
 

 

 

 

 

 
 

 
Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah 

 
 

 Spodnje-šlezijsko vojvodstvo: avtomobilska industrija, elektromehanika, visoko-tehnološki 
sektor 

 Kujavsko-pomorjansko vojvodstvo: elektromehanika, kemična industrija, živilsko-predelovalna 
industrija 

 Lublinsko vojvodstvo: živilska industrija, energetski sektor, strojna industrija, logistika, turizem.  

 Lubuško vojvodstvo: lesna in papirna industrija, avtomobilska industrija, elektronika, 
proizvodnja hrane, steklarska industrija 

 Loško vojvodstvo: tekstilna in modna industrija (vključno z oblikovanjem), napredni gradbeni 
materiali, farmacija, kozmetična industrija, energija (vključno z obnovljivimi viri energije), 
inovativno kmetijstvo in predelava hrane, informacijska tehnologija in telekomunikacije, 
mehatronika 

 Malopoljsko vojvodstvo: biotehnologija, trajnostna energija, kemična industrija, proizvodnja 
kovin in kovinskih izdelkov, elektro in mehanični inženiring 

 Mazovijsko vojvodstvo: živilska industrija, gradbeništvo 

 Opoljsko vojvodstvo: živilska industrija, kemijska industrija, gradbeništvo 

 Podkarpatsko vojvodstvo: letalska industrija, informacijska tehnologija, livarstvo 

 Podlaško vojvodstvo: proizvodnja hrane, strojna industrija, turizem 

 Pomorjansko vojvodstvo: energetika, IT, logistika, lahka kemična industrija, avtomobilska 
industrija 

 Šlezijsko vojvodstvo: avtomobilska industrija, IT, turizem, ekološke investicije, obnovljivi 
energetski viri 

 Svetokriško vojvodstvo: kovinska in gradbena industrija, terme 

 Varminsko-mazursko vojvodstvo: kmetijsko.-živilska panoga, les, turizem, gumarska industrija, 
industrija obnovljivih virov energije 

 Velikopoljsko vojvodstvo: avtomobilska industrija, logistika  

 Zahodno pomorjansko vojvodstvo: logistika, obnovljiva energija (vetrna energija), turizem.  
 
 
 

Poslovne priložnosti na Poljskem 
 
 

Potencialno zanimiva konkretna področja za slovenska podjetja so zlasti naslednja: 
 

 sodelovanje pri implementaciji energetskih projektov in izgradnji (avto)cestnega omrežja 
– realno bi se podjetja lahko potegovala za podizvajalce in dobavitelje pri realizaciji 
konkretnih projektov 

 priložnost za dobavitelje komponent za sestavo vozil 

 na področju turizma je na obeh straneh še veliko neizkoriščenega potenciala, čeprav 
zadnje čase STO vlaga veliko napora glede prisotnosti na poljskem trgu, Poljska je 
umeščena tudi med prioritetne države za promocijo poljskega turizma 



 logistika je eden izmed zanimivejših sektorjev, kjer je sodelovanje med Slovenijo in Poljsko 
še dokaj skromno, vendar s precejšnjim potencialom za nadaljnjo rast. Izpostavljamo 
sodelovanje med lukami ter prisotnost številnih tujih multinacionalk, ki imajo tu svoje 
tovarne 

 načrti modernizacije poljske vojske odpirajo priložnosti tudi za slovenski obrambni grozd 

 kljub veliki domači in tuji konkurenci prehranskih izdelkov in vina (izključno iz uvoza), je na 
Poljskem še vedno veliko možnosti za kvalitetne slovenske izdelke 

 da slednje velja tudi za vse ostale sektorje gospodarstva, saj kvalitete, visoko-tehnološki, 
inovativen izdelek, vedno najde svojega kupca, pa naj bo trg še tako zahteven.     
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