 

& Environment (ICEWE2012) (ICEWE2012) 

18-12-2012 20-12-2012 Trivandrum, India 
International Conference on Green 

Technologies-ICGT12 (ICGT12) 

16-05-2013 18-05-2013 
Dingidul, Tamil 
Nadu, India 

IEEE International Conference on Power, 
Energy and Control(ICPEC13) 

6-06-2013 9-06-2013 Osaka, Japan 
The Asian Conference on Sustainability, 

Energy & the Environment 2013 (ACSEE 

2013) 

14-07-2013 18-07-2013 Perth, Australia 
World Renewable Energy Congress- 

Australia 2013 

28-10-2013 01-11-2013 Singapore,Singapore 
 The Singapore International Energy Week 
(SIEW) 

07-2014 07-2014 Beijing, China Clean Energy Expo China 2014 

Tabela 8 Przykładowe imprezy konferencyjno-targowe 

 
*Powyższe wyszczególnienie ma jedynie charakter przykładowy. Przedstawiciele firmy przy pomocy 

zewnętrznej firmy doradczej wybiorą imprezy wystawiennicze, targi i konferencje najbardziej 

obiecujące pod względem tematyki i możliwości pozyskania kontrahentów. 

 

 

 



 

 

 

ul. Łucka 2/4/6 lok.71, 00-845 Warszawa 
Tel: (+48) (22) 890 07 75 Fax: (+48) (22) 300 10 36 

 

11. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej 

Strategię eksportową Spółka zamierza zrealizować w dwóch pięciomiesięcznych oraz dwóch 

czteromiesięcznych etapach. 

Wdrażanie strategii eksportowej Spółka zamierza rozpocząć z dniem 20.11.2012 roku i realizować 

ją według następującego harmonogramu: 

 

 

Etap I 

Okres realizacji: 20.11.2012 -31.03.2013 

Zadania: 

1. zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów, wystaw 
i określenia potencjalnych partnerów handlowych; 

2. zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia 
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych; 

3. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji; 
4. zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi; 
5. podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu 
6. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących 

w realizacji projektu. 
7. zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną 

misją gospodarczą; 
8. opracowanie optymalnej strategii finansowania; 
9. wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł; 
10. rekomendacja źródeł finansowania 

 
Szacowany koszt Etapu I wynosi; 
Około 95 tys. PLN 
 
 
Etap II 

Okres realizacji 01.04.2013 – 31.07.2013 

1. zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia 
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych; 

2. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji; 
3. zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z już wyselekcjonowanymi partnerami 

handlowymi 
4. podróże służbowe do trzech osób uczestniczących w realizacji projektu 
5. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących 

w realizacji projektu; 
6. zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną misją gospodarczą; 
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7. opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, w tym: 
analiza cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych, analiza wyglądu produktu 
pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych, analiza wyglądu i bezpieczeństwa 
produktu oraz opakowania, 

8. stworzenie wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego; 
9. zakup usług prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z  partnerami na rynkach 

docelowych; 
 
Szacowany koszt Etapu II wynosi; 
Około 145 tys. PLN 
 
 
Etap III 
 
Okres realizacji 01.08.2013 – 30.11.2013 

1. zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia 
wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych; 

2. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji; 
3. zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z już wyselekcjonowanymi partnerami 

handlowymi; 
4. podróże służbowe do trzech osób uczestniczących w realizacji projektu; 
5. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących 

w realizacji projektu 
6. zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną 

misją gospodarczą; 
7. wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, 
8. zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska, 
9. zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy 

wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji, 
10. wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych, 
11. zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, 
12. zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, 

określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy 
oraz negocjacji handlowych; 

13.  zakup usług prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z partnerami na rynkach 
docelowych; 

 
Szacowany koszt Etapu III wynosi; 
Około 180 tys. PLN 
 
 
Etap IV 
 
Okres realizacji 01.12.2013 – 31.04.2014 

 
1. zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu; 
2. przygotowanie dokumentacji technicznej, 
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3. transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań 
certyfikacyjnych, 

4. przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, 
5. wystawienie i wydanie certyfikat 
6. zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia 

wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych; 

7. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji; 
8. zakup usługi polegającej na organizacji spotkań z już wyselekcjonowanymi partnerami 

handlowymi; 
9. podróże służbowe do trzech osób uczestniczących w realizacji projektu; 
10. opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących 

w realizacji projekt 
11. zakup biletów wstępu w celu zwiedzenia targów związanych z daną 

misją gospodarczą; 
12. wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, 
13. zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska, 
14. zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy 

wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji, 
15. wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych, 
16.  zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, 
17. zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, 

określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy 
oraz negocjacji handlowych; 

18. zakup usług prawnych związanych z nawiązaniem współpracy z partnerami na rynkach 
docelowych. 

 

Szacowany koszt Etapu IV wynosi; 
Około 85 tys. PLN 
 

Łączny okres realizacji projektu wyniesie 18 miesiący (od 20.11.2012 do 31.04.2014). 

 

                                                        

 

 


