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Infografika na podstawie raportu CCIFP i KPMG w Polsce „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”.

Raport CCIFP i KPMG „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”, powstał z okazji 20-lecia istnienia Francuskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Polsce. W badaniu ilościowym, uzupełnionym o pogłębione wywiady, wzięły udział 62 firmy odpowiadające za około 
13% przychodów wszystkich firm z kapitałem francuskim w Polsce. Poddanie badaniu takiej części rynku, pozwoliło na otrzymanie 
miarodajnego obrazu inwestycji francuskich w naszym kraju.

INWESTYCJI FRANCUSKICH
W POLSCE

20 lat

Francja jest czwartym największym inwestorem zagranicznym 
na świecie, z łączną wartością inwestycji równą

Francja inwestuje przede wszystkim w:

FRANCUSKIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE

INWESTYCJE FRANCUSKIE W POLSCE

OCENA POLSKIEJ ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ

AKTYWNOŚĆ CSR

W sektorach:

Top 3 branże dla francuskich inwestycji w Polsce:

Najpopularniejszymi formami CSR są:

914 mld €

64 %

Europie

20 %

Ameryce Północnej i Środkowej 

Handlu i usług W przemyśle

W Polsce działa blisko 1 400 firm 
z udziałem kapitału francuskiego

Francja jest czwartym 
największym odbiorcą 
polskich towarów

1400
Zatrudniających łącznie ok. 
200 tys. osób

200 tys.

90 mld zł.
Bezpośrednie inwestycje 
Francji w Polsce sięgają 
90 mld zł.

103 mld zł.
Ale realna wartość inwestycji, 
uwzględniająca także inwestycje 
pośrednie, sięga 103 mld zł

3
Co oznacza, że jest ona 
w naszym kraju trzecim co do 
wielkości inwestorem

5 I piątym największym 
ich dostawcą4

inwestorów ocenia ogólną 
atrakcyjność inwestycyjną Polski 

jako bardzo dobrą lub dobrą

Przetwórstwo
przemysłowe

Handel hurtowy i detaliczny;
Naprawa pojazdów

Informacja
i komunikacja

inwestorów poleciłoby Polskę jako 
docelowe miejsc inwestycji firmom, 

które nie są tu jeszcze obecne

firm ocenia dotychczasowe efekty 
inwestycji w Polsce jako bardzo 

pozytywne lub pozytywne

Francuscy inwestorzy najlepiej 
oceniają stan polskiej gospodarki

    A najgorzej polski 
sektor publiczny

francuskich inwestorów 
prowadzi w Polsce 
działania CSR

Odpowiednie wykorzystanie 
zasobów naturalnych

z nich deklaruje, 
że rozważa ich 
rozpoczęcie

firm deklaruje, że CSR pełni bardzo 
ważną lub ważną rolę w strategii 
i wartościach organizacji

firm wprowadziło 
w polskim oddziale firmy 
wolontariat pracowniczy

Ochrona środowiska 
naturalnego

88% 97% 87%

17% 13%32%


