PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW -

„PRZEWODNIK EKSPORTERA”.

Elementy jakie analiza powinna zawierać:
1 Rodzaje strategii wchodzenia na rynki zagraniczne
1.1 Eksport pośredni
1.2 Eksport bezpośredni
1.3 Licencjonowanie
1.4 Produkcja na zamówienie
1.5 Wspólne przedsięwzi5ęie (Joint Venture)
1.6 Filia zagraniczna
2 Wybrane aspekty dostępu do rynków zagranicznych, istotne dla polskiego eksportera.
2.1
System celny
2.1.1 Kraje Unii Europejskiej
2.1.2 Kraje Europy Wschodniej
2.1.3 Rynek amerykański
2.2
Standaryzacja, normy, certyfikaty jakości
2.2.1 Znak CE
2.2.2 Międzynarodowe normy ISO serii 9000
2.2.3 System HACCP
2.3
Finansowanie eksportu i formy płatności
2.3.1 Formy płatności w handlu zagranicznym
2.3.2 Oferta KUKE SA
2.3.3 Formuły Incoterms
2.3.4 Ryzyko kursowe i gwarancje stosowane w handlu międzynarodowym
2.4
Dokumentacja eksportowa
2.4.1 Oferta i list handlowy
2.4.2 Faktura, przewóz i ubezpieczenie
3 informacje o wybranych rynkach europejskich.
3.1 Republika Federalna Niemiec
3.1.1 Struktura polityczno-administracyjna i ludność RFN
3.1.2 Polsko-niemieckie stosunki handlowe
3.1.3 Ważniejsze przeszkody i bariery bariery dostępie polskich towarów towarów usług
do rynku niemieckiego
3.2
Wielka Brytania
3.2.1 Ustrój polityczny, podział administracyjny i ludność
Wielkiej Brytanii
3.2.2 Polsko-brytyjska wymiana handlowa
3.2.3 Dostęp do brytyjskiego rynku polskich towarów i usług
3.2.4 Nabywanie i najem nieruchomości w Wielkiej Brytanii
3.3
Francja
3.3.1 Struktura administracyjna i ludność Francji

3.3.2 Struktura i dynamika wymiany handlowej Polski z Francją
3.3.3 Bariery w dostępie do rynku francuskiego dla polskiego eksportu
3.4 Kraje Europy Wschodniej
3.4.1 Rosja jako odbiorca polskich towarów i usług wśród krajów Europy Wschodniej
3.4.2 Polsko-ukraińska wymiana handlowa w latach 2010-2014
3.4.3 Współpraca polsko-litewska w zakresie eksportu
3.5 Rynek amerykański
3.5.1 Struktura administracyjna i ludność Stanów Zjednoczonych
3.5.2 Struktura polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych w latach 2010-2014
3.5.3 Warunki dostępu polskich towarów i usług do rynku Stanów Zjednoczonych
Ameryki
4 Zagadnienia eksportowe w województwie podkarpackim
4.1 Kierunki eksportu województwa podkarpackiego (min. 10 kierunków) w latach
2010-2014 (w USD)
4.2 Struktura rodzajowa podkarpackiego eksportu w 2013-2014 roku (w ty2. US
4.3 Polski eksport do wybranych krajów wg sekcji towarowych
4.4 Adresy instytucji i urzędów istotnych dla polskiego eksportera
4.4.1 Niemcy
4.4.2 Wielka Brytania
4.4.3 Francja
4.4.4 Kraje Europy Wschodniej
4.4.5 Stany Zjednoczone Ameryki
4.4.6 Kanada
5. Zagadnienia dotyczące Potencjał kadrowy województwa podkarpackiego pod
kątem nauki i wykształcenia:
5.1 Szkoły wyższe (szczegółowo jakie są, jakie na nich kierunki, innowacyjne
fakultety, czy są i gdzie zajęcia prowadzone w języku angielskim), dodatkowo średnie szkoły dwujęzyczne, szkoły średnie profilowane (np. kierunki lotnicze już w
szkołach średnich itp.)
5.2 Kierunki studiów związane ze strategią rozwoju regionu – które już są oferowane
i jakie specjalizacje potrzeba stworzyć w przyszłości w związku z zapotrzebowaniem
przedsiębiorstw z Podkarpacia
5.3 Współpraca nauki z biznesem, ośrodki akademickie i klastry (współpraca między
nimi), akademickie inkubatory przedsiębiorczości (przykłady takowych w woj.
podkarpackim)
5.4 Znajomość języków obcych wśród absolwentów (jaki procent, jakie języki), ich
przygotowanie do zatrudnienia - czyli dostępność staży i praktyk na studiach na
podkarpackich uczelniach
5.5 Ogólne dane dotyczące procentu ludności w wieku produkcyjnym, ogólnie
o bezrobociu – jaki jest procent bezrobotnych z wyższym wykształceniem itp.
5.6 Informacje dotyczące wymiany zagranicznej studentów np. jak dużo przyjeżdża
studentów z zagranicy na Podkarpacie w ramach wymian, np. Erasmusa itp. itd….
6. Zagadnienia dotyczące rynku pracy w województwie podkarpackim m.in.:
informacje (głównie statystyczne) o populacji oraz strukturze zatrudnienia w
województwie w tym struktura bezrobocia (ogólne informacje), analiza płac w
poszczególnych sektorach gospodarki;
6.1 Liczba ludności (z uwzględnieniem osób w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym
itd.)
6.2 Liczba osób pracujących w podziale na sektory
6.3 Liczba ludzi zatrudniona w konkretnych sektorach
6.4 Średnia wysokość pensji (branże – zawody) z podziałem na pracowników różnych
szczebli typu kadra menadżerska, specjaliści-inżynierowie, wykwalifikowani
pracownicy fizyczni.

Opracowanie powinno być szczegółowe, zawierać elementy porównawcze
z pozostałymi województwami Polski Wschodniej tj. lubelskie, podlaskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, szczególnie w punktach, które zostały
wymienione jako elementy porównawcze.
Dane powinny być aktualne, nie starsze niż z 2014 roku. Dane powinny być
prezentowane jako treść jak również w formie tabelarycznej oraz wykresów.
1. Opracowanie wydane w formie papierowej, kolorowej, format A5, punkty od 1 do 4:
- opracowanie minimum 80 stron w wersji polskiej oraz przetłumaczone na język
angielskiej, czcionka Times New Roman 11, interlinia 1,5 wiersza,
- 100 egzemplarzy,
- twarda okładka, foliowana, kolor
- projekt okładki, odpowiednio wcześniej przed wydrukiem, zatwierdzony przez
Zamawiającego, Zamawiający ma trzy dni robocze na przekazanie uwag do projektu
okładki analizy.
Na przekazanie ewentualnych uwag dotyczących całości zamówienia Zamawiający
ma pięć dni roboczych licząc od dnia następnego po przekazaniu opracowania.
2. Opracowanie wydane w formie elektronicznej, punkty od 1 do 8 na nośnikach
typu:
- wizytówki multimedialne z nadrukiem 250 sztuk
- projekt wizytówki multimedialnej, odpowiednio wcześniej przed wydrukiem,
zatwierdzony
przez Zamawiającego, Zamawiający ma trzy dni robocze na
przekazanie uwag do projektu wizytówki multimedialnej
- pendrive pojemność min. 32 GB, maks. prędkość odczytu min. 89 MB/s, maks.
prędkość zapisu min. 18 MB/s 40 sztuk.
3. Opracowanie dotyczące punktów 9,10 wydane w formie papierowej kolorowej,
format A4:
- opracowanie minimum 40 stron w wersji polskiej oraz przetłumaczone na język
angielski, czcionka Times New Roman 11, interlinia 1,5 wiersza,
- 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD 3
sztuki

