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W realizowanych od trzech lat działaniach stawiamy na zapewnienie polskiej gospodarce 
nowych impulsów rozwojowych. Chcemy, aby zapewniły one stabilny wzrost konkurencyjności, 
jednocześnie poprawiając jakość życia mieszkańców i ich zamożność. Takim impulsem są właśnie 
innowacje, które nie tylko zmieniają funkcjonowanie przedsiębiorstw w kraju, ale układają na 
nowo zasady współpracy z partnerami zagranicznymi. 

Współpraca polskich i francuskich firm zaczyna wpisywać się w przyjęte przez nas założenia. 
W ostatnich latach coraz więcej firm francuskich inwestuje w centra badawczo-rozwojowe lub 
zaawansowane linie produkcyjne w Polsce. Francja obecna jest także bardzo mocno w sektorze 
nowoczesnych usług biznesowych. 

Strategicznym obszarem współpracy polsko – francuskiej są także działania na rzecz wzrostu 
konkurencyjności sektora motoryzacyjnego oraz transformacji energetycznej w kierunku czystej 
energii. W tym kontekście ważne jest wzmocnienie europejskiego łańcucha produkcji baterii, co 
pozwoli UE stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji, digitalizacji i dekarbonizacji.

Francja jest jednym z ważniejszych partnerów handlowych Polski, a dwustronna wymiana 
handlowa między naszymi krajami stale wzrasta. Na liście rynków eksportowych Francja od lat 
znajduje się na 4. pozycji, z kolei pod względem udziału w imporcie od 2016 r. plasuje się na 
miejscu 5. Jednocześnie Polska jest liczącym się partnerem handlowym Francji i znajduje się 
wśród dziesięciu głównych odbiorców francuskich towarów.

Pomiędzy Polską i Francją istnieje wiele punktów wspólnych. W sierpniu 1991 r. w deklaracji 
ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec rozpoczynającej tzw. współpracę 
weimarską zadeklarowaliśmy, że będziemy dążyć do stabilności i dobrobytu w Europie. Dzisiaj 
to postanowienie jest wciąż ważne dla naszych krajów. Z tego względu wciąż musimy szukać 
nowych pól współpracy gospodarczej, dzięki którym kraje Unii Europejskiej zyskają nowe impulsy 
rozwojowe.

List Ministra 
Przedsiębiorczości 
i Technologii Jadwigi 
Emilewicz

Jadwiga Emilewicz
Minister 
Przedsiębiorczości 
i Technologii
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Kluczowe wnioski
Łączna wartość 
francuskich inwestycji 
zagranicznych na 
świecie w 2017 roku 
przekroczyła

Wśród odbiorców 
produktów 
eksportowanych 
z Polski Francja zajmuje

wyniosła 
skumulowana wartość 
francuskich inwestycji 
w Polsce na koniec 
2017 roku.

francuskich fi rm jest 
obecnych na polskim 
rynku.

badanych fi rm 
francuskich 
działających w Polsce 
ocenia atrakcyjność 
inwestycyjną Polski 
pozytywnie lub 
bardzo pozytywnie.

1,2
bln euro

4.
miejsce

81
mld zł

Blisko 

1100

Aż 

75%
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badanych firm ma 
pozytywne lub bardzo 
pozytywne zdanie 
na temat współpracy 
z polskimi partnerami.

jest bardzo wysoko 
oceniana przez 
francuskie firmy.

przedsiębiorstw 
z francuskim 
kapitałem prowadzi 
działalność badawczo-
-rozwojową.

badanych firm 
prowadzi działalność 
CSR-ową bądź 
charytatywną.

i często zmieniające 
się przepisy 
wskazywane są jako 
największe wyzwania 
stojące przed 
francuskimi firmami.

Jakość
polskich 

pracowników

Prawie 

1/5

Aż 

95%

Aż 

70%

Rosnące 

koszty pracy
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Szanowni Państwo,

Innowacje, zaangażowanie społeczne, partnerska współpraca z dostawcami i interesariuszami, 
a także zwiększanie udziału polskich oddziałów w globalnym łańcuchu dostaw oraz proponowanie 
rozwiązań związanych z transformacją energetyczną, to najważniejsze tematy dla firm francuskich 
w Polsce na najbliższe lata. Firm, które inwestują tu już od przeszło 25 lat, tworząc miejsca pracy 
i przyczyniając się do rozwoju lokalnego biznesu i gospodarki.

Przez cały ten czas inicjatywy te wspierała Francusko-Polska Izba Gospodarcza, która obchodzi 
w tym roku ćwierćwiecze swojego istnienia. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, Polaków 
i Francuzów, jesteśmy dziś jedną z najbardziej dynamicznych Izb gospodarczych w Polsce, 
zrzeszającą ponad 450 członków – zarówno największe przedsiębiorstwa jak i innowacyjne 
startupy i firmy z sektora MŚP. Przez cały ten czas zmienialiśmy się proponując nowe rozwiązania 
i usługi dopasowane do aktualnych potrzeb inwestorów. Firmy, które razem z nami rozpoczynały 
swoją historię w Polsce, teraz często zajmują pozycję lidera w swojej branży i wyznaczają nowe 
trendy rozwoju. Oferujemy im stałe wsparcie i jesteśmy wiarygodnym i sprawdzonym miejscem 
nawiązywania relacji, czy dialogu z administracją publiczną i polskimi partnerami. 

Kolejne 25 lat to nowe wyzwania i możliwości. Firmy francuskie nadal chcą inwestować, co 
pokazuje skala prowadzonych przez nie reinwestycji. Coraz częściej firmy stawiają na współpracę 
ze startupami, rozwój centrów R&D, czy wprowadzenie nowych technologii do procesu produkcji 
i oferowanych usług. Polsko-francuska wymiana handlowa nie przestaje rosnąć, co świadczy 
o coraz mocniejszych związkach tych dwóch gospodarek. 

Z pewnością jest jeszcze wiele obszarów, które można poprawić, wprowadzić na wyższy poziom. 
Nasza wspólna historia pokazuje jednak, że wiele nas łączy, co pozwala z wielkim optymizmem 
patrzeć w przyszłość. Francuskie firmy na stałe wpisały się w polską rzeczywistość biznesową, 
stając się jej ważnym elementem. Chcemy być dla Polski partnerem przyczyniającym się do 
budowania dobrobytu Polek i Polaków. Życzę nam wszystkim, aby kolejne ćwierćwiecze było 
równie udane jak to mijające.

Słowo wstępne 
Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej

Jean-François Fallacher
Prezes Francusko-Polskiej 
Izby Gospodarczej

8 25 lat polsko-francuskiego partnerstwa
© 2019 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.



Z niezwykłą przyjemnością przekazujemy Państwu raport KPMG w Polsce powstały we 
współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą przedstawiający obraz działalności francuskich 
firm w Polsce oraz ich wpływu na gospodarkę. Publikacja zawiera m.in. informacje dotyczące 
skumulowanej wartości inwestycji francuskich nad Wisłą, główne sektory działalności firm 
francuskich czy wartość wymiany handlowej pomiędzy oboma krajami. Raport prezentuje 
również wyniki badania atrakcyjności inwestycyjnej Polski w oczach przedsiębiorców 
francuskich, ich dotychczasowych doświadczeń oraz planów na przyszłość.
 
Cieszy fakt, że na koniec 2017 roku działało w Polsce blisko 1100 firm francuskich, 
a skumulowana wartość francuskich inwestycji wyniosła aż 81 mld zł. Francja jest również 
ważnym partnerem handlowym – zajmuje czwarte miejsce pod względem wartości importu 
z Polski. 

Francuscy przedsiębiorcy cenią Polskę jako miejsce lokowania inwestycji. Wyniki badania 
ankietowego pokazują, że zdecydowana większość z nich ocenia pozytywnie lub bardzo 
pozytywnie atrakcyjność inwestycyjną Polski, a ponad 70% przebadanych przedsiębiorstw 
planuje w ciągu następnych trzech lat zwiększyć wartość nakładów inwestycyjnych. Dane 
te świadczą o tym, że wzajemna współpraca ma się dobrze, a obie strony dostrzegają plusy 
z obopólnych kontaktów. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim firmom, które wzięły udział w badaniu. Mamy nadzieję, 
że lektura tego raportu przyniesie Państwu wiele ciekawych spostrzeżeń na temat polsko-
francuskiej współpracy gospodarczej. 

Słowo wstępne KPMG

Bogusław Kowal
Dyrektor,
KPMG w Polsce
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Francja należy do globalnej czołówki państw pod względem wartości 
zainwestowanego kapitału za granicą. Głównymi kierunkami ekspansji 
francuskich przedsiębiorstw są państwa europejskie oraz kraje Ameryki 
Północnej. Dominujące sektory, w których obecne są francuskie firmy, 
to przemysł oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Francuskie 
inwestycje  
na świecie

1

Według danych OECD Francja zajęła 8. miejsce 
pod względem wartości skumulowanych 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2017 
roku. Łączna całkowita wartość francuskich BIZ na 
świecie wyniosła 1,2 bln euro, co oznacza, że od 
2000 roku zwiększyła się trzykrotnie. Na podium 
w omawianym roku stanęły Stany Zjednoczone, 
Holandia oraz Wielka Brytania, a na kolejnych 
miejscach znalazły się Niemcy, Japonia, Kanada oraz 
Chiny. Warto zauważyć, że różnica w skumulowanej 
wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
pomiędzy piątą Japonią a ósmą Francją jest 
stosunkowo mała i wynosi 0,04 bln euro.

Głównymi kierunkami inwestycji zagranicznych 
Francji są państwa europejskie (64%). Od 
2000 roku wartość inwestycji w tym rejonie  
wzrosła prawie 4-krotnie – od 198 mld euro do 
781 mld euro. Istotnym regionem jest również 
Ameryka Północna i Środkowa, gdzie wartość 
skumulowanych inwestycji na koniec 2017 
roku wyniosła 236 mld euro, co stanowiło 20% 
wartości francuskich inwestycji zagranicznych. 

Pomimo że na Azję przypadło tylko 8% kapitału 
inwestycyjnego z Francji, jest to drugi najbardziej 
dynamicznie rosnący obszar pod względem 
wartości francuskich inwestycji zagranicznych. 
Na pierwszym miejscu znalazła się Afryka, gdzie 
wartość BIZ z Francji od 2000 roku wzrosła 
ponad 9-krotnie, co jest efektem niskiej bazy. 

Blisko 30% całkowitej wartości francuskich 
inwestycji zagranicznych na koniec 2017 roku 
ulokowanych było w sektorze przemysłowym 
(338 mld euro). Francuskie firmy z branży 
finansowej i ubezpieczeniowej odpowiadały za 
co czwarte euro zainwestowane poza granicami 
państwa. Mniejszy udział w całkowitej 
wartości zagranicznych inwestycji francuskich 
miały przedsiębiorstwa z branży górniczej 
i handlowej – ich zaangażowanie kapitałowe 
stanowiło łącznie 16% wartości wszystkich 
inwestycji. Pozostałe sektory odgrywały nieco 
mniejszą rolę – udział poszczególnych branż 
we francuskich inwestycjach zagranicznych nie 
przekraczał 7%.
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Skumulowane inwestycje francuskie na świecie na koniec 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Banque de France
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Francuskie 
inwestycje 
w Polsce

2

Przedsiębiorstwa francuskie w Polsce
W 2017 roku na polskim rynku funkcjonowały 
1092 firmy z kapitałem francuskim, co oznacza, 
że Francja była jednym z największych 
inwestorów zagranicznych pod względem 
liczby podmiotów operujących w Polsce. 
W 2017 roku ponad połowa z nich zatrudniała 
co najmniej 10 pracowników, a 257 stanowiły 
przedsiębiorstwa, które zainwestowały 
przynajmniej 1 milion dolarów w Polsce. 

Dominującymi sektorami 
działalności średnich i dużych firm 
z większościowym udziałem kapitału 
francuskiego jest handel i przemysł. 
Szacowane łączne zatrudnienie 
w podmiotach z kapitałem francuskim 
wynosi blisko 200 tys. osób. 

Francja jest jednym z najważniejszych inwestorów zagranicznych 
w Polsce. Od wielu lat firmy znad Sekwany przyczyniają się do 
wzrostu wartości eksportu oraz produktu krajowego brutto. Coraz 
większa część dochodu generowana przez działające w Polsce 
firmy z Francji jest reinwestowana w kraju. Francja to także jeden 
z głównych partnerów handlowych Polski. 

Francja jest 3. 
największym 
inwestorem 
zagranicznym 
w Polsce 
(wg państwa 
siedziby podmiotu 
dominującego)
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1092
liczba podmiotów 
z udziałem kapitału 
francuskiego w 2017 roku 
w Polsce

blisko 

200
tys. osób

szacowane 
zatrudnienie 
w firmach francuskich 
działających w Polsce

Skumulowana wartość 
bezpośrednich 
inwestycji francuskich 
w Polsce

Udział francuskich BIZ 
w całkowitej wartości 
BIZ w Polsce

81 mld zł
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Biorąc pod uwagę skumulowaną wartość 
BIZ, Francja znajduje się na czwartym miejscu 
w rankingu inwestorów zagranicznych w Polsce, 
po Holandii, Niemczech i Luksemburgu. 
Klasyfikacja ta uwzględnia wartość inwestycji 
wg kraju siedziby bezpośredniego inwestora. 
Wiele firm – ze względów prawnych 
i podatkowych – decyduje się na wejście na 
polski rynek poprzez spółki zarejestrowane 
w innych krajach, przede wszystkim Holandii 
i Luksemburgu. Struktura zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich jest jednak nieco 

inna, gdy analizuje się ją, biorąc pod uwagę 
państwo siedziby podmiotu dominującego 
w grupie kapitałowej (UIC – ang. ultimate 
investing country). Takie podejście pozwala 
określić siłę wzajemnych relacji między krajami 
i jest bliższe tradycyjnego rozumienia inwestycji 
zagranicznych. Gdy przeanalizujemy wartość 
BIZ pod kątem państwa siedziby podmiotu 
dominującego, okaże się, że w 2017 roku 
Francja była trzecim największym inwestorem 
zagranicznym w Polsce, po Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych.

Bezpośrednie inwestycje francuskie w Polsce (wg państwa siedziby 
podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, mld zł)

Francuskie Inwestycje Bezpośrednie w Polsce

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Amadeus i EMIS oraz sprawozdań finansowych spółek
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Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Polsce na koniec 2017 roku (wg 
państwa siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej) 
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Struktura napływu kapitału francuskiego do Polski (mld zł) 

Na strukturę transakcji z tytułu zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich składają się udziały 
kapitałowe (głównie akcje), reinwestowane 
zyski i pozostały kapitał, czyli kredyty i pożyczki 
międzyfirmowe. W ciągu ostatnich 8 lat kapitał 
francuski napływający do Polski charakteryzował 
się dużą zmiennością. W latach 2010–2012 
można było zaobserwować dynamiczny 
wzrost; w 2013 roku napływ kapitału był niższy 
o 83% w stosunku do poprzedniego roku, 
a w następnych latach kapitał naprzemiennie 
napływał i odpływał. 

Jak zauważa Narodowy Bank Polski w raporcie 
Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce 
w 2017 roku, ujemny wynik Francji w 2017 
roku wynikał m. in. ze zmian organizacyjnych 
w grupie kapitałowej związanej z produkcją części 
samochodowych. Do odpływu francuskiego 
kapitału z Polski w 2017 roku przyczniły się 
również tzw. transakcje cash poolingu, w ramach 
których spółki z jednej grupy kapitałowej 
przekazują środki pieniężne do wspólnego 
zarządzania na poziomie międzynarodowej 
grupy. Odpływ kapitału ma zatem często 
charakter księgowy i nie jest jednoznaczny ze 
zmniejszeniem długotrwałego zaangażowania 
inwestorów francuskich w działalność w Polsce. 

48%
dochodu francuskich firm 
w Polsce w 2017 roku 
zostało reinwestowanych 
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Francja jest trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce i jednym z największych pracodawców. 
Wpływ francuskich firm na rynek pracy jest niebagatelny, dlatego też CCIFP wraz z Nielsen Polska 
przeprowadziła w 2018 roku badanie na próbie 1000 Polaków, na temat postrzegania przedsiębiorstw 
francuskich jako pracodawców. 

Jak pokazują wyniki, blisko co drugi badany chciałby zatrudnić się w firmie zagranicznej, a jedynie co czwarty 
wybrałby firmę lokalną. Jako pracodawcy firmy francuskie postrzegane są pozytywnie przez ponad połowę 
Polaków, oceny negatywne deklaruje jedynie 4% respondentów. Największy odsetek pozytywnych odpowiedzi 
występuje wśród pracowników firm francuskich (blisko 65%), co pokazuje, że dobre opinie potwierdzają się 
wraz z doświadczeniami zdobytymi u francuskich pracodawców. Firmy znad Sekwany są wybierane głównie ze 
względu na styl pracy (58% odpowiedzi), zainteresowanie kulturą tego kraju (44%), jak i oferowane przez nie 
warunki zatrudnienia (39%). 

Docenianie kreatywności, nowoczesność i innowacyjność, a także stawianie na doświadczenie, to trzy 
cechy najczęściej przypisywane przedsiębiorstwom francuskim (odpowiednio 32%, 31% i 30% wskazań). 
Wyróżnikiem firm znad Sekwany, w porównaniu z przedsiębiorstwami amerykańskimi i niemieckimi, są: 
przyjazna atmosfera i zgranie (22% wskazań) oraz sprzyjanie matkom i rodzinie (14% wskazań). Potwierdzają 
to również wypowiedzi samych pracowników. Zachowanie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, 
rozwiązania wspierające matki i ojców, a także prowadzenie polityki sprzyjającej wewnętrznej integracji zespołu, 
są we francuskich firmach rozwijane od wielu lat. Czasem są to projekty, które trafiły do Polski z centrali, ale 
często są to nasze, polskie rozwiązania dopasowane do lokalnych potrzeb. Bywa też, że sprawdzają się one tak 
dobrze, że następnie są wdrażane globalnie na poziomie całej grupy.

Monika 
Constant
Dyrektor 
Generalna 
CCIFP

Reinwestowane zyski francuskich przedsiębiorstw (mln zł)
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Coraz większa cześć dochodu francuskich 
przedsiębiorstw działających w Polsce jest 
reinwestowana w kraju. Od początku tej 
dekady poziom reinwestycji był imponujący 
i w prawie każdym roku przekroczył 2 mld 
zł, a w 2017 r. osiągnął rekordową wartość 
3,6 mld zł. Stanowiło to aż 48% całkowitego 

dochodu francuskich inwestorów w tym roku. 
Pokazuje to wyraźnie, że duża część zysku 
wypracowanego w Polsce przez zagranicznych 
inwestorów zostaje w kraju, a nie jest 
transferowana za granicę.

15© 2019 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.



Francuskie przedsiębiorstwa działające 
w Polsce skoncentrowane są przede wszystkim 
w dwóch sektorach: handlu oraz przemyśle. 
Prawie jedna czwarta średnich i dużych 
firm francuskich działa w Polsce w sektorze 
handlu, a 23% w przemyśle. Francuskie 
sieci handlowe, od kiedy zaczęły operować 
nad Wisłą, zyskały sobie wiernych klientów 
i obecnie należą do jednych z największych 
graczy w sektorze. W przypadku firm 
przemysłowych dużą rolę odgrywają 
przedsiębiorstwa motoryzacyjne, do których 
niedawno dołączył Opel, który został zakupiony 
przez francuski koncern PSA.  

Warto również wspomnieć, że dzięki 
francuskim inwestorom rozwijają się również 
historyczne polskie marki, takie jak Wyborowa 
czy Sobieski, które eksportowane są na cały 
świat.Ważną gałęzią działalności 
francuskich firm w Polsce są 
także usługi finansowe. Lista 30 
największych inwestorów francuskich 
działających w Polsce znajduje się na 
stronach  21-23. 

Struktura francuskich firm w Polsce wg branż*

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie bazy danych Amadeus
* Średnie i duże przedsiębiorstwa z większościowym udziałem kapitału francuskiego (stan na luty 2019)
** Prezentowane spółki są największymi firmami (wg przychodów) operującymi w danym sektorze

Co czwarta francuska 
firma zainwestowała 
w Polsce co najmniej 
1 mln dolarów.

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
np. Auchan, Carrefour, Leroy Merlin**

Przetwórstwo przemysłowe
np. PSA (Opel), Michelin, Valeo

Pozostałe
np. Veolia, Orbis, Fenice

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna
np. Publicis (Starcom, Zenith), Havas

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
np. BNP Paribas, Axa, Crédit Agricole

Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości

np. Crystal Warsaw, Paige Investments,
Engie Services

Transport i gospodarka
magazynowa

np. FM, Geodis,
 Roberts Europe

Informacja i komunikacja
np. Orange, Vivendi,

Capgemini

Budownictwo
np. Warbud, Eurovia, Unibail-Rodamco-Westfield
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce

Francja jest jednym z głównych odbiorców 
towarów eksportowanych z Polski – w 2017 
roku całkowita wartość produktów sprzedanych 
nad Sekwaną wyniosła 49,7 mld zł. Oznacza 
to, że Francja była na 4. miejscu pod względem 

wartości eksportu z Polski, po 
Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i Czechach. Wartość importowanych 
towarów w 2017 roku była mniejsza 
i wyniosła 34,2 mld zł, co stanowiło 
około 3,9% całkowitej wartości 
importu. Francja znalazła się na 5. 
miejscu pod względem sprzedaży 
towarów do Polski, za Niemcami, 
Chinami, Rosją i Włochami

Wartość wymiany handlowej z Francją w latach 
2015 – 2017 wzrosła o 6,4 mld zł w przypadku 
towarów importowanych i 8,1 mld zł w przypadku 
eksportu. Od 2010 roku odnotowaliśmy wzrost 
salda wymiany handlowej o 65%, który 
przełożył się na nadwyżkę handlową w 2017 

roku w wysokości ponad 15,5 mld zł. W świetle 
trendów z ostatnich lat można spodziewać się 
dalszego wzrostu wartości eksportu i importu.

Na przestrzeni lat zmieniła się struktura towarów 
eksportowanych z Polski, z mniej przetworzonych 
do bardziej zaawansowanych. W 2017 roku 
towarami o najwyższej wartości eksportu do 
Francji były maszyny i urządzenia mechaniczne, 
pojazdy oraz wyroby z gumy i kauczuku. 
Najczęściej importowanymi do Polski produktami 
były maszyny i urządzenia mechaniczne, produkty 
przemysłu chemicznego oraz pojazdy. 

W 2017 roku zagraniczne przedsiębiorstwa 
odpowiadały za ponad 58% wartości eksportu 
z Polski. Zważywszy na fakt, że Francja jest 
jednym z najważniejszych inwestorów można 
domniemywać, że francuskie przedsiębiorstwa 
w znaczącym stopniu zwiększają wartość 
polskiego eksportu.

Polsko-francuska wymiana handlowa (mld zł)

Francja jest 4. 
największym 
odbiorcą towarów 
eksportowanych 
z Polski.

2,5%
udział wartości eksportu 
do Francji w PKB Polski 
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Wymiana towarowa – najważniejsze grupy towarów (2017) 
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8,1
mld zł

1. Niemcy 31,5
mld zł

2. Wielka Brytania 12,1
mld zł

6. Czechy 6,8
mld zł

4. Holandia 7,7
mld zł

3. Francja

5. Stany Zjednoczone 7,4
mld zł

0,6
mld zł

Transport 
samochodowy

1. Niemcy 50,9
mld zł

3. Wielka Brytania 16,1
mld zł

2. Szwajcaria 17,9
mld zł

4. Holandia 13,7
mld zł

6. Francja

5. Stany Zjednoczone 13,5
mld zł

2,9
mld zł

0,7
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0,7
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1,1
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1,7
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mld zł
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1,0
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Opłaty z tytułu 
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5 najpopularniejszych usług

5 najpopularniejszych usług

8,8
mld zł

Najwięksi zagraniczni dostawcy usług do Polski (2017)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięksi nabywcy polskich usług za granicą (2017)
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Lista największych francuskich inwestorów w Polsce (wg przychodów)*

Globalny właściciel Firma Miasto
Przychody 
(mln zł)

Rok

1 ORANGE ORANGE POLSKA S.A. WARSZAWA 11 680 2017

2 FAMILLE MULLIEZ 
AUCHAN POLSKA SP. Z O.O. PIASECZNO 10 239 2017

LEROY MERLIN POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 4 745 2017

3 GRUPA PSA

OPEL MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O. GLIWICE 8 188 2017

OPEL POLAND SP. Z O.O. WARSZAWA 2 472 2017

FAURECIA WAŁBRZYCH S.A. WAŁBRZYCH 2 245 2016

PEUGEOT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 476 2017

FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A. GRÓJEC 1 169 2017

CITROEN POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 869 2017

FAURECIA GORZÓW S.A.
GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

812 2016

FAURECIA LEGNICA S.A. LEGNICA 656 2016

4 CARREFOUR CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 7 701 2017

5
COMPAGNIE GÉNÉRALE 
DES ÉTABLISSEMENTS 
MICHELIN

MICHELIN POLSKA S.A. OLSZTYN 5 020 2017

6 RENAULT RENAULT POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 3 818 2017

7
VALEO

VALEO AUTOSYSTEMY SP. Z O.O. SKAWINA 3 717 2017

VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC 
SYSTEMS SP. Z O.O.

CZECHOWICE-
-DZIEDZICE

1 336 2016

8 VIVENDI ITI NEOVISION S.A. WARSZAWA 3 702 2016

9 BNP PARIBAS SA
BANK BNP PARIBAS S.A. WARSZAWA 2 638 2017

ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 556 2017

21© 2019 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.



Globalny właściciel Firma Miasto
Przychody 
(mln zł)

Rok

10 TOTAL SA
HUTCHINSON POLAND SP. Z O.O. ŻYWIEC 2 615 2017

TOTAL POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 829 2017

11
COMPAGNIE DE SAINT-
GOBAIN

SAINT-GOBAIN INNOVATIVE MATERIALS 
POLSKA SP. Z O.O.

DĄBROWA 
GÓRNICZA

2 507 2017

SAINT-GOBAIN POLSKA SP. Z O.O.
DĄBROWA 
GÓRNICZA

941 2017

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
POLSKA SP. Z O.O.

GLIWICE 760 2017

SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O. KOŁO 574 2017

12
MARIE BRIZARD WINE 
AND SPIRITS

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA 
SP. Z O.O.

WARSZAWA 1 974 2015

DESTYLARNIA SOBIESKI S.A.
STAROGARD 
GDAŃSKI

995 2017

SOBIESKI TRADE SP. Z O.O. KOŁACZKOWO 553 2017

13 LES MOUSQUETAIRES
SCA PR POLSKA SP. Z O.O. SWADZIM 1 897 2016

MGI POLSKA SP. Z O.O. SWADZIM 590 2016

14 SANOFI SANOFI-AVENTIS SP. Z O.O. WARSZAWA 1 884 2017

15 VEOLIA ENVIRONNEMENT

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. WARSZAWA 1 707 2017

VEOLIA ENERGIA POLSKA S.A. WARSZAWA 1 309 2017

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ 860 2017

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. POZNAŃ 692 2017

16 ACCOR ORBIS S.A. WARSZAWA 1 458 2017

17 AXA SA
AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

WARSZAWA 1 456 2016
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Globalny właściciel Firma Miasto
Przychody 
(mln zł)

Rok

18 SOCIÉTÉ L D C

DROSED S.A. SIEDLCE 1 449 2017

DROSED SUROWIEC SP. Z O.O. REGUŁY 638 2017

ROLDROB S.A.
TOMASZÓW 
MAZOWIECKI

610 2017

19 DECATHLON DECATHLON SP. Z O.O. WARSZAWA 1 372 2016

20 DANONE

DANONE SP. Z O.O. WARSZAWA 1 258 2017

NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 866 2017

ŻYWIEC – ZDRÓJ S.A. CIĘCINA 703 2017

21 CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. WROCŁAW 1 252 2017

22 PERNOD RICARD WYBOROWA S.A. POZNAŃ 1 208 2017

23 L'ORÉAL
L'ORÉAL POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 159 2016

KOSMEPOL SP. Z O.O. KANIE 764 2017

24 FAMILLE BURELLE

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND 
SP. Z O.O.

LUBLIN 1 115 2017

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS  
SP. Z O.O.

GLIWICE 600 2016

25 VINCI

WARBUD S.A. WARSZAWA 1 051 2017

EUROVIA POLSKA S.A.
BIELANY 
WROCŁAWSKIE

836 2017

26 CAPGEMINI CAPGEMINI POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 1 000 2017

27 FM HOLDING FM POLSKA SP. Z O.O. MSZCZONÓW 921 2016

28 EMMANUEL BESNIER LACTALIS POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 913 2017

29 SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA SP. Z O.O. WARSZAWA 898 2017

30 TECHNICOLOR TECHNICOLOR POLSKA SP. Z O.O. JÓZEFOSŁAW 888 2017

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie baz danych Amadeus, Factiva oraz Polskiej Bazy Danych 
* Zestawienie prezentuje listę inwestorów wg przychodów największej spółki w danej grupie kapitałowej. Zestawienie uwzględnia spółki, których przychód przekroczył 
500 mln zł w danym roku finansowym
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Wybrane firmy z francuskim kapitałem działające w Polsce*

Przemysł motoryzacyjny

Wyroby przemysłowe

Przemysł spożywczy i napojów 
(w tym alkoholowych)

IT i komunikacja

• OPEL MANUFACTURING POLAND (PSA)
• MICHELIN POLSKA
• VALEO
• HUTCHINSON POLAND
• SAINT-GOBAIN
• FAURECIA
• PLASTIC OMNIUM
• SAFRAN

• DROSED
• DANONE
• WYBOROWA
• DESTYLARNIA SOBIESKI 
• ŻYWIEC-ZDRÓJ
• ROLDROB
• BEL POLSKA
• POLMOS ŻYRARDÓW
• BONDUELLE POLSKA
• POLSER

• TECHNICOLOR POLSKA
• LACROIX ELECTRONICS
• ALSTOM KONSTAL
• TARKETT POLSKA
• AIR LIQUIDE POLSKA
• LEGRAND POLSKA
• SOPEM
• SCHNEIDER ELECTRIC
• ALTRAD-MOSTOSTAL
• ELDA - ELTRA ELEKTROTECHNIKA

• ORANGE POLSKA
• ITI NEOVISION
• CAPGEMINI POLSKA
• ATOS 
• SII 
• DIGITAL VIRGO
• SOPRA STERIA POLSKA

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie baz danych 
Amadeus, Factiva oraz Polskiej Bazy Danych 

* Lista zawiera do 10 największych firm w danym sektorze 
z przychodem większym niż 100 mln PLN za ostatni 
dostępny rok

** Spółki, które osiągnęły przychód mniejszy niż 100 mln PLN
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Handel detaliczny

Nieruchomości i budownictwo

Finanse i ubezpieczenia

• AUCHAN POLSKA
• CARREFOUR POLSKA
• LEROY-MERLIN POLSKA
• INTERMARCHÉ
• DECATHLON
• SEPHORA POLSKA
• LAGARDERE TRAVEL RETAIL
• BRICOMAN POLSKA
• GO SPORT POLSKA
• YVES ROCHER POLSKA

• WARBUD
• EUROVIA POLSKA
• UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
• KARMAR
• BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA
• EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO
• COLAS POLSKA
• RD BUD 
• APSYS POLSKA
• INES INWESTYCJA

• BANK BNP PARIBAS
• AXA 
• CRÉDIT AGRICOLE
• EURO BANK (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)
• ARVAL SERVICE LEASE POLSKA
• EFL FINANCE 
• SODEXO BENEFITS AND REWARDS 

SERVICES POLSKA**
• COFACE POLAND FACTORING**

Pozostałe

• RENAULT POLSKA
• SANOFI - AVENTIS
• VEOLIA ENERGIA
• PEUGEOT POLSKA
• ORBIS
• L'ORÉAL POLSKA 
• FM POLSKA
• LACTALIS POLSKA
• CITROËN POLSKA
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Polskie 
inwestycje 
we Francji

3
Skumulowana wartość polskich inwestycji 
we Francji w 2017 roku wyniosła 2,1 mld zł 
i była o 29% niższa niż w roku poprzednim. 
Na inwestycje polskie we Francji składają się 
akcje i inne formy udziałów kapitałowych (ich 
wartość w 2017 roku wyniosła 2,9 mld zł) 
oraz instrumenty dłużne określane jako kapitał 
pozostały (-763 mln zł). 

Największy udział w łącznych przychodach 
generowanych przez polskie fi rmy działające 

we Francji miały przedsiębiorstwa z sektora 
przemysłowego (prawie 60%). Duża część 
dochodu generowana była także przez fi rmy 
z branży handlu i napraw pojazdów.  Istotnym 
sektorem działalności polskich fi rm jest także 
informacja i komunikacja.

Do największych polskich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność we Francji należą 
m.in. Wielton, Amica, Suempol czy Boryszew.
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Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego

Napływ kapitału z tytułu polskich zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich we Francji (mld zł)

Instrumenty dłużne
(Pozostały kapitał)

Akcje i inne formy 
udziałów kapitałowych
(Udziały kapitałowe
i reinwestowane zyski)

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,1
mld zł

Skumulowana wartość 
polskich inwestycji we 
Francji na koniec 2017 roku
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Wybrane inwestycje polskie we Francji

Wielton

Założona w 1996 roku polska firma Wielton jest dzisiaj jednym z trzech 
czołowych europejskich producentów naczep, przyczep i zabudów 
samochodowych oraz znajduje się wśród dziesięciu największych 
producentów w branży na świecie. W 2017 roku firma przejęła 100% 
udziałów francuskiej spółki Fruehauf, wiodącego francuskiego producenta 
naczep. Obecnie firma zatrudnia 400 osób we Francji i produkuje rocznie 
4000 naczep, co zapewnia jej dominującą pozycję na rynku francuskim.

Synthos

Synthos jest jedną z największych firm chemicznych w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. W 2016 roku spółka zakupiła firmę INEOS. 
Dzięki temu utrzymała pozycję lidera produktów styropianowych wśród 
materiałów izolacyjnych oraz przejęła trzy fabryki, z czego dwie z nich 
znajdują się we Francji – w Wingles i Ribécourt.

Sanok Rubber Company

Polska grupa kapitałowa Sanok Rubber Company (dawniej Stomil 
Sanok) zajmuje się produkcją oraz sprzedażą wyrobów gumowych. 
W ostatnich latach spółka przejęła francuską firmę Rubber & Plastic 
Systems S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne specjalizującą się 
m.in. w uszczelnianiu karoserii z tworzyw sztucznych oraz mieszanek 
gumowych, a także w produkcji pasków klinowych. Pracuje w niej obecnie 
66 osób. Ponadto Sanok Rubber Company przejął aktywa spółki Colmant 
Cuvelier – francuskiego producenta pasów klinowych dostarczającego 
swoje wyroby przede wszystkim na rynki krajów Afryki Północnej i Europy 
Zachodniej. 

Damix

Działająca od 1975 roku Polska firma Damix z Rypina jest największym 
w Polsce i czołowym w Europie producentem wózków i akcesoriów 
sklepowych. W 2018 roku Damix zakupił większościowy pakiet akcji 
francuskiej firmy Caddie by Les Ateliers Réunis S.A.S – producenta 
wózków sklepowych o 90-letniej tradycji. Dzięki temu Damix stał się 
drugim największym producentem wyposażenia sklepowego w Europie.

Makolab

Makolab to łódzka firma informatyczna, która zatrudnia ponad 200 osób. 
Realizuje projekty służące transformacji cyfrowej globalnych koncernów 
i największych polskich instytucji. W wyniku rozszerzania współpracy 
z centralą koncernu Renault-Nissan Makolab otworzył swoje biuro 
w Paryżu.
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Comarch

Comarch jest polskim, globalnym producentem rozwiązań 
informatycznych oraz integratorem odpowiedzialnym za tworzenie 
innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych. W 2018 roku 
firma uruchomiła swoje pierwsze centrum przetwarzania danych we 
Francji w Lezennes, koło Lille. Ośrodek o powierzchni 840 m2 powstał 
za 8 mln euro. Projekt ten umożliwił firmie Comarch rozwinięcie oferty 
ICT i zapewnienie hostingu projektów dla obecnych i przyszłych klientów 
we Francji. 

IPF Group 

IPF jest firmą powstałą w 2009 roku, swoją działalność prowadzi 
jednocześnie na rynku polskim i francuskim w sektorze doradztwa 
personalnego i pracy tymczasowej. Firma ta stanowi pomost pomiędzy 
pracownikami z Polski, a pracodawcami we Francji i w Niemczech. 
W związku z coraz większym zainteresowaniem Polaków pracą we Francji 
firma otworzyła agencję pracy tymczasowej we Francji - IPF Jobs SARL.

Amica

Największy polski producent sprzętu AGD większą cześć swoich 
dochodów uzyskuje ze sprzedaży za granicę. W 2016 roku grupa Amica 
znalazła się w gronie czterech polskich firm wyróżnionych za najlepsze 
wyniki i dynamikę sprzedaży do Francji. W 2017 roku przejęła 100% akcji 
francuskiego dystrybutora AGD - spółki Sideme (Societe Industrielle 
d’Equipement Moderne) za kwotę 5,4 mln euro.

Suempol

Suempol, polskie rodzinne przedsiębiorstwo, jest jednym z największych 
producentów łososia wędzonego w Europie. W ostatnich latach firma 
przejęła francuską przetwórnię Marcel Baey z siedzibą w Boulogne-sur-
mer w północnej Francji w celu m.in. umocnienia swojej pozycji oraz 
wprowadzenia tradycyjnej technologii produkcji na inne rynki Europy.

Źródło: Opracowanie własne KPMG na podstawie desk research

Nowy Styl

Grupa Nowy Styl jest wiodącym producentem mebli w Europie, a ich 
produkty są sprzedawane w 60 krajach świata. W 2017 roku grupa znalazła 
się na czwartym miejscu rankingu FEMB 100 największych producentów 
mebli biurowych w Europie. Grupa w 2012 roku otworzyła we Francji swój 
oddział, a w 2016 powstał showroom w Paryżu.
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W tym roku mija trzydzieści lat od momentu transformacji 
ustrojowej w Polsce. Przemiany polityczne i gospodarcze uwolniły 
przedsiębiorczą energię Polaków, a inwestorzy zagraniczni 
dostrzegli potencjał biznesowy tkwiący nad Wisłą. Rok 2019 
to także 25. rocznica działalności Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej, co stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się, jak 
zagraniczne firmy oceniają atrakcyjność inwestycyjną Polski, jakie 
mają doświadczenia związane z działalnością w naszym kraju 
i jakie są ich plany na przyszłość.

Doświadczenia 
francuskich 
inwestorów 
w Polsce

4

Z badania przeprowadzonego na 
firmach (członkach Francusko-Polskiej 
Izby Gospodarczej) z większościowym 
udziałem kapitału francuskiego wynika, że 
przedsiębiorstwa te mają pozytywne zdanie 
o Polsce jako kraju do lokowania kapitału. Aż 
3 na 4 ankietowanych ocenia atrakcyjność 
inwestycyjną Polski bardzo pozytywnie lub 
pozytywnie. Jedynie 3% ankietowanych 
ma zupełnie odmienne zdanie. Pomimo że 

cieszy tak wysoki odsetek respondentów 
wyrażających dobrą opinię o Polsce, to 
w porównaniu z podobnym badaniem 
przeprowadzonym 5 lat temu atrakcyjność 
inwestycyjna kraju oceniana jest nieco gorzej. 
W 2014 roku bardzo pozytywne lub pozytywne 
zdanie na temat atrakcyjności inwestycyjnej 
Polski miało aż 88% firm z udziałem kapitału 
francuskiego działających w naszym kraju. 

Atrakcyjność Inwestycyjna Polski
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Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Polski

30%

45%

22%

0%
3%

Bardzo
pozytywna

Pozytywna Neutralna Negatywna Bardzo
negatywna

ankietowanych firm 
francuskich ocenia 
pozytywnie lub bardzo 
pozytywnie atrakcyjność 
inwestycyjną Polski

75%
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Jakość
pracowników 

fizycznych

68%

25%

7%

Jakość
specjalistów

83%

17%

Poziom edukacji

85%

15%

Jakość kadry
menedżerskiej

88%

7%
5%

Dostępność
kadry

menedżerskiej

Elastyczność
zatrudnienia

53%

37%

10%

50%

38%

12%

Dostępność
specjalistów

23%
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Dostępność
pracowników

fizycznych

15%

30%

55%

Pozytywna Neutralna Negatywna

Rynek
pracy

Kapitał
ludzki

Ocena atrakcyjności inwestycyjnej Polski

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

Otoczenie
prawno-

regulacyjne

Moralność
płatnicza

Koszty pracy

Poziom
regulacji rynku

Poziom
konkurencji
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35%

38%
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35%

50%
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rynkowe

Infrastruktura
45%
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Francuskie firmy działające w Polsce mają 
bardzo dobre zdanie o polskich pracownikach. 
Najbardziej chwaleni są menedżerowie – aż 
88% ankietowanych ocenia jakość ich pracy 
pozytywnie lub bardzo pozytywnie. Niewiele 
mniejszy odsetek (83%) wyraża się pochlebnie 
o specjalistach, a dwóch na trzech badanych 
docenia jakość pracowników fizycznych. 
Cieszy fakt, że francuscy inwestorzy oceniają 
pracę polskich pracowników jeszcze lepiej 
niż w badaniu z 2014 roku. Grupami, która 
zyskały największe uznanie w ciągu ostatnich 
5 lat są pracownicy fizyczni (+16 p.p.) oraz 
managerowie (+8 p.p.). Jedną z przyczyn tak 
pozytywnych opinii na temat pracy polskich 
pracowników może być wysoki poziom 
edukacji, który również jest oceniany lepiej niż 
miało to miejsce w 2014 roku. Obecnie aż 85% 
badanych inwestorów ma pozytywne zdanie 
na temat jakości kształcenia, o 14 punktów 
procentowych więcej niż 5 lat temu. Francuskie 
przedsiębiorstwa ponadto mają dobrą opinię 
o regulacjach związanych z elastycznością 
zatrudnienia oraz wyrażają się pozytywnie 
o dostępności finansowania zewnętrznego.

W ciągu 5 lat, które upłynęły od momentu 
poprzedniego badania, polski krajobraz 
gospodarczy uległ przeobrażeniom. Najbardziej 
zauważalne zmiany zaszły na rynku pracy. Na 
koniec 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła 
5,8%, czyli była prawie dwukrotnie niższa 
niż na koniec 2014 roku (11,4%). Nagły 
niedobór pracowników spowodował rosnącą 
presję płacową i wzrost wynagrodzeń. 
Wiele przedsiębiorstw, które dotychczas nie 
miały problemu z rekrutacją, stanęło przed 

wyzwaniem związanym z zapewnieniem pełnej 
obsady przedsiębiorstw. Jednak nie tylko 
polska gospodarka jest dzisiaj inna niż była kilka 
lat temu. Przemiany zaszły również w sferze 
politycznej oraz w otoczeniu regulacyjno-
prawnym.

Powyższe zmiany 
miały wpływ na 
funkcjonowanie 
francuskich 
przedsiębiorstw 
w Polsce. Jak 
pokazuje badanie, 
łącznie aż
67% respondentów dostrzega wyzwania 
związane z przejrzystością i stabilnością 
przepisów. Jest to zauważalny wzrost
w porównaniu do badania sprzed 5 lat, kiedy
jedynie 31% badanych dostrzegało 
ryzyko związane ze stabilnością otoczenia 
podatkowego i prawnego.

Francuskie firmy, podobnie jak prawie 
wszystkie przedsiębiorstwa działające 
nad Wisłą, spotykają się także z nowym 
fenomenem - rynkiem pracownika. 
Ponad połowa ankietowanych mierzy się 
z wyzwaniem związanym z rekrutacją 
pracowników fizycznych, a ponad 30% - 
z dostępnością specjalistów. Jeszcze 5 lat temu 
jedynie 8% francuskich firm dostrzegało ten 
problem. 

W ciągu ostatnich 5 lat zdecydowana 
większość firm (73%) zwiększyła wartość 
nakładów inwestycyjnych w Polsce. Najczęściej 
wzrost ten nie przekraczał 25%. W przypadku 
15% badanych przedsiębiorstw  wartość 
inwestycji zwiększyła się ponad dwukrotnie. 

Cieszy fakt, że blisko 7 na 10 firm francuskich 
deklaruje chęć rozwoju i zwiększenia nakładów 
w ciągu najbliższych 3 lat. Deklarowany 
skumulowany wzrost inwestycji nie przekroczy 
w większości przypadków 25%. W przypadku 
co dziesiątej firmy nakłady inwestycyjne 
wzrosną między 26% a 50%. 
 

Francuskie firmy działające w Polsce w ciągu 
ostatnich 5 lat najczęściej inwestowały 
w zwiększenie zatrudnienia. Ponad 40% 
badanych przedsiębiorstw zdecydowało się 
otworzyć nowe biuro lub oddział, natomiast 
co piąty respondent wskazał na inwestycje 
w nowy zakład produkcyjny. Według deklaracji 
badanych sytuacja ta nie zmieni się przez 
następne 3 lata. W dalszym ciągu firmy 
francuskie najczęściej inwestować będą 
w otwieranie nowych biur lub oddziałów oraz 
nowych zakładów produkcyjnych.

Inwestycje francuskie w Polsce

Francuscy przedsiębiorcy 
wysoko cenią jakość polskich 
pracowników
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Współpraca z polskimi fi rmami

Ocena jakości lokalnych partnerów biznesowych

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

15%

80%

5%
0% 0%

Bardzo
pozytywna
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Francuskie przedsiębiorstwa bardzo cenią sobie 
współpracę z polskimi partnerami biznesowymi 
i lokalnymi dostawcami. Łącznie aż 95% 
francuskich przedsiębiorstw ma pozytywne 
lub bardzo pozytywne doświadczenia ze 
współpracy z polskimi fi rmami, natomiast 
żaden z ankietowanych nie wyraził o nich 
negatywnej opinii. 

Ankietowani najczęściej doceniają jakość 
produktów lub usług oferowanych przez 
polskich kooperantów. Według respondentów 
mocną stroną lokalnych partnerów 
biznesowych jest łatwość i zdolność adaptacji 
do zmieniających się warunków, a także duże 
doświadczenie i korzystny czas dostawy. 
Negatywne opinie na temat współpracy 
z polskimi fi rmami są rzadkie, ale gdy już się 
zdarzają, dotyczą najczęściej wysokich kosztów.

Jakość produktów oferowanych 
przez polskich dostawców jest 
doceniana przez francuskich 
przedsiębiorców

francuskich przedsiębiorstw 
ma pozytywne lub bardzo 
pozytywne doświadczenia 
ze współpracy z polskimi 
fi rmami

95%
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35%

28%

28%
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101–500

501–1000

1000<

Szacunkowa liczba lokalnych partnerów biznesowych 

Opinie badanych dotyczą szerokiego spektrum 
lokalnych poddostawców. Prawie 30% firm 
francuskich zadeklarowało, że szacunkowa 
liczba ich lokalnych partnerów biznesowych 
mieści się w przedziale 101-–500. Tyle samo 
ankietowanych szacowało, że współpracuje 
z powyżej 1000 polskich firm. 
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badanych firm 
francuskich 
współpracuje 
z ponad tysiącem 
lokalnych partnerów30%

Blisko
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Blisko połowa badanych firm prowadzi 
działalność eksportową. Dla około dwóch 
trzecich ankietowanych przedsiębiorstw 
przychody z eksportu stanowią pomiędzy 1% 
a 25% całkowitych obrotów. W przypadku 16% 
podmiotów wartość eksportowanych towarów 

lub usług stanowi ponad połowę ich przychodu. 
Ankietowane firmy sprzedają swoje produkty 
najczęściej do krajów Unii Europejskiej, a jedna 
czwarta przedsiębiorstw prowadzi eksport do 
kraju macierzystego.

Eksport

Udział przychodów z eksportu nie jest kluczowy 
dla większości ankietowanych przedsiębiorstw. 
Oznacza to, że firmy francuskie, inwestując 
w Polsce, nastawione są przede wszystkim na 
konsumentów lokalnych i do nich adresowana 
jest ich oferta. Jednocześnie struktura 

geograficzna państw, do których eksportowane 
są produkty, pokazuje, że w ramach globalnych 
łańcuchów wartości francuskie firmy ulokowane 
nad Wisłą mają za zadanie „obsłużyć” przede 
wszystkim rynki europejskie. 

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

Udział dochodu z eksportu w obrotach firm

badanych 
firm prowadzi 
działalność 
eksportową

ankietowanych firm 
francuskich eksportuje 
głównie do krajów Unii 
Europejskiej

48%

74%

Przedział

Odsetek badanych firm (spośród tych, 
które prowadzą działalność eksportową)
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68% 16%
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badanych firm 
prowadzi działalność 
badawczo-rozwojową 18%

Działalność badawczo-rozwojowa

firm zamierza zwiększyć 
nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R w ciągu 
następnych 3 lat57%

Prawie co piąta ankietowana firma francuska 
działająca w Polsce prowadzi działalność 
badawczo-rozwojową. Jak wynika z badań 
KPMG rezultat ten jest zbliżony do odsetka 
wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, które 
prowadzą prace B+R. Francuskie firmy biorące 
udział w badaniu znajdują się najczęściej na 

dwóch przeciwnych biegunach pod względem 
rocznych wydatków na działalność B+R: albo 
przeznaczają na nią do 5 mln zł, albo powyżej 
50 mln zł rocznie. Odsetek firm, których 
nakłady inwestycyjne na badania i rozwój 
znajdują się pomiędzy tymi skrajnościami, 
wynosi zaledwie 14%. 

Analogicznie sytuacja wygląda z liczbą 
zatrudnionych przy pracach badawczo-
-rozwojowych. Blisko 60% ankietowanych 
zadeklarowało, że liczba pracowników 
zaangażowanych w taką działalność w ich 
firmie wynosi pomiędzy 1 a 20, 29% firm 
zatrudnia od 101 do 500 osób w obszarze B+R, 

a jedynie 14% respondentów stwierdziło, że 
w ich organizacji tego typu pracami zajmuje 
się między 21 a 50 zatrudnionych. Według 
deklaracji badanych firm aż 57% z nich 
zamierza podnieść nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R w ciągu następnych 3 lat.
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Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu 
są równościowe pod względem liczby 
zatrudnianych pracowników – w dokładnie 
połowie z nich kobiety stanowią od 51% do 
75% pracowników. Nieco gorzej sytuacja 
wygląda pod względem liczby kobiet na 
stanowiskach kierowniczych. Tylko w co 

dziesiątej firmie kobiety stanowią więcej niż 
połowę kadry menedżerskiej. Najczęściej 
odsetek kobiet na stanowiskach zarządzających 
waha się pomiędzy 25% a 50%, a w co 
czwartym przedsiębiorstwie jest mniejszy 
niż 25%.

badanych 
firm prowadzi 
działalność CSR lub 
dobroczynną70%

Wiele firm francuskich działających 
w Polsce to oddziały zagranicznych korporacji 
często prowadzących w ramach grupy 
jednolitą politykę w kluczowych obszarach 
funkcjonowania firmy. Nie powinien zatem 
dziwić fakt, że aż 70% ankietowanych 
odpowiedziało twierdząco na pytanie 
o działalność CSR-ową lub dobroczynną. 
Wśród aktywności prowadzonych w Polsce 
w tych obszarach ankietowani najczęściej 

wymieniali wspieranie różnego rodzaju 
wydarzeń społecznych, organizowanie akcji 
wolontariackich, angażowanie i aktywizowanie 
społeczności lokalnych bądź edukację przeciw 
wykluczeniu społecznemu. Francuskie firmy 
deklarują również wsparcie w postaci zbiórek 
leków czy żywności, a także promowanie 
odpowiedzialnej konsumpcji i prowadzenie akcji 
ekologicznych. 

Odsetek kobiet wśród pracowników firmy Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych
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40%

35%

5

27%

Wyzwania stojące przed francuskimi firmami (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 
najmniejsze wyzwanie, a 5 – największe)

Wyzwania
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W omawianych na początku rozdziału 
czynnikach składających się na atrakcyjność 
inwestycyjną Polski ankietowani wskazywali 
obszary, których atrakcyjność się zmniejszyła 
w porównaniu do badania sprzed 2014 
roku. Zapytani o wyzwania, jakie przed nimi 
stoją w ciągu następnych 3 lat wskazują 
na te same kwestie - związane z rynkiem 
pracy i niestabilnością przepisów. Według 
ankietowych rosnące koszty pracy i często 
zmieniające się przepisy będą mieć wpływ 
na ich funkcjonowanie w najbliższym czasie. 
Francuskie firmy dostrzegają także mniejszą 
dostępność pracowników.

W związku z wyzwaniami stojącymi przed 
polską gospodarką odsetek badanych, którzy 
uważają, że atrakcyjność inwestycyjna Polski 

w ciągu następnych trzech lat się pogorszy, jest 
wyższy niż odsetek tych, którzy przewidują, 
że się polepszy. Blisko połowa respondentów 
twierdzi, że pozostanie ona na takim samym 
poziomie. Pokazuje to jasno, że aby dalej 
z sukcesem pozyskiwać zagranicznych 
inwestorów, Polska musi znaleźć rozwiązanie 
kluczowych problemów związanych z rynkiem 
pracy oraz stabilnością przepisów.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski w ciągu następnych 3 lat
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32%

Prawie połowa badanych firm 
przewiduje, że atrakcyjność 
inwestycyjna Polski pozostanie 
na niezmienionym, wysokim 
poziomie
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Metodyka badania

Profil respondenta
Największy odsetek stanowiły duże firmy 
zatrudniające powyżej 500 pracowników (35%), 
a także przedsiębiorstwa średniej wielkości, 
zatrudniające pomiędzy 50 a 249 osób (30%). 
Małe firmy stanowiły 20% respondentów.  
Pod względem przychodów próba 
przedstawiała się podobnie – największą 
część stanowiły bardzo duże firmy osiągające 
roczne przychody przekraczające 500 mln zł, 
a także organizacje o przychodach na poziomie 
pomiędzy 101 a 500 mln zł. Przedsiębiorstwa, 
których roczne obroty w ubiegłym roku 
finansowym były mniejsze niż 100 mln zł, 
stanowiły prawie 30% próby.

Liczba zatrudnionych osób

Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania ankietowego

Badanie zostało zrealizowane na grupie 40 działających 
w Polsce firm (członków Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej) 
z większościowym udziałem kapitału francuskiego. Badanie 
zostało przeprowadzone metodą CAWI przez firmę KPMG 
w Polsce we współpracy z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą 
(CCIFP) w styczniu i lutym 2019.
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Badane firmy reprezentowały najważniejsze 
sektory gospodarki. Przedstawiciele branży 
bankowej i finansowej stanowili największy 

odsetek ankietowanych, tuż za nimi znaleźli 
się pracownicy z sektora budowlanego 
i nieruchomości oraz usług profesjonalnych i B2B. 

Inny

17%     

15%     

15%     

12%     10%     

7%     
8%     

8%     

8%     
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i B2B

Handel detaliczny
i hurtowy

IT, technologia
i telekomunikacja

Przychód w ubiegłym roku finansowym

Sektor działalności
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