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A

Abberufung (f) odwołanie
abbestellen cofać
Abbestellung (f) cofnięcie zamówienia,
odwołanie zamówienia
ABC-Analyse (f) analiza ABC
ABC-Methode (f) metoda uwaga-ko-
rzyść-transakcja
Abdeckung (f) spłata (należności)

Abdeckung des Marktes (f) udział w rynku
Abfälle (pl) odpady
Abfallprodukt (n) produkt uboczny
Abfallwirtschaftsplan (m) plan gospo-
darki odpadami
abfinden zaspokajać
abflachend spadający
abflachende Konjunkturdynamik (f) spadek
koniunktury
abflauend słabnący
abflauende Nachfrage (f) popyt zwalniający
tempo

Abfolge (f) kolejność
Abgabe (f) podatek, opłata
Abgang (m) likwidacja
Abgang von Anlagevermögen (m) likwidacja
środków trwałych
Abgänger (m) absolwent
abgeknickt łamany
abgeknickte Nachfragekurve (f) łamana
krzywa popytu
abgeleitet pochodny
abgeleitete Nachfrage (f) popyt pochodny
abgeleiteter Bedarf (m) popyt pochodny
abgemacht ustalony
abgemachter Preis (m) cena umowna, cena
ustalona, cena umówiona
abgepackt opakowany
abgepackte Ware (f) towar opakowany
abgesperrt zamknięty

abgezinst zdyskontowany
abgezinste Kosten (pl) koszt zdyskontowany
abgezinster Gewinn (m) zysk zdyskontowany
Abgrenzung (f) rozgraniczenie
Abgrenzung der Märkte (f) rozgraniczenie
rynków
abhängig zależny
abhängige Nachfrage (f) popyt zależny
Abhängigkeit (f) zależność
Abholgeschäft (n) sklep typu „płać i
bierz”
Abholgroßmarkt (m) cash end curry
Abitur (n) wykształcenie średnie
Abkommen (n) porozumienie, układ
Abkommen über Handelsbeschränkungen
(n) porozumienie o ograniczeniu handlu
Abkommen über Marktaufteilung (n) poro-
zumienie o podziale rynku
Ablauf (m) proces, przebieg
ablehnen odrzucać
Ablehnung (f) odmowa
Ablenkungsfrage (f) pytanie buforowe
Ablieferung (f) dostawa
Ablieferungsschein (m) dowód dostawy
Abmachung (f) uzgodnienie
Abnahme (f) odbiór 2. spadek 3. zakup
Abnahme der Arbeiten (f) odbiór robót
Abnahme der Preise (f) spadek cen
Abnahme der Produktion (f) odbiór produk-
cyjny
Abnahme der Ware (f) odbiór towaru
Abnahme von Arbeiten (f) odbiór robót
Abnahmeanforderungen (pl) wyma-
gania odbiorcze
Abnahmeprüfung (f) test akceptacyjny
Abnahmeverhalten (n) zachowanie
konsumenckie
abnehmen przyjąć 2. słabnąć
abnehmend słabnący
abnehmende Skalenerträge (pl) ujemne
korzyści skali
Abnehmer (m) nabywca, odbiorca, klient
Abnehmer der Güter (m) odbiorca dóbr

Abnehmer
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Abnehmer der Produktion (m) odbiorca pro-
dukcji
Abnehmer großer Mengen (m) odbiorca
masowy
Abnehmergruppe (f) grupa nabywców
abnormal nienormalny
abnormale Rentabilität (f) dochodowość
nadzwyczajna
Abnutzung (f) zużycie
Abonnementzeitung (f) gazeta sprze-
dawana w abonamencie
Abonnentenanalyse (f) analiza abo-
nentów
Abonnentenfernsehen (n) telewizja
abonamentowa
abonniert subskrybowany, prenumero-
wany
abonnierte Zeitung (f) gazeta sprzedawana
w abonamencie
Abordnung (f) delegacja
Above-the-Line-Werbung (f) reklama
nakierowana na masowego klienta
Abpacken (n) paczkowanie
Abpacken von Waren (n) paczkowanie to-
warów
Ab-Preis (m) cena loko
Abrechnung (f) obliczenie, rozliczenie
Abrechnungsbogen (m) karta kalku-
lacyjna
Abrechnungsdatum (n) data rozliczenia
Abrechnungseinheit (f) jednostka kal-
kulacyjna
Abrechnungssaldo (m) saldo clearin-
gowe
Abrechnungssystem (n) system clearin-
gowy
Abrechnungstag (m) data rozliczenia
Abrechnungsverkehr (m) system clearin-
gowy, transakcja clearingowa
Abrede (f) odmowa
Abrufzeitplan (m) harmonogram dłu-
goterminowych dostaw
Absacken (n) pakowanie w worki

Absage (f) odmowa
Absatz (m) zbyt, sprzedaż
Absatz auf dem Gebiet (m) zbyt na danym
obszarze
Absatz der Produktion (m) zbyt produkcji
Absatz der Waren (m) zbyt towarów
Absatzabteilung (f) dział zbytu
Absatzagent (m) agent ds. sprzedaży,
agent ds. zbytu
Absatzanalyse (f) analiza zbytu, analiza
sprzedaży, analiza możliwości zbytu
Absatzanalytiker (m) analityk rynków
zbytu
Absatzanteil (m) kwota sprzedaży
Absatzausweitung (f) zwiększenie
sprzedaży
Absatzberater (m) konsultant ds. mar-
ketingu
Absatzbereich (m) sfera zbytu
Absatzbremse (f) zahamowanie zbytu
Absatzbüro (n) biuro zbytu, biuro sprze-
daży
Absatzchancen (pl) potencjał sprzedaży
Absatzdaten (pl) dane o zbycie
Absatzdiagramm (n) wykres sprzedaży
Absatzeinbruch (m) ostry spadek sprze-
daży
Absatzerwartungen (pl) przewidywa-
na wielkość sprzedaży
Absatzerweiterung (f) rozszerzenie
rynku zbytu
absatzfähig pokupny
absatzfähige Ware (f) towar pokupny
Absatzförderung (f) sales promotion,
promocja sprzedaży, promocja zbytu
Absatzförderungsplan (m) plan pro-
mocji
Absatzförderungspolitik (f) polityka
promocji
Absatzförderungsprogramm (n) pro-
gram promocji sprzedaży
Absatzforschung (f) badanie zbytu, ba-
danie rynku zbytu

Abnehmergruppe
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Absatzforschungen (pl) badania mar-
ketingowe
Absatzführung (f) zarządzanie zbytem
Absatzgebiet (n) obszar dystrybucji,
rejon zbytu
Absatzinstrument (n) instrument
sprzedaży
Absatzintensivierung (f) intensyfika-
cja sprzedaży, intensyfikacja zbytu
Absatzkanal (m) kanał handlu, kanał
zbyvu
Absatzkanalgestaltung (f) projekto-
wanie kanału dystrybucji
Absatzkanalstruktur (f) struktura ka-
nału dystrybucji
Absatzkanalszuverlässigkeit (f) nie-
zawodność kanału dystrybucji
Absatzkartell (n) kartel zbytu
Absatzkontrolle (f) kontrola sprzeda-
ży
Absatzkonzept (n) plan zbytu
Absatzkrise (f) kryzys sprzedaży
Absatzkurve (f) krzywa zbytu
Absatzland (n) kraj zbytu
Absatzleiter (m) kierownik działu sprze-
daży
Absatzmanagement (n) zarządzanie
zbytem
Absatzmarkt (m) rynek zbytu, rynek
sprzedaży
Absatzmärkte suchen (pl) poszukiwać rynki
zbytu
Absatzmärkte entwickeln (pl) rozszerzać rynki
zbytu
Absatzmärkte erweitern (pl) rozszerzać rynki
zbytu
Absatzmarkterweiterung (f) rozsze-
rzenie rynku zbytu
Absatzmärkteschrumpfung (f) kur-
czenie się rynków zbytu
Absatzmarktexpansion (f) rozszerze-
nie rynku zbytu

Absatzmenge (f) wielkość sprzedaży,
wolumen sprzedaży
Absatzmöglichkeiten (pl) możliwości
zbytu, potencjał sprzedaży, możliwości
sprzedaży
Absatzmonopolisierung (f) monopo-
lizacja zbytu
Absatzorganisation (f) organizacja
zbytu
Absatzorientierung (f) orientacja mar-
ketingowa
Absatzperspektiven (pl) perspektywy
sprzedaży, perspektywy zbytu
Absatzplan (m) plan zbytu, plan sprze-
daży
Absatzplanung (f) planowanie zbytu,
planowanie sprzedaży, kompozycja in-
strumentów marketingu
Absatzpolitik (f) polityka sprzedaży, po-
lityka zbytu
Absatzpotenztial (n) potencjał rynku,
potencjał sprzedaży
Absatzpreis (m) cena sprzedaży
Absatzprobleme (pl) trudności związa-
ne ze sprzedażą, problemy związane ze
sprzedażą
Absatzprofil (n) profil zbytu
Absatzprognose (f) prognoza zbytu,
prognoza sprzedaży
Absatzprognosierung (f) prognozo-
wanie zbytu
Absatzprognostizierung (f) progno-
zowanie sprzedaży
Absatzrisiko (n) ryzyko zbytu
Absatzrückgang (m) spadek sprzedaży,
spadek obrotów, spadek sprzedaży
Absatzsaison (f) sezon sprzedaży
Absatzschwankungen (pl) wahania
sprzedaży, wahania obrotów handlowych
Absatzschwierigkeiten (pl) problemy
związane ze sprzedażą, trudności zwią-
zane ze sprzedażą

Absatzschwierigkeiten
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Absatzsituation (f) sytuacja handlowa
Absatzsphäre (f) sfera zbytu
Absatzstockung (f) zastój na rynku, za-
hamowanie zbytu
Absatzstrategie (f) strategia zbytu
Absatzstruktur (f) struktura zbytu,
struktura sprzedaży
Absatztätigkeit (f) działalność marke-
tingowa
Absatztendenz (f) trend sprzedaży, ten-
dencja zbytu
Absatzverwaltung (f) zarządzanie zbytem
Absatzvolumen (n) wielkość sprzedaży,
wolumen sprzedaży
Absatzvolumenrückgang (m) spadek
wielkości sprzedaży
Absatzvorhersage (f) prognoza zbytu,
prognoza sprzedaży
Absatzweg (m) kanał handlu, kanał dys-
trybucji
Absatzwege (pl) łańcuch sprzedaży
Absatzwirkung (f) oddziaływanie na
poziom sprzedaży
Absatzwirtschaft (f) marketing
Absatzzentrale (f) centrala zbytu, cen-
trala handlowa
Absatzzentrum (n) ośrodek dystrybucji,
ośrodek zbytu
Absatzziel (n) zakładana wielkość sprze-
daży, cel sprzedaży
Abschaffung (f) eliminacja, likwidacja,
zniesienie
Abschaffung der mengenmäßigen Be-
schränkungen (f) eliminacja ograniczeń iloś-
ciowych
Abschaffung der tariflichen Barrieren (f)

eliminacja barier taryfowych
Abschlag (m) rabat, opust
abschlagen potrącić
abschließen zamknąć
abschließend końcowy
abschließende Auswahl (f) wybór ostateczny

abschließende Entscheidung (f) decyzja de-
finitywna
abschließende Information (f) informacja
końcowa
abschließende Wahl (f) wybór ostateczny
Abschlussinformation (f) informacja
końcowa
Abschlusskauf (m) zakup zamykający
Abschlussrechnung (f) kalkulacja
końcowa, kalkulacja ostateczna
Abschöpfung (f) opłata importowa na
towary rolne spoza UE
Abschöpfung bei der Einfuhr (f) wyrównaw-
cza opłata przywozowa
Abschöpfungsstrategie (f) strategia
zbierania śmietanki
Abschrift (f) kopia
Abschwächung (f) osłabienie
Abschwächung des Umsatzrückgangs (f)

zwolnienie tempa handlu
Absender (m) nadawca
Absender der Waren (m) nadawca towarów
Absenderhaftung (f) odpowiedzial-
ność nabywcy
Absentismus (m) absenteizm
absetzbar pokupny
absetzbare Ware (f) towar pokupny
absetzen sprzedać
Absicherung (f) hedge
Absicht (f) intencja, zamiar
Absichten des Käufers (pl) intencje nabywców
absolut absolutny, bezwzględny
absolute Abweichung (f) odchylenie bez-
względne
absolute Konkurrenz (f) konkurencja abso-
lutna
absolute Kosten (pl) koszty absolutne
absolute Qualität (f) jakość absolutna
absoluter Vorteil (m) przewaga bezwzględna,
przewaga absolutna
absolutes Embargo (n) embargo całkowite,
embargo bezwarunkowe
Absolvent (m) absolwent
Absonderung (f) separacja

Absatzsituation
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absorptionsfähig chłonny
Abstimmung (f) porozumienie 2. zrów-
nanie
Abstimmung von Angebot und Nachfrage
(f) zrównanie podaży i popytu
abstrakt abstrakcyjny
abstrakte Farbmarke (f) abstrakcyjny znak
towarowy
abstrakte Handelsmarke (f) abstrakcyjny
znak towarowy
abstrakte Idee (f) idea abstrakcyjna
abstrakter Datentyp (m) abstrakcyjny typ
danych
Abstufung (f) gradacja
Abteilung (f) dział, oddział, pion
Abteilung für Arbeit (f) dział kadr i płac
Abteilung für Forschung und Entwicklung
(f) dział badań i rozwoju
Abteilung für interne Kontrolle (f) dział
kontroli wewnętrznej
Abteilung für Kontrolle (f) dział kontroli
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit (f) dział
public relations
Abteilungsleiter (m) kierownik działu
Abtretung (f) porzucenie
Abwanderungsanalyse (f) analiza mi-
gracji klienta
Abwanderungsquote (f) wskaźnik
utraty klientów
Abwärtstendenz (f) tendencja do spadku
Abwärtstrend (m) tendencja zniżkowa
Abwärtstrend der Preise (m) zniżkowa ten-
dencja cen
Abwehrmarke (f) znak ochronny
Abwehrzeichen (n) znak ochronny
Abweichung (f) odchylenie, dewiacja,
odstępstwo
Abweichung der Marktpreise (f) odchylenie
cen rynkowych
Abweichung der Marktpreise von den Werten
(f) odchylenie cen od wartości
Abweichung des Verkaufspreis (f) odchyle-
nie od ceny sprzedaży
Abweichung vom Muster (f) odstępstwo od
wzoru

Abweichung vom Plan (f) odchylenie od planu
Abweichung vom Standard (f) odchylenie
od standardu
Abweichung von der Qualität (f) odchylenie
jakości, odchylenie od jakości
Abweichung von Qualitätsnormen (f) odchy-
lenie od norm jakości
abweisen odrzucać
Ab-Werk-Preis (m) cena towaru u pro-
ducenta
Abzahlungskauf (m) zakup na raty, za-
kup realny
Abzahlungspreis (m) cena ratalna,
cena przy zakupie ratalnym
Abzahlungssystem (n) system ratalny
Abzahlungsvertrag (m) umowa kup-
na-sprzedaży na raty
abziehen opuścić
Abzielen (n) targetowanie
Abzinsung (f) dyskonto
Abzug (m) odbitka 2. rabat, opust
Abzugsfranchise (f) franszyza bezwa-
runkowa
Account Director (m) account director
Ad hoc-Schiedsvereinbarung (f) ar-
bitraż doraźny
Adaptation (f) adaptacja, przystosowanie
Adaption des Verkäufers (f) adaptacja sprze-
dawców
Adaption des Werbetextes (f) adaptacja tek-
stu reklamowego
Adaption von Werbetexten (f) adaptacja tek-
stów reklamowych
Adaptionsprozess (m) proces adapta-
cyjny
Adaptionsprozess des Kunden (m) proces
akceptacji produktu przez konsumenta
adaptiv adaptacyjny
adaptive Erwartungen (pl) oczekiwania adap-
tacyjne (inflacji)

adaptive Strategie (f) strategia adaptacyjna
Adäquanz (f) adekwatność
adäquat adekwatny, odpowiedni
adäquate Nachfrage (f) popyt wystarczający

adäquat
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AD-AS-Modell (n) model AD-AD
Ad-hoc-Ansatz (m) podejście ad hoc
Ad-hoc-Forschungen (pl) badania ad hoc
Ad-hoc-Vorgehen (n) podejście ad hoc
Administrationskosten (pl) koszty ad-
ministracyjne
Administrationszentrum (n) centrum
administracyjne
administrativ administracyjny
administrative Planung (f) planowanie ad-
ministracyjne
administrierter Preis (m) cena kontrolowana,
cena regulowana
Adressatengruppe (f) grupa docelowa
Adresse (f) adres
Adressenliste (f) lista adresów
Adressliste (f) lista adresowa
Adressregister (n) książka adresowa
Affiliate-Marketing (n) marketing afi-
liacyjny
Affinitätsgruppe (f) grupa spowinowa-
cona
Affinitäts-Index (m) wskaźnik dopaso-
wania
After-Sales-Services-Prozess (m)

proces obsługi posprzedażnej
Agent (m) agent
Agent des Ezporteurs (m) agent eksportera
Agentenarbeit (f) praca agenta
Agentenauswahl (f) wybór agenta
Agentenbefugnis (f) pełnomocnictwo
agenta
Agentennetz (n) sieć agentów
Agentenrabatt (m) rabat przedstawicielski
Agentenregister (n) rejestr agentów
Agentur (f) agencja, przedsiębiorstwo
agencyjne, dom agencyjny, firma agencyjna
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit (f) agencja
public relations, agencja ds. public relations
Agenturdienste (pl) usługi agencyjne
Agenturensystem (n) system agencyjny
Agenturgeschäft (n) transakcja agen-
cyjna, transakcja przez pośrednika

Agenturleistungen (pl) usługi agencyjne
Agenturnetz (n) sieć agencyjna
Agenturprovision (f) prowizja agencyjna,
opłata agencyjna
Agenturrisiko (n) ryzyko agencyjne
Agenturtätigkeit (f) działalność agen-
cyjna
Agenturverhältnis (n) stosunek agen-
cyjny
Agenturverkauf (m) sprzedaż agencyjna
Agenturvertrag (m) umowa agencyjna
Agenturvertretung (f) przedstawiciels-
two agencyjne
Aggregation (f) agregacja
Aggregation in der Makroökonomie (f)

agregacja w makroekonomii
Aggregation von Kennzahlen (f) agregacja
wskaźników
Aggregation von Konjunkturindikatoren (f)
agregacja wskaźników ekonomicznych
Aggregation von Markt (f) agregacja rynku
aggregiert zagregowany, łączny
aggregierte Angebotskurve (f) krzywa za-
gregowanej podaży
aggregierte Nachfrage (f) popyt łączny
aggregierte Nachfragekurve (f) krzywa za-
gregowanego popytu
aggregierte Produktionsindex (m) wskażnik
produkcji zagregowany
aggregierter Index (m) indeks agregacyjny,
wskaźnik agregatowy
aggregierter Verbrauch (m) konsumpcja za-
gregowana, spożycie zagregowane
aggregierter Verkauf (m) sprzedaż łączna
Aggregierung (f) agregowanie
Aggregierung im Marketing (f) agregowa-
nie w marketingu
Aggregierung von Konjunkturindikatoren
(f) agregowanie wskaźników ekonomicznych
aggressiv agresywny
aggressive Anzeige (f) ogłoszenie agresywne
aggressive Strategie (f) strategia agresywna
aggressive Verkaufstechnik (f) sprzedaż
agresywna

AD-AS-Modell



13

aggressive Wachstumsstrategie (f) strategia
agresywnego wzrostu
aggressive Werbung (f) reklama agresywna
aggressiver Investor (m) inwestor agresywny
aggressiver Text (m) tekst agresywny
aggressiver Verkauf (m) sprzedaż agresywna
aggressiver Verkäufer (m) sprzedawca agre-
sywny
aggressives Verhalten (n) zachowanie agre-
sywne
aggressives Verkaufen (n) sprzedaż agre-
sywna
Agio (n) agio, ażio
Agrarausfuhr (f) eksport produkcji rolnej
Agrarerzeugnis (n) produkt rolny
Agrarexport (m) eksport rolny, eksport
produkcji rolnej
Agrarhandel (m) handel produktami
rolnymi, handel rolny
Agrarmarketing (n) marketing produk-
tów rolnych
Agrarmarkt (m) rynek rolny, rynek pro-
dukcji rolnej, rynek artykułów rolnych
Agrarpreis (m) cena na produkty rolne
Agrarprodukt (n) produkt rolny
Agrarproduktion (f) produkcja rolna
Agrarsektor (m) sektor rolny
ähnlich podobny
ähnlicher Preis (m) cena jednakowa
AIDA-Modell (n) model AIDA
Akkordpreis (m) cena akordowa
akkumulieren gromadzić
Akquisiteur (m) akwizytor
Akquisition (f) akwizycja
Akquisition von Kunden (f) pozyskanie klientów
Akquisitionsausgaben (pl) wydatki na
akwizycję
Akquisitionsplanung (f) planowanie
akwizycji
Akquisitionspolitik (f) polityka sprze-
daży
Akt (m) akt (czynność)

Aktenstück (n) akt (dokument)

Aktie (f) akcja (papier wartościowy)

Aktiengesellschaft (AG) (f) spółka ak-
cyjna
Aktienhandel (m) handel akcjami (na giełdzie)

Aktienmehrheit (f) kontrolny pakiet
akcji
Aktienpreisindex (m) indeks kursów
akcji, wskaźnik kursów akcji
Aktiensparplan (m) program akcjona-
riatu pracowniczego
Aktion (f) akcja (czynność)

Aktionär (m) aukcjonariusz
Aktionärsrechte (pl) prawa akcjonariuszy
Aktionärsversammlung (f) zebranie
akcjonariuszy
Aktionsangebot (n) oferta promocyjna
Aktionshierarchie (f) hierarchia działań
activ aktywny 2. dodatni
aktive Führung (f) zarządzanie aktywne
aktive Handelsbilanz (f) dodatnie saldo han-
dlowe, dodatni bilans handlowy, aktywny bi-
lans handlowy
aktive Kooperation (f) kooperacja czynna
aktive Personalfluktuation (f) czynna, płyn-
ność kadr
aktive Reaktion (f) reakcja aktywna
aktive Verwaltung (f) zarządzanie aktywne
aktive Zusammenarbeit (f) kooperacja czynna
aktiver Außenhandelssaldo (m) saldo dodat-
nie bilansu handlowego
aktiver Abonnent (m) aktywny subskrybent
aktiver Käufer (m) aktywny nabywca
aktiver Markt (m) rynek aktywny
aktiver Werber (m) reklamodawca aktywny
aktives Management (n) zarządzanie aktywne
aktives Überwachungssystem (n) system
aktywnego monitoringu
Aktiva (pl) aktywa przedsiębiorstwa
Aktiva des Unternehmens (pl) aktywa przed-
siębiorstwa
Aktiva und Passiva (pl) aktywa i pasywa
Aktivität (f) aktywność, czynność
aktivst aktywny
aktivster Käufer (m) nabywca aktywny

aktivst
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Aktualisierung (f) aktualizacja
Aktualisierung der Daten (f) aktualizacja
danych
Aktualität (f) aktualność
aktuell aktualny, bieżący
aktuelle Lieferung (f) dostawa bieżąca
aktuelle Produktion (f) produkcja bieżąca
aktuelle wirtschaftliche Lage (f) sytuacja
ekonomiczna bieżąca
aktuelle wirtschaftliche Situation (f) sytu-
acja ekonomiczna bieżąca
aktueller Katalog (m) katalog aktualny
aktueller Marktpreis (m) cena rynkowa bie-
żąca
aktueller Preis (m) cena bieżąca
aktuelles Konsumvolumen (n) wielkość kon-
sumpcji bieżącej
aktuellst aktualny
aktuellste Ausgabe (f) wydanie ostatnie (np. książki)

Akzelerator (m) akcelerator (wskaźnik)

Akzept (n) akceptacja, przyjęcie 2. akcept
Akzept unter einer Bedingung (n) akcept
warunkowy
akzeptabel do przyjęcia
akzeptabler Preis (m) cena przystępna
akzeptabler Vorschlag (m) propozycja do
przyjęcia
akzeptables Angebot (n) oferta do przyjęcia
Akzeptanz (f) akceptacja
Akzeptanz des neuen Produktes (f) przyję-
cie nowego produktu
akzeptieren akceptować, przyjąć
Akzeptleistung (f) akceptacja
Akzisewarenexport (m) eksport towa-
rów akcyzowych
Algemeindiagramm (n) schemat ogólny
Algorithmus (m) algorytm
Algorithmus des Managements (m) algo-
rytm zarządzania
alkoholisch alkoholowy
alkoholische Erzeugnisse (pl) wyroby alko-
holowe
Alkoholsteuer (f) podatek od wyrobów
alkoholowych, podatek od wyrobów spi-
rytusowych, podatek akcyzowy od spiry-
tusu

Alleinagent (m) agent wyłączny
Alleinberechtigung (f) prawo wyłączne
Alleinberechtigungslizenz (f) licencja
wyłączna
Alleinförderung (f) promocja wyłączna
Alleinhandel (m) handel wyłączny
Alleinhändler (m) dealer wyłączny
alleinig wyłączny
alleiniger Sponsor (m) sponsor wyłączny
alleiniger Vertreter (m) przedstawiciel wy-
łączny
Alleinlizenz (f) licencja wyłączna
Alleinstellungsmerkmal (n) bezkon-
kurencyjny element oferty
Alleinverkauf (m) sprzedaż wyłączna
Alleinverkäufer (m) agent wyłączny
Alleinverkaufsabkommen (n) poro-
zumienie o wyłączności sprzedaży
Alleinverkaufsrecht (n) prawo wyłącznej
sprzedaży, wyłączne prawo sprzedaży
Alleinverkaufsvertrag (m) umowa o
wyłącznej sprzedaży
Alleinvertreter (m) agent wyłączny, de-
aler wyłączny, przedstawiciel wyłączny
Alleinvertretung (f) agencja wyłączna,
agencja z prawem wyłączności, przedsta-
wicielstwo wyłączne
Alleinvertretungsvertrag (m) umowa
o wyłączności agencyjnej
Alleinvertrieb (m) dystrybucja wyłączna
Alleinvertriebsvertrag (m) umowa o
dystrybucję wyłączną
allgemein ogólny
Allgemein anerkannte Rechnungslegungs-
grundsätze (pl) Ogólnie Przyjęte Standardy
Rachunkowości
allgemeine Beschreibung der Waren (f)

ogólny opis towaru
allgemeine Bevollmächtigung (f) pełnomoc-
nictwo generalne
allgemeine Charakteristika (pl) charaktery-
styka ogólna
allgemeine Daten (pl) dane ogólne

Aktualisierung
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allgemeine Effektivität (f) efektywność ogólna
allgemeine Genehmigung (f) licencja gene-
ralna
allgemeine Idee (f) idea ogólna
allgemeine Inventar (f) inwentaryzacja ge-
neralna
allgemeine Konjunkturaussichten (pl) ogól-
na koniunktura gospodarcza
allgemeine Lieferungs- und Verkaufsbe-
dingungen (pl) ogólne warunki sprzedaży i
dostawy
allgemeine Liste (f) spis ogólny
allgemeine Lizenz (f) licencja generalna
allgemeine Preiserhöhung (f) ogólny wzrost
cen
allgemeine Preissenkung (f) obniżka ogól-
nego poziomu cen
allgemeine Regel (f) zasada ogólna
allgemeine Verbrauchssteuer (f) podatek od
wszelkich form konsumpcji
allgemeine Verkaufsbedingungen (pl) ogólne
warunki sprzedaży
allgemeine Vermögenssteuer (f) podatek od
wszystkich form własności
allgemeine Werbung (f) reklama ogólna
allgemeine Wirksamkeit (f) efektywność
ogólna
allgemeine Wirtschaftstheorie (f) teoria
ogólnoekonomiczna
allgemeine Zeitschrift (f) gazeta masowa
allgemeiner Bericht (m) raport zbiorczy
allgemeiner Charakter (m) charakter ogólny
allgemeiner Exporteuer (m) eksporter zawo-
dowy
allgemeiner Index (m) wskaźnik ogólny, in-
deks ogólny
allgemeiner Marketingprozess (m) ogólny
proces marketingowy
allgemeiner Plan (m) grafik ogólny
allgemeiner Preisindex (m) wskaźnik ogól-
nego poziomu cen
Allgemeines Präferenzsystem (APS) (n)

Ogólny System Preferencji
allgemeiner Prüfungsplan (m) ogólny plan
audytu
allgemeines Preisniveau (n) ogólny poziom
cen

Allgemeines Unmöglichkeitstheorem
(nach Arrow) (n) paradoks Arrowa

allgemeines Wissen (n) wiedza ogólna
Allgemeinkenntnisse (pl) wiedza ogólna
Allgemeinwissen (n) wiedza ogólna
Allianz (f) alians, sojusz
Allokation (f) alokacja
Allokation der Produktion (f) alokacja pro-
dukcji
alltäglich codzienny, powszedni 2.
zwyczajowy
alltägliches Produkt (n) produkt prozaiczny
Alltagsware (f) towar codziennego użytku
All-time-Vorrat (m) zapas końcowy
alphanumerisch literowy
alphanumerischer Kode (m) kod literowy
alt stary
alte Ausgabe (f) stary egzemplarz (np. gazety)

Alter (n) wiek
Alternativanalyse (f) analiza alterna-
tywna
Alternative (f) alternatywa
alternativ alternatywny
alternative Anzeige (f) ogłoszenie alterna-
tywne
alternative Auswahl (f) wybór alternatywny
alternative Entscheidung (f) decyzja alter-
natywna
alternative Idee (f) idea alternatywna
alternative Karriere (f) kariera alternatywna
alternative Nachfrage (f) popyt alternatywny
alternative Produktion (f) produkcja alter-
natywna
alternative Strategie (f) strategia alternatywna
alternative Werbung (f) reklama alternatywna
alternativer Auftrag (m) zlecenie alternatywne
alternativer Kanal (m) kanał alternatywny
alternativer Plan (m) plan alternatywny
alternatives Programm (n) program alter-
natywny
Alternativfrage (f) pytanie dychoto-
miczne
Alternativhypothese (f) hipoteza alter-
natywna

Alternativhypothese
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Alternativplan (m) plan alternatywny
Alternativpreis (m) cena alternatywna
Alternativprogramm (n) program alter-
natywny
Altersaufbau (m) struktura wieku
Altersermäßigung (f) obniżka wysokości
podatku z tytułu wieku
Altersgrenze (f) granica wieku
Altersgruppe (f) przedział wiekowy
Alterskategorie (f) kategoria wiekowa
Altersklasse (f) przedział wiekowy
Altersklasseneinteilung (f) grupowanie
według grup wiekowych
Alterskonto (n) konto emerytalne
Altersstruktur (f) struktura wieku
Altersstruktur der Bevölkerung (f) struktura
wiekowa ludności, piramida wiekowa populacji
Altersstufe (f) przedział wiekowy, grupa
wiekowa
Alterung (f) starzenie się
Alterung der Bevölkerung (f) starzenie się
populacji
Altwaren (pl) artykuły używane
Altwarenhändler (m) handlowiec zaj-
mujący się sprzedażą używanych rzeczy
Ambush-Marketing (n) marketing pod-
stępny, marketing pasożytniczy
Amortisation (f) amortyzacja
Amortisierungsphase (f) okres amor-
tyzacji
Amplitude (f) amplituda
Amplitude des Zyklus (f) amplituda cyklu
amtlich urzędowy
amtlich festgesetzter Preis (m) cena admini-
strowana, cena regulowana
amtlicher Verkehr (m) handel oficjalny
amtliches Preisverzeichnis (n) cennik urzę-
dowy
amtliches Schreiben (n) pismo służbowe
Amtsautorität (f) autorytet stanowiska
an przy
an den Verbraucher gerichtete Werbung
(f) reklama konsumentska

An- und Verkauf (m) komis (przedsiębiorstwo),
komis (sklep)

An- und Verkaufsmakler (m) makler
kupna i sprzedaży
analog analogiczny
analoges Produkt (n) produkt analogiczny
Analogie (f) analogia
Analogieansatz (m) podejście analo-
giczne
Analogon (n) analog
Analyse (f) analiza
Analyse der Attribute (f) analiza atrybutów
Analyse der Audience (f) analiza audytorium
Analyse der Ausgaben (f) analiza kosztów
Analyse der Auslandsmärkte (f) analiza ryn-
ków zagranicznych
Analyse der Dynamik von Außenhandel (f)

analiza dynamiki handlu zagranicznego
Analyse der Dynamik von Populationen (f)
analiza procesów demograficznych
Analyse der externen Umwelt (f) analiza
środowiska zewnętrznego
Analyse der Finanzausweise (f) analiza spra-
wozdań finansowych
Analyse der Finanzergebnisse (f) analiza
wyniku finansowego
Analyse der finanziellen Lage (f) analiza
sytuacji finansowej
Analyse der Finanzstabilität (f) analiza sta-
bilności finansowej
Analyse der gesamten Kosten (f) analiza
kosztów ogólnych
Analyse der Geschäftseinheiten (f) analiza
działalności jednostek gospodarczych
Analyse der Geschäftsergebnisse (f) anali-
za wyniku finansowego
Analyse der Grundgesamtheit (f) analiza
zbiorowości statystycznej
Analyse der Informationsressourcen (f)

analiza zasobów informacyjnych
Analyse der konjunkturellen Entwicklung
(f) analiza cyklu koniunkturalnego
Analyse der Konsumausgaben (f) analiza
wydatków konsumpcyjnych
Analyse der Konsumnachfrage (f) analiza
popytu konsumpcyjnego

Alternativplan
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Analyse der Kundenabgänge (f) analiza
migracji klienta
Analyse der Lohndynamik (f) analiza dyna-
miki płac
Analyse der Marketingaktivitäten (f) anali-
za działalności marketingowej
Analyse der Marketingkosten (f) analiza
kosztów marketingu
Analyse der Marketingstrategie (f) analiza
planu marketingowego
Analyse der Marktbeziehungen (f) analiza
stosunków rynkowych
Analyse der Marketingsituation (f) analiza
sytuacji marketingowej
Analyse der Marktfähigkeit (f) analiza to-
warowości
Analyse der Marktgröße (f) analiza wielko-
ści rynku
Analyse der Nachfrage (f) analiza"czynni-
ków po stronie popytu
Analyse der politischen Faktoren (f) anali-
za czynników politycznych
Analyse der Preisbewegungen (f) analiza
ruchu cen
Analyse der Preisdynamik (f) analiza dyna-
miki cen
Analyse der Presse (f) analiza prasy
Analyse der Produktion (f) analiza produkcji
Analyse der Produktionsdynamik (f) analiza
dynamiki produkcji
Analyse der Produktionsfaktoren (f) anali-
za czynników produkcji
Analyse der Produktionskosten (f) analiza
kosztów produkcji
Analyse der Prüfung (f) analiza audytu
Analyse der Qualitätskosten (f) analiza kosz-
tów związanych z zapewnieniem jakości
Analyse der Rentabilität des Unternehmens
(f) analiza rentowności przedsiębiorstwa
Analyse der Selbstkosten (f) analiza kosz-
tów własnych
Analyse der soziale Entwicklung (f) anali-
za rozwoju społecznego
Analyse der Struktur des Außenhandels (f)

analiza struktury handlu zagranicznego
Analyse der Umsatzkosten (f) analiza kosz-
tów obrotu

Analyse der Verbrauchskette (f) analiza łań-
cucha konsumpcji
Analyse der Verkaufsdynamik (f) analiza
dynamiki sprzedaży
Analyse der Verluste (f) analiza strat
Analyse der Versorgungskette (f) analiza
łańcucha dostaw
Analyse der Verwaltungskosten (f) analiza
kosztów zarządzania
Analyse der Wettbewerbsstrategie (f) ana-
liza strategii konkurencji, analiza konkuren-
cyjnej strategii
Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen
(f) analiza oddziaływania ekonomicznego
Analyse der wirtschaftlichen Effizienz (f)

analiza efektywności ekonomicznej
Analyse des Bedarfs (f) analiza potrzeb
Analyse des Betriebs (f) analiza operacji
Analyse des erwarteten Wertes (f) analiza
przewidywanej wartości
Analyse des Familienbudgets (f) analiza
budżetów rodzinnych
Analyse des Fragebogenmaterials (f) ana-
liza materiału ankietowego
Analyse des Integrationsprozesses (f) ana-
liza procesów produkcyjnych
Analyse des Inflationsprozesses (f) analiza
procesów inflacyjnych
Analyse des kritischen Wegs (f) analiza kry-
tycznej trasy
Analyse des Managementsystems (f) ana-
liza systemów zarządzania
Analyse des Netzwerkdiagramm (f) anali-
za harmonogramów (wykresów) sieciowych
Analyse des Sektors (f) analiza sektorowa
Analyse des Unternehmenspotentials (f)

analiza potencjału przedsiębiorstwa
Analyse von Fertigungsprozessen (f) ana-
liza procesu produkcyjnego
Analyse von Informationen (f) analiza infor-
macji
Analyse von kritischen Zwischenfällen (f)

analiza zdarzeń krytycznych (ocena pracownika)

Analyse von Lieferanten (f) analiza dostawców
Analyse von Motivation (f) analiza motywacji
Analyse von Umsatzverteilung (f) analiza
rozkładu sprzedaży

Analyse
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Analyse von Unternehmen (f) analiza przed-
siębiorstwa
Analysefehler (m) błąd analizy
Analysemethode (f) metoda analizy
Analysenschein (m) atest analizy
Analysenzertifikat (n) atest analizy
analysieren analizować
Analysierung (f) analizowanie
Analyst (m) analityk
analytisch analityczny
analytische Erfassung (f) ewidencja anali-
tyczna
analytische Region (f) region analityczny
analytische Strategie (f) strategia analityczna
analytischer Index (m) wskaźnik analityczny
analytisches Marketingsystem (n) system
analizy informacji marketingowej
analytisches Modell (n) model analityczny
Anarchie (f) anarchia
anbieten oferować, zaoferować
Anbieter (m) oferent
Andengemeinschaft (f) Andyjski
Wspólny Rynek
Andenkenladen (m) sklep z pamiątkami
ändern zmienić
Änderung (f) zmiana, modyfikacja, po-
prawka
Änderung der Angebotskurve (f) zmiana
krzywej podaży
Änderung der Geschäftsleitung (f) zmiana
wyższego kierownictwa
Änderung der Handelspolitik (f) zmiana
polityki handlowej
Änderung der Konjunktur (f) zmiana ko-
niunktury
Änderung der Marktkonjunktur (f) zmiana
koniunktury rynkowej
Änderung der Nachfrage (f) zmiana popytu
Änderung der Nachfragekurve (f) zmiana
krzywej popytu
Änderung der Preise (f) zmiana cen
Änderung der Qualität (f) zmiana jakości
Änderung der Verwaltung (f) zmiana syste-
mu zarządzania

Änderung der Ware (f) modyfikacja towaru
Änderung des Angebots (f) zmiana podaży
Änderung des Geldangebots (f) zmiana po-
daży pieniądza
Änderung des Managementsystems (f)

zmiana systemu zarządzania
Änderung des Nettopreises (f) zmiana ceny
netto
Änderung des Preistrends (f) zmiana trendu
cen
Änderung des Sortiments (f) zmiana asor-
tymentu
Änderung des Verbrauchs (f) zmiana struk-
tury konsumpcji
Änderungen in den Verbrauchergewohnhe-
iten (pl) zmiany w postawach konsumentów
Änderungsmanagement (n) zarządza-
nie zmianami
Änderungsmanagementfunktion (f)
funkcja zarządzania zmianami
Änderungsmanagementprozess
(m) proces zarządzania zmianami
Änderungsmanagementverfahren
(n) procedura zarządzania zmianami
Änderungsverwaltung (f) kierowanie
zmianą, zarządzanie zmianami
Andler-Formel (f) metoda ekonomicz-
nej wielkości zamówienia
Andler-Formel-Modell (n) model eko-
nomicznej wielkości zamówienia
Andler-Modell (n) model optymalnej
wielkości zamówienia
anerkannt uznany
anerkannte Qualität (f) uznana jakość
anerkannte Warenmarke (f) uznany znak
towarowy
anerkanntes Warenzeichen (n) uznany znak
towarowy
Anerkennung (f) akceptacja, uznanie
Anerkennung von Preisen (f) akceptacja cen
Anfälligkeit (f) podatność
anfänglich początkowy
anfängliche Kosten (pl) koszty początkowe
anfängliche Nachfrage (f) popyt początkowy

Analysefehler
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anfänglicher Preis (m) cena początkowa
Anfangs- początkowy
Anfangsanalyse (f) analiza wstępna
Anfangsbestand (m) zapas początkowy
Anfangseffekt (m) efekt pierwotny
Anfangsetappe (f) etap początkowy
Anfangsmarge (f) marża początkowa
Anfangspreis (m) cena początkowa
Anfangspublikum (n) audytorium po-
czątkowe
Anfangsstrategie (f) strategia począt-
kowa
Anfangsverkauf (m) sprzedaż początkowa
Anfangsvorrat (m) zapas początkowy
Anfangswirkung (f) efekt pierwotny
Anfertigung (f) sporządzenie
Anforderung (f) warunek
Anforderungen (pl) wymagania
Anforderungen der Käufer (pl) potrzeby
nabywców
Anforderungen der Verbraucher (pl) wyma-
gania konsumenta
Anforderungen des Käufers (pl) wymagania
odbiorców
Anforderungen des Marktes (f) wymagania
rynku
Anforderungsanalyse (f) analiza po-
pytu
Anfrage (f) zapytanie, zapytanie handlowe,
zapytanie ofertowe
anfragen zapytać
Angaben (pl) dane
Angaben verschaffen (pl) dostarczyć dane
Angaben zum Antragsteller (pl) dane wnio-
skodawcy
angeboren wrodzony
angeborenes Verhalten (n) zachowanie in-
stynktowne, zachowanie bezwarunkowe
Angebot (n) propozycja 2. oferta 3. podaż
Angebot an billigen Arbeitskräften (n) podaż
taniej siły roboczej
Angebot an qualifizierten Arbeitskräften
(n) podaż wykwalifikowanej siły roboczej

Angebot annehmen (n) przyjąć ofertę
Angebot anregen (n) pobudzać podaż
Angebot ausschlagen (n) odrzucać ofertę
Angebot beschränken (n) ograniczyć podaż
Angebot der Dienstleistung (n) podaż usług
Angebot der Leistung (n) podaż usług
Angebot der Waren (n) podaż towarów
Angebot erarbeiten (n) opracowywać ofertę
Angebot prüfen (n) oceniać ofertę
Angebot reduzieren (n) zmniejszać podaż
Angebot stimulieren (n) stymulować podaż
Angebot und Nachfrage (n) podaż i popyt
Angebot und Nachfragefunktion (f) funkcja
podaży i popytu
Angebot- und Nachfragemarkt (m) rynek
podaży i popytu
Angebot und Nachfrageskala (f) skala po-
pytu i podaży
Angebot und Nachfragsanalyse (f) analiza
podaży i popytu
Angebot-Nachfrage Verhältnis (n)

stosunek podaży do popytu
Angebots- und Nachfragebildung
(f) kształtowanie podaży i popytu
Angebots- und Nachfrageelastizität
(f) elastyczność podaży i popytu
Angebots- und Nachfrageentwicklung
(f) kształtowanie się podaży i popytu
Angebots- und Nachfrageindex (m)

wskaźnik podaży i popytu
Angebots- und Nachfragekreuzela-
stizität (f) elastyczność popytu mieszana
Angebots- und Nachfrageschwan-
kungen (pl) wahania podaży i popytu
angeboten podawany
angebotener Preis (m) cena sprzedawcy,
cena notowana, cena podana
Angebotsakzelerator (m) akcelerator
podażowy
Angebotsanalyse (f) analiza podaży
Angebotsänderung (f) przesunięcie
podaży, zmiana podaży
Angebotsanstieg (m) wzrost podaży

Angebotsanstieg


