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Вступ

Ме тою да ної статті є аналіз струк -
ту ри польських ек с пор терів. У да но -
му на уко во му до роб ку пред став ле но
прак ти ку виз на чен ня рей тин гу ек с -
порт них підприємств Польщі. Зроб -
ле но спро бу да ти на уко ву відповідь
на такі за пи тан ня: Яка струк ту ра
польських ек с пор ту ю чих підприє-
мств? Яка сутність по нят тя
"польський ек с пор тер"? Якою мірою
польські ек с пор те ри є польськи ми
підприємства ми?

У дослідженні скон цен т ро ва но
ува гу на порівняль но му аналізі ос -
нов них рей тингів підприємств
ек с -
пор терів, які скла да ють ре дакції
двох провідних польських ви дань 

га зе тою "Rzeczpospolitej" і тиж не ви -
ком "Polityki". Да ний роз г ляд, з од -
но го бо ку, но сить фор маль ний ха -
рак тер і має за ме ту да ти оцінку ме -
то до логіям, за сто со ву ва ним у ході
скла дан ня рей тингів ек с пор терів, і з
дру го го 
 по ка за ти суб'єктив ну
струк ту ру найбільших ек с пор терів
Польщі, зро би ти спро бу зіста ви ти їх
по тенціал, об сяг ек с пор ту і рівень
інтер націоналізації діяль ності, тоб то

емпірич ний, ком па ра тив ний підхо -
ди. У кінце во му підсум ку ав тор дає
оцінку схо жості обох порівнянь,
іден тифікації сту пе ня і при чин ди -
фе ренціюван ня, а та кож мож ли вості
ви ко ри с тан ня цих на уко вих підходів
у мар ке тин го вих досліджен нях
міжна род них стра тегій підприємств.

Фор мальні по ло жен ня за ко но -
дав ства, яке сто сується публічної
ста ти с ти ки Польщі [3], уне мож лив -
лю ють виз на чен ня за на звою
підприємства йо го орієнтації на ек с -
порт і міжна род ну діяльність. За та -
ких умов важ ли ве пізна валь не зна -
чен ня на бу ва ють по каз ни ки оціню -
ван ня діяль ності, які скла да ють ре -
дакції бізне со вих жур налів, що зай -
ма ють ся якістю, нор ма ми та стан -
дар та ми (кон диція) еко номіки, її
суб'єктив ною струк ту рою. З міжна -
род них і гло баль них по зицій важ ли -
ве зна чен ня ма ють рей тин ги, скла -
дені відо ми ми діло ви ми жур на ла ми
"Forbes", "BusinessWeek" і "Financial
Times". У Польщі ж скла дан ням рей -
тин гу вітчиз ня них підприємств
здійсню ють га зе ти "Rzeczpospolitej" і
що тиж не вик "Polityki".

Ме то дичні ос но ви скла дан -
ня рей тин гу га зе ти "Rzecz-
pospolitej"

Рей тинг "Rzeczpospolitej" є од ним
із го ло вних по каз ників оцінки діяль -
ності польсько го бізне су, який фор -
мує суспільну дум ку про те, чи інше
підприємство. У "Спи с ку 500
найбільших підприємств Польщі"
"Rzeczpospolitej" висвітлює та кож та -
ке пи тан ня, як про це си ек с пор ту [1],
що яв ляє со бою зістав лен ня ре зуль -
татів діяль ності 30
ти найбільших
польських ек с пор терів.

Інфор маційну ба зу рей тин гу
"Rzeczpospolitej" ста нов лять фінан -
сові звіти, ан ке ти, на пи тан ня яких
відповіда ють працівни ки підприє-
мств, висвітлен ня діяль ності у ЗМІ
та ін. Да ний по каз ник оцінки діяль -
ності спи рається на об ся ги про да жу
підприємством у ми ну ло му році і
про гно зи про да жу на най ближ че
май бутнє. Цей кри терій відповідає
спе цифіці і профілю фірми/сек то ру,
а та кож по ка зує фор му трак ту ван ня і
по ле ре цепції по каз ни ка для різних
сек торів. Важ ли ви ми еле мен та ми
фор маль ної ха рак те ри с ти ки підп-
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риємств у рей тин гу "Rzeczpospolitej"
є фор ма влас ності і вид діяль ності.

Для виз на чен ня відповідності
фор ми влас ності "Rzeczpospolitej" за -
сто со вує три ци ф ро вий код, який
мож на об ра ти з п'яти го ло вних мож -
ли во с тей:

1) дер жав на власність 
 на ле жить
дер жав но му каз на чей ству;

2) власність дер жав них юри дич -
них осіб;

3) ко му наль на власність;
4) при ват на власність;
5) за кор дон на власність.

Ме то дичні ос но ви скла дан -
ня рей тин гу "Polityki"

Рей тинг що тиж не ви ка "Polityki"
яв ляє со бою зістав лен ня діяль ності
"500 найбільших підприємств
Польщі" [2], інфор маційною підста -
вою яко го слу гує роз роб ле на ре -
дакцією ан ке та, яку над си ла ють
підприємствам.

Од нак в описі ме то до логії ми не
зна хо ди мо та ких відо мо стей, як кри -
терії, за яки ми відби ра ють
підприємства для ан ке ту ван ня та
відне сен ня aпріорі їх до ка те горії
"найбільші".

За го ло вну підста ву для оцінки
си с те ма ти зації "п'яти сот ки" "Polity-
ki" бе руть об ся ги про да жу 2008 ро ку.
Цей кри терій замінив по пе редній 

"за галь на ви руч ка підприємства".
Крім то го, рей тин го вий лист ха рак -
те ри с тик спи рається на дані що до
при бут ку брут то і при бут ку нет то, а
та кож на кількість працівників.

Рей тинг "Polityki" порівнює так
зва ний по каз ник діяль ності 100
найбільших польських ек с пор терів.
Цей аналіз по ча ли оп ри люд ню ва ти
від 2004 ро ку (за да ни ми 2003 ро ку).

Ос новні ме то до логічні за ува жен -
ня до рей тин гу що тиж не ви ка "Polity-
ki" 
 це відсутність на уко во го
досліджен ня рин ко вої по зиції
підприємств.

По
пер ше, ар гу мен том що до не -
мож ли вості про ве ден ня та ко го роз г -
ля ду є не ба жан ня підприємств
висвітлю ва ти фінан сові по каз ни ки
пе ред кон ку рен та ми, і по
дру ге, ці
підприємства ча с то є філіями іно -

зем них кон цернів. Так, у разі спе ку -
ляції на біржі фірми вда ють ся до
конспіру ван ня ре зуль татів своєї
діяль ності (при кла ди гру пи "Animex"
i "GK Sokołów").

По
третє, ре зуль та ти діяль ності
польських дочірніх підприємств
міжна род них кор по рацій не мо жуть
бу ти оп ри люд нені раніше, ніж ре -
зуль та ти діяль ності їхніх го ло вних
ком паній бу дуть повідом лені
акціоне рам на за галь них збо рах.

І на решті чет вер тий ар гу мент по -
си лається на ор ганізаційну струк ту -
ру найбільших кор по рацій і роз г ляд
Польщі як ве ли ко го сег мен та під на -
звою "Цен т раль на, або Східна,
Євро па". Са ме в цьо му над -
національ но му, шир шо му, вимірі
певні кор по рації скла да ють свої
звіти, уне мож лив лю ю чи стис лу
іден тифікацію ре зуль татів дочірніх
підприємств, які функціону ють на
польсько му рин ку.

Рівень схо жості та
відмінності струк тур ек с пор -
терів у рей тин гах "Rzecz-
pospolitej" i "Polityki"

Пред ме том до клад но го аналізу
ви б ра но гру пу з 30
ти найбільших
польських ек с пор терів. У табл. 1 ре -
п ре зен то ва но 15 підприємств 

лідерів польсько го ек с пор ту.

Про ве де ний ком па ра тив ний
аналіз до зво ляє нам дійти та ких вис -
новків.

1. Обид ва рей тин ги ек с пор терів, а
са ме "Спи сок 500 найбільших
підприємств Польщі" ре п ре -
зен ту ють провідні ха рак те ри с -
ти ки діяль ності найбільших
фірм (на підставі виз на че но го
кри терія рей тин гу ван ня), що
діють у Польщі, от же, за -
реєстро вані згідно з польським
за ко но дав ством.

Так, ко жен суб'єкт, який пла нує
роз по ча ти го с по дарську діяльність у
Польщі, не за леж но від юри дич ної
фор ми або фор ми влас ності, країни
по хо джен ня і ве ли чи ни ста тут но го
капіта лу, ви ду діяль ності та ін., має
обов'яз ко во за реєстру ва тись у Дер -

жав но му служ бо во му реєстрі
REGON, а та кож в інших пе реліках,
пе ред ба че них польським пра вом.
Про хо джен ня цієї про це ду ри та кож
обов'яз ко во сто сується іно зем них
суб'єктів, які мо жуть про ва ди ти
діяльність на те ри торії Польщі у
формі пред став ництв, філій або
дочірніх підприємств то що.

Після то го як підприємство
реєструється з до три ман ням відпові-
дних польських за конів во но дістає
ста тус польсько го підприємства. За
та ких умов ми маємо виз на ти, що до
пе реліку найбільших "польських
фірм", у то му числі "найбільших
польських ек с пор терів", по трап ля -
ють підприємства, капітал яких має
100%
е іно зем не по хо джен ня.

До гру пи "30
ти найбільших
польських ек с пор терів" 2008 ро ку
вхо ди ло 17 підприємств (56,7%), що
повністю на ле жать до іно зем но го
капіта лу, 5 фірм (16,6%) 
 зі зміша -
ним капіта лом, а та кож ще 8 (26,7%)

 повністю польсько го капіта лу.

2. Вартість ек с пор ту цієї гру пи
підприємств, од нак, склад но
точ но вста но ви ти. Ек с порт
"30
ти найбільших польських
підприємств" у рей тин гу
"Rzeczpospolitej" ста но вив
18,714 млрд євро, на томість в
"Polityki" 
 27,763 млрд євро
(табл. 2). Це до сить ве ли ка
розбіжність, яка ся гну ла по каз -
ни ка у 9,050 млрд євро, а у
віднос но му ви ра женні 
 близь -
ко 50% (співвідно шен ня
1:1,48).

На го ло си мо на зна ченні цієї гру -
пи підприємств в оцінці об сягів
польсько го ек с пор ту. У 2008 р. вивіз
то варів і капіта лу з Польщі, ра зом з
по ста чан ням на внутрішній ри нок
Євро пейсько го Со юзу, ста но вив
114,6 млрд євро (169,5 млрд дол.
США, 393,353 млрд зло тих)1, що
вка зує у се ред ньо му на част ку 30
ти
найбільших ек с пор терів (на рівні
23,239 млрд євро, або 20,3%) у вар -
тості за галь но го ек с пор ту Польщі.
Ре зуль та ти де тальнішо го аналізу
про де мон стру ва ли, що цей по каз -
ник для гру пи 100 найбільших
підприємств 
 польських ек с пор -

1 Середній курс злотого до світових валют у 2008 р. становив 1 євро =3,795 zł, на сьогодні – 2,785 zł = 1 дол. США [5].
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терів по тра пив на рівень у 38,2% [4,
с. 9
50].

3. Аналіз так зва ної п'яти сот ки з
"Polityki" у 2004 р. скла дає рей -
тинг 100 найбільших польських
ек с пор терів. А рей тинг "Rzecz-
pospolitej" оп ри люд нює відо-
місті про 30 найбільших
фірм
ек с пор терів.

Об ме жен ня що до вхо джен ня у
гру пу 30
ти найбільших ек с пор терів
є ме то дич ною про це ду рою, пе ре ду -
мо вою якої ста ла іден тифікація
рівня схо жості або ди фе ренціюван -
ня рей тингів найбільших підприє-
мств, що ек с пор ту ють про дук ти
влас но го ви роб ниц тва і вхо дять до
рей тингів зга ду ва них ви ще ви дань.
За та ко го кількісно го об ме жен ня
аналіз не дає мож ли вості при пу с ти -
ти ся по мил ко вих уза галь нень Це пе -
ре важ но якісний аналіз, ніж
кількісний. Од нак да не досліджен ня
має всі підста ви для про ве ден ня
глиб шо го вив чен ня мар ке тин го вих
стра тегій польських ек с пор терів.

4. Обид ва зістав лен ня ви ко ри с то -
ву ють од на кові кри терії кла -

сифікації 
 вартість ек с пор ту,
ре алізо ва но го 2008 ро ку. Не зва -
жа ю чи на те що цей кри терій є
го ло вним і має інфор маційне
на ван та жен ня, він не мо же бу -
ти єди ним міри лом оцінки.

Важ ли ве зна чен ня на бу ває і кри -
терій інтер націоналізації, який виз -
на чається че рез відно шен ня вар тості
ек с пор ту до об сягів про да жу і по ка -
зує дійсне зна чен ня ек с порт ної
діяль ності в підприємстві сто сов но
йо го за пасів і ак тивів, ут вер д же ної
стра тегії міжна род но го роз вит ку
підприємства, ви яв ляє наміри іно -
зем ної ек с пансії фірми че рез зістав -
лен ня по тенціалу і за гроз внутрі-
шньо го і за кор дон но го ринків, з од -
но го бо ку, а та кож силь них і слаб ких
сторін підприємства 
 з дру го го
(SWOT).

5. Рей тин ги ви дань спи ра ють ся
на іншу ме то до логію: во ни
різнять ся за дже ре ла ми і спо со -
ба ми здо бут тя інфор мації. Ре -
зуль та том цьо го є дві різні гру -
пи фірм, виз на че них цією са -
мою на звою: "найбільші

польські ек с пор те ри". З 30
ти
пе ре ра хо ва них у да но му
дослідженні фірм у рей тин гах
збіглось тільки 21 підприє-
мство. В той же час як що підра -
ху ва ти кількість підприємств у
рей тин гу "30
ти найбільших
ек с пор терів Польщі", які скла -
дені ци ми ви дан ня ми, то там
фігу ру ють 39 підприємств.

6. Об сяг ек с пор ту 30
ти
найбільших польських ек с пор -
терів згідно з рей тин гом
"Rzeczpospolitej" у 2008 р. ста -
но вив 18,714 млрд євро (71,018
млрд зло тих), що сто сов но
одер жа них об сягів про да жу на
рівні 24,733 млрд євро (93,865
млрд зло тих) да ло по каз ник
інтер націоналізації (співвідно -
шен ня ек с пор ту до про да жу) у
розмірі 75,6% (табл. 2).

У рей тин гу "Polityki" ці по каз ни ки
дорівню ють відповідно: ек с порт 

27,763 млрд євро (105,360 млрд зло -
тих), про даж 
 46,369 млрд євро.
Порівнян ня цих ха рак те ри с тик до -
зво ляє ствер д жу ва ти, що рей тин ги

Таб ли ця 1
Порівнян ня да них рей тингів 15�ти найбільших ек с пор терів Польщі у 2008 р. згідно з по каз ни ка ми оцінки діяль ності, 

скла де ни ми "Rzeczpospolitej" (Rz) і "Polityki" (P)

Дже ре ло: Скла де но на ос нові аналізу рей тингів.
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де мон стру ють істотні відмінності
ре зуль татів. Вартість ек с пор ту
найбільших 30
ти ек с пор терів у рей -
тин гу "Polityki" вищі на 48,4% сто -
сов но рей тин гу "Rzeczpospolitej".
Різни ця у відо мо стях про об ся ги
про да жу ще більша і ста но вить
87,4%. У свою чер гу по каз ник інтер -
націоналізації 30
ти ек с пор терів у
рей тин гу "Polityki" (59,9 %) мен ший
від по каз ни ка "Rzeczpospolitej"
(75,6%), тоб то на 15,7 пунктів.

7. Ос нов не син те тич не порівнян -
ня фінан со вої вар тості обох
рей тингів містить табл. 2. За да -
ни ми таб лиці го ло вна гру па з
21 підприємства, на яв них в
обох рей тин гах, має ду же схожі
ха рак те ри с ти ки. У дійсності та -
ко го бу ти не мо же, то му що
дані обох рей тингів ма ють ба -
га то розбіжно с тей. Відмінності
між спільною вартістю об сягів
про даж і вартістю ек с пор ту цих
са мих підприємств в обох рей -
тин гах не ве ликі: ся га ють 2
5%,

од нак у номіна льно му трак ту -
ванні це дає підста ви го во ри ти
про знач ну різни цю у 0,914
млрд євро (3,470 млрд зло тих).

8. Прин ци по вою ри сою істот них
відмінно с тей "трид цят ки" є
склад дев'яти ос танніх
підприємств в обох рей тин гах.
Ди с кусійним виг ля дає вклю -
чен ня двох підприємства: PKN
"Orlen", а та кож "KGHM Polska
Miedź". Ці фірми вклю чені до
пе реліку 30
ти ек с пор терів
"Polityki", од нак не вклю чені до
рей тин гу "Rzeczpospolitej". У
спи с ку "Polityki" їхні по зиції
виз на ча ють так: об ся ги про даж

 18,829 млрд євро (71,457 млрд
зло тих), ек с пор ту 
 5,890 млрд
євро (22,356 млрд зло тих) у
співвідно шені на рівні 31,3%.

Знач ний у номіна льно му трак ту -
ванні ек с порт PKN "Orlen" ви ни кає з
про да жу (по ста вок) па ли ва до влас -
них станцій у Німеч чині, Чехії і
Литві. Такі об ся ги по ста вок спри я -

ють то му, що PKN "Orlen" мож на
виз на чи ти як найбільше підприє-
мство
ек с пор тер Польщі. У свою
чер гу "GHM Polska Miedź", за да ни -
ми "Polityki", у 2008 р. ре алізу ва ла то -
ва ру вартістю 2,966 млрд євро
(11,257 млрд зло тих), у то му числі
ек с порт ся гнув 2,074 млрд євро
(7,872 млрд зло тих), а по каз ник
інтер націоналізації дорівню вав
69,9%.

У рей тин гу "Rzeczpospolitej" по да -
но інфор мацію за об ся га ми про даж
обох фірм (PKN "Orlen" 
 20,958
млрд євро (79,535 млрд зло тих,
різни ця 11,3%), KGHM 
 3,339 млрд
євро (12,672 млрд зло тих, різни ця
12,6%), утім відсутні дані про част ку
ек с пор ту у про да жах. У цьо му кон -
тексті обидві фірми не мог ли по тра -
пи ти до рей тин гу "30
ти найбільших
польських ек с пор терів" "Rzecz-
pospolitej". Брак та ких відо мо стей у
од но му рей тин гу і при сутність в дру -
го му ро бить аналіз об сягів польсько -
го ек с пор ту пред ме том ши ро ко го

Таб ли ця 2
Син те тич не порівнян ня за галь но го спи с ку 21 найбільшо го польсько го ек с пор те ра, вклю че них до рей тингів

"30" "Rzeczpospolitej" i "Polityki"

Дже ре ло: Скла де но на ос нові аналізу рей тингів.
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публічно го об го во рен ня і не впев не -
ності в істин ності рей тингів.

9. На тлі зга да ної ви ще ре ф лексії
мож на зро би ти і ще один вис -
но вок. Жод не підприємство в
обох рей тин гах не має од на ко -
вої ха рак те ри с ти ки. По каз ни -
ки об сягів про да жу, ек с пор ту і
рівня інтер націоналізації роз -
хо дять ся. Різні місця та кож
зай ма ють підприємства в обох
порівню ван них спи с ках, як
що до "30
ти найбільших ек с -
пор терів", як і "п'яти сот ки".

Вис нов ки

Рей тин ги "Rzeczpospolitej" і "Poli-

tyki" умож лив лю ють досліджен ня й
оцінку струк ту ри гру пи польських
ек с пор терів че рез приз му аналізу об -
сягів про да жу, до ходів від ек с порт ної
діяль ності і оціню ван ня ос нов но го
по каз ни ка інтер націоналізації.

На ве де ний у статті аналіз має за -
галь ний се лек тив ний і ста тич ний ха -
рак тер. Та ке досліджен ня бу ло об ме -
же но аналізом по каз ників тільки
30
ти фірм (хо ча і найбільших) і спи -
ра ло ся на аналіз да них за один рік.

От же, ми мо же мо го во ри ти про
пізна валь ний ха рак тер рей тингів,
од нак відповідь на пи тан ня, хто ж є
найбільши ми польськи ми ек с пор те -
ра ми, об'єктив но за ли шається
відкри тим.
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