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W jaki sposób japońscy 

inwestorzy postrzegają 

Polskę? 

日本の投資家はポーランドを
どう見ているのか。 
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Pracownicy i warunki zatrudnienia 

“Umiejętności techniczne polskich pracowników 

są bardzo wysokie, do tego stopnia, że są 

porównywalne z poziomem pracowników 

niemieckich.”  

(Japońska firma handlowa)  

 

“Polacy chcą się uczyć. Chętnie zaakceptowali 

japoński system zarządzania.” 

(Japońska firma produkcyjna)  

Główne spostrzeżenia: 

• Niskie koszty zatrudnienia 

• Wysokiej klasy specjaliści 

• Polscy pracownicy chętnie 

doskonalą swoje umiejętności i są 

lojalni 

• Stosunkowo skomplikowany i 

sztywny kodeks pracy 
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労働力と雇用環境 

「ポーランド人従業員の技術力の質は非常に高
く、ドイツ人の技術力に匹敵するほどです。」 

（日系商社）  

 

「ポーランドの方々は学習意欲が高いです。日
本の経営システ ムを受け入れるのにオープンで
す。」 

（日系メーカー）  

主要ポイント 

• 安い人件費 

• 高度な技能を持つ従業員 

• ポーランド人労働者は学ぶのに熱
心で忠誠心に溢れている 

• 比較的詳しく、厳しい労働法規 
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Aspekty prawne, podatkowe i regulacyjne 

“Stawka podatku nie jest wysoka, co 
powoduje, że Polska jest dla Japończyków 
dogodnym krajem do prowadzenia 
działalności gospodarczej.” 

(Japońska spółka  produkcyjna) 

 

“Regulacje ogólnopolskie zmieniają się 
często. Na poziomie lokalnym przepisy są 
bardziej stabilne , ale poziom biurokracji 
stanowi problem.”  

(Inwestor japoński)   

Główne spostrzeżenia: 

• Dość przystępny dla inwestycji 

system podatkowy 

• Instytucje rządowe są pomocne, ale 

brak umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim oraz biurokracja 

mogą tworzyć problemy 

• Regulacje czasami podlegają 

zmianom 

• Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują 

wiele zachęt inwestycyjnych 



6 
© 2015 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.  

税、法律、規制環境 

「税率はそれほど高くありませんので、日本か
ら見れば、ビジネスを するうえでポーランドは
良い国だと言えます。」 

（日系メーカー） 

 

「国家レベルで規制環境が変わってしまうこと
があります。地方自治体レベルでは国家レベル
より安定しているのですが、お役所主義的なと
ころがあるのが問題です。」 

（日本の投資家）   

主要ポイント  

• 投資に比較的フレンドリーな税制 

• 政府機関は役に立つが、官僚主義色
が強く、英語に堪能でない 

• 規制は変わりやすい 

• 経済特区は多くの優遇措置を提供 
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Warunki prowadzenia biznesu i czynniki kulturowe 

“Polska jest rozwojowym rynkiem z uwagi na 

rosnącą klasę średnią i rosnące również 

potrzeby konsumentów.”  

(Japońska spółka handlowa)  

 

“Polska jest wśród najlepszych miejsc w tym 

regionie.”  

(Inwestor japoński)  

Główne spostrzeżenia: 

• Polska gospodarka rozwija się; 

rośnie klasa średnia 

• Stabilny rząd; znaczne zmniejszenie 

poziomu korupcji 

• Pomost pomiędzy zachodnim 

rynkiem Unii Europejskiej a 

wschodnimi rynkami Wspólnoty 

Niepodległych Państw 

• Poziom infrastruktury jest 

niewystarczający, ale się 

sukcesywnie poprawia 
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事業環境と文化的要素 

「中産階級の成長により、ポーランドは拡大し
つつある市場です。これにより、消費者需要も
拡大しています。」 

（日系商社）  

 

「ポーランドは中東欧地域で一番の投資先で
す。」 

（日本の投資家）  

主要ポイント  

• ポーランド経済は拡大中で、中産階
級が成長中 

• 安定した政府、腐敗レベルは大幅に
低下 

• 西欧と東欧・CIS諸国をつなぐゲート
ウェイ 

• インフラは発展途上だが改善中 
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Życie codzienne Japończyków pracujących w Polsce 

“Zimą jest dość zimno. Byłem zaskoczony 
temperaturą 20 stopni mrozu. Myślałem 
nawet że termometr w moim samochodzie 
się popsuł. Jednakże lato jest 
zdecydowanie dobre. Nie ma tak wysokich 
temperatur jak w Japonii, a poziom 
wilgotności powietrza jest mniejszy.”  

(Japońska spółka z branży dóbr 
konsumpcyjnych)  

 

“Oczywiście byłoby lepiej gdyby istniało 
bezpośrednie połączenie lotnicze z Tokio, 
ale nie jest to decydujący czynnik przy 
podejmowaniu decyzji o inwestycji.”  

(Japońska spółka produkcyjna)  

Główne spostrzeżenia: 

• Polacy postrzegani są jako naród 

gościnny  

• Relatywnie niski poziom przestępczości 

• Japończykom mieszkającym w Polsce 

żyje się wygodnie 

• Znaczna społeczność japońska w 

Warszawie 
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ポーランド駐在員の日常生活 

「冬はとても寒いです。マイナス20°Cになる
のには驚きました。車の温度計が壊れている
と思ったぐらいです。ですが、夏は非常に良
いところです。日本ほど気温は高くなりませ
んし、湿度も低いんです。」 

（日系消費財メーカー）  

 

「東京への直行便があればいいのはもちろん
ですが、投資判断で、直行便がないことは主
要因にはなりません。」 

（日系メーカー）  

主要ポイント  

• ポーランド人は友好的と思われている 

• 犯罪レベルは比較的低い 

• 日本人駐在員はポーランドで快適に生
活している 

• 有名なワルシャワの日本人コミュニ
ティ 
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Promocja Polski w Japonii 

“Japończycy nie są świadomi tego jak Polska 
jest atrakcyjna. Statystyczny Japończyk nie 
wie gdzie Polska leży na mapie, oprócz tego, 
że gdzieś w Europie. Polska nie jest 
rozpoznawalna, nie ma cech odróżniających 
ją od innych krajów europejskich. Brak ikon 
kojarzących się z Polską.”  

(Japońska spółka z branży dóbr 
konsumpcyjnych)  

 

“Projekty infrastrukturalne o dużej skali mogą 
zwiększyć rozpoznawalność.  Zwłaszcza 
epokowe projekty takie jak elektrownie 
jądrowe lub budowa kolei wielkich prędkości.”  

(Japońska spółka handlowa)  

Główne spostrzeżenia: 

 

• Japończycy często nie zdają sobie 

sprawy z atrakcyjności Polski 

• Brak unikalnych ofert sprzedażowych; 

brak rozpoznawalnych cech 

• Potrzeba promowania Polski w Japonii 

poprzez kulturę (Chopin oraz kultura 

regionalna) 

• Polska jest ważnym krajem w Europie 
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日本におけるポーランドのプロモーション 

「日本人は、ポーランドがどれだけ魅力的かということ
に気付いていません。普通の日本人であれば、ポーラン
ドがヨーロッパのどこかの国だと知っていることを除い
ては、ポーランドが地図上でどこにあるか知りません。
ポーランドはすぐには認識されず、他のヨーロッパ諸国
と区別できる特徴がな いのです。ポーランドの象徴的
なイメージがないのです。」 

（日系消費財メーカー）  

 

「大規模インフラプロジェクトは人々からの認識を高め
ることに役立ちます。特に原子力発電所や高速鉄道建設
といった画期的なプロジェクトが良いでしょう。」 

（日系商社）  

主要ポイント  

• ポーランドの魅力に気付いていない
ことが多い 

• 独自の売りがなく、知られた特徴も
ない 

• ショパンその他ポーランド文化を日
本で知らせる必要 

• ポーランドはヨーロッパで重要な国 
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W społeczności międzynarodowej Polska 

odegrała ważną rolę „lidera Europy Środkowej i 

Wschodniej”, a Japonia uznaje Polskę jako 

bardzo ważnego partnera, podzielającego te 

same podstawowe wartości w dążeniu do 

rozwiązania globalnych problemów.  

 

Shinzo Abe, czerwiec 2014 r. 

「ポーランドは「中・東欧の雄」として国
際社会で重要な役割を果たしており，日本
と基本的価値を共有し，グローバルな課題
に共に取り組む極めて重要なパートナーで
ある。」 

安倍首相、2014年6月 
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