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Region Richmond, USA
Pewna lokalizacja dla międzynarodowej firmy



PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM MIĘDZYNARODOWYM NA TERENIE RICHMOND

W regionie Richmond działa ponad 200 zakładów należących do filii posiadają ponad 230 zagranicznych spółek reprezentujących prawie 30 państw. 
Zatrudniają one więcej niż 21 tysięcy pracowników i oferują szereg produktów i usług. W stanie Virginia działa ponad 550 spółek międzynarodowych,  
w tym polskich firm:

KLASTRY BIZNESOWE

Obszar metropolitalny Greater Richmond to miejsce działalności ponad 60 000 firm — od spółek z listy Fortune 1000 po dwuosobowe startupy. Do 
naszych najmocniejszych klastrów biznesowych należą:

EBI, LCC producent mebli tapicerowanych i materacy

Press Glass  producent szkła płaskiego

Rick USA Stamping Corp. metalowe elementy do świec
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TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

n Richmond jest strategicznie położone pośrodku Wschodniego 
Wybrzeża w odległości mniejszej niż 160 km od Waszyngtonu (D.C.).

n W obszarze zbiegają się trzy drogi międzystanowe
n W odległości jednego dnia drogi od Richmond zamieszkuje ponad 45% 

krajowej populacji konsumentów   
n Dwie z największych w kraju linii kolejowych, CSX i Norfolk Southern, 

udostępniają usługi towarowego i pasażerskiego (AMTRAK) transportu 
kolejowego

n Port lotniczy Richmond International Airport (RIC) obsługuje ponad 
200 lotów dziennie łączących miejsca na całym świecie. Zaledwie  
190 km od Richmond znajduje się Dulles International Airport (IAD)  
w Waszyngtonie, jeden z największych w kraju międzynarodowych 
portów lotniczych, z ofertą prawie 50 bezpośrednich lotów zagranicznych

n Port morski Richmond to multimodalny węzeł towarowy i centrum 
dystrybucyjne na rzece James. Ekspedytorzy z regionu Richmond 
znajdują się w odległości 160 km od portu Virginia w Hampton Roads, 
który jest trzecim pod względem wielkości portem kontenerowym na 
Wschodnim Wybrzeżu USA
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n W regionie Richmond mieszka około 20 000 osób o polskich 
korzeniach

n Pierwsza fabryka w Ameryce została zbudowana w Virginii  
i była prowadzona przez polskich osadników. Produkowano  
w niej wyroby szklane, pak węglowy i smołę. Stały się pierwszymi 
towarami komercyjnymi eksportowanymi z Ameryki do Europy

n Richmond jest miastem partnerskim polskiego Olsztyna,  
a współpraca ta ma na celu promocję pokoju, otwartości  
kulturowej oraz rozwój ekonomiczny

n Międzynarodowe partnerstwo Uniwersytetu Richmond  
z Uniwersytetem Jagiellońskim umożliwia studentom bezpośrednie 
zapisywanie się na studia w Centre for European Studies 

n W regionie odbywa się ponad 20 międzynarodowych festiwali, 
miedzy innymi Intercultural Festival oraz Folk Festival. Działa tu 
także wiele międzynarodowych organizacji, w tym Polish-American 
Foundation, International Club i Virginia International Business 
Council

n Region Richmond cechuje dobre wykształcenie ludności, 60% populacji w wieku 25 lat i więcej ma 
wykształcenie wyższe z tytułem licencjata lub wyższym

n Obszar metropolitalny Richmond stanowi magnes dla szukających pracy z ponad 40 regionów w całym 
stanie

n Oprócz wielokrotnie nagradzanych szkół publicznych, system uzupełniają różne szkoły prywatne i parafialne
n Dostępny w szkołach publicznych i prywatnych program Matury międzynarodowej (International 

Baccalaureate) pozwala młodzieży poznać globalny kontekst XXI wieku
n Uzdolnieni studenci są objęci regionalnym programem School for Government and International Studies 

pod patronatem Gubernatora
n Dwadzieścia sześć programów stypendialnych i zawodowych uniwersytetu Virginia 

Commonwealth University należy do najlepszych w swoim rodzaju
n Uniwersytet Richmond jest na 4. miejscu pod względem edukacji dotyczącej 

międzynarodowego biznesu — ponad 60 procent studentów uczy się za granicą 
n Organizacja Community College Workforce Alliance oferuje usługi i kursy  

w zakresie doskonalenia zawodowego

PRACOWNICY I SYSTEM EDUKACYJNY NA ŚWIATOWYM POZIOMIE 

Pierwsza  
10-tka miast w  

handlu globalnym   
- Global Trade  

Magazine,  
wrzesień 2016

Uniwersytet Richmond

ŁĄCZNOŚĆ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ POCHODZENIA POLSKIEGO

Obchody ponad 20 
międzynarodowych 
festiwali rocznie

Około 20 000 osób  
z polskim rodowodem 

Miastem partnerskim 
Richmond w Polsce 
jest Olsztyn

Partnerska współpraca 
z Center for European 
Studies Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

RICHMOND — INFORMACJE FAKTYCZNE

Populacja 1 306 172  (44 miejsce wśród 
obszarów metropolitalnych)

Ludność w wieku 
produkcyjnym 680 912

Mediana wieku 38

Strefa czasowa 
Wybrzeże Wschodnie  
(Richmond, Waszyngton,  
Nowy Jork) GMT minus 5 godzin

Powierzchnia 14 807 km²

Klimat
Kontynentalny modyfikowany
Średnia temp. (lipiec) 25,6°C
Średnia temp. (styczeń) 2,1°C

ŻYCIE W RICHMOND

n Zależnie od preferencji, jako miejsce do zamieszkania w atrakcyjnym 
sąsiedztwie można wybrać śródmiejskie apartamenty w odnowionych 
obiektach poprzemysłowych, tereny blisko wody i pól golfowych lub farmy

n Pełna życia sfera kultury i sztuki obejmuje ponad 20 muzeów i galerii, 
Orkiestrę Symfoniczną Richmond, Balet Richmond, Operę stanu Virginia, 
koncerty, festiwale muzyczne, parki rozrywki i ponad 130 obiektów  
historycznych

n Prawie 30 pól golfowych i ponad 100 parków lokalnych
n Jedno z siedmiu najlepszych miast dla osób uprawiających biegi 

przełajowe oraz impreza Ukrop’s Monument Avenue 10K uznawana za 
jedną z najlepszych w kraju 

n Jeden z najlepszych miejskich systemów tras dla rowerów górskich  
w USA i lokalizacja Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym w 2015 roku



VIRGINIA: NAJLEPSZY STAN DLA FIRM
n Od roku 2012 firmy międzynarodowe zainwestowały 

ponad 5,1 mld USD, co spowodowało powstanie ponad  
16 000 nowych miejsc pracy

n Ponad 550 firm o kapitale międzynarodowym z ponad 45 krajów 
n Obowiązująca na terenie stanu stawka podatku dochodowego od 

przedsiębiorstw wynosi 6% i nie zmieniła się od 1972 roku. To szóste 
miejsce w Stanach pod względem najniższych podatków

n Stan będący dobrym miejscem do pracy — z umiarkowanymi płacami, 
niezbyt wysoką aktywnością związków zawodowych oraz kosztami 
zasiłków i świadczeń należącymi do najniższych w USA

n Miejsce w czołowej 10 stanów o najwyższej wydajności pracy 

OBSZAR METROPOLITALNY RICHMOND: 
CENTRUM HANDLU 
Richmond to stolica stanu Virginia, centrum przedsięwzięć  
o charakterze gospodarczym, rządowym i akademickim:
n Wszystkie służby obsługujące biznes dysponują perso-nelem 

wielojęzycznym, w tym w zakresie rachunkowości, finansów i prawa, 
z doświadczeniem międzynarodowym

n Siedziba 7 spółek z listy Fortune 500 oraz 3 spółek z listy Fortune 
1000

n Prawie 30 koledżów i uniwersytetów, a w nich prawie  
80 000 studentów zdobywających ponad 14 000 dyplomów rocznie

n Koszty utrzymania są blisko średniej krajowej USA i są  
znacznie niższe niż w większych obszarach metropolitalnych, takich 
jak Nowy Jork czy Los Angeles

n Obszar metropolitalny Richmond to 45 pod względem wielkości 
gospodarka wśród 363 takich obszarów w USA
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Usługi

n Odpowiednio dopasowane do indywidualnych 
potrzeb firm badania rynkowe oparte 
na wybranych parametrach według 
zainteresowania danej firmy (siła robocza, 
koszty biznesowe, transport, dostawcy, 
podatki, zachęty itp.)

n Wsparcie w identyfikowaniu lokalizacji na 
prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz organizacja wycieczek po wybranych 
nieruchomościach

n Organizowanie wizyt w regionie Richmond 
oraz szczegółowe przedstawienie tego 
regionu 

n Organizownie spotkań z potencjalnymi 
dostawcami oraz profesjonalnymi firmami 
wspierającymi biznes

n Udzielanie informacji na temat relokacji dla 
pracowników firmy

n Przedstawienie zainteresowanej regionem 
Richmond firmy władzom lokalnym oraz 
liderom biznesu

n Udzielanie usług „public relations” w 
kontekście zrozumienia lokalnych zasad 
prowadzenia biznesu

Greater Richmond Partnership, Inc. to wiodąca regionalna organizacja rozwoju gospodarczego Virginii reprezentująca miasto Richmond oraz sąsiadujące 
z nim hrabstwa Chesterfield, Hanover i Henrico. Oferujemy usługi w zakresie znachodzenia lokalizacji na prowadzenie działalności gospodarczej dla 
krajowych oraz zagranicznych firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański. Nasze bezpłatne i całkowicie poufne usługi obejmują:


