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Pan  
Rafał Trzaskowski 
Prezydent miasta stołecznego Warszawy 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 

W imieniu Rady Dyrektorów oraz firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce 
(„AmCham”), pragnę serdecznie podziękować za Pana udział w spotkaniu członków AmCham w dniu 13 
lutego b.r. 

Cieszymy się, że wsłuchuje się Pan Prezydent w głos przedsiębiorców poznając w ten sposób czynniki 
decydujące o podejmowaniu istotnych decyzji inwestycyjnych, albowiem otwarta postawa władz, w tym 
samorządu terytorialnego, jest kluczowa dla zapewnienia sprzyjających warunków rozwoju 
gospodarczego. Realizując potrzebę rozpoznania bieżącego klimatu inwestycyjnego oraz potrzeb 
inwestorów, sprawdziliśmy wśród członków AmCham jak istotna dla przedsiębiorców jest aktualna 
sytuacja gospodarcza regionu, rola samorządu miejskiego i sposób zarządzania miastem. 

Wyniki badania ankietowego, które przedstawiamy w załączeniu do niniejszego listu, wskazują, że w 
opinii inwestorów czynnikiem o najwyższej wadze, jeśli chodzi o uwarunkowania ekonomiczne w 
regionie jest kapitał ludzki – czynnik ten jako kluczowy wskazało blisko 65% respondentów. Podkreślono 
tu przede wszystkim dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, umiejętności pracowników oraz 
strukturę płac w danym sektorze. Duże znaczenie w kontekście uwarunkowań ogólnogospodarczych ma 
dla przedsiębiorców także jakość i dostępność infrastruktury. Wyraźnie więc widać, że obecnie 
inwestorzy koncentrują uwagę głównie na czynnikach sprzyjających rozwojowi branż wymagających 
zaawansowanych technologii, a przede wszystkim usług opartych na wiedzy, tj. usługi finansowe, 
badawczo-rozwojowe, inżynieryjne, projektowe czy doradcze.  

Jeśli chodzi o rolę samorządu i zarządzania Miastem to w opinii przedsiębiorców największe znaczenie 
ma strategia władz Miasta co do jego rozwoju oraz pozytywny stosunek do inwestycji i inwestorów, 
co wydaje się szczególnie istotne w polityce kształtowania warunków dla biznesu.  

Wskazując czynniki sprzyjające inwestycjom w Warszawie, szczególnie ważnymi w opinii inwestorów jest 
potencjał co do kształtowania rynku pracy (liczba miejsc pracy, liczba absolwentów szkół wyższych). 
Istotne w opinii naszych członków są również jakość i niezawodność połączeń transportowych 
(regionalnych, krajowych i międzynarodowych), w tym międzynarodowa komunikacja lotnicza, jak też 
jakość i warunki życia związane z łatwym dostępem do transportu publicznego, opieką zdrowotną, 
edukacją oraz środowiskiem naturalnym. 

Warszawa jest niewątpliwie od dawna ważnym miejscem lokalizacji inwestycji zagranicznych. Warto 
jednak podkreślić, iż wyjście naprzeciw zidentyfikowanym przez nas potrzebom pozwoli miastu utrzymać 
pozycję lidera jako nowoczesnego centrum biznesu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jako 
przedstawiciele inwestorów amerykańskich liczymy na dalszą współpracę z Panem Prezydentem w 
zakresie wspierania inwestycji i rozwoju miasta. 

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
Tony Housh 
Przewodniczący Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce 
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