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Szanowni Państwo, 

Siła krajowych gospodarek opiera się przede wszystkim na stworzeniu korzystnego klimatu 
inwestycyjnego opartego o przejrzyste zasady, w którym przedsiębiorcy mogą się rozwijać 
i realizować kolejne, nawet najbardziej skomplikowane projekty.  Wzrastająca wartość 
amerykańskich inwestycji w Polsce jest dowodem na skuteczność obecnej strategii gospodarczej 
Polski. Kierunki nowej polityki wyznacza Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która 
gwarantuje długookresowy rozwój gospodarczy i określa cele ekonomiczne. Jest fundamentem 
dla rozwoju inwestycji w kraju. 

Stabilność otoczenia biznesowego w Polsce, atrakcyjność regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
członkostwo w wielu organizacjach międzynarodowych w połączeniu z pozytywnym prognozami 
gospodarczymi to gwarancja dobrze ulokowanej inwestycji. Krajowa polityka zapewnia wszystkim 
inwestorom bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, co w konsekwencji 
przekłada się na ich wartość i sukces. Amerykańscy inwestorzy to doceniają i coraz częściej 
decydują się na lokowanie swoich przedsięwzięć w naszym kraju. Co ważne, wzrastająca 
liczba reinwestycji wskazuje, że przedsiębiorcy są zadowoleni z tego, co Polska im oferuje oraz 
jak dobrze prowadzi się u nas biznes. To sygnał, że planują zostać w Polsce na dłużej. Polski 
rząd dokłada wszelkich starań, aby stworzyć optymalne warunki dla funkcjonowania i rozwoju 
zarówno rodzimych, jak i zagranicznych inwestorów. Poprawiamy otoczenie prawne prowadzenia 
działalności gospodarczej, m.in. poprzez kluczowe projekty, takie jak Konstytucja Biznesu, ustawa 
zmieniająca funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych, pakiet 100 zmian dla firm czy 
program Start in Poland. Według badania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 92% inwestorów 
zagranicznych jest zadowolonych z decyzji o zainwestowaniu w Polsce i zrobiłoby ten krok 
ponownie, gdyby mieli jeszcze raz podejmować decyzję inwestycyjną. 

Obecnie w USA działa ok. 60 polskich firm. Amerykańscy partnerzy są jednymi z kluczowych 
kontrahentów na naszym rynku. Wartość amerykańskich inwestycji w Polsce szacuje się na blisko 
42 mld dolarów, co przekłada się na ponad 220 tys. miejsc pracy. Coraz więcej amerykańskich 
firm inwestuje w sektor badań i rozwoju oraz w zaawansowane technologicznie projekty, 
a to na nich nam szczególnie zależy, co podkreślamy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Korzyści są obopólne. Obroty handlowe Polski z USA w 2017 r. osiągnęły rekordowy 
poziom 12,7 mld USD. To plus 22% w porównaniu do roku 2016, kiedy wartość obrotów 
handlowych wyniosła 10,5 mld USD. Jestem przekonana, że w najbliższych latach ich wartość 
będzie jeszcze większa. Wzrost wymiany handlowej Polski z USA w ostatnich dwóch latach jest 
efektem m.in. wzmocnionych działań dyplomacji ekonomicznej oraz realizowanych na tym rynku 
programów promocji. Spośród 12 branż objętych programem aż 9 realizowanych jest w Stanach 
Zjednoczonych. Nie bez znaczenia są takie wydarzenia, jak planowany pod koniec kwietnia 2018 r. 
Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy. 

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Emilewicz 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

List Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii Jadwigi Emilewicz
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Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy! 

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu niniejszy raport na temat inwestycji 
amerykańskich w Polsce. Z roku na rok amerykańskie firmy inwestują w Polsce coraz więcej. 
Rośnie też liczba członków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Nasi inwestorzy odgrywają kluczową rolę, wspierając Polskę w osiąganiu wysokich stóp wzrostu, 
rozwijaniu nowych sektorów oraz w tworzeniu silnej bazy pracowniczej i przyszłych możliwości. 
Od ponad dwudziestu pięciu lat mamy ten sam cel co każdy polski rząd – jest nim silna, stabilna, 
bezpieczna i zamożna Polska. 

Fakty i liczby przedstawione w tym raporcie dają imponujący obraz inwestycji i rozwoju 
naszych firm w Polsce. Amerykańskie przedsiębiorstwa są liderami w kluczowych sektorach 
wzrostowych, takich jak badania i rozwój, a także w szerokim spektrum dziedzin gospodarki, do 
których należą: centra usług wspólnych, technologie informacyjno-komunikacyjne, zaawansowana 
produkcja przemysłowa, usługi finansowe czy całkowicie nowe modele biznesowe. Wiele 
polskich firm jest dla naszych członków ważnymi partnerami nie tylko na rynku lokalnym, ale także 
w łańcuchach wartości i dostaw na całym świecie. 

Moim zdaniem dane te pokazują, że kapitał amerykański nadal ma ogromne szanse i możliwości 
w każdej części Polski. Zdecydowane dążenie tego kraju do rozwoju gospodarczego i wolności od 
1989 roku sprawiło, że Polska stała się jednym z kluczowych kierunków rozwoju dla inwestorów 
amerykańskich w Europie, a nawet na świecie.

Tony Housh 
Prezes 
Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

List Prezesa Amerykańskiej 
Izby Handlowej w Polsce 
Tony’ego Housha
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Polska jest krajem bogatym, różnorodnym gospodarczo, krajobrazowo i historycznie. To kraj, który 
z powodzeniem produkuje stal, ciężkie maszyny, odzież i żywiec, a także jest liderem w produkcji 
gier komputerowych, oprogramowania i luksusowych jachtów. W Polsce rozwinął się również 
sektor usługowy odpowiadającym globalnym trendom, z usługami IT na czele, wykorzystujący 
imponującą wiedzę, która drzemie w Polakach. 

W tym raporcie chcemy omówić kluczowego partnera dla Polski, jakimi są Stany Zjednoczone, 
a konkretnie firmy z kapitałem amerykańskim, które zainwestowały w Polsce. To siła 
amerykańskiej gospodarki, która stoi za inwestorami, stworzyła wyjątkowe warunki dla rozwoju 
polskiej gospodarki. Poprzez wiedzę, kapitał, rozmach i globalny zasięg firmy amerykańskie 
zdynamizowały potencjał Polski, wprowadzając ją na światowe rynki. 

Teraz w 2018 roku, jesteśmy w szczególnym dla polskiej gospodarki momencie, który po 
udanym okresie transformacji postkomunistycznej, jest pełen wyzwań i nadziei. Polska jest silną 
gospodarką i znaczącym graczem w Unii Europejskiej. Wyzwania, które stoją przed Polską, nie 
różnią się od tych, które dotyczą innych krajów Unii, czy nawet Stanów Zjednoczonych. Co więcej, 
w dziedzinach takich jak bankowość czy telekomunikacja, to Polska jest bardziej nowoczesna 
niż Stany Zjednoczone, dla których zmiana systemowa jest często znacznie trudniejsza niż 
wprowadzanie najnowszych systemów w Polsce. Dzisiaj Polska żyje start-upami i nowoczesną 
technologią, tak jak inne gospodarki tego świata.

Patrząc w przyszłość widzimy, że rola inwestorów amerykańskich w Polsce się nie wyczerpała, 
chociaż nabrała nowego wymiaru. Bliska współpraca gospodarcza między Polską a Stanami 
Zjednoczonymi, jest ciągle dla naszego kraju perspektywiczna i strategiczna, a dla strony 
amerykańskiej ciekawa, biorąc pod uwagę rozmiar polskiej gospodarki oraz znaczenie Polski 
w Europie. Co więcej, rozwój gospodarczy doprowadził naszych przedsiębiorców do takiej 
dojrzałości, że wiele firm widzi swój rozwój tylko na ogromnym i różnorodnym rynku, jakimi 
są Stany Zjednoczone. Śmiało możemy dziś mówić o trendzie polskich inwestycji w Stanach, 
zainteresowanie rynkiem amerykańskim jest duże i będzie wciąż rosło. Skoro charakter naszej 
współpracy nieco się zmienia, czas zastanowić się nad tą zmianą oraz jak najlepiej ją wykorzystać. 
Postarajmy się ułożyć wzajemne relacje tak, aby obie strony mogły wykorzystać ten potencjał dla 
dalszego wspólnego rozwoju i sukcesu naszych firm.

Dorota Dąbrowska-Winterscheid  
Dyrektor Zarządzająca

Słowo wstępne AmCham
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Słowo wstępne

Stacy Ligas
Partner, 
KPMG w Polsce

Niezmiernie miło jest nam przekazać w Państwa ręce 
najnowszy raport KPMG w Polsce oraz Amerykańskiej 
Izby Handlowej w Polsce (AmCham), którego celem 
jest przedstawienie obecnej sytuacji amerykańskich 
przedsiębiorstw działających w Polsce oraz ich wpływu na 
gospodarkę. Publikacja przedstawia dane dotyczące m.in. 
wartości inwestycji amerykańskich, wymiany handlowej 
między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz poziomu 
zatrudnienia i wynagrodzeń. Kluczową częścią są wyniki 
badania amerykańskich przedsiębiorstw, przedstawiające 
powody, dla których zdecydowali się oni ulokować swoje 
firmy nad Wisłą, wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć, oraz 
ich plany na przyszłość.

Od lat 90., czyli od momentu gdy kapitał zza Atlantyku zaczął 
napływać do Polski, działalność amerykańskich firm stała się 
jednym z filarów polskiej gospodarki. Obecnie zatrudniają one 
już ponad 220 tysięcy pracowników, a średnie wynagrodzenia 
w największych z nich przewyższają średnią dla całej 
gospodarki. 

Działalność amerykańskich firm to jednak nie tylko nowe 
miejsca pracy. Jak wynika z przeprowadzonego badania, 
podmioty te współpracują aktywnie z uczelniami i szkołami, 
inwestują w obszar badawczo-rozwojowy oraz prowadzą 
działalność CSR-ową. Dzięki temu przyczyniają się do wzrostu 
innowacyjności polskiej gospodarki oraz podnoszą etyczne 
standardy prowadzenia biznesu.

Pragniemy podziękować wszystkim firmom, które wzięły 
udział w badaniu. Mamy nadzieję, że lektura publikacji 
dostarczy Państwu wielu ciekawych spostrzeżeń na temat 
działalności amerykańskich inwestorów w Polsce. 
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Kluczowe wnioski

Amerykańskie przedsiębiorstwa znacząco przyczyniają się do rozwoju polskiej 
gospodarki

Firmy ze Stanów Zjednoczonych należą do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. 
Szacunki Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce pokazują, że wartość amerykańskich 
inwestycji po I kwartale 2018 roku sięgnęła 130 mld zł. 

Wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi przekracza 43 mld PLN 

W 2016 roku do Polski trafiły towary o łącznej wartości 23,4 mld zł, natomiast Polska 
wyeksportowała do USA produkty warte 20 mld zł. Najpopularniejszymi towarami 
sprowadzanymi zza Atlantyku były maszyny i urządzenia mechaniczne, statki powietrzne oraz 
przyrządy optyczne, fotograficzne i inne. Amerykanie chętnie kupowali maszyny i urządzenia, 
sprzęt elektroniczny oraz meble. 

Amerykańskie przedsiębiorstwa zatrudniają w Polsce 220 tys. osób

Firmy z kapitałem amerykańskim są jednymi z największych zagranicznych pracodawców. 
W 2015 roku pracowało w nich ponad 210 tys. osób, a według Amerykańskiej Izby Handlowej 
w Polsce firmy te zatrudniają obecnie 220 tys. pracowników. Całkowita kwota wynagrodzeń 
wypłaconych przez amerykańskie przedsiębiorstwa operujące w Polsce wyniosła blisko  
19,5 mld zł (5 mld dol.), co oznacza, że pracownicy zarabiali średnio około  
7,8 tys. zł miesięcznie.

Większość amerykańskich firm działa w województwie mazowieckim

Ponad połowa przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim ulokowała swoje siedziby 
w województwie mazowieckim. Co dziesiąta firma operuje w województwie dolnośląskim, 8% 
– w województwie śląskim, a 7% – w wielkopolskim. 

Amerykańskie przedsiębiorstwa inwestujące w Polsce są zintegrowaną częścią gospodarki i przyczyniają się do
jej wzrostu i rozwoju. Wartość inwestycji amerykańskich w Polsce po I kwartale 2018 roku mogła sięgnąć  
130 mld zł. Przedsiębiorstwa zza Atlantyku tworzą aż 220 tys. miejsc pracy, w których przeciętne wynagrodzenie 
jest wyższe niż analogiczna wartość dla całej gospodarki. Rozbudowana sieć partnerów biznesowych świadczy 
o wysokim poziomie integracji amerykańskich firm, które przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej w polskiej
gospodarce. Firmy amerykańskie są ponadto zaangażowane w działalność CSR-ową, dążą do parytetu płci wśród
pracowników, jak również intensywnie współpracują z uczelniami, tworząc wspólne projekty z obszaru badań
i rozwoju.

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



13Inwestycje amerykańskie w Polsce

Najwięcej inwestycji w sektorze usług

Działalność amerykańskich firm w Polsce jest zróżnicowana, dominują jednak przedsiębiorstwa 
produkcyjne i usługowe. Firmy członkowskie Amerykańskiej Izby Handlowej ulokowały już 
w Polsce ponad 150 fabryk. W 2016 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne koncentrowały 
się głównie wokół branży usługowej, w tym przede wszystkim w obszarze centrów usług 
wspólnych. 

Niestabilność prawa kluczowym wyzwaniem

Amerykańskie firmy działające w Polsce zwracają uwagę, że nie są w stanie nadążyć za często 
zmieniającymi się przepisami. Problem ten był wymieniany o wiele częściej niż na przykład 
trudności z rekrutowaniem nowych pracowników. Badane przedsiębiorstwa obawiają się 
również rosnącej konkurencji i braku stabilności politycznej. 

Amerykańskie przedsiębiorstwa starają się zachować parytet płci

W prawie 40% ankietowanych firm z kapitałem amerykańskim kobiety stanowią około połowy 
wszystkich pracowników, a w blisko co trzecim przedsiębiorstwie pracuje ich więcej niż 60%. 
W przypadku stanowisk kierowniczych kobiety stanowią około połowy kadry zarządzającej 
w prawie 30% firm.

Firmy z amerykańskim kapitałem angażują się w działalność CSR-ową

Większość podmiotów objętych badaniem uczestniczy w różnego rodzaju akcjach 
charytatywnych i edukacyjnych. Duże firmy często powołują do życia własne fundacje, które 
realizują zadania z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 

Intensywna współpraca ze szkołami i uczelniami 

Najpopularniejszą formą współpracy ze szkołami jest oferowanie praktyk uczniom i studentom. 
Amerykańskie firmy tworzą także własne, dedykowane programy edukacyjne, które mogą 
wspierać młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy bądź angażować ich w projekty 
społeczne. Istotne z punktu widzenia zwiększania innowacyjności Polski jest realizowanie 
wspólnych projektów B+R przez firmy i uczelnie.

Amerykańskie firmy są wysoce zintegrowane z polską gospodarką

Blisko 1/4 inwestorów ze Stanów Zjednoczonych uczestniczących w badaniu zainwestowała 
w Polsce już ponad miliard złotych. Co piąty badany utrzymuje relacje z ponad 500 lokalnymi 
partnerami biznesowymi.
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Polska stała się atrakcyjnym rynkiem dla amerykańskich firm tuż po transformacji systemowej  
w 1989 roku. W latach 90. inwestorzy zza Atlantyku widzieli w Polsce jeden z najważniejszych rynków 
spośród krajów byłego bloku wschodniego. Od tamtej pory amerykańskie przedsiębiorstwa  
należą do jednych z największych zagranicznych pracodawców.

Amerykańskie firmy działające w Polsce są obecne we wszystkich najważniejszych sektorach gospodarki, 
jednak najwięcej miejsc pracy generują w przetwórstwie przemysłowym i usługach. Osiemdziesiąt firm 
produkcyjnych, będących członkami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, posiada w sumie ponad  
150 fabryk. Oznacza to że inwestorzy są zadowoleni z wyboru Polski jako miejsca ulokowania inwestycji 
i otwierają tu kolejne zakłady. 

Do jednej z największych inwestycji w sektorze usług w ostatnich latach należało otwarcie siedziby 
amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan Chase, gdzie pracę znajdzie nawet 5 tys. osób. Ponadto Polska 
od wielu lat jest bardzo ważnym miejscem lokowania amerykańskich centrów usług wspólnych. W 2017 roku 
pracowało w nich ponad 73 tys. osób. W ostatnich latach największe amerykańskie inwestycje w sektorze SSC to 
między innymi Hewlett Packard, UPS czy 3M.  

Obecność amerykańskiego kapitału to także media i komunikacja. Jedną z bardziej spektakularnych inwestycji 
w tym sektorze było przejęcie telewizji TVN przez Scripps Networks, który następnie został zakupiony przez 
amerykańskiego giganta Discovery Communications. 

mazowieckie

53%
dolnośląskie

10%

 wielkopolskie

7%
pomorskie

6%
małopolskie

4%

podkarpackie

3%
łódzkie

3%

śląskie

8%

Pozostałe 
województwa mniej 
niż 3%. Uwzględniono 
487 największych 
spółek należących 
do globalnych 
amerykańskich grup 
kapitałowych. 

Lokalizacja firm z udziałem kapitału amerykańskiego w Polsce 

Źródło:  Opracowanie KPMG na podstawie bazy danych Amadeus
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Źródło:  Opracowanie KPMG na podstawie danych BEA

2015

Zatrudnienie:

212 tys.*

Średnie wynagrodzenie 
miesięczne na pracownika:

7,8 tys. PLN

Światowy kryzys gospodarczy nie 
miał dużego wpływu na przychody 
amerykańskich firm w Polsce. Od 
2010 roku rosły one systematycznie, 
a pierwszym rokiem, w którym 
zanotowano spadek, był rok 2015. 
Podobnie wyglądała sytuacja 
z wartością aktywów – za wyjątkiem 
2014 roku, utrzymywała się ona na 
tym samym poziomie lub wzrastała. 
Pomimo rosnących przychodów 
dochody netto przedsiębiorstw 
z amerykańskim kapitałem nie 
wykazywały tendencji rosnącej 
i w okresie 2010–2015 wahały się 
pomiędzy 2,3 mld dol. a 3,3 mld dol. 

76,5

Aktywa Przychody 
ze sprzedaży

Wynik finansowy 
netto

64 67,6 70,7 76,2 74,1

40,1

2,7 3,3 2,3 3,1 2,7

40,5 41,8 41,8
45,9 44,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Źródło:  Opracowanie KPMG na podstawie danych BEA

Ponad połowa amerykańskich 
przedsiębiorstw działających w Polsce 
ulokowana jest w województwie 
mazowieckim; co dziesiąta firma 
znajduje się w województwie 
dolnośląskim, a 8% przedsiębiorstw 
wybrało na miejsce swojej działalności 
województwo śląskie.

Firmy z kapitałem amerykańskim są 
jednymi z największych zagranicznych 
pracodawców – w 2015 roku pracowało 
w nich prawie 212 tys. osób, aż o 18% 
więcej niż w 2012 roku. W 2015 
roku całkowita kwota wynagrodzeń 
wypłaconych przez amerykańskie 
przedsiębiorstwa operujące w Polsce 
wyniosła blisko 19,5 mld zł (5 mld dol.)
czyli średnio prawie 7,8 tys.zł brutto 
miesięcznie na pracownika. 

Przychody, wynik finansowy i aktywa firm z udziałem kapitału amerykańskiego 
działających w Polsce (mld USD)

Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie w firmach z kapitałem amerykańskim działających 
w Polsce

* według danych AmCham amerykańskie firmy zatrudniają obecnie 220 tys. osób w Polsce
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Lista największych amerykańskich inwestorów w Polsce (wg przychodów)

Inwestor Spółka Lokalizacja
Przychody 

(tys. zł)
Rok

1
PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL INC.

PHILIP MORRIS POLSKA 
DISTRIBUTION SP. Z O.O.

Kraków 9 813 224 2016

PHILIP MORRIS POLSKA S.A. Kraków 645 466 2016

PMI SERVICE CENTER EUROPE SP. Z O.O. Kraków 387 013 2016

PHILIP MORRIS POLSKA TOBACCO SP. Z O.O. Kraków 42 217 2016

2 F&P Holdings INC

CAN-PACK S.A. Kraków 5 797 000 2016

CAN-PACK FOOD AND INDUSTRIAL PACKAGING 
SP. Z O.O.

Dębica 364 683 2015

CP GLASS S.A. Kraków 273 424 2016

CAN-PACK METAL CLOSURES SP. Z O.O. Kraków 116 247 2015

BEVPACK ENGINEERING SERVICES SP. Z O.O. Kraków 46 772 2016

CP RECYCLING ORGANIZACJA  
ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

Kraków 39 697 2016

CP RE SP. Z O.O. Kraków 37 091 2015

3 CARGILL INC
CARGILL POLAND SP. Z O.O. Warszawa 4 591 256 2016

ELEWATOR W KORONOWIE SP. Z O.O. Koronowo 29 665 2016

4 WHIRLPOOL CORP
INDESIT COMPANY POLSKA SP. Z O.O. Łódź 3 502 833 2015

WHIRLPOOL POLSKA SP. Z O.O. Wrocław 2 290 057 2015

5 INTERNATIONAL PAPER CO

INTERNATIONAL PAPER (POLAND) HOLDING  
SP. Z O.O.

Kwidzyn 2 443 093 2014

INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN SP. Z O.O. Kwidzyn 2 461 119 2016

INTERNATIONAL PAPER POLSKA SP. Z O.O. Kraków 148 533 2015

INTERNATIONAL PAPER CELLULOSE FIBERS 
(POLAND) SP. Z O.O.

Gdańsk 101 077 2016

TOR-PAL SP. Z O.O. PPH Kwidzyn 77 688 2016

6 FORD MOTOR CO FORD POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2 521 200 2016

7 LEAR CORP LEAR CORPORATION POLAND II SP. Z O.O. Tychy 2 450 847 2016

8 CITIGROUP

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A  Warszawa 2 443 661 2016

CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED Warszawa 384 997 2013

CITIBANK EUROPE Plc Warszawa 47 892 2013

9
INTERNATIONAL BUSINESS 
MACHINES CORP

IBM POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2 047 383 2015

IBM GLOBAL SERVICES DELIVERY CENTRE 
POLSKA SP. Z O.O.

Wrocław 832 203 2016

IBM POLSKA BUSINESS SERVICES SP. Z O.O. Warszawa 151 045 2015

10 COMMERCIAL METALS CO CMC POLAND SP. Z O.O. Zawiercie 2 023 308 2016

11 AUTOLIV, INC. AUTOLIV POLAND SP. Z O.O. Oława 1 956 325 2016

12
JOHNSON CONTROLS 
HOLDING COMPANY INC.

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL SP. Z O.O. Warszawa 1 801 030 2015

ADIENT SEATING POLAND SP. Z O.O.
Siemianowce 
Śląskie

1 432 427 2016

13 DISCOVERY INC

TVN S.A. Warszawa 1 773 470 2016

TVN MEDIA SP. Z O.O. Warszawa 334 239 2015

STAVKA SP. Z O.O. Warszawa 45 522 2015

14
MONDELEZ 
INTERNATIONAL INC

MONDELEZ POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 1 690 852 2015

MONDELEZ POLSKA PRODUCTION SP. Z O.O. Warszawa 525 719 2015

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie bazy danych Amadeus
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Inwestor Spółka Lokalizacja
Przychody 

(tys. zł)
Rok

15 PEPSICO INC

PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND  
SP. Z O.O.

Warszawa 1 634 589 2015

PEPSICO CONSULTING POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 811 023 2014

FRITO LAY POLAND SP. Z O.O.
Grodzisk 
Mazowiecki

632 985 2015

PEPSICO LOGISTYKA SP. Z O.O.
Grodzisk 
Mazowiecki

205 715 2015

FRITO LAY SP. Z O.O. Warszawa 137 509 2015

16 GENERAL ELECTRIC CO

BANK BPH S.A  Warszawa 1 512 781 2015

GE POWER CONTROLS SP. Z O.O." Bielsko-Biała 969 329 2015

AVIO POLSKA SP. Z O.O. Bielsko-Biała 570 280 2016

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 393 051 2016

LM WIND POWER BLADES (POLAND) SP. Z O.O. Łozienica 293 909 2015

GE POWER CONTROLS POLSKA SP. Z O.O. Kłodzko 283 792 2016

GE POWER CONTROLS S.A. Łódź 231 331 2014

UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND  
SP. Z O.O.

Dzierżoniów 137 503 2016

ALSTOM RENEWABLE POLAND SP. Z O.O. Elbląg 127 245 2015

GENERAL ELECTRIC POLAND SP. Z O.O. Warszawa 40 252 2014

LABORATORIUM BADAŃ NAPĘDÓW LOTNICZYCH 
POLONIA AERO SP. Z O.O.

Zielonka 26 965 2016

17
GOODYEAR TIRE & 
RUBBER CO

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. Dębica 1 680 226 2016

GOODYEAR DUNLOP TIRES POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 546 877 2015

18 TECH DATA CORP
TECH DATA POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 1 458 839 2012

TD AS POLAND SP. Z O.O. (AVNET SP. Z O.O. ) Warszawa 397 125 2016

19 HAVI Europe Holding LLC HAVI LOGISTICS SP. Z O.O. Warszawa 1 451 501 2016

20
RR DONNELLEY & SONS 
CO

LSC COMMUNICATIONS EUROPE SP. Z O.O. Kraków 1 412 158 2016

LSC COMMUNICATIONS POLAND SP. Z O.O. Starachowice 174 581 2016

RR DONNELLEY POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 24 966 2016

21 TENNECO INC

TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O. Rybnik 1 393 839 2016

TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE  
SP. Z O.O.

Gliwice 424 26 2015

TENNECO SILESIA SP. Z O.O. Stanowice 48 016 2015

22
SUPERIOR INDUSTRIES 
INTERNATIONAL INC

UNIWHEELS PRODUCTION (POLAND)  
SP. Z O.O.

Stalowa 
Wola

1 342 751 2015

23 CENTURY CASINOS INC CASINOS POLAND SP. Z O.O. Warszawa 1 379 334 2016

24 MR MICHAEL S DELL

DELL SP. Z O.O. Warszawa 1 372 195 2015

DELL PRODUCTS (POLAND) SP. Z O.O. Łódź 138 599 2015

EMC COMPUTER SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 79 677 2015

25 MR CARL C ICAHN

FEDERAL-MOGUL GORZYCE SP. Z O.O. Gorzyce 1 275 024 2015

FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. Gdańsk 361 08 2016

WALSRODER CASINGS POLSKA SP. Z O.O.
Nowa Wieś 
Legnicka

96 727 2015

VISKASE POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 35 151 2015

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie bazy danych Amadeus
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Inwestor Spółka Lokalizacja
Przychody 

(tys. zł)
Rok

26 PPG INDUSTRIES INC

PPG POLIFARB CIESZYN S.A. Cieszyn 1 322 434 2016

PPG DECO POLSKA SP. Z O.O. Wrocław 646 385 2016

PPG INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O. Gliwice 316 762 2015

PH CHEMIA LUBLIN S.A. Lublin 27 156 2015

27
UNITED  
TECHNOLOGIES CORP

PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A. Rzeszów 1 258 597 2015

UTC AEROSPACE SYSTEMS WROCŁAW SP. Z O.O. Wrocław 447 164 2016

PRATT & WHITNEY KALISZ SP. Z O.O. Kalisz 386 086 2015

HS POLAND HOLDINGS SP. Z O.O. Wrocław 380 346 2015

UTC CCS MANUFACTURING POLSKA  
SP. Z O.O.

Ropczyce 275 454 2015

CARRIER CHŁODNICTWO POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 144 828 2014

UTC FIRE & SECURITY SP. Z O.O. Gdańsk 68 171 2016

CARRIER TRANSICOLD POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 64 552 2015

CARRIER POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 56 481 2016

PRATT & WHITNEY TUBES SP. Z O.O. Niepołomice 43 022 2015

HS KALISZ SP. Z O.O. Kalisz 28 547 2016

28
Mcd Europe Holdings  
S.A R.L.

MCDONALD' S POLSKA SP. Z O. O. Warszawa 1 184 928 2015

29 JABIL, INC.
JABIL CIRCUIT POLAND SP. Z O.O. Kwidzyn 1 204 334 2016

JABIL ASSEMBLY POLAND SP. Z O.O. Kwidzyn 205 561 2016

30
UNITED PARCEL  
SERVICE INC

UPS POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 1 185 509 2016

UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O. Warszawa 89 274 2015

UPS GLOBAL BUSINESS 
SERVICES POLSKA SP. Z O.O.

Wrocław 80 245 2016

POLTRAF SP. Z O.O. Błonie 66 532 2015

31 3M CO

3M WROCŁAW SP. Z O.O. Wrocław 1 129 566 2016

3M POLAND SP. Z O.O. Kajetany 621 569 2015

3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O. Wrocław 437 278 2015

3M SERVICE CENTER EMEA SP. Z O.O. Wrocław 75 896 2016

32 EXIDE TECHNOLOGIES EXIDE TECHNOLOGIES S.A. Poznań 1 108 980 2015

33 JOHNSON & JOHNSON JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O. Warszawa 1 095 399 2015

34
COOPER-STANDARD 
HOLDINGS INC

COOPER STANDARD POLSKA SP. Z O.O. Bielsko-biała 1 032 639 2016

CSF POLAND SP. Z O.O. Częstochowa 210 937 2015

COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW 
SP. Z O.O.

Warszawa 69 169 2015

35 SONOCO PRODUCTS CO
SONOCO POLAND PACKAGING SERVICES 
SP. Z O.O.

Łódź 959 700 2015

SONOCO - ALCORE SP. Z O.O. Warszawa 59 660 2016

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie bazy danych Amadeus
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Polsko-amerykańska wymiana towarowa (mld USD)

W 2013 roku wartość eksportu z Polski do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy przekroczyła 4 mld dol. i od 
tamtej pory utrzymuje się na zbliżonym poziomie. W 2016 roku Polska wyeksportowała towary o wartości 4,8 
mld dol., nabyła zaś produkty o łącznej wartości 5,6 mld dol. Pomimo że saldo obrotów jest nadal ujemne, to luka 
zmniejsza się i w roku 2014 różnica między wartością eksportu a importu była najmniejsza od wielu lat. 

Wśród najpopularniejszych towarów sprowadzonych zza Atlantyku znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne, 
statki powietrzne, przyrządy optyczne i pomiarowe oraz pojazdy nieszynowe. Polska najczęściej eksportuje 
maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt RTV oraz meble.

Stany Zjednoczone to również ważny partner pod względem wymiany usług. W 2016 roku kraj ten był trzecim 
największym nabywcą polskich usług za granicą oraz czwartym największym dostawcą usług do Polski. 

Import do Polski z USA Eksport z Polski do USA Saldo

-1,5

-0,7 -0,6 -0,8 -0,8

5,1
5,5 5,5 5,3

4,5

5,6
4,84,94,8

3,6

2012 2013 2014 2015 2016

Wymiana towarowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Najwięksi zagraniczni dostawcy usług do Polski (2016)

Najwięksi nabywcy polskich usług za granicą (2016)
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Hiszpania* 45,4

Wielka Brytania 44,9

Stany Zjednoczone 130,0

Stany Zjednoczone 79,0

Niemcy 151,0

Francja 80,5

Inwestycje amerykańskie w Polsce na koniec Q1 2018 (mld PLN)

Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce na koniec 2016 roku (mld PLN, według kraju 
siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej)

Według szacunków Amerykańskiej Izby Handlowej wartość amerykańskich inwestycji po I kwartale 2018 roku 
wyniosła 130 mld zł.

Dane Bureau of Economic Analysis pokazują, że Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej 
pod względem wartości amerykańskich inwestycji. Z powodu stosowanej metodologii dane te różnią się od danych 
prezentowanych przez NBP, jednak pozwalają na porównanie poziomu inwestycji w krajach regionu. Na koniec 
2016 roku amerykańskie przedsiębiorstwa zainwestowały w Polsce 11,6 mld dol., na Węgrzech - 6,6 mld dol., 
w Czechach - 5,5 mld dol., a w Rumunii - 2,6 mld dol. Pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie były aż tak 
znaczącymi graczami w rywalizacji o amerykański kapitał – wartość inwestycji w tych państwach nie przekroczyła  
1 mld dol. na koniec 2016 roku

Źródło:  Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Źródło:  Opracowanie KPMG na podstawie NBP
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Stopa zwrotu z kapitału dla największych inwestorów zagranicznych w Polsce (2016) 

Inwestycje amerykańskich przedsiębiorstw przyniosły im 3 mld dol. zysku netto w 2016 roku. Stopa zwrotu  
z kapitału w ich przypadku wyniosła 13,9% i była wyższa niż średnia dla 14 największych inwestorów zagranicznych 
w Polsce oraz wyższa niż średnia dla całej Europy. Większy zwrot z kapitału zainwestowanego w Polsce uzyskały 
firmy francuskie, brytyjskie i belgijskie. 

Źródło:  Opracowanie KPMG na podstawie danych NBP
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1. Pratt and Whitney
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3. Avio Polska (GE Aviation)
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5. MB Aerospace Rzeszów
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Wybrane firmy z amerykańskim kapitałem działające w Polsce
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1. Philip Morris Polska
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1. Panattoni Development Europe

2. Globe Trade Center
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4. Jones Long Lassale
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3. Covance Polska
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Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie bazy danych Amadeus oraz danych AmCham
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Napływ kapitału z tytułu polskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich  
w Stanach Zjednoczonych (mld PLN)

Wartość polskich inwestycji w Stanach Zjednoczonych wyniosła 3,7 mld zł na koniec 2016 roku, co stanowiło 
wzrost o blisko 14% w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Głównymi obszarami zaangażowania kapitałowego polskich firm w Stanach Zjednoczonych było przetwórstwo 
przemysłowe i górnictwo. Obie te gałęzie odpowiadały za 70% wartości skumulowanej wszystkich inwestycji. Na 
drugim miejscu znalazły się usługi, jednak ich wartość była prawie 3-krotnie niższa niż firm przemysłowych. Poziom 
inwestycji w pozostałych gałęziach gospodarki, tj. budownictwie i rolnictwie, był minimalny.

Obecność polskich firm w Stanach Zjednoczonych nie ogranicza się jedynie do biur sprzedaży. W ostatnich 
latach kilka polskich spółek produkcyjnych otworzyło swoje zakłady w USA, m.in. w stanie Virginia czy Indiana. 
Ponadto coraz więcej firm odważnie stawia kroki w niezwykle konkurencyjnym środowisku Doliny Krzemowej, 
gdzie funkcjonuje już ponad 20 polskich przedsiębiorstw. Warto również zauważyć, że firmy znad Wisły dokonują 
akwizycji na amerykańskim rynku, przejmując lokalnych rywali.
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Polskie inwestycje zagraniczne w USA wg branż (2016)
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Wybrane inwestycje polskie w Stanach Zjednoczonych 

Korona 

Jeden z największych na świecie producentów świec i dostawca marek własnych, tzw. private label dla 
międzynarodowych koncernów oraz jeden z największych producentów świec zapachowych w Europie. 
W USA firma rozpoczęła działalność w 2014 roku, inwestując w zakład produkcyjny o wartości 18 mln 
dol. ulokowany w stanie Virginia (Pulaski County). 

Com.40

Warta 30 mln dol. fabryka wielkopolskiej firmy była trzecią co do wielkości zagraniczną inwestycją 
typu greenfield w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Docelowo zatrudnienie w zakładzie w Virginii, 
produkującym meble i akcesoria dla sklepów IKEI, miało znaleźć ponad 800 osób. 

Selena

Producent chemii budowlanej w 2008 roku otworzył zakład produkcyjny w stanie Indiana, wytwarzający 
towary na rynek amerykański, kanadyjski i meksykański. Ze względu na poprawiające się wyniki 
finansowe w tamtejszym regionie firma zdecydowała się na poszerzenie oferty produktowej pod koniec 
2013 roku.

Brainly

Polska platforma Brainly wspierająca uczniów w rozwiązywaniu szkolnych zadań jest obecna w ponad 35 
krajach. W 2017 roku firma z Krakowa przejęła amerykański serwis edukacyjny Bask, który specjalizował 
się w tworzeniu krótkich filmów do nauki. Aby zdobyć amerykański rynek, firma otworzyła biuro 
w Nowym Jorku. 

KGHM 

W 2012 roku polski potentat miedziowy KGHM kupił kanadyjską spółkę Quadra FNX, która posiada 
kopalnie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych i Chile. Kopalnia w Arizonie (Carlota Mine) zajmuje się 
ługowaniem na hałdach, a w Nevadzie (Robinson Mine) odkrywkowym wydobyciem miedzi i złota.

Inglot 

Polski producent kosmetyków otworzył swój pierwszy salon sprzedaży w Nowym Jorku w 2009 
roku. Obecnie Inglot posiada w USA już ponad 30 punktów sprzedaży, z czego najwięcej znajduje się 
w Kalifornii. 

Asseco 

Jeden z największych wytwórców oprogramowania w Europie dokonuje ekspansji za granicą poprzez 
przejęcia Sapiens International Corporation, z grupy Asseco. W 2014 roku przejął amerykańską 
spółkę Knowledge Partners International (KPI) specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania 
podejmowaniem decyzji,a także w usługach i szkoleniach. 

Cinkciarz.pl 

Internetowy kantor wymiany walut, z którego usług korzystają m.in przedsiębiorstwa, instytucje 
oraz klienci indywidualni. Należy do organizacji SWIFT, zrzeszającej największe banki oraz instytucje 
finansowe. Poza Polską Cinkciarz.pl funkcjonuje pod nazwą Conotoxia. W 2015 roku firma otworzyła 
biuro w Chicago i stała się oficjalnym sponsorem zespołu Chicago Bulls.

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie desk research
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5
Doświadczenia
amerykańskich 
firm  
działających   
w Polsce  
- badanie ankietowe
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przed 1950 1%

8%

28%

63%

1950-1989

1990-2004

2005-2017

Badanie firm z kapitałem amerykańskim działających na polskim rynku                             

Badanie zostało zrealizowane na grupie 142 firm amerykańskich działających na polskim rynku (członków 
AmCham). Respondenci zostali zapytani między innymi o genezę lokalizacji ich inwestycji w Polsce, prowadzoną 
działalność badawczo-rozwojową oraz w zakresie CSR, strukturę zatrudnienia i sposób wejścia na rynek. Badanie 
miało również na celu poznanie profili działalności inwestorów amerykańskich w Polsce, ich planów na przyszłość, 
największych wyzwań i ryzyk, z jakimi mierzą się na co dzień. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w styczniu i lutym 2018 roku. 

Historia obecności amerykańskich firm w Polsce liczy już kilkadziesiąt lat. Pierwsze przedsiębiorstwa zza 
Atlantyku działały w naszym kraju już przed wojną. W PRL-u pomimo zimnej wojny amerykańskim firmom udawało 
się prowadzić biznes nad Wisłą. Prawdziwy boom inwestycyjny nastąpił po 1989 roku, a przedsiębiorstwa 
z amerykańskim kapitałem należały do pionierów zagranicznych inwestorów w Polsce. 

Profil respondenta

Rok rozpoczęcia działalności w Polsce

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce
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Struktura badanych firm według branży

19%

6%

4%

20%6%

23%

1%
16%

5%

Budownictwo 
i nieruchomości

 Inne

Centra Usług Wspólnych 
lub Outsourcingu

Usługi profesjonalne 
i B2B

Sektor finansowy, 
holdingi, fundusze

Przetwórstwo 
przemysłowe

Handel hurtowy 
i detaliczny

Transport, 
spedycja i logistyka

 IT, telekomunikacja

eksportowało 
w ubiegłym roku towary 

o łącznej wartości 
powyżej 100 mln PLN

 importowało 
w ubiegłym roku towary 

o łącznej wartości 
powyżej 100 mln PLN

deklaruje roczne 
przychody powyżej 

100 mln PLN

33% 32% 65%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce.

Dodatkowe informacje o ankietowanych
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41%

15%

12%

10%

9%

2%

5%

5%

1%Fuzja

Franczyza

Prywatyzacja

Przedstawicielstwo handlowe

Ustanowienie nowej spółki

Joint venture

Inny

Przejęcie lokalnej firmy

Inwestycja typu „greenfield”

Wejście na polski rynek

Sposób rozpoczęcia działalności w Polsce

Przeważający odsetek ankietowanych firm rozpoczął działalność w Polsce poprzez inwestycję greenfield, a więc 
stawiając zakład na terenie niezabudowanym, bez dostępnej infrastruktury. Nieco mniej popularnymi metodami 
wejścia na polski rynek było przejęcie lokalnej firmy, współpraca typu joint venture lub utworzenie nowej spółki.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Inny:  
Na przykład:

• Wejście przez giełdę 
• Zakup licencji
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Ważny rynek zbytu dla naszych 
produktów/usług

Wynik strategii rozwoju 
międzynarodowego naszej firmy

Obecność klientów i partnerów biznesowych 
w Polsce

Niskie koszty usług/produkcji�w Polsce

Inne

Wysoka jakość usług/produkcji�w Polsce

54%

53%

30%

16%

12%

10%

Najczęściej wymienianym przez amerykańskich inwestorów powodem rozpoczęcia działalności w Polsce było 
znaczenie lokalnego rynku zbytu dla produktów lub usług oferowanych przez te firmy. Dużą rolę odgrywała 
też międzynarodowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Co ciekawe, wbrew popularnej opinii, że zagraniczni 
inwestorzy otwierają swoje przedstawicielstwa lub zakłady w Polsce ze względu na niskie koszty pracy, jedynie 
niewielki procent respondentów wskazał na taką motywację. Jednocześnie równie małe znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji o inwestycji miał wysoki poziom jakości usług świadczonych w Polsce. Zdecydowanie 
ważniejsze były czynniki związane z rozmiarem i chłonnością polskiego rynku. Wśród mniej popularnych powodów 
wymienianych przez amerykańskich inwestorów znalazły się: rodzinne związki właściciela z Polską, stabilność 
polityczno-gospodarcza kraju bądź dostrzeżenie niszy na polskim rynku. 

Przyczyny rozpoczęcia działalności w Polsce

Rodzaje działalności prowadzonych w Polsce

Centra 
B+R

Biura 
sprzedaży

InneCentra dystrybucyjne, 
logistyczne

Centra Usług 
Wspólnych

33%

44%

33%

46%

27%

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź

Inne: 
Na przykład:

• Związki rodzinne z Polską
• Dostrzeżenie niszy
• Transformacja systemowa
• Kryzys w USA

Inne: 
Na przykład:

• Spółki portfelowe
• Elektrownie
• Stacje benzynowe
• Restauracje

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź

Fabryki

36%
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Inne: 
Na przykład:

• Spółki portfelowe
• Elektrownie
• Stacje benzynowe
• Restauracje

Orientacyjna liczba partnerów biznesowych w Polsce

Całkowita wartość dotychczasowych inwestycji firmy w Polsce

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Międzynarodowi inwestorzy wywierają wpływ na lokalną gospodarkę poprzez tworzenie sieci powiązań z lokalnym 
dostawcami i partnerami biznesowymi. Amerykańskie przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej współpracują z nie 
więcej niż 50 polskimi firmami. Warto jednak odnotować, że co piąty inwestor ze Stanów Zjednoczonych ma relacje 
z ponad 500 lokalnymi partnerami biznesowymi. Dane te obrazują, jak dobrze zintegrowani z polską gospodarką są 
amerykańscy inwestorzy.

Liczba zaangażowanych partnerów odpowiada mniej więcej strukturze firm pod względem wielkości inwestycji. 
Ponad połowa badanych przedsiębiorstw zadeklarowała, że dotychczasowa, całkowita wartość ulokowanego kapitału 
w Polsce nie przekroczyła 100 mln zł, a prawie 1/4 to wielkie firmy, które zainwestowały już ponad 1 mld zł kapitału 
w naszym kraju.  

35%23%
8%

11% 23%

Poniżej 10 mln PLN

Ponad 1 000 mln PLN

11 mln PLN – 100mln PLN

501 mln PLN – 1 000 mln PLN

101 mln PLN – 500 mln PLN

35%
Do 10 mln PLN

20%
23%

14% 14%

8%

21%

Poniżej 25 25-50 51-100 101-250 251-500 Ponad 500

© 2018 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



42 Inwestycje amerykańskie w Polsce

Działalność badawczo-rozwojowa 
amerykańskich inwestorów

Odsetek firm według liczby pracowników zatrudnionych w obszarze B+R

Odsetek firm według deklarowanej wartości 
inwestycji w B+R (mln PLN)

65%

10%

6%

16%
3%
101-200 1-100 

pracowników

201-300

301-400

>501

45%

15%
10%

5%

10%

15%

<10 mlnPLN

11-20

21-30

31-40

41-50

>50

 Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Blisko co trzecia amerykańska firma 
biorąca udział w badaniu zadeklarowała, 
że jest aktywna w obszarze B+R. W co 
czwartej badanej firmie w działach 
badawczo-rozwojowych pracuje ponad 
100 osób, a w co dziesiątej – więcej niż 
500. Przeszło połowa amerykańskich 
przedsiębiorstw przeznacza na działalność 
B+R więcej niż 10 mln zł.  

Dominującym obszarem innowacyjnych 
przedsięwzięć są prace związane 
z technologią informacyjną. Popularne 
są także projekty dotyczące rozwoju 
produktu oraz badania kliniczne.  
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50%

25%

20%

13%

24%

Inwestycja typu „greenfield”

Tak, oferuje praktyki dla
uczniów/studentów

Tak, ma inny dedykowany
 program edukacyjny

Tak, opracowuje wspólne
 programy nauczania

Tak, realizuje wspólny program
 w zakresie B+R/transferu technologii

12%Nie, ale planuje

11%

11%

Tak, wspiera finansowo
 wybraną szkołę(y) lub uczelnię

Tak, oferuje stypendia dla
 najzdolniejszych uczniów/studentów

Nie

Czy firma współpracuje ze szkołami lub uczelniami?

Amerykańskie przedsiębiorstwa obecne w Polsce aktywnie współpracują ze szkołami i uczelniami. Aż 64% 
ankietowanych zadeklarowało, że kooperuje z jednostkami edukacyjnymi. Współpraca taka polega najczęściej na 
oferowaniu praktyk dla najzdolniejszych uczniów i studentów. Co czwarta firma stworzyła własne, dedykowane 
programy edukacyjne. Mogą one polegać na przykład na wspieraniu młodych ludzi na rynku pracy poprzez 
budowanie u nich postawy przedsiębiorczości, angażowania w projekty społeczne lub budowanie wartości 
społeczeństwa obywatelskiego. Programy edukacyjne oferowane przez firmy mogą być również zorientowane 
na konkretne umiejętności. Przykładowo jedna z czołowych spółek informatycznych proponuje uczniom szkolenia 
w obszarze IT i zarządzania w IT. 

Pozytywnym sygnałem jest fakt, że stosunkowo dużo przedsiębiorstw współpracuje z czołowymi polskimi 
uczelniami przy opracowywaniu wspólnych programów nauczania, dzięki czemu studia zyskują praktyczny wymiar.
Pomoże to z pewnością młodym ludziom w wejściu na rynek pracy. Nie do przecenienia jest także nawiązywanie 
relacji firm z uniwersytetami w obszarze R&D, co jest jednym z kluczowych kryteriów powodzenia projektów 
innowacyjnych.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce. Respondent mógł wybrać więcej niż 1 odpowiedź
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Poza współpracą z lokalnymi przedsiębiorcami i uczelniami 
amerykańscy przedsiębiorcy wspierają lokalne społeczności 
oraz potrzebujących w ramach działań z zakresu Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Aż 71% badanych 
firm zadeklarowało, że są aktywne w tym obszarze. 
Najpopularniejszymi formami działalności CSR-owej jest 
współpraca i wspieranie wybranych fundacji. Szczególną 
popularnością cieszy się zbieranie datków dla potrzebujących 
w ramach znanych, ogólnopolskich akcji charytatywnych.  
Wśród największych przedsiębiorstw dominuje trend 
realizowania działań CSR-owych w ramach własnych fundacji. 
Wiele firm prowadzi także programy dożywiania dzieci, 
część postawiła na programy aktywizacji zawodowej grup 
wykluczonych. Innymi wymienianymi obszarami działalności są 
krwiodawstwo, ochrona dziedzictwa kulturowego bądź edukacja 
finansowa. 

Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego 
amerykańskich inwestorów w Polsce

Jak wynika z przeprowadzonego badania, działające w Polsce firmy z amerykańskim kapitałem mogą być uznane za 
równościowe pod względem parytetu płci. W czterech na dziesięć przedsiębiorstw kobiety stanowią między 40% 
a 59% pracowników. W przypadku stanowisk kierowniczych odsetek ten jest nieco niższy – w 27% firm kobiety  
stanowią około połowy kadry zarządzającej, a w 7% przypadków znacząco przeważają one nad mężczyznami, 
stanowiąc od 80% do 100% kadry zarządzającej.

71%
Tak

29%
Nie

Zaangażowanie w programy  
CSR lub dobroczynne

Odsetek kobiet wśród pracowników firmy Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

80-100%

0-19%

20-39%

40-59%

60-79%

80-100%

20%

29%

27%

17%

7%

9%

22%

39%

23%

7%

Procent kobiet wśród 
pracowników

Procent firm Procent kobiet na 
stanowiskach kierowniczych 

Procent firm
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Wyzwania, ryzyka i plany 
na przyszłość

Kluczowe wyzwania

Korupcja

Podatki i opłaty na rzecz państwa

Brak pracowników

Biurokracja

Brak stabilności politycznej

Rosnąca konkurencja

Zmieniające się przepisy

1%

Inne 6%

23%

33%

36%

36%

42%

71%

Amerykańscy przedsiębiorcy wskazują, że mają problemy z nadążeniem za zmieniającymi się przepisami. Firmy 
ze Stanów Zjednoczonych obawiają się także rosnącej konkurencji, a ponadto są zaniepokojone niestabilnością 
polityczną kraju i poziomem biurokracji.

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce. Respondent mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Inne: 
Na przykład:

• Rosnące płace
• Wymagania offsetowe
• Brak dialogu z rządem
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Jak trudno znaleźć pracowników?

Ocena jakości polskich pracowników 

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce

Jeszcze niedawno dostępność relatywnie tanich i dobrze wykształconych pracowników stanowiła jedną z przewag 
konkurencyjnych Polski. Jednak, jak pokazuje badanie, te czasy już minęły. Aż 86% ankietowanych firm wskazało, 
że jest im trudno lub średnio trudno znaleźć pracowników. Największą przeszkodą w ich rekrutacji jest mała 
dostępność chętnych, a gdy już się znajdą, ich wymagania płacowe są – zdaniem firm – zbyt wygórowane lub nie 
mają wymaganych kompetencji. 

Niezmiennie jednak amerykańscy inwestorzy cenią sobie umiejętności polskich pracowników, oceniając je jako 
dobre lub raczej dobre. Ci nieliczni, którzy nie podzielają tej opinii, wskazują na konieczność zwiększenia szkoleń 
zawodowych. 
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Obszary działalności, jakie firma zamierza rozwijać w najbliższej przyszłości

Przyszłe amerykańskie inwestycje w Polsce pozostaną zróżnicowane. Amerykańskie firmy mają w planach 
przede wszystkim otwarcie nowych biur sprzedaży i działów marketingu. Niecałe 30% zainwestuje w centra 
usług wspólnych, natomiast co piąta firma przymierza się do otwarcia działu badań i rozwoju. Prawie tyle samo 
przedsiębiorstw, nie zrażając się rosnącymi problemami ze znalezieniem pracowników, planuje otwarcie nowych 
zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych. Innymi formami poszerzania działalności jest rozbudowa 
istniejących już działów. Pojedyncze firmy mają w planach otwieranie nowych restauracji i hoteli czy centrów 
medycznych. 

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego amerykańskich inwestorów w Polsce. Respondent mógł wskazać więcej niż 1 odpowiedź

Inne: 
Na przykład:

• Restauracje i hotele
• Działy konsultingowe i analityczne
• Centra Medyczne
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