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WSTĘP 

Przedmiotem raportu jest analiza wybranych branż gospodarki, zidentyfikowanie pomorskich przedsiębiorstw 

należących do tych branż oraz wyznaczenie potencjalnych zagranicznych rynków zbytu.  

W raporcie zawarta jest analiza i ocena działalności eksportowej wybranych branż i produktów, które oferują, w tym: 

charakterystyka podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże, 

 charakterystyka działalności eksportowej podmiotów reprezentujących wybrane, pomorskie branże,  

 identyfikacja produktów o największym potencjale eksportowym w poszczególnych branżach, 

 określenie silnych i słabych stron pomorskich branż, 

 identyfikacja trudności i barier w rozwoju wybranych, pomorskich branż, 

 opracowanie prognoz i możliwych perspektyw rozwoju branży, 

 określenie kierunków eksportowych charakteryzujących się największym potencjałem, 

 charakterystyka wybranych branż w województwie pomorskim na tle tożsamych branż w Polsce, 

 identyfikacja czynników makroekonomicznych i trendów gospodarczych oddziałujących na wybrane branże  

i ich produkty, 

 identyfikacja organizacji branżowych (zrzeszeń regionalnych, krajowych, magazynów, stron internetowych 

branż). 

W badaniach zastosowano triangulację metodologiczną. Podejście takie 

umożliwiło uchwycenie różnych aspektów badanego przedmiotu, pozwoliło też 

wykorzystać mocne strony każdej metody przy wzajemnej neutralizacji ich 

słabości. Uzyskany w ten sposób materiał z jednej strony pozwolił na statystyczną 

analizę danych, z drugiej zaś umożliwił zebranie pogłębionych informacji o 

charakterze wyjaśniającym. W ramach niniejszego opracowania wykorzystano 

techniki: desk research, CATI oraz ITI.  

 

Desk research to technika badawcza opierająca się na analizie danych zastanych. Analiza źródeł wtórnych to metoda 

badań służąca zebraniu i analizie danych dotyczących wybranego problemu bez konieczności podejmowania pracy  

w terenie. Cechy charakterystyczne metody desk research to fakt, iż badanie opiera się na analizie materiałów 

zastanych. Zgodnie z SIWZ dane wtórne wykorzystane przy analizie stanowiły: 

 statystyki publiczne i opracowania rządowe, samorządowe, branżowe, instytucji gospodarczych, instytucji 

statystycznych, organizacji, zrzeszeń, 

 prace naukowe – publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych, 

 publikacje w massmediach, w tym prasa, czasopisma fachowe, 

 katalogi, prospekty, 

 raporty i opracowania komercyjnych agencji badań marketingowych, 

 bazy danych. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku za 

pomocą telefonicznego wywiadu przeprowadzonego przez ankietera z respondentem. W trakcie wywiadu ankieter 

odczytuje respondentowi pytania wyświetlane na ekranie monitora komputerowego i rejestruje usłyszane 

odpowiedzi. Technika CATI pozwala na szybkie zbieranie danych na rozproszonej zbiorowości, jak ma to miejsce  

w przypadku przedmiotowego projektu. CATI daje możliwość analizy materiału empirycznego zaraz po zakończeniu 

badania, co pozwala na szybkie raportowanie do klienta. W ramach przedmiotowego projektu przygotowano  

w porozumieniu z Zamawiającym narzędzie badawcze. Badanie właściwe wśród firm zakwalifikowanych do 
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poszczególnych branż zostało przeprowadzone w I etapie prac, a analiza wyników została uwzględniona w niniejszym 

raporcie. Łącznie przeprowadzono N=1 600 wywiadów CATI.  

Tabela 1 Liczba przeprowadzonych wywiadów CATI w poszczególnych branżach w województwie pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża kosmetyczna N=24 

 

Wykonawca dodatkowo przeprowadził wywiady ITI wśród firm zakwalifikowanych do branż (wartość dodana 

wykraczająca poza SIWZ). Łącznie przeprowadzono N=66 wywiadów pogłębionych. Szczegółowy podział próby 

prezentuje tabela poniżej. Wywiady ITI (Individual Telephone Interview) to jedna z najbardziej popularnych metod 

badań jakościowych, polegająca na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania jest dotarcie 

do precyzyjnych informacji, poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawane są pytania  

o charakterze eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, 

zachowań. Metoda ITI była użyteczna w kontekście realizacji przedmiotowego badania ze względu na możliwość 

poznania indywidualnych opinii respondentów w zakresie objętym przedmiotem badania, przy eliminacji czynnika 

związanego z presją grupy mającej wpływ na formułowanie opinii i postaw. Badanie umożliwiło również dobór 

respondentów w taki sposób, aby byli oni w stanie udzielić wyczerpujących i pogłębionych odpowiedzi na pytania 

służące realizacji badania.  

Tabela 2 Liczba przeprowadzonych wywiadów pogłębionych ITI w poszczególnych branżach w województwie 
pomorskim 

Rodzaj branży Wielkość próby 

branża kosmetyczna N=10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

BRANŻA KOSMETYCZNA 

Rynek kosmetyczny na świecie wygenerował w 2019 roku 

przychody na poziomie 474,2 mld EUR, z czego niemal połowę 

(210,2 mld EUR) wygenerowały kosmetyki do higieny 

osobistej, następnie te do pielęgnacji skóry osiągając sprzedaż 

na poziomie 132,8 mld EUR, kosmetyki kolorowe (84,3 mld 

EUR) oraz zapachy (46,9 mld EUR). Natomiast europejska 

branża kosmetyczna osiągnęła w 2019 r. wartość 109,0 mld 

EUR1. Do największych rynków kosmetycznych  

w Europie należą kolejno: 

 Niemcy – 15 mld EUR, 

 Wielka Brytania – 13,8 mld EUR, 

 Rosja – 13,8 mld EUR, 

 Francja – 13,1 mld EUR, 

 Włochy – 9,5 mld EUR.2 

Polski rynek w 2019 r. osiągnął poziom 4,0 mld EUR, z czego połowa została uzyskana ze sprzedaży kosmetyków do 

higieny osobistej, 0,9 mld EUR wypracowały kosmetyki do pielęgnacji skóry, 0,6 mld EUR zapachy, a 0,5 mld EUR 

kosmetyki kolorowe3.  

Tabela 3 Przychody ze sprzedaży branży kosmetycznej w Polsce wg głównych kategorii (w mld EUR) 

ROK KOSMETYKI KOLOROWE PIELĘGNACJA SKÓRY HIGIENA OSOBISTA ZAPACHY SUMA 

2018 0,5 0,9 1,9 0,5 3,8 

2019 0,5 0,9 2,0 0,6 4,0 

*2020 0,5 0,9 1,9 0,5 3,9 

*2021 0,5 1,0 2,0 0,6 4,1 

*2022 0,5 1,1 2,1 0,6 4,3 

*2023 0,6 1,1 2,2 0,6 4,5 
*prognoza 
Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020  

GUS prezentuje wyniki finansowe przedsiębiorstw produkujących chemikalia i wyroby chemiczne (w skład, których 

wchodzi branża kosmetyczna) wyłącznie w sposób zbiorczy (tabela 35). Na wyniki branży w największym stopniu 

wpływają producenci nawozów i związków azotowych (ok. 18% przychodów), tworzyw sztucznych (ok. 17% 

przychodów) oraz wyrobów kosmetycznych i toaletowych (ok. 15% przychodów).4 

Tabela 4 Wybrane wyniki finansowe przedsiębiorstw produkujących chemikalia i wyroby chemiczne w 2019 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA WARTOŚĆ 

Przychody z całokształtu działalności mln PLN 68 400,6 

Przychody ze sprzedaży produktów mln PLN 60 982,5 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów mln PLN 6 054,2 

Pozostałe przychody operacyjne mln PLN 730,9 

Przychody finansowe mln PLN 633,0 

Koszt uzyskania przychodów z całokształtu działalności mln PLN 63 429,9 

Koszt własny sprzedanych produktów mln PLN 57 163,9 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów mln PLN 4 905,0 

Pozostałe koszty operacyjne mln PLN 683,7 

Koszty finansowe mln PLN 677,3 

                                                           
1 Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 
2 Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 
3 Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 
4 Na podstawie http://www.pkobp.pl/media_files/4809fd34-736b-4356-b68e-d4430c88101b.pdf  

http://www.pkobp.pl/media_files/4809fd34-736b-4356-b68e-d4430c88101b.pdf


6 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA WARTOŚĆ 

Zysk netto mln PLN 4 377,4 

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto % 7,4 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto % 7,3 

Wskaźnik rentowności obrotu netto % 6,1 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia % 43,0 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia % 98,4 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia % 148,4 
Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych GUS - Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019 

Konsumenci coraz więcej pieniędzy wydają na kosmetyki do pielęgnacji ciała, bardziej skupiając się na ich jakości niż 

cenie co ma odzwierciedlenie w corocznym wzroście wartości rynku, który w 2019 r. wyniósł 5,3% osiągając wartość 

13,2 mld PLN.5 Według Deloitte wzrostowa tendencja utrzyma się i w 2021 r. wartość rynku kosmetycznego  

w Polsce wyniesie 20 mld PLN.6 W I kw. 2020 r. przy produkcji kosmetyków zatrudnionych było 23,3 tys. osób (o 1,0% 

więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). Natomiast przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 

5 466,76 PLN (wzrost o 9,5% w porównaniu z I kw. 2019 r.). Branżę kosmetyczną można podzielić na poszczególne 

segmenty. Do najważniejszych należą: 

 pielęgnacja skóry, 

 higiena osobista, 

 pielęgnacja włosów, 

 kosmetyki do makijażu, 

 higiena jamy ustnej, 

 produkty do golenia, 

 produkty do pielęgnacji brody, 

 zapachy i perfumy, 

 przybory toaletowe. 

Największym segmentem omawianej branży są kosmetyki do pielęgnacji skóry i to właśnie one będą odpowiadały za 

dalszy wzrost sektora w najbliższym czasie. Na koniec 2019 r. wartość tego segmentu w Polsce wynosiła 2,8 mld PLN, 

co dało 8,7% wzrost tego segmentu w porównaniu do roku 2018.7 Natomiast na rynku europejskim udział 

kosmetyków do pielęgnacji skóry osiągnął poziom 21,6 mld EUR8, dając tym samym 27,1% udział tego segmentu  

w całym europejskim rynku kosmetycznym. Najbardziej dynamicznym segmentem są natomiast kosmetyki do 

pielęgnacji twarzy. 

Zgodnie z danymi Cosmetics Europe w Europie największymi konsumentami kosmetyków są Szwajcarzy  

i Norwegowie, którzy przeznaczyli w 2016 roku na ich zakup, per capita, odpowiednio 256 oraz 233 EUR. Z kolei 

największy wzrost konsumpcji kosmetyków w latach 20214-2016 nastąpił w krajach Europy Środkowej, takich jak: 

Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria czy Polska, które były poniżej średniej europejskiej konsumpcji kosmetyków, która  

w 2016 roku wyniosła 124 EUR.  

Tabela 5 Konsumpcja per capita produktów branży kosmetycznej w wybranych krajach Europy w latach 2014-2016 
(w EUR) 

KRAJ 2014 2015 2016 

Europa 132 134 134 

Szwecja 205 200 193 

Wielka Brytania 175 199 175 

Francja 172 171 171 

                                                           
5 Źródło: Nielsen Polska, portal wiadomoscikosmetyczne.pl (https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-
ponad-5,61539, data odczytu: 13.07.2020) 
6 Źródło: Deloitte (https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-2021-roku-wartosc-rynku-kosmetykow-w-polsce-ma-wyniesc-20-mld-
zl.html, data odczytu: 23.07.2020) 
7 Źródło: Nielsen Polska, portal wiadomoscikosmetyczne.pl (https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-
ponad-5,61539, data odczytu: 13.07.2020) 
8 Źródło: Cosmetics Europe (https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/ data odczytu: 23.07.2020) 

https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-ponad-5,61539
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-ponad-5,61539
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-2021-roku-wartosc-rynku-kosmetykow-w-polsce-ma-wyniesc-20-mld-zl.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/w-2021-roku-wartosc-rynku-kosmetykow-w-polsce-ma-wyniesc-20-mld-zl.html
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-ponad-5,61539
https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/artykuly/nielsen-najnowsze-dane-rynek-kosmetyczny-o-ponad-5,61539
https://cosmeticseurope.eu/cosmetics-industry/
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Niemcy 162 165 166 

Holandia 167 169 164 

Irlandia 160 163 164 

Włochy 156 162 163 

Dania 180 187 159 

Austria 159 157 158 

Finlandia 172 159 157 

Hiszpania 137 139 143 

Portugalia 124 124 128 

Słowacja 97 98 101 

Estonia 87 91 111 

Polska 78 81 87 

Litwa 65 69 82 

Łotwa 74 78 81 

Słowenia 80 80 79 

Grecja 73 74 74 

Węgry 64 69 72 

Czechy 68 67 68 

Rumunia 55 60 61 

Bułgaria 45 46 51 

Szwajcaria 248 275 256 

Norwegia 245 227 233 

Źródło: Bank Polski – raport Branża kosmetyczna. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie (sierpień 2017) 

W 2019 roku mieszkaniec Polski wydał na kosmetyki średnio 104,6 EUR, z czego 52,3 EUR przeznaczył na kosmetyki 

do pielęgnacji osobistej, 24,8 EUR na pielęgnację skóry, 14,6 EUR na zapachy, a 12,9 EUR na kosmetyki kolorowej9.  

Tabela 6 Wydatki per capita na rynku kosmetycznym (w EUR) 
ROK KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI 

OSOBISTEJ 
PIELĘGNACJA SKÓRY PERFUMY I WODY TOALETOWE MAKIJAŻ 

WYDATKI PER CAPITA NA ŚWIATOWYM RYNKU KOSMETYKÓW 

2017 27,6 17,1 6,2 10,7 

2018 28,0 17,6 6,3 11,0 

2019 28,5 18,0 6,4 11,4 

*2020 27,7 17,8 6,1 11,3 

*2021 29,0 18,7 6,4 12,1 

*2022 30,0 19,5 6,6 12,7 

*2023 30,9 20,3 6,7 13,3 

WYDATKI PER CAPITA NA POLSKIM RYNKU KOSMETYKÓW 

2017 49,8 22,5 14,2 12,1 

2018 51,0 23,6 14,4 12,5 

2019 52,3 24,8 14,6 12,9 

*2020 51,1 24,7 14,2 12,7 

*2021 53,8 26,7 14,8 13,6 

*2022 56,0 28,4 15,3 14,3 

*2023 57,8 30,0 15,6 14,9 

*prognoza 
Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020  

Rynek kosmetyczny w Polsce to niemal 500 działających czynnie podmiotów z czego 136 zlokalizowanych jest 

w województwie pomorskim. W porównaniu do sytuacji w innych krajach, można dostrzec większą siłę lokalnych 

producentów, ponieważ w Polsce na równi z wielkimi koncernami kosmetycznymi istnieją też mniejsze 

przedsiębiorstwa. Podczas gdy niektóre rynki zagraniczne są w większości zdominowane przez ogólnoświatowe 

koncerny, w Polsce dominują małe i średnie przedsiębiorstwa kosmetyczne. Branża kosmetyczna zarówno 

w województwie pomorskim, jaki i w całej Polsce jest branżą rozwijającą się. W sektorze działa dużo firm, dzięki 

                                                           
9 Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 
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czemu występuje silna konkurencja. Przedsiębiorstwa konkurują zarówno ceną, jakością, produktami, marką jak 

i rozwiązaniami technologicznymi czy know-how. Mimo dużej konkurencji wejście na rynek dla nowych firm, które 

chcą prowadzić swoją działalność w Internecie jest stosunkowo łatwe. Pozostałe firmy mogą mieć kłopoty z wejściem 

na rynek ze względu na dużą konkurencję. Wejście do sektora kosmetycznego wymaga od nich dużych nakładów 

finansowych zarówno na potrzebną technologię i certyfikację jak i na przeprowadzenie dogłębnej analizy rynku nie 

tylko polskiego, ale również światowego.  

Na branżę kosmetyczną oddziałują następujące czynniki makroekonomiczne: 

 uwarunkowania prawno-polityczne – zmiany dotyczące prawa kosmetycznego, zwłaszcza w Unii 

Europejskiej, uzależnienie od dostaw z Chin, wymagana dokumentacja niezbędna do prowadzenia 

działalności eksportowej, 

 uwarunkowania społeczno-ekonomiczne – znalezienie odpowiednich pracowników, odpowiedni poziom 

wynagrodzeń, kursy walut i koszty ich wahania się,  

 uwarunkowania technologiczne – posiadane zaplecze maszynowe oraz know-how, 

 klienci – większa świadomość na temat ekologii powoduje wzrost wymagań co do jakości produktów 

kosmetycznych oraz co do składników, z których są one wykonywane, 

 trendy w branży powodujące wzrost lub spadek popytu na dane kosmetyki, 

 dostawcy – terminowość, kraj pochodzenia, koszty transportu. 

W ostatnim czasie w branży kosmetycznej można zauważyć kilka trendów gospodarczych, które oddziałują 

w znacznym stopniu na branżę i produkty kosmetyczne: 

 zmiany w zakresie kanałów dystrybucji – coraz większe znaczenie sprzedaży internetowej (wzrost sprzedaży 

internetowej o 41,4%, w ciągu pierwszego kwartału bieżącego roku10), 

 popularność kosmetyków naturalnych i organicznych - ECO, WEGE, ORGANIC, 

 zainteresowanie produktami wysokiej jakości w przystępnej cenie – klienci są też skłonni zapłacić nieco 

więcej za produkt spełniający ich oczekiwania, 

 skłonność do kupowania lepszych produktów z kategorii PREMIUM, 

 moda na suplementy diety, 

 zmniejszony popyt w wyniku COVID-19 na kosmetyki kolorowe, 

 ciągłe zmiany preferencji klientów – konieczność bycia elastycznym i dostosowywania się do aktualnych 

trendów 

 zwiększony popyt na środki dezynfekujące, myjące i czyszczące, 

 wprowadzanie w drogeriach stanowisk, gdzie klienci mogą napełnić kosmetykami własne, przyniesione ze 

sobą opakowania wielokrotnego użytku, 

 przywiązywanie większej uwagi do ekologii i recyklingu, 

 młodzi ludzie coraz więcej uwagi poświęcają dbaniu o swoją skórę, kupując więcej kosmetyków niż starsze 

pokolenia. 

Artykuły kosmetyczne najczęściej są kupowane w Rossmanie, Biedronce oraz Hebe, a o wyborze decydują głównie 

promocje w danym sklepie11. Pandemia COVID-19 spowodowała, że więcej osób zaczęło kupować produkty 

omawianej branży w Internecie jednak nadal największymi dystrybutorami kosmetyków są sklepy stacjonarne. 

Eksperci szacują, iż w 2023 roku zakupy online będą stanowić w ogólnej strukturze sprzedaży 12,4% - o 3,3 pkt. proc. 

więcej niż w 2019 roku. 

                                                           
10 Źródło: Wirtualne Kosmetyki (https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/gfk-polonia:-sprzedaz-on-line-zyskuje,-mocno-wzrosla-sprzedaz-kosmetykow-
w-e-commerce, data odczytu: 13.07.2020) 
11 Źródło: Wirtualne kosmetyki (https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/polacy-kupuja-kosmetyki-srednio-raz-w-miesiacu.-rossmann,-biedronka-i-hebe-
przyciagaja-najbardziej, data odczytu: 13.07.2020) 

https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/gfk-polonia:-sprzedaz-on-line-zyskuje,-mocno-wzrosla-sprzedaz-kosmetykow-w-e-commerce
https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/gfk-polonia:-sprzedaz-on-line-zyskuje,-mocno-wzrosla-sprzedaz-kosmetykow-w-e-commerce
https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/polacy-kupuja-kosmetyki-srednio-raz-w-miesiacu.-rossmann,-biedronka-i-hebe-przyciagaja-najbardziej
https://wirtualnekosmetyki.pl/-badania-rynkowe/polacy-kupuja-kosmetyki-srednio-raz-w-miesiacu.-rossmann,-biedronka-i-hebe-przyciagaja-najbardziej
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Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do następujących zmian w branży: 

 przedsiębiorstwa umożliwiły pracownikom przejście w tryb pracy zdalnej w tych obszarach, w których było to 

możliwe, 

 zmiany w produkcji – część mocy produkcyjnych została przeprogramowana na środki dezynfekujące, 

dostosowując się do aktualnego popytu na rynku, 

 zmiany w organizacji pracy – w niektórych firmach zamiast jednozmianowego systemu wprowadzono 

dwuzmianowy, aby uniknąć zatrzymania produkcji w wyniku zarażenia któregoś z pracowników, 

 wydłużenie terminów dostaw i konieczność dłuższego oczekiwania na produkty, 

 w przypadku kosmetyków kolorowych spadek sprzedaży - nie są one rzeczami pierwszej potrzeby, więc ich 

konsumpcja może zostać ograniczona, 

 kłopoty w zakresie dostaw dotyczące zarówno surowców do produkcji kosmetyków jak i opakowań, 

 wyższe ceny surowców i materiałów, 

 obniżenie wynagrodzeń skutkuje zmniejszeniem wydatków na kosmetyki, które nie są artykułami pierwszej 

potrzeby. 

Na etapie I projektu, do branży kosmetycznej w województwie pomorskim zaliczono 136 firm. Wśród podmiotów 

zakwalifikowanych do branży znalazły się przedsiębiorstwa z sekcji C, G. Do branży kosmetycznej zaliczono tym 

samym zarówno produkcję i sprzedaż kosmetyków i perfum, jak również produkcję środków myjących i higieny 

osobistej. Warto podkreślić, że każdy podmiot w bazie opisany jest jednym kodem PKD, podczas gdy działalność 

części przedsiębiorstw opisana jest kilkoma różnymi PKD. Tym samym opis zakresu PKD znajdującego się w bazie nie 

musi odnosić się w sposób bezpośredni do analizowanego sektora, jednak działalność podmiotu zaliczana jest do 

branży. 

Tabela 7 Charakterystyka podmiotów zakwalifikowanych do branży kosmetycznej wg kodów PKD 

SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

C - Przetwórstwo 
Przemysłowe 

17.22.Z produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 

20.41.Z produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 

20.42.Z produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

20.53.Z produkcja olejków eterycznych 

20.59.Z produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

G - Handel Hurtowy i 
Detaliczny; Naprawa 

Pojazdów 
Samochodowych, 

46.15.Z 
działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych 

46.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 

46.42.Z sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 
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SEKCJA PKD DZIAŁ PKD OPIS DZIAŁU PKD 

włączając Motocykle 46.45.Z sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 

46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 

47.75.Z sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności 

W branży kosmetycznej, w województwie 

pomorskim, dominuje sektor mikro i małych 

przedsiębiorstw, a istniejące firmy prowadzą 

najczęściej działalność handlową lub produkcyjną. 

Struktura tych podmiotów gospodarczych została 

przedstawiona w tabeli poniżej. 

 

 

 

Tabela 8 Przedsiębiorstwa branży kosmetycznej w województwie pomorskim według wielkości zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE WSKAŹNIK WSKAŻNIKI 
PROCENTOWY 

Mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników 116 85,3% 

Małe przedsiębiorstwa zatrudniające 10-49 pracowników 14 10,3% 

Średnie przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 pracowników 5 3,7% 

Duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników 1 0,7% 
Źródło: ASM na podstawie baz danych opracowanych na Etapie I projektu 

Do silnych stron branży kosmetycznej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 wysoką jakość produktów, 

 w województwie pomorskim swoje siedziby posiadają producenci o ugruntowanej pozycji, m.in. Oceanic, 

Ziaja, Wibo czy Marion, 

 konkurencja w branży powoduje, że firmy w niej działające ciągle się rozwijają, zmuszone do ciągłej 

elastyczności i pomysłowości, aby utrzymać klientów, dzięki czemu wzrasta konkurencyjność całej branży 

w stosunku do tożsamych branż na rynkach zagranicznych, 

 konkurencyjne ceny w porównaniu do zachodnich rynków, 

 elastyczność firm oraz krótkie terminy realizacji, 

 duże i nowoczesne zaplecze technologiczne pozwalające skutecznie wprowadzać innowacyjne produkty, 

 duże zaplecze technologiczne oraz duży potencjał ludzki (wykfalifikowani pracownicy) przy jednocześnie 

niższych niż w innych krajach kosztach produkcji powoduje wzrost znaczenia kosmetycznych przedsiębiorstw 

produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, 

 szybka stopa zwrotu zainwestowanego kapitału. 

 

Natomiast słabe strony omawianej branży w województwie pomorskim są następujące: 

 duża konkurencja, 

 niewystarczające regulacje prawne (m.in. brak jednolitej definicji kosmetyku), 

 ograniczona dostępność składników do produkcji kosmetyków – konieczność zaopatrywania się w krajach 

dalekiego Wschodu, 

 wysokie koszty produkcji, robocizny czy mediów – zmusza to przedsiębiorstwa do szukania tańszych 

rozwiązań, np. komponenty z zagranicznych rynków, 

 drogie komponenty i koszty transportu, 
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 słabej jakości i niekontrolowane pod tym względem produkty lub podróbki z Chin. 

Do problemów oraz zagrożeń branży kosmetycznej w województwie pomorskim można zaliczyć: 

 nieprzewidziane sytuacje, jak zamrożenie gospodarki podczas pandemii COVID-19, 

 firmy bez silnych partnerów nie mają szansy istnienia, 

 zmiany w strukturze firm, będące następstwem dynamicznych zmian w strukturze sprzedaży (większy nacisk 

na sprzedaż internetową) 

 zmniejszony popyt na produkty kosmetyczne spowodowany pandemią COVID-19, 

 źle prowadzona polityka państwa, brak wsparcia dla eksporterów, 

 brak pracowników, zarówno produkcyjnych, administracyjnych, mechaników, techników oraz 

wykfalifikowanych specjalistów, 

 ryzyko ponownego zamknięcia gospodarki chińskiej, co spowodowałoby kolejne znaczne problemy 

z dostępnością niezbędnych składników i komponentów, 

 nielegalne wprowadzanie na rynek kosmetyków (bez wymaganych dokumentów). 

Perspektywy i szanse branży kosmetycznej w województwie pomorskim: 

 zmiany w zachowaniach konsumentów – odchodzenie od chiński produktów, zwiększony udział zakupów 

online, 

 możliwe zwiększenie znaczenia ceny po pandemii COVID-19 kosztem jakości, 

 nowe produkty, innowacyjność, 

 rozwój eksportu, jeśli przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w zakresie formalności (pomoc z dokumentami), 

 pozytywne nastawienie klientów, np. do testowania nowych produktów, 

 stałe zapotrzebowanie na kosmetyki.  

Branża kosmetyczna w województwie pomorskim, rozwija się podobnie lub nieznacznie lepiej od branży w całej 

Polsce.12 Rynek pomorski znany jest jako region dobrej jakości kosmetyków. Funkcjonuje na nim dużo firm znanych 

nie tylko w Polsce, ale i na świecie, zapewniając różnorodność produktową oraz cenową. Region pomorski na tle 

branży w Polsce wyróżnia się dostępem do morza – portów, a więc ma pewne dodatkowe zaplecze spedycyjne. Po 

zakończeniu pandemii COVID-19 przedsiębiorcy omawianego sektora prognozują ponowny wzrost i rozwój rynku. 

W ciągu ostatnich miesięcy oraz obecnie, branża kosmetyczna w dużej mierze była warunkowana sytuacją związaną 

z panującą pandemią. W branży kosmetycznej nie wpłynęła ona jednak znacząco na poziom zatrudnienia. Większość 

przedsiębiorstw kosmetycznych zarówno w województwie pomorskim jak i pozostałych regionach Polski, dzięki 

elastyczności poradziło sobie z zupełnie inną sytuacją, przebranżawiając się częściowo na produkcję środków do 

dezynfekcji, na które popyt drastycznie wzrósł. Pozwoliło to przetrwać im najtrudniejszy okres, podczas którego 

niemal wszystkie segmenty omawianej branży odnotowywały dwucyfrowe spadki. Natomiast stopniowe luzowanie 

obostrzeń już w maju zaowocowało wzrostem, zwłaszcza w kategorii kosmetyków do makijażu twarzy  

i oczu13. 

W latach 2015-2019 światowy eksport kosmetyków odnotował 

31,0% wzrost z poziomu 100,7 mld EUR do 131,9 mld EUR. Polska 

jest 14 największym eksporterem kosmetyków na świecie, 

z udziałem na poziomie 2,6%.14 Tak dobra sytuacja na arenie 

międzynarodowej jest wynikiem nabytego doświadczenia dzięki 

czemu polskie firmy wyrobiły sobie markę solidnego partnera 

w biznesie. Reagują one szybko na trendy, oferując produkty 

                                                           
12 Wnioski na podstawie wywiadów pogłębionych ITI wśród przedsiębiorstw województwa pomorskiego 
13 Źródło: Nielsen Polska, wiadomoscihandlowe.pl (https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/nielsen-rynek-kosmetyczny-zaczyna-pomalu-nadrabiac,64631, 
data odczytu: 13.07.2020) 
14 Źródło: Branża kosmetyczna – Raport PKO Banku Polskiego (maj 2019 r.) 

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/nielsen-rynek-kosmetyczny-zaczyna-pomalu-nadrabiac,64631
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nowoczesne, o estetycznym designie, zgodne z oczekiwaniami współczesnych konsumentów. Eksport kosmetyków z 

Polski w latach 2015-2019 wzrósł z poziomu 2,0 mld EUR do 3,5 mld EUR15. W 2019 roku Polska eksportowała 

najwięcej kosmetyków do upiększania lub makijażu i pielęgnacji skóry (43,6%)16.  

Tabela 9 Struktura polskiego eksportu branży kosmetycznej wg rodzaju produktów w 2019 roku 

RODZAJE PRODUKTÓW UDZIAŁ % W CAŁOŚCI EKSPORTU 

Preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty do pielęgnacji skóry 43,6% 

Preparaty do golenia, dezodoranty, do kąpieli, depilatory, preparaty toaletowe, gdzie indziej nie 
wymienione 

14,9% 

Preparaty do włosów 13,8% 

Perfumy i wody toaletowe 13,8% 

Preparaty do higieny zębów, jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania 
protez, nici dentystyczne, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej 

12,4% 

Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle 1,5% 

Olejki eteryczne 0,1% 
Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 

Dane zawierające bardziej szczegółową strukturę polskiego eksportu branży kosmetycznej odnoszą się do 2018 roku. 

Zgodnie z nimi, największa wartość eksportu generowana jest przez preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry 

(30,2%). 14,0% stanowi przychód ze sprzedaży perfum i wód toaletowych. W przypadku kosmetyków kolorowych 

najwyższa wartość eksportu generowana jest przez produkty przeznaczone do malowania oczu i ust. Szczegóły 

prezentuje tabela poniżej.  

Tabela 10 Struktura polskiego eksportu branży kosmetycznej wg rodzaju produktów w 2018 roku 

RODZAJE PRODUKTÓW UDZIAŁ % W CAŁOŚCI EKSPORTU 

Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej nie wymienione 30,2% 

Perfumy i wody toaletowe 14,0% 

Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów 11,2% 

Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania 
włosów 

7,2% 

Szampony do włosów 6,1% 

Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 5,3% 

Preparaty do malowania oczu 4,4% 

Preparaty do malowania ust 3,2% 

Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi 
stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych 

3,2% 

Preparaty do manicure lub pedicure 2,9% 

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia i po goleniu 2,9% 

Pudry, nawet prasowane 2,8% 

Preparaty do higieny jamy ustnej i preparaty do protez, gdzie indziej niewymienione  1,8% 

Perfumowane sole kąpielowe i pozostałe preparaty kąpielowe 1,5% 

Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione 1,0% 

Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy 0,9% 

Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do 
produkcji napojów 

0,7% 

Lakiery do włosów 0,4% 

Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego 0,1% 

Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 0,1% 

Pozostałe 0,1% 
Źródło: Bank Polski PKO – Branża kosmetyczna, maj 2019 

Głównym partnerem handlowym Polski są Niemcy. W 2019 roku wyeksportowano do tego kraju produkty branży 

kosmetycznej za kwotę 521,7 mln EUR – stanowi to 15,0% całkowitej wartości eksportu sektora. Drugim 

najczęstszym kierunkiem zbytu jest Rosja (409,8 mln EUR). Szczegóły prezentuje tabela poniżej.  

                                                           
15  Źródło: na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 
(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%
7c1%7c1%7c1, dostęp: 14.07.2020) 
16 Źródło: Bank Polski PKO, Wpływ światowej pandemii koronawirusa na wybrane branże, lipiec 2020 
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Tabela 11 Eksport Polski produktów kosmetycznych w 2019 roku 

KRAJ WARTOŚĆ EKSPORTU (w mln EUR) UDZIAŁ % W CAŁOŚCI EKSPORTU 

Niemcy 521,7 15,0% 

Rosja 409,8 11,7% 

Wielka Brytania 328,1 9,4% 

Czechy 246,6 7,1% 

Belgia 198,9 5,7% 

Francja 153,7 4,4% 

Włochy 141,5 4,1% 

Ukraina 140,8 4,0% 

Hiszpania 128,9 3,7% 

Rumunia 108,9 3,1% 

razem 2 378,9 68,2% 

pozostałe kraje europejskie 589,1 16,8% 

Europa 2 968,0 85,1% 

Eksport ogólnie 3 489,1 100% 

Eksport poza Europę 521,1 14,9% 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp: 14.07.2020) 

Na postawie danych eksportowych prezentowanych na stronie International Trade Centre 

(https://www.intracen.org/), w ramach branży kosmetycznej przeanalizowano 33 grupę produktów, w skład której 

wchodzą: olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe. Szczegółowe dane 

eksportowe dotyczące tej grupy przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 12 Eksport wybranych produktów branży kosmetycznej 

KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
3304 - Preparaty upiększające lub do 

makijażu oraz preparaty do pielęgnacji 
skóry, w tym. preparaty przeciwsłoneczne 

lub do opalania (z wyłączeniem leków); 
preparaty do manicure lub pedicure 

805,9 891,1 987,3 1 159,1 1 258,5 1 008,1 1 160,0 1 231,7 1 426,1 1 521,5 

3307 - Preparaty do golenia, w tym 
produkty przed goleniem i po goleniu, 

dezodoranty osobiste, preparaty do 
kąpieli i pod prysznic, depilatory i inne 
preparaty perfumeryjne, toaletowe lub 

kosmetyczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; gotowe dezodoranty 

do pomieszczeń, nawet perfumowane lub 
mające właściwości dezynfekujące 

298,2 319,4 353,8 398,1 458,4 350,0 370,7 403,6 452,7 521,4 

3305 - Preparaty do stosowania na włosy 295,2 323,8 382,2 401,1 431,7 328,2 355,9 429,9 452,3 481,6 
3303 - Perfumy i wody toaletowe (z 

wyłączeniem płynów po goleniu, 
dezodorantów osobistych i płynów do 

włosów) 

248,8 285,0 300,1 369,4 389,3 331,8 369,5 388,3 458,4 480,1 

3306 - Preparaty do higieny jamy ustnej 
lub zębów, w tym Pasty i proszki 

utrwalające protezy; przędza używana do 
czyszczenia zębów „nicią dentystyczną”, w 

indywidualnych opakowaniach 
detalicznych 

297,8 331,2 335,2 387,6 383,7 327,5 363,4 373,6 431,2 431,1 

3302 - Mieszaniny substancji 
zapachowych i mieszanin, w tym roztwory 
alkoholowe, oparte na jednej lub więcej z 
tych substancji, w rodzaju stosowanych 

jako surowce w przemyśle; inne preparaty 
na bazie substancji zapachowych, w 
rodzaju stosowanych do produkcji 

napojów 

39,2 44,2 43,4 48,3 44,2 41,8 47,7 51,5 53,5 50,8 

3301 - Olejki eteryczne, nawet 
terpenowe, włącznie z beton i absolut; 
rezinoidy; ekstrahowane oleożywice; 
koncentraty olejków eterycznych w 

tłuszczach, olejach utrwalonych, woskach 
lub podobnych, uzyskane przez 

3,7 8,0 1,5 1,5 2,2 3,7 8,1 1,5 1,7 2,5 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.intracen.org/
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KOD PRODUKTU EKSPORT DO EUROPY (w mln EUR) EKSPORT NA CAŁY ŚWIAT (w mln EUR) 

2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019r 
enfleurage lub macerację; terpenowe 

produkty uboczne deterpenacji olejków 
eterycznych; wodne destylaty i wodne 

roztwory olejków eterycznych 

RAZEM 1 988,9 2 202,5 2 403,5 2 765,1 2 968,0 2 391,3 2 675,2 2 880,1 3 274,8 3 489,1 
Źródło: ASM na podstawie danych eksportowych przedstawionych na stronie International Trade Centre 

(https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%

7c1%7c1%7c1, dostęp: 14.07.2020) 

Spośród firm omawianej branży w województwie pomorskim, co czwarte eksportuje swoje produkty na rynki 

zagraniczne.17 Są to głównie ogólnie pojęte kosmetyki, a także: wyroby medyczne i leki (w tym preparaty 

farmaceutyczne, wyroby opatrunkowe, suplementy diety), kosmetyki do pielęgnacji włosów (w tym 

szampony i odżywki), produkty do makijażu, produkty do stylizacji paznokci, perfumy, kosmetyki do pielęgnacji 

włosów i ciała. Do produktów eksportowych branży kosmetycznej w województwie pomorskim należą również: 

płatki kosmetyczne, kosmetyki dla dzieci, aerozole i liquidy dla branży chemicznej i kosmetycznej, wyroby 

kosmetyczne i toaletowe, naturalne kosmetyki, środki czystości, wata fryzjerska, mydła oraz usługi projektowania 

i wyposażania salonów fryzjerskich i usługi szkoleniowe w zakresie stosowania produktów fryzjersko-kosmetycznych. 

Przedsiębiorstwa branży kosmetycznej w województwie pomorskim eksportują swoje produkty zarówno do krajów 

europejskich jak i tych spoza Europy. Do krajów europejskich, które są importerami tych produktów należą: Francja, 

Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Dania, Litwa, Ukraina, Grecja, Bułgaria, Czechy, Islandia, Cypr, Rumunia, 

Włochy, Hiszpania, Norwegia, Austria, Belgia, Chorwacja, Holandia, Łotwa, Portugalia, Węgry, Estonia, Rosja, 

Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Irlandia, Macedonia, Mołdawia, Słowacja, Słowenia, Czarnogóra, Serbia, 

Kosowo, Szwajcaria. Natomiast kraje spoza Europy, do których eksportowane są produkty kosmetyczne 

z województwa pomorskiego to: Singapur, Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Wietnam, 

Kirgistan, Liban, Maroko, Chile, Chiny, Hongkong, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Tajwan, Tunezja, Turcja, 

Wietnam, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Australia, Ekwador, Filipiny, Jordania, Liban, Republika Południowej Afryki. 

Wśród przedsiębiorstw kosmetycznych w województwie pomorskim, trzy z nich charakteryzują się bardzo wysokim 

udziałem eksportu w przychodach firmy. Dotyczy to: 

 eksportu kosmetyków do Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Niemiec  

 eksportu produktów kosmetycznych do Szwecji, Finlandii oraz Danii  

 eksport płatków kosmetycznych, waty fryzjerskiej oraz wyrobów opatrunkowych do Francji, Niemiec i Anglii 

Najczęściej produkty kosmetyczne z województwa pomorskiego są eksportowane do krajów europejskich i 

Stanów Zjednoczonych. Kierunki te w uznaniu przedsiębiorców są najbardziej perspektywiczne, mimo że 

Stany Zjednoczone nie należą do łatwych rynków. Przyczyniają się do tego uwarunkowania prawne – w USA 

funkcjonuje odmienna definicja kosmetyku. Do innych trudno dostępnych rynków eksportowych należą: 

daleki Wschód (Chiny, Korea, Japonia), kraje arabskie (skomplikowane procedury rejestracyjne), kraje 

Ameryki Południowej (duża odległość, skomplikowane procedury rejestracyjne oraz skłonności korupcyjne 

tamtejszych organizacji), Rosja (kosztowne certyfikaty), Wielka Brytania (po Brexicie, bariery związane z 

przewozem towarów). 

Produkty o największym potencjale eksportowym są zależne od aktualnej sytuacji na świecie, np. w czasie pandemii 

COVID-19 na znaczeniu zyskały środki ochrony osobistej tj. wszelkie preparaty do dezynfekcji. Obecnie największym 

potencjałem eksportowym charakteryzują się, obok środków do dezynfekcji, wszelkie produkty do pielęgnacji ciała 

i włosów, zwłaszcza znanych koncernów. Ich największym atutem jest wysoka jakość w atrakcyjnej cenie, uzyskana 

dzięki ciągłej walce konkurencyjnej na rynku krajowym. 

                                                           
17 Wnioski na podstawie wywiadów pogłębionych ITI wśród przedsiębiorstw województwa pomorskiego 

https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/tradestat/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c616%7c%7c%7c25%7c33%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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Spośród pomorskich firm z branży kosmetycznej eksportujących swoje produkty, 47,8% zamierza kontynuować taką 

działalność w najbliższym roku. Wśród nich 36,4% przedsiębiorców uważa, że sprzedaż na eksport będzie mniejsza 

niż w poprzednim roku, taki sam odsetek przewiduje sprzedaż eksportową na tym samym poziomie, a jedynie 9,1% 

deklaruje większą wartość eksportu na najbliższy rok. 18,2% przedsiębiorców nie jest w stanie przewidzieć czy 

sprzedaż eksportowa w ciągu roku będzie wyższa, niższa czy na tym samym poziomie. 

Firmy eksportujące swoje produkty w województwie pomorskim, a także w całym kraju muszą borykać się z wieloma 

barierami czy przeszkodami w eksporcie towarów. Dodatkowo są one obecnie potęgowane przez pandemię COVID-

19, bowiem kolejne zamknięcie granic spowodowałoby zagrożenie dla firm, które eksportują znaczną część 

produktów. Do najważniejszych barier w prowadzeniu działalności eksportowej należą: 

 brak wystarczających środków finansowych, 

 bariery wejścia na rynki zagraniczne – ograniczenia celne oraz skomplikowane procedury rejestracyjne 

produktu w poszczególnych krajach, 

 niekorzystne kursy walutowe, 

 brak kontaktów lub organizacji, które pomogłyby nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami, 

 ograniczenia prawne m.in. odmienne definicje kosmetyków, wprowadzane embarga czy dopuszczanie 

różnych substancji i ich stężenia w kosmetykach w poszczególnych krajach, 

 wysokie koszty transportu i koszty zatrudnienia, 

 braki kadrowe. 

W opinii badanych firm, programy wsparcia oraz pomoc w zakresie eksportu powinny dotyczyć wszystkich 

przedsiębiorstw, a nie tylko małych. W Polsce w branży kosmetycznej oraz innych branżach pomocna jest agencja 

rządowa PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu), która wspiera polskich eksporterów, m.in. w znalezieniu 

kontrahentów. Innymi organizacjami, które powinny pomóc w przezwyciężaniu barier eksportowych w omawianej 

branży powinny być według przedsiębiorców zrzeszenia i organizacje kosmetyczne, sanepid, instytucje rządowe (na 

stopniu ministerialnym) oraz agendy rządowe. Pomoc taka powinna się skupiać głównie na aspektach formalnych 

i przezwyciężaniu barier wejścia na dane rynki, tj. pomocy podczas rejestracji produktu na zagranicznych rynkach, 

zwłaszcza tych nienależących do Unii Europejskiej czy wsparcie Unii Europejskiej w negocjowaniu umów. Firmom 

łatwiej byłoby działać na rynkach zagranicznych, gdyby wszędzie występowała jednolita definicja kosmetyku i gdyby 

uproszczono przepisy regulujące ten sektor. Dodatkowo przedsiębiorstwa kosmetyczne oczekują wsparcia w zakresie 

pozyskiwania kontrahentów lub ich weryfikacji, pomocy w uzyskiwaniu danych ekonomicznych z interesujących 

rynków zagranicznych oraz w zakresie promocji. Firmy w omawianej branży chcące uczestniczyć w zagranicznych 

targach, chętnie skorzystałyby z dofinansowań na ten cel oraz chciałyby, aby podczas takich wydarzeń stworzona 

była polska hala, czyli miejsce, w którym zgromadzą się wszyscy krajowi wystawcy danej branży, dzięki czemu cała 

branża miałaby większą siłę przebicia i szansę zaistnienia. Wsparcie finansowe byłoby korzystnie postrzegane 

również w procesach certyfikacji oraz w zakresie podróży służbowych.  

Polska jest członkiem europejskiego stowarzyszenia kosmetycznego Cosmetics Europe 

(https://cosmeticseurope.eu/). Pomaga ono kształtować otoczenie polityczne i prawne w omawianej branży dzięki 

temu ułatwiając handel międzynarodowy. W województwie pomorskim nie ma lokalnych zrzeszeń branżowych. 

Istnieje natomiast Agencja Rozwoju Pomorza, której zadaniem jest wspieranie pomorskiej przedsiębiorczości 

niezależnie od branży. Agencja pomaga m.in. w zakresie Funduszy Europejskich dla małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz zajmuje się promocją gospodarczą regionu i pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych. Natomiast krajowe 

zrzeszenia działają w sposób zadowalający dla firm z omawianej branży. Jednak przedsiębiorcy wskazują, że powinno 

powstać takie zrzeszenie, które było instytucją państwową, ponieważ ułatwiłoby to i przyspieszyło załatwianie 

formalności. Stowarzyszenia te pomagają zarówno start-upom, małym, rodzinnym przedsiębiorstwom jak i dużym 

polskim oraz międzynarodowym koncernom. Przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego, należące do takich 

zrzeszeń dostrzegają liczne korzyści z członkostwa. Są to m.in.: 

 możliwość wpływania na decyzje na szczeblu państwowym, 

https://cosmeticseurope.eu/
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  uzyskanie pomocy przy rejestracji produktów na rynkach zagranicznych, 

 doradztwo, szkolenia, 

 promocja krajowych eksporterów. 

W branży wydawana jest również liczna prasa związana z branżą kosmetyczną oraz działają różnorodne strony 

internetowe o tej samej tematyce. Przedsiębiorstwa z omawianej branży najczęściej reklamują się jednak 

w czasopismach dla Pań, np. dotyczących mody i urody. Z prasy i portali branżowej czerpią natomiast wiedzę 

o branży czy innowacyjnych rozwiązaniach. Zestawienie krajowych zrzeszeń i stowarzyszeń oraz magazynów i portali 

branżowych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Lp. Nazwa organizacji branżowej Strona internetowa 

ZRZESZENIA KRAJOWE I REGIONALNE 

1 Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego - zrzesza 
zarówno producentów jak i dystrybutorów oraz dostawców surowców, a także 
laboratoria i inne firmy należące do sektora 

https://kosmetyki-detergenty.pl/ 

2 Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego  https://www.kosmetyczni.pl/ 

3 Krajowa Izba Kosmetologii – stowarzyszenie dla kosmetyczek i zakładów 
kosmetycznych 

https://izbakosmetologow.pl/ 

4 Polskie Stowarzyszenie kosmetyczne x 

MAGAZYNY/STRONY INTERNETOWE BRANŻ 

1 Polska Kosmetologia i Kosmetyka  https://pkik24.pl/ 

2 Ambasada Kosmetyczna  http://ambasadakosmetyczna.pl/ 

3 Przegląd Kosmetyczny https://www.przegladkosmetyczny.pl/ 

4 Wiadomości Kosmetyczne  https://www.wiadomoscikosmetyczne.pl/ 

5 Wirtualne Kosmetyki  https://wirtualnekosmetyki.pl/ 

7 Świat Przemysłu Kosmetycznego  https://przemyslkosmetyczny.pl/ 

8 Beauty Forum https://www.beauty-forum.com.pl/ 

9 LNE (Les Nouvelles Esthetiques SPA) https://lne.pl/ 

10 Świat Przemysłu Kosmetycznego https://swiat-przemyslu-kosmetycznego.pl/ 

11 Kierunek Kosmetyki https://www.kierunekkosmetyki.pl/ 

12 Cabines – Świat Kosmetyki Profesjonalnej http://www.cabines.pl/ 

13 Kurier Fryzjerski https://www.kurierfryzjerski.pl/ 

14 Świat Fryzjerstwa X 
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