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1 Informacje nt. działalności gospodarczej  

1.1  Przedmiot działalności 

Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

przeważająca działalność gospodarcza dotyczy produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków, 

oznaczonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności kodem  28.22 Z.  Od początku swojej działalności spółka 

zajmowała się produkcją urządzeń dźwigowych, chwytaków, żurawi montowanych na podwoziach 

samochodów ciężarowych lub dostawczych i wykorzystywanych do przewożenia kontenerów, platform, 

beczek, piaskarek. Wytwarzane urządzenia stosowane są także do załadunku towarów. Urządzenia są 

wykonane z wysokogatunkowej stali. Urządzenia są zaprojektowane pod indywidualne potrzeby 

zamawiającego. 

Oferta handlowa firmy obejmuje szeroką gamę spersonalizowanych i zróżnicowanych pod względem 

parametrów urządzeń hakowych, żurawi HDS, urządzeń bramowych, wywrotek. Oferta firmy 

skierowana jest do przedsiębiorstw z różnych segmentów gospodarki, w tym głównie gospodarki 

odpadami, rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, sadownictwa. W ofercie mieści się także montaż 

urządzeń na podwoziach samochodów i serwis. 

 

1.2  Portfolio produktów/usług 

Oferowane przez Firmę dobra obejmują zarówno produkty jak i usługi. 

Produkty: 

• urządzenia hakowe konstruowane pod indywidualne potrzeby klienta, montowane  

na samochodach ciężarowych: 

- urządzenie hakowe HZ-4R – długość urządzenia to 3612 mm, a masa własna 500 kg. Nominalny 

udźwig to 4 tony. Długość użytkowa kontenerów wynosi 3100-3600, natomiast wysokość haka 

to 1200 mm. Maszyna posiada standardowe wyposażenie, w którego skład wchodzą m.in. 

błotniki, zbiornik oleju oraz pompa hydrauliczna. Możliwa jest również instalacja dodatkowych 

funkcji, takich jak np. skrzynka narzędziowa lub na siatkę, czy belka świetlna. 

- urządzenie hakowe HZ-7R – model wyposażony w teleskopowane ramię główne o długości 

800 mm. Długość samej maszyny to 3720 mm, a wysokość haka – 1200 mm. Masa własna 

wynosi 1020 kg. Maksymalny udźwig to 8 ton, natomiast nominalny – 7 ton. Urządzenie 

przeznaczone do kontenerów o długości użytkowej od 2600 do 3600 mm. 

- urządzenie hakowe HZ-10R – długość maszyny to 4000 - 4500 mm, a masa własna wynosi 1100 

- 1150 kg. Nominalny udźwig to aż 10 ton, a maksymalny 11 ton. Model wyposażony jest w 

teleskopowe ramię główne o długości 800 mm. Wysokość haka to 1200 mm, a długość 

użytkowa obsługiwanych kontenerów 2800-4500, 3400-4500. 

- urządzenie hakowe HZ-10R – masa własna maszyny to 2280 - 2330 kg, długość 6000 -  

6500 mm. Udźwig nominalny to 20 ton, natomiast maksymalny – 21,5 tony. Urządzenie zostało 

wyposażone w hak o wysokości 1570 mm oraz teleskopowe ramię główne o długości 1350 mm. 

Dzięki temu hakowiec może być wykorzystywany do załadunku i wyładunku kontenerów o 

długości użytkowej 4100-6500, 4600-7000 mm. 
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• urządzenia bramowe 

- urządzenie bramowe BR-4 – udźwig do 4 ton, przeznaczone do zabudowy na podwoziach 

lekkich ciężarówek 

• wywrotki  

- wywrotka trójstronna – parametry 2700 x 2100 x 500 (długość x szerokość x wysokość) 

z żurawiem, rotatorem i chwytakiem, który na maksymalnym wysuwie 7.20 m podnosi 420 kg. 

Maksymalny udźwig - 1850 kg na 2 metrach. 

• przyczepy hakowe, podłodziowe i ciężarowe – przystosowane do obsługi kontenerów 

budowlanych, komunalnych, rolniczych a także platform transportowych. Produkty mogą 

posiadać regulowaną ręcznie bądź hydraulicznie wysokość haka, przez co zwiększa się zakres 

obsługiwanych kontenerów. Można je wyposażyć w żuraw, dzięki czemu będą idealnie nadawać 

się do prac leśnych. Oferowane pojazdy beznapędowe zbudowane są w oparciu  

o gamę urządzeń hakowych o udźwigu od 4 do 20 ton.  

• żurawie HDS – urządzenia konstrukcji wyróżnia na rynku eliminacja niepotrzebnych elementów 

elektroniki, która w nadmiarze utrudnia obsługę, komplikuje i generuje niepotrzebne koszty  

w przypadku obsługi serwisu czy awarii. Koleją istotną przewagą rynkową jest duży udźwig. 

Zaprojektowane przez konstruktorów żurawie HDS znajdują zastosowanie w budownictwie, 

 w transporcie towarów o dużej masie lub nietypowych wymiarach, używane są do załadunku i 

wyładunku kontenerów, materiałów budowlanych, a także maszyn o dużych gabarytach. 

Usługi: 

• montaż urządzeń hakowych na podwoziach nowych i używanych, 

• montaż żurawi zakabinowych i na tylnym zwisie (np. Palfinger, Fassi, Hiab) 

• remonty urządzeń hakowych 

• utrzymywanie urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo oraz niezawodność działania 

• konserwacja wykonywana przez wysoko wykwalifikowany, regularnie szkolony personel 

• przebudowy istniejących instalacji hydraulicznych wg potrzeb klienta 

• serwisowanie pogwarancyjne żurawi i urządzeń hakowych obcych produkcji 

• przygotowanie dokumentacji do rejestracji UDT 

• pomoc techniczna 

• szkolenie operatorów 

• sprzedaż części zamiennych 

• montaż systemu automatycznego smarowania 

XTrack GPS - monitoring GPS pojazdów i maszyn. 

1.3  Klienci i dostawcy 

Klientami firmy są podmioty z branży budowlanej, komunalnej, rolniczej, a także dealerzy samochodów 

ciężarowych.  

Klienci z branży komunalnej , recyklingu , transportu kontenerowego stanowią 90 % łącznej liczby 

zamówień. Pozostałe 10 % to podmioty działające na rynku rolniczym i leśnym.  

Firma bazuje na własnych rozwiązaniach technologicznych, jednak podzespoły i materiały zamawia u 

zewnętrznych dostawców. Ze źródeł zewnętrznych pozyskiwane są min. rozdzielacze, pompy, siłowniki 
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oraz stal. Ponadto Firma korzysta z outsourcingu w zakresie wypalania i gięcia niektórych elementów 

stalowych. Łańcuch dostaw jest bezpieczny i zapewnia gwarancję terminowych dostaw. Nawet w 

okresie gospodarczego lockdownu spowodowanego sytuacją pandemiczną wywołaną przez 

rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 Firma nie utraciła płynności w zakresie dostaw.     

Głównym rynkiem działalności Firmy w ujęciu geograficznym jest rynek krajowy, jednak swoje towary 

sprzedaje także za granicę, na rynek fiński, niderlandzki i francuski, stanowią 2% udziału.  
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2 Charakterystyka rynku fińskiego 

Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane zaczerpnięte z wtórnych źródeł danych, takich jak: 

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

zrzeszeń; prace naukowe (publikacje naukowe, raporty badawcze instytucji naukowych); publikacje  

w massmediach (w tym prasa codzienna, czasopisma fachowe). 

2.1  Rynek fiński: najważniejsze wskaźniki  

Poniżej przedstawiono kluczowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarcze, społeczne i finansowe dla 

rynku fińskiego. 

Tabela 1 Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarcze, społeczne i finansowe 

STOLICA 

Helsinki 

 
POWIERZCHNIA 

338 tys. km2 

 
LICZBA LUDNOŚCI 

5 533 mln 

 
WALUTA 

Euro 
 

PKB 

269,3 miliarda USD  

 
PKB PER CAPITA 

47 910 USD 

 
DYNAMIKA PKB 

1,6% 
 

 

KLASA RYZYKA WG. KLASYFIKACJI OCED (0-7) 

 
     0 
POZYCJA W RANKINGU “DOING BUSINESS” (1-190) 

      
    20 
POZYCJA W RANKINGU “CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX” 

(1-180) 

    
     3 
POZYCJA W RANKINGU “INDEX OF ECONOMIC FREEDOM” 

(1-180) 

   
     11 

 
POZYCJA W RANKINGU “GLOBAL INNOVATION INDEX” (1-

131) 

   
      7  

Źródło: Dane OCED 2020, analiza ADM Consulting Group 

Sytuacja polityczna 

Finlandia jest republiką pół-prezydencką. Głową państwa jest prezydent, wybierany w bezpośrednich 

wyborach na sześcioletnią kadencję. W kompetencjach prezydenta zawiera się, między innymi, 

mianowanie premiera i na jego wniosek ministrów. Posiada możliwość rozwiązania parlamentu, prawo 

kontroli administracji, prawo inicjatywy ustawodawczej i veta ustawodawczego. Jest również 

najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych.  

Parlament (Eduskunta) jest wybierany na czteroletnią kadencję i liczy 200 osób. Ludność Finlandii  

w ponad 93% stanowią Finowie (Suomi) oraz w 6% społeczność szwedzkojęzyczna. Szwedzki, obok 

fińskiego, jest także drugim językiem oficjalnym. Kraj ten odzyskał niepodległość 6 grudnia 1917 r.  

po wielowiekowej zależności, najpierw od Szwecji, potem od Rosji. Od roku 1955 jest członkiem Rady 

Nordyckiej. Stolicą Finlandii są Helsinki liczące ok. 600 tys. mieszkańców. Walutą Finlandii  
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od 1.01.2002 r. jest euro (t.j. z chwilą wprowadzenia wspólnej waluty w UE). Struktura PKB Finlandii 

(2017 r.): rolnictwo – 2,6 %, przemysł – 27,2%, usługi – 70,2%. Finlandia jest członkiem UE i WTO  

od 1.01.1995r., członkiem OECD od 28.01.1969 r. Finlandia zaliczana jest do bogatszych państw UE.  

Po problemach gospodarczych wynikłych z kryzysu gospodarczego z 2009 r. w połowie maja 2017 r. szef 

Bank of Finland Erkki Liikanen ogłosił oficjalnie, iż fińska gospodarka poradziła sobie wreszcie  

z recesją i weszła na ścieżkę wzrostu, głównie dzięki wzrostowi inwestycji, konsumpcji oraz zwiększeniu 

eksportu w wyniku wprowadzenia tzw. Paktu Konkurencyjności w czerwcu 2016 r. który po wielu 

miesiącach negocjacji udało się fińskiemu premierowi wprowadzić w życie. 1 

Finlandia jest krajem o liberalnym podejściu do polityki handlowej. Główne cele polityki gospodarczej 

to sprostanie wyzwaniom płynącym z globalizacji, starzenia się społeczeństwa i zmian klimatycznych 

oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Rząd zamierza osiągnąć cele gospodarcze poprzez wzmocnienie 

sektora nauki, politykę innowacyjności oraz poprawę współpracy pomiędzy pracodawcami  

i pracobiorcami. Największe wyzwania dla fińskiej gospodarki to: zwiększenie konkurencyjności, 

kontynuacja reform strukturalnych, konsolidacja finansów publicznych, pobudzanie wzrostu 

gospodarczego oraz zmniejszanie bezrobocia przy zaplanowanych cięciach i pakiecie 

oszczędnościowym, zwiększanie eksportu w sytuacji słabego popytu oraz poszukiwanie nowych rynków. 

Rząd Finlandii wprowadził w czerwcu 2016 r. tzw. Pakt Konkurencyjności na mocy trójstronnego 

porozumienia z partnerami społecznymi: związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, który 

spowodował zamrożenie wynagrodzeń na 12 miesięcy, wydłużenie czasu pracy w ciągu roku  

bez wprowadzenia żadnych kompensacji oraz spowodował częściowe ograniczenie socjalnych 

benefitów osób zatrudnionych.2 

Stosunki międzynarodowe 

Finlandia jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO), Organizacji Współpracy Gospodarczej  

i Rozwoju (OECD) i Unii Europejskiej (UE). Członkostwo Finlandii w UE stanowi podstawę stosunków 

międzynarodowych i gospodarczych kraju. Poprzez członkostwo w UE Finlandia uczestniczy  

w Europejskim Obszarze Gospodarczym (UE plus Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Finlandia jest także 

członkiem Afrykańskiego Banku Rozwoju, Azjatyckiego Banku Rozwoju, Banku Rozrachunków 

Międzynarodowych, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 

Unii Europejskiej, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Grupy Banku Światowego, 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, 

Nordyckiego Banku Inwestycyjnego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Klubu Paryskiego, 

UNCTAD, UNIDO, Światowej Organizacji Celnej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. 

Finlandia nie należy do NATO, jednak dąży do ścisłej współpracy wojskowej z NATO, a także zamierza 

pogłębiać współpracę w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej.3 

 
1 Finlandia Informacja o sytuacji gospodarczej i stosunkach gospodarczych z Polską, Ministerstwo Rozwoju   

2 Polska Agencja Inwestycji i Handlu www.paih.gov.pl 

3 Invest in Finland https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/invest-in-finland 

http://www.paih.gov.pl/
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/invest-in-finland
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Gospodarka 

Dynamika PKB Finlandii wyhamowała w 2019 r. do 1,0% r/r z 1,5% r/r w 2018. Wybuch pandemii  

w 2020 wywołał recesję, której skala przewidywana jest na -4,0% r/r. W 2021 spodziewany jest powrót 

gospodarki do wzrostu w wysokości 3,6% r/r. W dłuższym horyzoncie czasowym spodziewany jest 

spadek tempa wzrostu gospodarczego do 1,3% r/r w latach 2024-2025. W strukturze gospodarki 

Finlandii dominują usługi (nieznacznie ponad 69% wartości dodanej), a nieco powyżej 28% stanowi 

przemysł.4 

Wykres 1 Dynamika PKB z prognozą do 2025 r. 

 

Źródło: Departament Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego S.A. 

W 2019 stopa bezrobocia w Finlandii obniżyła się do 6,8% z 7,4% w 2018. Recesja w 2020 sprawi, że - 

podobnie jak w innych krajach - stopa bezrobocia wzrośnie (do 8,6% w 2021). Kolejne lata przyniosą 

jednak poprawę na rynku pracy i obniżenie wskaźnika (do 6,5% w 2025). 

W 2019 średnioroczna inflacja w Finlandii nieznacznie się obniżyła, do 1,1% r/r z 1,2% w 2018. Dalszy 

spadek inflacji przewidywany jest jeszcze na 2020 rok (do 0,7% r/r, trend dezinflacyjny widoczny jest w 

całej strefie euro). W średnim terminie inflacja stopniowo wzrośnie (do 1,9% r/r w 2025). 

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2020 – podobnie jak w innych krajach – 

wybuch pandemii i wprowadzanie działań antykryzysowych doprowadzą do znacznego wzrostu deficytu 

budżetowego Finlandii (do -6,8% PKB z -0,9% PKB w 2019). W kolejnych latach zakładany jest stopniowy 

spadek deficytu budżetowego do -1,7% PKB w 2025. Według przewidywań MFW w 2020 dług publiczny 

Finlandii w relacji do PKB wzrośnie do 67,9% z 59,0% PKB w 2018, po 4 latach z rzędu spadku wskaźnika. 

W średnim horyzoncie oczekiwany jest wzrost długu publicznego do 70,5% PKB w 2025.5 

W 2020 nastąpił spadek importu i eksportu Finlandii odpowiednio o 5,2% r/r i 6,0% r/r, natomiast, 

zgodnie z prognozami MFW, w 2021 dynamiki odbiją do 3,0% r/r i 5,5% r/r. W dłuższym terminie 

oczekiwany jest stabilny wzrost importu i eksportu na poziomie około 2,0% r/r. Finlandia nie należy do 

 
4 EUROSTAT ec.europa.eu/eurostat 

5 International Monetary Fund (IMF) www.imf.org 

https://ec.europa.eu/eurostat
http://www.imf.org/
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znaczących partnerów handlowych Polski i zajmuje 22. miejsce w polskim eksporcie (z udziałem 0,84% 

w eksporcie ogółem w całym 2019 roku), 23. miejsce w polskim imporcie (0,72% importu ogółem w 

2019 według kraju wysyłki) i 26. miejsce w polskim imporcie (0,79% importu ogółem w 2019 według 

kraju pochodzenia). W całym 2019 roku polski eksport do Finlandii miał wartość blisko 2,0 mld EUR, 

zwiększając się o 5,1% r/r, głównie wskutek wzrostów w kategoriach: maszyny i urządzenia 

transportowe (o 11,7% r/r), żywność i zwierzęta żywe (o 15,3% r/r – przy niskim wolumenie) oraz towary 

przemysłowe klasyfikowane głównie według surowca (o 5,4% r/r).6 

Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych zakładają dalsze starzenie się fińskiego społeczeństwa. 

Mediana wieku zwiększy się w 2050 do 47,3 lat z 42,5 lat w 2015, co częściowo będzie odzwierciedlać 

wzrost oczekiwanej długości życia (do 85,7 lat w okresie 2045-2050 z 80,7 lat w okresie 2010-2015).  

O ile w latach 2010-2015 populacja Finlandii rosła (średnio 0,4% r/r), to w perspektywie najbliższych 

kilku lat trend ten odwróci się, a liczebność Finów zacznie powoli spadać.7 

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację gospodarczą Finlandii. 

Gospodarka fińska przeżywa gwałtowny spadek z powodu pandemii koronawirusa. Przewiduje się,  

że produkt krajowy brutto spadnie w tym roku o około 7%; będzie rósł o około 3% rocznie w 2021  

i 2022 r. Według alternatywnych scenariuszy, spadek koniunktury w bieżącym roku może wynieść 

między 5% a 11%, w zależności od postępu epidemii i sukcesu w jej opanowaniu.8 

 

2.2 Główne produkty eksportowane z rynku fińskiego i importowane na ten rynek 

Unia Europejska oraz pozostałe państwa europejskie zdecydowanie dominują w wymianie handlowej 

Finlandii odpowiadając odpowiednio za 78,5% importu i 71,9% eksportu. 

Tradycyjnie istotnym rynkiem pozostaje Rosja, do której Finlandia sprzedaje głównie maszyny oraz 

produkty metalowe i chemiczne, a z której kupuje przede wszystkim surowce energetyczne stanowiące 

69,8% rosyjskiego eksportu do Finlandii. W 2019 r. fiński eksport do Rosji wzrósł o 10% do 3,6 mld euro. 

Natomiast import spadł o 3% do 9 mld euro.9 

Eksport Finlandii w 2019 r. w podziale na regiony 

 

• UE 59,3% (w tym strefa euro 38,8%),  

• pozostałe państwa europejskie 12,6% (w tym Rosja 5,6%), 

• Azja 14%,  

• Ameryka Pn. 8,2%,  

 
6 Statistics Finland https://www.stat.fi/org/index_en.html 

7 The World Bank www.worldbank.org 

8 Economist Intelligence Unit www.eiu.com 

9 Statistics Finland https://www.stat.fi/org/index_en.html 

https://www.stat.fi/org/index_en.html
http://www.worldbank.org/
http://www.eiu.com/
https://www.stat.fi/org/index_en.html
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• pozostali 5,9%. 

 

Eksport Finlandii w 2019 r. w podziale na kategorie 

 

• przemysł maszynowy 23,3%,  

• przemysł chemiczny 19,1%,  

• przemysł leśny 19%,  

• metale i produkty metalowe 15,3%,  

• przemysł elektroniczny 11,5%,  

• pozostałe 11,8%. 

Eksport 

Najważniejszymi partnerami eksportowymi Finlandii wg danych za 2020 rok byli kolejno: 

• Niemcy z udziałem 13,5% (8,88 mld USD) 

• Szwecja z udziałem 10,3% (6,79 mld USD) 

• USA z udziałem 8,29% (5,43 mld USD) 

• Holandia z udziałem 6,53% (4,28 mld USD) 

• Chiny z udziałem 5,22% (3,42 mld USD) 

• Rosja z udziałem 5,15% (3,38 mld USD) 

• Wielka Brytania z udziałem 3,77% (2,47 mld USD) 

• Francja z udziałem 3,14% (2,06 mld USD) 

• Estonia z udziałem 2,97% (1,95 mld USD) 

• Polska z udziałem 2,77% (1.81 mld USD) 

Poniżej została przedstawiona struktura eksportu z Finlandii w 2020 roku w podziale na główne grupy 

towarowe: 

• 14,4% (9,45 mld USD): Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne  

i ich części; 

• 10,4% (6,84 mld USD): Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; 

• 7,94% (5,21 mld USD): Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  

i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria  

do takich artykułów; 

• 7,34% (4,81 mld USD): Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części  

i akcesoria; 

• 7,02% (4,6 mld USD): Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje 

bitumiczne; woski mineralne; 

• 6,14% (4,02 mld USD): Żelazo i stal; 

• 4,94% (3,24 mld USD): Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 

pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; 

• 4,28% (2,8 mld USD): Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; 

• 3,49% (2,29 mld USD): Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; 

• 3,36% (2,2 mld USD): Towary nieokreślone według rodzaju. 
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W 2020 roku Finlandia wyeksportowała towary o wartości 65 miliardów dolarów. Najczęściej 

wywożonym produktem z Finlandii w 2020 r. (6%) była grupa towarowa „Oleje naftowe i oleje 

otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywane  

z minerałów bitumicznych, których oleje te są podstawowymi składnikami preparatów; oleje 

odpadowe". Wartość eksportu tej grupy wyniosła 3,94 mld USD.10 

Import 

Import Finlandii w 2019 r. w podziale na regiony: 

 

• UE 60,5% (w tym strefa euro 38,5%),  

• pozostałe państwa europejskie 18% (w tym Rosja 13,7%),  

• Azja 13,7%,  

• Ameryka Pn. 4,4%,  

• pozostali 3,4%. 

 

Import Finlandii w 2019 r. w podziale na kategorie:  

• przemysł chemicznych 17,4%  (w tym nierafinowana ropa naftowa),  

• przemysł elektroniczny 14,1%,  

• rudy i kruszywa 12,2%,  

• sprzęt transportowy 11,4%,  

• przemysł maszynowy 9,4%,  

• pozostałe 35,5%. 

Najważniejszymi partnerami importowymi Finlandii wg danych za 2020 rok byli: 

• Niemcy z udziałem 15,3% (10,4 mld USD) 

• Szwecja z udziałem 10,9% (7,44 mld USD) 

• Rosja z udziałem 9,71% (6,59 mld USD) 

• Chiny z udziałem 9,01% (6,11 mld USD) 

• Holandia z udziałem 4,56% (3,1 mld USD) 

• USA z udziałem 3,41% (2,31 mld USD) 

• Estonia z udziałem 3,35% (2,27 mld USD) 

• Francja z udziałem 3,16% (2,14 mld USD) 

• Polska z udziałem 3% (2,03 mld USD) 

• Włochy z udziałem 2,84% (1,93 mld USD) 

Struktura importu do Finlandii w 2020 r. reprezentowana jest przez następujące główne grupy 

towarowe11: 

 
10 Statista www.statista.com 

11 Finland (FIN) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The Observatory of Economic Complexity 

http://www.statista.com/
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• 12,9% (8,77 mld USD): Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne i ich 

części; 

• 10,4% (7,12 mld USD): Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje 

bitumiczne; woski mineralne; 

• 9,87% (6,7 mld USD): Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory  

i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do 

takich artykułów; 

• 9,29% (6,31 mld USD): Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części  

i akcesoria; 

• 5,26% (3,57 mld USD): Towary nieokreślone według rodzaju; 

• 3,52% (2,39 mld USD): Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; 

• 3,44% (2,33 mld USD): Produkty farmaceutyczne; 

• 3,27% (2,22 mld USD): Żelazo i stal; 

• 3,12% (2,11 mld USD): Przyrządy i aparatura optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 

pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria; 

• 3,09% (2,1 mld USD): Rudy, żużel i popiół. 

Wśród dóbr najczęściej importowanych przez Finów w 2020 roku znajdują się: 

• 5,05% (3,43 mld USD): Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 

surowe; 

• 4,51% (3,06 mld USD): Samochody osobowe i inne pojazdy silnikowe przeznaczone głównie 

do przewozu osób, w tym samochody kombi i samochody wyścigowe; 

• 3% (2,04 mld USD): Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne 

niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy 

lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, 

których te oleje stanowią składniki podstawowe preparatów; oleje odpadowe; 

• 2,5% (1,7 miliarda USD): Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych; 

• 2,49% (1,69 miliarda USD): Leki składające się z mieszanych lub niezmieszanych produktów 

do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzonych dawkach (w tym 

w postaci systemów do podawania przezskórnego) lub w formach lub opakowaniach do 

sprzedaży detalicznej; 

• 2,39% (1,62 mld USD): Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i ich jednostki; 

czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do zapisywania zakodowanych danych na 

nośnikach danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione 

ani niewłączone; 

• 2,12% (1,44 miliarda USD): Aparatura nadawcza do radiotelefonii, radiotelegrafii, radiofonii 

lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania 

dźwięku; kamery telewizyjne; Kamery wideo ze stop-klatką i pozostałe kamery wideo 

rejestrujące; aparaty cyfrowe; 

• 1,45% (990 mln USD): Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu i inne produkty pośrednie 

hutnictwa niklu; 

• 1,31% (891 mln USD): Rudy miedzi. 
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2.3 Import na rynek fiński maszyn i urządzeń transportowych oraz urządzeń dźwigowych  

i chwytaków 

Rynek fiński wykazuje dużą chłonność na maszyny i urządzenia transportowe, których import  

w 2019 r. stanowił 35,5% wszystkich dóbr importowanych do Finlandii. W ramach powyższej kategorii 

mieszczą się podgrupy, które są szczególnie istotne z punktu widzenia analizy rynku fińskiego pod kątem 

potrzeb eksportowych firmy12r. Są to: 

• Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne: 

- w 2018 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 45 234 871 USD; 

- w 2019 r. – import osiągnął wartość 46 797 282 USD; 

- w 2020 r. – Finowie importowali dobra z tej podgrupy o wartości 43 118 986 USD. 

• Maszty okrętowe; dźwigi; mobilne ramy podnoszące, wózki bramowe i wózki robocze 

wyposażone w dźwig: 

- w 2018 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 84 405 696 USD; 

- w 2019 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 77 172 982 USD; 

- w 2020 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 65 192 005 USD. 

• Pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia, inne niż te, które są zasadniczo 

przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład samochody pomocy drogowej, 

samochody z dźwigiem, pojazdy strażackie, betoniarki, zamiatarki, spryskiwacze, przewoźne 

warsztaty, przewoźne urządzenia radiologiczne jednostek): 

- w 2018 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 71 982 035 USD; 

- w 2019 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 57 739 447 USD; 

- w 2020 r. – import tej kategorii osiągnął wartość 43 449 097 USD. 

Głównymi partnerami biznesowymi dostarczającymi dobra sklasyfikowane w grupie „Pojazdy inne niż 

tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria” na rynek fiński w szczególności: 

• Niemcy, którzy wyeksportowali do Finlandii towary warte odpowiednio: 

- 2 649 833 019 USD w 2018 r. 

- 2 393 382 652 USD w 2019 r.  

- 2 151 561 234 USD w 2020 r. 

• Szwedzi, którzy wyeksportowali do Finlandii towary warte odpowiednio: 

- 869 236 029 USD w 2018 r. 

- 916 767 751 USD w 2019 r. 

- 836 551 830 USD w 2020 r. 

• Czesi, którzy wyeksportowali do Finlandii towary warte odpowiednio: 

- 454 336 040 USD w 2018 r. 

- 388 610 051 USD w 2019 r.  

- 352 237 459 USD w 2020 r.  

• Francuzi, którzy wyeksportowali do Finlandii towary warte odpowiednio: 

- 339 362 473 USD w 2018 r. 

- 334 173 565 USD w 2019 r. 

 
12 Statistics Finland https://www.stat.fi/org/index_en.html 

https://www.stat.fi/org/index_en.html
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- 274 169 865 USD w 2020 r. 

• Hiszpanie, którzy wyeksportowali do Finlandii towary warte odpowiednio: 

- 306 997 200 USD w 2018 r. 

- 233 366 371 USD w 2019 r. 

- 265 164 142 USD w 2020 r. 

 

2.4  Import z Polski do Finlandii 

Finlandia jest istotnym partnerem gospodarczym Polski, o czym świadczy utrzymujący się od lat poziom 

importowanych przez Finów towarów i usług z Polski. Wartość importu usług z Polski na rynek fiński jest 

niebagatelny, o czym świadczą poniższe dane13: 

• 2016 r. – 1 586 770 527 USD, 

• 2017 r. – 1 855 906 794 USD, 

• 2018 r. – 2 179 776 808 USD 

• 2019 r. – 2 091 530 964 USD, 

• 2020 r. – 2 039 832 002 USD. 

Import Finlandii zdominowany jest przez segment maszyn i urządzeń transportowych, który stanowi 

35,5% wszystkich sprowadzanych dóbr, na kolejnym miejscu znajdują się towary klasyfikowane wg 

surowca i wyroby różne (22,9%), paliwa mineralne i smary (15,5%), inne (9,4%), chemikalia i pochodne 

(8,7%), żywność, napoje i tytoń stanowią zaś 8,1% udziału w całości importowanych towarów. 

Pod względem struktury importu dóbr na rynek fiński z Polski dominującą rolę odgrywa segment maszyn 

i urządzeń transportowych, który ma 36,2% udziału w całości importu, kolejno plasują się towary 

przemysłowe klasyfikowane wg surowca (17,9%), wyroby różne (16,2%), inne (11,3%), chemikalia i 

produkty pochodne (9,9%) oraz żywność i zwierzęta żywe (8,4%).14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Główny Urząd Statystyczny 

14  Finlandia Analiza Międzynarodowa, PKO Bank Polski 
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Wykres 1 Struktura importu Finlandii 

 

Źródło: GUS, International Trade Center, PKO Bank Polski. 

Polska pod względem eksportu dóbr sklasyfikowanych w grupie „Pojazdy inne niż tabor kolejowy lub 

tramwajowy oraz ich części i akcesoria” na rynek fiński zajmuje 8 miejsce. Historycznie wartości te 

przedstawiają się w następujący sposób: 

 

Tabela 2 Eksport Pojazdów innych niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoriów 

Rok  Wartość wyrażona w USD 

2009 3 785 447 794 

2010 4 459 240 960 

2011 5 550 988 296 

2012 4 495 813 767 

2013 4 823 035 868 

2014 5 174 798 343 

2015 4 791 411 294 

2016 5 026 166 905 

2017 6 291 970 797 

2018 7 183 076 330 

2019 6 933 762 359 

2020 6 311 757 195 

 

Poniżej wartości dotyczące eksportu zostały przedstawione w formie graficznej na wykresie. 
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Wykres 2 Eksport Pojazdów innych niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoriów 
(wartość wyrażona w USD) 

 

Źródło: Bank Światowy, opracowanie ADM Consulting Group 

Co prawda w 2020 r. zauważalny jest niewielki spadek w imporcie polskich towarów z grupy „Pojazdy 

inne niż tabor kolejowy lub tramwajowy oraz ich części i akcesoria”, względem 2018 i 2019 r., jednak 

spadek ten jest podyktowany przejściową kryzysową sytuacją gospodarczą Finlandii wywołaną 

pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, o czym świadczy fakt, iż w tym segmencie towarów Finowie 

wyraźnie ograniczyli import od wszystkich swoich partnerów biznesowych. Uprawnione jest zatem 

założenie, że po powrocie do normalnych warunków gospodarczych i wejściu przez Finlandię ponownie 

na ścieżkę wzrostu gospodarczego, zgodnie z prognozami MFW i agencji ratingowych, import tej grupy 

towarów wyraźnie wzrośnie. Należy przy tym odnotować że import tej kategorii towarów na przełomie 

ostatnich 12 lat notował systematyczny wzrost osiągając w 2018 r. poziom ponad 7 mln USD. 

 

2.5     Wartość przychodów ze sprzedaży 

Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł technologiczny, w skład którego wlicza się branżę 

elektroniczną, mechaniczną i metalową, przemysł drzewny i przemysł chemiczny i petrochemiczny. 

Finowie eksportują przede wszystkim urządzenia i sprzęt transportowy, łącznie sprzedano ich w 2018 r. 

za 19,7 mld EUR (30,9% eksportu), towary przemysłowe – za 18,5 mld EUR – 29% całkowitego eksportu 

(w tym ok. 7,6 mld EUR to produkty przemysłu papierniczego) oraz produkty przemysłu chemicznego – 

sprzedano za 6,3 mld EUR (9,8% eksportu), paliwa, smary i materiały pochodne – sprzedaż za 5,4 mld 

EUR (8,5% eksportu) oraz surowce, głównie drewno i ścier drzewny – sprzedaż za 6,5 mld EUR (10,1% 

eksportu). Importowali głównie maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (za 21 mld EUR, 31,7% 

importu), paliwa mineralne (za 10,3 mld EUR, co stanowiło 15,5% udziału w imporcie), towary 
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przemysłowe (za 8,4 mld EUR, 12,6% importu), chemikalia (7,4 mld EUR, 11,1% importu) i pozostałe 

towary przemysłowe (6,3 mld EUR, 9,6 % importu). 

Produkcja maszyn i urządzeń jest największym podsektorem przemysłu metalowego. Produkty 

obejmują silniki do statków, maszyny do obróbki drewna, dźwigi, maszyny ziemne/leśne, a klienci 

pochodzą z branży budowlanej, przemysłu papierniczego i elektronicznego. W branży jest 1314 firm, 

które zatrudniają 46 100 pracowników. Branża odpowiada za 28% całej produkcji przemysłu 

metalowego, 27% obrotu i 13% fińskich towarów eksportowanych. W branży funkcjonuje siedem 

dużych firm notowanych na giełdzie: Palfinger, Hiab, HMF, Fassi, Kito Erikkila, Konecranes, Mesera 

Cranes. Przedsiębiorstwa tej branży często produkują produkty gotowe, co wzmacnia ich pozycję  

w łańcuchu dostaw. Największe spółki zbudowały rozległe sieci podwykonawców i mają pośredni wpływ 

na inne przedsiębiorstwa w przemyśle produkcyjnym. W ciągu ostatnich lat liczba firm  

w branży spadła. Modele biznesowe zostały unowocześnione. Usługi, tj. konserwacja i naprawa 

produktów, stały się coraz ważniejszą gałęzią działalności. Przemysł ten jest wciąż bardzo 

kapitałochłonny.  

Produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep jest branżą rozwijającą się dzięki największej spółce 

w branży Valmet Automotive. Prowadzi ona jedyną fabrykę samochodów osobowych w Finlandii.  

Jako podwykonawca produkuje samochody Mercedes-Benz w Uusikaupunki. Produkcja fabryki wynosi 

do 90 000 samochodów rocznie. Fabryka dotychczas odnosiła same sukcesy, ale obecnie stoi przed 

poważnymi problemami w postaci rekrutacji nowych pracowników. Obecnie branża zatrudnia 7 000 

osób w 226 firmach. Branża odpowiada za 3% całej produkcji przemysłu metalowego, 12% obrotu i 3% 

fińskich towarów eksportowanych. Druga największa spółka w branży to producent silników Agco Sisu 

Power, który produkuje silniki głównie dla europejskich fabryk ciągników grupy European Agco. 

Podobnie jak w pozostałych branżach samochodowych, zyskowność w branży jest od dłuższego czasu 

dość niska. Jest to spowodowane silną konkurencją międzynarodową, w której fińskie firmy są narażone 

na konkurencję z dużymi międzynarodowymi podmiotami i firmami w krajach o niższych kosztach. 

Maszyny i sprzęt transportowy stanowią znaczący procent wartości dodanej w produkcji. Na podstawie 

danych zebranych przez Bank Światowy można zaobserwować trwały trend wznoszący. 

Tabela 3 Wartość dodana w produkcji maszyn i sprzętu transportowego 

Rok % wartość dodana w produkcji 

2012 25,49 

2013 27,49 

2014 28,39 

2015 26,86 

2016 28,96 

2017 29,11 

2018 29,11 

  

Poniżej dane dotyczące wartości dodanej w produkcji maszyn i sprzętu transportowego zostały 

przedstawione w formie graficznej na wykresie. 
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Wykres 4 Wartość dodana w produkcji maszyn i sprzętu transportowego (wartość wyrażona w USD) 

    

Źródło: Bank Światowy, opracowanie ADM Consulting Group 

Powyższe dane wyraźnie pokazują, że produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep jest branżą 

rozwijającą się, a wartość rynkowa dóbr produkowanych w tym segmencie notuje stabilny wzrost, co 

świadczy o tym, że wartość rynkowa rośnie znacznie szybciej niż koszty wytworzenia. 

 

2.6      Zmiany w wartości sprzedaży produktów  

Według statystyk Statistics Finland na temat produkcji przemysłowej wartość produkcji sprzedanej 

przemysłu (gałęzie B: Górnictwo i wydobywanie oraz C: Produkcja) wyniosła w 2020 r. 84,1 mld EUR. 

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu spadła o prawie jedną dziesiątą z zeszły rok. 

Wartość sprzedanej produkcji przemysłowej w 2020 r. w segmencie maszyn i urządzeń osiągnęła pułap 

18,410 mln euro, z udziałem w produkcji przemysłowej na poziomie 21.9%, co oznacza spadek o -5,8% 

w stosunku do 2019 r. Natomiast wartość sprzedanej produkcji przemysłowej w 2020 r. w segmencie 

wyposażenia transportowego wyniosła 5,270 mln euro, z udziałem w produkcji przemysłowej  

w wysokości 6,3%, co oznacza spadek o -16,6% w stosunku do 2019 r.  

Warte odnotowania jest, iż mimo spadku sprzedaży w całym segmencie, ceny produktów wytwarzanych 

przez rodzimych producentów na rynek fiński i na rynki eksportowe w 2020 r. spadły nieznacznie wobec 

cen z 2019 r., natomiast ceny tychże produktów importowanych do Finlandii odnotowały w 2020 r. 

nieznaczny wzrost wobec stanu z 2019 r.  
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Tabela 4 Indeks cen producentów według produktów  

 

Źródło: Statistics Finland, opracowanie ADM Consulting Group 

 

2.7      Prognozowane zmiany na rynku fińskim 

Prognozowane zmiany na rynku fińskim w aspektach gospodarczym, społecznym i finansowym oraz 

zmiana w stosunku do ostatnich lat wybranych wskaźników są opisane poniżej. 

Wsparty globalnym wzrostem i ożywieniem, fińska gospodarka przyspieszy i osiągnie 2,6% w 2021 r., 

wynika z zaktualizowanej prognozy Ministerstwa Finansów opublikowanej 17 czerwca. 

Gospodarka uległa znacznym wahaniom w pierwszej połowie 2021 roku, co spowodowane było 

pandemią COVID-19. Fińskie Ministerstwo Finansów prognozuje, iż gospodarka Finlandii będzie 

wchodziła w trend wznoszący i spodziewane jest wyraźne ożywienie w drugiej połowie 2021 r. oraz  

na początku 2022 r. Rynek eksportowy ożywi się, a perspektywy inwestycyjne poprawią się,  

co ma doprowadzić do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) o 2,8 % w 2022 r. Wzrost PKB w 2023 

r. będzie powolny do 1,6%.  

Należy się spodziewać, że finanse sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2021 roku zanotują 

deficyt przekraczający 10 mld euro, pomimo pozytywnego trendu w gospodarce. W przyszłym roku 

nierównowaga między wydatkami a dochodami znacznie się zmniejszy, ponieważ wiele środków 

wsparcia związanych z pandemią dobiegnie końca, a wzrost PKB będzie nadal szybki. Finanse sektora 

instytucji rządowych i samorządowych pozostaną jednak w znacznym deficycie, a relacja długu sektora 

instytucji rządowych i samorządowych do PKB będzie nadal rosła.  

Najnowsze dane wskazują, że rozpoczyna się oczekiwany wzrost gospodarczy. Popyt odbije, 

zatrudnienie wzrośnie, a przepaść stworzona przez pandemię szybko się zamknie.  

Spodziewany jest wzrost produkcji przemysłowej dzięki silnemu globalnemu ożywieniu i rosnącemu 

popytowi na eksport. W budownictwie rok 2021 jest pracowity dla budownictwa mieszkaniowego, ale 

ogólnie sektor budowlany odnotuje wzrost dopiero w 2023 r. Oczekuje się, że świadczenie usług 

znacznie wzrośnie w trzecim kwartale 2021 r. 

Ministerstwo Finansów Finlandii spodziewa się, że inwestycje prywatne w pierwszej połowie 2021 r. 

wykażą niewielki wzrost, ale pod koniec roku przyspieszą. Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe  
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nie spadną tak gwałtownie, jak wcześniej prognozowano, ponieważ trend w zakresie budowy nowych 

budynków był korzystny na początku roku. Pozytywne perspektywy dla przemysłu zostaną pozytywnie 

odzwierciedlone w budownictwie w 2022 roku. 

Silna gospodarka światowa pobudzi inwestycje w maszyny i urządzenia, które odnotują wzrost w tym 

roku, a także w 2022 r., kiedy będzie wspierany projektami krajowymi. Między innymi, poziom inwestycji 

w badania i rozwój wzrośnie w całym okresie prognozy, m.in. dzięki korzystnej polityce wsparcia. 

Handel zagraniczny gwałtownie wzrośnie w okresie prognozy. Eksport towarów będzie szybko rosnąć 

zarówno w 2021, jak i 2022 r. w następstwie wzrostu światowego handlu. Na ścieżkę wzrostu powróci 

zarówno eksport, jak i import usług, choć wolniej niż w przypadku handlu towarami z zagranicą. Będą 

jednak znaczne różnice między sektorami. Roczna dynamika eksportu i importu będzie najwyższa  

w 2022 r., kiedy spodziewany jest silny wzrost handlu zagranicznego, w szczególności usługami. 

Konsumpcja prywatna będzie rosła w 2021 roku wolniej niż przewidywano, ze względu na ostrożniejsze 

znoszenie restrykcyjnych środków. Prognozuje się, że konsumpcja usług wzrośnie dopiero w drugiej 

połowie tego roku, a więc wzrost konsumpcji prywatnej będzie najwyższy dopiero w przyszłym roku. 

Łączna siła nabywcza gospodarstw domowych nie zmniejszyła się podczas pandemii, a stopa 

oszczędności gospodarstw domowych w 2020 r. osiągnęła rekordowy poziom. Wraz z rozpoczęciem 

wykorzystywania oszczędności wzrost konsumpcji prywatnej przewyższy wzrost siły nabywczej. 

Zatrudnienie rosło nieprzerwanie od czerwca 2020 r., a ożywienie w gospodarce wzmocni również 

wzrost zatrudnienia w 2021 i 2022 r. W 2022 roku zatrudnienie przekroczy poziom sprzed pandemii,  

a wzrost popytu na pracę spowoduje wzrost wskaźnika zatrudnienia do 73% w 2023 r. Środki 

zatrudnienia przyjęte przez rząd pomogą wesprzeć podaż siły roboczej, a stopa bezrobocia spadnie  

do 6,6% w 2023 r. Wynagrodzenia wzrosną w tym roku szybciej niż w 2020 r. ze względu na wyższe 

płace kontraktowe wzrasta. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat zarobki wzrosną o około 2,5%. 

Ceny konsumpcyjne w 2021 r. szybko wzrosną, napędzane przez ceny energii. Choć skok inflacji 

wywołany cenami energii będzie przejściowy, to rosnący popyt będzie stopniowo sprzyjał szybszemu 

wzrostowi cen. 

Gospodarka światowa znacznie wzrośnie, ponieważ kraje na całym świecie skoncentrują się  

na ożywieniu, co może zwiększyć zaufanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz znaleźć 

odzwierciedlenie w konsumpcji prywatnej i inwestycjach w większym stopniu niż zakładano  

w prognozach. Podobnie eksport Finlandii może rosnąć w szybszym tempie, jeśli nastąpi silniejszy 

wzrost handlu światowego lub jeśli Finlandia uzyska lepszą pozycję na rynku eksportowym. 

Jeżeli wzrost handlu światowego będzie szybszy niż oczekiwano, będzie to miało pozytywny wpływ  

na inwestycje. W okresie prognozy stopa inwestycji wzrośnie, powracając do poziomu sprzed kryzysu 

finansowego. Ponadto krajowe plany inwestycyjne również mogą okazać się większe od prognoz. 

To, w jakim stopniu wzrost konsumpcji prywatnej ma przewyższyć wzrost siły nabywczej, zależy  

od zakładanego niskiego poziomu oszczędności. Rzeczywista sytuacja może się okazać zupełnie inna  
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w obu kierunkach. Jeśli zaufanie konsumentów zacznie słabnąć, wzrost konsumpcji może być wolniejszy 

niż prognozowano. 15 

Wiele zależy od pandemii. Wzrost gospodarki może być poniżej prognozowanego poziomu, jeśli 

pandemia nie zostanie opanowana w drugiej połowie 2021 roku. Pogorszenie sytuacji wirusowej 

wpłynęłoby na gospodarkę krajową, w szczególności poprzez wpływ na konsumpcję prywatną,  

a zwłaszcza na popyt na usługi. Kryzys nie skończy się, dopóki pandemia nie zostanie opanowana  

na całym świecie. 

 

3  Analiza sprzedaży 

3.1   Środowisko biznesowe i prowadzenie działalności na rynku fińskim 

Poniżej przedstawione są informacje dotyczące oceny łatwości prowadzenia działalności na rynku 

fińskim. 

 

Podstawowe kwestie prawne 

W Finlandii nie ma obowiązku zawierania umów - kontraktów, ale w interesie obu partnerów jest 

zawieranie pisemnego kontraktu. Firmy fińskie na ogół regulują swoje należności w terminie. 

Dochodzenie swoich praw bez umowy określającej precyzyjnie warunki dostawy i płatności jest 

utrudnione. Warunki dostawy są sprawą umowną zależną od obu stron. Przy zawieraniu większych 

umów zalecany jest kontakt z prawnikiem.  

Kontrakty są obustronnie wiążące, co oznacza, że obie strony musza wypełnić zawarte  

w nich zobowiązania. Kontrakt może być unieważniony przez kupującego albo sprzedającego tylko  

za zgodą drugiej strony. Anulowanie zamówienia przed otrzymaniem przesyłki jest postrzegane jako 

złamanie warunków kontraktu, za co sprzedający może zażądać odszkodowania. Wyjątek stanowi tutaj 

sprzedaż na odległość, w przypadku której kupujący ma prawo do zwrotu towaru w przeciągu 14 dni  

od jego otrzymania. Warunki, na jakich strona może zmienić kontrakt uzależnione są od jego rodzaju. 

Zasady dotyczące kontraktów długoterminowych różnią się od tych dotyczących kontraktów 

jednorazowych lub zawartych na ściśle określony okres czasu. W praktyce firmy wykorzystują 

standardowe klauzule, które opracowywane są przez odpowiednie stowarzyszenia branżowe. Jednakże, 

istnieje możliwość przygotowania własnych klauzul, dostosowanych do specyfiki danego 

przedsiębiorstwa. 

 

Postępowanie arbitrażowe 

Procedura arbitrażowa jest efektywnym sposobem rozwiązywania sporów biznesowych. Strony mogą 

zawrzeć klauzulę o arbitrażu w statucie firmy lub w kontrakcie. Orzeczenie sądu arbitrażowego jest 

ostateczne i egzekwowane w taki sam sposób jak orzeczenie sądu powszechnego. Zaletą arbitrażu jest 

fakt, iż spory rozstrzygane są przez ekspertów danej dziedziny. W Finlandii organem 

przeprowadzającym arbitraż jest Instytut Arbitrażu Centralnej Izby Handlowej 

(http://www.arbitration.fi/en/indexen.html).  

 
15 Ministerstwo Finansów Finlandii https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage 

http://www.arbitration.fi/en/indexen.html
https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
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Egzekwowanie należności 

Działalność windykacyjna w Finlandii jest licencjonowana i nadzorowana przez prawo. Odzyskiwanie 

należności należy tu do najskuteczniejszych na świecie. Tylko osoba posiadająca pozwolenie może 

przeprowadzić postępowanie windykacyjne w imieniu kredytodawcy.  

 

Procedura windykacyjna 

Pozasądowa część procedury windykacyjnej rozpoczyna się od wysłania dłużnikowi polecenia zapłaty 

należnej sumy wraz z odsetkami przewidzianymi w kontrakcie. W przypadku braku takiej klauzuli  

w kontrakcie, odsetki naliczane są na podstawie sześciomiesięcznej stopy procentowej Banku 

Centralnego w Finlandii (Suomen Pankki), liczonej w odniesieniu do stopy referencyjnej Europejskiego 

Banku i następnie powiększonej o siedem punktów procentowych. Okres przedawnienia  

to 3 lata. W przypadku udokumentowanych i niekwestionowanych roszczeń, kredytodawca może 

sięgnąć po przyśpieszoną procedurę, która skutkuje sądowym nakazem zapłaty (suppea 

haastehakemus). Jest to pisemna procedura, która rozpoczyna się po przedłożeniu dokumentu 

potwierdzającego prawomocność roszczenia (faktura, weksel, akredytywa itd.).W przypadku tej 

procedury obecność adwokata, choć powszechnie praktykowana, nie jest wymagana przez prawo.  

 

Fińska Federacja Przemysłu Technologicznego  

Dane kontaktowe: Tel. + 358 (0)9 1923381  

e-mail rauni.lappalainen@teknologiateollisuus.fi  

Fax + 358 (0)9 624462  

 

Firmy windykacyjne 

Lindorff Oy http://www.lindorff.com/  

Instrum Justitia http://www.instrum.fi/  

Cash-In Consulting http://www.cash-in.fi/  

Collectum http://www.collectum.fi/  

Eräpäivä Oy http://www.erapaiva.fi/ 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Finlandii 

Rząd fiński, chcąc pomóc zagranicznym inwestorom, powołał do życia  agencję Invest  

in Finland, której misją jest pomoc w rozwoju zagranicznego biznesu w Finlandii. Agencja oferuje analizy 

możliwości biznesowych na rynku, informację o inwestycjach, bazę kontaktów i dostęp do ekosystemu 

innowacji w Finlandii. Eksperci z Invest in Finland wspierają sieciowanie przedsiębiorstw  

z przedstawicielami klastrów branżowych, firm, centrów badawczych czy uniwersytetów. Usługi agencji 

są bezpłatne. W Finlandii firmy zagraniczne najczęściej prowadzą działalność za pośrednictwem 

prywatnych lub publicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub fińskiego oddziału. 

Działalność gospodarczą można prowadzić również w formie spółek jawnych, komandytowych  

lub spółdzielni.  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejsza forma działalności gospodarczej  

w Finlandii. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Co najmniej 

jeden z założycieli musi być stałym rezydentem lub jest osobą prawną i ma miejsce zamieszkania na 

http://www.lindorff.com/
http://www.instrum.fi/
http://www.cash-in.fi/
http://www.collectum.fi/
http://www.erapaiva.fi/(English
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terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Odstępstwa od tej zasady są możliwe jedynie za zgodą 

Krajowej Rady Patentów i Rejestracji.  

Spółka akcyjna musi mieć minimalny kapitał zakładowy w wysokości 80.000 euro. Kapitał zakładowy 

musi zostać wpłacony w całości na konto spółki, zanim spółka będzie mogła zostać wpisana do Rejestru 

Handlowego prowadzonego przez Krajową Radę Patentów i Rejestracji. Czas potrzebny do rejestracji 

waha się od dwóch do trzech tygodni. W wypadku założenia oddziału podmiotu zagranicznego nazwa 

handlowa powinna zawierać nazwę handlową przedsiębiorcy zagranicznego z dodatkiem wskazującym, 

że jest to oddział – np. CDE Cargo Ltd., oddział w Finlandii („sivuliike Suomessa”, „filial in Finland”).  

W przypadku oddziału nie wymaga się ustawowej wysokości kapitału. Opłata za zgłoszenie oddziału 

wynosi 380 euro. 

Spółdzielnie (osk) natomiast to zrzeszenia, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. 

W tym przypadku wnoszenie kapitału zakładowego nie jest wymagane.16 

 

Podatki17 

Finlandia ma najniższą stawkę podatku od osób prawnych wśród krajów skandynawskich  

i jedną z najniższych w UE. Oprócz umiarkowanych stawek podatkowych Finlandia oferuje ulgi 

podatkowe dla firm działających w Finlandii.  

Dostępne ulgi podatkowe: 

• Zasady podwójnej amortyzacji maszyn i urządzeń 2020-2023 

• Odliczenie z tytułu podwykonawstwa prac badawczo-rozwojowych 2021–2025 

• Wolne od podatku akcje spółek nienotowanych na giełdzie dla pracowników. 

Stawki podatku VAT w Finlandii  

• 0% - Usługi drukowania dla publikacji organizacji nienastawionych na zysk; transport 

wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy,  

• 10% - stawka: produkty farmaceutyczne; krajowy transport pasażerski; książki (z wyjątkiem  

e-książek); gazety i czasopisma (sprzedawane w ramach subskrypcji); wstęp na imprezy 

kulturalne i parki rozrywki; Licencja telewizyjna; pisarze i kompozytorzy; zakwaterowanie  

w hotelu; wstęp na imprezy sportowe; korzystanie z obiektów sportowych; transport krajowy,  

• 14% - stawka: artykuły spożywcze (z wyłączeniem żywych zwierząt); niektóre produkty rolne; 

restauracje (z wyłączeniem napojów alkoholowych); niektóre napoje bezalkoholowe; jedzenie 

na wynos; cięte kwiaty i rośliny do produkcji żywności,  

• 24% - stawka: wszystkie pozostałe podlegające opodatkowaniu towary i usługi. 

Oferowane przez firmę towary według przepisów podatkowych obowiązujących w Finlandii,  

są objęte 24% stawką VAT. 

 

Regulowanie należności18 

Finlandia, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, jest zobligowana do przestrzegania przepisów 

wspólnotowych, w tym przepisów wprowadzonych Dyrektywą w sprawie opóźnień w płatnościach 

2011/7 / UE. Co do zasady, na terenie Wspólnoty Europejskiej, przy poszanowaniu swobody zawierania 

umów, przedsiębiorstwa mają 60 dni na uregulowanie zobowiązań płatniczych, chyba że wyraźnie 

ustalono inaczej i jeśli inne warunki nie są rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Jeżeli umowa  

 
16 Invest in Finland 
17 Twoja Europa - Unia Europejska europa.eu/youreurope 
18 Twoja Europa - Unia Europejska europa.eu/youreurope 

https://europa.eu/youreurope/
https://europa.eu/youreurope/
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nie określa żadnego terminu płatności, wierzyciel ma prawo do odsetek w przypadku, gdy po upływie 

30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez dłużnika faktury lub równoważnego wezwania  

do zapłaty wierzyciel nie otrzymał jeszcze należności. W przypadku gdy dłużnik jest organem 

publicznym, data otrzymania faktury nie powinna być przedmiotem porozumienia umownego. Termin 

płatności faktury nie może w szczególności przekraczać: 30 dni od daty otrzymania faktury lub 30 dni 

od daty otrzymania towarów lub usług, jeżeli data otrzymania faktury nie jest pewna.19 

Normy i wymagania techniczne  

Produkty powinny spełniać normy UE. Wymagania dotyczące oznakowania w Finlandii są oparte  

na ustawie o bezpieczeństwie produktów. Wszystkie informacje dla użytkowników produktów powinny 

być zamieszone w oficjalnych językach Finlandii – fińskim i szwedzkim. Instrukcje techniczne powinny 

być przetłumaczone na język fiński i szwedzki. 

 

3.2      Analiza  oferty  firmy 

Poniżej przedstawiono analizę słabych i mocnych stron firmy w kontekście oferowanych towarów  

oraz wskazano szanse i zagrożenia dla działalności firmy na rynku fińskim w postaci analizy SWOT.  

Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. 

Mocne strony oferty firmy: 

● Personalizowanie produktów pod potrzeby danego klienta; 

● Wysoka jakość wyrobów; 

● Każdy produkt jest projektowany przez konstruktora pracującego w firmie; 

● Wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu urządzeń dźwigowych i chwytaków; 

● Oferta firmy znana jest za granicą. Produkty z powodzeniem sprzedawane są na rynek 

niemiecki, czeski, francuski i holenderski; 

● Firma wyeksportowała do Finlandii swoje produkty i na tym rynku może pochwalić się jednym 

klientem; 

● Szeroka gama produktów, a także usługi towarzyszące; 

● Wysokie zdolności produkcyjne. Firma jest w stanie wyprodukować do 40 urządzeń miesięcznie; 

● Szeroka gama gałęzi gospodarki, do których adresowane są produkty firmy; 

● Położenie geograficzne firmy i bliskość portów morskich. 

Jako słabe strony wskazano: 

● Brak kontaktów na docelowym rynku; 

● Brak oddziału firmy na rynku docelowym, co utrudnia obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną; 

● Bariera językowa i kulturowa; 

● Małe doświadczenie we współpracy z firmami pochodzącymi z rynków skandynawskich. 

Szanse dla rozwoju firmy na rynku fińskim: 

 
19 Portal Promocji Eksportu https://finland.trade.gov.pl/pl/  

https://finland.trade.gov.pl/pl/
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● Udział w rozwiniętym i konkurencyjnym rynku; 

● Możliwość zwiększenia udziału eksportu w strukturze dochodów firmy; 

● Zwiększenie rozpoznawalności marki; 

● Nawiązanie kontaktów biznesowych w Finlandii może wesprzeć eksportowe ambicje firmy  

i ułatwić dostęp do całego rynku skandynawskiego. 

Zagrożenia dla działalności firmy na rynku fińskim mogą być następujące: 

● Silna konkurencja w branży. Urządzenia i maszyny transportowe stanowią największą część 

towarów importowanych do Finlandii; 

● Różnice kulturowe i językowe; 

● Stosunkowo wysokie koszty działań na rynku zagranicznym w tym marketingu i promocji. 

 

3.3      Przewaga konkurencyjna firmy na rynku fińskim 

Identyfikacja sektora 

Produkcja maszyn i urządzeń jest największym podsektorem przemysłu metalowego. Produkty 

obejmują silniki do statków, maszyny do obróbki drewna, dźwigi, maszyny ziemne/leśne, a klienci 

pochodzą z branży budowlanej, przemysłu papierniczego i elektronicznego. W branży jest 1314 firm, 

które zatrudniają 46 100 pracowników. Branża odpowiada za 28% całej produkcji przemysłu 

metalowego, 27% obrotu i 13% fińskich towarów eksportowanych.20 W branży funkcjonuje siedem 

dużych firm notowanych na giełdzie: Palfinger, Hiab, HMF, Fassi, Kito Erikkila, Konecranes, Mesera 

Cranes. Przedsiębiorstwa tej branży często produkują produkty gotowe, co wzmacnia ich pozycję  

w łańcuchu dostaw.  

Ocena siły oddziaływania dostawców i odbiorców 

Siła oddziaływania dostawców na firmę na rynku fińskim jest znikoma ze względu na fakt, iż Firma 

zaopatruje się w surowce i podzespoły w Polsce. Natomiast istotnym aspektem są możliwości nabywcze 

odbiorców i zapotrzebowanie na ofertę Firmy. Analiza potencjału eksportowego firmy obejmuje aspekt 

chłonności rynku. W podrozdziałach od 2.2 do 2.7 przedstawione zostały obiektywne dane dotyczące 

zapotrzebowania na produkty oraz fluktuacje cen. 

Siła oddziaływania nowych konkurentów (potencjalnych wchodzących) oraz substytucyjnych 

produktów, stwarzających zewnętrzne zagrożenia dla dochodowości firmy 

Rynek producentów maszyn i urządzeń w Finlandii znajduje się w fazie nasycenia. Z jednej strony wynika 

to z uwarunkowań gospodarczych i demograficznych (Finlandia ma zaledwie 5,5 mln obywateli), ale 

także z obecności na fińskim rynku dużych międzynarodowych producentów. Przemysł ten jest wciąż 

bardzo kapitałochłonny, a bariera wejścia w ten rynek jest bardzo wysoka, a przy tym obarczona 

wysokim ryzykiem ze względu na silną konkurencję.  

 
20 Trading Economics tradingeconomics.com 

https://tradingeconomics.com/
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Ocena stopnia rywalizacji pomiędzy istniejącymi firmami (konkurentami) w sektorze  

Globalni producenci, którzy zbudowali w Finlandii rozległe sieci podwykonawców, mają pośredni wpływ 

na inne przedsiębiorstwa w przemyśle produkcyjnym. Wpływ dużych, międzynarodowych graczy 

widoczny jest przede wszystkim w liczbie przedsiębiorstw działających w branży. W ciągu ostatnich lat 

liczba firm w branży wyraźnie spadła ze względu na silną konkurencję. Kilkukrotnie już wspomniana 

została kwestia siły oddziaływania graczy na rynku maszyn i urządzeń w Finlandii, jednak wartym 

podkreślenia jest ten aspekt także w kontekście oceny poziomu rywalizacji pomiędzy graczami. 

Przedsiębiorstwa tej branży często produkują produkty gotowe, co wzmacnia ich pozycję  

w łańcuchu dostaw. Częstą praktyką jest współpraca producentów maszyn i urządzeń z producentami 

pojazdów, dzięki czemu maszyny i urządzenia są dostosowane do parametrów technicznych 

konkretnych marek.  

Pozycja konkurencyjna firmy  

Firma , w przeciwieństwie do globalnych producentów nie może konkurować możliwościami 

produkcyjnymi. Utrudniona jest także konkurencja na poziomie obsługi posprzedażowej, serwisowej, 

gwarancyjnej i pogwarancyjnej ze względu na brak oddziału w Finlandii. Natomiast to, co wyróżnia firmę 

na tle konkurencji to następujące aspekty: 

- Personalizowane produkty pod potrzeby danego klienta. Każdy produkt jest indywidualnie 

projektowany na podstawie zebranych od klienta informacji. Firma jest w stanie dopasować produkt do 

każdego rodzaju nadwozia. 

- Doświadczenie we współpracy z dealerami producentów samochodów ciężarowych. Firma od lat 

współpracuje na polskim rynku z dealerami samochodów ciężarowych MAN, Mercedes, Volvo, Renault, 

Iveco, DAF oraz Scania. Fakt ten może być dużym atutem w nawiązywaniu współpracy z dealerami tych 

marek w Finlandii. 

- Wysoka jakość produktów. Firma  do produkcji wykorzystuje najwyższej jakości stal i komponenty, 

które gwarantują najwyższą jakość i trwałość urządzeń. 

- Lokalizacja firmy na terenie Unii Europejskiej jest dużym atutem. Działanie firmy zgodnie z prawem i 

według wymagań UE ułatwia i obniża koszty związane z wymianę handlową, zapewnia lepszą reputację 

związaną z jakością usług i rozliczeń pomiędzy kontrahentami.  

- Cena. Finlandia jest jednym z najbogatszych państw członkowskich Unii Europejskiej. PKB na 

mieszkańca w 2019 r. wyniósł 48 782,79 USD, natomiast w 2020 r., mimo recesji wywołanej pandemii 

SARS-CoV-2, PKB per capita wyniósł 47 910 USD. Finlandia jest 9 pod względem zamożności krajem UE 

z PKB na poziomie 111% średniej europejskiej. Koszty pracy są znacząco wyższe od warunków polskich. 

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Finlandii waha się od 3500 – do 4500 Euro brutto. Czynniki te 

przekładają się na możliwość zaoferowania niższych cen produktów ze względu na niższe koszty 

produkcji.  

Jakość, doświadczenie, konkurencyjne ceny oraz możliwość zaoferowania indywidualnie dopasowanej 

oferty może zapewnić firmie przewagę konkurencyjną na rynku fińskim. 
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3.4      Analiza konkurencji na rynku fińskim 

Poniżej przedstawiona zostanie analiza konkurencji na rynku fińskim, w ramach której wskazane zostały 

podmioty, stanowiące konkurencję dla firmy na rynku fińskim. 

Na fińskim rynku producentów i dostawców urządzeń dźwigowych wykorzystywanych w transporcie i 

przeładunku funkcjonują zarówno rodzimi producenci jak i firmy globalne, które w Finlandii mają swoje 

oddziały zajmujące się produkcją jak i przedstawicielstwa handlowe.  

Do najważniejszych graczy na tym rynku należą: 

Palfinger  

Hiab  

HMF  

Fassi  

Poza światowymi liderami rynku, którzy swoje produkty oferują w Finlandii, jest także znaczące grono 

fińskich producentów, wśród których największy udział w rynku mają poniższe: 

Kito Erikkila  

Payakulma Oy  

Jyki Oy  

Junkkari Oy  

Mesera Cranes Finland Oy  

KESLA Oy  

Rynek fiński zdominowany jest przez wyżej wymienionych producentów i dostawców urządzeń 

dźwigowych, urządzeń hakowych i zabudów do samochodów ciężarowych. Pozostałe firmy działające 

na rynku mają zasięg lokalny i nie odgrywają znaczącej roli, skupiając się na usługach serwisowych, bądź 

też na usługach wynajmu urządzeń dźwigowych i hakowych. 

 

3.5      Sposoby wejścia na rynek fiński 

Poniżej przedstawiono analizę możliwych sposobów wejścia na rynek dla firmy i kanałów sprzedaży,  

jak również rekomendację typów partnerów biznesowych tj. producentów, pośredników, 

dystrybutorów, użytkowników itp., z uwzględnieniem ryzyk i korzyści ze współpracy z tymi partnerami. 
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Finlandia jest krajem o liberalnym podejściu do polityki handlowej. Fiński rynek jest bardzo rozwinięty  

i konkurencyjny ze względu na łatwość prowadzenia działalności i otwartości na konkurencję 

zagraniczną. Aby wejść na rynek, produkty muszą być konkurencyjne na skalę światową i najczęściej 

dostosowane do unikalnego rynku fińskiego. Istotne jest, aby wykazać wyraźną przewagę konkurencyjną 

(np. stosunek cena/jakość). 

Fińscy partnerzy doceniają zaangażowanie na rynku w perspektywie długoterminowej. Wizyty są ważne, 

ponieważ partnerzy skandynawscy oczekują wiarygodności i zaangażowania partnera. Dobry kontakt 

osobisty z partnerem jest istotny dlatego należy dokładać starań w celu wczesnego nawiązania  

i rozwijania dobrych relacji z partnerem. W ocenie partnerów warto uwzględnić potencjał regionalny, 

aby objąć jak największy udział w rynku a nawet w całym regionie skandynawskim. Współpraca jest  

w dużym stopniu regulowana przez Unię Europejską i gwarantuje możliwość wolnego handlu i równego 

dostępu do rynku na wspólnych warunkach dla wszystkich podmiotów europejskich. 

Możliwe sposoby wejścia na rynek fiński: 

Bezpośredni kontakt z klientami: Kontakt z klientem można ustanowić za pomocą list mailingowych, 

telefonicznie, podczas spotkań branżowych, kontaktach z izbami handlowymi i różnymi organizacjami 

branżowymi, obecnością na targach, strategicznym wysyłaniu materiałów informacyjnych oraz poprzez 

aktywność w mediach społecznościowych i innych serwisach internetowych. Bezpośrednia sprzedaż  

do klientów indywidualnych daje firmie dużą kontrolę nad promocją i sprzedażą oraz wyborem klienta  

i projektów. We współpracy bezpośredniej klient-odbiorca otrzyma najatrakcyjniejszą ofertę cenową 

(nieobarczoną prowizjami firm pośredniczących), niemniej jednak ten rodzaj współpracy wymagać 

będzie od firmy największego zaangażowania a nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie tych już 

posiadanych. Ponadto, pożądanym będzie stworzenie oddziału firmy w Finlandii, w celu zwiększenia 

wiarygodności, a także umożliwienia jak najbardziej zintensyfikowanych spotkań osobistych z klientami. 

Dodatkowo, posiadanie oddziału na rynku docelowym umożliwi nie tylko sprzedaż towarów, ale także 

usług towarzyszących, a przede wszystkim obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. 

W przypadku wyboru tej formy wejścia na rynek należy skoncentrować działania na docelowych grupach 

takich producenci samochodów dostawczych oraz ciągników, a także dealerzy samochodów 

dostawczych i ciężarowych. Firma powinna przedstawić jasną przewagę swojej oferty pod kątem: jakości 

i stopnia zindywidualizowania oraz stosunku jakości do ceny. 

Dostęp do klienta na rynku fińskim, gdzie firma i  jej produkty nie są znane, wymagać będzie dużych 

nakładów czasu na promocję przy potencjalnie ograniczonych efektach sprzedaży. Brak znajomości 

języka i rynku zagranicznego stanowić będzie poważne ograniczenie. 

Zalety tej formy wejścia na rynek: 

• poszczególne etapy eksportu są kontrolowane przez  

• bezpośredni kontakt firmy z zagranicznymi odbiorcami 

• zdobycie doświadczenia i poznanie rynku fińskiego 

• wzrasta poziom kwalifikacji pracowników handlowych firmy 

• silniejsze przestawienie się na standardy zagraniczne co ułatwi dalszą ekspansję 
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• możliwość zaoferowania najkorzystniejszej oferty cenowej klientowi, dzięki czemu firma będzie 

miała większe pole negocjacji a klient będzie mógł docenić stosunek jakości do ceny 

• budowanie rozpoznawalności marki KING na rynku zagranicznym 

Wady tej formy wejścia na rynek: 

• duże koszty operacyjne i organizacyjne przy stosunkowo wysokim ryzyku niepowodzenia 

• konieczność samodzielnego wyszukiwania nowych odbiorców i stałe zaangażowanie  

w podtrzymywanie istniejących relacji, może doprowadzić do konieczności zwiększenia 

zatrudnienia. 

Agenci, przedstawiciele lub pośrednicy: Wybór partnera z dużym doświadczeniem i z dobrą znajomością 

rynku transportowego jest wskazany. Firmy takie posiadają rozbudowane kontakty branżowe i know-

how we wprowadzeniu podobnych firm na rynek. Agent czy pośrednik będzie potrzebował dopasowany 

cennik, ofertę i materiały informacyjne dla rynku fińskiego. Materiały powinny być dostosowane do grup 

docelowych takich producenci i dealerzy samochodów dostawczych, ciężarowych, traktorów, 

użytkownicy końcowi, tj. firmy transportowe, przeładunkowe, przedsiębiorstwa komunalne, 

przedsiębiorstwa leśne. 

Ważne jest by jak najlepiej zaznajomić agenta, przedstawiciela czy pośrednika z ofertą i możliwościami 

produkcyjnymi Firmy. Przygotowując materiały reklamowe warto podkreślić bliskość Słupska od 

Finlandii oraz dobre i tanie skomunikowanie pomiędzy naszymi krajami. Warto podać szacunkowe 

odległości Słupska od głównych ośrodków aglomeracyjnych Finlandii. 

Również w tym przypadku warto podkreślić stosunek jakości do ceny w ofercie firmy, które stanowić 

mogą przewagę w stosunku do oferty konkurencji. 

Tego rodzaju partnerów jak wymienieni powyżej można znaleźć poprzez izby handlowe, organizacje 

branżowe lub organizacje zrzeszające. Listy takich podmiotów przedstawiono w pkt. 3.11. Ponadto 

partnerzy tacy bywają również na spotkaniach branżowych. Listę targów przedstawiono w pkt. 3.12. 

Ryzyko ze współpracy z agentem, przedstawicielem lub pośrednikiem zależy od efektywności działań 

partnera i doświadczenia. Dobry partner działający na rynku fińskim wiąże się z dosyć dużymi kosztami. 

Zalety tej formy wejścia na rynek: 

• trudności we współpracy z docelowymi odbiorcami-firmami rozwiązuje pośrednik 

• ograniczone ryzyko finansowe 

• koszty działań marketingowych nie są ponoszone przez firmę  

• brak konieczności rozbudowywania działu handlowego 

• szanse na dotarcie poprzez agenta do intratnych zleceń, pasujących specyfiką  

do charakterystyki firmy – większa szansa na wykorzystanie atutów, którymi dysponuje firma. 

Wady tej formy wejścia na rynek: 

• transakcje będą mniej opłacalne niż w przypadku handlu bezpośredniego 

• wysoki koszty pośrednictwa 
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• brak rozpoznawalności marki na rynku zagranicznym 

• brak zdobywania doświadczenia zagranicznego 

• brak poznawania rynków zagranicznych 

• uzależnienie od pośrednika. 

Skutecznym kanałem zdobywania nowych klientów może być także sprzedaż internetowa za 

pośrednictwem platform sprzedażowych i portali ogłoszeniowych. Wartymi uwagi będą z pewnością 

portale: 

• https://www.findit.fi/ 

• https://www.vertaa.fi/  

• https://www.huuto.net/ 

 Wskazane platformy sprzedażowe mają największy zasięg i największą liczbę użytkowników w 

Finlandii.21 

REKOMENDACJE 

W naszej ocenie  firma powinna skoncentrować się na podjęciu współpracy  

z agentem/przedstawicielem/pośrednikiem. W ten sposób firma w najlepszym stopniu będzie mogła 

wykorzystać atuty, którymi dysponuje: zindywidualizowaną, wysokiej jakości ofertę w połączeniu  

z atrakcyjną ceną. 

Współpraca z agentem i przedstawicielem na rynku fińskim jest wskazana, jeżeli firma nie chce 

angażować zbyt wiele własnych środków na rynku zagranicznym a jednocześnie jest skłonna zejść  

ze swojej marży za cenę uzyskania agenta, który będzie dbał o jej reputację na wymagającym rynku 

fińskim i umożliwi jej dostęp do intratnych zleceń, które w innych warunkach leżałyby poza jej 

możliwościami.  

Przykłady pośredników/dealerów: 

- Öhman Trukit Oy: firma z oddziałami w Lahti i Heinola. W ofercie posiada asortyment takich 

producentów jak Heli, Clark, Mafi, Noston. Oferuje szeroki asortyment, w tym wózki widłowe, 

przyczepy, urządzenia hakowe. 

- Grutech Oy: dystrybutor urządzeń hakowych i żurawi. W ofercie posiada urządzenia takich marek  

jak Fassi, Cranab, Marrel. Firma zlokalizowana jest w Helsinkach 

 - Powerfoster Oy: dealer urządzeń hakowych dla branży leśnej. W ofercie posiada urządzenia takich 

producentów jak: Arbro, Cranab, Mus-Max i Vimek. Firma zlokalizowana jest w Vaajakoski.  

- Lava- ja laitehuolto Turta Oy: dystrybutor dźwigów, hakowców i burt załadunkowych z siedzibą w Lieto. 

W ofercie posiada głównie urządzenia firmy Palfinger.  

 

21 Finland Ecommerce 2021 - Consumer Statistics 

https://www.findit.fi/
https://www.vertaa.fi/
https://www.huuto.net/
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- VTA Tekniikka Oy: specjalizuje się w imporcie i sprzedaży ciężkiego sprzętu transportowego  

i podnośników. Firma posiada oddziały w Vantaa i Pirkkala.   

- Pekkaniska Oy: dealer takich marek jak Liebherr, Hitachi, Linde. W ofercie posiada szeroki asortyment 

urządzeń dźwigowych i hakowych oraz podnośników. Firma mieści się w Vantaa.  

Prowizje dealerów w Finlandii wahają się w granicach od 5% do 10% wartości produktu, jednak 

zazwyczaj jest to indywidualna kwestia podlegająca negocjacjom z konkretnym przedstawicielem.  

Równocześnie wskazane jest podjęcie próby samodzielnego dotarcia do najciekawszej z punktu 

widzenia firmy grupy docelowej, jaką są producenci i dealerzy samochodów dostawczych, ciężarowych 

i ciągników. Współpraca z tą grupą odbiorców, wymagająca zaangażowania finansowego  

i obarczona ryzykiem, będzie jednak najbardziej intratna pod względem finansowym dla firmy. 

 

3.6      Analiza nabywców 

Oferta firmy skierowana jest do odbiorców biznesowych związanych  

z szeroko pojętą branżą transportową i przeładunkową. 

 

Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo samodzielnie projektuje i wytwarza produkt finalny, możliwości 

współpracy z innymi przedsiębiorstwami są różne: 

 

• świadczenie usługi zewnętrznego działu technicznego – produkowanie elementów zgodnie  

z preferencjami odbiorców – przede wszystkim innych producentów urządzeń dźwigowych, 

producentów samochodów transportowych i ciężarowych, producentów maszyn  

z przeznaczeniem do prac leśnych, 

• sprzedaż bezpośrednia – dostarczanie gotowych produktów dla samochodów transportowych 

i ciężarowych, producentów maszyn z przeznaczeniem do prac leśnych, 

• sprzedaż pośrednia – dostarczanie produktów do dystrybutorów, którzy pozyskuję Klienta 

ostatecznego. 

 

Aktualnie kluczowi odbiorcy przedsiębiorstwa  to: 

• przedsiębiorstwa z branży komunalnej, recyklingu,  

• przedsiębiorstwa z branży transportu kontenerowego, 

• dealerzy samochodów dostawczych i ciężarowych,  

• przedsiębiorstwa leśne.  

Zważywszy na charakter produktu oferowanego przezfirmę, najbardziej pożądany kierunek to sprzedaż 

B2B. Główne branże, do których może zostać skierowana oferta, to przede wszystkim: 

• branża transportowa. Finlandia posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową 

z łatwym dostępem do rynków Europy Północnej, Rosji i Azji. Kolejowy szlak wymiany 

towarowej otwarty w 2017 r. pomiędzy fińskim miastem Kouvola a chińskim Xi'an jest szybszy 

niż trasy środkowoeuropejskie, do tego obsługiwany przez dłuższe składy pociągów. Kolej  

w Finlandii ma rosyjski rozstaw torów, co ułatwia prowadzenie wymiany handlowej  
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ze wschodnim sąsiadem bez konieczności przeładunku towarów. W Finlandii jest 28 portów 

lotniczych obsługujących ruch pasażerski i towarowy. Lotnisko Helsinki Vantaa w 2019 r. 

obsłużyło 21,8 mln pasażerów, w tym 18,9 mln międzynarodowych (85% całego ruchu 

lotniczego w Finlandii). Oferuje najkrótsze połączenia lotnicze pomiędzy Europą a Azją. 

Uznawane jest za jedno z najlepszych międzynarodowych lotnisk na świecie. Fińskie porty 

morskie są w czołówce najbezpieczniejszych i najszybszych w obsłudze portów na świecie. 

Łącznie jest ich 30, a port Helsinki jest największym i najważniejszym. Posiada cztery terminale 

morskie, w tym dwa służą statkom towarowym – Vuosaari i Länsisatama (Port Zachodni). 

Lodołamacze utrzymują porty w pełnej aktywności przez cały rok, nie ma więc 

niebezpieczeństwa przestoju. Transport drogowy odgrywa główną rolę w krajowym przewozie 

osób i towarów. Sieć drogowa w Finlandii jest bardzo rozwinięta, a drogi są w dobrym stanie. 

Biorąc pod uwagę ogromny potencjał branży transportowej, oferowane przez firmę urządzenia 

do przeładunku i transportu mają duży potencjał eksportowy.  

Przykładem kontrahenta może być firma Nordic Truckcenter Oy z Vantaa bądź też Helsingin KTK 

Oy z Helsinek. Profile firm zostały opisane w załączonej do niniejszego raportu Liście 

potencjalnych kontrahentów. 

• branża komunalna. Finlandia jest prekursorem w dziedzinach biogospodarki, gospodarki 

cyrkularnej i czystych technologii. Gospodarka obiegu zamkniętego jest w Finlandii jednym  

z najważniejszych wyzwań i priorytetów. W ramach wdrażania kolejnych rozwiązań związanych 

z GOZ istotnym elementem jest segregacja odpadów oraz ich odbiór i utylizacja. Branża usług 

komunalnych jest potencjalnym odbiorcą oferowanych przez firmę rozwiązań ze względu na 

wykorzystywany w tej branży transport kontenerowy, jak również niezbędne rozwiązania 

związane z załadunkiem i rozładunkiem kontenerów.  

• branża leśna. Lasy stanowią niemal 70% powierzchni Finlandii. Jest to cecha, która determinuje 

gospodarkę tego kraju. Tak wielka baza surowcowa sprzyja rozwojowi przemysłu przerobu 

drewna. Dostarczające surowców dla dobrze rozwiniętego w Finlandii przemysłu celulozowo-

papierniczego i drzewnego lasy mają istotne znaczenie gospodarcze. Charakterystyczną cechą 

lasów Finlandii jest fakt, iż ponad 60% lasów to lasy prywatne. Eksport wyrobów sektora leśnego 

w Finlandii stanowi ponad 20% ogólnej wielkości eksportu. Oznacza to ze 1/5 produktów 

eksportowych w tym kraju pochodzi z sektora leśnego. Są to wyroby przemysłu celulozowo-

papierniczego, który jest bardzo dobrze rozwinięty w Finlandii a także wyroby przemysłu 

drzewnego, z którego słynie Finlandia. Zapotrzebowanie na drewno w stanie okrągłym jest 

zabezpieczane przez fińskie leśnictwo w około 75% pozostałe 25% jest importowane z innych 

krajów. W Finlandii znajdują się liczne przetwórnie papiernicze, tartaki, fabryki mebli, papieru  

i celulozy. Największymi ośrodkami drzewno-papierniczymi są: Imatra, Kaukopää, Kotka, Oulu, 

Pori, Lahti i Vaasa. Tak rozwinięta branża jest bardzo chłonnym rynkiem wykazującym duże 

zapotrzebowanie na rozwiązania transportowe i załadunkowe/rozładunkowe. Przykładem firmy 

działającej w tej branży może być Kartiopuu OY Ltd z Lappeenranta czy też Koskisen z Järvelä. 

Profile firm zostały opisane w załączonej do niniejszego raportu Liście potencjalnych 

kontrahentów.   

• rynek motoryzacyjny. W związku z ogromnym znaczeniem transportu w fińskiej gospodarce, 

przemysł motoryzacyjny prężnie się rozwija. To stwarza szereg możliwości dla firmy  

w postaci zapotrzebowania na części wyposażenia dla samochodów przeznaczonych do 

transportu. Kontrahentami  firmy mogą być zarówno producenci samochodów dostawczych i 

transportowych oraz ciągników, jak i dealerzy. Branżę tę reprezentują takie firmy jak Suvanto 
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Trucks z Turku, SCANIA SUOMI OY z Helsinek, Volvo Truck Center z Vantaa. Profile firm zostały 

opisane w załączonej do niniejszego raportu Liście potencjalnych kontrahentów.  

 

3.7      Wskazanie potencjalnych lokalizacji geograficznych dla działań firmy na rynku 

fińskim 

Najważniejsze lokalizacje dla firm wchodzących na rynek fiński są Helsinki, Tampere i Turku, Kemi, Pori, 

Kotka, Rauma, Lappeenranta, Inha, Värtsilä, Imatra.  Firma może rozważyć zawarcie współpracy  

z lokalnymi kontrahentami w jednym lub więcej z niniejszych lokalizacji. Lokalizacje zostały wybrane  

ze względu na wysoki poziom urbanizacji oraz koncentrację przemysłu leśnego i usług transportowych, 

które generują popyt na produkty wytwarzane i oferowane przez firmę. 

Helsinki, Tampere i Turku to największe ośrodki przemysłowe w Finlandii. W Helsinkach znajduje się 

także największy port morski oraz lotniczy, co przekłada się na największe zaangażowanie branży 

przeładunkowej i transportowej. Poza Helsinkami znaczące porty morskie znajdują się także w mieście 

Kotka, Turku i Hanko. Kemi, Pori, Kotka, Rauma i Lappeenranta koncentrują największą ilość firm 

działających w przemyśle drzewnym. Warte rozważenia są także miasta Inha, Värtsilä, Imatra, które są 

największymi ośrodkami przemysłu stali.  

Wartym odnotowania jest, iż region Uusimaa, w którym zlokalizowane są Helsinki i Vantaa,  

jest najbardziej zurbanizowanym regionem Finlandii, w którym wytwarzana jest ponad 1/3 PKB 

Finlandii. W regionie skoncentrowana jest największa w Finlandii ilość firm. Gospodarka regionu oparta 

jest w dużej mierze na klastrach i sieciach współpracy.  

3.8  Marketing i promocja dla sprzedaży na rynku fińskim 

Forma marketingu i promocji w dużym stopniu zależy od wyboru sposobu działania na rynku 

zagranicznym i decyzji strategicznych firmy wchodzącej na rynek zagraniczny. Marketing i promocja są 

w duży zakresie uzależnione od budżetu i zasobów poświęconych na dany rynek. Wybór kontrahenta 

jest również ważnym elementem w kształtowaniu działań marketingowych i promocyjnych, ponieważ 

kontrahent może w dużej mierze wpływać na marketing i promocję. Wybór kontrahenta będzie 

decydował o tym, jakie dokładnie działania marketingowe i promocyjne należy podjąć. Ważne jest, by 

dobór kanałów komunikacji uwzględniał profil kontrahenta biznesowego. W przypadku firmy sprzedaż 

odbywa się w modelu business to business.  

1. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu oferty na dany rynek oraz przygotowanie wszelkich 

materiałów informacyjnych.  

a. Należy przygotować ofertę składającą się z katalogu, cennika i wszelkich informacji na temat 

produktu i usług dostosowaną do docelowych grup odbiorców.  

b. Materiały informacyjne powinny w sposób prosty ale skuteczny przekazać przewagi usług 

firmy takich jak cena, jakość i możliwości zindywidualizowania oferty dla wybranych grup 

docelowych.  

c. Należy opisać zakres oferty zindywidualizowanej wskazując możliwości dopasowania oferty 

zindywidualizowanej dla grup docelowych. 
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2. Następnie należy ustalić działania marketingowe i promocyjne mające na celu umożliwienie 

dostępu do klienta z ofertą.  

a. Kontakt z potencjalnymi klientami można zainicjować poprzez kontakty z różnymi 

organizacjami branżowymi i izbami handlowymi, za pomocą maili do strategicznych 

odbiorców i docelowych potencjalnych klientów, lub telefonicznie, podczas spotkań 

branżowych np. podczas trwania targów, przez strategiczne wysyłanie materiałów 

informacyjnych oraz poprzez aktywność w serwisach internetowych specjalizujących się w 

branży urządzeń i maszyn transportowych. Materiały promocyjne i informacyjne mogą być 

bezpośrednio wysyłane mailem do potencjalnych klientów, pośredników. 

b. Współpraca z agentem, przedstawicielem lub innym pośrednikiem na rynek fiński pozwala  

na zapewnienie wsparcie w zakresie przygotowania oferty dostosowanej do rynku  

i do docelowych grup. Kontrahent powinien posiadać wiedzę na temat rynku i kanałach 

sprzedaży pozwalając na zwiększenie efektywności działań marketingowych i promocyjnych. 

Kontrahent również powinien w większości odpowiadać za kontakt z klientem na rynku 

zagranicznym.  

c. Ważnym kanałem promocji i nawiązywania kontaktów jest internet. W Finlandii dostęp  

do Internetu jest powszechny. W tym aspekcie rekomendowane jest nawiązanie współpracy 

z wyspecjalizowaną agencją marketingową w obszarze marketingu na portalu LinkedIn oraz 

marketingu w wyszukiwarce Google (SEO/ADS).  

LinkedIn obecnie posiada 756 milionów użytkowników indywidualnych i ponad 57 milionów 

użytkowników instytucjonalnych/firm. Dzięki odpowiedniej strategii pozyskiwania leadów 

przez portal LinkedIn, pozyskanie bezpośredniego kontaktu do osób decyzyjnych z firm na 

całym świecie staje się bardzo efektywne. Ważnym odnotowania jest, iż użytkownicy LinkedIn 

to osoby otwarte na nowe możliwości i współpracę.22  

SEO (ang. Search Engine Optimization), zwane również pozycjonowaniem jest najchętniej 

wybieraną i najbardziej efektywną formą reklamy internetowej, obejmującą złożone, 

kompleksowe działania techniczne i marketingowe, które w efekcie dają pożądane rezultaty. 

Z sondaży wynika, że google.fi jest najpopularniejszą i najchętniej używaną przez Finów 

wyszukiwarką. W 2020 r. korzystało z niej 94.87% użytkowników. Drugą pod względem 

popularności była wyszukiwarka Microsoft Search Bing, której używało zaledwie 2,6% 

użytkowników.23  

Korzystanie z usługi Google ADS pozwala na efektywne pozycje w wynikach wyszukiwania – 

Google Search, ekspozycję produktów dzięki kampaniom produktowym (PLA), 

wykorzystywanie reklamy banerowej o wysokim zasięgu w sieci Google Display Network.24 

 

Materiały promocyjne powinny być dostosowane do poszczególnych grup docelowych. Przewagi 

produktów firmy powinny jasno wynikać z materiałów informacyjnych i powinny być dopasowane do 

grupy odbiorców. Fiński rynek wymaga bardzo konkretnych informacji, innowacyjnej i kompleksowej 

oferty. 

 
22 Global Stats, Search Engine Market Share Finland 

23 Global Stats, Search Engine Market Share Finland 

24 Global Stats, Search Engine Market Share Finland 
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Analiza strategii komunikacyjnych wybranych firm konkurencyjnych wobec firmy , działających  

na rynku fińskim, wykazała, że każdy z analizowanych podmiotów (Hiab, Kito Erikkila, Mesera Cranes, 

Junkkari Oy) posiada stronę internetową dostępną w językach: fińskim, szwedzkim, angielskim. Ponadto 

Junkkari Oy udostępnia także rosyjską i polską wersje językową, Kito Erikkila dodatkowo udostępnia 

wersję niemieckojęzyczną. Strona internetowa pozwala na zapoznanie się z ofertą i historią 

przedsiębiorstwa, umożliwia zlokalizowanie siedziby oraz oddziałów, jak również sieci dystrybucyjnej. 

Możliwe jest także pobranie katalogów produktów zawierających informacje techniczne bez informacji 

handlowych. Cenniki nie są udostępniane online. Poza witryną internetową popularnymi kanałami 

komunikacji są portale Facebook oraz LinkedIn. Kito Erikkila i Mesera Cranes korzystają dodatkowo  

z takich serwisów społecznościowych jak Twitter i Instagram, a także posiadają profil w serwisie 

YouTube. Junkkari Oy, poza portalem Facebook, korzysta z Instagrama oraz Youtube.  

Działania promocyjne mogą w dużej mierze odbywać się za pomocą Internetu. Strona internetowa 

firmy, która w sposób zrozumiały i przejrzysty przedstawia ofertę i warunki współpracy firmy jest zawsze 

dużym atutem w dotarciu do klientów zagranicznych. Strona internetowa jest wizytówką firmy, i jest 

często pierwszym źródłem informacji, przedstawiając ofertę i doświadczenie firmy. Warto na stronie lub 

w katalogach podkreślić najlepiej sprzedające się usługi i trendy według zastosowania. Warto również 

podkreślić korzyści. Wszelkie materiały informacyjne powinny współgrać ze stroną internetową. 

Rekomendujemy nawiązanie współpracy z regionalną agencją kreatywną/marketingową. Współpraca  

z lokalnymi twórcami reklam i kampanii pomoże w zbudowaniu zarówno wizerunku jak  

i najefektywniejszym dotarciu  do klienta docelowego. 

W wielu przypadkach najlepszą promocją jest pasja, energia i wykazanie zaangażowania w działalność i 

w ewentualną współpracę z kontrahentem. Dlatego dobra współpraca na podstawie kontaktów 

bezpośrednich lub przez telefon i email są często najlepszym sposobem na promocję produktów. Należy 

utrzymywać dobry kontakt z potencjalnymi kontrahentami i wykazać zainteresowanie i zapał do 

współpracy razem z pasją do produktów. 

Ważnym sposobem na poznanie rynku i nawiązanie kontaktów są targi branżowe, w których można 

wziąć udział jako wystawca lub odwiedzający. Poniżej w pkt. 3.12. przedstawiono listę 

rekomendowanych wydarzeń gospodarczych.  

Aby udział w targach przyniósł oczekiwany efekt, istotną kwestią jest odpowiedni wybór kategorii 

produktów dla wystawcy, tak aby w katalogu wystawców potencjalni kontrahenci z zainteresowanych 

grup docelowych mogli zidentyfikować ofertę firmy . Zaleca się, aby przedstawiciele firmy uczestniczący 

w targach dokonali analizy wszystkich pozostałych współwystawców  

i zidentyfikowały potencjalnych partnerów, aby proaktywnie odwiedzić ich stoiska podczas targów  

w celu nawiązania kontaktów i zdobycia dodatkowych informacji na temat rynku docelowego. 

 

3.9     Uregulowania prawne 

Firmy aktywne w Europie mogą korzystać z jednolitego rynku Unii Europejskiej. Istnieje wolny handel 

między Polską a Finlandią, a różnice pojawiają się gdy firma prowadzi działalność na terenie Finlandii, 
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gdyż wtedy obowiązuje prawo fińskie regulujące podmioty gospodarcze. Wskazane jest posiadanie całej 

dokumentacji (certyfikatów zgodności etc.) w języku fińskim i szwedzkim.  

Przedsiębiorstwo, które chce korzystać z umów agencyjnych czy dystrybucyjnych powinno 

zweryfikować, czy zawierane umowy są zgodne z przepisami krajowymi i przepisami UE. Dyrektywa Rady 

86/653/EEC25 ustanawia pewne minimalne normy ochrony dla osób prowadzących działalność 

przedstawiciela handlowego na własny rachunek. Dyrektywa ustanawia m.in. prawa i obowiązki 

zleceniodawcy i jego przedstawicieli, wynagrodzenie agenta oraz zawarcie i rozwiązanie umowy 

agencyjnej. 

Produkty wprowadzane na rynek fiński muszą posiadać oznaczenie CE - system harmonizacji prawa 
technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania  
w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska nazwany Nowym Podejściem. 

Przetargi publiczne są regulowane prawem szwedzkim dotyczącym przetargów, które jest oparte  

o prawa Unii Europejskiej i ustaleń Banku Światowego. Szczegółowe informacje nt. przetargów 

publicznych są na stronie: http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/ 

Szerzej aspekty prawne prowadzenia działalności w Finlandii zostały omówione w podrozdziale 3.1 

Środowisko biznesowe i prowadzenie działalności na rynku fińskim. 

3.10  Bariery formalne i nieformalne prowadzenia działalności gospodarczej  

i wprowadzania produktów na rynku fińskim 

Finlandia jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, w związku z czym obowiązuje ją swoboda 

przepływu dóbr, usług, kapitału i ludzi. Nie istnieją formalne bariery w prowadzeniu działalności 

gospodarczej na terenie Finlandii.  

Niemniej jednak istnieją pewne bariery nieformalne. Finowie są bardzo przywiązani do rodzimych 

produktów i marek i w silny sposób promują lokalne pochodzenie produktu. Dodatkową barierą  

w przypadku  firmy może okazać się brak zaplecza serwisowego w Finlandii, co może implikować 

problemy z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną. Język angielski jest powszechnie znany, jednak w 

rozmowach biznesowych Finowie preferują język fiński bądź szwedzki. 

Firmy na rynku fińskim muszą się liczyć z wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Finlandia jest 

stosunkowo drogim krajem, tak koszty zatrudnienia jak i podatki są wysokie. Podatek VAT dla większości 

produktów, w tym części do samochodów, czy urządzenia hakowe, jest na poziomie 24%. Podatek 

dochodowy w Finlandii dla rocznego dochodu od 17 600 do 26 400 euro wynosi 6%, dla rocznego 

dochodu od 26 400 do 43 500 euro wynosi 17,25%, dla rocznego dochodu od 43 500 do 76 100 euro 

wynosi 21,25%, natomiast powyżej 76 100 euro jest to już 31,25%. Wraz z podatkiem dochodowym 

odprowadzane są podatki komunalne oraz kościelne. Ich stawki wynoszą w zależności od regionu 

Finlandii od 16% do 23% dla gmin oraz 1% do 2% na kościół.  

 
25 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0653&0from=EN 

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0653&0from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986L0653&0from=EN
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Rynek fiński jest ściśle powiązany z resztą Skandynawii i zdominowany przez dystrybutorów 

sprawdzonych marek, które od wielu lat występują na rynku skandynawskim. Klienci i partnerzy są 

zwykle mocno związani z wieloletnimi dostawcami i niechętnie zmieniają dostawców. 

 Finlandia jest krajem przyjaznym dla importerów, poziom biurokratyzacji jest oceniany jako jeden  

z najniższych na świecie. 

 

3.11     Środowisko otoczenia biznesu 

Poniżej przedstawiono listę organizacji, które mogłyby ułatwić firmie nawiązanie kontaktów i wejście  

na rynek fiński. 

 

● Izba Przemysłowo- Handlowa w Tempere 

(Tampere Chamber of Commerce and Industry ) 

Kehresaari 

FIN- 33200 TAMPERE 

Tel: (003583) 2300555 

Fax: (003583) 2300550 

Email: piritta.kallio@tampere.chamber.fi 

Strona www: www.tampere.chamber.fi 

● Światowe Centrum Handlu w Helsinkach 

(World Trade Center Helsinki) 

Aleksanterinkatu 17 

FI-00101 HELSINKI 

P.O. Box 800 

Tel: (003589) 69692021 

Fax: (003589) 69692027 

Email: info@wtc.fi 

Strona www: www.wtc.fi 

● Ministerstwo Handlu i Przemysłu 

(Ministry of Trade and Industry) 

Ratakatu 3 

P.O. Box 32 

FIN- 00032 GOVERNMENT 

Tel: (003589) 16001, 57811 

Fax: (003589) 16063666, 57863666 

Email: kirjaamo@ktm.fi 

Strona www: www.ktm.fi 

● Fińska Organizacja Promocji Handlu 

(Finland Trade Promotion Organization (FINPRO) 

Porkkalankatu 1 

P.O. Box 358 

FIN- 00181 HELSINKI 

http://www.tampere.chamber.fi/
http://www.wtc.fi/
http://www.ktm.fi/
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Tel: (00358) 2046951, 204695301 

Fax: (00358) 204695205 

Email: info@finpro.fi 

Strona www: www.finpro.fi 

● Centralna Izba Przemysłowo- Handlowa 

(Central Chamber of Commerce of Finland) 

Aleksanterinkatu 17 

P.O. Box 1000 

FIN- 00101 HELSINKI 

Tel: (003589) 696969 

Fax: (003589) 650303 

Email: keskuskauppakamari@chamber.fi 

Strona www: www.chamber.fi 

● Regionalna Izba Handlowa w Helsinkach 

(Helsinki Chamber of Commerce) 

Kalevankatu 12 

FIN- 00100 HELSINKI 

Tel: (003589) 228601 

Fax: (003589) 22860228 

Email: kauppakamari@helsinki.chamber.fi 

Strona www: www.helsinki.chamber.fi 

● Confereration od Finnish Construction Industies RT 

P.O.Box 381  

FI-00131 HELSINKI  

Tel +358 9 12 991 

Fax +358 9 1299 252 

rt@rakennusteollisuus.fi 

www.rakennusteollisuus.fi 

 

3.12     Rekomendowane wydarzenia gospodarcze 

Poniżej znajduje się lista rekomendowanych dla firmy wydarzeń gospodarczych na rynku fińskim. 

Wydarzenia zostały wybrane pod kątem największego potencjału do współpracy i szans na nawiązanie 

kontaktów gospodarczych. 

• AutocarJaamot - Międzynarodowe targi motoryzacyjne obejmują całą branżę: warsztaty 

samochodowe, stacje benzynowe, warsztaty blacharskie, sklepy z częściami zamiennymi oraz 

stowarzyszenia w tej dziedzinie. Łącznie wydarzenie warsztatu samochodowego 2018 

odwiedziło prawie 6000 profesjonalistów. Najbliższe targi odbędą się w Centrum 

Wystawienniczym w Helsinkach w dniach 19-20 listopada 2021 roku. 

•  Maxpo – targi poświęcone maszynom budowlanym oraz przemysłowym maszynom 

przeładunkowym we wszystkich klasach wielkości. Najbliższe targi odbędą się w dniach 5-7 

maja 2022 r. na lotnisku Hyvinkää. 

• FinnBuild – targi branży budowlanej. Najbliższe wydarzenie zaplanowane jest na termin 4-6 

października 2022 r. 

http://www.finpro.fi/
http://www.chamber.fi/
http://www.helsinki.chamber.fi/
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• MaatalousKonemessut - targi maszyn rolniczych. Najbliższe wydarzenie będzie miało miejsce w 

Helsinki Fair Center w dniach 13-15 października 2022 r. 

• Logistics Trade Fair – największe w Finlandii targi branży logistycznej, transportowej i 

przeładunkowej. Najbliższe wydarzenie będzie miało miejsce w hali wystawienniczej w 

Tempere w dniach 14-15 września 2022 r. 

Koszty związane z targami najczęściej obejmują:  

• Powierzchnię wystawienniczą (koszt zależny od rozmiaru stoiska), 

• Zabudowa stoiska (koszt zależny od wybranych elementów zabudowy), 

• Grafika na stoisku (koszt zależny od wybranego wariantu), 

• Wpis do katalogu wystawców (koszt zależny od ilości znaków i pozycjonowania np. dodatkowy 

koszt za umieszczenie logotypu), 

• Dodatkowe usługi oferowane przez organizatora np. organizacja dedykowanych spotkań B2B 

podczas targów, seminarium informacyjne, networking na stoisku, banery reklamowe na stronie 

targów, itd. 

Główne centra wystawienniczo-targowe organizujące imprezy o charakterze międzynarodowym w 

Finlandii to:  

• Fińska Korporacja Targów Finnexpo w Helsinkach,  

The Finnish Fair Corporation,  

tel. +358 (0)9 15091,  

fax. 142358  

http://www.suomenmessut.fi/,  

info@finnexpo.fi,  

• Korporacja Targowa w Tampere.  

Tampere Trade Fairs  

tel. + 358 (0)3 2516111,  

fax. 2123888  

http://www.tampereenmessut.fi/,  

e-mail: info@tampereenmessut.fi.  

• Korporacja Targowa w Lahti,  

Lahti Fair Ltd,  

tel. +358-3-525 820,  

fax. 5258225,  

www.lahdenmessut.fi 

 

3.13     Fińskie normy kulturowe 

Językiem urzędowym jest fiński i szwedzki. Znajomość języka angielskiego jest powszechna, większość 

osób w Finlandii biegle posługuje się językiem angielskim, wśród starszych Finów powszechna jest 

natomiast znajomość języka niemieckiego. 

Umawianie spotkań. 

mailto:info@finnexpo.fi
mailto:info@tampereenmessut.fi
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Podczas umawiania spotkań należy przestrzegać kliku podstawowych zasadach. Na wszelkie spotkania, 

zarówno służbowe, jak i okolicznościowe, należy przychodzić punktualnie, a nawet nieco wcześniej.  

W sytuacji, kiedy niemożliwe jest dotarcie na czas, należy o tym fakcie uprzedzić telefonicznie.  

Na spotkania należy umawiać się z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie bądź mailowo.  

Bez oficjalnego umówienia się jest niezwykle trudno się spotkać. Po przybyciu do Finlandii nie ma 

potrzeby potwierdzania spotkania Przed spotkaniem warto wysłać do fińskiego partnera program 

spotkania oraz krótką charakterystykę członków zespołu. Spotkania zaczynają się i kończą o czasie.  

W przededniu świąt wiele firm zamykanych jest w godzinach południowych. W lipcu, sierpniu  

i początkach września należy unikać wyjazdów do Finlandii w sprawach biznesu. W tym okresie 

większość ludzi jest na wakacjach.  

 

Zasady dotyczące powitania i tytułowania.  

Typowym powitaniem zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest uścisk dłoni. Nawet dzieci są zachęcane  

do podawania ręki. Witając się z kilkoma osobami, właściwe jest podanie ręki w pierwszej kolejności 

kobietom. Podczas przedstawiania się podaje się imię i nazwisko bądź tytuł i nazwisko. Tylko bliscy 

przyjaciele i rodzina witają się uściskami i pocałunkami. Należy zabrać ze sobą dużo wizytówek. 

Wizytówki są w Finlandii bardzo ważne. Można je wręczać na początku lub w trakcie spotkania. 

Wizytówki mogą być w języku angielskim. Imię i nazwisko podaje sią w takiej samej kolejności  

jak w Polsce. Po imieniu można się zwracać dopiero po otrzymaniu takiej propozycji. Osoby  

na kierowniczych stanowiskach wolą, aby zwracano się do nich, używając ich tytułu i nazwiska (jest to 

szczególnie ważne przy zwracaniu się w formie pisemnej). Do osób nieposiadających tytułu należy 

zwracać się, używając formy Mr., Mrs. lub Miss z dodaniem nazwiska. Wymawiając fińskie nazwiska  

(i słowa) należy zwrócić uwagę na podwójne litery, które wymawia się dwa razy dłużej niż pojedyncze. 

Akcent zawsze kładzie się na pierwszą samogłoskę w słowie.  

 

Rozmowy i zachowania negocjacyjne. 

Język angielski jest najbardziej popularnym językiem obcym w Finlandii i w tym języku można prowadzić 

większość negocjacji. Starsi Finowie mówią po niemiecku. Będąc bardziej skłonni do rozmawiania niż 

korespondowania, Finowie przedkładają kontakt telefoniczny bądź osobisty nad kontakt  

za pośrednictwem e-maila lub oficjalnej korespondencji. Finowie często przystępują od razu do rozmów 

negocjacyjnych, bez wstępnych rozmów na swobodne tematy. Finowie bywają bardzo milczący. Długie 

okresy ciszy, mimo iż niezręczne w naszych normach kulturowych, w Finlandii są uznawane  

za standardowe zachowanie. W trakcie rozmowy należy patrzeć prosto w oczy. W Finlandii obowiązują 

bardzo liberalne regulacje socjalne. Nie będzie czymś niezwykłym, jeżeli fiński partner (kobieta  

lub mężczyzna) przerwie spotkanie biznesowe lub wyjdzie wcześniej z pracy, aby odebrać dzieci  

ze szkoły lub zaopiekować się nimi, gdy są chore. Negocjacje na ogół toczą się z jednym rozmówcą. 

Podczas rozmów o interesach Finowie nie są zasadniczy i formalni, choć w razie potrzeby potrafią okazać 

zdecydowanie. Zaufanie fińskich partnerów zdobywa się stopniowo, utracone zaufanie trudno jest 

odbudować. Wybór kontrahenta nie zależy tylko ściśle od ceny. Istotna jest także regularność  

i punktualność dostaw. Oferta handlowa powinna być napisana jasnym językiem i musi być bardzo 

szczegółowa – tamtejsi handlowcy nie mają zwyczaju zwracania się o informacje uzupełniające (dobrze 

jest dołączyć katalogi, fotografie, próbki). Wskazane jest przedstawienie swojej dotychczasowej 

działalności na rynku międzynarodowym, członkostwo w stowarzyszeniach przemysłowo-handlowych  

i informacji na temat banku prowadzącego rachunek firmy. Cena powinna być podana w euro lub innej 

walucie wymienialnej. Jest ona na ogół traktowana jako cena niepodlegająca negocjacjom. W miejscach 
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publicznych Finowie są dosyć spokojni i nie wyrażają swoich emocji. Finowie lubią dyskusje na tematy 

polityczne. W tym kraju istnieje system wielopartyjny i mamy do czynienia z różnorodnością poglądów 

politycznych, o czym należy pamiętać. Dobrymi tematami do dyskusji są: hobby, podróże, sport, polityka 

i historia Finlandii. Należy unikać pytań osobistych dotyczących pracy, religii, zarobków.26 

Finlandia stale zalicza się do najbardziej przyjaznych dla biznesu krajów na świecie. Kultura biznesowa 

w Finlandii bazuje na wysokich standardach, etyce i zasadach odpowiedzialności biznesu. Powszechny 

jest wysoki poziom uczciwości w kontaktach biznesowych, stąd też bardzo niski stopień działań 

korupcyjnych. Punktualność i rzeczowość to cechy fińskich partnerów w kontaktach biznesowych. 

Bezpośrednia szczerość Finów podczas konwersacji świadczy o ich uczciwości i prostolinijności.  

W prowadzeniu biznesu Finowie cenią sobie efektywność negocjacji, precyzyjne oferty i terminy bez 

niedomówień, idealną jakość towarów, zgodne z prawem kontrakty i inne specyficzne warunki umów. 

 

Polskie przedstawicielstwa w Finlandii: 

Tabela 5 Polskie Przedstawicielstwa w Finlandii 

Instytucja Adres 

Ambasada RP w Helsinkach 

 

 Armas Lindgrenin tie 21,  

00 570 Helsinki 

telefon: +358 9 618 28 120 

e-mail: helsinki.amb.info@msz.gov.pl 

Wydział Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP 

w Helsinkach 

Armas Lindgrenin tie 21  

00 570 Helsinki, Finlandia  

http://finlandia.msz.gov.pl/pl  

tel.: + 358 9 618 280  

faks: + 358 9 684 74 77  

e-mail: helsinki.amb.info@msz.gov.pl 

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIiH w Helsinkach Risto Rytin tie 7  

00 570 Helsinki  

https://finland.trade.gov.pl/pl/ 

tel. kom.: +358 50 475 85 40  

tel. +358 (0) 9 686 00 612  

e-mail: tomasz.orlowicz@paih.gov.pl 

 

  

 
26 Etykieta biznesu w kontaktach międzynarodowych. Przewodnik po krajach świata 
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14. Finland (FIN) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC - The Observatory of Economic 

Complexity 

15. Raport Sektorowy Sektor podwykonawstwa w przemyśle metalowym, 

elektromechanicznym i energetycznym w Finlandii, Polska Agencji Inwestycji i Handlu 

16. Finlandia, Przewodnik po rynku, Polska Agencji Inwestycji i Handlu 

17. Statistics Finland https://www.stat.fi/org/index_en.html 

18. Ministerstwo Finansów Finlandii https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage 

19. FINLANDIA Analiza Międzynarodowa, PKO Bank Polski 

20. POSTRZEGANIE POLSKIEJ MARKI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Raport z badań, 

Warszawa 2004 

21. 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and 

correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under 

Regulation (EU) No 1176/2011 

22. The World Bank www.worldbank.org  

23. The World Bank Doing Business  

24. Trading Economics tradingeconomics.com (źródło płatne) 

25. Transparency International Corruption Perception Index www.transparency.org/cpi2018 

26. Twoja Europa - Unia Europejska europa.eu/youreurope 

27. World Atlas www.worldatlas.com  
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