
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polscy inwestorzy idą na Zachód 
 

Suma polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Niemczech stale wzrasta. Coraz więcej 

polskich firm rozpoznaje możliwość zwiększenia swojej sprzedaży poprzez ekspansję na niemiecki 

rynek. Polska przeżywa dynamiczny rozwój gospodarczy, będąc jedynym krajem w Unii Europejskiej, 

który w początkach kryzysu ekonomicznego (2008) zanotował wzrost PKB, zyskując miano "zielonej 

wyspy". Naturalnym jest więc stopniowe nasycenie rynku rodzimymi przedsiębiorstwami oraz 

poszukiwaniem przez nich kolejnych rynków zbytu. Jak wskazują badania, w Polsce coraz więcej 

przedsiębiorstw planuje w ciągu następnych lat rozpocząć inwestycje na zagranicznych rynkach.  

 

Ścisła współpraca gospodarcza między Polską oraz Niemcami 

 

Stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a sąsiadującymi z nią Niemcami są bardzo silne. Po 

przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej w 2004 roku, Niemcy zostały jej najistotniejszym 

partnerem handlowym, podczas gdy polski rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny dla niemieckich 

inwestorów. Liczne polskie i niemieckie spółki coraz chętniej inwestują w sąsiednich krajach. Stabilna 

gospodarka, rozwinięta infrastruktura, a także przejrzyste oraz godne zaufania ramy prawne sprawiają, 

że niemiecki rynek, będący największym europejskim regionem gospodarczym, stanowi atrakcyjne 

środowisko inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców.  

 

Nasze portfolio – usługi dopasowane do potrzeb polskich przedsiębiorców 
 
Dzięki zakorzenieniu oraz szerokiej specjalizacji zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, CMS jest nie 

tylko doskonale przygotowane na towarzyszenie polskiemu przedsiębiorcy przy wejściu na niemiecki 

rynek, ale również potrafi połączyć tę znajomość know-how z dogłębnym zrozumieniem dla branży 

swojego klienta oraz specyfiki polskiej kultury.  

 

CMS Niemcy jest jedną z wiodących kancelarii prawnych w Niemczech. Prowadzimy polskie 

przedsiębiorstwa i inwestorów przez wszelkie kwestie związane z wejściem oraz ekspansją na 

niemieckim rynku. Naszym klientom zapewniamy usługi m.in. w zakresie: 

 

• tworzenia spółek prawa niemieckiego,  

• przejmowania przedsiębiorstw, jak również innego rodzaju transakcjach M&A, włączając 

w to także Joint Ventures, 

• corporate housekeeping (bieżąca kompleksowa obsługa prawna spółki),  

• prawa nieruchomości, 

• prawa handlowego (m.in. umowy dostawy, umowy konsumenckie, umowy 

przedstawicielstwa handlowego) 

• prawa pracy,  

• prawa podatkowego. 


