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Uwagi wstępne 

Przemysł włókienniczy, a także handel jego wyrobami (przemysł odzieżowy), 
objęte są na świecie silnym protekcjonizmem i należą do najmniej zliberalizowa-
nych. lak silnie rozwinięty protekcjonizm ma na celu ochronę własnej produkcji. 
Pomimo bowiem znacznego zatrudnienia w tym sektorze odgrywa on istotną rolę 
w gospodarkach krajów wysoko uprzemysłowionych. Druga przy-
czyna protekcjonizmu to obawa przed konkurencją, głównie ze strony państw 
Trzeciego Świata, które, dążąc do realizacji przyspieszonego wzrostu gospodar-
czego, często opierają swoje gospodarki właśnie na przetwórstwie tkanin. 

Problemy dotyczące handlu wyrobami włókiennkzo-odzieżowymi regulowa-
ne są w skali międzynarodowej poprzez porozumienie Multi-Fibre Agreement 
(MFA). Porozumienie to formalnie dopuszcza kontrolę i ograniczenie importu tych 
wyrobów z poszczególnych krajów, regulację handlu na zasadach bilateralnych, 
stosowanie ograniczeń ilościowych, brak możliwości dochodzenia kompensacji 
strat przez kraje dotknięte restrykcjami. Bezpośrednim następstwem ograniczeń 
w handlu jest ograniczenie jego skali, która, jak dowodzą badania, byłaby zna-
cznie większa przy stosowaniu liberalnej polityki.1 

Bardzo silnie chronionym rynkiem są kraje Unii Europejskiej. Obowiązują na 
nim kwoty importowe dla eksporterów spoza Unii. Z drugiej jednak strony pro-
ducenci z Unii Europejskiej zmuszeni są szukać państw, do których przenoszą 
część swojej produkcji. Cechą charakterystyczną współczesnego rynku teksty-
liów jest więc stopniowe przesuwanie produkcji z krajów wysoko uprzemysło-
wionych, takich jak Stany Zjednoczone czy kraje należące do Unii Europejskiej, 
do krajów Dalekiego Wschodu. Od dłuższego czasu produkcja w krajach Amery-
ki Południowej oraz Afryki pozostaje na niezmienionym poziomie. Powodem prze-
suwania się produkcji do krajów Dalekiego Wschodu jest oczywiście tania siła 
robocza w tamtym rejonie świata. 

Przenoszenie za granicę pracochłonnych procesów produkcyjnych określane 
jest jako „nowy międzynarodowy podział pracy". Przybiera on różne formy, wśród 
których wyróżniamy2: 

• połączoną produkcję krajową - produkcja wykonywana jest w Równym 
zakładzie firmy oraz filiach zlokalizowanych w innych krajach UE, 
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• lokalne zlecenia - firma zleca innym zakładom z tego kraju lub z innego 
należącego do UE wykonanie produkcji na zlecenie CMT (cięcie, szycie, kroje-
nie), 

• połączoną produkcję zagraniczną - firma z UE wykonuje produkcję poza 
granicami Unii w zakładach związanych joint ventures lub na własnych liniach 
produkcyjnych, 

• zagraniczny import - firma z UE zleca firmie zagranicznej produkcję na zasa-
dzie CMT lub importuje wyroby gotowe. 

Istnieje jeszcze szczególna forma alokacji produkcji, a mianowicie przetwa-
rzanie na reeksport oznaczone symbolem OPT (w Polsce - przerób uszlachet-
niający); firma z UE eksportuje tkaniny lub części ubiorów w celu dalszej obróbki 
w innym kraju, a następnie je reeksportuje. 

Polska jest ważnym partnerem UE w zakresie produkcji przerobowej; udział 
przerobu w polskim eksporcie do Unii Europejskiej wyniósł w 1994 r. 79,9%. Jed-
nak najnowsze dane statystyczne i informacje uzyskane w przedsiębiorstwach 
odzieżowych wskazują na odwrócenie się tendencji i skierowanie produkcji do 
krajów byłego ZSRR. Jest to konsekwencja recesji panującej w krajach Europy 
Zachodniej i związanego z nią szukania tańszych wykonawców, nawet mimo 
gorszej jakości świadczonych przez nich usług. 

Przyszłość światowego handlu produktami włókienniczymi zależeć będzie od 
ogólnej tendencji w polityce (protekcjonizm czy liberalizacja) oraz od wielkości 
konsumpcji światowej. Proces liberalizacji handlu tekstyliami będzie z pewnością 
długotrwały ze względu na ogromne koszty (zmniejszenie zatrudnienia w sek-
torze, przekwalifikowanie siły roboczej, opracowanie programów restrukturyza-
cji). Trudno jest również określić, jak szybko zostanie zaakceptowany i wdrożony 
przez producentów wyrobów włókienniczych. Natomiast trendy w konsumpcji 
tych artykułów można w przybliżeniu oszacować. Jeśli ustalić granicę 9 kg wy-
robów włókienniczych na jednego mieszkańca jako wystarczającą, to można 
przyjąć, że łączne niedobory we wszystkich krajach świata sięgają 60% obecnej 
konsumpcji światowej. O taką więc wielkość może teoretycznie wzrosnąć kon-
sumpcja, a tym samym produkcja. Jeśli dodamy do tego wzrost demograficzny, 
okaże się, że może ona wzrastać przeciętnie o 2,6% w skali roku.3 Dane te świad-
czą o dużych możliwościach stojących przed przemysłem włókienniczo-
-odzieżowym. 

W krajach wysoko uprzemysłowionych nadal rośnie poziom konsumpcji, dlate-
go też przewiduje się, że zapotrzebowanie na różnego rodzaju towary, w tym 
tekstylia, będzie również rosło. Prognozy na najbliższe lata przewidują, że wzrost 
zapotrzebowania będzie pokryty zwiększonymi dostawami z krajów rozwijających 
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Sytuacja sektora tekstylnego na rynku krajowym 

Przemysł tekstylny obejmuje wszystkie branże przemysłu włókienniczego 
(wełniarski, bawełniarski), przemysłu odzieżowego, a także producentów włókien 
chemicznych, barwników, środków chemicznych dla włókiennictwa, przemysł 
maszyn włókienniczych oraz jednostki badawczo-rozwojowe.4 

Według danych Rocznika Statystycznego Przemysłu 1997, w Polsce w 1996 r, 
zarejestrowanych było 32 083 podmiotów gospodarczych produkujących odzież 
i wyroby futrzarskie, w tym 144 należało do sektora publicznego, 31939 do sekto-
ra prywatnego. Przedsiębiorstw przemysłowych zajmujących się produkcją 
odzieży oraz futrzarstwem na początku 1998 r, było zarejestrowanych 835. 

W Polsce przemysł odzieżowy odnotowuje wzrost produkcji, z tym że od 1995 r. 
dynamika tego wzrostu nie jest już tak duża jak w latach ubiegłych. 

Tabela 1. Produkcja okryć i wyrobów z tkanin w latach 1980-1996 w min sztuk 

1980 1990 1992 1993 1994 1995 1996 

Okrycia i ubiory z tkanin 81,9 49,6 56,9 65,8 79,1 93,8 97,6 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, 1997 

Poważnym problemem zakładów odzieżowych są duże ilości zapasów 
zalegające w magazynach. W1996 r. 43,7% majątku obrotowego branży stanowiły 
gotowe produkty w magazynach. W roku 1997 liczba ta wzrosła do 47,5%. Tak 
wysoki stan zapasów w całym przemyśle tekstylnym odnotowały tylko przędzalnie 
czesankowe, również borykające się z problemem nadmiernych zapasów.5 

Jak wynika z tabeli 2, przeciętne wynagrodzenie w przemyśle odzieżowym 
jest znacząco niższe od przeciętnego wynagrodzenia w całym przemyśle. Co 
więcej, wynagrodzenie w tym dziale gospodarki w I i II kwartale 1998 r. było 
najniższe spośród wszystkich sekcji i działów wyszczególnionych w statystykach 
GUS. Przy tak niskim poziomie płac szwaczki, aby dorobić sobie do swoich ofi-
cjalnych wynagrodzeń zatrudniają się na czarno w małych firmach odzieżowych 
działających w szarej strefie.6 

Tabela 2. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przemyśle oraz w produkcji 
odzieży wraz z futrzarstwem (w PLN) 

1993 1994 1995 1996 I-II kw. 
1998 

Działalność produkcyjna 
bez górnictwa i kopalnictwa 

Produkcja odzieży oraz futrzarstwo 

367,29 

282,89 

504,99 

367,1 

675,04 

460,27 

859,39 

552,19 

1204,23 

770,31 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, 1997 
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Tabela 3. Eksport i import wyrobów przemysłu lekkiego wg grup krajów w roku 1996 
(w min PŁN) 

Kraj Eksport Import 

Ogółem 9183,9 8585,0 
Kraje rozwinięte gospodarczo: 8185,2 6363,5 
w tym UE 7897,1 6108,8 
Kraje rozwijające się 115,8 1357,6 
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej 882,9 863,9 
i byłego ZSRR 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, 1997 

labela 4. Udział eksportu wyrobów przemysłu lekkiego w eksporcie ogółem (w %) 
r—————————————— 

1993 1994 1995 1996 

Eksport ogółem 100% 100% 100% 100% 
Wyroby przemysłu lekkiego 14,5% 14,2% 15% 15% 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, 1997 

Eksport całego przemysłu lekkiego, w tym również branży odzieżowej, 
utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie i stanowi dość duży udział 
w całym eksporcie wyrobów przemysłowych. Udział eksportu wyrobów 
przemysłu lekkiego w ogólnym eksporcie jest bardzo wysoki, niestety znaczący 
udział w tym eksporcie stanowi przerób uszlachetniający. Jednak dynamika tego 
eksportu w latach 1990-1996 stopniowo obniża się. Mają na to wpływ przede 
wszystkim takie czynniki: 

• coraz silniejsza konkurencja na rynkach, szczególnie w przerobie uszlachet-
niającym, który stanowi ogromną część całego eksportu, 

• osłabienie koniunktury w Niemczech, które są naszym głównym partnerem 
w przerobie uszlachetniającym, 

• słaba pozycja polskich eksporterów na rynkach wschodnich (patrz tabela 3), 
• silna pozycja złotego, głównie w stosunku do marki niemieckiej. 

Tabela 5. Dynamika eksportu wyrobów przemysłu lekkiego w latach 1990-1996, 
w cenach bieżących (w min PLN) 

1990 1993 1994 1995 1996 

Eksport wyrobów 
przemysłu lekkiego 

871,1 3943,8 5792,9 7845,8 9183,9 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu, 1997 
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Tabela 6. Udział eksportu uszlachetniającego w globalnym eksporcie odzieży (w min 
ECU) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Eksport tekstyliów i odzieży 
W tym O PT (%) 

356,8 
58,7 

395,7 
65 

592,9 
67,8 

866,1 
73,6 

1112^5 
74,4 

1391,5 
77,7 

1635,3 
79,9 

Źródło: IKiCHZ 

W1995 r. na zamówienie obcych firm (raport Rządu RP dla UE) polskie firmy 
uszyły 15,4 min sztuk wyrobów dziewiarskich, tyle samo okryć i ubiorów z tkanin 
oraz 1,9 min sztuk bielizny osobistej. Stanowiło to 81,5% globalnego eksportu 
branży. 

Relacja importu do eksportu na przestrzeni ostatnich kilku lat ulega zmianie 
i to na niekorzyść eksportu, którego wartość jest w coraz większym stopniu 
równoważona przez import. 
Tabela 7. Relacja importu do eksportu wyrobów przemysłowych oraz wyrobów 

przemysłu lekkiego; ceny stałe (w %) 

1993 1994 1995 1996 
Ogółem w przemyśle 130,6 123,9 125,5 148,6 
Wyroby przemysłu lekkiego 86,3 89,7 89,5 93,5 

Źródło: Dane GUS, Rocznik Statystyczny Przemysłu 1997 

Wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw odzieżowych ma wzrastający 
import odzieży, w tym taniej odzieży używanej, z której cenami raczej trudno 
konkurować rodzimym producentom. Jak widać z tabeli 8, import na przestrzeni 
dwóch lat gwałtownie wzrósł, a w przypadku odzieży używanej więcej niż sied-
miokrotnie. 
Tabela 8. Struktura towarowa importu w latach 1995, 1996 

1995 1997 

Odzież i dodatki dziane (w tys. PLN) 
Odzież i dodatki z tkanin (w tys. PLN) 
Odzież używana (w tonach) 

313006 
374752 
903145 

617978 
64211 

480451 

Aktualna sytuacja całego przemysłu tekstylnego, w tym również przemysłu 
odzieżowego, jest bardzo trudna. Od około dwóch lat maleje jego rentowność, 
w sposób ciągły rośnie poziom kosztów, raptownie maleje płynność finansowa 
i wzrasta stopień zużycia parku maszynowego.7 Przemysł tekstylny jest co praw-
da drugim co do wielkości (po sektorze elektromaszynowym) eksporterem (14% 
całego krajowego eksportu), jednak jego opłacalność maleje, gdyż znacząco maleje 
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wydajność pracy, zaś stan parku maszynowego jest coraz gorszy. Ogromną część 
tego eksportu stanowił przerób uszlachetniający, który jest dla odzieżówek 
opłacalny, ale nie przynosi takich dochodów jak eksport bezpośredni. Istotnym 
elementem wpływającym na spadek popytu na wyroby polskiego przemysłu tek-
stylnego jest ogromny import przędzy, tkanin i wyrobów tekstylnych z Dalekiego 
Wschodu oraz, co dotyka głównie producentów odzieży, znaczący import odzieży 
używanej. Trudną sytuację pogorszył jeszcze niedawny kryzys w Rosji, który 
znacząco wpłynął na spadek obrotów na polskich bazarach, gdzie wiele małych 
i średnich przedsiębiorstw odzieżowych sprzedawało wielką część swojej pro-
dukcji.8 Ze sprzedażą bazarową powiązane były zresztą nie tylko małe czy śred-
nie przedsiębiorstwa odzieżowe, lecz również potentaci w produkcji dzianin czy 
obuwia. Zmniejszenie zamówień oznacza mniejszą produkcję i w perspektywie 
zmniejszenie zatrudnienia.' Poziom bezrobocia w przemyśle tekstylnym jest wyso-
ki i niestety w związku z likwidacją wielu zakładów, jak również ze wspomnianym 
swoistym załamaniem rynku bazarowego, będzie się prawdopodobnie pogłębiać. 

Newralgicznym ogniwem w całym procesie wytwarzania jest z pewnością 
dystrybucja i sprzedaż. Wielu producentów odzieży z konieczności zajęło się han-
dlem, bo struktury handlowe obsługujące ten przemysł nie są wystarczające. 

Przerób uszlachetniający (przedsiębiorstwo otrzymuje materiał, dodatki, wyk-
roje, samo udostępnia swoją siłę roboczą i maszyny) stanowi nadal ogromną część 
całej produkcji przemysłu odzieżowego, trudną zresztą do oszacowania, gdyż 
wiele przedsiębiorstw nie ujawnia rzeczywistego udziału przerobu w całej swej 
produkcji. Szacunkowe dane podają, że przerób w 1997 r, stanowił 70-80% 
produkcji krajowych fabryk odzieżowych.10 

Zjawisko przerobu jest bardzo różnie oceniane. Z pewnością dla wielu przed-
siębiorstw, w tym np. dla polskich producentów odzieży dżinsowej, staje się po 
prostu koniecznością. Powodów jest kilka, jak chociażby bardzo silna konkuren-
cja ze strony markowych wyrobów dżinsowych, a także ogromny import podróbek 
dżinsowych z Dalekiego Wschodu.11 Wiele firm jest skazanych na przerób, gdyż 
wejście na coraz bardziej wymagający polski rynek wymaga dużych wydatków 
na promocję, a tych firmy odzieżowe po prostu nie mają. Szczecińska Odra dek-
laruje, że aż 80% jej produkcji stanowi właśnie przerób. Również najwięksi pro-
ducenci odzieży w Polsce w ogromnej części szyją w przerobie - dla przykładu 
w Pabii SA przerób stanowi około 62%12, w Bytomiu sięga 80 %13, w Próchniku 
osiągnął 53%. 

Do czynników negatywnych wynikających z zaangażowania polskich firm 
w przerób z pewnością należą: 

- duży udział w przerobie tkanin importowanych, co powoduje że „odzie-
żówki" nie zaopatrują się u krajowych producentów tkanin w oczekiwanym przez 
nich stopniu 
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- w sumie niska rentowność przerobu, który z jednej strony pozwala wielu 
przedsiębiorstwom przetrwać, z drugiej zaś przynosi tak skromne zyski, że wstrzy-
mywane są wydatki na modernizację czy wymianę parku maszynowego 

-ograniczenie rozwoju rodzimej stylistyki wskutek wykorzystywania dostar-
czonych przez zleceniodawcę gotowych wzorów 

- zmniejszenie zainteresowania wielu producentów odzieży rynkiem polskim. 
Czynnikami zachęcającymi firmy do szycia w przerobie są: 
- łatwiejszy i szybszy obrót pieniędzmi - choć zyski nie są bardzo duże, po 

wykonaniu zlecenia przedsiębiorstwo stosunkowo szybko otrzymuje zapłatę 
- fakt, że produkcja jest zawsze sprzedana i nie ma ryzyka nietrafionej kolekcji 
- przedsiębiorstwo nie musi blokować środków finansowych w materiałach, 

dodatkach 
- wykorzystana jest dużą część mocy przerobowych przedsiębiorstwa 
- przedsiębiorstwo nie musi utrzymywać komórki czy działu projektującego 

odzież, gdyż zleceniodawca wraz z materiałem dostarcza również wzory i wykroje 
- przedsiębiorstwo konkuruje na rynku jedynie w sferze kosztów wytwarza-

nia, kwalifikacji załogi i organizacji pracy, nie zaś w sferze rynkowej (cena produk-
tu, sposób jego dystrybucji). 

Udział przerobu w całej produkcji polskich przedsiębiorstw stanowi ogromną 
część, ale od około dwóch lat maleje i taka tendencja pewnie się utrzyma. Wyni-
knie to ze znacząco rosnących kosztów produkcji, kosztów robocizny, jak również 
z niskiej w sumie wydajności pracy, czego przyczyny tkwią między innymi w 
fatalnym stanie maszyn przemysłu odzieżowego. W fabrykach odzieżowych na 
Zachodzie szwaczka dziennie szyje 30-40 par spodni, w Polsce przeciętna jest 
0 połowę niższa.14 O tempie takiej pracy w dużym stopniu decyduje jakość maszyn, 
które na Zachodzie wymieniane są co 5 lat, w Polsce tak częsta wymiana nie jest 
możliwa. W wyniku tego część zleceniodawców z pewnością poszuka tańszych 
wykonawców, być może w fabrykach byłej Jugosławii, Rumunii, Chin, Ukrainy, 
Białorusi, gdzie jest wysoko kwalifikowana siła robocza, oferująca ten sam po-
ziom usług za znacząco niższe ceny. 

Godzina pracy polskiej szwaczki kosztuje 4 USD (dane CUP 1997), podczas 
gdy np. w Niemczech, największego naszego zleceniodawcy przerobu uszlachet-
niającego, jest kilkakrotnie wyższa (22 USD, dane z roku 1996). Natomiast w Indi-
ach godzina pracy kosztowała 0,56 USD (1996). 

Rynek niemiecki jest dla Polski, a także dla innych krajów Europy Środkowej 
1 Wschodniej zdecydowanie najważniejszym rynkiem, z udziałem 2/3 całości 
eksportu. Z tego 80-95% kieruje się tam w postaci pracy najemnej. Przyrost nie-
mieckiego importu pracy najemnej uległ wzrostowi o 10%. Polska nadal zajmuje 
pierwsze miejsce wśród państw eksporterów pracy najemnej, jednak wzrost 
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w stosunku do roku poprzedniego w pierwszych trzech kwartałach roku 1997 
wzrósł zaledwie o 0,8%. Znaczące wzrosty odnotowały Litwa (46%), Słowacja (23%) 
i Rumunia (22%). Taka tendencja z pewnością wpłynie na pogorszenie sytuacji 
finansowej wielu odzieżówek, dla których przerób jest jedynym źródłem utrzy-
mania, ocenianym być może z zewnątrz jako zło konieczne, ale będącym 
z pewnością jedynym - nawet jeśli tylko tymczasowym - wyjściem z bardzo trud-
nej sytuacji wielu z nich. Fakt wykorzystania przez wiele firm odzieżowych do-
brej „przerobowej koniunktury" sprawił, że zlekceważyły one w pewnym stopniu 
rynek polski, a „powroty na rynek są zawsze kłopotliwe."15 

Kolejnym elementem, który nie sprzyja ostatnio polskiemu przemysłowi 
odzieżowemu, jest nowe prawo celne. Przepisy nakazują, aby zwrócić się do 
urzędu celnego o pozwolenie najpóźniej miesiąc przed terminem pojawienia się 
surowców na granicy. We wniosku należy wymienić wszystko, co znajduje się w 
transporcie, czyli zarówno ilość tkaniny, jak i liczbę guzików, haftek, zapięć. Trze-
ba też dokładnie określić, ile sztuk bluzek czy garsonek z tych materiałów pow-
stanie. Firmy zgodnie twierdzą, że jest to niemożliwe, bo nawet zleceniodawca 
dokładnie nie wie, co dana firma będzie szyła za miesiąc.16 

Polska Izba Przemysłu Odzieżowego postuluje niezwłoczną restrukturyzację 
sektora tekstylnego (w tym również przemysłu odzieżowego). Podstawowe 
założenia restrukturyzacji są następujące: 

„1. Zmodernizowanie potencjału produkcyjnego wszystkich sektorów bran-
żowych tak, aby w wyniku uzyskać: 

- wzrost wydajności pracy o 150-200% 
- obniżenie energochłonności produkcji o ok. 50% 
- czystość ekologiczną wyrobów i pełną ochronę środowiska naturalnego 

poprzez odpowiednią gospodarkę wodno-ściekową i przestrzeganie wymagań 
w stosowanych procesach technologicznych. 

2. Utrzymanie potencjału wytwórczego przemysłu niezbędnego do zaspokoje-
nia potrzeb krajowych w zakresie tekstyliów oraz możliwości eksportowych 
w ilości: 

- ok. 70% udziału rodzimej produkcji na rynku krajowym 
- co najmniej 35% udziału produkcji kierowanej na eksport, tj. do ok. 18% 

udziału tekstyliów w całości polskiego eksportu. 
Jest to znaczący wzrost zakładanego eksportu, co jest bardzo ważne w sytuacji 

ujemnego salda dewizowego. 
3. Zwiększenie przerobu w przemyśle odzieżowym tkanin krajowych 

i wzrost eksportu przemysłu odzieżowego pod własnym znakiem firmowym 
przedsiębiorstw. [...] 



Rys. 2. Struktura wydatków gospodarstw domowych w 1997 r, 

Źródło: Rocznik Statystyczny 1998 
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Produkt i jego promocja 

Konsumenci stają się coraz bardziej wymagający co do kupowanych przez sie-
bie ubrań. Z badań wynika, że wyrób odzieżowy powinien być przede wszyst-
kim lekki, miękki, łatwy w konserwacji, miły w dotyku, niemnący.19 Spada 
procentowy udział odzieży formalnej, wzrasta udział odzieży sportowej, poja-
wiają się ubrania typu casual - nieformalne, dające swobodę i relaks, lakie ubra-
nia, wygodne, lekkie, niemnące wymagają tkanin wysokiej jakości. 

Polskie przedsiębiorstwa sektora tekstylnego z uwagi na trudną sytuację finan-
sową nie prowadzą intensywnych kampanii promocyjnych. Zaledwie niektóre 
z nich, w tym najwięksi producenci odzieży, jak Vistula, Próchnik, Pabia czy Mode-
na, wykupują strony w popularnych miesięcznikach. 

Świadomie rezygnując z reklamy w drogich tygodnikach, większość firm de-
cyduje się na (1) reklamę w czasopismach branżowych.20 Jest to z pewnością tańszy 
sposób reklamy, nie trafia jednak do indywidualnego konsumenta, który czaso-
pism typu „Odzież", „Wiadomości Włókno, Odzież, Skóra" czy „Przegląd 
Włókienniczy" po prostu nie czyta, i małe jest prawdopodobieństwo, aby kiedykol-
wiek po nie sięgnął. Przedsiębiorstwa sektora tekstylnego zamieszczają również 
swoje oferty (2) w katalogach, ogłaszają się również (3) w książkach telefoni-
cznych. Jednak podstawową formą promocji dla wielu przedsiębiorstw tego sek-
tora pozostaje (4) uczestnictwo w targach i wystawach. 

termin 30 dni 
42% 

Rys. 3. Sposób płatności handlowców za towar w przemyśle lekkim 
Źródło: B. Wiktorowska, Krąży, krąży złoty pieniądz..., „Journal Tekstylny" 1998, nr 3. 

Dystrybucja 

Jednym z poważniejszych problemów jest dystrybucja produkcji. Na przełomie 
lat 80. i 90. przestał funkcjonować hurt państwowy, który zastępował, zwłaszcza 
większym zakładom, pośrednika handlowego. Pod koniec 1996 r. w Polsce było 
zarejestrowane 34 tys. sklepów z odzieżą, co oznacza wzrost o 10 tysięcy na 
przestrzeni ostatnich 4 lat.21 Odzieżówkom przybyło więc klientów w postaci 
małych hurtowni czy wręcz bezpośrednio sklepów. Odbiorcy ci zamawiają małe 
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ilości, często idące w sztuki, co utrudnia z pewnością ich obsługę, zwłaszcza przed-
siębiorstwom przyzwyczajonym do zamówień idących w tysiące sztuk.22 Na rynku 
wzrasta konkurencja. Aby zachęcić odbiorców (hurtowników) do kupna, produ-
cenci są zmuszeni do stosowania preferencyjnych (odroczonych) form płatności. 

Producenci skarżą się również na brak współpracy ze strony handlu w projek-
towaniu, opracowywaniu wzornictwa, kreowaniu mody 

W zaistniałej sytuacji wiele firm, zwłaszcza tych największych, decyduje się 
na tworzenie własnej sieci dystrybucji, lakie firmy jak Próchnik, Telimena, Wól-
czanka czy Cora Garwolin budują takie sieci, często wspólne dla kilku firm. Vistu-
la ma 27 sklepów firmowych, Intermoda 40, Bytom już 24, Próchnik 10. W Byto-
miu Zarząd spółki planuje wyodrębnienie biura rynku krajowego, które zajmie 
się całością spraw związanych z produkcją i dystrybucją w kraju. 

Cena 

Markowe wyroby polskiego przemysłu odzieżowego są dla przeciętnego kon-
sumenta dość drogie. Konsument o przeciętnych dochodach (1100 zł brutto) musi 
wydać całą miesięczną pensję, aby kupić garnitur renomowanej polskiej firmy 
odzieżowej. Ceny podobnych, jednak nie opatrzonych markową metką garni-
turów oferowanych na bazarach i targowiskach przez producentów z małych firm 
odzieżowych wahają się w granicach 300-500 zł, a więc znacznie poniżej cen pro-
ducentów produktów markowych. Choć trudno jest porównywać jakość tych 
produktów, to jednak cena staje się często jedynym czynnikiem decydującym 
o zakupie. 

Jak wynika z badań poziomu życia w niektórych krajach Europy Wschodniej 
przeprowadzonych w 1996 r,, cena przeciętnego garnituru i sukienki w stosunku 
do miesięcznego przeciętnego zarobku pracownika wyniosła w Polsce odpo-
wiednio 51,7% i 14,5%; w Rosji 115% i 215%; w Austrii 12,3% i 3,0%. Jesteśmy 
więc w trochę lepszej sytuacji niż mieszkańcy Rosji, ale nadal daleko nam do po-
ziomu zarobków Austriaków.23 

Przedsiębiorstwo Bytom, starając się zaspokoić popyt również mniej zamożnej 
klienteli, tworzy linię garniturów, których cena detaliczna nie przekracza 250 zł. 

Przeciętne marże handlowe na dobrą odzież krajowej produkcji sięgają 30%.24 

Marże na okrycia wierzchnie są na trochę niższym poziomie i np. na wyroby Pa-
bii wahają się pomiędzy 10 a 15%. 

W handlu odzieżą przeciętnie dwa razy w roku pojawiają się sezonowe obniżki 
cen. Nie wszyscy polscy handlowcy je stosują, ale stają się one popularne z pros-
tych przyczyn: po pierwsze handlowcy chcą odzyskać gotówkę na nowe zakupy, 
po drugie - opróżniając magazyny robią miejsce dla nowych towarów, po trzecie 
zaś - zdobywają klientów i konkurują z innymi handlowcami. Obniżki cen 
w sklepach odzieżowych wahają się od 20% do 50%. 
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Perspektywy przemysłu tekstylnego 

Redakcja „Journalu Tekstylnego"25 przeprowadziła wśród kilkunastu firm 
produkujących odzież sondaż, w którym firmy miały wypowiedzieć się na temat 
minionego roku 1997 i perspektyw na przyszłość. Wyniki są zaskakujące, aż 49% 
respondentów oceniło rok 1997 jako lepszy niż 1996, zaś 59% przewidywało że 
1998 będzie lepszy niż poprzedni. 

W ocenach Ministerstwa Gospodarki sytuacja nie wygląda aż tak pomyślnie. 
Rok 1997 był kolejnym rokiem spadku polskiego eksportu odzieżowo-tekstylnego 
do Unii Europejskiej. W eksporcie nadal dominującą pozycję stanowił przerób 
uszlachetniający. 

Jednak Polska Izba Przemysłu Tekstylnego ocenia, że polski przemysł tekstyl-
ny ma szansę przystosować się do integracji z gospodarką Unii Europejskiej, po-
nieważ: 

- potrzebne są relatywnie ruskie nakłady inwestycyjne na modernizację i re-
strukturyzację przemysłu 

-istnieje tu szybki efekt inwestycyjny i możliwość zlikwidowania luki techno-
logicznej jeszcze przed integracją z Unią Europejską 

- spodziewany jest wzrost popytu krajowego na polskie tekstylia w wyniku 
większej akceptacji społeczeństwa dla rodzimej produkcji 

- zmniejsza się nieuczciwa konkurencja towarów importowanych 
- może liczyć na potrzebę produkcji wyrobów tekstylnych dla wielu odbiorców 

nierynkowych, jak wojsko, policja, służba zdrowia, itp. 
- wprowadzone będą do przemysłu międzynarodowe normy jakościowe (sys-

temy jakości wg norm ISO 9000) 
- zapleczem badawczo-rozwojowym w postaci 8 instytutów 
- nadal będą ruskie koszty robocizny w przemyśle włókienniczym (14-krotnie 

niższe niż w Niemczech, 10-krotnie niższe niż we Włoszech)2* 

Wyniki badania kwestionariuszowego 

Ogólnopolskie badanie pt. „Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw 
przemysłu odzieżowego" zostało przeprowadzone przez autorkę w październi-
ku 1998 r, na celowo dobranej próbie przedsiębiorstw, które deklarowały: 

- podstawowe EKD działalności 1822 (produkcja pozostałej odzieży wierzch-
niej) 

- mniej niż 50 osób zatrudnionych. 
Badaniem objęto 500 przedsiębiorstw polskiego przemysłu odzieżowego, 

z czego na ankietę odpowiedziało 44. Liczba pozytywnych odpowiedzi nie jest 
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zbyt duża, stanowi zaledwie 9% całe) próby (po odjęciu 20 ankiet przedsiębiorstw, 
które odmówiły lub też zmieniły adres i nadeszły od nich zwroty), wobec czego 
uogólnianie wniosków na całą populację nie jest wskazane. Wyniki badania mają 
więc charakter bardziej jakościowy niż ilościowy. 

Przerób uszlachetniający stanowi ogromną część produkcji polskich przedsię-
biorstw przemysłu odzieżowego. Dane uzyskane w niniejszym badaniu potwier-
dzają tę tezę. Aż 62% ogółu badanych przedsiębiorstw pracuje na zlecenie 
kontrahenta, szyjąc w przerobie od 90 do 100% swojej produkcji. 
Tabela 10. Udział przerobu uszlachetniającego w całej produkcji badanych przedsię-

biorstw 

Udział przerobu w całej produkcji Dane w liczbach Dane w % 
Ogółem 44 100 
100% 17 39 
90 - 99% 10 23 
41 - 89% 6 14 
1 -40% 6 14 
0% 5 11 
Średnia wartość 80,4 

Źródło: wyniki badania własnego pt. „Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw 
przemysłu odzieżowego" (1998). 

Tak więc w grupie przedsiębiorstw, w których przerób stanowił więcej niż 40% 
produkcji są 33 przedsiębiorstwa, czyli 3/4 badanych. Pozostałych 6 szyje w prze-
robie uszlachetniającym mniej niż 40% swojej produkcji. Zaledwie 5 przedsię-
biorstw nie zadeklarowało szycia w przerobie. Średni udział przerobu w całości 
produkcji wyniósł w badanej próbie 80,4%. 

Można stwierdzić, że najważniejszą cechą polskich przedsiębiorstw odzieżo-
wych jest z pewnością ogromny udział przerobu uszlachetniającego. Przerób 
uszlachetniający jest sposobem przetrwania dla wielu z nich, jednak wyniki bada-
nia dowodzą, że w istotnym stopniu determinuje on pewne zachowania rynkowe 
przedsiębiorstw. 

Firmy przerobowe nie są obecne na krajowym rynku odzieżowym, co za tym 
idzie nie mają w nim udziału, lub ich udział, jak deklarują, jest „trudny do określe-
nia albo bardzo mały". Żadna z firm szyjących w „przerobie" 100% produkcji nie 
miała działu marketingu. Równie słabo jest u respondentów z działem projektów, 
28 na 44 respondentów go nie posiada, przy czym, co nie dziwi, nie ma go żadna 
z firm szyjących 100% w przerobie. Z kolei wszystkie „nieprzerobowe" firmy taki 
dział mają. 
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Na korzyść „nieprzerobowych" wypadły również wyniki pytania o wiedzę na 
temat potrzeb rynku: średnia blisko 4, w porównaniu z 2,7 osiągniętą przez „prze-
robowe" mówi sama za siebie. 

Podobne rezultaty dało pytanie o postrzeganie firmy na rynku - średnia 4,6 
dla „nieprzerobowych" i 2,6 dla „100-procentowo przerobowych". 

Lepsze w przedsiębiorstwach przerobowych jest wykorzystanie parku 
maszynowego, i to z pewnością jest plusem szycia w przerobie. Lepsza jest również 
optymalizacja dostaw surowca, realizacja wysyłek i wielkość zapasów - to oczy-
wiste, gdyż o tym decyduje zlecający przerób i to on „optymalizuje" te działania. 
Jednak już w pytaniu o wsparcie techniczne ze strony firm zlecających przerób 
wyniki wskazywały, iż jest ono naprawdę minimalne i tylko niektóre firmy szyjące 
są wyposażane w maszyny i urządzenia przez zlecających kontrahentów. 

Zdecydowanie gorzej wypadają „przerobowe" w pytaniach o obserwowanie 
i analizowanie strategii rynkowych konkurencji, analizowanie mocnych i słabych 
stron konkurentów, obserwację cen, produktów, dystrybucji. Podobne wyniki 
osiągają firmy w pytaniach o badanie trendów w światowym wzornictwie czy 
badanie obcych produktów, wprowadzanie produktów na rynek, znajomość marki 
na rynku, wspieranie dystrybutorów materiałami reklamowymi, badanie opinii 
dystrybutorów, uczestnictwo w targach, akcjach promocyjnych. 

W przypadku firm przerobowych trudno więc mówić o konkurencyjności 
w sensie konkurowania na rynku, posiadania przewagi w zakresie wzornictwa 
czy wyróżniających przedsiębiorstwo działań marketingowych. Tu konkuren-
cyjność jest określona terminowością wykonania pracy na zlecenie i niską ceną 
usługi, elastycznością w przystosowaniu maszyn do produkcji krótkich serii. To 
dużo, aby móc konkurować na rynku „przerobu", jednak zbyt mało, aby być obec-
nym i znanym na rynku krajowym i móc chociażby marzyć o rynku zagrani-
cznym. 

Pomimo takiej sytuacji, ocena kondycji sektora odzieżowego przez respon-
dentów wypada zadziwiająco dobrze. Co prawda 18 z 44 respondentów ocenia 
go jako „sektor schyłkowy", to jednak 16 z 44 mówi o nim „stabilny", przy czym 
w wypadku 4 respondentów jest on „stabilny z tendencją schyłkową", zaś dla 12 
„stabilny z przyszłością". Jaka więc jest obecna sytuacja - dobra czy zła? 

Czy jest to rzeczywiście sektor schyłkowy, czy też sektor, który po odpowied-
niej restrukturyzacji stanie się konkurencyjny i być może wejdzie również na 
nieosiągalne obecnie - przynajmniej pod własną marką krajowych producentów 
- obce rynki? 

To pytanie należy na razie pozostawić bez odpowiedzi. 
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