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INFORMACJE GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA RYNKOWE

RYNKI ZAGRANICZNE
Finlandia
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(2021, ILOStat)
7,61%
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Eksport Import

Szczególne transakcje i towary nieprzypisane do kategorii

7,99 mld USD (5,68% do Polski)

Papier i tektura, artykuły z papieru

7,65 mld USD (5,29% do Polski)

Maszyny specjalistyczne dla przemysłu

6,01 mld USD (2,08% do Polski)

Pojazdy drogowe

4,96 mld USD (0,89% do Polski)

Żeliwo i stal

4,91 mld USD (2,68% do Polski)

Szczególne transakcje i towary nieprzypisane do kategorii

8,77 mld USD (2,63% z Polski)

Ropa naftowa, produkty naftowe

7,59 mld USD (0,40% z Polski)

Pojazdy drogowe

7,51 mld USD (2,73% z Polski)

Urządzenia elektryczne

5,8 mld USD (4,37% z Polski)

Rudy metalonośne i złom metali

4,97 mld USD (0,02% z Polski)

PKB per capita PPP (2021, MFW): 53 653,70 Int$

Import kraju – TOP 5 (2021)Eksport kraju – TOP 5  (2021) Wymiana handlowa kraju ogółem

Źródło: MFW | Wzrosty CAGR | Int$ - dolar międzynarodowy (PPP)

UDZIAŁ SEKTORÓW W GOSPODARCE (Bank Światowy*)

Index of Economic
Freedom 2022

The Heritage Foundation

Źródło: UN Comtrade
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Wolność

handlu
79,2 79,2

Wolność

inwestycji
85 80

Wolność

prowadzenia

biznesu
88,7 78,7

Kategoria: Wynik kraju Polska
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Pozycja 
kraju

9

Pozycja 
Polski

39

WZROST:

2013-2021: 3,5%

PROGNOZOWANY WZROST:

2021-2027: 4,4%

DEP. STRATEGII I PROMOCJI GOSP.

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWEFinlandia

(w tym eksport do Polski) (w tym import z Polski)(mld USD)



Finlandia
ZBH HELSINKI

AKTUALIZACJA: 31.12.2022UWARUNKOWANIA RYNKOWE

ELEMENTY KULTURY BIZNESU

Finowie cenią punktualność i konkret-
ność, są zorientowani na klienta oraz
oczekują tego samego. Spotkania są
zazwyczaj krótkie i zwięzłe, oczekuje się,
że wszyscy będą dobrze przygotowani.

Finowie są bardzo szczerzy i mówią to,
co myślą. Ważnym jest aby dotrzymywać
obietnic i przestrzegać harmonogramów.

Przy podawaniu ręki patrzą w oczy,
uścisk jest krótki. Wizytówki wymienia
się bez zbędnych rytuałów (tak aby
rozmówca mógł ją przeczytać) oraz
z szacunkiem, który symbolizuje sposób
traktowania partnerów biznesowych.

MOCNE I SŁABE STRONY

Finlandia jest otwarta na nowe inwestycje
zagranicznych, których od 7 lat przyciągnęła
więcej niż inne kraje nordyckie łącznie.

Wyspy Alandzkie są jednym z tak zwanych
specjalnych obszarów podatkowych w Unii:
są częścią obszaru celnego UE, ale nie
obszaru podatkowego UE.

Siłą Finlandii jest różnorodność. W innych
krajach nordyckich inwestycje koncentrują
się głównie w usługach specjalistycznych lub
cyfrowych, podczas gdy w Finlandii są dość
równomiernie rozłożone w wielu sektorach.

Nasycony i hermetyczny rynek, scentralizo-
wane kanały dystrybucji.

PERSPEKTYWY DLA BRANŻ

Położenie geograficzne, doskonałe połą-
czenia ze wschodem i zachodem, wysoki
poziom edukacji oraz dobra dostępność
siły roboczej, stabilność i bezpieczeństwo
kraju, dobrze funkcjonująca infrastru-ktura
oraz dobre pakiety finansowe
i usługowe dla przedsiębiorców.

Perspektywiczne branże: komponenty
i produkty elektroniczne, pojazdy silnikowe
i ich części, farmaceutyki, tekstylia, chemi-
kalia, maszyny i urządzenia.

Ponadto branża oprogramowania, usług
socjalnych i zdrowotnych, usług bizne-
sowych i eksperckich.

PRZYDATNE LINKI:
Formularz kontaktowy PAIH:  https://www.paih.gov.pl/kontakt
MarketOpportunities: https://www.marketopportunities.fi/home/, Business Finland: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/invest-in-finland/ 

Finlandia leży w strefie euro, należy do strefy wolnego handlu UE, jest przyjazna start-upom i innowacji. Światowej klasy technologia, utalentowana siła
robocza i doskonałe możliwości R&D to tylko niektóre z powodów, dla których warto rozpocząć działalność w Finlandii, najszczęśliwszym kraju na świecie.

https://www.paih.gov.pl/kontakt
https://www.marketopportunities.fi/home/
https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/invest-in-finland/invest-in-finland/


RYNKI ZAGRANICZNE
Przegląd wybranych gospodarek

Przygotowanie:
Departament Strategii i Promocji Gospodarczej
Centrum Eksportu oraz Zagraniczne Biura Handlowe PAIH

Materiał zawiera grafiki pochodzące z serwisu flaticon.com.

Zastrzeżenie:
Powyższy materiał jest chroniony prawami autorskimi, które przysługują Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. („PAIH”) i można
go wykorzystywać w sposób dozwolony przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1231), ale jedynie w celach niekomercyjnych (tj. na użytek własny). Nie jest dozwolone komercyjne wykorzystanie
przekazywanych treści. Ponadto, materiał ten można wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego zakładają, że wykorzystanie w celach
niekomercyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego. Dla innych sposobów wykorzystania materiału niezbędne jest uzyskanie
pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. PAIH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody bezpośredniej
lub pośredniej jakiegokolwiek rodzaju, w tym szkody za utratę zysków, wynikłej z całkowitego lub częściowego wykorzystania informacji
udostępnionych przez PAIH w niniejszym materiale. W związku z tym, każdy odbiorca tych informacji powinien sprawdzić przydatność i poprawność
wyżej wymienionych informacji zgodnie z ich przeznaczeniem i korzystać z tych informacji na własną odpowiedzialność. PAIH oraz jej pracownicy nie
ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o wyżej wymienione informacje, ani za
jakiekolwiek konsekwencje wynikające z decyzji podjętych w oparciu o te informacje.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

NIP: 526-030-01-67
KRS: 0000109815

Kontakt:
tel.: 22 334 99 55

paih24@paih.gov.pl
paih.gov.pl/kontakt

tel:+48223349955
mailto:paih24@paih.gov.pl
http://www.paih.gov.pl/kontakt
https://www.paih.gov.pl/pl
https://twitter.com/PAIH_pl
https://www.linkedin.com/company/polish-investment-and-trade-agency/
https://www.facebook.com/PAIH.gov/
https://www.youtube.com/user/polandinvest/videos
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