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Jakie informacje o konkurencji są dostępne na
rynku?

Istnieje wiele źródeł informacji o innych przedsiębiorstwach działających w danej branŜy.
Mogą to być zarówno kanały formalne (raporty, wywiadownie gospodarcze itp.) jak i
nieformalne (pochodzące ze źródeł własnych).
Krajowy Rejestr Sądowy umoŜliwia wgląd do całościowego niemalŜe obrazu działalności
gospodarczej prowadzonej w Polsce. Krajowy Rejestr Sądowy to uŜyteczny katalog firm (i
innych podmiotów), dzięki któremu z łatwością moŜna uzyskać podstawowe informacje na
ich temat. Rejestr zawiera między innymi dane teleadresowe i określenie formy prawnej
organizacji - informacje niezbędne przy podejmowaniu współpracy.
JuŜ wkrótce kaŜdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie przeglądać w internecie dane o
przedsiębiorcach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
W 2010r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
przedłoŜony przez Ministra Sprawiedliwości. Jest to projekt z pakietu ustaw
deregulacyjnych, który ma na celu wzmocnić konkurencyjność gospodarki, zwiększyć
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, a przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie
przedsiębiorstw.
Nowe przepisy zapewnią nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe, pozwolą teŜ
bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS.
Nowelizacja zakłada, Ŝe w zasadzie kaŜda zainteresowana osoba będzie mogła
bezpłatnie korzystać z dostępu do wszystkich części rejestru - przedsiębiorców,
stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, dłuŜników niewypłacalnych, elektronicznego katalogu dokumentów
spółek oraz korzystać ze znajdujących się tam danych. Będzie mogła samodzielnie
uzyskać wydruki aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru, łącznie z
informacjami o podmiotach, wobec których ogłoszono upadłość.
Ponadto pojawi się moŜliwość wpisywania do rejestru przedsiębiorców numeru NIP "z
urzędu", czyli po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji z urzędu skarbowego o
nadaniu go przedsiębiorcy. Do Rejestru będzie teŜ moŜna wpisać adres strony internetowej
i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy, o ile posiada on takie adresy.
Jednym z ciekawych rozwiązań w obszarze pozyskiwania informacji o innych firmach są
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równieŜ wywiadownie gospodarcze.
Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie i rozpowszechniania informacji
przydatnych firmom w prowadzeniu biznesu. Nie musi tego robić wyspecjalizowana firma.
Wywiad prowadzić mogą równieŜ pracownicy przedsiębiorstwa, którzy badając rynek
zbierają informacje. Wywiad gospodarczy nie moŜe być utoŜsamiany ze szpiegostwem.
Jedynym dopuszczalnym sposobem pozyskiwania informacji jest tzw. „wywiad biały”, który
jest zupełnie jawny i tym samym nie jest nastawiony na pozyskanie informacji chronionych
w jakikolwiek sposób. 18 proc. ankietowanych pracowników i właścicieli firm w Polsce
korzysta z wywiadu gospodarczego. Ponad jedna czwarta z nich wynajmuje w tym celu
firmę wywiadowczą. Ponad połowa przeprowadza zwiad na własną rękę.
Głównym źródłem informacji wywiadowni gospodarczych są sądy gospodarcze i krajowy
rejestr sądowy
„Wywiad gospodarczy powoli przestaje być kojarzony ze szpiegostwem, co pozwala na
pozycjonowanie go jako narzędzia analitycznego do zarządzania ryzykiem i wsparcia
procesów decyzyjnych – potwierdza Bartosz Pastuszka, ekspert ds. informacji z
Wywiadownia.org[1].”

Wybrane firmy, oferujące usługę wywiadu gospodarczego
Centrum Wywiadu Gospodarczego – funkcjonuje samodzielnie od 2001 roku. Firma działa
na kilku płaszczyznach. Oferuje m.in. usługę wywiadu gospodarczego, gromadzi materiały
obciąŜajace i reprezentuje poszkodowanych klientów w postępowaniu karnym. Zajmuje się
równieŜ wykrywaniem urządzeń podsłuchowych oraz udziela mail-owych, odpłatnych
porad dotyczących windykacji, oddłuŜania, wywiadu i innych.
Creditreform – wywiadownia gospodarcza Creditreform wywodzi się z Niemiec i została
załoŜona w 1879 r. w Mainz. Jest obecnie jedną z najstarszych i największych w Europie
organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą oraz dostarczaniem informacji o
moralności płatniczej firm, oraz prowadzeniem windykacji naleŜności. Creditreform Polska
funkcjonuje od 1992 roku i obsługuje około 4.000 klientów i stałych członków oferując
raporty ze 151 państw, a takŜe bezpośredni dostęp (online) do informacji o 22 mln firm z 23
krajów świata (w tym z Polski).
CRIF – międzynarodowa Grupa załoŜona w 1988 roku we Włoszech w Bolonii. W naszym
kraju oferuje szeroli zakres informacji gospodarczych o firmach polskich. Ponadto dzięki
usłudze SkyMinder firma umoŜliwia dostęp online do raportów kredytowych o 50 mln
publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach z 230 krajów świata.
Dun & Bradstreet – jedna z największych na świecie wywiadowni gospodarczych,
funkcjonująca od ponad 160 lat. Informacje proponowane przez firmę są dostępne online
24 godziny na dobę. Produkty i usługi D&B oparte są na największej na świecie bazie
danych tego typu, zawierającej informacje o 162 milionach firm z całego świata.
MAGNUM ANALYSIS – firma została wpisana do rejestru handlowego w 1991roku. Pod
obecną nazwą funkcjonuje od 1997 roku. Spółka jest podzielona na dwa odrębne piony:
Wywiadownię Gospodarczą i Agencję Ochrony. Jako wywiadownia moŜe się pochwalić 10
letnim doświadczeniem w pracy na polskim rynku gospodarczym. Posiada
wyspecjalizowanych pracowników wykonujących prace rozpoznawcze i ustaleniowe na
terenie całego kraju.
TASK – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oferująca rozwiązania w zakresie
doradztwa gospodarczego i finansowego. W ramach usługi wywiadu gospodarczego firma
oferuje sprawdzanie podmiotów gospodarczych w zakresie podstawowym i rozszerzonym
na terenie kraju i poza jego granicami.
Wywiadownia.org – jest częścią IBBC Group, firmy specjalizującej się w optymalizacji
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ryzyka, dostarczaniu informacji i wiedzy o charakterze strategicznym oraz
bezpieczeństwem procesów inwestycyjnych. Firma naleŜy do Society of Competitive
Intelligence Professionals (SCIP) i honoruje kodeks etyczny tej organizacji.
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