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Firmy z francuskiej izby
nie zwalniają tempa
Przedsiębiorcy
z Francuskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej
notują coraz lepsze
wyniki. Na ten rok
patrzą z optymizmem
i dużymi nadziejami.
Jak radzą sobie nad Wisłą firmy z kapitałem francuskim
oraz eksporterzy, działający we
Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (CCIFP)? Postanowiła to sprawdzić firma badawcza InfoCredit. W tym celu
prześledziła efekty ich działalności w ostatnich latach. Wnioski?
Z roku na rok przedsiębiorcy
radzą sobie coraz lepiej, a ich
połączone przychody rosną.
Podobną tendencję widać też
wśród eksporterów — opanowują kolejne rynki, zwiększając
sieć sprzedaży.
Do badania wzięte zostały
wyniki 285 firm, które składały
sprawozdania finansowe w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2008 r.
zanotowały one łącznie przychody w wysokości 51,56 mld zł.
Cztery lata później suma przychodów sięgnęła już 65 mld zł.
Jeśli wyróżnimy z tego zestawienia eksporterów — ich łączne
przychody urosły w tym okresie
z 32,6 mld zł do 42 mld zł.

starej UE. Ożywienie widać też
w Niemczech, natomiast Francja
nadal jest w stanie niepewności, co przekłada się na liczbę
zamówień — mówi Wojciech
Dorociak, dyrektor zarządzający
Standis Polska, dostawcy wyposażenia meblowego.
Z danych InfoCredit wynika,
że Standis Polska zwiększyła
w ciągu roku sieć eksportową
z 13 do 15 krajów. Firma plasuje się w czołówce największych
eksporterów w Izbie.
Optymistycznie patrzy na ten
rok także Dariusz Strączyński,
prezes Hamelin Polska.
— Jestem przekonany, że
wartość polskiego eksportu
w 2014 r. będzie wyższa niż
w 2013. Szacujemy, że w naszej
firmie produkcja na eksport
wzrośnie o około 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego — mówi
Dariusz Strączyński.

Najczęściej… nad Loarę
Najpopularniejsze kierunki eksportu wśród członków CCIFP?
Nie będzie niespodzianką,
że pierwsze miejsce zajmuje
Francja, do której eksportowało
41 członków Izby. Kolejne w zestawieniu są Niemcy, do których
towary wysyła 35 przedsiębiorców. Trzecie miejsce zajmuje
Rosja, a czwarte Ukraina.
Sylwester Sacharczuk

Będzie jeszcze lepiej?
Szefowie firm działających
w CCIFP oczekują, że obecny
rok będzie lepszy od poprzedniego. Spodziewają się też poprawy koniunktury za granicą.
— Sytuacja eksporterów
w Polsce nieznacznie się polepszyła. W branży meblarskiej,
w której działa nasza firma,
widać wyraźne ożywienie. Jest
to bezpośrednio związane z nastrojami panującymi w krajach
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