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Pan
Tadeusz Kościński
Podsekretarz Stanu
iy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu firm czionkowskich Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce („AmCham”) zrzeszonych

w Komitecie Rolno-Spożywczym, w odpowiedzi na prośbę Pana Ministra wyrażoną podczas

spotkania w dniu 28 lutego b.r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w

załączonym piśmie przekazujemy informacje o znaczeniu inwestycji firm amerykańskich z branży

spo”wczej i napojów dla rozwoju polskiej gospodarki. a także konkretne przykłady firm będących

pionierami innowacyjności. których zakres działania przekracza produkcję spożywczą.

Zalączone dane pokazują, iż producenci produktów spożywczych i napojów powinni znajdować się

również w zakresie zainteresowania resortu obejmującego produkcję przemysłowa, czyli w

Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a nie wyłącznie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi. Zaklady przetwórcze nie są gospodarstwami rolnymi, ale podmiotami gospodarczymi, których

zasady funkcjonowania, obszar działania i rola w gospodarce są inne niż rolnictwa.

Zacieśnienie współpracy między Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a ww. branżą

niewątpliwie przyczyni się do jej dalszego dynamicznego rozwoju oraz podniesienia jej

innowacyjności. Będziemy wdzięczni za wskazanie osoby kontaktowej w Ministerstwie

Przedsiębiorczości i Technologii, która moglaby wspierać dialog resortu z sektorem producentów

produktów spożywczych i napojów.

Osobą kontaktową jest Łukasz Dominiak, Koordynator ds. Prawnych i Polityki Publicznej, tel.:

22 520 5993 email: lukasz.dorniniak()amcham.pI. W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szac 93,

Dorota Dąbrowska-Winterscheid
Dyrektor Zarzq±ajqca
Arnetykańskiej Izby Handlowej iy Polsce

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) jaki, organi:acja :ces:czjqca inwestorów amerykańskich w Polsce, reprezentujejedno c:eśnie jednq

najwiękych grup zagranicznych inwestorów w Polsce. Nawą misjąjdyt poprawa klimatu inwestynjnego w Polsce wśród wszystkich inwestorów, nie

tylko amerykańskich, gdy 14:rost inwestytjż jest równoznaczny ze wzrostem gospodarczym, a tym samym popraii ej wanmków tycia spoleczeimiwa

polski ego.
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Znaczenie inwestycji firm amerykańskich z branży spożywczej i napojów” dla rozwoju
polskiej gospodarki

Amerykańskie koncerny z branży spożywczej i napojów rozwijają swoją działalność na
polskim rynku od początku lat 90., będąc jednymi z pierwszych inwestorów zagranicznych w
kraju. W ciągu ostatnich 20 lat sektor ten przeszedł znaczące przeobrażenia i stanowi jedną z

branż, która najszybciej reaktywowała się po kryzysie wynikającym z transformacji ustrojowej.
Przemysł spożywczy należy do istotnych i dynamicznie rozwijających się dziedzin w polskiej
gospodarce — w 2014 roku przemysł spożywczy został wciągnięty na listę sektorów
priorytetowych dla polskiego rządu. Ważnym motorem rozwoju branży są bezpośrednie
inwestycje zagraniczne, stanowiąc źródło finansowania procesów rozwojowych nie tylko w
samym przemyśle spożywczym, lecz także w calej polskiej gospodarce.

Poniżej prezentujemy dane pokazujące jakie znaczenie ma sektor spożywczy i napojów dla
polskiej gospodarki:

I Porównując poziom rozwoju polskiego przemyslu spożywczego w latach 80. i na
początku lat 90., to wlaśnie inwestycje zagraniczne znacząco wpłynęły na sukces
polskiej gospodarki żywnościowej pozwalając dostosować polski przemysł spożywczy
do wymagań Unii Europejskiej.

V Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią ważne źródło finansowania procesów
rozwojowych nie tylko w przemyśle spożywczym, lecz w całej polskiej gospodarce. To
wlaśnie inwestycje zagraniczne przyczyniły się do wprowadzania w szerokim zakresie
nowoczesnych rozwiazań technologicznych i systemów zarządzania. Stanowi to
podstawę konkurencyjności tej branży w Polsce i na rynkach eksportowych. Według
danych NBP, skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w branży
spożywczej w 2017 r. wyniosła 14 184,6 mln USD (19% BIZ ogółem). W 2017 r. 51%
dochodów osiągniętych przez inwestorów zagranicznych w Polsce zostalo
przeznaczone na ponowne inwestycje — reinwestowane zyski osiągnęły wartość 660,8
mln USD.

V PoLska jest jedynym y, regionie Europy Środkowej i Wschodniej odbiorcą
amerykańskich Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych w branży spożywczej, a firmy
ze Stanów Zjednoczonych stanowią największą grupę bezpośrednich inwestorów
działających w polskim przetwórstwie spożywczym.1

U.S. Direci lnyestment Position Abroad on a Historical-Cost Basis: Conntiy Datuj! by Industry, 2017:
I 0.201 7.xlsx
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V W Polsce bezpośrednich inwestycji dokonali wszyscy najwięksi inwestorzy sektora
produkcji i przetwórstwa żywności2:

lobs yalue
humber at

Company
projeds Total Ayerage (Jal) Ayerage

Nestie 356 64,1 180 li 410,87 32,03
Coca-Cola 157 39.6 252 10 166,69 64,77

Pepsi Co 104 19,2 185 2 967,13 28,56

Cargil] 97 15,8 162 2 590,06 26,72

NtcDonalds 87 36$ 423 3 009,29 34,58

V Zagranicznym firmom spożywczym, regularnie inwestującym na rynku polskim,
zawdzięczamy także wprowadzanie wielu pionierskich rozwiązań i technologii z
zakresu ekologii czy spolecznej odpowiedzialności. Należą do nich m.in. redukcja
emisji CO2 i zużycia wody przy produkcji żywności, minimalizacja zużycia pestycydów
i nawozów sztucznych, ochrona bioróżnorodności, dbanie ojakość gleby, sukcesywne,
masowe wprowadzanie w 100% nadających się do recyklingu opakowań, regularna
eliminacja zbędnych opakowań wprowadzanych do obrotu, a także szereg programów
pomocowych dla rolników pozwalajqcych im pozyskiwać surowce w sposób
bezpieczny, efektywny i proekologiczny. Rozwiązania te motywują inne firmy
spożywcze, aby podążać za oczekiwaniami konsumentów i prowadzić swój biznes w
sposób odpowiedzialny i z troską o środowisko naturalne.

I Dzięki ciąglemu rozwojowi technicznemu i organizacyjnemu sektora spożywczego
Polska weszla do czołówki innowacyjnych i nowoczesnych europejskich producentów
żywności.

V Obecnie ponad 30% całej żywności produkowanej w Polsce sprzedawane jest za
granicą, z czego 80% trafia na rynki Unii Europejskiej. Prawie 70% eksportu produktów
spożywczych prowadzonajest przez duże przedsiębiorstwa, z których część rozwinęla
się oparciu o bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Znaczący wolumen (blisko 95%
produkcji) wielu nowoczesnych zakladów produkcyjnych wiodących producentów
żywności trafla z Polski na rynki unijne.

2 Źródlo: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle spożywczymi ich uwarunkowania; Progress in
Economic Sciences Nr 3(2016), Rocznik Naukowy instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, str. 179

I
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Przykładowe inwestycje ameryknńskie w pnemysl spożywczy w Polsce:

V” Inwestycje Coca-Cola

Obecnie firma posiada w Polsce trzy zaklady produkcyjne: w Radzyininie, Staniątkach oraz
rozlewnię wody w Tyliczu niedaleko Krynicy-Zdrój i 9 centrów dystrybucji. Od początku
swojej obecności w Polsce, czyli od 199] r., Coca-Cola HBC zainwestowala ok. 3 miliardów
zlolych, z czego w latach 2003-2018 1.445 mln zł, budując i wyposażając od podstaw zaklady
produkcyjne, infrastrukturę logistyczno-magazynową oraz liczne elementy wsparcia calego
lańcucha dostaw. W kolejnych latach poczynając od 2019 r. firma planuje zainwestować blisko
200 mln zl.

Najważniejsze projekty inwestycyjne w ostatnich lalach to:
• Zwiększenie w latach 2011 —2013 potencjału produkcyjnego i dystrybucyjnego zakładu

w Radzyminie. Całość programu inwestycyjnego przekroczyła 170 mln PLN. Program
obejmował: zautomatyzowany magazyn (74 mln zl), nową linię KRONES (64 mln zi),
unowocześnienie infrastruktury (20 mln zł), inwestycje związane z rozszerzeniem
oferty rynkowej (8 mln zl) oraz modernizację stacji uzdatniania wody (4 mln zł),

• Budowa w 2017 r. z zakładzie w Radzyminie kolejnego nowego magazynu. Inwestycja
o powierzchni 3800 m2 warta była blisko 24 miliony złotych,

• Budowa w 2018 r. w zakładzie w Radzyminie magazynu surowców o wartości ponad 6
mln zł,

• Dostosowanie syropiarni w zakładzie w Krakowie do produkcji „Monstera”. Wartość
inwesh”cji 5,6 mln zł.

Średni roczny wkład firm Coca-Cola w polskie PKB to ponad 2,5 miliarda złotych (0,14 %
PKB), z czego 1,2 miliarda to podatki. 94% sprzedawanych w” Polsce napojów jest
produkowane w kraju, a 74% każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola również zostaje
w kraju.

Firmy Coca-Cola zatrudniają ponad 2000 osób, a każde miejsce pracy w firmach Coca-Cola
generuje 6 miejsc pracy w polskiej gospodarce czyli w sumie ponad 15 000, w szczególności u
naszych partnerów handlowych i rozmaitych dostawców. Dostawcy ci to w przeważającej
części polskie firmy.

Coca-Cola inwestuje również w społeczeństwo i środowisko. Kluczowym przedsięwzięciem
jest wtaj program Youth Empowered, którego celem jest wspieranie młodych ludzi iy

pierwszych krokach na rynku pracy oraz w realizacji ambicji zawodowych. Dzięki
innowacyjnym technologiom i rozwiązaniom, zużycie wody w zakładach Coca-Cola zostalo

3
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zredukowane o ponad 20% w przeliczeniu na litr produktu. By zmniejszyć zużycie plastiku, w
ciągu ostatnich 15 lat Coca-Cola w Polsce zmniejszyla wagę swoich butelek o 45%.

V Inwestycje PepsiCo

Dzialalność PepsiCo w Polsce obejmuje wiele obszarów, w tym produkcję napojów i przekąsek
slonych — 4 zaklady w Polsce, zatrudnienie na poziomie 2996 osób. Polska produkuje na 14
rynków, w całości pozyskując surowiec rolny z Polski. Od 1991 roku PepsiCo jest znaczącym
inwestorem na rynku polskim, wartość inwestycji w latach 2013-2017 przekroczyła 500 mln
zł. Firma generuje roczny obrót na poziomie 2,5 mld zł, co stanowi 0,12% wartości PKB. W
latach 2009-2015, dzięki unowocześnieniu czterech polskich zakładów produkcyjnych,
PepsiCo zredukowało zużycie wody i energii elektrycznej średnio o 25% na jednostkę
gotowego produktu, a 99% odpadów poprodukcyjnych poddawanych jest recyklingowi.

Według najnowszych danych Oxford Economics - PepsiCo przyczynia się do tworzenia miejsc
pracy w: rolnictwie (10 610), produkcji (7 820), handlu (6 910) generując przychody dla
Skarbu Państwa w wysokości 709 mln zł.

Roczna wartość wydatków PepsiCo i jej partnerów na zakup produktów rolnych w Polsce
wynosi 269 mln zł, przyczyniając się do utrzymania 10610 miejsc pracy w lańcuchu dostaw
rolnych. PepsiCo Polska w 100 proc. stawia na zieloną energię elektryczną od PGE Obrót,
pochodzącą z energii z odnawialnych źródeł, w szczególności z wiatru.

Polska jest dla PepsiCo bardzo ważnym rynkiem, nie tylko pod względem działalności
produkcyjnej i handlowej, ale także z punktu widzenia dostępu do wysokiej klasy specjalistów.
Stąd decyzja o dalszym rozwoju powstalej w 2015 roku komórki światowego Centrum
Bezpieczeństwa Informacji Cyber Fusion Centre. Po raz trzeci rok z rzędu PepsiCo wspiera
start-up”y w obszarze innowacji RD żywności, oferując dla najlepszych nagrodę 100tys. euro
oraz kontrakt z PepsiCo.

I Inwestycje Mondelez International

Mondelez Polskajest wiodącq firmą branży spożywczej w Polsce, od 27 lat obecną na naszym
rynku. Zatrudnia blisko 4600 pracowników, posiada w Polsce aż 7 zakladów produkcyjnych
oraz globalne Centrum Badań, Jakości i Rozwoju. Produkuje znane marki kategorii przekąsek.

Od 2010 roku, firma zainwestowała w Polsce ponad 922 miliony zlotych. Spośród tylko
największych, kluczowych inwestycji warto wymienić takie jak:

• 2015 r. - tzw. Linia Przyszłości w fabryce wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu
warta 115 mln zł,
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2017 r. - globalne Centrum Badań. Rozwoju i Jakości we Wroclawiu dla kategorii
czekolady i ciastek — przedsięwzięcie o wartości ponad 65 mln zł, dzięki któremu
powstało blisko 220 nowych miejsc pracy,

• 2W 8v. - pilotażowa fabryka dla kategorii gum i cukierków w globalnym centrum Badań
i Rozwoju warta 19 mln zI (ubiegloroczne rozszerzenie Centrum RDQ o kategorię gum
i cukierków),

• 2019 r. - najnowsza inwestycja w fabryce wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu to
warta blisko 92 mln zł innowacyjna linia do produkcji jajek czekoladowych z
nadzieniami, która rocznie będzie w stanie wyprodukować blisko 5 tys. ton takich
produktów.

Tylko w ostatnim roku —2018— firma stworzyla blisko 200 nowych miejsc pracy, zwiększając
swoje zatrudnienie rok do roku.

Zjawiskiem sprzyjającym rozwojowi calej polskiej gospodarki jest przenoszenie kluczowych
ńrnkcji i tzw. Shared SeMces Centers. Doskonałym przykładem jest np. zarządzanie sprzedażą
i promocją słodyczy w sieciach duty-free na lotniskach — Mondelez przeniósł znakomitą
większość zespołu WTR (tzw. World Trayel Retaił) właśnie do Polski.

Większość surowców wykorzystywana do produkcji ciastek Mondelez pochodzi od lokalnych
dostawców, w tym znakomita większość pszenicy używana do produkcji ciastek Lubisie w
fabryce w Płońsku pochodzi od polskich rolników. Polscy rolnicy, objęci specjalnym
programem pomocowym o nazwie „Harmony”, produkują rocznie ponad 11, 5 tys. ton pszenicy
wykorzystywanej do produkcji międzynarodowych marek ciastek.

ą” Inwestycje Carpili

Cargill rozpoczął dzialalność w Polsce w 1991 roku, kiedy po wielu latach handlu zbożem,
soją, śrutą sojową i sokiem jabłkowym, firma otworzyła biuro w Warszawie w celu zbadania
dalszych możliwości handlowych i inwestycyjnych. Dziś Cargill zatrudnia w Polsce ok. 1850
osób w Białymstoku, Bieganowie, Brzozowie, Dobrzelinie. Jarosławiu, Kaliszu, Kiszkowie,
Knemieniewie, Knepicach, Makowie Mazowieckim. Osnowie. Pruszczu Gdańskim,
Ropczycach, Rychlikach, Sandomierzu, Siedlcach, Sierpcu, Skokowej, Świeciu, Tworogu,
Ujeździe, Warszawie i Wrocławiu.

Cargill w Polsce prowadzi działalność w następujących obszarach:
• Żywienie zwierząt,
• Przetwórstwo mięsa,
• Produkcja syropów skrobiowych, glutenu oraz alkoholu etylowego,
• Handel zbożami, śrutami i roślinami oleistymi,
• Import surowców i dodatków spożywczych.
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V Inwestycje Animex

Animex - lider na polskim rynku mięsnym z wynikiem sprzedażowym wynoszącym ponad 6,2
mld zł w ubieglym roku. Posiada 10 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Szczecinie,
liawie, Morlinach, Elku, Suwałkach, Starachowicach, Opolu, Kutnie (2) oraz zakład pierzarski
w Krakowie zatrudniając 8717 pracowników. Animex jest największym polskim eksporterem
polskiego mięsa i produktów przetworzonych do 40 krajów na calym świecie, od USA po
Japonię (ok. 25-30% sprzedaży).

Bezpośrednia wspólpraca z ponad 3 tysiącami polskich hodowców oraz pośrednia z ponad S
tys. polskich rolników oznacza też wykorzystywane ponad 95% surowca pochodzącego od
polskiego rolnika, przy czym największy udział stanowią tutaj zakupione od polskich
hodowców trzoda chlewna i polskie zboża.

Podsumowując, znaczenie inwestycji i działalności firm z kapitałem amerykańskim w branży
spożywczej i napojówjest doniosłe dla calej polskiej gospodarki i sprzyja polskim producentom
rolnym, będąc dużym odbiorcą ich surowców. Tworzenie Shared Sen”ices Centers i oddziałów
pozaprodukcyjnych prowadzi do rozwoju innych działów gospodarki, a inwestycje w
nowoczesne procesy produkcji sprzyjają zwiększaniu innowacyjności przemysłu w Polsce i
świadczą o tym, że firmy z sektora wykraczają poza tradycyjnie rozumianą branżę spożywczą.
Dobre wyniki gospodarcze naszych firm członkowskich przekładają się także na poprawę
warunków zatrudnienia dla polskich pracowników oraz oferty rynkowej dla polskich
konsumentów. Dzięki naszym firmom członkowskim Polska jest potęgą w przetwórstwie
spożywczym i konkuruje z innymi krajami Unii Europejskiej.
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