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Polsko-Niemieckie stosunki 
handlowe i inwestycyjne



Niemcy – ogólne dane

• Powierzchnia: 357,4 tys. km²

• Liczba mieszkańców: 82,5 mln

• Liczba zatrudnionych: 44,5 mln

• System polityczny: Republika Federalna
(16 Krajów Związkowych – Bundeslandów)

• Największe miasta

• Berlin: 3,5 mln

• Hamburg: 1,8 mln

• Monachium: 1,45 mln

• Kolonia: 1,05 mln

• Frankfurt nad Menem: 733 tys.



Ogólna charakterystyka rynku niemieckiego

ZALETY WADY

Bliskość geograficzna Hermetyczny oraz nasycony rynek

Siła powiązań gospodarczych Regionalizacja

Podobna struktura biznesu – dominują MŚP Silna konkurencja

Duża przejrzystość prowadzenia biznesu Wysokie koszty transportu

Dobrze rozwinięta infrastruktura Wysokie wymagania formalne (np. certyfikaty)

Stosunkowo niska biurokracja Negatywne stereotypy o wschodnich sąsiadach

Dostęp do środków pomocowych
Akcentowanie swojego zaangażowanie na rynku 
niemieckim, poprzez utworzenie filii (tworzenie lub przejęcie 
spółek GmbH)

82 mln konsumentów
Bardzo duże przywiązanie do długoletnich partnerów 
handlowych

Siła nabywcza ok. 6-7 razy większa niż w Polsce Długotrwały i pracochłonny proces wejścia na rynek

Poprawa wizerunku polskiej gospodarki

Możliwość ekspansji na rynki trzecie

Sytuacja demograficzna w Niemczech a trudności w 
znalezieniu sukcesorów przez właścicieli firm niemieckich



Gospodarka niemiecka – Produkt Krajowy Brutto 

Źródło: DESTATIS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PKB nominalne
w mld EUR

2 562 2 460 2 580 2 703 2 758 2 826 2 939 3 049 3 160 3 277 3388

Wzrost PKB
w % (r/r)

1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 2,2 1,7 2,2 2,2 1,5
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Polsko-Niemiecka wymiana handlowa



Najważniejsi partnerzy handlowi Niemiec (2018)

L.p. Kraj Eksport (mld EUR) L.p. Kraj Import (mld EUR)

1 USA 113,5 1 Chiny 106,2

2 Francja 105,3 2 Holandia 98,2

3 Chiny 93,1 3 Francja 65,2

4 Holandia 91,3 4 USA 64,6

5 Wielka Brytania 82 5 Włochy 60,2

6 Włochy 70 6 Polska 55,2

7 Austria 64,8 7 Czechy 47,7

8 Polska 63,3 8 Belgia 46,1

9 Szwajcaria 54,1 9 Szwajcaria 45,9

10 Belgia 44,4 10 Austria 43,1

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (DESTATIS), dane wstępne



Handel między Niemcami a Polską w latach 2004-2018

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (DESTATIS)
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Towary z Niemiec eksportowane do Polski (2018)

Grupa towarowa (CN) Wolumen (mld EUR) Udział (%)

Maszyny i urządzenia mechaniczne 10,44 16,5

Pojazdy samochodowe 7,23 11,4

Maszyny i urządzenia elektryczne 6,29 9,9

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 4,66 7,4

Żeliwo i stal 2,18 3,4

Papier, tektura i artykuły z nich 2,00 3,2

Przyrządy i aparatura, optyczne, pomiarowe i in. 1,82 2,9

Artykuły z żeliwa lub stali 1,69 2,7

Paliwa mineralne 1,64 2,6

Zabawki, gry i przybory sportowe 1,43 2,3

Produkty chemiczne różne 1,35 2,1

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe 1,35 2,1

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (DESTATIS), dane wstępne



Towary importowane z Polski do Niemiec (2018)

Grupa towarowa (CN) Wolumen (mld EUR) Udział (%)

Pojazdy samochodowe 7,5 13,6

Maszyny i urządzenia mechaniczne 7,06 12,8

Maszyny i urządzenia elektryczne 6,02 10,9

Meble 4,17 7,6

Tworzywa sztuczne i artykuły z nich 2,77 5,0

Artykuły z żeliwa lub stali 2,26 4,1

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny 1,34 2,4

Papier, tektura i artykuły z nich 1,29 2,3

Kauczuk i artykuły z kauczuku 1,22 2,2

Żeliwo i stal 1,16 2,1

Paliwa mineralne 0,90 1,6

Przyrządy i aparatura, optyczne, pomiarowe i in. 0,88 1,6

Źródło: Federalny Urząd Statystyczny (DESTATIS), dane wstępne
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Polsko-Niemiecka wymiana 

inwestycyjna



Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (2017)

Źródło: NBP

L.p. Kraj
Wartość inwestycji 

skumulowanych (mld EUR)

1. Holandia 38,3

2. Niemcy 35,0

3. Luksemburg 27,7

4. Francja 17,9

5. Hiszpania 12,1

6. Wielka Brytania 9,6

7. Austria 8,5

8. Cypr 7,2

9. Belgia 6,4

10. Szwajcaria 5,9



Pochodzenie branżowe niemieckich inwestorów

Źródło: Niemiecki Bank Federalny

37,3%

18,8%
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Przetwórstwo przemysłowe

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych i motocykli

Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości

Informacja i komunikacja

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną

Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca

Pozostałe



Najważniejsze niemieckie projekty inwestycyjne

XEOS (Lufthansa Technik + GE Aviation)

Środa Śląska 

Wartość inwestycji: 250 mln Euro

Miejsca pracy: ok. 600

Planowane otwarcie: koniec 2018

Daimler AG (fabryka silników)

Jawor

Wartość inwestycji: 500 mln Euro

Miejsca pracy: kilkaset

Planowane otwarcie: 2019

Źródło: opracowanie własne

Volkswagen AG (fabryka modelu Crafter)

Września

Wartość inwestycji: ok. 1 mld Euro

Miejsca pracy: ponad 2300

Otwarcie: 24.10.2016

Miele & Cie. KG

Ksawerów

Wartość inwestycji: 45 mln Euro

Miejsca pracy: ok. 300 (docelowo 1500)

Planowane otwarcie: 2020



Zalety rynku polskiego dla niemieckich inwestorów

• Bliskość geograficzna

• Siła powiązań gospodarczych

• Podobna struktura biznesu – dominują MŚP

• Brak istotnych różnic kulturowych

• Niższe niż na Zachodzie koszty pracy 

• Kapitał ludzki – chęć Polaków do zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich 
kwalifikacji

• Zagraniczni inwestorzy lokują w Polsce coraz bardziej skomplikowane procesy 
biznesowe i potrzebują osób, które chcą się rozwijać, są elastyczne i 
nowoczesne

• Tańsze tereny inwestycyjne

• Dobra infrastruktura

• Duży rynek zbytu

• Obecność w UE i przynależność do strefy Schengen



Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej
• Polska znajduje się na drugim miejscu w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej 

wśród państw EŚW

• Badanie przeprowadzono w lutym 2018 roku wśród ponad 1700 firm z 
kapitałem zagranicznym w państwach EŚW

• Ocenę krajów przeprowadzono w oparciu o 21 czynników determinujących 
ich atrakcyjność w opinii inwestorów

• Polskę oceniono w tym roku na 3,99 pkt. z 6 pkt. możliwych do uzyskania W 
latach 2013-2015 Polska znajdowała się na pozycji lidera rankingu

• Polska wyprzedziła jak rok wcześniej Słowację (3,98 pkt.), Estonię (3,98 pkt.) i 
Słowenię (3,93 pkt.)

• Czynniki świadczące o atrakcyjności inwestycyjnej Polski: członkostwo w UE, 
kwalifikacje pracowników, dostępność lokalnych poddostawców, stale 
ulepszana infrastruktura

• Czynniki negatywne: stabilność polityczna i społeczna, przewidywalność 
polityki gospodarczej

Źródło: AHK Polska



Najważniejsze polskie projekty inwestycyjne w 
Niemczech

Źródło: opracowanie własne

PKN ORLEN S.A.

Wartość: 140 mln EUR

Przejęcie ok. 500 stacji BP

Rok: 2003

CIECH S.A.

Wartość: 100 mln EUR

Zakład produkcji sody

Rok: 2007, trwa rozbudowa

BORYSZEW S.A.

Wartość: 22 mln EUR

Zakład galwanizacji tworzyw

Rok: 2017

WIELTON S.A.

Wartość: 5,3 mln EUR

Przejęcie Langendorf GmbH

Rok: 2017

Kopex

Wartość: 27 mln EUR

Przejęcie Hansen 
Sicherheitstechnik AG

Rok: 2007

SANPLAST

Wartość: 20 mln EUR

Przejęcie HOESCH Design GmbH

Rok: 2007



Dlaczego warto inwestować w Niemczech?

• Atrakcyjne możliwości zbytu – bezpośredni dostęp do 82,5 milionów 
konsumentów i 3,5 milionów odbiorców komercyjnych

• Poprawa wizerunku i postrzeganie jako „swój”

• Krótsza droga do klienta

• Optymalny punkt wyjścia na inne rynki Europy Zachodniej

• Dostęp od szerokiej bazy B+R i nowych technologii

• Członkostwo w silnym samorządzie gospodarczym, stowarzyszeniach 
branżowych i klastrach

• Możliwość korzystania ze wsparcia gospodarczego, w tym 
eksportowego

• Inne spojrzenie na prowadzenie działalności gospodarczej



Rynek niemiecki jako atrakcyjny rynek 

zbytu – charakterystyka sektora 

przemysłowego



Charakterystyka przemysłu niemieckiego

• Bardzo duże znaczenie w gospodarce – 22,9% PKB

• 45 tys. zakładów produkcyjnych; 6,2 mln pracowników  w przetwórstwie 
przemysłowym (łącznie 19%); 1,8 bln EUR obrót

• Istotny udział eksportu produkcji przemysłowej

• Wysoka efektywność procesów produkcyjnych

• Specjalizacja w produktach kapitałochłonnych i niszowych

• Zróżnicowana struktura wielkości przedsiębiorstw: koncerny vs. MŚP

• Wysoka innowacyjność i wydatki na prace badawczo-rozwojowe

• Struktura klastrowa

• Generowanie popytu na usługi

• Najważniejsze branże: motoryzacja, budowa maszyn, przemysł metalowy, 
przemysł chemiczny, elektrotechnika

• Silna rola partnerów społecznych



Przemysł motoryzacyjny

• Obroty: 425 mld EUR

• Udział w tworzeniu PKB: 4,3%

• Zatrudnienie: 841 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 1333

• Silnie rozwinięta sieć dostawców

• Wysoka innowacyjność

• Potentat eksportowy

• Produkcja krajowa: 5,645 mln samochodów osobowych

• Najważniejsi producenci: VW, Daimler, BMW, Audi, Ford Werke, MAN, 
Opel

• Najważniejsi dostawcy: Continental, ZF Friedrichshafen, Mahle, 
Schaeffler, Benteler, Hella Hueck, Brose Fahrzeugteile, Eberspächer, 
Dräxlmaier, Getrag



Przemysł motoryzacyjny - elektromobilność

• Program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych

• Rozwój infrastruktury w zakresie stacji ładowania

• Rola zamówień publicznych

• Prace badawczo-rozwojowe

• Zwolnienia podatkowe

• Wprowadzenie przywilejów w ruchu drogowym



Budowa maszyn

• Obroty: 252 mld EUR

• Udział w tworzeniu PKB: 3,1%

• Zatrudnienie: 1045 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 6230

• Wysoka innowacyjność

• Eksport siłą napędową branży

• Najważniejsi producenci: Siemens, Bosch Rexroth, ThyssenKrupp, 
KION, Enercon, GEA, Voith, Dürr, Krones, M+W, KUKA, Trumpf, Sew-
Eurodrive, Festo



Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

• Obroty: 181 mld EUR

• Udział w tworzeniu PKB: 2,7%

• Zatrudnienie: 726 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 4173

• Ekspansja inwestycyjna

• Globalny gracz

• Najważniejsi producenci: Siemens, Robert Bosch, Fresenius, Miele, 
Beckhoff



Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny -
automatyka przemysłowa

• Istotna branża z punktu widzenia rozwoju Przemysłu 4.0

• Obroty: 54 mld EUR

• Zatrudnienie: ok. 271 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 1465

• Rynek rozwojowy

• Wysoki potencjał eksportowy

• Najważniejsi producenci: Siemens, Bosch Rexroth, Festo, Phoenix 
Contact, KUKA, Jenoptik



Przemysł metalowy

• Obroty: 224 mld EUR

• Udział w tworzeniu PKB: 2,5%

• Zatrudnienie: 933 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 8974

• Istotna rola w łańcuchach produkcji

• Najważniejsi producenci: Thyssen Krupp, Salzgitter, Saarstahl, Dillinger, 
Riva



Energetyka

• Obroty: 412 mld EUR

• Udział w tworzeniu PKB: 1,5%

• Zatrudnienie: 199 tys.

• Ilość przedsiębiorstw: 786

• Udział nośników w wytwarzaniu energii brutto: 33,3% OZE; 22,5% 
węgiel brunatny; 14,1% węgiel kamienny, 11,7% energia atomowa; 
13,2% gaz ziemny; 4,3% pozostałe

• Najważniejsi producenci: E.ON (UNIPER), RWE, EnBW Energie Baden-
Württemberg, Vattenfall GmbH, EWE



Energetyka - odnawialne źródła energii

• „Energiewende” – transformacja energetyczna

• OZE stanowią 33,3% w wytwarzaniu energii elektrycznej brutto

• 16,3% energia wiatrowa

• 6,9% biomasa

• 6,1% energia słoneczna i geotermalna

• 3,1% energia wodna

• 0,9% spalarnie odpadów

• Ustawa o OZE

• Udział koncernów

• Smart Grids



Przemysł 4.0 w praktyce



• Przemysł 1.0 –
mechanizacja.
Wynalezienie silnika 
parowego wprowadziło 
produkcję w erę 
industrializacji.

• Przemysł 2.0 –
elektryfikacja.
Elektryczność wyparła silniki 
parowe. Linie produkcyjne 
po raz pierwszy umożliwiły 
wytwarzanie towarów w 
dużych seriach

Pojęcie przemysłu i jego ewolucja

Źródło: Bosch Rexroth Sp. z o.o.



• Przemysł 3.0 – cyfryzacja.
Coraz bardziej wydajne 
procesory umożliwiły 
sterowanie maszynami za 
pomocą oprogramowania.

• Przemysł 4.0 – tworzenie 
sieci.
Przemysł 4.0 integruje 
ludzi oraz sterowane 
cyfrowo maszyny z 
internetem i 
technologiami 
informacyjnymi.

Pojęcie przemysłu i jego ewolucja

Źródło: Bosch Rexroth Sp. z o.o.



Przemysł 4.0 - „Industrie 4.0”

• Pojęcie „Industrie 4.0” 
pierwszy raz pojawiło się na 
targach Hannover Messe
w 2011 roku

• Grupa robocza „Przemysł 4.0” 
przedstawiła w kolejnych 
latach rekomendacje na rzecz 
nowoczesnego przemysłu, 
które później stały się 
strategią rządu federalnego

Źródło: Ole Spata/dpa



Rządowa platforma współpracy

• Platforma „Industrie 4.0” została publicznie przedstawiona na 
Hannover Messe w 2013 roku

• Inicjatywa zrzesza Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki, 
zrzeszenia branżowe, związki zawodowe i instytucje naukowe

• Celem jest praca nad odpowiednymi warunkami ramowymi, dzięki 
którym Niemcy utrzymają wiodącą pozycję w produkcji przemysłowej

• Członkowie platformy wspólnie wypracowują koncepcje i rekomendacje 
dla instytucji naukowych, przedsiębiorstw i rządu

• Głównymi wyzwaniami są transfer technologiczny, wykształcenie 
pracowników, bezpieczeństwo danych oraz standaryzacja



MŚP 4.0 - transfer technologiczny

• Ważnym instrumentem umożliwiający skok technologiczny, również 
w MŚP są ośrodki transferu technologicznego

• Szeroka sieć instytucji badawczych udostępnia MŚP wyniki swoich 
badań

• Towarzystwo Fraunhofera jest największą w Europie organizacją
zajmującą się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniem w przemyśle

• Różnice między charakterem działalności biznesowej a charakterem 
działalności naukowej wymagają wypracowania kultury współpracy 
opartej na wzajemnym zaufaniu

• Rząd federalny przeznaczył 100 mln EUR na badania i rozwój w 
dziedzinie Przemysłu 4.0



Praca 4.0 - zmiany na rynku pracy

• Automatyzacja i robotyzacja zmniejszają zapotrzebowanie na 
pracowników o niskich kwalifikacjach, a zwiększają popyt na 
informatyków i inżynierów

• Bieżąca aktualizacja technologii i oprogramowania wymaga gotowości 
pracowników do stałego nabywania nowej wiedzy

• Zwiększenie elastyczności procesów produkcyjnych oraz praca od 
projektu do projektu prowadzi do zaniku stałych form zatrudnienia

• Przez techniczny nadzór nad produkcją pracownicy znajdują się coraz 
bardziej pod kontrolą swoich pracodawców

• Wzrasta presja na pracowników, żeby byli zawsze dostępni i byli w 
stanie szybko reagować na zmieniające się warunki



Bezpieczeństwo IT - wyzwanie i warunek
współpracy

Bezpieczna komunikacja 

• Jak mechanizmy komunikacji mogą zapewnić bezpieczną wymianę 
danych przez zakłady, maszyny i produkty połączone w sieci?

Identyfikacja i uwierzytelnianie

• Czy nadawca i odbiorca danych są tymi, za których się podają? Czy są 
upoważnieni do wysyłania i otrzymywania pewnych informacji?

Integralność i wiarygodność

• Jak zapewniać i weryfikować poprawność, niezmienność i kompletność 
danych, systemów, procesów wewnętrznych i zewnętrznych?



Standaryzacja i normalizacja

• Harmonizacja interfejsów umożliwia komunikację i interakcję ze sobą 
różnych systemów

• Warunkiem skutecznego budowania sieci Przemysłu 4.0 jest 
międzynarodowa standaryzacja i normalizacja

• Podstawą jest tzw. architektura referencyjna, tj. jednolita struktura 
koncepcyjna i metodologiczna

• Wypracowana przez niemiecką platformę „Industrie 4.0” architektura 
referencyjna nosi nazwę RAMI 4.0

• Na jej podstawie „maszyny mają nauczyć się mówić ze sobą”



Zakupy 4.0

• Zaopatrzenie i zakupy stanowią istotną działalność przedsiębiorstw

• Cechy charakterystyczne:

• Wysokie wymagania co do ceny i jakości

• Struktura wertykalna

• Standaryzacja

• Kontrola

• Aktywne poszukiwanie dostawców

• Dostawcy a innowacje

• eProcurement

• Zakupy 4.0



Przykłady - jak stosować Przemysł 4.0?

Social Machines - maszyny społeczne

• Maszyny komunikują się z pracownikami w celu optymalizacji procesu produkcji

Global Facilities - obiekty o zasięgu globalnym

• Urządzenia produkcyjne komunikują się bezpośrednio z dostawcami i klientami

Augmented Operators - operator w rzeczywistości rozszerzonej

• Specjalne okulary wyświetlają pracownikowi informacje o procesie 
produkcyjnym

Smart Products - inteligentne produkty

• Produkty i półprodukty wymieniają się informacjami z maszynami 
produkcyjnymi

Predictive Maintenance - serwis prewencyjny

• Poprzez zbieranie poszczególnych danych, system jest w stanie prognozować 
konieczność serwisowania sprzętu



Przykład 1: Okulary 4.0 w intralogistyce

• Okulary za pomocą aplikacji komunikują 
się z systemem SAP, który z kolei wysyła 
polecenia ruchu do zautomatyzowanego 
magazynu

• Okulary obsługuje się poprzez dotknięcie 
wbudowanego modułu czujnika

• Na polecenie ruchu, SAP przenosi żądany 
pojemnik do punktu pobierania i drukuje 
potwierdzenia procesu pobierania

• Okulary sterują windami bez dodatkowych 
czynności

• Na końcu pracownik skanuje kod kreskowy 
skanerem wbudowanym w rękawicę

Źródło: MAN Diesel & Turbo SE

Wielkość firmy: 
5000 - 15.000 pracowników

Typ rozwiązania: 
Augmented Operators - operator w 
rzeczywistości rozszerzonej



Przykład 2: Nadajniki bluetooth

• Maszyny i środki produkcji wyposażone 
są w małe nadajniki, które poprzez 
połączenie bluetooth może zostać 
wykryte urządzeniami mobilnymi w 
odległości do 100 metrów

• Smartfon lub tablet umożliwia 
użytkownikowi dostęp do wszystkich 
istotnych danych o maszynie, instrukcji 
obsługi, zdjęć, filmów czy jej lokalizacji

• Nadajniki nie wymagają połączenia z 
internetem czy optycznego skanowania 
żadnym specjalnym sprzętem

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Social Machines -
maszyny społeczne

Źródło: digital worx GmbH



Przykład 3: Serwis sprężarek powietrza

• Czujniki w urządzeniach monitorują w 
czasie rzeczywistym: specyficzne zużycie 
energii, gotowość operacyjną, aspekty 
bezpieczeństwa oraz jakość sprężonego 
powietrza

• Wartości są sprawdzane względem 
dopuszczalnych poziomów progowych 

• Serwisanci mogą analizować sprzęt online 
bez konieczności wizyty u klienta na 
miejscu

• Skraca to czas reakcji i umożliwia znaczne 
zwiększenie dostępności maszyn

• Technologia pozwala na prognozy stanu 
każdej maszyny w przyszłości Źródło: Kaeser Kompressoren SE

Wielkość firmy: 
5000 - 15.000 pracowników

Typ rozwiązania: 
Predictive Maintenance - serwis 
prewencyjny



Przykład 4: System zarządzania energią

• Poprzez cyfrową rejestrację przepływu 
energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody, 
pary wodnej lub sprężonego powietrza 
użytkownik ma możliwość kontroli nad 
zużyciem zasobów

• Liczniki są podłączone do centralnego 
serwera w firmie i odczytywane przez 
oprogramowanie

• Interfejs umożliwia identyfikację 
potencjału oszczędności

• Możliwe jest dalsze przetwarzanie danych 
przez system raportowania lub 
oprogramowanie do rozliczania energii

Źródło: Hochhuth GmbH

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Social Machines -
maszyny społeczne



Przykład 5: AnalogButDigital UPGRADE

• UPGRADE rejestruje i zapisuje czas 
wykorzystania maszyn w czasie 
rzeczywistym i ułatwia identyfikację 
potencjałów optymalizacji

• Wartości są rejestrowane za pomocą 
czujników i mogą zostać odczytane przez 
przeglądarkę, niezależnie od urządzenia 
(smartfon, tablet, komputer PC) oraz bez 
dodatkowej instalacji oprogramowania

• Urządzenie działa na wszystkich 
maszynach niezależnie od producenta, 
roku budowy czy technologii

Źródło: AnalogButDigital GmbH

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Social Machines -
maszyny społeczne



Przykład 6: Automatyzacja stolarstwa

• Robot z ramieniem przegubowym do 
produkcji masowej został dostosowany do 
wymagań obróbki drewna

• Specjalny system mocowania i sterowania 
umożliwia produkcję bardzo złożonych 
kształtów geometrycznych 

• Kolejnym krokiem będzie interakcja 
projektowania CAD, systemu skanowania i 
automatycznej obróbki skrawaniem, 

• Rozwiązanie zwiększa oszczędność 
zasobów, a zmniejszy czas trwania cięcia i 
obróbki 

Źródło: Tischlerei Eigenstetter GmbH

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Social Machines -
maszyny społeczne



Przykład 7: MATRIX VISION GmbH

• Kamera, która nadzoruje produkcję i 
niezależnie rozpoznaje, czy etap produkcji 
zakończył się pomyślnie

• Dzięki oprogramowaniu Smart Vision
operator ma dostęp do inteligentnej 
kamery z każdego miejsca na Ziemi

• Podejście internetowe umożliwia 
tworzenie, konfigurowanie i 
monitorowanie inspekcji za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej

Źródło: MATRIX VISION GmbH

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Augmented Operators - operator w 
rzeczywistości rozszerzonej



Przykład 8: Zamówienia online druku 3D

• Projekt przedmiotu 3D zostaje przesłany 
bezpośrednio na platformę online

• Inteligentne algorytmy są wykorzystywane 
do analizy i wyceny przy użyciu zapisanych 
wzorów kalkulacji kosztów

• Procesy obróbki wtórnej oraz procesy 
barwienia mogą być wybrane online i 
wliczone w cenę

• Wymiary projektu 3D mogą zostać 
zmienione za pomocą ustawień skalowania

• Po złożeniu ostatecznego, wiążącego 
zamówienia online, klient otrzymuje 
wydrukowany model 3D w ciągu kilku dni 
roboczych Źródło: PROTIQ GmbH

Wielkość firmy: 
5000 - 15.000 pracowników

Typ rozwiązania: 
Global Facilities - obiekty o zasięgu 
globalnym



Przykład 9: Inteligentny kontener

• Kontener iBin zarządza zapasami 
produktów kategorii C (małe części 
codziennego użytku, jak nakrętki lub 
śruby)

• Kontener wcześnie reaguje na 
zapotrzebowanie i wahania, samodzielnie 
zamawiając brakujące części

• iBin sprzyja optymalnemu wykorzystaniu 
powierzchni magazynowej, redukcji 
zapasów i mniejszemu zaangażowaniu 
kapitału

• Kontener może zostać zastosowany bez 
konieczności zmiany istniejących procesów 
lub modernizacji infrastruktury Źródło: Würth Industrie Service GmbH & Co. KG

Wielkość firmy: 
do 250 pracowników

Typ rozwiązania: 
Global Facilities - obiekty o zasięgu 
globalnym



Przykład 10: Produkt z tożsamością

• W produkcji ThyssenKrupp każdy wałek 
rozrządu uzyskuje tożsamość: „nazwa” -
kod matrycy danych (podobny do kodu 
QR) - zostaje wygrawerowane laserem

• Dzięki temu produkt nosi czytelne 
informacje przez cały okres jego używania, 
takie jak numer seryjny, numer rysunku, 
czy identyfikator klienta

• W procesie produkcyjnym każdy wałek 
rejestruje się z kolejną maszyną

• Dzięki temu system wie, czy produkt ma 
prawidłowy status czy brakuje np. etapu 
procesu produkcji

Źródło: Thyssen Krupp AG

Wielkość firmy: 
ponad 15.000 pracowników

Typ rozwiązania: 
Smart Products - inteligentne 
produkty



Przemysł 4.0 - sondaż Bitkom

Czy Pana(i) firma przewidziała w tym roku wydatki z zakresu Przemysłu 4.0? (%)

57

38

5

2016

Tak Nie n.d.

94

6

2018

Tak n.d.

Źródło: Bitkom, Industrie 4.0 – Wo steht Deutschland? Hannover, 23 kwietnia 2018.



Przemysł 4.0 - sondaż Bitkom

Jakie znaczenie ma Przemysł 4.0 dla Pana(i) firmy? 2016 2018

Korzystamy już z specjalnych rozwiązań z zakresu Przemysłu 
4.0

46 % 49 %

Planujemy wykorzystanie specjalnych rozwiązań z zakresu 
Przemysłu 4.0

19 % 22 %

Obecnie nie planujemy skorzystać ze specjalnych rozwiązań z 
zakresu Przemysłu 4.0, ale możemy sobie to wyobrazić w 
przyszłości

23 % 18 %

Przemysł 4.0 nie jest i nie będzie dla nas interesującym 
tematem

12 % 9 %

Źródło: Bitkom, Industrie 4.0 – Wo steht Deutschland? Hannover, 23 kwietnia 2018.



Przemysł 4.0 - sondaż Bitkom

Który kraj jest Pana(i) zdaniem obecnie liderem w Przemyśle 4.0? (%)
0 5 10 15 20 25 30
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Niemcy

Chiny

Korea

Źródło: Bitkom, Industrie 4.0 – Wo steht Deutschland? Hannover, 23 kwietnia 2018.



Charakterystyka targów oraz wskazówki 

praktyczne w biznesie z Niemcami



Targi - czym są?

Jeden z lepszych instrumentów promocji, który pozwala na: 

• prezentację firmy, rozwiązań i produktów

• pozyskanie nowych klientów i umocnienie relacji z istniejącymi, 
znalezienie lokalnych przedstawicieli i dystrybutorów

• kontakt B2B, natychmiastowe pozyskanie wstępnych opinii na temat 
produktów i oczekiwań klientów, 

• obserwację poczynań i rozwiązań konkurencji, 

• pozyskanie informacji rynkowych (klienci, imprezy towarzyszące 
targom etc.)

Targi, szczególnie te największe, renomowane, to miejsce spotkań całej 
branży. 



Targi - kwestia udziału

Brać czy nie brać udziału w targach? 

• Jakie cele chcemy osiągnąć?

• Czy możemy osiągnąć te cele (sprzedażowe, marketingowe) dzięki 
udziałowi w targach? 

• Czy udział w targach wpisuje się w całościową koncepcję 
marketingową?

• Czy na targach znajdziemy swoje grupy docelowe / klientów?

• Czy dysponujemy odpowiednimi zasobami (personalnymi, 
finansowymi) aby optymalnie zorganizować uczestnictwo w targach a 
potem „przepracować” nawiązane kontakty? 



Targi - wskazówki praktyczne

Udział w targach to proces!

Przygotowanie 
udziału

Udział w targach
Działania 

potargowe



Targi w Niemczech - informacje ogólne

• Światowy lider

• Wysoki stopień internacjonalizacji

• Udział polskich przedsiębiorców

• Hannover Messe jako najważniejsze targi przemysłowe 

• Istotna rola w gospodarce Niemiec

• Struktura wystawców

• Targi jako istotny element marketingu-mix w komunikacji B2B

• Główne cele uczestnictwa w targach
• Pozyskanie nowych klientów – 83%

• Pielęgnowanie relacji ze stałymi klientami i partnerami – 83%

• Wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstwa – 81%

• Prezentacja nowych produktów lub usług – 80%

• …

• Zawarcie nowych kontraktów – 66%



Targi w Niemczech - wskazówki praktyczne

• Wybór odpowiednich targów (AUMA)

• Odwiedzenie targów jako zwiedzający 

• Wybór odpowiedniej hali i korzystnej lokalizacji

• Dobrze zaplanowane stoisko, wybór firmy budującej stoisko

• Zamówienie koniecznych przyłączy technicznych

• Przygotowany personel stoiska (firmowy i pomocniczy, np. hostessy, 
tłumacze)

• Materiały promocyjne w języku angielskim/niemieckim

• Akcja informacyjna 

• Umówione spotkania

• Follow-up



Targi w Niemczech - akwizycja odwiedzających

Organizatorzy targów promują imprezę a nie poszczególnych wystawców!

30% czasu targowego powinny wypełniać rozmowy i spotkania ustalone 
jeszcze przed targami!

Organizator targów Wystawca

Działania PR, raporty, informacje o 
nowościach

Zaproszenie (potencjalnych klientów) na 
stoisko (poczta, mail, strona internetowa, 
telefon)

Informacje prasowe Vouchery / wejściówki dla klientów

Reklama w internecie, prasie
Wpisy do katalogu / wykorzystanie innych 
kanałów organizatora targów

Prospekty, broszury Prasa fachowa, portale

Katalog targowy Drobne upominki



Współpraca z niemieckimi 

przedsiębiorstwami



Dobre praktyki we współpracy z niemieckimi 
przedsiębiorstwami

• Profesjonalne przygotowanie 

• Weryfikacja własnych możliwości (moce przerobowe a terminy)

• Wystawienie odpowiedniej oferty

• Wyznaczenie osoby kontaktowej

• Warunki umowy (np. terminy dostawy)

• Ustalenie wszelkich czynników posprzedażowych (wiarygodność, 
bezpieczeństwo, obsługa niemieckiego klienta)



Różnice kulturowe w polsko-niemieckich 
kontaktach biznesowych

Polacy Niemcy

Duży talent improwizacyjny, inteligentne rozwiązywanie 
problemów, wykonywanie kilku zadań w tym samym czasie

Systematyczność, dobra organizacja, ściśle określony 
porządek działań, krok po kroku wg. stałego schematu

Nieoddzielanie życia prywatnego od zawodowego
Stanowcze odgraniczenie życia rodzinnego od życia 
zawodowego

Podążanie za celami krótkoterminowymi Myślenie w dłuższej perspektywie

Przywiązywanie zbyt małej wagi do punktualności Zasadnicze przestrzeganie punktualności

Rozwijanie osobistych relacji, emocjonalność, 
spontaniczność

Rzeczowość, zasadniczość, dystans

Skłonność do powątpiewania we własne osiągnięcia Wysokie poczucie własnej wartości

Wysoka empatia względem uczuć innych osób (unikanie 
konfliktów)

Bardzo bezpośredni sposób komunikacji

Przeważnie komunikacja w formie ustnej Powszechne stosowanie pisemnej formy komunikacji



• Przez osoby trzecie

• Początkowo rozmowa telefoniczna ze 
wskazaniem na pismo/mail, który 
chcielibyśmy przesłać

• Spotkanie wstępne/zapoznawcze

• Wymiana grzeczności

• Stanowisko wypracowywane
w trakcie spotkania

• Bezpośrednio

• Pierwszy kontakt: szczegółowe pismo/mail

• Spotkanie robocze

• Poprzedzone dokładnym przygotowaniem: 
informacje na temat partnera biznesowego, 
dokładna analiza problemu, wypracowane 
stanowisko

Nawiązanie kontaktu

Pierwsze spotkanie



Negocjacje

• Wspólne poszukiwanie rozwiązań

• Budowanie dobrej atmosfery 
w trakcie negocjacji („rozmów”)

• Elastyczność i improwizacja

• Krytyka odbierana osobiście

• Możliwość dokonywania 
modyfikacji 
ustaleń po zakończeniu negocjacji

• Maksymalizacja celów

• Szybkie przejście do meritum

• Dążenie do precyzji: szczegółowe, 
bezpośrednie pytania

• Styl konfrontatywny

• Tolerancja dla rzeczowej krytyki

• Pisemny protokół ze spotkania

• Ustalenia przyjęte na spotkaniu 
traktowane jako zobowiązujące



Dziękuję za uwagę!

PLesiak@ahk.pl
22 53 10 691
www.ahk.pl

mailto:PLesiak@ahk.pl
http://www.ahk.pl/

