KOMPLEKSOWY SYSTEM WSPARCIA EKSPORTOWEGO DLA
MŚP Z AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ
Ogólna charakterystyka Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)
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Warszawski Obszar Funkcjonalny jest jednym
z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w Polsce,
stanowiąc jednocześnie jedynie 8% powierzchni całego
województwa mazowieckiego. Tutejsze przedsiębiorstwa
odpowiadają za ponad 70% całkowitego eksportu
produktów i usług z województwa.

730,7 mld PLN
Całkowita wartość eksportu
z Polski w 2015 roku

W 2015 roku eksporterzy zarejestrowani na terenie
WOF stanowili 15,5% wszystkich eksporterów z Polski
i wyeksportowali 106 różnych grup produktów na rynki
zagraniczne.
Główne kraje, do których eksportowane były produkty
z WOF, to Niemcy, Czechy, Wielka Brytania i Francja.
Łączna liczba kierunków eksportowych
wyniosła 208.
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Główne kierunki eksportowe MŚP
z Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego w 2015 roku
Wśród pozostałych kierunków, do których eksportowane są produkty
z WOF, wymienić można m.in.: Ukraina (2,2%), Stany Zjednoczone (2,1%),
Zjednoczone Emiraty Arabskie (1,5%), Turcja (0,8%), Arabia Saudyjska (0,6%),
Chiny (0,5%), Meksyk (0,4%), Japonia (0,3%).

2,6%
2,5%

4,9%

Top 10 – 58,8 %
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Źródło: Opracowanie własne PwC na podstawie
danych Izby Celnej oraz GUS

Główne produkty eksportowe
z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2015 roku
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Sprzęt gospodarstwa
domowego
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Wyroby z tworzyw
sztucznych

Wyroby mleczarskie

Rośliny inne niż
wieloletnie

Pozostałe artykuły
spożywcze

Leki i pozostałe wyroby
farmaceutyczne

Wybrane specjalności eksportowe MŚP
z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
W wyniku analizy specjalności pochodzenia produktowego i usługowego zdefiniowano kluczowe specjalności eksportowe dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego:

Innowacyjne tworzywa sztuczne
Specjalność obejmuje m.in.: przetwarzanie nowych lub zużytych surowców do produkcji tworzyw
sztucznych, technologie, maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcję opakowań,
wzornictwo, przetwórstwo i produkcja gumy, recykling.

Maszyny przyszłości (Przemysł 4.0)
Specjalność obejmuje m.in.: produkcję maszyn przemysłowych oraz maszyn specjalnego przeznaczenia
(np. urządzeń chłodniczych, urządzeń dźwigowych, maszyn stosowanych w przetwórstwie, przemyśle
tekstylnym, odzieżowym), produkcję maszyn przy uwzględnieniu technologii Internetu Rzeczy
(Internet of Things).

Rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika
Specjalność obejmuje m.in.: tworzenie oprogramowania komputerowego na rzecz szeregu różnych
branż oraz produkcja elektroniki (np. przy wykorzystaniu technologii Internet of Things).

Nowoczesna moda i projektowanie
Specjalność obejmuje m.in.: projektowanie i produkcję odzieży, obuwia, tekstyliów (w tym tkanin
technicznych, tekstronicznych) oraz skóry bądź niezbędnych komponentów, produkcję ozdób obuwniczych,
produkcję biżuterii.

Zrównoważone przetwórstwo spożywcze
Specjalność obejmuje m.in.: produkcję wyrobów spożywczych, technologie i urządzenia wykorzystywane
w przetwórstwie spożywczym, a także badania laboratoryjne w zakresie składu produktów.

Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

