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Bolesław Domański, Woyciech Jarczewski

1. Cel i zakres opracowania
Celem raportu opracowanego dla Urzędu Marszał-

do wzrostu zamożności społeczeństwa i ogranicze-

kowskiego Województwa Małopolskiego w Kra-

nia obszarów biedy (Frankel, Romer 1999).

kowie jest ocena klimatu inwestycyjnego w Mało-

Klimat inwestycyjny oceniany jest zazwyczaj

polsce. Klimat inwestycyjny jest wypadkową wie-

w skali całych krajów i porównywany z inny-

lu elementów składowych. Przedmiotem badania

mi państwami (Poland 2003). Szczególnie dużo

były poszczególne składniki klimatu inwestycyj-

uwagi poświęca się ocenie klimatu inwestycyjne-

nego, dokonano także jego całościowego ujęcia za

go w szeroko rozumianych krajach rozwijających

pomocą wskaźnika syntetycznego. Przeprowa-

się, które nie posiadają wśród potencjalnych, za-

dzona analiza stanowi podstawę do sformułowa-

zwyczaj zagranicznych inwestorów, ugruntowa-

nia wniosków na temat pożądanych działań władz

nej pozytywnej opinii na temat warunków pro-

lokalnych i regionalnych na rzecz poprawy sytu-

wadzenia działalności gospodarczej. Przykładem

acji w tej dziedzinie.

mogą być opracowania poświęcone klimatowi in-

Klimat inwestycyjny (investment climate) to pojęcie

westycyjnemu takich krajów jak np.: Polska (Po-

spotykane w literaturze w bardzo różnym kontek-

land 2003), Czechy (Investment climate 2004), Litwa

ście i różnie definiowane. Najczęściej uważa się, że

(Lithuania investment 2004), Armenia (Investment

jest to ogół warunków sprzyjających inwestowa-

climate 2003a), Tadżykistan (Investment 2003c),

niu na określonym obszarze (Investment 2004). Po-

Rosja (The Russian investment 2004), Chiny (Dol-

prawę klimatu inwestycyjnego można definiować

lar i in. 2003), Egipt (Egypt 2004), Liban (Invest-

jako zmniejszanie kosztów, ryzyka i barier w pro-

ment climate 2003b), kraje Bliskiego Wschodu (In-

wadzeniu działalności gospodarczej (World 2004).

vestment climate 2005), Ameryki Środkowej i Połu-

Taką definicję przyjmuje Bank Światowy w swoich

dniowej (Dollar i in. 2003) oraz Afryki Subsaha-

analizach podkreślając, że działania sprzyjające je-

ryjskiej (Republic of Kenya 2005).

go poprawie są procesem długofalowym, a nie po-

Analizy klimatu inwestycyjnego w skali regionów

jedynczym zdarzeniem. Zazwyczaj wymienia się

są spotykane znaczniej rzadziej. Rozpatrując zróż-

trzy główne grupy składników klimatu inwesty-

nicowanie klimatu inwestycyjnego w ramach jed-

cyjnego (Investment 2004):

nego państwa, na przykład według województw czy

–

warunki makroekonomiczne, m.in. stabil-

gmin, zakłada się, że warunki makroekonomicz-

ność i bezpieczeństwo makroekonomiczne,

ne są wszędzie podobne. Takie założenie można

system prawny, sądownictwo, system podat-

także przyjąć dla Polski, która jest państwem uni-

kowy, funkcjonowanie instytucji państwo-

tarnym.

wych, w tym poziom korupcji

Klimat inwestycyjny jest pojęciem nierzadko stoso-

–

lokalne otoczenie gospodarcze i infrastruktura

wanym zamiennie z terminem atrakcyjność inwe-

–

wsparcie instytucjonalne.

stycyjna (Poland 2003). Oceniając atrakcyjność in-

W większości analiz zasadnicze znaczenie w oce-

westycyjną nie bierze się czasem pod uwagę wspar-

nie klimatu inwestycyjnego przypisuje się elemen-

cia instytucjonalnego ze strony władz lokalnych,

tom makroekonomicznym oraz wsparciu insty-

skupiając się na ocenie warunków makroekono-

tucjonalnemu (Kaufmann i in. 1999; Dollar i in.

micznych oraz infrastruktury technicznej. Tutaj

2003; Investment 2004; Lithuania 2004). Dla władz

także pojawiają się jednak niekonsekwencje. Przy-

poszczególnych państw i regionów działania zmie-

kładowo W. Dziemianowicz i P. Swianiewicz w nie-

rzające do polepszania klimatu inwestycyjnego są

których ocenach atrakcyjności inwestycyjnej po-

narzędziem, które przyczynić się ma do pozyska-

mijają wsparcie instytucjonalne (Dziemianowicz,

nia nowych inwestycji produkcyjnych i usługo-

Swianiewicz 1998), a w innych rozpatrują jego

wych, a przez to do rozwoju gospodarki i w efekcie

wpływ (Dziemianowicz, Swianiewicz 1999).
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Klimat inwestycyjny w poszczególnych regionach

kich danych), ale faktyczną możliwość przyłącze-

Polski różnicują dwie główne grupy składników:

nia się do infrastruktury i jej jakość. Takie infor-

lokalne otoczenie gospodarcze i infrastruktura

macje są trudne do pozyskania i dla analizy na

oraz wsparcie instytucjonalne rozumiane przede

poziomie gminnym wymagałyby szczegółowych

wszystkim jako aktywność władz regionalnych

badań opartych na danych z lokalnych zakła-

i lokalnych w pozyskiwaniu inwestorów. Na pod-

dów gospodarki komunalnej, wodociągów, zakła-

stawie analizy literatury (Dziemianowicz, Swia-

dów energetycznych i firm telekomunikacyjnych.

niewicz 1998; Dziemianowicz, Swianiewicz 1999;

Osobnym zagadnieniem pozostaje aktywność in-

Kaufmann i in. 1999; Błuszkowski, Garlicki 2000;

westycyjna gmin w zakresie poprawy i rozbudo-

Domański 2001; Dollar i in. 2003), a także prze-

wy infrastruktury technicznej, która niewątpliwie

prowadzonych wywiadów z inwestorami, insty-

pozytywnie wpływa na postrzeganie gminy przez

tucjami otoczenia biznesu oraz przedstawiciela-

potencjalnych inwestorów. Wskaźnik nakładów

mi władz lokalnych uznano, że na klimat inwe-

inwestycyjnych gmin w infrastrukturę wodno-

stycyjny w województwie małopolskim składają

kanalizacyjną w tys. zł w przeliczeniu na liczbę

się następujące elementy.

mieszkańców w latach 1999-2004 został przeana-

Otoczenie gospodarcze:

lizowany w rozdziale 13 oraz wykorzystany do bu-

–

oferty inwestycyjne (uzbrojenie techniczne,

dowy wskaźnika syntetycznego klimatu inwesty-

powierzchnia, dojazd, lokalizacja i in.)

cyjnego (rozdział 15). Elementem infrastruktury

–

dostępność komunikacyjna

technicznej, który został pośrednio uwzględnio-

–

przedsiębiorczość

ny w badaniach jest infrastruktura drogowa, któ-

–

kapitał ludzki/rynek pracy.

rej jakość w istotny sposób wpływa na analizowa-

Wsparcie instytucjonalne:

ną w rozdziale 5. dostępność komunikacyjną.

–

znaczenie problemu pozyskiwania inwesty-

W opracowaniu oceniany jest klimat inwestycyj-

cji dla władz gminy, w tym przygotowywanie

ny w gminach Małopolski pod kątem inwestorów

ofert inwestycyjnych, aktywność marketingo-

zewnętrznych. Autorzy nie zajmują się więc endo-

wa gmin

genicznym rozwojem gospodarczym opartym na

–

w trakcie

przedsiębiorczości lokalnej, ani możliwościami jej

trwania procesu inwestycyjnego i po jego za-

animowania przez władze samorządowe. Przyjęte

kończeniu

podejście nie różnicuje natomiast inwestycji na

działania Polskiej Agencji Informacji i Inwe-

krajowe i zagraniczne, branż na nowoczesne i tra-

stycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz agencji

dycyjne, rodzajów działalności na pracochłonne

rozwoju regionalnego i lokalnego

i kapitałochłonne, firm na duże i małe.

–

instytucje otoczenia biznesu

Szczególne miejsce w Małopolsce zajmuje Kra-

–

działający dotychczas inwestorzy jako ele-

ków. To duże miasto i jedna z najbardziej rozpo-

ment obniżający ryzyko

znawalnych polskich marek jest elementem istot-

specjalne strefy ekonomiczne.

nie wpływającym na małopolski klimat inwesty-

–

–

współpraca

z przedsiębiorcami

Właściwe i rzetelne uwzględnienie infrastruktu-

cyjny. Kraków rozpatrywany jest w szczególno-

ry technicznej w badaniach klimatu inwestycyj-

ści jako miejsce lokowania inwestycji z sektora

nego jest trudne ze względu na dwie grupy proble-

usług, a także jako centrum obszaru metropoli-

mów. Po pierwsze oczekiwania inwestorów w sto-

talnego. Dla przedsiębiorców, chcących zainwe-

sunku do infrastruktury technicznej są specyficz-

stować w obszarze metropolitalnym Krakowa, bli-

ne dla różnych typów działalności gospodarczej,

skość tego miasta jest jednym z najważniejszych

branż przemysłu czy wreszcie skali działalności.

czynników wpływających na podjęcie decyzji lo-

Drugim, znacznie istotniejszym problemem jest

kalizacyjnej.

dostępność odpowiednich danych, które opisy-

Klimat inwestycyjny w Małopolsce analizowano,

wałyby nie tylko parametry dotyczące wielkości

o ile to było możliwe i uzasadnione, na poziomie

infrastruktury (co najczęściej uwzględniają ran-

poszczególnych gmin. Autorzy wychodzą z zało-

kingi atrakcyjności ze względu na dostępność ta-

żenia, że obecny podział administracyjny i kom-
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petencyjny, a także możliwości finansowe powo-

–

informacje ze stron internetowych instytucji

dują, że to właśnie gminy są głównymi „aktora-

i firm: www.restauracje.com.pl, www.pkp.pl,

mi” w działaniach służących pozyskiwaniu inwe-

www.mpk.krakow.pl, www.money.pl

storów, a rola powiatów jest niewielka. Niektóre

–

wskaźniki analizowano na poziomie zagregowanym do powiatów z powodu braku bardziej szcze-

lista inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim (Domański i in. 2004)

–

dokumenty strategiczne 112 małopolskich

gółowych danych lub z powodu koncentracji pew-

gmin (strategie rozwoju, plany rozwoju lo-

nych działalności w większych ośrodkach – nie-

kalnego i in.)

które usługi zlokalizowane są w miastach powia-

–

towych i obsługują wszystkie gminy powiatu.

temat specjalnych stref ekonomicznych (Spe-

Założono, że mimo braku danej instytucji na terenie gminy, jej obecność w mieście powiatowym

raport Ministerstwa Gospodarki i Pracy na
cjalne 2005)

–

dane otrzymane od Krakowskiego Parku

lub w sąsiedniej gminie powoduje, że jest ona ła-

Technologicznego na temat firm działających

two dostępna. W rozdziale drugim porównywa-

w krakowskiej SSE na podstawie zezwolenia

ny jest klimat inwestycyjny w całej Małopolsce

–

Małopolska Oferta Inwestycyjna, oraz oferty,

i w innych regionach kraju.

które zostały przesłane przez gmin, ale do

Niektóre elementy klimatu inwestycyjnego anali-

Małopolskiej Oferty nie zostały zakwalifiko-

zowano w kontekście krakowskiego okręgu metro-

wane.

politalnego. Uznano, za Planem Zagospodarowania

Ocena klimatu inwestycyjnego nie byłaby możli-

Przestrzennego Województwa Małopolskiego, że kra-

wa bez znajomości opinii, jakie mają na ten temat

kowski obszar metropolitalny stanowi region funk-

przedstawiciele małopolskich samorządów. W ce-

cjonalny, obejmujący wielkie miasto, czyli metro-

lu poznania tych opinii do wszystkich gmin (po-

polię Kraków wraz z sąsiadującym zespołem jedno-

za Krakowem) wysłano ankietę, w której pytano

stek osadniczych, powiązanych z metropolią różny-

o prowadzone przez samorządy działania proin-

mi związkami interakcyjnymi. W oparciu przede

westycyjne oraz o opinię na temat głównych atu-

wszystkim o kryterium funkcjonalne dojazdów do

tów i barier w pozyskiwaniu inwestorów. Ankiety

pracy przyjęto, że obszar metropolitalny obejmuje

były wysyłane głównie pocztą elektroniczną (kil-

Kraków oraz 50 otaczających go gmin.

ka ankiet zostało wysłanych faxem) do urzędni-

Źródła informacji

ków, którzy wcześniej, podczas rozmowy telefonicznej wyrazili chęć zapoznania się i wypeł-

W celu ocenienia klimatu inwestycyjnego w Ma-

nienia ankiety. Dla prawie połowy samorządów

łopolsce przeanalizowano szereg materiałów źró-

okazały się one jednak niemożliwe do wypełnie-

dłowych. Były to przede wszystkim:

nia, z powodu braku jakichkolwiek działań pro-

–

dane liczbowe pozyskane z Banku Danych

inwestycyjnych. Otrzymano z powrotem 85 pra-

Regionalnych GUS, opracowań Wojewódz-

widłowo wypełnionych ankiet, w tym od prawie

two (2004), Podregiony powiaty, gminy (2005)

wszystkich gmin, które aktywnie pozyskują in-

i Ludność. Stan oraz struktura demograficzna

westycje.

i społeczno-ekonomiczna 2002 (2004), dostęp-

Opinię samorządów gminnych na temat czyn-

nych na stronach wojewódzkich urzędów sta-

ników ważnych dla inwestora w procesie lokali-

tystycznych oraz publikacji Miasta wojewódz-

zacyjnym pozyskano także przeprowadzając wy-

kie (2005). Analizowano także wyniki Naro-

wiady z przedstawicielami władz lokalnych (wójt,

dowego Spisu Powszechnego z 2002 r.

burmistrz, prezydent lub ich zastępcy) i urzędni-

informacje pozyskane z baz danych o firmach,

kami zajmującymi się działaniami proinwesty-

głównie HBI Bonnier, TeleAdreson

cyjnymi w 14 gminach – 9 w Małopolsce: Tar-

informacje ze stron internetowych wszystkich

nowie, Dobczycach, Niepołomicach, Skawi-

małopolskich jednostek samorządu terytorial-

nie, Myślenicach, Krakowie, Olkuszu, Kętach,

nego (gminy, powiaty, województwo), strony

Chrzanowie, a także dla porównania – w 5 gmi-

MARR, PAIiIZ

nach województwa dolnośląskiego: Wrocławiu,

–
–
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Żórawinie, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich,

są odpowiednie zasoby wykwalifikowanej siły ro-

Świętej Katarzynie.

boczej (rozdział 4) oraz dostępność komunikacyj-

Dodatkowo przeprowadzono 5 wywiadów z osoba-

na (rozdział 5).

mi, które uczestniczyły w procesie podejmowania

Istniejące duże i średnie inwestycje zagranicz-

decyzji lokalizacyjnych w firmach: Valeo w Ska-

ne, szczególnie typu greenfield oznaczają, że da-

winie, Motorola w Krakowie, Alpha w Dobczy-

ne miejsce było szczegółowo analizowane i okaza-

cach, Cooper Standards w Myślenicach. Poza Ma-

ło się dobrą lokalizacją dla pewnych firm. Jest to

łopolską przeprowadzono wywiad we francuskiej

element obniżający ryzyko inwestycyjne i przez to

firmie Saint-Gobain Sekurit Hanglas Polska w Dą-

traktowany może być jako składnik klimatu inwe-

browie Górniczej. Korzystano także z wywiadów

stycyjnego (rozdział 6). Poziom przedsiębiorczo-

z inwestorami, zamieszczonych na stronach inter-

ści ważny jest dla inwestorów z dwóch powodów.

netowych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji

Po pierwsze – jako źródło potencjalnych usługo-

Zagranicznych (PAIiIZ), w raporcie McKinsley-

dawców i kooperantów, a po drugie – jako wskaź-

&Company (Polska 2003) oraz prasie branżowej.

nik aktywności lokalnych społeczności, co zostało

Opinie na temat skutecznych i nieskutecznych,

szczegółowo przeanalizowane w rozdziale 7. Wiele

ważnych i mało istotnych w oczach inwestorów

dużych inwestycji lokalizuje się obecnie w Polsce

działań władz lokalnych poznano, przeprowadza-

w specjalnych strefach ekonomicznych. Zagadnie-

jąc wywiady z przedstawicielami instytucji, które

niom stref ekonomicznych w Małopolsce poświę-

często pomagają w wyborze lokalizacji: Małopol-

cono rozdział 8.

ska Agencja Rozwoju Regionalnego, Górnośląska

Nie zawsze władze lokalne zajmują się pozyskiwa-

Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowski Park

niem inwestorów bezpośrednio. Coraz częściej po-

Technologiczny, PAIiIZ oraz z 10 przedstawiciela-

magają im w tym lokalne agencje rozwoju, co zo-

mi instytucji wspierających rozwój lokalny.

stało przedstawione w rozdziale 9. Skuteczne dzia-

Wykorzystana literatura, źródła danych oraz meto-

łania proinwestycyjne są efektem przemyślanego

dy analizy zostały szczegółowo opisane bezpośred-

działania strategicznego. Obecnie znaczna więk-

nio w rozdziałach i podrozdziałach raportu.

szość gmin posiada dokumenty programowe – stra-

Układ pracy

tegie rozwoju, plany rozwoju – w których rozpisane
są szczegółowo zadania, przewidziane do realizacji

Praca składa się z trzech części. W pierwszej (roz-

przez samorząd lokalny. Ocena dokumentów pro-

dział 2) omówiony został klimat inwestycyjny Ma-

gramowych umożliwiła poznanie znaczenia dzia-

łopolski na tle innych województw. Dla Krakowa

łań proinwestycyjnych w polityce małopolskich

przeprowadzono analizę porównawczą z najwięk-

gmin (rozdział 10).

szymi polskimi metropoliami – głównymi kon-

Znaczna część inwestorów, zainteresowanych roz-

kurentami w pozyskiwaniu inwestycji w Polsce –

poczęciem działalności w Małopolsce, rozpoczy-

Wrocławiem, Poznaniem, Trójmiastem, Łodzią,

na swoje działania od pozyskania nieruchomości.

Warszawą oraz Górnośląskim Okręgiem Przemy-

Oferta nieruchomości (działek, budynków, budow-

słowym.

li), promowana przez władze lokalne jest ważnym

Część druga poświęcona została poszczególnym ele-

elementem klimatu inwestycyjnego, co zostało oce-

mentom klimatu inwestycyjnego w województwie

nione w rozdziale 11.

małopolskim (rozdziały 3-14). Przedsiębiorstwa

Przeanalizowano także strony internetowe wszyst-

starają się obecnie koncentrować na swojej pod-

kich małopolskich gmin. Informacje zamieszcza-

stawowej działalności i rosnącą część usług zlecają

ne na tych stronach pomagają w pozyskiwaniu in-

na zewnątrz. Prowadzenie działalności gospodar-

westorów. Jakość tych stron jest także interesują-

czej wiąże się więc, w coraz większym stopniu, z po-

cym wskaźnikiem aktywności proinwestycyjnej lo-

trzebą korzystania z licznych usług. Uznając usługi

kalnych samorządów (rozdział 12). Wspierając się

dla biznesu za ważny element klimatu inwestycyj-

opiniami inwestorów, którzy wybrali Małopolskę

nego omówiono je w rozdziale 3. Bardzo istotnymi

na miejsce lokalizacji swojej inwestycji oraz przed-

czynnikami, decydującymi o lokalizacji inwestycji

stawicieli instytucji wyspecjalizowanych we współ-

11

pracy z inwestorami, oceniono znaczenie działań

W trzeciej części raportu (rozdziały 15 i 16), na

władz lokalnych w procesie pozyskiwania inwesto-

podstawie ocen poszczególnych składników kli-

rów (rozdział 13). Kraków jest w Małopolsce „lo-

matu inwestycyjnego dokonano próby oceny zróż-

komotywą rozwoju”, a jego funkcjonowanie wpły-

nicowania klimatu inwestycyjnego w małopolskich

wa na decyzje lokalizacyjne wielu przedsiębiorców,

gminach. Wskazano także działania, których wdro-

szczególnie w krakowskim obszarze metropolital-

żenie może wpłynąć na polepszenie klimatu inwe-

nym (rozdział 14).

stycyjnego w Małopolsce.
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Maciej Huculak, Grzegorz Micek

2. Małopolska i Kraków na tle kraju
Małopolska na tle innych województw
Wyniki badań klimatu inwestycyjnego potwierdzają wyraźne zróżnicowanie i podział Polski na
obszary względnie dobrze rozwinięte i obszary
rozwinięte stosunkowo słabo. Warto zauważyć, że
województwa są również silnie zróżnicowane wewnętrznie, a uśredniona ocena nieuwzględniająca
lokalnych różnic, może mocno zniekształcać obraz regionów.
Do istotnych składników klimatu inwestycyjnego,
które postanowiono przeanalizować, należą:

litalnym Warszawy) i wielkopolskim, gdzie liczba
firm prywatnych na 1000 ludności przekracza 135,
przy średniej krajowej wynoszącej 87. Mazowsze
zawdzięcza wysokie wskaźniki przede wszystkim
Warszawie. Obszar Wielkopolski jest natomiast dużo słabiej zróżnicowany wewnętrznie, zdecydowana większość powiatów reprezentuje podobny poziom przedsiębiorczości. Dość wysokimi wartościami wskaźnika koncentracji firm na 1000 ludności
mogą się pochwalić ponadto województwa zachodniopomorskie i dolnośląskie. Małopolska z 73 prywatnymi podmiotami gospodarczymi przypadają-

–

rynek zbytu

cymi na 1000 mieszkańców wypada słabo.

–

dostępność potencjalnych kooperantów

Jakość produkcji i zarządzania u potencjalnych

–

cechy regionalnego rynku pracy

kooperantów może wyrażać się liczbą przyzna-

–

dostępność komunikacyjna.

nych certyfikatów ISO w danym regionie (dane

Dostępność potencjalnych kooperantów jest naj-

uzyskano z bazy www.isoguide.pl), przedstawio-

wyższa w województwach o dużej koncentracji

ną na rysunku 1. Ponownie region małopolski od-

firm: mazowieckim (głównie w obszarze metropo-

znacza się wartościami poniżej średniej. Liderami
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w tym zakresie są województwa: pomorskie i wiel-

ją wpływu na podejmowaniu decyzji lokalizacyj-

kopolskie.

nych przez duże przedsiębiorstwa. Jedynie prze-

Rynek zbytu wyraża się w liczbie firm i ludności,

kraczająca 3.100 zł płaca brutto w województwie

którą można obsłużyć w danym regionie. Wybór

mazowieckim może być czynnikiem odpychają-

miejsca lokalizacji wynika często z prostej kalku-

cym niektórych inwestorów od lokalizacji w War-

lacji potencjału ludnościowego. Liczą się więc wo-

szawie i okolicach.

jewództwa o największej gęstości zaludnienia i naj-

Dostępność drogowa i bliskość autostrady A4

większej koncentracji firm – w Polsce są to regio-

stawia na uprzywilejowanej pozycji wojewódz-

ny: mazowiecki, wielkopolski i śląski.

two dolnośląskie. Region ten przyciąga inwesty-

Małopolska zajmuje odpowiednio 4. i 5. miejsce

cje wykazujące powiązania z Europą Zachodnią.

pod względem liczby ludności i podmiotów gospo-

Bardzo dobre położenie komunikacyjne charak-

darczych. Słabiej zaludnione województwo dolno-

teryzuje regiony położone wzdłuż autostrady A4,

śląskie wyprzedza region małopolski pod względem

w tym zachodnią Małopolskę.

liczby firm. Rynek pracy w regionach można opi-

W dobie gospodarki cyfrowej coraz większą rolę

sać za pomocą liczby studentów wyższych uczelni.

zaczynają odgrywać szybkie sieci światłowodowe.

Województwo małopolskie zajmuje tu trzecie miej-

Na rysunku 2 przedstawiono przebieg sieci świa-

sce, wyprzedzając o ponad 24 tysiące studentów re-

tłowodowych, należących do największych opera-

gion dolnośląski.

torów w Polsce. Można tu zauważyć dwa równoleż-

Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na kli-

nikowe korytarze: Warszawa-Poznań-Berlin oraz

mat inwestycyjny jest poziom płac. Wynagrodze-

Kraków-Wrocław. W bardzo korzystnym położe-

nia brutto w sektorze prywatnym (poza regio-

niu znajduje się Poznań, gdyż sieć Pionier posia-

nem stołecznym) są bardzo zbliżone i wahają się

da szybkie połączenia zagraniczne do europejskiej

w II kwartale 2005 roku pomiędzy 2.102 a 2.475

sieci naukowej Geant, a węzeł sieci znajduje się

zł. Wydaje się, że tak niewielkie różnice nie ma-

w stolicy Wielkopolski.

14

Małopolska na tle innych regionów prezentuje

metropolitalnych jako pewnej całości w szerszej

się korzystnie pod kątem poziomu wykształce-

strukturze przestrzennej kraju i Europy, nie po-

nia ludności oraz liczby studentów. Również po-

winna też wykluczać, a wręcz zachęcać do współ-

zytywnie należy ocenić dostępność komunikacyj-

działania władz samorządowych obu regionów.

ną regionu. Nieco gorsza jest w Małopolsce sytuacja pod względem chłonności rynku zbytu i do-

Oferty inwestycyjne PAIiIZ

stępności kooperantów. Można jednak byłoby ją

W ofercie Polskiej Agencji Informacji i Inwesty-

ocenić bardziej pozytywnie, jeśli włączyć do roz-

cji Zagranicznych (PAIiIZ) na dzień 1 paździer-

ważań całą południową Polskę, od Wrocławia po

nik 2005 r. znajdowało się 616 ofert inwestycyj-

Kraków. W obszarze tym zlokalizowanych jest

nych, zlokalizowanych na terenie 378 miejscowo-

wiele przedsiębiorstw – potencjalnych koope-

ści, położonych w 209 powiatach. Warto przy tym

rantów. W czterech województwach południo-

pamiętać, że grupa ta obejmuje działki odpowied-

wej Polski mieszka 12 mln stosunkowo dobrze

nio uzbrojone, o uregulowanym stanie prawnym

wykształconych mieszkańców. Górny Śląsk i Ma-

itp., stanowiąc niejako elitę terenów inwestycyj-

łopolska są na różny sposób komplementarne, ge-

nych. Co więcej, obecność na tej liście zwiększa

nerują wzajemny popyt na usługi i podzlecanie

istotnie prawdopodobieństwo pozyskania inwe-

produkcji, tworzą sieci współpracy firm, instytu-

storów zagranicznych. Szczególnie dla dużych

cji naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz co-

inwestorów zagranicznych baza PAIiIZ stanowi

dzienne przemieszczenia pracowników i konsu-

podstawowe, choć nie jedyne, źródło informacji

mentów. Nieunikniona konkurencja o lokalizację

o dostępnych terenach inwestycyjnych. To z ko-

pewnych działalności i inwestycji nie może prze-

lei stanowi potencjał, który w zasadniczy sposób

słaniać korzyści funkcjonowania obu obszarów

może wpłynąć na kształtowanie się przyszłych
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przewag konkurencyjnych poszczególnych re-

wschodnim. Najwięcej działek oferowanych

gionów Polski.

jest w województwie dolnośląskim, a następ-

W ujęciu regionalnym można zauważyć, że roz-

nie, opolskim, śląskim, a najmniej w małopol-

mieszczenie terenów inwestycyjnych z oferty

skim (rys. 3). Dodatkowo widać również wy-

PAIiIZ tworzy bardzo charakterystyczny obraz.

raźnie, że w części województw problem sta-

Osiem z szesnastu województw skupia na swoim

nowi nie tyle mała ilość oferowanych działek,

terenie 71% liczby wszystkich działek oraz 73%

ich rozdrobnienie, którego przybliżeniem jest

ich powierzchni. Województwa te z grubsza odpo-

średnia wielkość działki (rys. 3).

wiadają terenom tzw. Ziem Odzyskanych. Wśród

–

Inny w porównaniu do np. Polski południo-

przyczyn takiego właśnie rozkładu przestrzenne-

wo-wschodniej charakter sieci osadniczej,

go analizowanego zjawiska należy wyróżnić na-

która nie stanowi swoistego continuum osad-

stępujące.

niczego, jakie można zaobserwować na spo-

–

Dużo lepsza dostępność komunikacyjna tere-

rych obszarach m.in. województwa małopol-

nów Zachodniej i Północnej Polski, która wy-

skiego.

twarza popyt na tereny inwestycyjne w woje-

–

–

Znacznie mniejsze rozdrobnienie działek na

wództwach, z których dostępność komunika-

zachodzie niż wschodzie i południu Polski.

cyjna do krajów Europy Zachodniej jest lep-

Geneza tego zróżnicowanie tkwi w odmien-

sza.

nym przebiegu procesów społecznych i gospo-

Znaczenie dostępności komunikacyjnej wyda-

darczych w okresie zaborów. Największe roz-

je potwierdzać się fakt, że w województwach,

drobnienie występuje na terenie ziem daw-

przez które przebiega autostrada A4 liczba

nego zaboru austriackiego czyli w wojewódz-

działek systematycznie maleje w kierunku

twach małopolskim i podkarpackim.
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–

Łatwiejsza możliwość pozyskania odpowied-

kie: Gliwice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska, Świę-

nich terenów inwestycyjnych, ze względu na:

tochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie, Ka-

•

niekorzystne warunki prowadzenia go-

towice, Mysłowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górni-

spodarki rolnej na niektórych obszarach,

cza oraz powiat będziński obejmujący miasta Cze-

w tym słabe gleby, które umożliwiają du-

ladź i Będzin). W niniejszym podrozdziale uwagę

żo szybszą zmianę przeznaczenia gruntów

poświęcono lokalnemu otoczeniu gospodarczemu

rolniczych na np. przemysłowe w planie

i infrastrukturze jako jednemu z dwóch głównych

przestrzennego zagospodarowania1

składników klimatu inwestycyjnego. Głównym

obecność dużych terenów znajdujących

celem analizy jest nakreślenie pozycji Krakowa

się w gestii Agencji Restrukturyzacji

na tle dużych miast pod kątem rozwoju składni-

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), po

ków klimatu inwestycyjnego. Podkreślono rów-

byłych PGR-ach

nież znaczenie stolicy Małopolski jako motoru

mniejszą zasiedziałość ludności, dzięki

rozwoju regionu.

której łatwiej można pozyskać tereny pod

Do analizy klimatu inwestycyjnego przyjęto na-

przyszłe inwestycje od prywatnych właści-

stępujące cechy:

cieli.

X1 - wartość nakładów inwestycyjnych w gospo-

•

•

Dzięki powyższym czynnikom czterem spośród

darce na 1 pracującego w tys. zł, 2003

ww. województw (dolnośląskiemu, lubuskiemu,

X2 - liczba firm prywatnych na 1 000 mieszkań-

opolskiemu i zachodniopomorskiemu) udało się

ców, 2004

skupić ponad półtorakrotnie większy udział w po-

X3 - liczba spółek z udziałem kapitału zagranicz-

wierzchni wszystkich działek znajdujących się

nego na 10 000 firm prywatnych, 2004

w ofercie PAIiIZ aniżeli ich udział w populacji

X4 - liczba pracujących w wyspecjalizowanych

w wieku produkcyjnym (rys. 4). Rodzi to z kolei

usługach dla biznesu na 1 000 pracujących, 2002

pytanie o możliwości absorpcji korzyści, wynikają-

X5 - liczba pracujących w firmach ICT, elektronice

cych z napływu ewentualnych inwestorów, z punk-

i automatyce na 10 000 pracujących, 2002

tu widzenia gospodarek regionalnych, dzięki same-

X6 – odsetek mieszkańców posiadających wyższe

mu tylko zatrudnieniu mieszkańców tych regio-

wykształcenie (w %), 2002

nów, bez uwzględniania nawet jakichkolwiek efek-

X7 - liczba studentów na 1 000 mieszkańców,

tów mnożnikowych. Do rzadkości należą również

2004

świadome działania władz głównych ośrodków ww.

X8 - liczba pasażerów w portach lotniczych na 1

regionów, które zmierzałyby do aktywnego pozy-

mieszkańca, 2004

skiwania wysoko wykwalifikowanej kadry pracow-

X9 - liczba seansów kinowych na 1 000 mieszkań-

niczej, która znalazłaby zatrudnienie w usługach

ców, 2004

dla biznesu. Chlubnym wyjątkiem są tutaj działa-

X10 - liczba restauracji i kawiarni na 100 000

nia władz Wrocławia.

mieszkańców, 2004

Kraków na tle innych dużych miast Polski

Cechy X1-X5 opisują gospodarcze elementy klimatu inwestycyjnego. Zmienna X1 opisuje dotych-

Do analizy porównawczej klimatu inwestycyjnego

czasową aktywność inwestycyjną w gospodarce.

wybrano największe polskie ośrodki metropolital-

Najwyższe nakłady inwestycyjne w przeliczeniu

ne, które konkurują ze sobą pod względem przy-

na jednego pracującego odnotowano w Poznaniu.

ciągania inwestycji. Do tego typu ośrodków zali-

Kraków zajmuje tu trzecie miejsce z nakładami

czono: Warszawę, Łódź, Kraków, Poznań, Wro-

przekraczającymi 9,5 tysiąca złotych inwestycji na

cław, Trójmiasto oraz 12 powiatów stanowiących

jednego pracownika, znacznie odstając od Pozna-

trzon konurbacji katowickiej – Górnośląskiego

nia i Warszawy (por. tab. 1). Stolica Małopolski

Okręgu Przemysłowego – GOP (powiaty grodz-

wraz z Trójmiastem, Wrocławiem i Łodzią może

1

Dla gruntów klasy I, II i III zgodę na ich zamianę musi wyrazić Minister Rolnictwa; ostatnio taka procedura została zastosowana przy

przygotowywaniu terenów pod inwestycje koncernu LG w gminie Kobierzyce.
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być zaliczona do klasy o najniższych wartościach

cujących w ICT, elektronice i automatyce, odzna-

inwestycji w gospodarce.

cza się Warszawa, a za nią Wrocław, Kraków, Trój-

Kolejna zmienna opisuje poziom przedsiębiorczo-

miasto i Poznań. Ostatnie cztery ośrodki metropo-

ści. Najwyższe wartości odnotowują tu: Warsza-

litalne dzielą bardzo niewielkie różnice.

wa, Poznań i Wrocław, a najniższe – Łódź, Kra-

Pod kątem wyżej wymienionych składników kli-

ków i konurbacja katowicka. Aktywność firm za-

matu inwestycyjnego Kraków wyprzedza nie tylko

granicznych jest największa w Warszawie, gdzie

Warszawa, ale również inne miasta. Widać to przy

ponad dwukrotnie przewyższa wartości dla Pozna-

analizie drugich miejsc, które trzykrotnie zajmu-

nia, Wrocławia i Trójmiasta (220-250 firm zagra-

je Poznań, a dwukrotnie Wrocław.

nicznych na 10 000 firm). Kraków, Łódź i Górno-

Założono, że wyższe wykształcenie ludności jest

śląski Okręg Przemysłowy (119-160 spółek na 10

istotnym czynnikiem przyciągającym inwesty-

000 przedsiębiorstw) zajmują pod tym względem

cje. Z punktu widzenia kapitału ludzkiego zwró-

ostatnie pozycje.

cić można uwagę na to, że miasto Kraków stano-

Sektor specjalistycznych usług dla biznesu (sek-

wi drugi największy po stolicy ośrodek akade-

cja K) odznacza się stosunkowo słabym zróżni-

micki, o bardzo zróżnicowanej strukturze (Choj-

cowaniem w badanym zbiorze miast (współczyn-

nicki, Czyż 1997). Oznacza to, że przyciąga on

nik zmienności – 15%). Kraków znajduje się

licznych młodych ludzi poszukujących wykształ-

wraz z Wrocławiem w drugiej grupie ośrodków,

cenia i wzmacniających lokalny potencjał rozwojo-

wyprzedzając konurbację katowicką, Poznań

wy. Odpowiada temu koncentracja kadry naukowej.

i Łódź. Przemysł wysokiej techniki, a zwłaszcza

Pod względem wykształcenia ludności Kraków zaj-

teleinformatyka i działalności pokrewne mogą sta-

muje drugie miejsce za stolicą kraju, nieznacznie

nowić istotny czynnik przyciągający inwestorów

wyprzedzając Wrocław i Poznań. Również akade-

do danego miejsca. Największą koncentracją pra-

mickość ośrodka stanowi ważny element klimatu
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inwestycyjnego. Kraków wraz z Poznaniem zaj-

rów odprawionych w Warszawie znalazły się m.in.

mują tu ex aequo pierwszą pozycję. Wrocław posia-

Wrocław, Gdańsk i Kraków.

da większą od Warszawy liczbę studentów na 1000

W analizie uwzględniono również zmienne opi-

mieszkańców, choć stolica kraju odznacza się naj-

sujące infrastrukturę społeczną w poszczegól-

wyższą bezwzględną liczbą studentów w kraju.

nych ośrodkach metropolitalnych. Liczba leka-

Dostępność lotnicza może odgrywać w przypadku

rzy na 1000 mieszkańców jest bardzo zbliżona

największych inwestorów znaczącą rolę w wyborze

we wszystkich analizowanych ośrodkach, dlatego

lokalizacji. Zwiększona liczba lotów pasażerskich

nie wzięto jej pod uwagę w dalszych rozważaniach.

w Krakowie znajduje wyraz w dużej liczbie odpra-

Liczba seansów filmowych na 1000 ludności ob-

wionych pasażerów. Krakowskie Balice zaczynają

razująca skalę oferty kulturalnej tylko w Krako-

stopniowo w zakresie niektórych kierunków sta-

wie i Warszawie przekracza 100. W liczbie wystaw

wać się konkurencją dla warszawskiego Okęcia

i ekspozycji Kraków wyprzedza nawet stolicę kra-

i coraz bardziej dystansują inne regionalne porty

ju. Również dostępność specjalistycznej oferty ga-

lotnicze w Polsce. W 2004 roku Kraków przekro-

stronomicznej jest w Krakowie lepsza niż w Po-

czył wskaźnik 1 pasażera na 1 mieszkańca, pod-

znaniu i Warszawie. Liczba restauracji i kawiar-

czas gdy analogiczne wartości dla Poznania, Wro-

ni na 100 000 ludności przekracza w Krakowie 55,

cławia i Trójmiasta były prawie dwukrotnie niż-

podczas gdy w pozostałych ośrodkach wynosi od

sze. W porcie w Balicach odprawiono w 2005 ro-

18 w Łodzi do 36 w Poznaniu. Stolica Małopolski

ku w sumie ponad 1,5 mln pasażerów. Istotnym

dzięki swojemu genius loci przewyższa inne ośrod-

czynnikiem jest skala i zasięg przestrzenny lotów.

ki w kraju. Bardzo dobra dostępność placówek ga-

Kraków zajmuje tu również drugą pozycję (tab.

stronomicznych i wydarzeń kulturalnych łączy się

2), stale rozszerzając swoją ofertę. Nadal jednak

z uznaną marką miasta kultury.

istnieje duża grupa kierunków, w przypadku któ-

W kolejnej fazie procedury badawczej, przyjmu-

rych dostanie się do Krakowa wymaga przesiad-

jąc jednakowe wagi, powyższe wskaźniki podda-

ki w Warszawie. Wskazuje na to statystyka Por-

no standaryzacji. Następnie obliczono wartości

tu Lotniczego Okęcie. W 2004 roku w pierwszej

sumarycznego wskaźnika klimatu inwestycyjne-

dziesiątce kierunków o największej liczbie pasaże-

go dane wzorem:
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mniejszym, w porównaniu z miarami odległości
od wzorca (Euklidesa i miejską), stopniem zniekształcenia zmiennych wejściowych. Sumaryczny
wskaźnik klimatu inwestycyjnego (Wi) przyjmuje
wartości z przedziału <0,1>. Im wartość bliższa
1, tym poziom rozwoju jest bliższy wzorcowemu
(jako wartości wzorca przyjęto maksymalne wartości poszczególnych zmiennych). Obok wskaźnika klimatu uwzględniającego elementy społeczne i gospodarcze obliczono analogiczną metodą współczynnik Wg opisujący wyłącznie poziom rozwoju składników gospodarczych (cechy
X1, X2, X3, X4 i X5).
W obliczu silnej konkurencji Kraków zajmuje
w rankingach klimatu inwestycyjnego wysoką pozycję (tab. 3). Zdecydowanie lepiej rozwinięte są
Przyjęcie powyższego wskaźnika do końcowej ana-

w stolicy Małopolski elementy klimatu inwestycyj-

lizy było podyktowane dwoma faktami: względ-

nego związane z infrastrukturą społeczną. Z drugiej

nie prostą możliwą interpretacją wartości Wi oraz

strony, Kraków charakteryzują nieco niższe warto-

20

ści wskaźnika gospodarczych elementów klimatu

Dzięki rozwiniętej ofercie kulturalno-edukacyj-

inwestycyjnego niż Poznań. Niski jest tu zwłasz-

no-gastronomicznej klimat inwestycyjny w Kra-

cza poziom przedsiębiorczości i aktywność firm za-

kowie kształtuje się na podobnym do Poznania

granicznych. Daje to stolicy Małopolski pod wzglę-

poziomie. Pod względem sumarycznego wskaźni-

dem wskaźników gospodarczych czwarte miejsce za

ka klimatu inwestycyjnego Kraków zajmuje wy-

Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem.

soką, trzecią pozycję.
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Maciej Huculak, Grzegorz Micek

3. Usługi dla biznesu w województwie małopolskim

Zakres badań

działalność związana z prowadzeniem interesów)
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Warto

W literaturze przedmiotu pojęcie usług dla biz-

zwrócić uwagę, że w dobie budowania społeczeń-

nesu identyfikowane jest bardzo różnorodnie, od

stwa informacyjnego i rozwoju gospodarki opar-

bardzo szerokich definicji, które bliższe wydają się

tej na wiedzy, fundamentalnym elementem ana-

być pojęciu otoczenia biznesu, aż po bardzo wą-

lizy usług dla biznesu staje się działalność infor-

skie - utożsamiające usługi dla biznesu wyłącznie

matyczna (dział 72).

z przedsiębiorstwami, należącymi do sekcji J (Po-

Firmy świadczące usługi dla biznesu stanowią,

średnictwo finansowe)2 oraz działu 74 (Pozostała

w dobie transformacji systemu społeczno-gospo-

2

Stan sektora finansowego w województwie małopolskim został szczegółowo omówiony w raporcie Pawła Kawy pt. Sektor finansowy

województwa małopolskiego do 2003 r. (www.malopolska.pl/region/opracowania).
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darczego, jeden z najprężniejszych sektorów dzia-

soko w hierarchii osadniczej. Jest tak chociażby

łalności gospodarczej. Ich rola w rozwoju gospo-

w przypadku wysokospecjalistycznych usług kon-

darczym regionów polega na szeroko pojętej akty-

sultingowych, informatycznych, czy niektórych fi-

wizacji kapitału, zarówno finansowego, jak i ludz-

nansowych. Ogólnie, rozmieszczenie usług nawiązu-

kiego. Proces ten wyraża się nie tylko we wzroście

je do hierarchii osadniczej, dlatego naturalnym zja-

liczby zatrudnionych w firmach otoczenia bizne-

wiskiem jest lepszy poziom rozwoju w jednostkach

su, lecz także w poprawie atrakcyjności inwe-

będących wyżej w hierarchii osadniczej.

stycyjnej. Odpowiednio wysoki poziom rozwoju usług dla biznesu jest warunkiem wzrostu go-

Metody badań i źródła danych

spodarczego. Rozwój usług dla biznesu może więc

Jednymi z podstawowych mierników używanych

stać się dla lokalnej gospodarki swoistym katali-

przy próbach oceny stanu rozwoju usług dla biz-

zatorem, który dodatkowo zwiększa atrakcyjność

nesu są informacje dotyczące liczby firm zawar-

inwestycyjną danego obszaru.

te w systemie REGON. W analizie uwzględniono

Wpływ poziomu rozwoju usług dla biznesu na atrak-

firmy prywatne zaliczone w Polskiej Klasyfikacji

cyjność inwestycyjną jest faktem, który większość

Działalności (PKD) do sekcji J (pośrednictwo fi-

badaczy przyjmuje bez zastrzeżeń. Część usług dla

nansowe) oraz sekcji K (obsługa nieruchomości,

biznesu wykazuje bardzo wyraźną tendencję do

wynajem i usługi związane z prowadzeniem dzia-

skupiania się w ośrodkach, znajdujących się wy-

łalności gospodarczej).
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Odpowiednim narzędziem do przedstawienia

do nich przyległych, które jednocześnie cha-

stopnia rozwoju usług dla biznesu jest iloraz loka-

rakteryzują się wysokim stopniem rozwoju

lizacji, który pozwala na ukazanie względnej kon-

działalności przemysłowej, w tym częściowo

centracji dwóch zjawisk względem siebie. Iloraz

o charakterze endogenicznym.

koncentracji skonstruowano, dzieląc udział każ-

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku dostępno-

dej gminy w liczbie podmiotów danej sekcji, przez

ści części firm do niektórych specjalistycznych

liczbę podmiotów zarejestrowanych ogółem, bez

usług finansowych sytuacja w Małopolsce wy-

sekcji A, B (tj. rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

gląda ponadprzeciętnie dobrze. Tak jest w przy-

oraz rybactwo) oraz sekcji J lub K.

padku np. biur i domów maklerskich, których

Dodatkowo dla obu sekcji sporządzono krzywą

na terenie województwa działa ponad 40 placó-

koncentracji (krzywą Lorenza), która umożliwiła

wek, a dwie firmy mają tu swoje główne siedzi-

porównanie stopnia koncentracji (rys. 7). Krzywa3

by. Dostępność do usług finansowych, mierzo-

ta przedstawia odpowiednio uporządkowane sze-

nych liczbą bankomatów, wykazuje bardzo du-

regi skumulowanych wartości udziałów obydwu

że podobieństwo do obrazu koncentracji firm ca-

zjawisk w wielkości zjawiska w województwie ma-

łej sekcji J. Zauważalna jest dominacja ośrodka

łopolskim. Dzięki temu można stwierdzić że np.

krakowskiego oraz niższa pozycja Tarnowa i No-

gminy skupiające 40% firm z danej sekcji skupia-

wego Sącza. Po raz kolejny wysokie wartości ob-

ją jednocześnie 20% firm w województwie. W ten

serwowane zjawisko przyjmuje w zachodniej czę-

sposób można zatem wnioskować o stopniu kon-

ści województwa, w pasie gmin graniczących

centracji (nierównomierności rozkładu). Stopień

z województwem śląskim. Warto zwrócić uwa-

odchylenia krzywej od przekątnej świadczy o wiel-

gę na fakt, że wobec zauważalnie słabszego roz-

kości koncentracji jednego zjawiska względem

woju sieci placówek bankomatowych na terenach

drugiego. Przekątna odzwierciedla hipotetyczną

wiejskich, który wiąże się, na co zwracają uwagę

sytuację, która miałaby miejsce w przypadku, gdy-

różni autorzy (np. Guzik i in. 2002), ze stosunko-

by zjawisko koncentracji nie istniało, a więc jego

wo niewielkim poziomem obrotu pieniężnego na

rozkład byłby idealnie równomierny4.

obszarach rolniczych; dostępność do bankomatów

Pośrednictwo finansowe
Firmy należące do sekcji pośrednictwa finansowe-

może być bardzo dobrym wskaźnikiem poziomu
ich rozwoju pod względem (rys. 6):
–

chowskim wyposażona jest w bankomat,

centracją względem liczby firm ogółem (rys. 5).
W przestrzeni województwa małopolskiego można
natomiast zauważyć, że koncentrują się one w kil-

towarowości produkcji rolnej np. gmina
Charsznica5, jako jedyna w powiecie mie-

go charakteryzują się stosunkowo niewielką kon–

funkcji pozarolniczych, np. turystyczna gmina Zawoja.

ku większych obszarach:

W przypadku rozmieszczenia placówek banko-

–

największych ośrodkach miejskich wojewódz-

wych należących do banków komercyjnych, widać

twa (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) oraz ich

wyraźnie ich koncentrację w największych ośrod-

bezpośrednim otoczeniu, co tłumaczyć należy

kach miejskich. Trzy miasta na prawach powiatu

wysokim stopniem aktywności gospodarczej

tj. Kraków, Tarnów i Nowy Sącz skupiały w 2003

największych w hierarchii osadniczej ośrod-

r. ponad 65% ogółu placówek w województwie ma-

ków miejskich

łopolskim. W dodatku wyłącznie w Krakowie wy-

niektórych ośrodkach miejskich średniej

stępuje możliwość skorzystania z usług wszystkich

wielkości (Nowy Targ, Oświęcim) i gminach

obecnych w województwie banków komercyjnych,

–

3

Która de facto z punktu widzenia geometrii jest łamaną. W literaturze panuje jednak niepisana zgoda co do stosowania takiego wła-

śnie terminu.
4

Tzn. każda jednostka (gmina) skupiała dokładnie taki udział jednego zjawiska jak i drugiego.

5

Znana z intensywnej uprawy kapusty.
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w Tarnowie dostępne są usługi 2/3 ogółu banków,

Wśród usług finansowych dla biznesu ważną gru-

a w Nowym Sączu nieco ponad połowy (51%).

pą skierowaną praktycznie wyłącznie do przedsię-

Dostępność do usług finansowych poza tymi

biorstw stanowią tzw. instrumenty finansowe ro-

ośrodkami poprawia w pewnym stopniu roz-

zumiane jako: leasing (finansowy, nieruchomości,

mieszczenie ponad 200 placówek banków spół-

operacyjny, zwrotny), factoring, obrót wierzytel-

dzielczych. Warto przy tym zwrócić uwagę, że ma-

nościami i windykacja należności. Częściowo

jące swoje siedziby w województwie małopolskim

usługi świadczone są poprzez placówki bankowe,

banki spółdzielcze należą pod względem wielko-

oraz specjalistyczne firmy mające swoje siedziby

ści aktywów do największych w kraju. Krakow-

w innych województwach, niemniej jednak moż-

ski Bank Spółdzielczy zajmuje pod tym wzglę-

na na terenie województwa małopolskiego znaleźć

dem pierwszą lokatę, a Bank Spółdzielczy Rze-

firmy mające tutaj swoje siedziby np. firma Dryl

miosła drugą.

(obrót wierzytelnościami i windykacja należności)

Usługi ubezpieczeniowe koncentrują się w powia-

w Krakowie, czy Centrum Kapitałowe S.A. w Tar-

tach grodzkich województwa, na które w 2003 r.

nowie (leasing).

przypadało 56% ogółu oddziałów firm ubezpiecze-

Rozmieszczenie firm świadczących usługi leasin-

niowych. Mniejsza niż w przypadku usług banko-

gowe jest na terenie województwa małopolskie-

wych koncentracja przestrzenna jest niewątpliwie

go ograniczone do 7 miast (Kraków, Tarnów, No-

wynikiem świadczenia znaczącej części usług na

wy Sącz, Brzesko, Nowy Targ, Wieliczka, Wado-

potrzeby klientów indywidualnych, co wymusza

wice). Kraków skupia 2/3 ogólnej liczby firm le-

bardziej równomierne rozmieszczenie w stosun-

asingowych, podobnie jak w przypadku banków

ku do liczby mieszkańców.

komercyjnych.
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Pozostałe usługi dla biznesu

Szeroko pojęte usługi szkoleniowe obejmują swoja
działalnością szkolenia w zakresie: BHP, informaty-

Istotnym elementem składowym usług dla bizne-

ki, języków obcych, księgowości i finansów, umiejęt-

su są firmy świadczące usługi doradztwa personal-

ności osobistych, obsługi urządzeń biurowych, pra-

nego w zakresie m. in. doradztwa prawnego, do-

wa, sprzedaży, zarządzania. Te usługi dla biznesu są

radztwa w zakresie motywowania i ocen, audytów,

zdecydowanie silniej reprezentowane przez firmy

outplacementu. Ze względu na ich wysoko specja-

małopolskie. Zdecydowana większość tego rodzaju

listyczny charakter są one realizowane w głównej

firm skupia się w Krakowie. W pozostałych ośrod-

mierze przez firmy mające swoje siedziby w War-

kach miejskich województwa ich obecność ograni-

szawie jak np. SMG/KRC Human Resources Po-

czona jest do pojedynczych przypadków.

land, Arthur Andersen. Podobnie jak w przypad-

Koncentracja pozostałych usług dla biznesu,

ku usług z segmentu instrumentów finansowych,

zgrupowanych w sekcji K, zawierającej m. in. sek-

również tutaj zauważalny jest rozwój firm mało-

tor obrotu nieruchomościami, i pozostałą działal-

polskich, jak choćby, Bank Kadr TEST Centrum

ność usługową świadczoną dla firm, w tym także

Szkoleń i Doradztwa Personalnego, Sedlak & Se-

usługi informatyczne, wykazuje większą nierów-

dlak Personnel Consulting, czy Strategie Perso-

nomierność rozkładu względem liczby firm ogó-

nalne.

łem (rys. 8). Krzywa Lorenza dla obydwu sek-
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cji wskazuje na bardzo umiarkowany stopień

Obsługa informatyczna największych przedsię-

koncentracji zjawiska. Podobnie jak w przypad-

biorstw małopolskich (np. BPH, Philip Morris,

ku usług finansowych na podstawie analizowa-

krakowski oddział Mittal Steel Poland) jest reali-

nych danych należy wysnuć wniosek o generalnie

zowana w większości przez firmy spoza regionu.

dobrym dopasowaniu liczby firm sekcji K ofe-

Należy zauważyć jednak, że chociaż największe

rowanych usług w stosunku do liczby firm ogó-

kontrakty informatyczne podpisywane są z firma-

łem na poziomie gminnym. W przypadku sekcji

mi pozaregionalnymi, to firmy ze stolicy Małopol-

K, szczególnie widoczne jest nawiązywanie przez

ski podejmują często w tym zakresie mniej skom-

rozmieszczenie firm do sieci miejskiej.

plikowane prace, np. instalację sieci.

Jako składową syntetycznego wskaźnika klimatu

Największe firmy krakowskie działają głównie na

inwestycyjnego (rozdział 15) zastosowano łączną

rynku ogólnokrajowym lub zagranicznym. Z ba-

liczbę firm sekcji J i K zarejestrowanych w syste-

dań przeprowadzonych w Instytucie Geografii

mie REGON odniesioną do ogólnej liczby firm

i Gospodarki Przestrzennej UJ wynika, że oko-

zarejestrowanych w REGON z pominięciem sek-

ło 1/4 ogółu przychodów krakowskich firm IT

cji J i K oraz A i B. Posłużenie się sumą firm nale-

pochodzi z rynku lokalnego. Z punktu widzenia

żących do obu sekcji pozwala na złagodzenie sko-

obsługi inwestora istotna jest obecność w Mało-

śnego rozkładu firm sekcji K, których rozmiesz-

polsce firm reprezentujących wszystkie działal-

czenie bardziej aniżeli firm sekcji J nawiązuje do

ności zaliczane do sektora IT. Firmy krakow-

hierarchii osadniczej (wielkości miast).

skie są w stanie obsłużyć największych inwesto-
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rów w pełnym zakresie (od doradztwa, związane-

skich firm mogą więc stanowić niewielki, ale istot-

go z wyborem systemów i oprogramowania, po

ny element przetargowy w przyciąganiu inwesto-

ich wdrożenie). Najwyższym wskaźnikiem spe-

rów do Małopolski.

cjalizacji w zakresie sektora IT odznaczają się
duże miasta: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Bar-

Podsumowanie

dzo korzystną sytuację w tym zakresie zanotowa-

Usługi otoczenia biznesu stanowią niezwykle

no również w powiecie tatrzańskim i większości

istotny, aczkolwiek trudno mierzalny, element

powiatów zachodnich województwa. Ponieważ ob-

atrakcyjności inwestycyjnej. Wskaźnik poziomu

sługa informatyczna inwestorów jest najczęściej

rozwoju usług dla biznesu (sekcje J i K rozpa-

realizowana przez firmy zlokalizowane w dużych

trywane łącznie) okazał się bardzo wysoko sko-

miastach, nie jest zaskakująca słaba koncentracja

relowany z przedstawionym dalej syntetycznym

firm w powiatach ziemskich największych miast

wskaźnikiem klimatu inwestycyjnego. Małopol-

Małopolski (rys. 9).

ski sektor usług dla biznesu cechuje się stosunko-

O możliwościach kompleksowej obsługi poten-

wo równomiernym rozkładem potencjału wzglę-

cjalnego inwestora świadczy bardzo szeroka gru-

dem potencjału firm ogółem. Może być to, wraz

pa dotychczasowych klientów krakowskich firm

z możliwościami drzemiącymi w otoczeniu in-

IT. Obejmuje ona m.in. znaczące firmy zagranicz-

nowacyjnym, atutem Małopolski w trudnej grze

ne. Niewykorzystane dotąd możliwości małopol-

o pozyskanie nowych inwestorów.
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Robert Guzik

4. Kapitał ludzki
Pojęcie kapitału ludzkiego po raz pierwszy użyte

Celem tej części opracowania jest ocena zróżnico-

przez noblistę Theodora W. Schultza w artykule

wania kapitału ludzkiego na poziomie gmin woje-

pt. Inwestując w ludzki kapitał (Investing in human

wództwa małopolskiego, czemu służy budowa syn-

capital) (Schultz 1961) stało się w ostatnim czasie

tetycznego wskaźnika kapitału ludzkiego. Wskaź-

jednym z najczęściej rozważanych aspektów atrak-

nik ten zostanie następnie włączony do syntetycznej

cyjności inwestycyjnej. Ujmując skrótowo – kapi-

oceny atrakcyjności inwestycyjnej. Jako pomocni-

tał ludzki to ogół zasobów ludzkich wraz z kwali-

czy wskaźnik tendencji zmian w poziomie kapitału

fikacjami i umiejętnościami najczęściej mierzony

ludzkiego wykorzystano saldo migracji skumulowa-

poziomem wykształcenia. Wartość zasobów ludz-

ne dla pięcioletniego okresu (2000-2004).

kich zależy od poziomu kwalifikacji. Na gruncie
atrakcyjności inwestycyjnej oznacza to, że gmina

Źródła danych i metody badań

o lepiej wykształconych mieszkańcach będzie oce-

Dla oceny poziomu wykształcenia posłużono się

niona wyżej niż podobnej wielkości gmina o niż-

danymi z Narodowego Spisu Powszechnego 2002.

szym poziomie wykształcenia.

Analizę poziomu wykształcenia prowadzono dla
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grupy wiekowej 20-49 lat, która najbardziej li-

wieku (9428 osób) wynosi 13,70%; analogicz-

czy się na rynku pracy i jako taka może być oce-

nie obliczone udziały dla pozostałych typów

niana przez potencjalnego inwestora. Syntetycz-

wykształcenia: policealne i niepełne wyższe

ny wskaźnik poziomu wykształcenia zbudowa-

3,55%; średnie 37,12%; zasadnicze zawodo-

no przez sumowanie udziałów mieszkańców

we 37,16%; pozostałe (podstawowe ukończo-

o określonym poziomie wykształcenia pomno-

ne i nieukończone, nieustalone): 8,46%. Ob-

żonych przez wagi. Najwyższą wagę 4 przypisa-

liczenie wskaźnika syntetycznego dla Zabie-

no wykształceniu wyższemu; wagę 3 wykształce-

rzowa:

niu policealnemu i niepełnemu wyższemu, wa-

(13,7 x 4) + (3,55 x 3) + (31,12 x 2) + 37,16

gę 2 wykształceniu średniemu (bez rozróżnia-

= 176,9

nia na zawodowe i ogólnokształcące) oraz wagę 1
wykształceniu zasadniczemu zawodowemu. Ludność z wykształceniem podstawowym nie była

Zróżnicowanie kapitału ludzkiego według
gmin

brana pod uwagę przy konstrukcji indeksu wy-

Przestrzenne zróżnicowanie indeksu wykształce-

kształcenia. Przykładowe obliczenie wskaźnika

nia przedstawiono na mapie (rys. 10). Rozpiętość

syntetycznego (indeks wykształcenia) dla gminy

indeksu wynosi od 215,5 w najlepszym Krakowie

Zabierzów przedstawia się następująco:

po zaledwie 80,6 w gminie Czarny Dunajec. Śred-

–

osoby z wykształceniem wyższym (w wieku

nia wartość indeksu dla ogółu gmin wynosi 147,7.

20-49 lat): 1292 – udział w ogóle osób w tym

Wyraźnie lepsze wartości indeksu odnotowano
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w miastach i strefach podmiejskich niż w gmi-

133 lokata) czy położony nieco dalej Czernichów

nach typowo wiejskich. Wyraźna jest znacznie

– 116 lokata, które niskie wartości zawdzięcza-

lepsza pozycja gmin położonych wokół Krakowa

ją bardzo dużemu udziałowi osób z wykształce-

oraz w powiatach zachodniej części wojewódz-

niem zasadniczym zawodowym. Są to gminy do-

twa (olkuski, oświęcimski, chrzanowski). Wy-

jazdów do pracy w przemyśle, oraz z zauważalnym

sokimi wartościami indeksu wykształcenia mo-

udziałem rolnictwa, o mniejszej skali suburbani-

gą się również pochwalić gminy wokół Tarnowa,

zacji niż w innych gminach podkrakowskich.

Nowego Sącza, Gorlic, Miechowa oraz Suchej Be-

Obraz syntetycznego poziomu wykształcenia jest

skidzkiej. Z gmin wiejskich najwyżej uplasowały

wynikiem z jednej strony zdolności ludzi i ich po-

się podkrakowskie Zielonki (11 lokata) oraz leżą-

ziomu aspiracji a z drugiej dostępności szkolnic-

ce w powiecie olkuskim gminy Klucze (19 loka-

twa (zawodowego, średniego i wyższego). Dodat-

ta) i Bolesław (20 lokata).

kowo obraz ten zaburzany jest przez selektywne

Bardzo niskie wartości obserwuje się w powia-

migracje, obejmujące w większym stopniu ludzi

tach nowotarskim, tatrzańskim, proszowickim

o wyższym niż przeciętnie poziomie wykształ-

oraz w peryferyjnie położonych, wobec miast po-

cenia. Wysoki poziom wykształcenia obserwo-

wiatowych, gminach powiatów nowosądeckiego,

wany w Krakowie i przyległych gminach to nie

limanowskiego, suskiego, myślenickiego oraz dą-

tylko efekt dobrej dostępności szkolnictwa, ale

browskiego. Do najniższej kategorii zaliczają się

także migracji do samego Krakowa, a w ramach

nawet niektóre gminy graniczące z Krakowem

suburbanizacji migracji do gmin podmiejskich

(Liszki – 123 lokata, Igołomia-Wawrzeńczyce –

z samego miasta (rys. 16). Wśród wymienionych
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czynników kluczowe znaczenie ma jednak dostęp-

część powiatu krakowskiego), w powiatach my-

ność szkolnictwa (rys. 12, rys. 13). Obraz obecne-

ślenickim, bocheńskim a także w powiatach tar-

go poziomu wykształcenia jest odbiciem poziomu

nowskim i nowosądeckim wzdłuż głównych cią-

dostępności szkolnictwa na przestrzeni ostatnich

gów komunikacyjnych, gdzie istnieje i istniała do-

30 lat (zob. Guzik 2003).

bra dostępność do szkolnictwa. Najlepszą gminą

Ze względu na zmiany, jakie zaszły w systemie

wiejską są Klucze, które zamieniły się miejscami

oświaty i pośrednio w dostępności po 1989 roku,

z gminą Zielonki (11 i 19 lokata). Kolejne miej-

a także po to, aby zarysować perspektywę na przy-

sca zajmują Bolesław (powiat olkuski) oraz Babi-

szłość, wykonano analogiczne obliczenia wskaźni-

ce (powiat chrzanowski).

ka syntetycznego, ale tylko dla osób w wieku 20-

W dalszym ciągu najniższy poziom wykształcenia

29 lat. Ta grupa wiekowa uczęszczała do szkół po-

notowany jest w powiatach nowotarskim i tatrzań-

nadpodstawowych już po roku 1990 i najpełniej

skim, gdzie w latach 90-tych liczba miejsc w szko-

obrazuje obecną sytuację (rys. 11).

łach ponadpodstawowych była mniejsza niż licz-

Należy podkreślić znacznie wyższą wartość in-

ba absolwentów szkół podstawowych (obecnie

deksów dla tej grupy wiekowej, ilustrującą ogólny

gimnazjów) (Guzik 2003). Przestrzenną dostęp-

wzrost wykształcenia w ostatnich latach (wzrost

ność szkolnictwa dla wszystkich typów szkół po-

średniej wartości indeksu ze 147,4 dla grupy wie-

nadpodstawowych prezentuje mapa (rys. 12). Dla

kowej 20-49 do 159,6 dla grupy wiekowej 20-29

określenia dostępności obliczono dwie powierzch-

lat). Najlepsza sytuacja poza Krakowem (wartość

nie potencjału: (1) liczby absolwentów szkół pod-

indeksu 215,0) występuje w północno-zachodniej

stawowych oraz (2) liczby miejsc w pierwszych

części województwa (gminy powiatów olkuskie-

klasach wszystkich typów szkół ponadpodsta-

go, chrzanowskiego, oświęcimskiego, zachodnia

wowych. Mapa dostępności jest ilorazem map
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potencjału [(2):(1)], gdzie wartości powyżej zera

wykształcenia wyższego. Przewaga północno-za-

oznaczają relatywną nadpodaż miejsc, a wartości

chodniej części województwa z Krakowem, Nowe-

poniżej – ich niedobór w stosunku do zera, ozna-

go Sącza oraz Tarnowa nad pozostałymi obszarami

czającego przeciętną dostępność dla wojewódz-

jest bardzo wyraźna. Znajduje to większe odbicie

twa6. Na przedstawionej mapie widać wyraźnie

w indeksie wykształcenia niż dostępność wszyst-

znacznie gorszą dostępność w powiatach nowotar-

kich typów szkół, na którą składa się również ma-

skim, proszowickim a także w południowej czę-

ło istotna dla indeksu wykształcenia dostępność

ści powiatu tarnowskiego, co skutkuje znacznie

zasadniczych szkół zawodowych.

niższym poziomem wykształcenia a w efekcie ka-

Niska pozycja wielu gmin wynika z wciąż kata-

pitału ludzkiego w tych obszarach. Warto przed-

strofalnie wysokiego odsetka młodzieży, kończącej

stawić analogiczną mapę dostępności do liceów

swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej/

ogólnokształcących (rys. 13), która to dostępność

gimnazjum (rys. 14). Taki stan rzeczy wynika

jest najbardziej istotna jako droga do zdobycia

tylko częściowo z niskiego poziomu aspiracji.

6

Metoda ilorazu potencjałów jest najlepszą metodą określenia dostępności przestrzennej szkolnictwa. Uwzględnia ona zarówno czynnik

odległości fizycznej do szkoły, jak i liczbę miejsc, jaką szkoły oferują.
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Ważnym czynnikiem jest zła dostępność szkol-

Odwróceniem wskaźnika osób z wykształceniem

nictwa tak obecnie, jak i w przeszłości, kiedy to

podstawowym jest odsetek osób z wykształceniem

rodzice tych osób mieli gorsze szanse na zdoby-

wyższym (rys. 15). Przewaga gmin powiatów pół-

cie wykształcenia. Niskie wykształcenie rodziców

nocno-zachodniej części województwa jest jesz-

wpływa bezpośrednio na poziom aspiracji a tak-

cze bardziej widoczna niż w przypadku indek-

że na środowisko domowe, rzutujące z kolei na

su wykształcenia. Wynika to z wyższego pozio-

sukces szkolny dzieci. Notuje się rozpiętość od-

mu urbanizacji, lepszej dostępności szkolnictwa

setka osób z wykształceniem podstawowym od

ponadpodstawowego, szczególnie liceów ogól-

3,8% w Nowym Sączu aż po 44% w gminie Lipni-

nokształcących (rys. 13) oraz bliskości ośrod-

ca Wielka. Oznacza to, że w wielu gminach mimo

ków oferujących studia wyższe (Kraków, Kato-

dużego potencjału demograficznego poziom kapi-

wice). Obecnie ze względu na coraz szerszą ofer-

tału ludzkiego jest bardzo niski. Tego stanu rze-

tę i ilość szkół wyższych a także ich przestrzen-

czy nie można tłumaczyć spadkiem po przeszłości,

ne rozproszenie obraz ten będzie ulegał zmianie.

gdyż podobnie wysokie udziały osób z wykształce-

Należy pamiętać, że niezależnie od skali wzrostu

niem podstawowym odnotowuje się w grupie wie-

szkolnictwa wyższego w ostatnich latach zmiana

kowej 20-29 lat (Szaflary – 42%, Lipnica Wielka –

struktury wykształcenia jest procesem długotrwa-

38%, Bukowina Tatrzańska – 34%).

łym, który dokonuje się okresie kilkudziesięciu lat
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(absolwenci sprzed 5-10 lat pozostaną na rynku

go, związanych ze wzrostem strefy podmiejskiej

pracy jeszcze przez około 30 lat).

i szerzej metropolitalnej miasta Krakowa, któ-

Ostatnim elementem, który warto rozpatrzyć, jest

ry sam również pozyskuje nowych mieszkańców

poziom migracji, wpływający na zmianę struktur

w odróżnieniu od większości dużych miast w Pol-

wykształcenia a tym samym powodujący prze-

sce. W mniejszym stopniu wzrastają strefy pod-

kształcenie poziomu kapitału ludzkiego. Woje-

miejskie Tarnowa i Nowego Sącza z tą różnicą, że

wództwo małopolskie należy obok mazowiec-

miasta te podlegają wyludnianiu. Procesy subur-

kiego, pomorskiego i wielkopolskiego do woje-

banizacji dają się również zauważyć wokół pozo-

wództw o dodatnim saldzie migracji a nadto ce-

stałych większych miast powiatowych (Oświęcim,

chuje się korzystnymi wskaźnikami przyrostu

Olkusz, Nowy Targ, Gorlice). Poza miastami naj-

naturalnego ustępując tylko województwu pod-

większe ujemne saldo migracji cechuje gminy po-

karpackiemu (w 2004 roku liczba urodzeń na je-

łudniowej części powiatów tarnowskiego i nowo-

den zgon wyniosła 1,13 a w Polsce 0,98).

sądeckiego (rekompensowane napływem wokół

Zróżnicowanie poziomu migracji wewnątrz wo-

Tarnowa i Nowego Sącza) oraz w gminach położo-

jewództwa (rys. 16) wskazuje na korzystną sytu-

nych przy zachodniej granicy województwa.

ację i perspektywy kształtowania kapitału ludzkie-

Saldo migracji jest dobrym wskaźnikiem ogól-

go przede wszystkim w gminach powiatu krakow-

nej sytuacji gospodarczej, mieszkaniowej i de-

skiego, wielickiego, bocheńskiego i myślenickie-

mograficznej, i jako takie może podlegać ocenie
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przy analizie atrakcyjności inwestycyjnej. Wysoki

kiego jest zdecydowanie trudniejsze do zbadania,

poziom wykształcenia mieszkańców gmin wokół

a przez to rzadko stosowane. Nasuwa się kilka

Krakowa w dużej mierze wynika z suburbaniza-

metod, którymi można przybliżyć kapitał ludzki

cji (gmina Zielonki zajęła 11 lokatę pod względem

w takim ujęciu. Najprostszą metodą jest agregacja

indeksu wykształcenia odznaczając się równocze-

jednostek przestrzennych – rozpatrywanie powia-

śnie najwyższym dodatnim saldem migracji w la-

tów zamiast gmin. Oczywiście nie rozwiązuje to

tach 2000-2004 (108 osób na 1000 mieszkańców).

problemów jednostek leżących na granicy powia-

Procesy te będą sprawiać, że gminy te będą miały

tów, np. Alwernia tak samo może zasilać kapita-

coraz lepszą strukturę wykształcenia. W gminach

łem ludzkim własny powiat chrzanowski jak i po-

o ujemnym saldzie migracji zmiany in plus będą

wiat krakowski, w którego zasięgu oddziaływań le-

wolniejsze, szczególnie że część osób o wyższym

ży. Liczbę osób w wieku 20-49 lat według pozio-

wykształceniu, pochodząca z tych miejscowości,

mu wykształcenia dla poszczególnych powiatów

nie wróci tam po zakończeniu studiów.

przedstawiono w tabeli 4.

Istotnym kryterium oceny kapitału ludzkiego

W ostatniej kolumnie przedstawiono wartość in-

(oprócz struktury wykształcenia) jest bezwzględ-

deksu wykształcenia, obliczonego według analo-

na ilość osób o określonym typie wykształcenia

gicznych wag jak indeks wykształcenia dla gmin.

i to rozpatrywana w szerszym ujęciu niż granice

Ze względu na wysokie wartości indeksu podzie-

poszczególnych gmin. Inaczej mówiąc na atrak-

lono je przez tysiąc dla uzyskania większej czytel-

cyjność inwestycyjną Zabierzowa składa się ka-

ności. Przedstawiony indeks jest wyjątkowo sil-

pitał ludzki tej gminy, ale i gmin sąsiadujących,

nie skorelowany z liczbą osób z wykształceniem

z których bez trudu można dojeżdżać do pracy

wyższym (r=0,99) a najsłabiej z liczbą osób z wy-

w samym Zabierzowie. Liczy się nie tylko odse-

kształceniem zasadniczym zawodowym (r=0,78)

tek osób o określonym poziomie wykształcenia,

i podstawowym (r=0,61). Największym poten-

ale również ich ilość. Takie ujęcie kapitału ludz-

cjałem kapitału ludzkiego odznacza się Kraków
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(wartość indeksu 705; 35,5% wartości indeksu dla

ści województwa oraz w Nowym Sączu i Tarno-

całego województwa przy udziale w liczbie lud-

wie przekłada się na zróżnicowaną atrakcyjność

ności w wieku 20-49 lat wynoszącym 25%). Na

inwestycyjną.

drugiej pozycji ulokował się powiat krakowski,

Budowa kapitału ludzkiego jest procesem długo-

który razem z Krakowem ma udział w indeksie

trwałym, u jej podstaw leży – będąca w kompeten-

41,5%. Na dalszych pozycjach znajdują się Tar-

cji gmin i powiatów – organizacja i jakość kształ-

nów oraz powiaty zachodniej części województwa

cenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjal-

(oświęcimski, olkuski, chrzanowski), co tylko po-

nym, ponadgimnazjalnym. Zapewnienie dobrej

twierdza bardzo korzystny obraz tych obszarów,

dostępności szkolnictwa to nie tylko konieczność,

przedstawiony wcześniej w układzie gminnym

ale chyba najlepsza inwestycja prorozwojowa. Ka-

pod względem struktury wykształcenia. Wymie-

pitał ludzki to nie tylko czynnik przyciągający in-

nione obszary nie tylko cechuje wyższy odsetek

westorów, ale podstawowy czynnik endogeniczne-

mieszkańców o wykształceniu wyższym i średnim

go rozwoju gospodarczego. Spadek liczby miesz-

(struktura), ale także odznaczają się one najwięk-

kańców, wynikający z coraz niższego przyrostu na-

szą liczbą osób o takim wykształceniu.

turalnego oraz migracji, choć na dzień dzisiejszy

Podsumowanie

nie jest zjawiskiem niepokojącym powinien być
troską gmin. Istnieje cały szereg działań, które

Kapitał ludzki jest bardzo ważnym składnikiem

mogą te procesy zatrzymać i odwrócić. Do takich

atrakcyjności inwestycyjnej. Małopolska jako ca-

działań należą: poprawa dostępności szkolnictwa,

łość odznacza się na tle Polski jego wysokim po-

poprawa dostępności innych usług publicznych,

ziomem. Nierównomierne rozmieszczenie kapita-

kreowanie pozytywnego wizerunku, sukcesy w po-

łu ludzkiego wewnątrz województwa z obszarami

staci przyciąganych inwestycji oraz inne działania

koncentracji wokół Krakowa, w zachodniej czę-

kreujące nowe miejsca pracy.

37

Robert Guzik

5. Dostępność komunikacyjna gmin
Dostępność komunikacyjna uznawana jest za

rost obliczeń i pomiarów przy stosunkowo nie-

istotny element atrakcyjności inwestycyjnej. Naj-

wielkiej zmianie wyników. Powstałyby natomiast

częściej definiowana jest jako łatwość osiągnięcia

nowe problemy – doboru punktów reprezentan-

określonego miejsca z innych lokalizacji. Dostęp-

tów oraz ustalenia średniej wartości dla gminy.

ność nie istnieje jako cecha miejsca sama w so-

Ad. 2. Wybierając punkty, do których mierzona

bie – zawsze musi być dookreślona przez wskaza-

będzie dostępność opracowano listę potencjal-

nie miejsc, między którymi mierzona jest dostęp-

nych miejsc (typów miejsc) istotnych z perspek-

ność, oraz przez „użytkownika” tej dostępności,

tywy inwestora zewnętrznego. Pierwotnie na liście

czyli z czyjej perspektywy dostępność podlega oce-

tej znajdowały się najważniejsze przejścia granicz-

nie. W przypadku niniejszych badań przyjęto per-

ne, które ostatecznie wykluczono z badania uzna-

spektywę inwestora zewnętrznego, zainteresowa-

jąc, że nie są one istotne dla wszystkich potencjal-

nego dostępnością drogową, co pozwala na pomi-

nych inwestorów – to zależy od typu działalności.

nięcie problematyki dostępności za pomocą ko-

Ważne są też kierunki eksportu a ponadto – szcze-

munikacji publicznej – ważnej dla mieszkańców,

gólnie przejścia na granicy z Niemcami, Ukrainą,

badań poziomu życia itp., ale względnie nieistot-

Białorusią – są na tyle odległe od województwa

nej dla lokalizacji nowych inwestycji przemysło-

małopolskiego, że nie powoduje to zróżnicowania

wych. Dla lokalizacji usług dostępność mieszkań-

atrakcyjności wewnątrz jego obszaru. Ostatecznie

ców komunikacją publiczną do punktu świadcze-

zdecydowano się na pomiar dostępności do:

nia usługi jest oczywiście istotna, ale ze względu

–

miasta Krakowa

na różnorodność typów usług, nie da się przepro-

–

najbliższego miasta o liczbie mieszkańców po-

wadzić w jednym badaniu takiej oceny, stąd pomi-

wyżej 100 tys.

nięto ten aspekt w niniejszych badaniach.

–

miasta powiatowego (właściwego dla gminy)

Celem opracowania jest przedstawienie prze-

–

najbliższego lotniska

strzennego zróżnicowania dostępności komuni-

–

najbliższego węzła autostradowego

kacyjnej dla ruchu drogowego na poziomie gmin

–

najbliższej stacji kolejowej.

województwa małopolskiego wraz ze wskazaniem

Ad. 3. Dostępność w ruchu drogowym najczęściej

wartości wskaźnika syntetycznego dostępności –

określa się za pomocą miar odległości (dostępność

do wykorzystania na dalszym etapie badań jako

fizyczna – kilometry), miar czasu (dostępność cza-

wskaźnika cząstkowego indeksu atrakcyjności in-

sowa – minuty) bądź kosztu (dostępność ekono-

westycyjnej gmin (rozdział 15).

miczna). W przypadku szczegółowych badań tak

Metody badań

zróżnicowanego terenu, jakim jest województwo
małopolskie, najodpowiedniejsze wydaje się zasto-

Dla zbadania dostępności należało dokonać wybo-

sowanie miar czasu. Z pewnością dostępność Kra-

ru punktów, dla których dostępność będzie określa-

kowa z Chrzanowa autostradą należy określić ja-

na (1); punktów, do których będzie ona mierzona

ko lepszą, niż z położonego w podobnej odległości

(2); przyjęcia miar dostępności (3) oraz określenie

Zatora, dostępnego drogami niższych kategorii.

wagi do obliczenia wskaźnika syntetycznego (4).

Przyjęcie miar czasu pozwala uwzględnić różne

Ad. 1. Dostępność określono dla jednego punk-

tempo poruszania się w zależności od rodzaju i ka-

tu w każdej gminie (centrum miejscowości gmin-

tegorii drogi. Dla obliczeń czasu przejazdu mię-

nej). W przypadku gmin wiejskich, otaczających

dzy punktami, dla których określano dostępność,

gminę miejską, przyjęto te same wartości, co dla

a punktami, dla których ją badano, przyjęto nastę-

gminy miejskiej. Wybór większej ilości punktów

pujące średnie prędkości przejazdowe (uśrednione

w gminach spowodowałby proporcjonalny przy-

dla samochodów osobowych i ciężarowych):
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–

autostrada – 100 km/h

Ad. 4. Wskaźnik syntetyczny najprościej zbudo-

–

droga ekspresowa – 80 km/h

wać przez sumowanie dostępności cząstkowych,

–

drogi krajowe – 60 km/h

wyrażonych w minutach. Im mniejsza wartość

–

drogi wojewódzkie – 40 km/h

wskaźnika, tym lepszą dostępność posiada punkt,

–

drogi powiatowe, gminne, miejskie – 30 km/h.

dla którego jest ona pomierzona (krótszy czas do-

Określając dostępność, każdorazowo poszukiwa-

tarcia do wszystkich punktów). Ze względu na róż-

no drogi najkrótszej w sensie czasowym, co nie

ną ważność miejsc, do których obliczano dostęp-

zawsze pokrywało się z najkrótszą drogą według

ność, zdecydowano przypisać im wagi do oblicze-

odległości fizycznej. Pomiarów dokonano, korzy-

nia wskaźnika syntetycznego i tak dostępności do

stając ze szczegółowych map samochodowych po-

Krakowa przypisano najwyższą wagę 3, dostępno-

przez wpisanie odległości z rozbiciem na odcin-

ści do lotniska i autostrady wagę średnią 2 a do-

ki według kategorii dróg, a następnie – przeli-

stępności do miasta 100 tys. mieszkańców, miasta

czając te dane na minuty – uzyskano macierz do-

powiatowego oraz dostępności do najbliższej sta-

stępności (183 gminy x 6 punktów, do których

cji kolejowej wagę 1. Operacyjnie wskaźnik syn-

mierzono dostępność). Dla znacznych obszarów

tetyczny obliczono mnożąc dostępność w minu-

województwa dostępność do miasta powyżej 100

tach przez wagi, następnie sumowano te warto-

tys. mieszkańców była tożsama z dostępnością

ści i dzielono przez 10 (suma wag) – otrzymując

do Krakowa.

średni ważony indeks syntetyczny dostępności.
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Przestrzenny rozkład wartości wskaźnika synte-

Lipinki 143 minuty). W gminie Lipinki wystą-

tycznego przedstawiono na mapie (rys. 17).

piły też maksymalne wartości wskaźników cząst-

Dostępność komunikacyjna gmin województwa małopolskiego

kowych: odległość do lotniska 189 minut, autostrady 176 minut oraz odległość do Krakowa 190
minut. Nieznacznie lepsza pozycja gminy Lipin-

Uzyskana wartość wskaźnika syntetycznego w du-

ki w syntetycznie określonej dostępności wynika

żej mierze jest funkcją odległości od Krakowa ze

z jej lepszej dostępności do miasta powiatowego,

względu na jego wagę w obliczaniu wskaźnika oraz

linii kolejowej oraz miasta powyżej 100 tys. miesz-

niewielkiej odległości lotniska w Balicach a także

kańców (Tarnów) niż Uścia Gorlickiego. Gminą

dostępności do autostrady z gmin wschodniej czę-

położoną w największej odległości od linii kole-

ści województwa, która jest dostępnością do węzła

jowej jest Szczawnica – 58,5 minuty. Szczawnica

na granicy Krakowa i Wieliczki. Poza dostępno-

jest również najbardziej odległą gminą w stosun-

ścią i odległością gmin od Krakowa czynnikiem,

ku do miasta powyżej 100 tys. mieszkańców (141

który w największym stopniu różnicuje badane

minut). Maksymalne obserwowane odległości do

gminy, jest położenie względem głównych szla-

miasta powiatowego notowano w gminach Szerzy-

ków komunikacyjnych.

ny – 67 minut (powiat tarnowski), Szczawnicy –

Maksymalna rozpiętość dostępności wynosi 138

62 minuty (powiat nowotarski, Lipnicy Wielkiej

minut (między Krakowem – wartość wskaźnika

– 58 minut (powiat nowotarski).

syntetycznego 6 minut, a gminą Uście Gorlic-

Najlepszą dostępnością poza samym Krakowem

kie 144 minuty i niewiele jej ustępującą jej gminą

cechują się gminy powiatów krakowskiego, chrza-
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nowskiego, wielickiego i myślenickiego (rys. 17,

stępuje poza powiatem gorlickim w południowej

tab. 5). Czynnikiem wpływającym na taki wynik

części powiatu nowosądeckiego oraz na północ-

jest bliskość Krakowa oraz korzystne położenie

nych krańcach powiatu dąbrowskiego.

względem autostrady A4 (wysoka pozycja Chrzanowa i Trzebini) i południowej obwodnicy Kra-

Podsumowanie

kowa. Nieco gorszą dostępnością odznaczają się

Działaniem, które przyniesie największą popra-

powiaty olkuski, bocheński, wadowicki i oświę-

wę dostępności komunikacyjnej na znacznym

cimski.

obszarze, a zarazem wyrówna szanse na pozy-

Faktyczna dostępność komunikacyjna powia-

skanie inwestycji, dla których dostępność jest

tów oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskie-

ważnym czynnikiem lokalizacyjnym, będzie bu-

go jest nieco lepsza niż tutaj przedstawiono – do-

dowa autostrady A4 na odcinku Kraków-Tar-

stępność do Krakowa (30% oceny), mająca znacze-

nów. Drugim działaniem jest budowa północnej

nie ze względu na lokalizację usług dla biznesu,

obwodnicy Krakowa, ważnej dla gmin północ-

odpowiedniej bazy hotelowej i gastronomicznej,

nej części województwa, znacznie poprawiającej

mogłaby być zastąpiona dostępnością do Katowic,

dostępność do lotniska i autostrady. Dalsza mo-

które pełnią podobne funkcję a są lepiej dostępne

dernizacja drogi krajowej nr 7 na odcinku My-

z tych powiatów niż Kraków. Dodatkowo należy

ślenice-Chabówka poprawi nieznacznie dostęp-

podkreślić, że oprócz korzystnego położenia tych

ność powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego.

powiatów względem lotniska w Balicach, są one

Bardzo ważną inwestycją, poprawiającą dostęp-

korzystnie ulokowane względem drugiego ważne-

ność Nowego Sącza i przyległych powiatów by-

go i szybko rozwijającego się lotniska w Pyrzowi-

łaby budowa drogi ekspresowej do Nowego Są-

cach. Tak więc – oprócz bardzo dobrej dostępno-

cza, niestety w latach 2007-2013 nie przewiduje

ści do najbliższego lotniska – istnieje tutaj również

się takich działań.

możliwość wyboru. Podobnie jest z dostępnością

Bardzo duże zróżnicowanie dostępności komu-

do szybkich połączeń kolejowych z Warszawą –

nikacyjnej między gminami województwa mało-

dostępność do innych węzłów szybkich połączeń

polskiego, wynikające z warunków naturalnych

kolejowych niż Kraków daje pole wyboru (Kato-

oraz przebiegu i jakości infrastruktury komuni-

wice, Sosnowiec, Bielsko-Biała). Przeciętną do-

kacyjnej, ma niewątpliwy wpływ na ich atrak-

stępnością odznaczają się powiaty miechowski,

cyjność inwestycyjną. Gminy, które cechują się

proszowicki, brzeski, limanowski i suski. Pozo-

złą dostępnością komunikacyjną, przy aktywnym

stałe powiaty cechuje słaba i bardzo słaba dostęp-

poszukiwaniu inwestorów winny skupić się na

ność komunikacyjna z najgorszą pozycją powiatu

branżach o niskim obciążeniu transportowym

gorlickiego (rys. 17, tab. 5), gdzie czas dojazdu do

i promocji innych atutów równoważących nieko-

Krakowa, autostrady czy lotniska waha się z mia-

rzystne położenie. Celowym działaniem wydaje

sta Gorlic w przedziale 150-170 minut! Dla po-

się propagowanie informacji o przebiegu i czasie

równania taki czas dojazdu do Krakowa cechuje

realizacji autostrady do Tarnowa i północnej ob-

gminy położone wokół Opola, skąd jest znacznie

wodnicy Krakowa, które – jak wynika z wywia-

bliżej do innych dużych miast (Wrocław, Katowi-

dów z przedsiębiorcami w województwach mało-

ce), lotniska (Pyrzowice), o przebiegającej w tam-

polskim i podkarpackim – mimo całkiem realne-

tym obszarze autostradzie nie wspominając. Du-

go i nieodległego terminu realizacji, postrzegane

że skupienie gmin o bardzo złej dostępności wy-

są jako projekty bardzo odległe w czasie.
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6. Inwestycje zagraniczne jako czynnik sprzyjający pozyskiwaniu
nowych inwestorów
Posiadanie na terenie gminy przedsiębiorstw z ka-

tów są trudności, pojawiające się podczas procesu

pitałem zagranicznym może być czynnikiem uła-

inwestycyjnego oraz wpływ władz lokalnych na

twiającym pozyskiwanie kolejnych inwestorów.

ich rozwiązywanie. Opinie uzyskiwane podczas

Sama informacja o tym, że w danej gminie dzia-

takich spotkań są dla potencjalnych inwestorów

łają już firmy z kapitałem zagranicznym, jest ele-

wiarygodnym źródłem informacji. Negatywna

mentem wpływającym na lepszą jej ocenę. Funk-

ocena działań władz lokalnych często przekre-

cjonujący w gminie inwestor jest także bardzo do-

śla szanse gminy na pozyskanie danego inwesto-

brym narzędziem promocji. Szczególnie duże zna-

ra. Nie do przecenienia jest też promocyjne zna-

czenie dla gmin mają inwestycje typu greenfield.

czenie funkcjonowania na terenie gminy firm za-

Podczas procesu inwestycyjnego przedsiębiorcy

granicznych.

mają możliwość dokładnej oceny wsparcia ze stro-

Przewidujące władze lokalne starają się więc pod-

ny władz lokalnych. Niektórzy inwestorzy lokują

trzymywać dobre relacje z przedsiębiorcami także

się w pobliżu swoich głównych odbiorców, a cza-

po zakończeniu procesu inwestycyjnego (after care

sami także dostawców. Władze i urzędnicy gmin-

policy). Poznanie opinii i potrzeb przedsiębiorców

ni, dzięki współpracy z poważnymi inwestorami

pozwala na możliwe jak najszybsze rozwiązywanie

zagranicznymi, stopniowo uczą się najskuteczniej-

pojawiających się problemów, a także umożliwia

szych metod postępowania.

ocenę silnych i słabych stron gminy w oczach in-

Celem tej części opracowania jest analiza rozmiesz-

westorów. Burmistrz Myślenic dowiedział się od

czenia inwestycji zagranicznych w województwie

prezesa TeleFoniki, że absencja w zakładach firmy

małopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem in-

w mieście jest najniższa spośród wszystkich zakła-

westycji typu greenfield. Analizę przeprowadzono

dów w całej Polsce. Ten argument od razu stał się

na podstawie listy inwestycji zagranicznych w wo-

jednym z haseł promocyjnych miasta. Burmistrz

jewództwie Małopolskim na koniec 2003 r. (Do-

Niepołomic organizuje kilka razy w roku duże

mański i in. 2004), skąd pochodzą wszystkie cyto-

i ciekawe imprezy na zamku (koncerty, spotkania

wane w tym fragmencie dane liczbowe.

z politykami, targi inwestycyjne, bale noworocz-

Znaczenie inwestorów zagranicznych działających w gminie

ne), na które bezpłatne wejściówki otrzymują prezesi wszystkich większych firm w gminie. Podczas
tych spotkań, w nieformalnej atmosferze omawia-

Podczas procesu decyzyjnego potencjalni inwe-

ne są sukcesy i trudności, z jakimi borykają się

storzy chętnie spotykają się z przedsiębiorca-

firmy. Takie działania wynikają z przekonania, że

mi, działającymi już wcześniej na terenie gminy,

pozytywne efekty funkcjonowania firm w zakre-

szczególnie jeżeli pochodzą z tego samego obsza-

sie miejsc pracy, wpływu na rozwój lokalnych do-

ru kulturowego (np. z krajów niemieckojęzycz-

stawców dóbr i usług itd., występują na większą

nych, Ameryki Północnej) lub prowadzą działal-

skalę, jeżeli działalność inwestora jest prowadzo-

ność w tej samej branży. Pozytywne doświadcze-

na w danym miejscu dostatecznie długo. Co więcej

nia innych firm inwestujących w tym miejscu są

– likwidacja lub radykalne ograniczenie tej dzia-

jednym z istotnych czynników, wpływających na

łalności prowadzić może do kumulacji negatyw-

wybór danej miejscowości (Domański 2001, 428).

nych skutków na rynku pracy i w gospodarce lo-

Potencjalni inwestorzy bardzo często zwracają

kalnej (Domański, Gwosdz 2005).

się do władz lokalnych z prośbą o zorganizowa-

Ważnym czynnikiem lokalizacji jest także dogod-

nie spotkania z przedstawicielem działającej już

ne położenie w stosunku do odbiorców i nieco rza-

na terenie gminy firmy z kapitałem zagranicznym.

dziej – w stosunku do źródeł zaopatrzenia (Błusz-

W trakcie rozmowy jednym z poruszanych tema-

kowski, Garlicki 2000; Domański 2001). Pozyskanie
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jednego dużego lub średniego inwestora może spo-

miesiącach inwestycji zagranicznych – koncer-

wodować, że na terenie gminy ulokują się jego pod-

nów MAN i LG wybrano Niepołomice i Kobie-

dostawcy lub odbiorcy.

rzyce. Są to gminy, które już w pierwszej połowie

Władze lokalne i urzędnicy gminni, współpracu-

lat 90-tych były znane ze skutecznego pozyskiwa-

jąc z kolejnymi inwestorami uczą się sprawnej ob-

nia inwestorów. Władze obu tych gminy dopiero po

sługi i poznają w praktyce metody rozwiązywania

ok. 10 latach działań proinwestycyjnych, postrze-

pojawiających się trudności. Wiedza i umiejętności

ganych często jako przykłady szczególnego sukce-

kumulują się w gminie i w efekcie każdy następ-

su, doszły do przekonania, że można przygotować

ny inwestor może być obsługiwany lepiej. Różni-

ofertę dla inwestora potrzebującego 100 czy 200

ca w poziomie obsługi pomiędzy gminami, które

hektarów i zatrudniającego tysiące pracowników.

takiej działalności nie prowadzą, a tymi, którym

Wcześniej w obu tych gminach przygotowywano

udaje się pozyskiwać inwestorów, stale się zwięk-

oferty kilku, kilkunastohektarowe dla inwestorów

sza. Nie jest przypadkiem, że na miejsca lokaliza-

zatrudniających nie więcej niż kilkaset osób. War-

cji dwóch największych, ogłoszonych w ostatnich

to także podkreślić, że pierwsze próby pozyskania
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takiego dużego inwestora w obu gminach były nie-

swoje zakłady wybudowało kilkudziesięciu kolej-

udane. Działki, które wybrał MAN w Niepołomi-

nych inwestorów (Jarczewski 1996). Takie przykła-

cach były wcześniej, bez powodzenia przygotowy-

dy, choć spektakularne, należą jednak do rzadkości.

wane dla francuskiego koncernu Peguot/Citroen.

Zacznie częściej sukces, tak jak np. pozyskanie fa-

W Kobierzycach fiaskiem (choć raczej nie z winy

bryki czekolady Wawel w Dobczycach, jest efektem

władz lokalnych) zakończyła się próba pozyska-

wielu lat systematycznej pracy i gromadzenia do-

nia koreańskiej fabryki samochodów Hyunday,

świadczeń przy obsłudze mniejszych inwestorów,

a następnie także koreańskiego producenta opon

także tych pochodzących z Polski.

Hankook. W przypadku obu tych gmin niedawny
sukces był możliwy dzięki rozwiązaniu podstawo-

Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych

wych problemów, utrudniających lokowanie inwe-

Inwestycje zagraniczne w województwie małopol-

storów w swoich regionach: rozdrobnienia działek,

skim rozmieszczone są bardzo nierównomiernie.

charakterystycznego dla Małopolski, i wyłączania

Ponad 2/3 kapitału zagranicznego skupia się w Kra-

z produkcji rolnej gruntów I-III klasy, z czym bo-

kowie (3750 mln USD). W powiatach brzeskim

rykają się gminy dolnośląskie.

i krakowskim ziemskim inwestycje zagraniczne

Istnieją także samorządy, które rozpoczęły skutecz-

pochłonęły kwoty rzędu 300-315 mln USD, po po-

ne działania proinwestycyjne od pozyskania duże-

nad 5,5% całości nakładów w Małopolsce (tab. 6).

go, kluczowego inwestora. Władze Gliwic przeko-

Znaczące inwestycje miały także miejsce w powia-

nały koncern GM do budowy fabryki samochodów

tach wielickim, olkuskim, chrzanowskim i oświę-

Opel, co pociągnęło za sobą decyzję o przyznaniu

cimskim, a także w miastach-powiatach grodz-

miastu specjalnej strefy ekonomicznej, w której

kich Nowym Sączu i Tarnowie. Na 13 pozostałych
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powiatów województwa przypada razem zaledwie

Analiza rozmieszczenia inwestycji greenfield w Ma-

4% kapitału (230 mln USD).

łopolsce wskazuje na ich nieco mniejszą koncentra-

W procesie pozyskiwania inwestorów szczególnie

cję przestrzenną w Krakowie (57%) niż w przypad-

duże znaczenie mają obiekty budowane od pod-

ku nakładów inwestycyjnych ogółem (68%). Tym

staw (greenfield). Od 1989 r. do końca 2003 r. w wo-

niemniej nowe obiekty wybudowane w Krakowie

jewództwie małopolskim inwestorzy zagranicz-

kosztowały już 1025 mln USD. Drugie najwięk-

ni wybudowali około 270 takich obiektów, z cze-

sze skupienie inwestycji greenfield stanowi powiat

go w ok. 225 zainwestowano ponad 0,1 mln USD.

wielicki (195 mln USD), przede wszystkim gmina

Obiekty te stanowiły ok. 1/3 wartości całości zain-

Niepołomice. Inwestycje rzędu 70-100 mln USD

westowanego w województwie kapitału zagranicz-

zlokalizowane zostały w powiatach brzeskim, ol-

nego. Największy udział inwestycji greenfield obser-

kuskim, chrzanowskim i oświęcimskim, nieco

wujemy w działalności rozrywkowej i kulturalnej

mniejsze w myślenickim, Tarnowie i Nowym Są-

(83%), hotelach i restauracjach (79%) oraz handlu

czu (rys. 18).

(75%). W wartościach bezwzględnych największy

Spośród 50 inwestycji greenfield o wartości po-

kapitał zaangażowano w nowe zakłady przemysło-

nad 10 mln USD – 35 zlokalizowało się w Kra-

we (800 mln USD), co stanowiło 32% nakładów na

kowie, a pozostałe 15 obiektów w 11 gminach: 3

tę działalność.

w Chrzanowie, po 2 w Brzesku i Niepołomicach,
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a także w Bukownie, Kłaju, Krynicy, Myślenicach,

a 0 pkt. wartości minimalnej. Następnie wskaź-

Nowym Sączu, Oświęcimiu, Skawinie i Wolbromiu.

niki cząstkowe mnożono przez wagi (0,6; 0,2 i 0,2)

W 43 małopolskich gminach powstały inwestycje

i sumowano.

o wartości ponad 0,1 mln USD. Gminy te położone

Przestrzenny rozkład wartości wskaźnika synte-

się wokół Krakowa, wzdłuż zachodniej granicy wo-

tycznego inwestycji zagranicznych ilustruje karto-

jewództwa i wzdłuż drogi krajowej nr 4 od Krako-

gram (rys. 19). Najwyższą wartość wskaźnika syn-

wa do Tarnowa.

tetycznego uzyskało Brzesko (13,8) dzięki najlep-

W Krakowie znajduje się zaledwie 23% kapitału

szej wartości inwestycji na mieszkańca. Następne

zainwestowanego w nowe zakłady przemysłowe.

lokaty zajęły: Niepołomice (12,2), Kraków (12,1)

Większość nowych fabryk została zlokalizowana

oraz Skawina (10,5). Gminy, na terenie których

w miejscowościach położonych w promieniu do 50

nie było inwestycji zagranicznych o wartości 3

km od granic stolicy województwa. W obszarze tym

mln USD lub więcej – 144 jednostki – otrzymały

koncentruje się aż 2/3 inwestycji greenfield w prze-

wartość wskaźnika syntetycznego inwestycji za-

twórstwo przemysłowe, z tego 23% w powiecie wie-

granicznych równy zero.

lickim, 11% w krakowskim, a 25% w trzech uprzemysłowionych powiatach zachodnich. Pozostałe fa-

Podsumowanie

bryki zostały zlokalizowane w powiatach brzeskim

W Małopolsce inwestycje zagraniczne wykazu-

i myślenickim. W sumie tych osiem powiatów oraz

ją tendencje do koncentracji w Krakowie oraz

Kraków skupia 98% zagranicznych przemysłowych

w powiatach otaczających to miasto: krakow-

inwestycji greenfield. Kraków zajmuje natomiast do-

skim i wielickim, wzdłuż zachodniej granicy

minującą pozycję, jeśli chodzi o nowe inwestycje

województwa, powiatach: chrzanowskim i olku-

w handlu i usługach. Skupia się tam 85% zainwe-

skim oraz wzdłuż drogi krajowej nr 4 z Krakowa

stowanego kapitału.

do Tarnowa. Gminy leżące w tych powiatach ma-

Dla celów budowy wskaźnika syntetycznego kli-

ją szczególnie duże szanse na pozyskanie inwe-

matu inwestycyjnego (rozdz. 15) zbudowano synte-

storów zagranicznych. Nie znaczy to oczywiście,

tyczny wskaźnik inwestycji zagranicznych w ukła-

że gminy w pozostałych powiatach nie mają szans

dzie gminnym. Uwzględniono tylko inwestycje za-

na zagraniczny kapitał, ale osiągnięcie sukcesu

graniczne powyżej 3 mln USD, uznając, że mniej-

i pozyskanie znaczących inwestorów wymaga

sze inwestycje mogą być zupełnie niezauważalne,

przedstawienia bardzo konkurencyjnej oferty.

a tym samym nie mogą przyczyniać się do efektu

Posiadanie na swoim terenie inwestora zagra-

naśladownictwa. Wskaźnik syntetyczny oparto na

nicznego, w szczególności średniej lub dużej in-

trzech wskaźnikach cząstkowych:

westycji typu greenfield, może być czynnikiem

a.

suma inwestycji zagranicznych w USD na jed-

sprzyjającym pozyskiwaniu kolejnych inwesto-

nego mieszkańca gminy (waga 60%)

rów. Przedsiębiorcy promują gminę przez sam

liczba pracujących w firmach zagranicznych

fakt, że się w niej zlokalizowali. Potencjalni in-

(powyżej 3 mln USD inwestycji) na 1000

westorzy, słysząc z ust prezesów funkcjonujących

mieszkańców gminy (waga 20%)

zakładów pozytywne opinie, nabierają do gmi-

wartość bezwzględna inwestycji zagranicznych

ny zaufania. Niebagatelny wpływ ma też eduka-

w gminie (waga 20%).

cyjny walor obsługi kolejnych inwestorów. Urzę-

b.

c.

Wszystkie wartości odnoszono do maksymalnej

dy gmin pracują na rzecz potencjalnych inwesto-

występującej wartości w województwie, przyzna-

rów tym lepiej, im więcej przeprowadziły poważ-

jąc 20 pkt. maksymalnej obserwowanej wartości

nych negocjacji.
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7. Przedsiębiorczość
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) pełnią

nego klimatu społecznego oraz potencjału ada-

trudną do przecenia rolę we współczesnej gospo-

ptacyjnego firm.

darce. Posiadając duże zdolności adaptacyjne, są

W poniższej próbie uchwycenia wpływu przedsię-

w stanie w krótkim czasie reagować na zmienia-

biorczości na kształtowanie się klimatu inwesty-

jące się, bądź pojawiające po raz pierwszy potrze-

cyjnego postanowiono wykorzystać kilka wskaźni-

by rynku i w konsekwencji lepiej dopasowywać

ków, z których zastosowania, zdaniem autora, na-

do popytu strukturę wytwarzanych dóbr i usług

leży się jeszcze przed przystąpieniem do ich ana-

(Dolata 2004). Stanowiąc o konkurencyjności lo-

lizy, wytłumaczyć.

kalnych i regionalnych gospodarek, są nierzadko

Podstawowym miernikiem stosowanym w bada-

kluczem do sukcesu ekonomicznego regionów.

niach zjawiska przedsiębiorczości jest liczba firm

Lokalna przedsiębiorczość jest również ważnym

zarejestrowanych w systemie REGON. Na potrze-

elementem składowym klimatu inwestycyjnego.

by niniejszego opracowania dokonano jego mody-

Jej poziom jest bowiem wypadkową m.in. ogól-

fikacji poprzez wyłączenie sekcji A i B. Ponadto
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uwzględniono tylko jednostki sektora prywatne-

słowych (sekcje C, D i E PKD) w przeliczeniu na

go, przy sporządzaniu zaś wskaźników przedsię-

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Roz-

biorczości jako płaszczyznę odniesienia przyjęto

mieszczenie firm przemysłowych jako wskaźnik

liczbę mieszkańców w wieku produkcyjnym.

przedsiębiorczości ma dodatkową nośność infor-

W syntetycznym wskaźniku klimatu inwesty-

macyjną ze względu na fakt, że to właśnie dzia-

cyjnego przedsiębiorczość lokalną reprezentu-

łalność przemysłowa generuje jedne z najsilniej-

je wskaźnik liczby firm zarejestrowanych w sys-

szych efektów mnożnikowych (Domański i in.

temie REGON (z pominięciem sekcji A i B) na

2005).

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (rys.

Liczba firm z kapitałem zagranicznym z jednej

20). Daje on najbardziej ogólny obraz spośród

strony jest wyrazem stopnia atrakcyjności inwe-

wszystkich wskaźników analizowanych w niniej-

stycyjnej dla kapitału zagranicznego, z drugiej zaś

szym rozdziale. Należy jednak pamiętać, że w czę-

– sama obecność kapitału zagranicznego wpływa

ści gmin o rozwiniętej funkcji turystycznej jest on

na podniesienie tej atrakcyjności poprzez zmniej-

obarczony błędem nadreprezentacji małych pod-

szenie ryzyka inwestycyjnego, postrzeganego

miotów handlowych, których działalność ma nie-

przez potencjalnego inwestora. Problem w przy-

rzadko charakter okresowy.

padku tego miernika stanowi natomiast definicja

Jako wskaźnik o charakterze bardziej szczegóło-

przyjęta przez GUS, która kwalifikuje jako fir-

wym przyjęto liczbę prywatnych firm przemy-

mę zagraniczną każdą, w której udziały posiada
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inwestor zagraniczny, bez względu na skalę jego

Warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorczość endoge-

zaangażowania w daną firmę.

niczna, może być elementem przyciągającym inwe-

Ostatnim z zastosowanych wskaźników jest licz-

storów zewnętrznych ze względu na stosunkowo du-

ba spółek prawa handlowego przeliczona na 1000

żą łatwość pozyskania kooperantów przy jednocze-

mieszkańca w wieku produkcyjnym. Obrazuje ona

snym obniżeniu kosztów takiej kooperacji i zwięk-

rozmieszczenie najbardziej zaawansowanych pod

szeniu jej elastyczności7. To jednak zależy już od

względem formy prawnej przedsiębiorstw. Może

specyficznych uwarunkowań rozwoju poszczegól-

więc w pewnym stopniu świadczyć o potencjale

nych rodzajów działalności przemysłowej.

rozwojowym firm.

Koncentracja spółek z kapitałem zagranicznym

Przedsiębiorczość ogółem obejmująca wszystkie

wobec liczby firm prywatnych pokazuje, że dla

firmy zarejestrowane w systemie REGON charak-

kapitału zagranicznego najbardziej atrakcyjne te-

teryzuje się tendencją do koncentracji w dużych

reny do inwestowania stanowią następujące ob-

i średnich ośrodkach miejskich (rys. 20). Obsza-

szary (rys. 22):

rem o wysokiej przedsiębiorczości jest również pas

–

gmin przygranicznych, co tłumaczyć należy sto-

Kraków i jego bezpośrednie otoczenie w promieniu ok. 50 km

sunkowo dużym nasyceniem firmami usługowy-

–

ośrodek miejski Oświęcimia i jego otoczenie

mi. Firmy te w zdecydowanej większości zaspoka-

–

Tarnów i gminy położone na zachód i północ-

jają popyt wynikający z intensywnego ruchu tury-

ny zachód od niego

stycznego na tym terenie.

–

Nowy Targ i jego zaplecze

Przedsiębiorczość przemysłowa w województwie ma-

–

Nowy Sącz i południowa część powiatu nowo-

łopolskim wykazuje wyraźne zróżnicowanie prze-

sądeckiego.

strzenne (rys. 21). Do obszarów o ponadprzeciętnych

Trzy z ostatnich z ww. obszarów cechuje jednocze-

wartościach analizowanego zjawiska należą:

śnie tradycyjnie wysoka emigracja zarobkowa. Tak

–

zwarty przestrzennie obszar, na który składa-

wysokie wartości ilorazu lokalizacji należy więc tłu-

ją się: południowa część powiatu krakowskiego

maczyć w pewnym stopniu zaangażowaniem kapi-

oraz powiat wadowicki, suski i centralna część

tału polonijnego. Warto zwrócić uwagę, że przed-

powiatu nowotarskiego

siębiorczość wyrażona ww. wskaźnikiem świadczy

–

centralna część powiatu tatrzańskiego

również w pewnym stopniu o możliwości pozyska-

–

zachodnia i północna część powiatu olkuskiego

nia alternatywnego, w stosunku do oferowanych

–

pojedyncze skupienia w takich ośrodkach

przez miejscowy sektor finansowy, sposobu finan-

miejskich, jak Chrzanów i Bochnia.

sowania.

Na obraz przedsiębiorczości przemysłowej w wo-

Ostatnim z elementów, które postanowiono uwzględ-

jewództwie małopolskim w dużej mierze składa

nić w analizie jest najbardziej zawansowana pod

się przedsiębiorczość endogeniczna, najczęściej

względem osobowości prawnej grupa firm – spółki

nawiązująca do wieloletnich, nierzadko dzie-

prawa handlowego (rys. 23). Przestrzenne rozmiesz-

więtnastowiecznych lub nawet starszych trady-

czenie przedsiębiorstw tego typu w województwie

cji przemysłowych. Tak jest w przypadku branży

małopolskim wykazuje następujące prawidłowości.

meblarskiej i obuwniczej w powiatach wadowic-

–

Wysoką przedsiębiorczością cechuje się bez-

kim, suskim i branży metalowej w południowej

pośrednie otoczenie Krakowa, które utożsa-

części powiatu krakowskiego (Świątniki Górne

miać można z terenem powiatu krakowskie-

i powiatu myślenickiego, Sułkowice), branży

go ziemskiego, wielickiego oraz północną czę-

obuwniczej w centralnej części powiatu nowotar-

ścią powiatu myślenickiego. Ponadprzeciętna

skiego oraz garbarni powiatu tatrzańskiego.

przedsiębiorczość wyróżnia ponadto powiaty:

7

Które wynikają z obniżenia, lub nierzadko praktycznie wykluczenia kosztów transportu i zwiększenia możliwości bezpośrednich kon-

taktów, co zwiększa szybkość reakcji na zapotrzebowania klienta lub ewentualne problemy zaistniałe podczas produkcji.
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–

chrzanowski, olkuski, oświęcimski, nowosądec-

biorczość szczególnie pozytywnie wpływa na kli-

ki i tatrzański

mat inwestycyjny następujących obszarów:

Wskaźnik przedsiębiorczości wykazuje silną

–

tendencję do koncentracji w ośrodkach miejskich wysokiego i średniego szczebla. Widocz-

Kraków i jego otoczenie w promieniu ok. 50
km

–

na jest przy tym również zależność polegająca

powiaty zachodniej części województwa –
oświęcimski, chrzanowski i olkuski

na tym, że im mniejsze natężenie analizowa-

–

Tarnów i jego otoczenie

nego zjawiska można zaobserwować na danym

–

ośrodki miejskie Zakopanego i Nowego Targu

obszarze (w danym powiecie), tym silniejsza

wraz z gminami przyległymi

tendencja do koncentracji w jego największych

–

Nowy Sącz.

ośrodkach miejskich.

Obszary te stanowią więc nie tylko wyróżniającą się

Na podstawie powyżej przeanalizowanych wskaźni-

pod względem poszczególnych wskaźników przed-

ków możliwe jest przeprowadzenie oceny ich wpły-

siębiorczości przestrzeń, ale również miejsca, które

wu na klimat inwestycyjny. Należy stwierdzić, że

są potencjalnie atrakcyjne dla inwestorów ze wzglę-

na terenie województwa małopolskiego przedsię-

du na następujące czynniki.
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1.

2.

Posiadanie sprzyjającego klimatu społecznego,

westycyjne w świadomości potencjalnych inwe-

wyrażającego się poprzez prowadzenie własnej

storów nie tylko zagranicznych, ale również ro-

działalności gospodarczej.

dzimych.

Wcześniejsze przyciągnięcie firm z kapitałem
zagranicznym, co zmniejszać będzie ryzyko in-

3.

Posiadanie zasobów wykwalifikowanej kadry
pracowniczej.
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8. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako czynnik
przyciągający inwestorów
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE), jako wydzie-

bie często o kilkadziesiąt, a czasami kilkaset kilo-

lone obszary oferujące korzystniejsze niż gdzie in-

metrów (rys. 24).

dziej warunki prowadzenia działalności gospodar-

Strefy nie są także „przypisane” do konkretnych

czej, są istotnym elementem poprawy konkurencyj-

województw. Na przykład Starachowicka SSE ma

ności gospodarki lokalnej, regionalnej i krajowej.

podstrefy w województwach opolskim i mazowiec-

W Polsce obszary uprzywilejowane ekonomicz-

kim, a Tarnobrzeska, poza województwem podkar-

nie, zorganizowane formalnie w 14 specjalnych

packim, także w lubelskim, mazowieckim i świę-

stref ekonomicznych, zlokalizowane są obecnie na

tokrzyskim. W Gorlicach swoją podstrefę ma

8

terenie ponad 150 gmin . Tak duża liczba miejsc

SSE Euro-Park Mielec. Instrument, którego ce-

objętych preferencjami jest wynikiem zmian, ja-

lem pierwotnie miało być wspierania rozwoju re-

kie zachodziły w podejściu do tego mechanizmu

gionalnego, przekształcił się w narzędzie pomocy

wspierania rozwoju ekonomicznego w Polsce po

publicznej dla przedsiębiorstw. Obecnie PAIiIZ

1995 roku (zob. Gwosdz i in. 2005). W wyniku na-

oferuje każdemu większemu inwestorowi zagra-

cisku różnych podmiotów (np. wielkich firm zagra-

nicznemu w pakiecie zachęt utworzenie podstre-

nicznych, władz lokalnych i regionalnych) obec-

fy w wybranym przez niego miejscu.

na liczba terenów uprzywilejowanych wielokrot-

Celem tej części opracowania jest ocena funkcjo-

nie przekracza pierwotne założenia tworzenia SSE

nowania specjalnych stref ekonomicznych w Ma-

w Polsce. Obecnie każda „strefa” składa się z kil-

łopolsce, głównie Krakowskiego Parku Tech-

ku, a nawet kilkunastu enklaw, oddalonych od sie-

nologicznego, na tle innych stref oraz ocena

8

Możliwość tworzenia obszarów uprzywilejowanych w Polsce w postaci specjalnych stref ekonomicznych wprowadzona zostało usta-

wą z 20 października 1994 roku.
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możliwości dalszego rozwoju. Analiza została

SSE, a Tarnobrzeska SSE w była obecna w czte-

przeprowadzona na podstawie raportu Minister-

rech województwach w 21 gminach. Strefa kra-

stwa Gospodarki i Pracy pt.: Specjalne strefy eko-

kowska znajduje się tylko w 4 gminach.

nomiczne, stan na 31 grudzień 2004 r., a także na

Wydaje się, że przyczyn tak słabego poziomu zain-

podstawie informacji otrzymanych bezpośred-

westowania w Krakowskiej SSE, w porównaniu do

nio od Zarządu Krakowskiego Parku Technolo-

innych stref w Polsce, należy szukać w założeniach

gicznego.

przyjętych w trakcie jej tworzenia. Powołując par-

Obecnie w Małopolsce tereny objęte preferencja-

ki technologiczne w Krakowie i Modlinie pod War-

mi SSE znajdują się w pięciu gminach. W Kra-

szawą zakładano, że będą to obszary, na których lo-

kowie, Tarnowie, Niepołomicach i Zabierzowie

kować się będą firmy innowacyjne, zainteresowa-

funkcjonują podstrefy działającego od 1997 r.

ne współpracą z uczelniami wyższymi. Niestety

Krakowskiego Parku Technologicznego (tab. 7).

atrakcyjny postulat łączenia wysoko wykwalifiko-

W Gorlicach od 2001 r. funkcjonuje podstrefa SSE

wanej kadry z inwestorami i w efekcie „rozwój no-

Euro-Park Mielec o powierzchni 29,4 ha.

wych rozwiązań technicznych i technologicznych”

Krakowska SSE jest jedną ze stref w Polsce, które

(Ustawa 1994) nie został dopracowany na poziomie

pozyskały najmniej inwestycji (tab. 7). Na koniec

operacyjnym (Jarczewski 2005). Nie stworzono na-

2004 r. nakłady inwestycyjne ośmiu firm, które

rzędzi, zachęcających szkoły wyższe do angażowa-

rozpoczęły działalność w strefie na podstawie ze-

nia się we współpracę z inwestorami. Inwestorzy

zwoleń, wyniosły 395 mln zł. Suma ta dawała 2%

natomiast nie widzą na ogół szczególnych korzy-

wszystkich nakładów inwestycyjnych, oraz dziesią-

ści, mogących wynikać z podjęcia takiej współpra-

te miejsce wśród czternastu stref w Polsce (tab. 8).

cy. W efekcie technopark modliński został zlikwi-

Mniej zainwestowały firmy w strefach Kamienno-

dowany, a w Krakowskim Parku Technologicznym

górskiej, Starachowickiej, Warmińsko-Mazurskiej

ulokowały się tylko trzy średniej wielkości inwe-

i Słupskiej. Krakowska SSE zajmowała ostatnie

stycje: Motorola, RR Donnelley i ComArch (firma

miejsce jeśli chodzi o liczbę ważnych zezwoleń –

wywodząca się z Krakowa) oraz kilka mniejszych.

18 i liczbę firm, które rozpoczęły działalność – 8.

Wielu inwestorów podczas wywiadów zaznaczało,

W Krakowskim Parku Technologicznym powsta-

że utrudnieniem jest także biurokracja w krakow-

ło 1307 nowych miejsc pracy. Mniej powstało tylko

skim urzędzie miejskim, spowalniająca i nie uła-

w strefie słupskiej. KPT jest także najmniej rozpro-

twiająca procesu inwestycyjnego. Niewystarczające

szoną SSE w Polsce. 1 marca 2005 w województwie

wyposażenie KPT w kapitał powoduje natomiast,

śląskim 15 gmin posiadało podstrefy i tereny inwe-

że działania związane z rozbudową potrzebnej in-

stycyjne Katowickiej SSE, taka sama liczba gmin

westorom infrastruktury są prowadzone zbyt wol-

w województwie łódzkim posiada tereny tamtejszej

no i w niewystarczającym zakresie.
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W regionie, poza Krakowem, tylko Tarnów i Gor-

listy włączono sektor nowoczesnych usług – Bu-

lice oferują inwestorom działki, objęte przywile-

siness Process Offshoring (BPO). Są to usługi z dzie-

jami SSE. W Niepołomicach zwolnieniami obję-

dziny finansów, księgowości, zarządzania zasobami

ty został teren pod budowę fabryki ciężarówek

ludzkimi, administracji, technologii teleinforma-

MAN, a w Zabierzowie jest to budynek biurowy.

tycznych (shared services centers) oraz związane bez-

Niewielka liczba gmin, posiadających tereny ob-

pośrednio z obsługą klientów zewnętrznych (call

jęte ulgami SSE, stanowi niewątpliwie element

centers, contact centers) (Specjalne 2005). KPT, reagu-

utrudniający pozyskiwanie dla Małopolski inwe-

jąc na zmianę przepisów, włączył do strefy obiekty

storów. W sytuacji bardzo ostrej konkurencji mię-

biurowe w Zabierzowie i Krakowie.

dzy gminami, określanej czasami nawet jako woj-

Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu nie

na miejsc (place-war), taki element jak SSE mo-

udało się jak dotąd zrealizować nadziei na pozy-

że mieć i często ma decydujące, przy podejmowa-

skanie wielu inwestorów i dynamiczny rozwój no-

niu decyzji lokalizacyjnej, znaczenie. Obecny stan

woczesnych technologii we współpracy ze szko-

ma swoje źródło zarówno w niechęci KPT do two-

łami wyższymi. Władze lokalne w małopolskich

rzenia podstref jak i słabej aktywności władz lo-

gminach nie wykazywały dotychczas dużej ener-

kalnych. Wymagania stawiane przez zarząd KPT

gii w dążeniu do pozyskania preferencji w ramach

gminom, które chciałyby posiadać na swoim tere-

SSE dla swoich gmin, a wymagania stawiane przez

nie podstrefę SSE, są tak wysokie, że działają znie-

KPT były zazwyczaj trudne do spełnienia.

chęcająco. Nie bez winy są także władze lokalne,

Z punktu widzenia poszczególnych gmin i całego

które często nie zdają sobie sprawy ze znaczenia

regionu erozja pierwotnych założeń ustanowienia

SSE dla pozyskiwania inwestorów oraz nie poszu-

w Polsce SSE nie musi mieć negatywnych skut-

kują swoich szans w innych niż krakowska stre-

ków. Obecnie SSE należy traktować jako instru-

fach. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że

ment pomocy publicznej dla średnich i dużych in-

wysokie, ale nie wygórowane wymagania, stawiane

westorów, mający zwiększać konkurencyjność Pol-

przez zarządy niektórych SSE gminom zaintereso-

ski. Małopolskie gminy powinny nauczyć się go

wanym objęciem przywilejami swoich terenów in-

wykorzystywać. Prowadząc działania proinwesty-

westycyjnych, dają dobre rezultaty. Władze lokal-

cyjne samorządy powinny tak przygotować ofertę,

ne, chcąc sprostać wymaganiom co do przygoto-

by w przypadku pojawienia się zainteresowanych

wania terenów pod inwestycje w ramach SSE pod-

inwestorów sprawnie objąć działkę zwolnieniami

noszą profesjonalizm w zakresie polityki i działań

w ramach krakowskiej SSE. Zarząd KPT powi-

proinwestycyjnych.

nien natomiast przychylniej traktować samorzą-

Jednym z czynników, mających umożliwić maksy-

dy zainteresowane pozyskaniem części strefy. Być

malne wykorzystanie instrumentu, jakim są obsza-

może należy zrezygnować z niezbyt realnych, jak

ry uprzywilejowane, szczególnie w takich dużych

się okazuje, planów pozyskiwania firm zaawanso-

miastach jak Kraków, jest podjęta w tym roku przez

wanych technologicznie i potraktować KPT jako

Radę Ministrów decyzja o poszerzeniu katalogu

jeden z instrumentów sprzyjających pozyskiwaniu

działalności, na które wydaje się zezwolenia. Do

nowych inwestorów w Małopolsce.
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9. Instytucje wspierające pozyskiwanie inwestorów
Współpraca samorządów lokalnych z prywatnymi

temat każdej rozsądnej oferty, robią zdjęcia, przy-

przedsiębiorstwami często napotyka na różnego

gotowują plany sytuacyjne i włączają je do promo-

rodzaju bariery, powodowane formalną strukturą

wanej oferty województwa.

urzędów oraz różnego rodzaju regulacjami praw-

Pozyskane i profesjonalnie przygotowane ofer-

nymi. Aby przełamać te bariery i ułatwić kontakt

ty są następnie różnymi kanałami przedstawiane

z potencjalnym inwestorem powoływane są do ży-

potencjalnym inwestorom poprzez PAIiIZ, własną

cia agencje rozwoju lokalnego i regionalnego oraz

stronę internetową, gdzie funkcjonuje największa

działające na podobnych zasadach stowarzyszenia

w Małopolsce Baza danych ofert nieruchomości, za-

samorządowe i fundacje.

wierająca około 250 ofert, publikacje w kwartal-

Celem tego rozdziału jest inwentaryzacja działań

niku Małopolski Rynek Inwestycyjny, uczestnictwo

oraz ocena znaczenia instytucji rozwoju lokalnego

w targach w Polsce i za granicą, a przede wszyst-

i regionalnego w procesie pozyskiwania inwesto-

kim – podczas bezpośrednich rozmów z poten-

rów w Małopolsce. Na podstawie listy instytucji

cjalnymi inwestorami, rozpatrującymi lokaliza-

gospodarczych (www.malopolska.pl), stron inter-

cję w Małopolsce. W czerwcu 2005 r., we współ-

netowych powiatów i gmin, bazy danych Teleadre-

pracy z Urzędem Marszałkowskim, zorganizowa-

son oraz przesłanych ankiet – zidentyfikowano 15

no pierwsze Małopolskie Targi Inwestycyjne. Po

działających w Małopolsce instytucji, mających

targach wydana została publikacja w formie elek-

wspomagać rozwój lokalny i regionalny. Z przed-

tronicznej (płyta CD), zawierająca najatrakcyjniej-

stawicielami 11 z nich przeprowadzono wywia-

sze oferty nieruchomości inwestycyjnych w woje-

dy, podczas których pytano o realizowane obec-

wództwie.

nie i w przeszłości działania na rzecz pozyskania

Istotna jest także edukacyjna funkcja RCOI. Pra-

inwestorów oraz o zakres zależności i współpracy

cująca tam kadra to specjaliści z wieloletnim sta-

z samorządami różnych szczebli.

żem. Przedstawiciele gmin zainteresowanych po-

Najaktywniej działającą w województwie instytu-

zyskiwaniem inwestorów, a jest ich w Małopolsce

cją, która prowadzi działania na rzecz pozyskiwa-

mniej niż 40, przygotowując oferty inwestycyjne,

nia inwestorów, jest Małopolska Agencja Rozwo-

a następnie rozmawiając z inwestorami we współ-

ju Regionalnego (MARR). Jest to spółka akcyjna,

pracy z RCOI uczą się właściwej obsługi i korzy-

w której większość udziałów ma Urząd Marszał-

stają z najlepszych małopolskich praktyk w tej

kowski. Jednostką (departamentem), która w ra-

dziedzinie.

mach MARR zajmuje się działaniami proinwesty-

RCOI w ramach MARR nie prowadzi natomiast

cyjnymi jest Regionalne Centrum Obsługi Inwe-

praktycznie żadnych systematycznych działań,

stora (RCOI). RCOI, w ścisłej współpracy z Polską

określanych jako marketing bezpośredni, a pole-

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych

gających na monitorowaniu rynku i wyszukiwaniu

(PAIiIZ), pomaga gminom w pozyskiwaniu in-

informacji o firmach szukających nowych miejsc

westorów, a inwestorom w znalezieniu optymal-

lokalizacji, a następnie składaniu ofert lub też

nej lokalizacji na terenie województwa.

wysyłaniu ofert firmom w wybranych branżach.

RCOI stara się pozyskiwać oferty (działki i inne

RCOI zajmuje się głównie obsługą firm, które sa-

nieruchomości) od wszystkich zainteresowanych

me zgłaszają się i chcą zainwestować. Od wstąpie-

gmin i innych podmiotów w Małopolsce. Ofer-

nia Polski do UE liczba firm, chcących zainwesto-

ty te, w miarę możliwości, dostosowywane są do

wać w Małopolsce, szczególnie z kapitałem zagra-

standardów PAIiIZ lub mniej rygorystycznych

nicznym, gwałtownie się zwiększyła.

standardów wewnętrznych. Pracownicy agencji

W Małopolsce funkcjonuje także czternaście in-

starają się pozyskiwać szczegółowe informacje na

stytucji, zajmujących się wspieraniem rozwoju

56

lokalnego na poziomie poszczególnych gmin i po-

lokalnymi. W Proszowicach w ramach Kontraktu

wiatów (tab. 9). Najczęściej są to agencje rozwo-

Wojewódzkiego powstało Lokalne Centrum Biz-

ju, działające na zasadzie spółek akcyjnych. Ich

nesu (LCB).

głównymi akcjonariuszami są jednostki admini-

Działające na terenie województwa instytucje

stracji samorządowej (gminy i powiaty), w nie-

wspierania rozwoju (tab. 9) powstawały w ra-

których przypadkach także MARR. Niewielkie

mach wielu różnych programów. Agencje Chrza-

ilości akcji posiadają zazwyczaj lokalni przedsię-

nowska, Regionu Kluczewskiego i likwidowana

biorcy, którzy zapraszani są do współpracy w ce-

Olkuska zostały powołane w połowie lat 90 przez

lu pokazania lokalnym społecznościom prowa-

samorządy lokalne w ramach kontraktu dla wo-

dzonych działań. Wyjątek stanowi Agencja Roz-

jewództwa katowickiego. Animatorem powstania

woju Małopolski Zachodniej, w której najwięk-

Stowarzyszenia Samorządowego Centrum Przed-

szym akcjonariuszem jest Południowy Koncern

siębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej była

Energetyczny Enion (40%) oraz rafineria Trzebi-

Agencja Rozwoju Regionalnego z Bielska Białej.

nia, a miasta Chrzanów i Trzebinia mają niewiel-

Kilka instytucji, m.in. agencja myślenicka, Cen-

kie udziały. Ciekawą formą organizacji rozwoju

trum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęci-

lokalnego są stowarzyszenie samorządowe, dzia-

mu, Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przed-

łające w Suchej Beskidzkiej i Gorlicach. W Rab-

siębiorczości powstało przy znaczącym udzia-

ce działa natomiast fundacja rozwoju lokalnego,

le Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

zupełnie niepowiązana właścicielsko z władzami

Wspomniane Proszowickie LCB współtworzył
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samorząd województwa małopolskiego, a Funda-

słu w ramach SOP WKP 1.1.2. Szczególnym atu-

cja Rozwoju Regionu Rabka została utworzona

tem, przemawiającym za przekazywaniem agen-

dzięki środkom pozostałym po likwidacji w 1998

cjom nieruchomości do zagospodarowania, jest

roku Polsko-Szwajcarskiego Programu Regional-

fakt, że mogą one je sprzedawać bez konieczno-

nego.

ści rozpisywania przetargów.

Wiele z tych instytucji obecnie albo w przeszło-

Godnym naśladowania jest pomysł tworzenia re-

ści miało problemy finansowe, związane ze zbyt

gionalnych, internetowych katalogów ofert inwe-

małym wyposażeniem w kapitał przez założycie-

stycyjnych, zainicjowany przez Sądecką Agencję

li. Większość agencji przezwyciężyła te problemy

Rozwoju Regionalnego. Jest to stosunkowo niedro-

i nauczyła się łączyć działalność na rzecz rozwoju

gie narzędzie, pomagające przedsiębiorcom, zdecy-

lokalnego z zarabianiem pieniędzy. W kilku przy-

dowanym na inwestowanie w określonym regionie

padkach brak środków lub nienajlepsze zarządza-

(powiecie), w znalezieniu najlepszej oferty. Być mo-

nie doprowadziły do zaniechania lub znacznego

że będzie to też czynnikiem mobilizującym niektó-

ograniczenia działalności. W tym roku zlikwido-

re gminy do aktywniejszego przegotowywania kon-

wana została Olkuska Agencja Rozwoju, swojej

kurencyjnych ofert inwestycyjnych.

działalności nie prowadzi już także Fundacja Roz-

Dla potrzeb syntetycznego wskaźnika klima-

woju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. Agencja

tu inwestycyjnego w Małopolsce (patrz rozdział

Rozwoju Ziemi Chrzanowskiej zredukowała swo-

15) utworzono zero-jedynkowy wskaźnik cząst-

je działania do prowadzenia inkubatora przedsię-

kowy wyrażający obecność instytucji wspierają-

biorczości. Z innymi problemami boryka się Pro-

cych pozyskiwanie inwestorów. Wartość 1 przy-

szowickie Lokalne Centrum Biznesu. Wskutek ni-

pisano gminom, w których działają takie lokalne

kłego zainteresowania lokalnej społeczności i sła-

instytucje oraz gminom, które znajdują się w za-

bej przedsiębiorczości w powiecie od kilku lat nie

sięgu ich oddziaływania (np. wszystkim gminom

udaje się skutecznie zagospodarować nieruchomo-

powiatu nowosądeckiego). Gminy, które nie posia-

ści wyremontowanych w ramach środków pozy-

dają na swoim terenie i nie są w zasięgu oddziały-

skanych z Kontraktu Wojewódzkiego. Przyszłość

wania tych instytucji otrzymały ocenę 0.

tej instytucji stoi pod znakiem zapytania.

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora, działające

Głównym obszarem działania tych instytucji

w ramach MARR, jest najważniejszą w wojewódz-

jest obecnie pomoc w rozwoju małym i średnim

twie instytucją, pomagającą samorządom w pozy-

przedsiębiorcom oraz aktywizacja osób bezrobot-

skiwaniu inwestorów. Intensywnie współpracuje

nych. Te cele realizowane są poprzez prowadze-

z PAIiIZ, obsługuje inwestorów szukających loka-

nie szerokich i zróżnicowanych działań szkole-

lizacji swojej inwestycji bezpośrednio w Małopol-

niowych, pomoc w zakresie aplikowania o środ-

sce, promuje oferty inwestycyjne i szkoli przedsta-

ki europejskie, a także funduszy pożyczkowych

wicieli samorządów. W województwie działa tak-

i poręczeniowych oraz dotacji. Część tych insty-

że kilkanaście instytucji rozwoju lokalnego. Kilka

tucji prowadzi także inkubatory przedsiębiorczo-

z nich zarządza parkami przemysłowymi i techno-

ści, a w mniejszym zakresie pomaga w kojarzeniu

logicznymi, współpracując z władzami lokalnymi

ofert współpracy z przedsiębiorcami zagraniczny-

w pozyskiwaniu inwestorów. Gminy i powiaty sła-

mi i krajowymi.

bo wykorzystują jednak potencjał tkwiący w tych

Pozyskiwanie inwestorów jest ważnym działa-

instytucjach i ich personelu. Pracownicy omawia-

niem tylko dla kilku omawianych instytucji.

nych instytucji to zazwyczaj osoby doskonale wy-

Najważniejszym narzędziem realizacji tego ce-

szkolone w pozyskiwaniu funduszy pomocowych

lu są dla nich parki przemysłowe i technologicz-

i w dziedzinie współpracy z różnego rodzaju part-

ne. Siedem agencji zarządza, lub będzie zarządzać

nerami biznesowymi. Przy silniejszym i dobrze

w najbliższej przyszłości takimi parkami. Czynni-

ukierunkowanym wsparciu ze strony władz samo-

kiem przyspieszającym przekazywanie nierucho-

rządowych niemal każda z tych instytucji mogła-

mości w zarząd agencjom jest możliwość starania

by stać się ważnym elementem systemu przycią-

się o dofinansowanie z Agencji Rozwoju Przemy-

gania inwestycji w Małopolsce.
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Instytucji rozwoju regionalnego jest na terenie

takie podmioty mogą znaleźć sobie miejsce na ryn-

Małopolski zbyt mało. Doświadczenia innych wo-

ku i z pożytkiem pracować na rzecz rozwoju lokal-

jewództw (a także niektórych gmin w Małopolsce)

nego. W Małopolsce instytucji takich nie posiada

pokazują, że w każdym, nawet niewielkim mieście

aż połowa miast powiatowych.
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Woyciech Jarczewski

10. Działania proinwestycyjne w dokumentach programowych
gmin
Pierwszym etapem skutecznych działań, mających

Przyjmowane przez poszczególne samorządy strate-

na celu przyciągnięcie zewnętrznych przedsiębior-

gie określają główne cele, jakie władze lokalne chcą

ców, jest przeanalizowanie atutów i barier gminy

realizować. Jednym z zadań, które gmina może, ale

(silnych i słabych stron, szans i zagrożeń), a na-

nie musi prowadzić jest animowanie lokalnego roz-

stępnie przygotowanie odpowiedniego planu dzia-

woju gospodarczego, w tym działania na rzecz po-

łań proinwestycyjnych. Nie zawsze musi być to

zyskiwania inwestorów zewnętrznych. Ustawa o sa-

plan sformalizowany, oficjalnie przyjęty przez radę

morządzie gminnym z 8 marca 1990 r. ogranicza

gminy. Wiele gmin, szczególnie tych niewielkich,

jednak obowiązki władz lokalnych tylko do sfe-

skutecznie pozyskiwało inwestorów na długo przed

ry użyteczności publicznej. Niemniej władze wie-

powstaniem oficjalnych dokumentów. Wójt pod-

lu gmin są zainteresowane wpływaniem na rozwój

wrocławskiej gminy Kobierzyce, Ryszard Chomicz

ekonomiczny (Peterson 1981; Sagan 2000). Wyni-

(1996), omawiając czynniki sukcesu swojej gminy

ka to z kilku powodów.

z początku lat 90-tych wspominał: „W strategii –

1.

Zysk polityczny. Tworzenie nowych miejsc

którą dzisiaj mogę nazwać strategią, bo wówczas

pracy, zwiększanie wpływów i wydatków bu-

było to działanie trochę intuicyjne – postanowi-

dżetu gminy zwiększa prawdopodobieństwo

liśmy w pierwszym etapie zbudować właściwy wi-

reelekcji.

zerunek gminy”. Podobnie działali w Małopolsce

2.

Lokalne uzależnienie. Władze gmin, funkcjo-

burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik, czy Do-

nując w środowisku lokalnym i realizując swo-

bczyc Marcin Pawlak. Trzeba jednak zaznaczyć, że

je zadania, współpracują z różnymi podmiota-

obecnie każda z tych gmin posiada oficjalne doku-

mi. Dla większości istotnych lokalnych akto-

menty, precyzujące na wiele lat strategię rozwoju

rów rozwój gospodarczy ma skutki pozytywne

gospodarczego.

i z tego powodu starają się wpływać na proro-

Wydaje się jednak, że skuteczne działania proinwe-

zwojowe decyzje władz lokalnych.

stycyjne gmin, w szczególności w przypadku śred-

3.

Związki emocjonalne. Ludzie zarządzający

nich i dużych miast, bezwzględnie wymaga ustale-

gminami są często lokalnymi patriotami i od-

nia podstawowych długoterminowych celów oraz

czuwają dumę, związaną z sukcesami w rozwo-

przyjęcia kierunków działania i przydzielenia środ-

ju gospodarczym swoich „małych ojczyzn”.

ków do osiągnięcia tych celów (Chandler 1962). Na-

Celem poniższego rozdziału jest ocena znaczenia

rzędziem służącym do realizacji wspomnianych ce-

działań proinwestycyjnych w dokumentach pro-

lów są na poziomie gmin: strategie rozwoju, plany

gramowych małopolskich gmin na poziomie stra-

rozwoju lokalnego oraz inne dokumenty operacjo-

tegicznym i operacyjnym.

nalizujące postulowane w strategiach cele.
Samo posiadanie, nawet najlepszej strategii pozy-

Źródła danych i metody badań

skiwania inwestorów nie gwarantuje sukcesu. Sku-

Do analizy włączono aktualne strategie rozwoju

teczne wdrażanie dobrej idei jest co najmniej tak sa-

gmin oraz plany rozwoju lokalnego, które przygo-

mo ważne, co więcej – nawet prawidłowe określenie

towywane były w latach 2004-2005 m.in. w celu sta-

celów i ich systematyczna realizacja nie gwarantu-

rania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

ją sukcesu w postaci wielu nowych przedsiębiorstw.

Tam gdzie było to możliwe analizowano oba te do-

Liczba inwestorów w stosunku do liczby gmin,

kumenty, szczególnie, jeżeli strategia była uchwalo-

chcących ich przyciągnąć, jest po prostu zbyt mała.

na w latach 90. i nie miała późniejszej aktualizacji.

Skutecznie zaplanowane, a następnie wdrażane dzia-

Strategie i plany rozwoju lokalnego pozyskiwano

łania proinwestycyjne pozwalają jedynie zwiększyć

ze stron internetowych gmin oraz Biuletynu Infor-

prawdopodobieństwo pozyskania inwestora.

macji Publicznej (BIP). Do wszystkich gmin, które
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nie udostępniły omawianych dokumentów na stro-

W dokumentach programowych każdej gminy oce-

nach internetowych, przesłano list z prośbą o prze-

niane były: obecność ogólnej wizji, określenie ro-

kazanie strategii w formie papierowej.

dzaju inwestycji potrzebnych gminie (turystyczne,

W sumie zebrano i przeanalizowano dokumen-

uzdrowiskowe, sportowe i rekreacyjne, przemysło-

ty programowe ze 110 spośród 183 małopolskich

we oraz magazynowe, usługowe) oraz stopień ope-

gmin , w tym 45 miast i gmin miejsko-wiejskich

racjonalizacji strategii proinwestycyjnej gminy

i 65 gmin wiejskich. Spośród miast powiatowych

(tab. 11). Na podstawie ocen cząstkowych każdy

nie udało się pozyskać do oceny tylko strategii

dokument uzyskiwał ocenę syntetyczną w skali od

Wadowic. Dokumenty programowe Krakowa oce-

0 do 5, gdzie 0 oznaczało brak potrzeby i pomysłów

niono oddzielnie w rozdziale 14. Tak liczna grupa

na pozyskiwanie inwestorów, a 5 w pełni profesjo-

przeanalizowanych dokumentów pozwala dosyć

nalną strategię proinwestycyjną. W przypadku ana-

wiarygodnie ocenić znaczenie działań proinwe-

lizy kilku dokumentów w jednej gminie oceniano

stycyjnych dla małopolskich samorządów. Gminy,

najlepsze proponowane rozwiązania. Należy pamię-

które nie przysłały dokumentów i nie posiadają ich

tać, że oceny te nie wartościują strategii jako takich,

na swoich stronach to najczęściej małe gminy wiej-

a jedynie plany działań proinwestycyjnych, które

skie, które raczej nie zakładają prowadzenia dzia-

jak wcześniej wspomniano, nie należą do ustawo-

łań proinwestycyjnych. Pewna grupa gmin w ogó-

wych obowiązków władz lokalnych. Istnieje przy-

le nie posiada prawdopodobnie dokumentów stra-

najmniej kilka gmin, jak np. Kęty, które mają do-

tegicznych.

skonałe plany rozwoju lokalnego, ale z powodu po-

W trakcie badania oceniano wyłącznie te elementy

minięcie w nich działań proinwestycyjnych zosta-

strategii, które bezpośrednio nawiązują do pozyski-

ły ocenione bardzo nisko.

9

wania zewnętrznych inwestorów na dwóch poziomach: strategicznym i operacyjnym. Na poziomie

Ocena planów działań proinwestycyjnych

strategicznym analizowano wizję pozyskiwania in-

Plany pozyskiwania inwestorów są bardzo słabym

westorów. Szukano odpowiedzi na pytanie czy ist-

elementem strategii rozwoju małopolskich samo-

nieje w gminie potrzeba pozyskiwania zewnętrz-

rządów. Średnia ocena dokumentów w 110 prze-

nych inwestorów, a jeśli tak, to na jaką skalę i jakie-

badanych gminach, w skali od 0 do 5 wynosi za-

go rodzaju inwestorów należy poszukiwać. Na po-

ledwie 1,69. W przebadanej grupie tylko 32 gmi-

ziomie operacyjnym oceniano postulowane metody

ny, w tym 7 wiejskich, posiada dokumenty, w któ-

realizacji postawionego wcześniej celu (m.in.: przy-

rych przewidywane działania proinwestycyjne są

gotowywanie działek, promocję gospodarczą, two-

operacjonalizacją rozsądnie określonej wizji, co

rzenie parków przemysłowych, ulgi w podatkach

pozwoliło na ogólną ocenę od 3 do 5 (rys. 25).

lokalnych, zmiany w organizacji urzędu). Rozbu-

Najwyższą ocenę 5 otrzymało miasto Oświęcim

dowy infrastruktury nie traktowano natomiast ja-

(Strategia Rozwoju 2000-2008 oraz jej aktualizacja

ko elementu bezpośrednich działań proinwestycyj-

z 2004 r. jak również Plan Rozwoju Lokalnego na

nych. Dla potencjalnych inwestorów znaczenie ma

lata 2004-2006) i gmina Gdów (Plan Rozwoju Lo-

uzbrojenie konkretnej działki, ewentualnie odle-

kalnego 2004-2013). W tych gminach realnej wi-

głość do poszczególnych elementów infrastruktu-

zji odpowiadają szczegółowo i mądrze zaprojek-

ry technicznej. To, czy w gminie 95% mieszkań ma

towane działania.

podłączenie do kanalizacji czy tylko 10% ma nato-

Spośród pozostałych gmin 50, w tym 33 wiejskie,

miast znaczenie marginalne.

otrzymało za swoje dokumenty oceny 1 i 2. Są to

9

Nie oceniano Strategii Rozwoju Zrównoważonego gminy Niepołomice. Dokument ten wydaje się być reakcją na wzrastającą liczbę oraz

wielkość nowych inwestycji w gminie i próbą zdywersyfikowania ścieżek rozwoju. Jest to pierwszy etap budowy w Niepołomicach lokalnej Agendy 21. W tej strategii przewidziano, że „dla obszaru gospodarczego” celem głównym jest „Gmina Niepołomice z nowoczesnym
rolnictwem, przetwórstwem rolno-spożywczym i agroturystyką”. Jest to, więc de facto strategia sektorowa, omawiająca niezbyt istotne na
dzień dzisiejszy w Niepołomicach działalności gospodarcze, jakimi są: rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy i turystyka (np.: w gminie
istnieje tylko ok. 30 miejsc noclegowych).
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plany i strategie, w których na etapie planowania

redakcją W. Dziemianowicza nie uwzględnia in-

strategicznego pojawia się potrzeba wdrażania

westorów krajowych, a wiele problemów traktu-

działań proinwestycyjnych, ale na poziomie ope-

je bardzo ogólnikowo. Pomysły wdrażane w kra-

racyjnym jest ona niedopracowana i ogólnikowa.

jach Zachodniej Europy i w USA często nie przy-

28 gmin, w tym 25 wiejskich, nie posiada jakiej-

stają natomiast do polskich możliwości. W efekcie

kolwiek wizji pozyskiwania inwestorów i otrzy-

zarówno eksperci jak i władze lokalne posiadają

mało ocenę 0 (tab. 10).

ograniczoną wiedzę na ten temat, a dobre rozwią-

Oceniając dokumenty programowe należy zazna-

zania czerpią z przykładów, z którymi mieli możli-

czyć, że były one najczęściej tworzone przez eks-

wość stykać się bezpośrednio. Trzeba zaznaczyć, że

pertów zewnętrznych w ścisłej współpracy z lokal-

analizując dokumenty programowe można zaob-

nymi społecznościami. Od ich wiedzy i umiejęt-

serwować, iż w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpi-

ności w dużym stopniu zależy ostateczny kształt

ła poprawa i planowane działania proinwestycyjne

dokumentów. Planowanie rozwoju gospodarcze-

w nowszych dokumentach są coraz lepsze. Przy-

go, a zwłaszcza pozyskiwanie inwestorów jest za-

kładem takiego rozwoju wizji i narzędzi proinwe-

daniem trudnym. W Polsce istnieje niewiele prac,

stycyjnych może być strategia miasta Oświęcim.

które dotyczyłyby możliwych dobrych rozwiązań

W strategii z 2000 r. zapisano kilka ciekawych roz-

w tym zakresie. Jedyny poradnik, pt.: Inwestycje

wiązań, ale dopiero jej aktualizacja przyniosła ich

zagraniczne w gminie został wydany w 1999 r. pod

profesjonalne rozszerzenie.
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liczka, Kościelisko). Te wizje rozwoju są zazwyczaj
dobrze zoperacjonalizowane. Wiele gmin oczekuje na inwestorów, którzy chcieliby zainwestować
w bardzo konkretne działania: wybudować wyciąg
w konkretnym miejscu, wyremontować i uruchomić uzdrowisko, zbudować aquapark, hotel trzygwiazdkowy lub centrum konferencyjne.
Znacznie mniej gmin w Małopolsce chciałoby
pozyskać inwestorów, zajmujących się pozostałymi usługami – 28%, ale w grupie miast jest to
już połowa. Postulowane w dokumentach programowych działania na rzecz pozyskania różnego
rodzaju firm otoczenia biznesu wynikają z natu-

Planowanie na poziomie strategicznym

ralnego dążenia miast do przechwytywania maksymalnie dużej ilości usług wyższego rzędu. Te

Małopolskie gminy najchętniej widziałyby na swo-

działania mają służyć wzmacnianiu roli miast ja-

im terenie inwestorów, chcących budować infra-

ko ośrodków usługowych, obsługujących otacza-

strukturę turystyczną, rekreacyjną i wypoczynko-

jące subregiony.

wą (tab. 11). Na takich inwestorów czeka połowa

Połowa gmin w Małopolsce poszukuje przedsię-

małopolskich gmin. Gminy poszukują chętnych na

biorców, którzy chcieliby zająć się produkcją i/

wybudowanie m.in.: hoteli i pensjonatów, basenów

lub składowaniem. Na obszarach wiejskich naj-

i kompleksów sportowych, budynków uzdrowisko-

chętniej widziana jest produkcja rolno-spożyw-

wych, infrastruktury narciarskiej w tym kolejek li-

cza (24% gmin). W miastach, szczególnie śred-

nowych i wyciągów. Problematyka pozyskiwania

nich i większych planuje się pozyskiwanie firm

inwestorów wzmacniających szeroko pojętą atrak-

produkcyjnych bez uszczegóławiania, o jaką pro-

cyjność turystyczną i wypoczynkową jest w Mało-

dukcję mogłoby chodzić. Jedynym ograniczeniem

polsce najlepiej opracowanym elementem działań

jest zazwyczaj zastrzeżenie, że musi być to działal-

proinwestycyjnych. Dokumenty gmin, które swój

ność niezanieczyszczająca środowiska naturalne-

rozwój wiążą z rozwojem tej dziedziny okazały się

go. Większość samorządów chcących pozyskać in-

dobrze opracowane. W grupie 31 gmin z najle-

westorów produkcyjnych jest zainteresowana tak-

piej ocenionymi proinwestycyjnymi elementami

że firmami zajmującymi się magazynowaniem.

dokumentów programowych – znalazło się aż 8,

W dokumentach programowych 31% gmin –

w których turystyka odgrywa kluczową lub istot-

celem jest pozyskanie „inwestora strategiczne-

ną rolę (Zakopane, Szczawnica, Muszyna, Kryni-

go”, „zagranicznego” lub „kapitału zewnętrzne-

ca Zdrój, Ochotnica Dolna, Sucha Beskidzka, Wie-

go”. Oczekuje się na „inwestora strategicznego”,
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który rozwiąże problem bezrobocia, zapewni sta-

cja gospodarcza gmin, szczególnie mająca służyć

łe źródło wysokich wpływów do budżetu i po-

pozyskiwaniu inwestorów, jest zadaniem znacznie

zwoli wkroczyć gminie na nową ścieżkę rozwo-

trudniejszym niż promocja turystyczna.

ju. Tak postawiony, nieskonkretyzowany cel, bez

Połowa władz samorządowych chce przygoto-

odpowiedniej analizy lokalnych szans i zagrożeń,

wywać oferty inwestycyjne – działki i inne nie-

właściwie uniemożliwia wdrożenie odpowiednich

ruchomości na potrzeby przyszłych inwestorów.

działań proinwestycyjnych.

Działania większości z nich sprowadzać się mają

Podobne wyniki przyniosła ankieta, przeprowa-

do inwentaryzacji posiadanych zasobów i sprze-

dzona wśród małopolskich gmin. Na pytanie „Ja-

daży inwestorom działek z zasobu komunalne-

kiego rodzaju inwestorów gmina stara się pozy-

go. Znacznie rzadziej planuje się działania, mają-

skać” – 40% gmin odpowiedziało, że poszukuje

ce zwiększać atrakcyjność inwestycyjną posiada-

przedsiębiorców, zainteresowanych inwestycjami

nych działek. Uzbrajanie terenów przemysłowych

w turystykę, sport i rekreację, a 26% widzi u siebie

zapisane jest w programach 20% małopolskich

w gminie miejsce dla nowych zakładów rolno-spo-

gmin. Znaczna większość samorządów nie posia-

żywczych. Nieco ponad 15% gmin chciałaby pozy-

da w swojej ofercie atrakcyjnych terenów inwesty-

skać firmy handlowe i usługowe. Także 15% gmin

cyjnych lub posiada ich niewiele. Działki komu-

poszukuje „inwestora strategicznego”, najchętniej

nalne są najczęściej niewielkie, rozproszone, a ich

„stwarzającego dużo miejsc pracy”.

kształt jest nieatrakcyjny dla potencjalnych inwe-

Planowanie na poziomie operacyjnym

storów. Mimo to niewiele gmin ma w planach pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych. Je-

61% badanych gmin w Małopolsce posiada jakie-

dynie 13,5% samorządów chce prowadzić wykup

kolwiek zoperacjonalizowane plany pozyskiwania

działek od prywatnych właścicieli. Inne sposoby

inwestorów. Najczęściej postulowaną metodą, ma-

rozszerzania ofert, takie jak np. promowanie nie-

jącą wspomóc pozyskiwanie inwestorów są różne-

ruchomości prywatnych czy rewitalizacja terenów

go rodzaju działania promocyjne (tab. 12). Chcą

poprzemysłowych, pojawiają się w dokumentach

je prowadzić prawie wszystkie samorządy, mające

tylko kilku jednostek samorządu lokalnego.

za cel pozyskiwanie inwestorów. Działania te są

Narzędziem zwiększania atrakcyjności inwestycyj-

też stosunkowo dobrze opisane. Działania promo-

nej 26,5% gmin jest zastosowanie systemu ulg w po-

cyjne planowane są często z rozmachem. Bardzo

datkach lokalnych, których wysokość oraz okres

wiele samorządów zdaje się jednak zapominać, że

trwania uzależniony jest zazwyczaj od wielkości

u podstaw skutecznej promocji leży przygotowa-

inwestycji i liczby zatrudnionych osób mieszka-

nie odpowiedniej, kompleksowej oferty. Promo-

jących na terenie gminy. W wielu dokumentach
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programowych system ulg traktowany jest jako jedno z podstawowych narzędzi pozyskiwa-

Podsumowanie

nia inwestorów.

Dokumenty programowe małopolskich gmin sła-

Planując pozyskiwanie inwestorów gminy nie do-

bo programują działania proinwestycyjne, zarów-

ceniają znaczenia dobrze zorganizowanej obsługi

no na poziomie strategicznym jak i operacyjnym.

administracyjnej w procesie pozyskiwania inwe-

Miasta i gminy miejsko-wiejskie mają zazwy-

storów. Jakiekolwiek działania na tym polu pla-

czaj znacznie lepsze dokumenty niż gminy wiej-

nuje 23,5% samorządów, ale są one zazwyczaj sła-

skie. Najbardziej poszukiwanymi inwestorami są

bo zoperacjonalizowane. Przyjazny, ułatwiający

przedsiębiorcy chcący budować infrastrukturę tu-

inwestorowi pokonywanie barier administracyj-

rystyczną, uzdrowiskową, sportową, rekreacyjną

nych urząd jest jednym z bardzo ważnych ele-

i wypoczynkową, a także uruchamiać przetwór-

mentów pozyskiwania inwestorów (Domański

stwo rolno-spożywcze. Narzędziami mającymi

2001, European 2004). Niewielkie znaczenie przy-

służyć realizacji polityki proinwestycyjnej są naj-

wiązuje się także do współpracy z istniejącymi in-

częściej promocja i przygotowywanie działek.

westorami.

Na podstawie przeprowadzonej analizy doku-

Realizacja powyższych działań jest procesem dłu-

mentów programowych gmin małopolskich moż-

gotrwałym. Autorzy dokumentów, rozumiejąc zło-

na sformułować kilka wniosków, których realiza-

żoność materii, jej wdrażanie rozpisywali na wie-

cja pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie in-

le lat, najczęściej na cały okres realizacji strate-

westorów.

gii. Prawie w każdym przypadku głównym pod-

1.

Dokumenty programowe powinny być krót-

miotem odpowiedzialnym za zrealizowanie celów

sze i bardziej konkretne. Profesjonalnie opra-

stawianych w tych dokumentach są władze lokal-

cowana strategia rozwoju Krakowa (2005), ra-

ne. Finansowanie zadań często obnaża prawdzi-

zem ze wszystkimi załącznikami ma objętość

we znaczenie, jakie do działań proinwestycyjnych

66 stron, podczas gdy np. Strategia rozwoju

przywiązują politycy, będący autorami strategii.

gminy Zator (2005) ma stron 111 i nie jest to

Na promocję przeznaczane są najczęściej niewiel-

wyjątek. W zbyt długich dokumentach gubią

kie pieniądze. W wielu gminach są to kwoty rzędu

się sprawy najważniejsze, a monitorowanie re-

10-20 tys. zł rocznie. W kilku gminach zamierza

alizacji staje się bardzo trudne.

się przeznaczać pewne kwoty na wykup działek.

2.

Celem strategii rozwoju gmin jest wyznacza-

Poza tymi przypadkami określone kwoty na dzia-

nie kierunków rozwoju, planowanie strate-

łania proinwestycyjne przeznacza się sporadycz-

giczne i wskazywanie możliwości realizacji

nie. Należy jednak pamiętać, że większość samo-

tych celów. Konkretne działania proinwe-

rządów postrzega dokumenty strategiczne w kate-

stycyjne powinny być zoperacjonalizowane

goriach głównych wytycznych i nie zapisuje tam

w osobnych dokumentach. Warto wskazać

szczegółowych rozwiązań finansowych.

Strategię rozwoju gminy Oświęcim, która

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród samorzą-

ma 3 strony i należy do najlepszych małopol-

dów lokalnych potwierdzają zapisany w dokumen-

skich dokumentów programowych. Ta stra-

tach programowych stan wiedzy na temat koniecz-

tegia zakłada opracowanie i wdrożenie dla

nych do realizacji strategii narzędzi. Na pytanie

gminy około piętnastu różnego rodzaju pla-

„Jakie działania prowadzi gmina na rzecz pozy-

nów, programów, polityk i koncepcji. Każda

skania inwestorów?” – 54% samorządów odpowie-

gmina, a już w szczególności każde miasto

działo, że prowadzi działania promocyjne, a 49%

powinno opracować, na podstawie strategii,

że przygotowuje oferty inwestycyjne. 20% gmin

plan rozwoju gospodarczego, w skład którego

udziela ulgi w podatku od nieruchomości. Pozo-

wchodziłaby zoperacjonalizowana koncepcja

stałe działania, takie jak prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości, wykup działek, ułatwienia
organizacyjne wdraża po kilka procent gmin.

pozyskiwania inwestorów.
3.

Władze wojewódzkie powinny pozyskać dla
Małopolski środki pomocowe, które pomo-
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głyby i zachęciły władze lokalne do tworze-

4.

Władze wojewódzkie mogłyby zorganizować

nia planów rozwoju gospodarczego. Plany te

szkolenia, pozwalające na zwiększenie wiedzy

powinny być tworzone przy pomocy certyfi-

i umiejętności przedstawicieli samorządów lo-

kowanych firm, zapewniających wysoki po-

kalnych na temat tworzenia planów rozwoju

ziom tego rodzaju opracowań.

gospodarczego, a w szczególności na temat pozyskiwania inwestycji.
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Woyciech Jarczewski

11. Małopolskie oferty inwestycyjne
Dla potencjalnych inwestorów znalezienie odpo-

szość ofert przygotowanych przez samorządy lub

wiedniej nieruchomości jest jednym z podstawo-

przez nie promowanych. Z pewnością nie są to

wych czynników wpływających na podjęcie decy-

wszystkie nieruchomości, które mogłyby zaintere-

zji lokalizacyjnej. Ważna jest zarówno wielkość

sować potencjalnych inwestorów. Wydaje się jed-

nieruchomości (działek, budynków, budowli),

nak, że jeżeli oferta nie została zauważona w żad-

jak i ich położenie, uzbrojenie infrastruktural-

nym z badanych źródeł, to szansa że zostanie sku-

ne, koszty dostosowania na potrzeby planowanej

tecznie zaoferowana potencjalnemu inwestorowi

działalności oraz plany zagospodarowania prze-

jest stosunkowo niewielka. Do analizy włączono

strzennego. Bardzo istotny dla inwestorów jest

oferty przeznaczone pod działalność produkcyjną,

też stan własności nieruchomości. Do zaintereso-

magazynową, handlową, usługową (w tym spor-

wania przedsiębiorcy konkretną nieruchomością

tową i turystyczną), a także tereny rolnicze, o ile

potrzebna jest kompleksowa i profesjonalna in-

władze gminy deklarowały chęć zmiany planu

formacja oraz odpowiednia promocja. Celem te-

ich zagospodarowania. Po uwagę wzięto wszyst-

go rozdziału jest ocena jakości i ilości ofert nieru-

kie działki o powierzchni powyżej 0,5 ha, znajdu-

chomości w Małopolsce oraz metod ich promocji.

jące się zarówno w rękach prywatnych, jak i róż-

Wskazane zostaną także dobre praktyki – przykła-

nych instytucji samorządowych i państwowych.

dy dobrze przygotowanych i odpowiednio promo-

Nie analizowano natomiast terenów przeznaczo-

wanych ofert.

nych pod zabudowę mieszkaniową. Zebrane oferty

Źródła danych i metody badań

podzielono na trzy grupy. Do pierwszej zaliczono
niezabudowane działki inwestycyjne (greenfield).

Analizowane oferty inwestycyjne zostały pozyska-

W drugiej znalazły się działki i inne nieruchomo-

ne z czterech niezależnych źródeł.

ści poprzemysłowe (brownfield) oraz obiekty infra-

1.

Oferty zamieszczone na stronie internetowej

struktury społecznej, które przestały pełnić swoją

Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Za-

funkcję: szkoły, przedszkola, szpitale. Osobno, ja-

granicznych (5 listopad 2005 r.).

ko trzecią grupę przeanalizowano ofertę obiektów

Oferty przesłane przez małopolskie samorzą-

zabytkowych (m.in. pałace, zamki, forty).

2.

dy (gminy i powiaty) do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (MARR) w celu za-

3.

4.

Nowe tereny inwestycyjne (greenfield)

mieszczenia ich w Małopolskiej Ofercie Inwe-

Potencjalni inwestorzy najchętniej inwestują

stycyjnej (MOI), wydanej w formie elektro-

na działkach wcześniej niezagospodarowanych.

nicznej (płyta CD). W analizie uwzględnione

Obecnie w Małopolsce promowanych przez samo-

zostały zarówno oferty zamieszczone w MOI,

rządy jest około 150 tego typu ofert, a ich łączna

jak i te, które się do tego nie kwalifikowały

powierzchnia wynosi nieco ponad 1700 ha (rys.

(wiosna 2005 r.).

26). Połowa działek przewidziana jest w planach

Oferty znajdujące się w Bazie danych ofert nieru-

zagospodarowania przestrzennego pod działalność

chomości, prowadzonej przez Regionalne Cen-

produkcyjną i magazynowanie. 35 ofert przezna-

trum Obsługi Inwestora (RCOI) w ramach

czono na działalność handlowo-usługową a ko-

MARR (5-10 listopada 2005).

lejne 30 przygotowano pod działalność tury-

Oferty znajdujące się na stronach interneto-

styczną, wypoczynkową i sportową. Dla 15 ofert

wych małopolskich gmin i powiatów (20 paź-

nie uchwalono planów zagospodarowania prze-

dziernika – 10 listopada 2005 r.).

strzennego, ale władze lokalne zobowiązują się,

Przegląd ofert pochodzących z tych źródeł pozwo-

że w przypadku pojawienia się inwestora odpo-

lił zidentyfikować i ocenić w Małopolsce więk-

wiednie plany zostaną szybko przyjęte.
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Pozyskiwanie prestiżowych, strategicznych in-

jest obecnie w całości dobrze przygotowana. Te-

westorów dla województwa wymaga posiadania

reny wchodzące w skład każdej z tych stref inwe-

bardzo dużych, ponadstuhektarowych działek.

stycyjnych składają się z kilkudziesięciu odręb-

Lokalizacja firmy MAN w Niepołomicach była

nych działek, które znajdują się w rękach liczne-

możliwa dzięki zaoferowaniu od ręki 80 ha grun-

go grona właścicieli prywatnych (nawet kilkuset).

tu, a docelowo 142 ha. Koncern LG, który wy-

W posiadaniu samorządów znajdują się tylko nie-

brał podwrocławskie Kobierzyce potrzebuje dla

wielkie ich części. Dodatkowym utrudnieniem są

swoich zakładów, wraz z dostawcami, teren o po-

niewyjaśnione stany prawne wielu działek. Wła-

wierzchni 240 ha.

dze lokalne w tych gminach starają się pomagać

Działek bardzo dużych, wielkości powyżej 50 ha,

właścicielom w przeprowadzaniu spraw spadko-

praktycznie w Małopolsce obecnie nie ma. Trzy

wych, a właścicieli proszą o podpisywanie dekla-

gminy są natomiast w trakcie przygotowywania

racji, że w przypadku pojawienia się inwestora bę-

dużych ofert: Tarnów (w ramach Zielonego Par-

dą skłonni sprzedać swoją nieruchomość po okre-

ku Przemysłowego „Kryształowy” zamierza przy-

ślonej cenie. W niektórych przypadkach władze

gotować nawet 225 ha), Skawina (Strefa Inwesty-

lokalne wykupują grunt z rąk prywatnych (Tar-

cyjna Skawina Północ – 150 ha, Strefa Inwesty-

nów, Myślenice), jednak skala tych działań, z po-

cyjna Skawina Zachód – 55 ha) oraz Myślenice

wodu niewystarczających środków, jest ograniczo-

(ok. 100 ha w Jaworniku). Żadna z tych ofert nie

na. Dużą działką dysponuje też gmina Skrzyszów
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w powiecie tarnowskim (69,2 ha), ale jest to nie-

malne potrzebne działki mieszczą się w przedzia-

ruchomość przeznaczona na lotnisko w miejsco-

le od 10 do 40 ha. Takich ofert jest w Małopolsce

wościach Ładna i Pogórska Wola.

około 35, głównie w zachodniej części wojewódz-

Niewielu inwestorów potrzebuje aż tak dużych

twa (Oświęcim, Chrzanów, Bukowno, Trzebinia,

działek. Dla wielu rodzajów działalności maksy-

Wolbrom), a także wzdłuż głównej osi komunika-
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cyjnej regionu – drogi nr 4 (Kłaj, Bochnia, Brze-

torowego Programu Operacyjnego Wzrost Konku-

sko, Tarnów). Na szczególną uwagę zasługują te-

rencyjności Przedsiębiorstw (SOP WKP).

reny wchodzące w skład Specjalnej Strefy Ekono-

Do tworzonej na wiosnę 2005 r. przez MARR

micznej (SSE). W Krakowie do zagospodarowania

i Urząd Marszałkowski Małopolskiej Oferty In-

w trzech podstrefach Krakowskiego Parku Techno-

westycyjnej z całego województwa udało się pozy-

logicznego pozostaje około 60 ha, a w Tarnowie ok.

skać zaledwie 51 dobrych ofert w postaci niezabu-

21. W Gorlicach ulgami w ramach SSE Europark

dowanych działek z 25 gmin.

Mielec objętych jest w sumie około 13 ha. Znacznej
redukcji uległa natomiast oferta Niepołomic, gdzie
największa obecnie oferowana działka w Woli Ba-

Budynki i działki poprzemysłowe i inne
opuszczone obiekty (brownfield)

torskiej-Morgi ma powierzchnię 11,5 ha.

Po upadających, ograniczających lub zmieniają-

Większość inwestorów poszukuje działek mniej-

cych rodzaj działalności zakładach przemysłowych

szych, poniżej 10 ha. Takich nieruchomości prze-

pozostają różnego rodzaju nieruchomości, a często

znaczonych dla inwestorów znajduje się w ofertach

także obszary zdegradowane. Reorganizacja syste-

promowanych przez małopolskie samorządy oko-

mu szkolnictwa, niż demograficzny oraz wyludnia-

ło 110. Do tej grupy należą niemal wszystkie ofer-

nie się niektórych terenów powodują, że część in-

ty przeznaczone dla inwestycji związanych z wy-

frastruktury społecznej – szkoły, przedszkola, przy-

poczynkiem, sportem i turystyką oraz większość

chodnie – przestaje być potrzebna. Dla wielu ta-

działek przeznaczonych pod handel i usługi. Są

kich obiektów poszukiwane są nowe możliwości

on rozmieszczone, podobnie jak działki średniej

zagospodarowania. W sumie małopolskie gminy

wielkości, w okolicach Krakowa, na zachodzie wo-

poszukują inwestorów dla 110 nieruchomości te-

jewództwa, w gminach należących dawniej do wo-

go typu (rys. 27).

jewództwa katowickiego oraz wzdłuż drogi krajo-

Stosunkowo najłatwiej zagospodarować hale i in-

wej nr 4 na odcinku Kraków-Tarnów.

ne budynki produkcyjno-magazynowe. Warun-

W sumie zidentyfikowano oferty terenów inwesty-

kiem jest jednak stan techniczny umożliwiający

cyjnych w 54 spośród 183 gmin województwa mało-

zagospodarowanie bez ponoszenia dużych nakła-

polskiego (29,5%). Spośród tych 54 gmin 18 posia-

dów finansowych. Budynki mocno zdewastowa-

da tylko jedną ofertę, zazwyczaj niewielką. Ozna-

ne znacznie trudniej zagospodarować. W woje-

cza to, że aktywną politykę pozyskiwania inwe-

wództwie na nowych użytkowników czeka około

storów prowadzi w Małopolsce nie więcej niż 40

50 tego rodzaju budynków i zespołów budynków,

gmin. Zajmujący się współpracą z władzami lokal-

o łącznej powierzchni 100 tys. m². Zlokalizowane

nymi pracownicy Regionalnego Centrum Obsługi

są one w 20 gminach, głównie w zachodniej czę-

Inwestora w MARR podkreślają, że kwestia przy-

ści województwa i w okolicach Krakowa. Obiek-

gotowywania i promowania ofert inwestycyjnych

tów dużych (powyżej 4 tys. m²) jest jednak zaled-

jest istotna dla władz samorządowych w ok. 30 gmi-

wie kilka (tab. 13).

nach województwa. Są to obecnie gminy, które ma-

Większość ofert stanowią jednak budynki niewiel-

ją na swoim terenie, lub planują utworzyć w naj-

kie, o powierzchni od kilkuset do 2 tys. m². Hale te

bliższej przyszłości parki przemysłowe (strefy in-

położone są na małych i bardzo małych działkach –

westycyjne) m.in.: Tarnów, Chrzanów, Trzebinia,

w sumie zajmują powierzchnię 36 ha, a żadna dział-

Oświęcim, Bochnia, Brzesko, Niepołomice, Ska-

ka nie przekracza 3 ha. Niektóre hale posiadają tak-

wina, Kłaj, Dobczyce, Gdów, Gorlice, Myślenice,

że pomieszczenia administracyjne.

Wolbrom, Nowy Sącz i in. Parki przemysłowe sta-

Na zagospodarowanie w Małopolsce czeka także

ją się coraz popularniejszą formą przygotowywa-

30 budynków, wykorzystywanych dawniej przez

nia ofert inwestycyjnych przez samorządy. Utwo-

szkoły, przedszkola, świetlice i internaty, przy-

rzenie takiego parku, włączając do niego przynajm-

chodnie i szpitale, hotele i ośrodki wypoczynko-

niej jedną nieruchomość poprzemysłową wiąże się

we. Trudność w zagospodarowaniu tych obiektów

z możliwością pozyskania środków unijnych na re-

polega często na braku przystosowania ich do lo-

witalizację i budowę infrastruktury, w ramach Sek-

kalnego otoczenia społeczno-gospodarczego. Są to
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budynki zlokalizowane najczęściej w małych miej-

dem źle zaplanowanej promocji zdegradowanych

scowościach, w których nikt nie prowadzi działal-

terenów był Sosnowiec. W tym mieście na obsza-

ności, dzięki której budynek mógłby być wykorzy-

ry inwestycyjne, w ramach specjalnej strefy ekono-

stany. Problem ten nie dotyczy jednak wyłącznie

micznej, wyznaczono pierwotnie tereny poprzemy-

małych miejscowości. W Olkuszu od kilku lat po-

słowe i zdegradowane w wyniku szkód górniczych.

szukiwany jest inwestor mogący zagospodarować

Zakładano, że bardziej atrakcyjne tereny zostaną

hotel „Olkusz”. Hotel ten jest jednak prawdopo-

sprzedane inwestorom bezpośrednio, bez przywi-

dobnie zbyt duży w stosunku do lokalnego popytu

lejów podatkowych w ramach SSE. W efekcie in-

na tego rodzaju usługi.

westorzy, obawiając się ogromnych kosztów związa-

Ten sam problem dotyczy kilku oferowanych

nych z rewitalizacją w ogóle nie inwestowali w So-

w Małopolsce inwestorom budynków administra-

snowcu, wybierając Gliwice i Tychy.

cyjno-biurowych. Należą do nich obiekty leżące
w Kluczach, Chełmku, Raciechowicach czy Wol-

Obiekty zabytkowe

bromiu, czyli w stosunkowo niewielkich gminach,

Trzecią grupą obiektów, dla których władze lokal-

w których brakuje przedsiębiorców, mogących za-

ne chcą pozyskać inwestorów, są budynki zabytko-

gospodarować takie budynki. Stare biurowce zloka-

we. W Małopolsce poszukuje się obecnie inwesto-

lizowane w bardziej atrakcyjnych miejscach szyb-

rów do zagospodarowania 44 takich obiektów. Są

ko znajdują nowych najemców (Jarczewski, Mi-

to dwory, pałace, zamki, zabytkowe budynki gospo-

cek, 2003).

darcze (spichlerz, młyn), a także forty (rys. 28).

Ofertę małopolskich samorządów uzupełnia ok.

Od kilku lat na inwestorów czeka 15 fortów Twier-

30 różnego rodzaju nieruchomości poprzemysło-

dzy Kraków (13 w Krakowie i 2 w Zielonkach).

wych i zdegradowanych. Działki poprzemysłowe,

Pomimo atrakcyjnego położenia tych obiektów

po zlikwidowanej kopalni (Brzeszcze, Trzebinia),

ciągle nie udaje się znaleźć odpowiednich inwe-

przetwórni owocowo-warzywnej (Charsznica), za-

storów, chcących je zagospodarować. Obecnie wy-

kładach przemysłu skórzanego (Chełmek), cegiel-

daje się, że pełna komercjalizacja tych obiektów

ni (Tarnów), zakładach metalurgicznych (Trzebi-

raczej nie będzie możliwa. Renowacja fortów jest

nia) czy z częściowo rozebranym hotelem (Trzebi-

zadaniem bardzo kosztownym, a ewentualne po-

nia) wymagają najczęściej bardzo dużych nakładów

wierzchnie, nadające się do komercyjnego wyko-

finansowych i zagospodarowanie ich jest kłopotli-

rzystania, są stosunkowo niewielkie. W efekcie

we. Z tego powodu cieszą się one stosunkowo nie-

szanse podjęcia zyskownej działalności przez pod-

wielką popularnością wśród potencjalnych inwe-

miot prywatny wydają się mało prawdopodobne.

storów. Zbyt duży nacisk na promocję tego rodza-

Największymi obiektami zabytkowymi przezna-

ju ofert może działać wręcz zniechęcająco. Przykła-

czonymi do zagospodarowania w Małopolsce są
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obecnie: XIX-wieczny zespół pałacowo parkowy

strzowie i prezydenci gmin, którym udało się po-

– Pałac Goetzów Okocimskich w Brzesku (40 tys.

zyskać inwestorów, podkreślają, że bez podejmo-

m² pomieszczeń) i znacznie mniejszy Pałac Potoc-

wania konkretnych, zazwyczaj trudnych, czaso-

kich w Krzeszowicach. Oba te obiekty przezna-

i kapitałochłonnych działań praktycznie nie da się

czone są do zagospodarowania na centra konferen-

przygotować atrakcyjnej oferty. Poniżej przedsta-

cyjne i szkoleniowe oraz hotele. Podobne zagospo-

wiono podstawowe działania związane z przygoto-

darowanie przewiduje się także dla pozostałych

wywaniem i promowaniem ofert inwestycyjnych,

pałaców, zamków i innych budynków zabytko-

wdrażane w różnych gminach województwa ma-

wych. Obok funkcji turystycznych dopuszcza się

łopolskiego.

w nich także prowadzenie ograniczonej działalno-

Pierwszym etapem, od którego gminy zaczyna-

ści handlowej lub administracyjnej.

ją przygotowywanie oferty jest uchwalenie odpo-

Przygotowywanie ofert inwestycyjnych i ich
stan własności

wiednich miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, w których wyznaczane są obszary
inwestycyjne. Rodzaj inwestorów, których gmina

Przygotowanie atrakcyjnej oferty nieruchomości

chciałaby pozyskać jest wyszczególniony w strate-

dla inwestorów prywatnych jest efektem świado-

gii rozwoju gminy i w planach rozwoju lokalnego.

mej polityki władz lokalnych. Wójtowie, burmi-

Jednocześnie przeprowadzana jest inwentaryzacja
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zasobów samorządowych. Inwestorzy bardzo chęt-

małopolskiej gminie metodą pozyskiwania tere-

nie decydują się na działki, będące własnością

nów inwestycyjnych jest uzależnienie zmiany pla-

gminy. Panuje wśród nich przekonanie, że jest to

nu zagospodarowania przestrzennego od notarial-

solidny i stabilny partner. Jeżeli istnieją możliwo-

nego upoważnienia władz lokalnych do dyspono-

ści stosunkowo łatwego wyznaczenia terenów in-

wania danymi nieruchomościami. Taką metodę od

westycyjnych na działkach komunalnych, to dzia-

lat stosują władze jednej z podwrocławskich gmin.

łania zmierzające do ich odpowiedniego dostoso-

Ceny oferowane za działki inwestycyjne są wielo-

wania są często wdrażane.

krotnie wyższe niż ceny gruntów rolnych. Władze

W przypadku braku lub zbyt małych zasobów

lokalne wykorzystują, więc naturalną chęć właści-

własnych terenów inwestycyjnych gminy starają

cieli do zwiększenia swojego zysku i uzależniają

się pozyskać nowe działki. Często analizowane są

uchwalenie planu zagospodarowania przestrzen-

możliwości komunalizacji gruntów starostwa po-

nego od otrzymania takiego pełnomocnictwa.

wiatowego i różnych organów administracji pań-

Wykupywanie działek od prywatnych właścicie-

stwowej. Największe możliwości komunalizacji

li, scalanie ich i oferowanie potencjalnym inwe-

miały gminy na początku lat 90. Obecnie jest to

storom jest metodą bardzo skuteczną, ale stoso-

znacznie trudniejsze m.in. z powodu sprzedaży

waną rzadko i w ograniczonym zakresie. Władze

i zagospodarowania wielu nieruchomości.

Skawiny przygotowują obecnie bardzo atrakcyj-

Władze lokalne nieposiadające odpowiednich te-

ny teren (ok. 150 ha) tuż przy granicy z Krako-

renów a chcące pozyskać inwestorów mogą także

wem, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady. Jed-

rozpocząć współpracę z prywatnymi właściciela-

nak koszt wykupienia tego terenu, przy obecnych

mi. Wiele restrukturyzowanych przedsiębiorstw

stawkach 30-40 zł za m², to równowartość kilku-

posiada znacznie więcej nieruchomości niż potrze-

letniego budżetu gminy, co uniemożliwia przepro-

buje. Władze lokalne pomagają takim przedsię-

wadzenie takiej operacji. Gmina, która jest wła-

biorstwom w stworzeniu atrakcyjnej oferty, zobo-

ścicielem 30% tego terenu zachęca właścicieli po-

wiązując się np. do doprowadzenia potrzebnej in-

zostałych działek, by zgłaszali gotowość sprzeda-

frastruktury do granic działki, a następnie zajmu-

ży swoich nieruchomości w chwili pojawienia się

ją się promocją oferty. Czasami zaległości z tytułu

inwestora. W tym przypadku elementem nacisku

podatku od nieruchomości i innych opłat zamie-

jest budowa zjazdów z obwodnicy miasta. Osoby,

niane są na atrakcyjne z punktu widzenia władz

które nie zdecydują się na zaoferowanie swojej

lokalnych działki.

działki inwestorowi razem z innymi nie mogą li-

Innym sposobem przygotowywania ofert inwe-

czyć na osobne zjazdy i ich pola staną się niewie-

stycyjnych jest współpraca z właścicielami tere-

le wartymi nieużytkami.

nów rolniczych. W Małopolsce ogromnym i trud-

Jeszcze inną metodę stosują w przypadku niektó-

nym do przezwyciężania problemem jest wspomi-

rych działek władze Dobczyc. Oferują one właści-

nane już wcześniej duże rozdrobnienie własności

cielom prywatnym zamianę działek na atrakcyj-

rolnej. Przygotowywanie nawet kilkuhektaro-

nych warunkach.

wej oferty wiąże się z konieczności nawiązania
współpracy z właścicielami kilkunastu działek

Uzbrajanie terenu

(wiele działek ma więcej niż jednego właścicie-

Posiadanie odpowiednich nieruchomości nie jest

la). Zazwyczaj pierwszym etapem przygotowywa-

jeszcze gwarancją pozyskania inwestora. Kolej-

nia takiej oferty jest pomoc w uregulowaniu sta-

nym etapem jest wyposażenie działki w odpo-

nów prawnych. Właściciele podpisują oświadcze-

wiednią infrastrukturę techniczną: droga dojaz-

nia o woli zbycia swoich działek, ale w prakty-

dowa i ew. bocznica kolejowa, wodociąg, kanaliza-

ce te dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej.

cja, energia elektryczna i cieplna, gaz, infrastruk-

W przypadku odmowy sprzedaży władze lokalne

tura telekomunikacyjna i in. Do zadań własnych

są bezradne – wywłaszczyć właścicieli można jedy-

samorządu lokalnego należy dbanie o niektóre

nie w przypadku inwestycji użyteczności publicz-

drogi oraz wodociągi i kanalizację. Za pozosta-

nej. Ciekawą, choć nie stosowaną jeszcze w żadnej

łe elementy infrastruktury odpowiadają firmy
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i instytucje, ale władze lokalne starają się inten-

ło MARR i była to najczęściej wymieniana odpo-

sywnie zabiegać o możliwie szybkie realizowanie

wiedz. Znacznie rzadziej, w kilkunastu procentach

tej infrastruktury.

gmin wymieniano także Urząd Marszałkowski, PA-

Atrakcyjność inwestycyjna konkretnych ofert za-

IiIZ czy starostwo powiatowe. Najczęstszą formą

leży od szczegółowych rozwiązań infrastruktural-

współpracy, jak deklarowali samorządowcy w an-

nych w granicach lub najbliższym sąsiedztwie pro-

kiecie, jest przygotowywanie ofert inwestycyjnych

ponowanej nieruchomości. Mniej istotne jest nato-

oraz ich promocja, a także współpraca w pozyski-

miast ogólne wyposażenie infrastrukturalne danej

waniu różnego rodzaju środków pomocowych.

gminy. To, że w gminie funkcjonuje np. nowocze-

Istotnym narzędziem promocji ofert inwestycyj-

sna oczyszczalnia ścieków i 90% domów podłączo-

nych są strony internetowe gmin i powiatów. Z

nych jest do systemu kanalizacyjnego, nie ma zna-

badań przeprowadzonych w październiku 2005

czenia, jeżeli dla proponowanej działki najbliższy

roku wynika, że jakiekolwiek oferty inwestycyjne

kolektor znajduje się w odległości 1,5 kilometra.

na swoich stronach zamieściło 48 gmin w Małopol-

Dlatego też analiza wyposażenia infrastrukturalne-

sce, jednak tylko oferty, znajdujące się na stronach

go gmin, na podstawie danych statystycznych nie

20 gmin, można ocenić jako zadowalające.

wydaje się dobrym narzędziem do oceny atrakcyj-

Najważniejszą metodą promocji ofert wydają się

ności danych ofert. Jedynym wyjątkiem jest tu-

jednak kontakty bezpośrednie z firmami poszu-

taj dostępność komunikacyjna, omawiana w roz-

kującymi miejsca lokalizacji w Małopolsce. Licz-

dziale 5.

ne firmy, zarówno polskie jak i zagraniczne, wy-

Promocja ofert inwestycyjnych

syłają zapytania inwestycyjne do gmin i do RCOI.
Umiejętne i spersonalizowane przygotowywanie

Promocja ofert inwestycyjnych jest istotnym ele-

ofert jest szczególnie ważnym kanałem bezpośred-

mentem pozyskiwania inwestorów. Ważne jest,

niego docierania z informacjami do potencjalnych

aby była ona wpisana w szersze strategie promocji

inwestorów.

gmin, powiatów i województwa. W Małopolsce ist-

Na podstawie zebranych ofert, w zależności od ich

nieje obecnie kilka kanałów docierania z ofertami

liczby i wielkości, każda gmina otrzymała ocenę

do potencjalnych inwestorów. Najbardziej prężne

w skali od 0 do 10. W 40% składała się ona z oceny

gminy współpracują z PAIiIZ, ale na stronie www

za liczbę nieruchomości, a w 60% za sumaryczną

tej instytucji funkcjonuje tylko 26 ofert z terenu

wielkość ofert. Oferty inwestycyjne oceniane były

województwa małopolskiego. Należy jednak pamię-

według następującej skali: 1-2 oferty – 1 punkt, 2-3

tać, że z oferty PAIiIZ korzystają tylko najwięksi

oferty 2 punkty, 4-5 ofert 3 punkty, 6 i więcej ofert

inwestorzy zagraniczni, nie więcej niż 10% wszyst-

- 4 punkty. Jeżeli sumaryczna wielkość wszystkich

kich szukających miejsca lokalizacji w Polsce.

ofert w gminie wynosiła poniżej 1 ha to przyznawa-

Najprężniejszą jednostką pomagającą samorządom

no 0 punktów, jeżeli miały one powierzchnię od 1

w pozyskiwaniu inwestorów jest Regionalne Cen-

do 3 ha przyznawano 1 punkt, od 3 ha do 5 ha - 2

trum Obsługi Inwestora (RCOI), działające w ra-

punkty, od 5 ha do 10 ha – 3 punkty, od 10 ha do 20

mach MARR. RCOI na swoich stronach prowadzi

ha - 4 punkty, od 20 ha do 50 ha - 5 punktów. Gmi-

Bazę danych ofert nieruchomości oraz wydaje kwar-

nom posiadającym w ofercie działki o powierzchni

talnik Małopolski Rynek Inwestycyjny. W czerwcu

powyżej 50ha przyznawano 6 punktów.

2005 r. zorganizowano Małopolskie Targi Inwesty-

Najwyższą wartość wskaźnika mają gminy na za-

cyjne i wydano płytę CD z najlepszymi ofertami

chodzie i w środkowej części województwa, nieco

w województwie. Niestety oferty wydane na płycie

mnie gmin z wysokim wskaźnikiem leży wzdłuż

CD nie są dostępne poprzez wyszukiwarkę inter-

drogi nr 4 z Krakowa do Tarnowa. Poza tym w róż-

netową na stronie MARR.

nych częściach województwa wyróżniają się gminy,

W przeprowadzonej wśród samorządów ankiecie,

które w przeciwieństwie do swoich sąsiadów po-

na pytanie „Z jakimi instytucjami i firmami po-

siadają dobrą ofertę inwestycyjną. Są to m.in. Gor-

nadlokalnymi gmina współpracuje w celu pozy-

lice, Chełmiec i Nowy Sącz, Limanowa, Miechów,

skania inwestorów?” – 30% samorządów wskaza-

Szczurowa. Kartogram (rys. 29) dobrze obrazuje

74

fakt, że większość gmin nie posiada jakichkolwiek

internetowych PAIiIZ promowanych jest tylko

ofert inwestycyjnych.

26 małopolskich ofert, a skądinąd bardzo dobrze

Podsumowanie

przygotowana przez RCOI i Urząd Marszałkowski
oferta inwestycyjna na płycie CD nie jest dostęp-

W Małopolsce nie więcej niż 40 gmin aktywnie przy-

na przez Internet. Oferty na stronach gminnych są

gotowuje oferty inwestycyjne dla inwestorów i są to

w większości niskiej jakości.

głównie gminy w zachodniej części województwa,

W Małopolsce istnieje obecnie stosunkowo niewie-

w okolicach Krakowa i wzdłuż drogi krajowej nr 4

le profesjonalnie przygotowanych ofert inwestycyj-

Kraków-Tarnów. Znacząca większość samorządów

nych, a problem polepszania oferty jest ważny dla

nie podejmuje działań, mających na celu przygoto-

relatywnie niewielu gmin. Poprawa obecnego sta-

wanie oferty inwestycyjnej. W województwie braku-

nu będzie możliwa, jeżeli samorządy lokalne uświa-

je obecnie ofert bardzo dużych działek (powyżej 50

domią sobie potrzebę działań proinwestycyjnych,

ha) typu greenfield, umożliwiających starania o naj-

a samorząd wojewódzki rozpocznie szeroką działal-

większych inwestorów, poszukujących terenów dla

ność edukacyjną i pomocową, skierowaną do władz

lokalizacji swojej działalności w Polsce.

gminnych, oraz na poziomie województwa zorgani-

Wysoce niewystarczająca wydaje się także promo-

zuje skuteczny system promocji i informacji o po-

cja istniejących ofert inwestycyjnych. Na stronach

siadanych zasobach.

75

Robert Guzik

12. Gminy w Internecie
Potencjalny inwestor zanim odwiedzi jakieś

rzystą nawigację (odpowiedź TAK, NIE). W ni-

miejsce fizycznie może zrobić to wirtualnie za

niejszym opracowaniu zrezygnowano z takiego

pomocą Internetu. Ta wirtualna wizyta i pierw-

podejścia, przyznając za każde kryterium oce-

sze wrażenie, jakie wywrze gmina za pośrednic-

ny w skali 0-3, gdzie 0 oznacza zupełny brak ja-

twem swojej strony internetowej, może mieć

kiegoś elementu; 1 – słaba jakość; 2 – przecięt-

duże znaczenie w procesie decyzyjnym. Stro-

na jakość; 3 – wysoka jakość. Takie rozwiązanie

na internetowa gminy to z jednej strony zbiór

podyktowane zostało przeświadczeniem o nie-

użytecznych informacji, miejsce gdzie moż-

uniknionej stracie informacji przy podejściu bi-

na zawrzeć ofertę inwestycyjną, zareklamować

narnym, co po ograniczeniu listy kryteriów do

atuty gminy a z drugiej – swoisty probierz pro-

20 prowadziłoby do zacierania istotnych różnic

fesjonalizmu, nowoczesności i zaangażowania

między ocenianymi serwisami. Drugim powo-

gminy.

dem była trudność odpowiedzi „tak- nie” na py-

Jako jeden z elementów badań zróżnicowania

tania o charakterze jakościowym – znacznie ła-

klimatu inwestycyjnego postanowiono przepro-

twiej jest ocenić jakość nawigacji według ska-

wadzić ocenę stron internetowych gmin woje-

li 0-3 niż 0-1. Problem nierównoważności kry-

wództwa małopolskiego, a uzyskane wyniki włą-

teriów rozwiązano przez przypisanie im wag

czyć do syntetycznego wskaźnika klimatu inwe-

(zob. tab. 14), które określają ich udział w ogól-

stycyjnego (zob. rozdz. 15).

nej ocenie. Wyniki ostateczne podano jako pro-

Metody badań

cent możliwych do uzyskania punktów. Badanie
przeprowadzono w dniach od 10 do 16 paździer-

Metodę oceny oparto na podobnych badaniach

nika 2005, w tym okresie dwie gminy nie posia-

wykonywanych wcześniej w Polsce np: Raport

dały strony www (Pałecznica powiat proszowic-

Administracja publiczna w sieci 2004, opracowa-

ki oraz Sękowa powiat gorlicki) a strona gminy

ny przez Kulisiewicza i Kulągowskiego (2005).

wiejskiej Bochnia nie działała – te gminy otrzy-

Najczęściej podobne badania oparte są na tzw.

mały 0 punktów w każdej kategorii.

kryteriach oceny WAES (website attribute evaluation system) opracowanych przez Cyberspace

Wyniki według ocenianych kryteriów

Policy Research Group (University of Arizona,

W tabeli 15 zaprezentowano strukturę oraz śred-

USA) i wykorzystywanych w różnych modyfi-

nią ocenę, jaką przyznano dla poszczególnych

kacjach na całym świecie, szczególnie do oceny

kryteriów. Najmniej punktów straciły gminy za

wdrażania programów eGovernment. Oryginalna

szybkość otwierania się stron oraz ich wyszuki-

lista wszystkich kryteriów WAES liczy 45 ele-

wanie przez serwis Google. Dobrze należy oce-

mentów, skupiających się na ocenie przejrzysto-

nić aktualność stron, ich szatę graficzną oraz na-

ści, przystępności i interaktywności ocenianego

wigację a także łatwość identyfikacji czy oglą-

serwisu www. Dla celów naszego badania cał-

dana strona jest oficjalną stroną urzędu miasta/

kowicie zrezygnowano z oceny interaktywności

gminy (średnia ocen > 2 pkt.).

(procedury, które można załatwić przez Inter-

Znacznie gorzej przedstawia się zawartość infor-

net), a większą wagę zyskała ocena prezentowa-

macyjna stron – zaledwie co szósta strona otrzy-

nych treści. Ostatecznie oceniano 20 kryteriów

mała najwyższą ocenę za prezentację gminy przy

(tab. 14) zgrupowanych w dwa bloki: technicz-

przeważającej ocenie przeciętnej i słabej. Informa-

ny (budowa strony) i merytoryczny (treść stro-

cje często są zdawkowe i mają folderowy charak-

ny). Metoda WAES zakłada binarną (0,1) oce-

ter. Jeszcze gorzej przedstawia się zawartość in-

nę wg kryteriów – np. czy strona posiada przej-

formacji praktycznych, co może być tłumaczone
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przekonaniem urzędów o nikłym stopniu korzy-

styki oraz pozyskiwania inwestycji. Inną słabo-

stania przez mieszkańców z tego źródła informa-

ścią większości stron, o jakiej warto w tym miejscu

cji10. Bardzo trudno na stronach www urzędów

wspomnieć to jest brak informacji o aktualizacji

znaleźć informację o strukturze urzędu, godzi-

strony. Strony w Internecie tworzą za pomocą od-

nach przyjęć czy numery telefonów, nie wspomi-

nośników sieć – niestety autorzy serwisów gmin-

nając o ścieżkach postępowania czy wskazaniach,

nych bardzo słabo wykorzystują ten aspekt. Bada-

jak załatwić określoną sprawę w urzędzie. Aż 85

jąc odnośniki na stronach gminnych zauważa się

serwisów otrzymało w tej kategorii 0 pkt. Najsła-

ogromny chaos w ich stosowaniu. Nie jest jasne,

biej wypada prezentacja ofert inwestycyjnych,

dlaczego na niektórych stronach są linki do Kan-

w przypadku 134 gmin – na stronach www brak

celarii Urzędu Rady Ministrów a nie ma do stro-

było takich informacji. Tylko 15 serwisów ocenio-

ny Wrota Małopolski oraz powiatów.

no na 3 pkt i to tylko dlatego, że oceniano je jako
znacznie odbiegające od przeciętnej. Zdziwienie

Wyniki według gmin

budzi bardzo niewielka liczba serwisów z obcy-

Najlepszymi stronami www mogą się pochwalić

mi językami, szczególnie w świetle deklarowanej

Kraków, Niepołomice i Tarnów, które zdobyły

przez większą część gmin strategii rozwoju tury-

powyżej 90% możliwych do uzyskania punktów

10

Jest to trochę mechanizm błędnego koła, gdyż część ludzi nie korzysta z Internetu twierdząc, że nie ma tam tych informacji, które po-

trzebują.
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(zob. tab. 16). Pod wieloma względami są to serwisy, które mogą być uznane za wzorcowe. Gdyby większą wagę przypisać prezentowanej na stronie ofercie inwestycyjnej, niż to uczyniono w tych
badaniach, zwycięzcą byłyby Niepołomice, gdzie
oferta inwestycyjna jest bardzo mocno zaznaczona na stronie i w profesjonalny sposób przedstawiona.
Na liście 20 najlepszych stron znalazły się gminy
z bardzo słabo (lub wcale), przedstawioną ofertą
inwestycyjną (Nowy Sącz, Oświęcim, Michałowice, Sucha Beskidzka). Ze względu na dużą wagę tego kryterium (12% udziału w ogólnej ocenie) lokata tych gmin mogłaby być znacznie wyższa, gdyby wzbogacić stronę o ten aspekt.
Najlepsze strony www wśród gmin wiejskich posiadają gminy powiatów krakowskiego, chrzanowskiego, olkuskiego. Na liście 50 najlepszych gmin
aż 19 należy do gmin wiejskich, które wyprzedzają
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strony niektórych miast powiatowych (Zakopa-

jak i stosowanych technologii. Warto podkreślić,

ne 60 lokata; Limanowa 67 lokata; Dąbrowa Tar-

że nie tylko drogie, bardzo zaawansowane techno-

nowska 69 lokata; Proszowice 107 lokata, Wado-

logicznie serwisy muszą być najlepsze. Wśród wy-

wice 120 lokata).

soko ocenionych stron znalazły się także serwisy

Zaskoczeniem jest bardzo niska lokata Skawiny

proste pod względem technologicznym (np. Czer-

oraz Wadowic, które posiadając dużą atrakcyj-

nichów).

ność inwestycyjną wcale nie prezentują tego na

Idealna strona www z perspektywy potencjalnego

swoich stronach internetowych. Strona Wadowic

inwestora w jasny sposób prezentuje gminę. Po-

(www.wadowice.pl) jest dość uboga w prezentowa-

winna na niej znaleźć się mapa. Oferty inwestycyj-

nych treściach, które dodatkowo ukryte są za nie-

ne powinny być możliwie wzbogacone fotografia-

zbyt przejrzystą nawigacją (dostępne tylko ze stro-

mi a także zaprezentowane na mapach w różnych

ny głównej). Strona Skawiny (www.skawina.pl) po-

skalach. Strona musi sprawić dobre wrażenie od

siada nietypowy format i rzadko spotykany system

pierwszego spojrzenia. Kluczowa jest przejrzy-

nawigacji. Do gmin o wysokiej atrakcyjności inwe-

stość serwisu, oprawa graficzna oraz nawigacja. Je-

stycyjnej a ze słabą stroną internetową należą też

żeli gmina ma ambicje pozyskania inwestorów za-

Krzeszowice, Liszki oraz Zabierzów.

granicznych wtedy posiadanie innych wersji języ-

Przestrzenne zróżnicowanie jakości stron interne-

kowych strony jest istotne. Linki do innych stron

towych przedstawia mapa (rys. 30). Wyraźnie za-

powinny być usystematyzowane w celowy sposób.

znacza się zachodnia i północno-zachodnia część

Na pewno powinny znaleźć się na stronie odnośni-

województwa z przeciętnie dużo lepszymi serwi-

ki do Wrót Małopolski, stron macierzystego powia-

sami a także środkowa część województwa (gmi-

tu oraz do instytucji i podmiotów z terenu gminy

ny powiatów limanowskiego i myślenickiego).

(placówek kultury, oświaty, stowarzyszeń, kościo-

Duże skupienia gmin o niskich ocenach występu-

łów, firm usługowych i produkcyjnych). Nie istnie-

ją w powiatach miechowskim, proszowickim, dą-

je uniwersalny przepis na dobrą stronę. Najlepszą

browskim, nowotarskim oraz suskim. Ogólnie stro-

drogą jest obejrzenie kilkudziesięciu serwisów in-

ny internetowe gmin wiejskich ustępują gminom

ternetowych, które pozwala na znalezienie pomy-

miejsko-wiejskim a te ostatnie miejskim. Najsłab-

słów wartych do skopiowania a także dostrzeżenie

sze strony mają gminy typowo rolnicze.

elementów, których na pewno należy unikać. Wska-

Podsumowanie

zówką mogą być serwisy, które otrzymały wysokie
noty w rankingach stron internetowych.

Mimo ogólnie dość słabych ocen według poszcze-

Wydaje się, że inwestycja w dobrą stronę www jest

gólnych kryteriów, należy zaznaczyć, że oceniane

obecnie najtańszą formą promocji, która potencjal-

serwisy prezentują się na tle innych regionów Pol-

nie może dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbior-

ski bardzo dobrze, co potwierdzają wstępne bada-

ców. Wtedy wystarczy reklamować adres interne-

nia autora. Województwo małopolskie, obok opol-

towy, czego wiele gmin obecnie nie czyni – adre-

skiego, od wielu lat jest liderem w wykorzystaniu

sy www na folderach czy mapach, wydawanych we

Internetu przez samorządy (Guzik 2004).

współpracy z urzędami, są rzadkie, albo dobrze

Należy podkreślić, że w relacjonowanych bada-

ukryte na stronach redakcyjnych. Tutaj warto zwró-

niach przeprowadzono ocenę z perspektywy in-

cić uwagę na formę adresu – łatwiej reklamować

westorów – ocena stron z perspektywy mieszkań-

jest adres www.bochnia.pl niż adres w zawiłej for-

ców może odbiegać od tej prezentowanej w niniej-

mie: www.republika.pl/gmina_wisniowa. Podobnie

szych badaniach.

adres e-mail do burmistrza: burmistrzXYZ@pocz-

Wykonany przegląd stron pokazuje olbrzymie

ta.onet.pl nie wygląda na najbardziej profesjonal-

zróżnicowanie w zakresie prezentowanych treści

ny z możliwych.
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Woyciech Jarczewski

13. Rola władz lokalnych w kreowaniu klimatu inwestycyjnego
Problem znaczenia władz lokalnych w procesie

skanie decyzji o warunkach zabudowy inwesto-

pozyskiwanie inwestycji jest szeroko analizowa-

rzy oczekują do 8 miesięcy, a w Niepołomicach,

ny i opisany w literaturze. Istnieje wiele badań,

dzięki posiadaniu aktualnych planów zagospoda-

które wskazują, że działania władz lokalnych są

rowania przestrzennego nie są one w ogóle wyma-

jednym z istotnych czynników wpływających na

gane. W Chrzanowie część atrakcyjnych terenów

decyzje lokalizacyjne inwestorów, zarówno w lite-

inwestycyjnych przekazano Agencji Rozwoju Ma-

raturze zachodniej (European 2004; World 2004),

łopolski Zachodniej i dzięki temu działki mogą

jak i polskiej (Błuszkowski, Garlicki 1996; Błusz-

być sprzedawane z wolnej ręki, bez konieczności

kowski, Garlicki 2000; Dziemianowicz, Jałowiecki

rozpisywania przetargów. Przedstawiciele firmy

2004). Przedsiębiorcy pytani o znaczenie działań

Cooper Standards, która rozpatrywała Dobczyce

władz lokalnych przy podejmowaniu decyzji loka-

jako miejsce lokalizacji, byli pozytywnie zaskocze-

lizacyjnych wymieniają je zazwyczaj wśród kilku

ni metodą omawiania problemów administracyj-

najważniejszych czynników, takich jak: wielkość

nych. Na każdy zaproponowany przez inwestora te-

rynków zbytu, dostępność komunikacyjna, jakość

mat rozmowy przygotowana była prezentacja mul-

i koszty siły roboczej.

timedialna, omawiająca wszystkie wymagania for-

Celem tego rozdziału jest próba oceny znaczenia

malne, bariery i możliwości ich pokonania.

działań władz lokalnych dla podejmowania decy-

Eksperci PAIiIZ szacują, że inwestor, chcący wybu-

zji lokalizacyjnych przez przedsiębiorców. Anali-

dować nowy zakład, musi załatwiać różnego rodza-

za powstała na podstawie wywiadów, przeprowa-

ju formalności w około dwudziestu urzędach. Waż-

dzonych z osobami podejmującymi decyje lokali-

ną formą wsparcia inwestorów jest pomoc w prowa-

zacyjne dla swoich firm, przedstawicielami władz

dzeniu uzgodnień z tymi instytucjami (np. zakład

lokalnych oraz instytucji, pomagających inwe-

energetyczny, telekomunikacja). Znajomość proce-

storom w wyborze miejsca lokalizacji (PAIiIZ,

dur oraz kontakty personalne pozwalają władzom

MARR, GARR i in.), a także literatury (Błusz-

lokalnym na przyspieszanie i ułatwianie procesu

kowski, Garlicki 2000; Domański 2001).

inwestycyjnego, a tym samym obniżenie kosztów.

Ocena ze strony inwestorów

Dla wielu inwestorów duże znaczenie ma zaangażowanie gminy w rozbudowę infrastruktury technicz-

Inwestorzy rozpoczynają negocjacje na temat lo-

nej. Najczęściej przedmiotem inwestycji są drogi.

kalizacji nowego zakładu najczęściej w gminach,

W umowie zawartej pomiędzy gminą Niepołomi-

która są w stanie zaoferować interesującą ofertę

ce a koncernem MAN istnieje zapis zobowiązujący

oraz skutecznie ją wypromować. Są to warunki

samorząd lokalny do budowy dróg. Do zadań wła-

wstępne, bez których zainteresowanie danym te-

snych samorządów lokalnych należy także dostar-

renem inwestora jest bardzo trudne.

czanie wody i odbiór ścieków. Powstanie zakładów

Inwestorzy, którzy rozpoczynają negocjacje na

Wawel w Dobczycach było możliwe dzięki budowie

temat lokalizacji inwestycji zwracają szczególną

nowej oczyszczalni ścieków i zlikwidowaniu wysy-

uwagę na dwa elementy (tab. 17): pomoc w pro-

piska śmieci. Oba te zadania zostały zrealizowane

cesie inwestycyjnym, szczególnie w kwestiach ad-

przez samorząd lokalny przy pomocy środków unij-

ministracyjnych, a także nastawienie i otwartość

nych. Poprawa infrastruktury jest najczęściej wyra-

na współpracę (Domański 2001). Władze lokalne

żanym przez inwestorów oczekiwaniem w stosun-

mają realne możliwości ograniczania barier biu-

ku do władz lokalnych (Domański 2001).

rokratycznych i przyspieszenia postępowania za-

Przygotowanie odpowiednich nieruchomości

równo oficjalnie, na poziomie gminy, jak i dzięki

ma często kluczowe znaczenie w procesie pozy-

kontaktom nieformalnym. W Krakowie na uzy-

skiwania inwestorów. W Małopolsce najczęściej
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wymienianą barierą inwestycyjną jest rozdrob-

biesława Zasady od lat 80. posiadała niewielkie

nienie działek. Inwestorzy bardzo niechętnie sa-

działki. Władze lokalne zaoferowały nierucho-

mi zajmują się wykupywaniem działek. Niemiec-

mości, pozwalające połączenie posiadanych przez

ko-polska firma Feuer Powertrain z Andrychowa

S. Zasadę działek w jeden, kilkuhektarowy kom-

bez wsparcia władz lokalnych ponad rok prowa-

pleks. W efekcie w połowie 2005 r. działalność roz-

dziła negocjacje z Agencją Własności Rolnej na

poczęła firma produkcyjna Alpha.

temat wykupu działki, potrzebnej do budowy no-

Prowadzone w ostatnich latach badania podważa-

wej hali.

ją powszechne przekonanie o znaczeniu ulg w po-

Inwestorzy najchętniej wybierają działki, będą-

datkach lokalnych w procesie pozyskiwania in-

ce w rękach samorządów lub jednego, prywatne-

westorów. J. Błuszkowski i J. Garlicki (2000), ba-

go właściciela. W przypadku braku takich ofert

dając opinie inwestorów zagranicznych o warun-

inwestorzy oczekują, że władze lokalne przejmą

kach działalności w Polsce stwierdzili, że 20%

część odpowiedzialności i pomogą w pozyskaniu

badanych inwestorów korzysta ze zwolnień z po-

terenu. Dla koncernu MAN kilkadziesiąt działek

datków lokalnych. Brak takich zwolnień nie jest

skupuje specjalnie do tego celu powołana przez

wymieniany wśród 20 czynników ograniczają-

Urząd Marszałkowski spółka Małopolskie Parki

cych napływ inwestorów zagranicznych do gminy.

Przemysłowe. W Dobczycach jedna ze spółek So-

W tych samych badaniach inwestorzy zagraniczni
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pytani o ocenę ważności czynników decydujących

niki o charakterze niematerialnym – wizerunek

o lokalizacji działalności gospodarczej w danym

(image) jednostki osadniczej (Łuczak 2002). Ist-

miejscu Polski nie wymieniali ulg w podatkach

nieje wiele różnych koncepcji, na ile ów wizeru-

lokalnych wśród najważniejszych 12 czynników.

nek jest czynnikiem, wpływającym na podejmo-

W badaniach B. Domańskiego (2001) wśród 20

wanie decyzji lokalizacyjnych. Wizerunek gospo-

najważniejszych czynników, które wpłynęły na

darczy danej gminy zazwyczaj bardzo różni się od

wybór danej lokalizacji w stosunku do innych

wizerunku w oczach turystów, mieszkańców a na-

możliwych nie znalazły się zwolnienia z podat-

wet pracowników firm. Podstawowymi elementa-

ku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości

mi kształtującymi wyobrażenie o danym miejscu,

jest jednym z istotnych elementów wpływających

jako dobrym do inwestowania, jest profesjonalna

na wielkość budżetu gmin i udzielanie dużych ulg

i uczciwa obsługa oraz dogodna oferta. Inwesto-

jest elementem ograniczającym rozwój gmin. Zna-

rzy, z którymi przeprowadzano wywiady, tym le-

jąc te uwarunkowania niektóre gminy m.in. Nie-

piej postrzegali gminę, im bardziej profesjonal-

połomice i Dobczyce zrezygnowały z udzielania

nie zostali obsłużeni. Stanisław Kracik, burmistrz

zwolnień na rzecz bogatego programu wsparcia

Niepołomic twierdzi, że kreowanie pozytywnego

infrastrukturalnego inwestorów.

wizerunku: obecność w mediach, organizacja im-

Jak wynika z przeprowadzonych przez autorów

prez z udziałem najważniejszych inwestorów, róż-

ankiet, nieco ponad połowa (54%) małopolskich

nego rodzaju promocja – tworzy wokół gminy po-

gmin udziela różnego rodzaju zwolnień od podat-

zytywny klimat, ale pełni tylko rolę uzupełniającą.

ków od nieruchomości. Są one zazwyczaj przyzna-

Najważniejsza jest dobra obsługa, uwzględniająca

wane nowym przedsiębiorcom, a ich wysokość za-

potrzeby inwestora. Dobra opinia wśród funkcjo-

leży od ilości nowo zatrudnionych osób z terenu

nujących w gminie inwestorów jest warta więcej

gminy i wartości inwestycji.

niż wyrafinowane akcje promocyjne.

Kontaktami z inwestorami w gminie rzadko zajmują się specjalnie powołane do tego celu osoby
i jednostki. Z przeprowadzonej wśród małopol-

Przykłady proinwestycyjnych działań władz
lokalnych

skich samorządów ankiety wynika, że tylko mia-

Laboratoryjnym przykładem znaczenia proinwe-

sta i to stosunkowo duże (m.in. Kraków, Tarnów,

stycyjnych działań władz lokalnych są trzy nie-

Myślenice, Trzebinia) tworzą odrębne stanowiska

wielkie gminy, leżące wzdłuż autostrady A4 bez-

ds. pozyskiwania inwestorów. W większości gmin

pośrednio pod Wrocławiem: miejsko-wiejska –

osobami, które rozmawiają z potencjalnymi inwe-

Kąty Wrocławskie i wiejskie – Kobierzyce i Żó-

storami, są specjaliści od gospodarki komunalnej

rawina. Wszystkie trzy gminy mają podobne,

lub architektury, urbanistyki i budownictwa. Na

doskonałe położenie względem Wrocławia i przy-

późniejszym etapie, kiedy inwestor wykaże szcze-

najmniej jeden zjazd z autostrady na swoim tere-

gólne zainteresowanie gminą, najczęściej nadzór

nie, płaskie ukształtowanie terenu i wysokiej kla-

nad negocjacjami przejmuje wójt, burmistrz lub

sy grunty rolne (I-III klasa bonitacyjna). Działki są

prezydent, ewentualnie ich zastępcy. Taki tryb po-

zazwyczaj duże, a w 1990 r. pośrednio lub bezpo-

zwala na szybkie podejmowanie ważnych decyzji.

średnio znaczna część gruntów należała do Skarbu

Ponad połowa ankietowanych gmin zadeklarowa-

Państwa. Obecnie Kąty Wrocławskie i Kobierzy-

ła, że w urzędzie gminy pracuje osoba, mogąca

ce zaliczane są do liderów w pozyskiwaniu inwe-

prowadzić negocjacje w języku angielskim, a kil-

storów w skali kraju. Żórawina nie tylko nie zdo-

kanaście procent także w innym języku, głównie

łała przyciągnąć żadnego inwestora, ale w wyni-

niemieckim i rosyjskim.

ku źle finansowanej budowy gimnazjum (bez ja-

Uważa się, że decyzje inwestycyjne tylko w czę-

kiegokolwiek zewnętrznego wsparcia) zadłużenie

ści podejmowane są na podstawie szczegółowej

znacznie przekroczyło dopuszczalne 60% wartości

i systematycznej oceny warunków lokalnych

budżetu. W 2004 r. poważanie rozważano likwida-

w oparciu o zobiektywizowane kryteria. Na pro-

cję tej gminy. Planowano włączenie terenów Żóra-

ces podejmowania decyzji wpływają także czyn-

winy do sąsiednich Kobierzyc i Świętej Katarzyny.
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W 2004 r. udało się przeprowadzić skuteczne re-

cjowano z dwunastoma poważnymi inwestora-

ferendum i odwołano wójta, co pozwoliło urato-

mi i udało się pozyskanie pierwszego – firmę Co-

wać gminę.

opers Standard. Burmistrz Myślenic podkreśla, że

Jedynym elementem istotnie różnicującym te

nie spodziewał się tak szybkich efektów. Zakładał,

gminy były działania władz lokalnych. Zarówno

znając doświadczenia Dobczyc i innych gmin, że

w Kobierzycach jak i Kątach Wrocławskich od lat

pozyskanie pierwszego inwestora może zająć na-

rządzą osoby, które można nazwać wizjonerami.

wet 3-4 lata.

W Żórawinie władze zmieniały się w każdej ka-

Oba te przykłady są pośrednim dowodem, wska-

dencji i nigdy nie pojawił się odważny reforma-

zującym, że postawa i zaangażowanie władz lokal-

tor, chcący zmienić charakter gminy z rolniczej

nych są jednym z kluczowych elementów klima-

na przemysłowo-usługowo-rolniczą.

tu inwestycyjnego w gminie. Należy jednak pa-

Podobny, choć może nie tak spektakularny przy-

miętać, że nie każda gmina wdrażająca działania

kład można znaleźć w Małopolsce. Małe i trud-

proinwestycyjne szybko pozyska dużego inwesto-

no dostępne komunikacyjnie miasto Dobczyce

ra. PAIiIZ wskazuje listę czynników, które sprzy-

znacznie wyprzedziło powiatowe Myślenice. Pła-

jają pozyskiwaniu inwestycji: bliskość wielkich

skie, niezabudowane tereny w gminie Dobczyce

miast, posiadanie SSE, położenie przy autostra-

ograniczają się do kilkudziesięciu hektarów w do-

dach i drogach szybkiego ruchu, posiadanie aktu-

linie Raby, a gmina leży w trudnym dla budownic-

alnych planów zagospodarowania przestrzennego.

twa przemysłowego terenie Pogórza Wielickiego.

Gminy, które nie spełniają większości tych warun-

Przez lata to jednak w Dobczycach, a nie Myśleni-

ków, a jest to w Małopolsce więcej niż połowa, ma-

cach rozwijała się jedna z najbardziej spektakular-

ją małe szanse na pozyskanie zewnętrznych inwe-

nych małopolskich stref przemysłowych. W My-

storów. Z drugiej strony znane są przypadki loko-

ślenicach także powstało kilka dużych zakładów

wania inwestycji niezależnie od wsparcia samorzą-

produkcyjnych, ale największe z nich Telefonika

du i pomimo trudności w uzyskaniu niezbędnych

i House of Prince (obecnie Scandinavian Tobac-

pozwoleń i infrastruktury, np. Drukarnia Donnel-

co) rozwineły się na bazie istniejących wcześniej

ley powstała w Krakowie na terenie pozbawionym

hal. Nowe zakłady typu greenfield w Myślenicach

odpowiedniego uzbrojenia i zabudowanym obiek-

nie powstawały i to mimo faktu, że niemal każdy

tami do wyburzenia. Mimo braku jakiegokolwiek

inwestor, zastanawiający się nad lokalizacją w Do-

wsparcia centrum rozliczeniowe Luftthansy zo-

bczycach przejeżdżał przez Myślenice. W 2003 r.

stało jednak otwarte w Krakowie. We wspomina-

w wyborach uzupełniających burmistrzem został

nych wcześniej Dobczycach rozwinął się efektow-

29-cio letni wówczas Maciej Ostrowski. Nowy

ny Park Przemysłowy.

burmistrz ocenił, że w Myślenicach nie ma dobrego klimatu inwestycyjnego. W 2004 r. postanowił utworzyć Park Przemysłowy, przygotować

Aktywność inwestycyjna gmin w zakresie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

działki inwestycyjne, rozpoczął współpracę z PA-

Właściwe uwzględnianie stanu infrastruktury

IiIZ i MARR. Dzięki współpracy z tymi instytu-

technicznej oraz działań służących jej polepsza-

cjami, a także korzystając z doświadczeń Dobczyc

niu jest w badaniach klimatu zadaniem trudnym.

i Niepołomic bardzo szybko myśleniccy urzędni-

Różni inwestorzy mogą mieć w stosunku do in-

cy opanowali podstawowe umiejętności związa-

frastruktury technicznej skrajnie różne wymaga-

ne z obsługą inwestorów. Dzięki pomocy MARR

nia i to co dla jednych jest istotnym elementem

utworzono Myślenicką Agencję Rozwoju Gospo-

zwiększającym atrakcyjność inwestycyjną dla in-

darczego, która docelowo ma zarządzać strefami

nych może nie mieć żadnego znaczenia, lub na-

inwestycyjnymi w gminie. Przedsiębiorcy poszu-

wet być barierą (np. poprowadzenie przy grani-

kujący atrakcyjnych miejsc lokalizacji bardzo

cy działki obwodnicy miasta dla przedsiębiorstwa

szybko zaczęli zatrzymywać się w Myślenicach.

produkcyjnego może być ważnym ułatwieniem,

W ciągu pierwszego roku od chwili rozpoczęcia

ale już dla działalności hotelowej może dyskwali-

intensywnych działań proinwestycyjnych nego-

fikować daną ofertę.
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Drugim, znacznie większym problemem jest do-

ogólnego zainteresowania władz gminy rozwojem

stępność odpowiednich danych, które opisują nie

infrastruktury, co z punktu widzenia inwestorów

tylko parametry dotyczące wielkości infrastruktu-

zewnętrznych ma oczywiście duże znaczenie.

ry (co najczęściej uwzględniają rankingi atrakcyj-

Wskaźnikiem rozwoju infrastruktury jest sku-

ności ze względu na dostępność takich danych),

mulowana wartość inwestycji gminnych w infra-

ale rzeczywistą jakość infrastruktury oraz możli-

strukturę wodno-kanalizacyjną w tys. zł w przeli-

wość przyłączenia się do niej. Te informacje są za-

czeniu na liczbę mieszkańców (rys. 31). Przy kon-

zwyczaj trudne do pozyskania. Analiza na pozio-

strukcji wskaźnika uwzględniono dane dotyczą-

mie gminnym wymagałyby szczegółowych ba-

ce sumarycznej wartości nakładów poniesionych

dań opartych na danych z lokalnych zakładów

w latach 1999-2004 na:

gospodarki komunalnej, wodociągowych, zakła-

–

sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki

dów energetycznych i firm telekomunikacyjnych.

–

sieć kanalizacyjną odprowadzającą wody opa-

Osobnym zagadnieniem pozostaje aktywność in-

dowe

westycyjna gmin w zakresie poprawy i rozbudowy

–

ujęcia i doprowadzenia wody

infrastruktury technicznej, która niewątpliwie po-

–

budowę i modernizacje stacji uzdatniania wody.

zytywnie wpływa na postrzeganie gminy przez po-

Wadą takiego wskaźnika jest upośledzenie obsza-

tencjalnych inwestorów.

rów, które posiadały dobrze rozwiniętą infrastruk-

Mając świadomość wielu niedoskonałości opra-

turę wodno-kanalizacyjną przed 1999 r. i w konse-

cowano wskaźnik oceniający infrastrukturę wod-

kwencji nie wymagały dużych inwestycji w latach

no-kanalizacyjna. Jest to infrastruktura, na którą

następnych. Jego zaletą jest to, że stanowi on wy-

gmina ma największy wpływ zarówno w zakresie

raz aktywności władz gminnych w pozyskiwaniu

inwestycji jak i zarządzania, to potencjalnie naj-

funduszy na rozwój infrastruktury, a aktywność ta

lepiej nadaje się do konstrukcji wskaźnika oddają-

składa się na ogólny klimat inwestycyjny w gmi-

cego pewną część klimatu inwestycyjnego. Inwesty-

nie. Należy pamiętać, że istotną część nakładów

cje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pośred-

inwestycyjnych stanowią pożyczki. Konieczność

nio świadczą bowiem o następujących cechach po-

ich spłacania może powodować w wielu przypad-

lityki władz gminnych.

kach ograniczenie skali działań inwestycyjnych

–

Aktywności władz gminnych. Duża część in-

gmin w przyszłości.

westycji infrastrukturalnych współfinansowa-

Skumulowana wartość inwestycji gminnych

na jest ze środków pomocowych. Pozyskanie

w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w tys. zł

środków na poprawę infrastruktury wodno-ka-

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców wykazu-

nalizacyjnej może być traktowane jako przejaw

je duże zróżnicowanie, od 6 do 4910 zł per capita.

operatywności władz gminnych, a więc jej ak-

Szczególnie aktywne były gminy w środkowej czę-

tywności i jednocześnie, co zdaje się być jesz-

ści województwa, w szczególności na południe od

cze istotniejsze, skuteczności.

Krakowa, a także w szerokim pasie wzdłuż głów-

Stosunku władz gminnych do samego proce-

nego ciągu komunikacyjnego województwa – auto-

su inwestycyjnego. Gmina, która sama jest za-

strady A 4 oraz drogi nr 4 z Krakowa do Tarnowa.

angażowana w duże inwestycje dotyczące in-

Wysokie wartości osiąga wskaźnik w południowej

frastruktury, w przypadku podjęcia działań

części województwa, co jest w dużej mierze efek-

na rzecz pozyskania inwestorów zewnętrz-

tem bardzo wysokich kosztów rozwoju infrastruk-

nych, będzie w stanie lepiej zrozumieć poten-

tury w terenach górskich.

–

cjalnego inwestora niż taka, w której skala tych
inwestycji była znikoma.

Podsumowanie

Istotną rolę odgrywa również zdobyte doświadcze-

Liczne przykłady wskazują, że działania władz lo-

nie związane z pokonywaniem różnego rodzaju barier

kalnych mają bardzo istotne, często decydujące

w trakcie realizacji inwestycji infrastrukturalnej.

znaczenie w procesie pozyskiwania inwestorów.

Działalność inwestycyjna w zakresie infrastruktu-

Nie każda gmina ma takie same szanse na pozy-

ry wodno-kanalizacyjnej zazwyczaj jest przejawem

skanie inwestora. Z drugiej strony ciągle niewielka
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w województwie liczba gmin, prowadzących ak-

oraz pomoc w znalezieniu i odpowiednim uzbro-

tywną działalność proinwestycyjną, zwiększa

jeniu terenu. Gminy, które z sukcesem pozyskują

szanse tych, które aktywnie działają.

inwestorów, stosują cały system skutecznych dzia-

Dla inwestorów najważniejszymi czynnikami,

łań proinwestycyjnych, od przygotowywania ofert

wpływającymi, na ocenę gminy jest jakość obsługi,

po kreowanie pozytywnego wizerunku.

pomoc w pokonywaniu barier administracyjnych
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Woyciech Jarczewski

14. Kraków jako czynnik sprzyjający pozyskiwaniu
inwestycji w obszarze metropolitalnym
Doświadczenia krajów zachodnich dowodzą, że
o konkurencyjności regionów decyduje przede

Pozyskiwanie inwestorów w świetle dokumentów programowych

wszystkim ranga ich głównych ośrodków miejskich. Prężnie rozwijające się duże miasta wpływa-

Krakowskie dokumenty programowe w wielu miej-

ją na rozwój jednostek zlokalizowanych w otacza-

scach odnoszą się pośrednio i bezpośrednio do pro-

jących je strefach, dlatego często określamy je mia-

blemu pozyskiwania różnego rodzaju inwestorów.

nem „lokomotyw rozwoju” (Kuciński i in. 2002).

Nie istnieje natomiast żaden dokument bezpośred-

Odpowiednio ukształtowane i funkcjonujące aglo-

nio precyzujący strategię pozyskiwania inwestorów

meracje miejskie są czynnikiem chroniącym przed

dla miasta. Najważniejszym dokumentem jest zak-

peryferyzacją sprzężone z nim obszary.

tualizowana w 2005 r. Strategia rozwoju Krakowa.

W Małopolsce to Kraków, często uznawany za

Problematyka pozyskiwania inwestorów porusza-

jedną z najlepszych polskich marek, pełni funk-

na jest tam bezpośrednio w dwóch spośród trzech

cję bieguna rozwoju, szczególnie dla krakowskie-

Celów strategicznych: Cel strategiczny II: Kraków mia-

go obszaru metropolitalnego. Źródłem dynamiki

stem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki oraz III:

i elastyczności krakowskiego obszaru metropoli-

Kraków europejską metropolią o ważnych funkcjach na-

talnego jest zróżnicowanie gospodarcze, społeczne

uki, kultury i sportu.

i kulturowe oraz wynikające stąd bogactwo powią-

W punkcie Cel operacyjny II.1: Kształtowanie wa-

zań w różnych skalach geograficznych:

runków przestrzennych dla rozwoju gospodarki z za-

–

reprezentowane są tu bardzo różnorodne dzia-

chowaniem zrównoważonego rozwoju miasta i ładu

łalności usługowe i produkcyjne

przestrzennego stwierdza się, że „Podstawą rozwo-

funkcjonują liczne podmioty gospodarcze róż-

ju są inwestycje (...). Aby przyciągnąć kapitał ze-

nej wielkości

wnętrzny (...) trzeba przygotować liczne oferty lo-

działają różnego typu organizacje, stowarzy-

kalizacji, aktywną pomoc gospodarczą...” Nieste-

szenia, instytucje, m.in. kulturalne i eduka-

ty okazuje się, że w praktyce jest to tylko deklara-

cyjne

cja bez pokrycia. Do realizacji wyznaczonych w tej

znajdujemy podmioty zorientowane lokalnie,

strategii Celów operacyjnych przewidziano osobno

regionalnie (metropolitalnie) i globalnie

uchwalane Programy sektorowe. Programy te dla te-

mieszkają tu i działają grupy ludzi o odmien-

go celu przewidują jedynie sporządzanie planów

nych

doświadczeniach

zagospodarowania, programu rewitalizacji terenów

i wrażliwościach, ludzi pochodzących z wiel-

poprzemysłowych, ochrony i kształtowania prze-

kich miast i z prowincji, z Polski i z zagranicy.

strzeni publicznej czy gospodarowania mieniem

Obecność różnorodnych grup ludzi, instytucji

komunalnym. Brak natomiast zapowiedzi spójne-

i podmiotów gospodarczych pociąga za sobą włą-

go programu pozyskiwania inwestycji.

czenie metropolii w sieci różnorodnych kontak-

Drugim miejscem, w którym w strategii wspomina

tów, wymiany informacji, doświadczeń, dóbr i ka-

się o pozyskiwaniu inwestorów jest Cel strategiczny

pitału (Domański 2005).

III, Cel operacyjny III.5: Tworzenie warunków dla lo-

Znaczenie Krakowa, jako ośrodka wyższego rzę-

kalizacji central i przedstawicielstw organizacji krajowych

du, opisano w poprzednich rozdziałach. Celem tej

i międzynarodowych. W tym miejscu stwierdzono, że

części opracowania jest ocena przygotowania Kra-

„Istotnym działaniem (...) jest wprowadzenie wyspe-

kowa do pozyskiwania inwestycji i wspomagania

cjalizowanych usług o znaczeniu ponadlokalnym, re-

w tych działaniach gmin leżących w okręgu me-

gionalnym i międzynarodowym...”, choć ich zakres

tropolitalnym.

zawężono jedynie do „obsługi biznesu, usług han-

–
–

–
–

zainteresowaniach,

dlowych, działalności hotelowej i gastronomicznej”.
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Niestety również w tym przypadku realizacja celu

siębiorstwem dla wszystkich urzędników. W ciągu

poprzez programy sektorowe nie daje klarownego

ostatnich 15 lat bardzo wyraźna była tendencja do

obrazu możliwych i potrzebnych działań proinwe-

lokalizacji inwestycji w strefie metropolitalnej Kra-

stycyjnych. Przewidziano trzy podstawowe Progra-

kowa. Do końca 2003 r. prawie połowa nakładów

my sektorowe. Są to: Polityka zagraniczna samorządu

na nowe inwestycje zagraniczne (greenfield) zloka-

Miasta Krakowa, Program współpracy międzynarodo-

lizowane w Małopolsce poza Krakowem – 312 mln

wej Gminy Miejskiej Kraków oraz Program integracji

USD – została poniesiona w 50 gminach obszaru

europejskiej Krakowa.

metropolitalnego. Na pozostałe 131 gmin w Ma-

Dodatkowo realizacji Celu III.5 ma służyć wspiera-

łopolsce przypada 375,6 spośród 687,6 mln USD,

jący Program sektorowy – Strategia Promocji Krakowa

które zostały wydane przez inwestorów zagranicz-

na lata 2004-2006. Program ten jest właściwie jedy-

nych na inwestycje typu greenfield poza Krakowem

nym dokumentem miejskim, operacjonalizującym

w Małopolsce (Domański i in. 2004).

działania proinwestycyjne, choć tylko w zakresie

Istotnym problemem jest brak w dokumentach

promocji. Dokument zasługuje na wysoką ocenę.

programowych Krakowa jakichkolwiek odnie-

Mimo iż kwestie pozyskiwania inwestorów zajmu-

sień do szerszego otoczenia miasta, w szczególno-

ją zaledwie ok. 17% objętości opracowania (aż 58%

ści do gmin leżących w obszarze metropolitalnym.

poświęcono rozwojowi turystyki), to systematycz-

Obecnie, w kwestii pozyskiwania inwestorów, nie

nie wdrażana strategia pozwala na spójne i konse-

jest realizowany żaden rodzaj współpracy pomię-

kwentne prowadzenie promocji proinwestycyjnej

dzy Krakowem a otaczającymi go gminami, leżą-

miasta. Niestety, brak całościowej strategii proin-

cymi w obszarze metropolitalnym. Inwestorzy, któ-

westycyjnej, omawiającej najważniejsze dla poten-

rzy z powodu braku ofert nie mogą zlokalizować się

cjalnych inwestorów kwestie (takie jak chociażby

w Krakowie, od urzędników miejskich otrzymu-

kompleksowa oferta inwestycyjna) utrudnia, a na-

ją jedynie numery telefonów do podkrakowskich

wet uniemożliwia skuteczne promowanie gospo-

gmin z informacją, że tam być może są tereny do

darcze miasta.

zainwestowania. W otrzymanych od samorządów

Kraków a obszar metropolitalny

ankietach, wśród odpowiedzi na pytania o instytucje lokalne i ponadlokalne, z którymi gmina współ-

Gminy leżące w obszarze metropolitalnym mia-

pracuje w celu pozyskania inwestorów ani raz nie

sta mogą pełnić i pełnią funkcję komplementar-

został wymieniony Urząd Miasta Krakowa.

ną, a nie konkurencyjną w stosunku do Krako-

Warto w tym miejscu przywołać przykład Wrocła-

wa. Wielu inwestorów, szczególnie tych zajmu-

wia, który jest jednym z bezpośrednich konkuren-

jących się produkcją, nie ma potrzeby, a często

tów Krakowa w pozyskiwaniu różnego rodzaju in-

także możliwości, lokowania się w mieście. Waż-

westycji. Władze Wrocławia uznały, że w mieście

ne jest natomiast dla nich zaplecze, jakie stano-

nie ma możliwości, ani też nie ma potrzeby, loko-

wią różnego rodzaju instytucje i firmy działające

wania znacznej części inwestycji, szczególnie takich

w Krakowie, a także duże zasoby wykwalifikowa-

terenochłonnych rodzajów działalności jak maga-

nej siły roboczej. Z tego powodu optymalną loka-

zynowanie i niektóre rodzaje produkcji. Uznano, że

lizacją dla wielu inwestorów jest obszar metropoli-

przedsiębiorstwa zlokalizowane w odległości do 20-

talny Krakowa. Przykładem takiego postępowania

30 km od Wrocławia także przynoszą miastu sze-

była już jedna z pierwszych większych inwestycji

reg bezpośrednich i pośrednich korzyści poprzez

zagranicznych w Małopolsce – lokalizacja rozlew-

zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mnożnikowe.

ni Coca-Coli. Koncern zastanawiał się nad lokali-

Poza tym około połowy pracowników w takich fir-

zacją w Krakowie i jak głosi anegdota, powtarzana

mach rekrutuje się z Wrocławia, w tym większość

przez burmistrza Niepołomic Stanisława Kracika,

kadry menedżerskiej, co powoduje, że miasto otrzy-

inwestor z trudem pokonujący bariery administra-

muje dużą część podatku PIT. W efekcie postano-

cyjne w krakowskim urzędzie miasta chętnie sko-

wiono rozpocząć intensywną współpracę z gmina-

rzystał z oferty złożonej przez małą gminę, gdzie

mi aglomeracji wrocławskiej. Do obecnie tworzonej

od razu stał się najbardziej priorytetowym przed-

Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławia przejdzie
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cały zespół, zajmujący się dotychczas pozyskiwa-

trum kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim

niem i obsługą inwestorów. W przyszłości Agen-

(3,5 ha), w bardzo atrakcyjnym miejscu. Analizując

cja, której głównym udziałowcem jest Wrocław, bę-

ofertę inwestycyjną miasta warto wspomnieć o for-

dzie się zajmowała obsługą inwestorów w mieście.

tach, dla których od kilku lat intensywnie poszu-

Do współpracy z Agencją i objęcia części udziałów

kuje się inwestorów. Ich prezentacja w materiałach

zostały zaproszone także wszystkie gminy powiatu

promocyjnych stanowi połowę oferty inwestycyjnej

wrocławskiego. Wniosą do spółki aportem niektó-

miasta (Locations 2004).

re swoje działki inwestycyjne. Dzięki temu agencja
stanie się bardzo poważnym partnerem i w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami będzie mogła zaproponować bardzo szeroką ofertę.

Oferta inwestycyjna Krakowa

Lokalizacja centrów usługowych i badawczo-rozwojowych
Kraków ma teoretycznie doskonałe warunki dla pozyskiwania centrów badawczo-rozwojowych oraz
usług, które coraz częściej przenoszą się do krajów

Mimo zapisania w strategii rozwoju miasta pla-

z niskimi kosztami pracy i wysoko wykwalifikowa-

nów „(...) nabywania terenów w celu tworzenia

ną siłą roboczą. Kraków, z rzeszami młodych i wy-

kompleksów nieruchomości, które mogłyby być

kształconych, ambitnych ludzi, z dogodnymi połą-

skutecznie oferowane potencjalnym inwestorom”

czeniami komunikacyjnymi i dobrymi warunkami

obecnie nie prowadzi się praktycznie żadnych

do życia wydaje się jedną z najlepszych lokalizacji

działań w tym kierunku. Miasto posiada dużą

dla tego rodzaju inwestycji w Polsce i całej Europie

ilość działek, ale są to głównie tereny bardzo małe,

Środkowej. W ciągu ostatnich kilku lat w mieście

o nieatrakcyjnych kształtach, przez co bezużytecz-

zlokalizowało się już kilku prestiżowych inwesto-

ne dla wielu potencjalnych inwestorów. Z powodu

rów w tym Motorola, ABB, Delphi, AMS, centrum

braku środków nie przeznacza się na wykup i sca-

rozliczeniowe Lufthansy, Cap Gemini. Z szans, ja-

lanie gruntów niemal żadnych pieniędzy. Władze

kie w tym kierunku dla Krakowa stwarza globalizu-

miejskie nie zajmują się także pomocą w porządko-

jąca się gospodarka, zdają sobie także sprawę wła-

waniu stanów prawnych i przygotowywaniu wła-

dze miasta.

ścicielskim terenów pod większe inwestycje. Po-

Analizując jednak doświadczenia firm międzyna-

tencjalni inwestorzy muszą się tym zajmować sa-

rodowych, które dotychczas zainwestowały w Kra-

mi, co uniemożliwia wykorzystanie wielu obsza-

kowie można odnieść wrażenie, że ich zamierzenia

rów. W ramach działań miejskich nie prowadzi się

nie były zbyt istotne dla władz lokalnych. Hedwig

także żadnej ewidencji aktualnych i obecnych na

E. Hardtke, wypowiadając się na temat procesu lo-

rynku poważnych ofert inwestycyjnych. Urzędni-

kalizacyjnego Airline Accounting Center Lufthansa,

cy podają dwa główne problemy uniemożliwiają-

oceniła, że „nikt z władz miasta nie był zaintereso-

ce prowadzenie takich działań. Po pierwsze władze

wany planami naszego centrum BPO na 150 pracow-

Krakowa nie widzą podstaw prawnych, pozwalają-

ników. Nie uzyskaliśmy pomocy nawet w znalezie-

cych na wydawanie miejskich pieniędzy na przygo-

niu powierzchni biurowej” (Polska 2003). Amery-

towywanie do sprzedaży działek prywatnych (po-

kański koncern elektroniczny Motorola, po wyborze

moc w sprawach spadkowych, promocja). Po dru-

Krakowa prawie dwa lata czekał na wybudowanie

gie miasto nie może zaangażować się w promowa-

drogi w Pychowicach i rozwiązanie różnych proble-

nie nieruchomości, których nie jest właścicielem,

mów administracyjnych. Trudności związane z re-

gdyż nie jest w stanie sprawdzić rzetelnie wszyst-

alizacją inwestycji w Krakowie powodują, że inwe-

kich informacji i wziąć odpowiedzialności za ofer-

storzy z branży usługowej, wybierając Małopolskę

ty nieznane i niesprawdzone.

rozważają lokalizację poza granicami miasta.

Obecnie miasto oferuje zaledwie kilka działek o po-

Istotną barierą w pozyskiwaniu dużych firm usłu-

wierzchni przekraczającej 1 ha, przy czym dwie naj-

gowych i naukowo-badawczych jest obecnie nie-

większe mają 4 i 7,5 ha (jedyna krakowska ofer-

wystarczająca ilość nowoczesnej powierzchni biu-

ta zamieszczona na stronach PAIiIZ). Poszukiwa-

rowej w Krakowie i praktycznie zupełny jej brak

ni są też inwestorzy zainteresowani budową cen-

poza granicami miasta (jedynym wyjątkiem jest
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Kraków Business Park w Rząsce). W sumie funk-

Przedsiębiorstwo Komunikacji systematycznie wy-

cjonuje w Krakowie ok. 140 tys. m biur klasy A

mienia tabor autobusowy i tramwajowy. Na wielu

i B. Jest to ok. 6% zasobów istniejących w Warsza-

odcinkach autobusy poruszają się po torowiskach

wie, gdzie rocznie buduje się po 200 tys. m , nato-

tramwajowych, a w kilku miejscach mają osobne,

miast nieco więcej niż we Wrocławiu (ok. 130 tys.

wydzielone pasy jezdni. Intensywnie remontowana

m ) i Poznaniu (115 tys. m ) i prawie dwa razy wię-

jest sieć torów tramwajowych. Nowa linia powstała

cej niż w Katowicach i Trójmieście. Przez ostat-

na osiedlu Kurdwanów. Wszystkie te działania po-

nich kilka lat była to ilość wystarczająca, a nawet

wodują, że transport publiczny w Krakowie należy

zbyt duża – od roku 1999 do 2003 stale niewynaję-

do najlepiej zorganizowanych i działających wśród

te pozostawało 20-25% tych zasobów (Jarczewski,

dużych miast w Polsce. Na przełomie październi-

Micek 2003). Po wstąpieniu Polski do Unii Euro-

ka i listopada 2005 r., po wschodniej stronie stacji

pejskiej nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowa-

kolejowej Kraków Główny oddano użytku Regio-

nia wynajmem tych biur i w ciągu roku wszystkie

nalny Dworzec Autobusowy.

niemal wszystkie wolne powierzchnie zostały wy-

Na najbliższe lata planuje się liczne inwestycje, ma-

najęte. Przedsiębiorcy zainteresowani wynajmem

jące dalej poprawiać system transportowy. Do naj-

dużych powierzchni – kilku tysięcy metrów – mu-

ważniejszych należą: budowa tunelu pod Kopcem

szą obecnie czekać na oddanie do użytku nowych

Kościuszki oraz budowa północnej i wschodniej

budynków.

obwodnicy miasta od zjazdu z autostrady w Modl-

2

2

2

2

Rozwój infrastruktury transportowej
Dla potencjalnych inwestorów bardzo duże znacze-

niczce do Węzła Wielickiego.

Podsumowanie

nie ma jakość infrastruktury transportowej. Gwał-

Kraków jest atrakcyjnym miejscem lokowania in-

towny przyrost liczby samochodów od początku lat

westycji, szczególnie nowoczesnych usług, oraz

90. spowodował praktycznie zablokowanie ruchu

działań badawczo-rozwojowych. Firmy produkcyj-

w godzinach szczytu w centrum miasta. Po 2000 r.

ne, z powodu rosnących cen nieruchomości i nie-

oddano do użytku trzy nowe mosty wraz z droga-

wielkiej podaży dużych działek, coraz chętniej lo-

mi dojazdowymi, które w znaczący sposób uspraw-

kują się w obszarze metropolitalnym miasta. Licz-

niły komunikację w centrum miasta (Zwierzyniec-

ne firmy oceniają, że władze Krakowa nie sprzyjają

ki, Kotlarski i Wandy). W Podgórzu płynność ru-

lokowaniu inwestycji. Władze miasta nie prowadzą

chu na dwóch głównych ciągach komunikacyjnych

obecnie żadnych działań wspomagających lokalizo-

(ulice: Wielicka-Kamieńskiego i Zakopiańska-Wa-

wanie przedsiębiorstw w strefie metropolitalnej.

dowicka) poprawiło oddanie odcinka autostrady

Obecna sytuacja wymaga pilnych zmian. Kraków

pomiędzy węzłami Opatkowickim i Wielickim,

nie może stać się izolowaną „wyspą”, która rozwi-

a także budowa ulicy Turowicza.

jać się będzie niezależnie, a tym bardziej – kosztem

W Śródmieściu kluczową inwestycją, której termin

otaczających regionów.

realizacji wielokrotnie był przesuwany, jest przebu-

Miasto metropolitalne odpowiada za rozwój całe-

dowa układu komunikacyjnego od ronda Mogil-

go regionu. Leży to w jego interesie gospodarczym

skiego po okolice Dworca Głównego. Ta inwesty-

i politycznym. Tylko wówczas, gdy rozwój metro-

cja jest już częściowo zrealizowana, oddana została

polii stanowił będzie interes całego regionu, uzy-

ul. Wita Stwosza. Obecnie przebudowywana jest ul.

ska on szerokie poparcie polityczne. Trzeba budo-

Pawia. Przebudowa ronda Mogilskiego przedłuża

wać silną metropolię jako biegun wzrostu gospo-

się z powodu sporów z tureckim wykonawcą.

darki opartej na wiedzy – nie w opozycji do re-

Warto także wspomnieć o transporcie komunikacją

gionów peryferyjnych, lecz w powiązaniu z nimi

miejską. W o statnich latach krakowskie Miejskie

(Domański 2005).
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Robert Guzik, Bolesław Domański

15. Zróżnicowanie klimatu inwestycyjnego w Małopolsce
– wskaźnik syntetyczny
W rozdziałach poprzednich przeprowadzono

cyjnego gmin, którego opracowanie stanowiło jeden

szczegółową analizę zjawisk składających się na

z głównych celów podjętych badań.

klimat inwestycyjny gmin województwa małopolskiego. Analiza oparta została zarówno na dostęp-

Metody badań

nych wskaźnikach statystycznych pozyskanych ze

Budowa jakiegokolwiek wskaźnika syntetyczne-

źródeł pierwotnych i wtórnych, jak i ocenie dzia-

go wymaga podjęcia co najmniej trzech kluczo-

łań władz lokalnych i innych instytucji otocze-

wych rozstrzygnięć: (1) wyboru wskaźników cząst-

nia gospodarczego, będącej wynikiem analizy ja-

kowych podlegających syntezie, (2) metody przej-

kościowej dostępnych dokumentów, przeprowa-

ścia na sumowalne wartości – standaryzacja ko-

dzonych ankiet i wywiadów.

nieczna ze względu na różne jednostki i skale ocen

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie

używane we wskaźnikach cząstkowych, (3) usta-

zróżnicowania klimatu inwestycyjnego w Małopol-

lenie wag elementów składowych i przyjęcia me-

sce wyrażonego za pomocą wskaźnika syntetyczne-

tody sumowania.

go skonstruowanego w oparciu o wskaźniki cząstko-

Zasadnicze znaczenie dla efektu badania i jego wy-

we mierzące różne analizowane wcześniej elemen-

niku ma dobór elementów branych pod uwagę przy

ty klimatu. Łączy ona ocenę klimatu wynikającą

konstruowaniu wskaźnika syntetycznego i opisują-

z przeprowadzonej analizy ilościowej i jakościowej.

cych te elementy wskaźników cząstkowych. Słabo-

Przedstawiono ponadto współzależność elementów

ścią większości znanych rankingów atrakcyjności

składających się na syntetyczny wskaźnik klimatu

polskich regionów i gmin jest oparcie na dostęp-

inwestycyjnego. Pozycja na skali wskaźnika synte-

nych danych statystycznych, które tylko w nie-

tycznego tworzy swoisty ranking klimatu inwesty-

wielkim stopniu odzwierciedlają to co w opinii

91

konstruujących ranking mają opisywać. Kilome-

czeń dostępnych danych statystycznych, a pozo-

try dróg lub wodociągów na tysiąc mieszkańców

stałe 8 oparte zostało na danych zebranych na

są przykładem wskaźników, które w niewielkim

drodze badań szczegółowych i jest często synte-

stopniu mierzą dostępność komunikacyjną czy

tycznym wskaźnikiem jakiegoś elementu klima-

rozwój infrastruktury, a zależą przede wszyst-

tu inwestycyjnego (na przykład wskaźnik kapi-

kim od typu osadnictwa, zabudowy itd. Budując

tału ludzkiego). Zestawienie elementów klimatu

wskaźnik syntetyczny łatwo ulec pokusie włącze-

inwestycyjnego i reprezentujących go wskaźni-

nia wielu wskaźników cząstkowych tylko dlatego,

ków do budowy wskaźnika syntetycznego przed-

że są dostępne i w pewnym stopniu mierzą inte-

stawiono w tabeli 18. Dyskusje nad zasadnością

resujące nas zjawisko. Pułapek tych nie udało się

i ograniczeniami wybranych wskaźników pro-

także uniknąć W. Dziemianowiczowi i P. Swianie-

wadzono w poszczególnych rozdziałach przy

wiczowi, twórcom najpoważniejszych z publiko-

opisie elementów składających się na klimat

wanych dotychczas rankingów atrakcyjności in-

inwestycyjny.

westycyjnej (1998, 1999). Wyniki ich badań tylko

Sumowalność wskaźników zapewniono poprzez

w przybliżeniu oddają zróżnicowanie atrakcyjno-

ich odniesienie do skali rozpiętości przyjmując, że

ści inwestycyjnej polskich miast.

najlepsza obserwowana wartość to 100% oceny, a

W niniejszej analizie wybrano 10 wskaźników,

najgorsza to 0%. Jako wartość ocen przyjęto usta-

z czego tylko dwa są wynikiem prostych przeli-

lone wagi (tab. 18). Na przykład dla wskaźnika x3
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(kapitał ludzki) Kraków otrzymał 100% maksy-

ścią odznaczają się gminy powiatów nowotarskie-

malnej oceny, a więc 15 pkt., a najgorszy Czarny

go, gorlickiego, limanowskiego, tatrzańskiego oraz

Dunajec 0% (0 pkt.). Znajdujący się na skali war-

dąbrowskiego, a także znaczne części powiatów no-

tości wskaźnika x3 dokładnie pośrodku Radłów

wosądeckiego oraz tarnowskiego, w którym położo-

(x3=148,0) otrzymał 7,5 pkt. Wskaźnik syntetycz-

na jest najsłabiej oceniona gmina Szerzyny. Ogól-

ny jest prostą sumą analogicznie przekształconych

nie gminy miejskie odznaczają się wyższym wskaź-

wartości dla wszystkich wskaźników (x1 – x10) i za-

nikiem, ale nie jest to prawidłowość uniwersalna,

wiera się w przedziale 0-100 pkt. Hipotetycznie,

czego dowodem może być bardzo odległa pozycja

gdyby jedna gmina osiągała w zakresie wszystkich

Wadowic (wyższym wskaźnikiem może pochwalić

wskaźników cząstkowych najwyższe wartości, wów-

się 25 gmin wiejskich), czy jeszcze niżej uplasowa-

czas wartość wskaźnika syntetycznego wyniosłaby

nej Dąbrowy Tarnowskiej.

100 pkt.; analogicznie gdyby gmina była pod każdym względem najgorsza, wtedy wartość wskaźnika syntetycznego wyniosłaby 0 pkt. W przypadku

Analiza współzależności wskaźników
cząstkowych

dostępności komunikacyjnej (x2) konieczne było

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wskaźniki

przekształcenie wynikające z faktu, że niska war-

cząstkowe są ze sobą powiązane i jak korelują się

tość wskaźnika jest korzystniejsza niż wysoka.

z wskaźnikiem syntetycznym, jest istotna do peł-

Klimat inwestycyjny według wartości
wskaźnika syntetycznego

nego zrozumienia przedstawionego wskaźnika syntetycznego klimatu inwestycyjnego. W tabeli 20 zawarto wartości współczynników korelacji a na ry-

Najwyższą wartość wskaźnika syntetycznego od-

sunku 33 przedstawiono graficznie powiązania ko-

notowano dla miasta Krakowa (92,5), a najgorszą

relacyjne między wskaźnikami cząstkowymi łącząc

(10,2) otrzymała jedna z gmin wiejskich powia-

każdy wskaźnik ze wskaźnikiem najsilniej skore-

tu tanowskiego. Większość gmin charakteryzują

lowanym.

bardzo niskie wartości wskaźnika syntetycznego

Najlepiej skorelowane ze wskaźnikiem syntetycz-

– średnia dla ogółu gmin wyniosła zaledwie 30,5

nym są oferta inwestycyjna (r=0,87) oraz wskaźnik

przy medianie 25,2. Wyniki gmin według przedzia-

kapitału ludzkiego (r=0,78), nieco słabiej wskaź-

łów wartości wskaźnika syntetycznego w rozbiciu

nik strategii i ocena stron internetowych. Wskaź-

na typy gmin przedstawiono w tabeli 19.

nik oferty inwestycyjnej jest bardzo silnie skore-

Przestrzenny rozkład wartości wskaźnika syn-

lowany ze wskaźnikiem syntetycznym poprzez je-

tetycznego ilustruje mapa (rys. 32). Nie odbiega

go dużą wagę we wskaźniku (25%) natomiast jest

on zbytnio od wcześniej przedstawianych zróż-

znacznie słabiej skorelowany z pozostałymi. Anali-

nicowań w ramach analizy poszczególnych ele-

za korelacji między wskaźnikami (rys. 33) pokazu-

mentów potwierdzając ogólną prawidłowość,

je, że wskaźniki cząstkowe uporządkowane połącze-

że poszczególne elementy są ze sobą powiązane

niami według najsilniejszej korelacji tworzą tylko

i często współwystępują. Bardzo korzystne warto-

jeden dendryt. Wskaźnikami węzłowymi, które są

ści indeksu występują we wszystkich gminach po-

najsilniej skorelowane z więcej niż dwoma innymi

wiatu chrzanowskiego oraz olkuskiego (bez gminy

wskaźnikami są kapitał ludzki (x3) oraz przedsię-

Trzyciąż), oświęcimskiego (poza Osiekiem i Polan-

biorczość (x6). Tworzą one najsilniej skorelowaną

ką Wielką), zachodniej części powiatu krakowskie-

parę (r= 0,75). Należy podkreślić, że najsilniejsza

go, północnej części powiatu myślenickiego oraz

korelacja jest często tylko nieznacznie wyższa od

w przeważającej liczbie gmin powiatów wielickiego

korelacji z drugim najsilniej skorelowanym wskaź-

i miechowskiego. Na pozostałym obszarze wyróż-

nikiem. Uwzględniając połączenia z dwoma najsil-

niają się pojedyncze gminy miejskie lub miejsko-

niej skorelowanymi wskaźnikami najbardziej po-

wiejskie położone bądź wokół większego ośrodka

wiązanym z pozostałymi jest wskaźnik kapitału

miejskiego (Nowy Sącz) bądź wzdłuż głównych

ludzkiego, gdyż aż dla 7 wskaźników jest on jed-

szlaków komunikacyjnych (Kraków-Tarnów, Su-

nym z dwóch najsilniej skorelowanych (tab. 20).

cha Beskidzka-Nowy Targ). Najniższą atrakcyjno-

Podobnie wskaźnik firm otoczenia biznesu a na
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kolejnej pozycji wskaźnik stron internetowych. Na-

Interesujący jest niski poziom korelacji między do-

leży zwrócić uwagę na fakt, że dwa ostatnie wskaź-

stępnością komunikacyjną a pozostałymi wskaźni-

niki mają małą wagę we wskaźniku syntetycznym

kami. Świadczyć to może o dużej aktywności gmin

(po 5%) a mimo to są z nim wysoko skorelowane co

w kreowaniu pozytywnego klimatu inwestycyjnego

dowodzi ich diagnostycznego znaczenia.

niejako wbrew nieraz gorszej dostępności, a z dru-

Kapitał ludzki okazuje się być czynnikiem bar-

giej strony o tym, że w części gmin o dobrej do-

dzo wysoko skorelowanym z większością przyję-

stępności atut ten nie jest wykorzystany. Potwier-

tych wskaźników klimatu inwestycyjnego. Gmi-

dzeniem jest wyraźny negatywny związek między

ny o wysokim poziomie wykształcenia miesz-

wskaźnikiem instytucji rozwoju regionalnego (x10)

kańców są miejscami o wysokiej przedsiębiorczo-

a dostępnością komunikacyjną (r= -0,35), pokazu-

ści a to przekłada się na rozwój usług dla biznesu.

jący, że instytucje te są najbardziej aktywne wła-

Ogólnie wykształcenie i przedsiębiorczość miesz-

śnie tam, gdzie dostępność jest słaba. Niskie kore-

kańców znajduje odzwierciedlenie w postawach

lacje wskaźników inwestycji zagranicznych, insty-

i działaniach władz, co potwierdza wysoka korela-

tucji wspierających rozwój regionalny a także stra-

cja tych wskaźników z oceną stron internetowych

tegii rozwoju gmin po części wynikają z faktu, że

czy oceną oferty inwestycyjnej i dokumentów pro-

większość gmin nie była pod tym względem zróż-

gramowych gmin.

nicowana (oceny 0 punktów).
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Znaczenie poszczególnych wskaźników cząstko-

wynika z ich pozycji w obrębie wszystkich bada-

wych w ujęciu syntetycznym zależy od nadanych

nych elementów. Im dalsza pozycja tym większe

im wag a także od rozkładu ocen w ramach każ-

znaczenie dla ostatecznej lokaty dostępności ko-

dego wskaźnika. Ogółem gminy otrzymały 5549,7

munikacyjnej, kapitału ludzkiego, przedsiębior-

punktów (suma wartości wskaźnika syntetycznego

czości czy oceny strony internetowej – gdyż tyl-

dla wszystkich gmin) z czego aż 29,4% za dostęp-

ko w tych kategoriach gminy z odległych lokat

ność komunikacyjną mimo że waga tego wskaź-

zdobywały punkty. Analiza korelacji dla 60 naj-

nika wynosi tylko 15%, ale każda gmina zdoby-

lepszych gmin według wskaźnika syntetyczne-

ła tutaj jakieś punkty. Podobnie wysoki udział

go pokazuje podobne wartości korelacji, przy

ma wskaźnik kapitału ludzkiego (24,3%). Naj-

czym związek dostępności komunikacyjnej i po-

mniej punktów gminy otrzymały za inwestycje

ziomu wykształcenia z pozostałymi wskaźnikami

zagraniczne (1,3%). Pozycja najlepszych 50 gmin

jest niższy a nieznacznie wyżej skorelowane są
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wskaźniki firm otoczenie biznesu oraz inwesty-

dzaju inwestycji. Dla centrów handlowych najważ-

cji zagranicznych.

niejszymi czynnikami lokalizacji są liczba ludności

Należy pamiętać, że analizowany powyżej kli-

i dochody mieszkańców. Należy także wspomnieć

mat inwestycyjny jest przedstawiony na pozio-

o przypadkach celowego pogarszania teoretycznie

mie uogólnionym. Dla niektórych rodzajów dzia-

dobrego klimatu inwestycyjnego dla niektórych

łalności może się on znacznie różnić. Dla inwesto-

działalności przez władze gmin, np.: odmowa wy-

rów zainteresowanych budową infrastruktury tury-

dania pozwolenia na budowę sklepów wielkopo-

stycznej atutem mogą być tereny, w których ogólne

wierzchniowych, restrykcyjne regulacje związane

klimat inwestycyjny jest mało korzystny, i dzięki

z dalszym rozwojem infrastruktury turystycznej

temu niewielkie są szanse na powstanie innego ro-

w przeinwestowanych kurortach górskich.
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16. Wnioski dla polityki władz regionalnych i lokalnych
Przeprowadzona analiza klimatu inwestycyjnego

Przemysłowe wykupują z rąk prywatnych dział-

wykazała duże jego zróżnicowanie w obrębie wo-

ki pod inwestycję.

jewództwa małopolskiego. Jednocześnie pozwoli-

Takie działania, a także szereg innych sprawiają,

ła na określenie działań władz, które mogą wpły-

że samorząd wojewódzki staje się coraz ważniej-

nąć na jego poprawę w poszczególnych gminach

szym podmiotem w zmaganiach o pozyskanie in-

oraz w całej Małopolsce w stosunku do innych

westorów. Niemniej realizacja większości zamie-

województw.

rzeń związanych z polepszaniem klimatu inwesty-

Wnioski dla polityki władz regionalnych

cyjnego wymaga współdziałania z wieloma różnymi podmiotami. Sukces na każdym praktycznie

Działania samorządu regionalnego mogące wspie-

polu związany jest więc z umiejętnością zawiera-

rać rozwój gospodarczy województwa, w tym i kli-

nia skutecznych koalicji.

mat inwestycyjny, mają dwojaką naturę. Po pierw-

Ważnym i trudnym zadaniem jest rozwój Krakow-

sze polegają na działaniach programowych. Sa-

skiego Obszaru Metropolitalnego. Obszar ten nie

morząd wojewódzki jest instytucją, która two-

posiada żadnych formalnych ram prawnych, brak

rzy dokumenty strategiczne, które systematyzują

również wspólnego systemu zarządzania, co umoż-

i porządkują różnego rodzaju działania. Po dru-

liwia współpracę jedynie na zasadzie pełnej do-

gie władze regionalne mogą wspomagać samorzą-

browolności. Zsynchronizowanie działań pro-

dy lokalne w konkretnych działaniach związanych

inwestycyjnych gmin obszaru metropolitalnego

z pozyskiwaniem inwestycji.

(często bardzo udanych) z działaniami Krakowa

Pozyskiwanie inwestorów, zarówno zagranicz-

prawdopodobnie przyniosłoby wiele korzyści obu

nych, jak i krajowych, jest jedną z ważnych dzie-

stronom. Rolą samorządu wojewódzkiego powin-

dzin wspieranych przez małopolskie władze regio-

na być budowa platformy porozumienia proinwe-

nalne. Województwo posiada już Strategię Rozwo-

stycyjnego pomiędzy tymi podmiotami. Być może

ju, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Strategię

dobrym pomysłem okazałaby się, podobnie jak we

Innowacji i szereg innych dokumentów programo-

Wrocławiu, osobna agencja obsługująca na wyso-

wych. Brakuje natomiast planu rozwoju gospodar-

kim poziomie potencjalnych inwestorów dla Kra-

czego województwa, którego częścią powinien być

kowa i obszaru metropolitalnego.

plan pozyskiwania inwestycji. Taki dokument, ści-

Istotnym, a często niedostrzeganym i nie w pełni

śle powiązany z innymi strategiami (m.in. rozwo-

wykorzystanym elementem zwiększającym atrak-

ju; innowacji) pozwoli na uporządkowanie pro-

cyjność inwestycyjną województwa, są funkcjonu-

wadzonych działań oraz zaplanowanie narzędzi

jące już duże i średnie firmy, często z kapitałem

wspomagających pozyskiwanie inwestorów.

zagranicznym. Prawie nikt, poza kilkoma samo-

Urząd Marszałkowski i inne instytucje samorzą-

rządami lokalnymi, nie zajmuje się monitoro-

du wojewódzkiego prowadzą obecnie szereg dzia-

waniem potrzeb i trudności związanych z funk-

łań ułatwiających gminom pozyskiwanie inwesto-

cjonowaniem tych przedsiębiorstw w Małopol-

rów. Kilka miesięcy temu szeroko komentowane

sce, ani nie stara się wpływać na „zakorzenienie”

było zaangażowanie władz województwa w nego-

tych firm w regionie. Władze regionalne powinny

cjacje z koncernem MAN, który rozważał lokali-

podjąć działania na trzech płaszczyznach:

zację w Niepołomicach. Do końcowego sukcesu

–

monitorować pojawiające się problemy i w mia-

w znaczącym stopniu przyczyniły się władze sa-

rę możliwości współdziałać w ich rozwiązywa-

morządowe, które nie tylko zobowiązały się do

niu

pokrycia części kosztów infrastruktury technicznej, ale także poprzez spółkę Małopolskie Parki

–

intensywniej wykorzystywać promocyjny
aspekt funkcjonujących przedsiębiorstw, tak-
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–

że tych z kapitałem zagranicznym, współdzia-

rzenia planów rozwoju gospodarczego. Aby

łać na rzecz lokalizowania w regionie ich do-

osiągnąć wysoką jakość tych dokumentów

stawców

ważne byłoby ograniczenie liczby wykonaw-

ułatwiać nawiązywanie współpracy pomię-

ców i wybranie najlepszych w tej dziedzinie

dzy inwestorami zagranicznymi, a firmami

firm i instytucji.

lokalnymi, poprzez współpracę i monitoro-

2.

wanie pojawiających się potrzeb.

Organizacja szkoleń pozwalających na zwiększenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli

Specjalne strefy ekonomiczne są obecnie w Pol-

samorządów lokalnych w zakresie tworzenia

sce jedną z najważniejszych metod udzielania in-

planów rozwoju gospodarczego, a w szczegól-

westorom pomocy publicznej. W Małopolsce na-

ności na temat pozyskiwania inwestycji.

rzędzie to jest słabo wykorzystane, pomimo po-

3.

Utworzenie w województwie, najlepiej w ra-

tencjalnej dostępności tej formy pomocy. Korzysta

mach Regionalnego Centrum Obsługi In-

z niej zaledwie kilka firm w regionie. Atrakcyj-

westora, centrum monitorowania przedsię-

ność inwestycyjną województwa zwiększyłyby

biorstw rozpatrujących lokalizację nowego

ułatwienia w pozyskiwaniu zwolnień podatko-

zakładu w Polsce lub w Europie Środkowej.

wych w ramach strefy w wybranym przez inwe-

Takie obserwatorium inwestycyjne musi po-

stora miejscu lokalizacji. Rozwiązanie takie jest

siadać system szybkiego reagowania na poja-

pod pewnymi, niezbyt wygórowanymi warunkami możliwe, a jednak bardzo rzadko wykorzysty-

wiające się możliwości.
4.

Utworzenie profesjonalnej bazy danych mało-

wane. Z jednej strony widać opór Krakowskiego

polskich ofert inwestycyjnych, w której pre-

Parku Technologicznego przed zbytnim rozpra-

zentowane byłyby aktualne oferty. Powinny

szaniem strefy, z drugiej stosunkowo niewielkie

się tam znajdować szczegółowe informacje na

zainteresowanie gmin. Rolą władz regionalnych

temat każdej działki dotyczące: wielkości, do-

powinno być wypracowanie procedur ułatwiają-

stępnej infrastruktury, dostępności komuni-

cych kontakt i współpracę pomiędzy KPT a sa-

kacyjnej, orientacyjnej ceny. Każda oferta po-

morządami lokalnymi.

winna posiadać dokumentację fotograficzną

Niewątpliwie bardzo ważnym działaniem, słu-

(zdjęcie lotnicze, zdjęcia z ziemi), plan kata-

żącym polepszaniu klimatu inwestycyjnego jest

stralny działki i mapę pozwalającą na jej zlo-

rozwój infrastruktury transportowej (drogi, kole-

kalizowanie w stosunku do najbliższych dróg

je, lotnisko). Obszar ten wydaje się być jednak sto-

i miejscowości.

sunkowo dobrze przez władze wojewódzkie roz-

5.

Wykorzystanie istniejących oraz utworzenie

poznany, a działania zaplanowane na wiele lat na-

nowych agencji i instytucji rozwoju lokalnego

przód. Priorytetowymi inwestycjami w Małopol-

w celu rozwinięcia małopolskiej sieci obsłu-

sce są: autostrada A4 na odcinku Kraków-Tarnów,

gi inwestora. Instytucje te, działając na pozio-

północna obwodnica Krakowa oraz modernizacja

mie powiatów zbierałyby dostępne oferty in-

drogi krajowej nr 7 Myślenice-Chabówka.

westycyjne i koordynowały pozyskiwanie in-

Gminy są w Polsce głównymi „aktorami” w pro-

westorów na poziomie lokalnym

cesie pozyskiwania inwestorów. Polityka władz

6.

Utworzenie Małopolskiej Sieci Koordynato-

regionalnych powinna zmierzać w stronę zachę-

rów ds. Pozyskiwania Inwestycji. W każdej

cania władz lokalnych do podejmowania przed-

gminie powinna być przynajmniej jedna oso-

sięwzięć proinwestycyjnych, szczególnie w kwe-

ba, która uczyłaby się metod przygotowania

stii przygotowania oferty i odpowiedniej obsługi

ofert inwestycyjnych i współpracy z inwesto-

administracyjnej.

rem. Koordynator taki rozprzestrzeniał-

Na podstawie przeprowadzonych badań auto-

by uzyskaną wiedzę w swojej gminie, byłby

rzy postulują także realizację kilku konkretnych

osobą do kontaktu w przypadku pojawienia

działań.

się potencjalnego inwestora, aktywizowałby

1.

Pozyskanie środków pomocowych, które po-

władze gminy w procesie pozyskiwania in-

mogłyby i zachęciły władze lokalne do two-

westycji.
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7.

8.

9.

Organizowanie cyklicznego konkursu na naj-

realizacji. Wydaje się, że dla wielu samorządów nie

lepsze oferty inwestycyjne w województwie,

są to istotne dokumenty, a ich istnienie uzasadnia

na kształt ogólnopolskich konkursów „Grunt

jedynie konieczność załączania ich do wniosków

na Medal”, czy „Gmina Fair Play”.

o fundusze pomocowe. Władze lokalne powinny

Zestandaryzowanie i rozwinięcie ofert inwe-

znacznie poważniej traktować te dokumenty, sta-

stycyjnych na stronach internetowych gmin.

rać się je uaktualniać i uzupełniać odpowiednimi

Dla całego województwa przyjąć można jed-

programami sektorowymi. W celu skuteczniejsze-

nolity znak graficzny „oferty inwestycyjne”,

go pozyskiwania inwestorów każda gmina powin-

który tak jak BIP zamieszczany byłby na każ-

na opracować plan rozwoju gospodarczego, które-

dej stronie gminnej. Oferty inwestycyjne by-

go istotnym elementem byłby plan działań proin-

łyby przedstawiane w sposób standardowy a

westycyjnych.

jednocześnie możliwie kompleksowy.

W Małopolsce barierą utrudniającą przygotowa-

Szersze rozwinięcie działalności spółki Mało-

nie działek inwestycyjnych jest ich duże rozdrob-

polskie Parki Przemysłowe lub innej agencji

nienie, a czasami także silne przywiązanie do „oj-

działającej na podobnych zasadach z dużym

cowizny”. Władze lokalne opracowały jednak kil-

kapitałem. Jej zadaniem byłoby wykupywa-

ka metod pokonywania tej bariery: od wykupywa-

nie i scalanie działek w szczególnie atrakcyj-

nia gruntów, poprzez zbieranie oświadczeń o chęci

nych miejscach Małopolski. Działki te powin-

zbycia działki w przypadku pojawiania się inwe-

ny być następnie uzbrajane i oferowane inwe-

stora, po planowanie przestrzenne, powodują-

storom.

ce przykładowo, że właściciele niezgadzający się

Wnioski dla polityki władz lokalnych

na sprzedaż działek nie otrzymują zjazdu z nowej
obwodnicy, co zamienia je w nieużytki. Im lepiej

Nastawienie i działania samorządów lokalnych

przygotowana oferta tym łatwiej znaleźć inwesto-

mają zasadnicze znaczenie w procesie pozyski-

ra. W Małopolsce stosunkowo niewiele jest atrak-

wania inwestorów. Od postawy władz gminnych

cyjnych działek, stąd gminy, które przygotują do-

zależy w dużej mierze czy inwestor będzie w da-

bre oferty mają duże szanse na pozyskanie inwe-

nym miejscu czuł się dobrze czy źle i którą ofer-

storów.

tę wybierze. W Małopolsce, jak wynika z przepro-

Posiadanie gruntów to jednak nie koniec działań

wadzonych badań, aktywnie na rzecz pozyskiwa-

związanych z przygotowaniem atrakcyjnej oferty.

nia inwestorów działa od 30 do 40 samorządów lo-

Inwestorzy najchętniej wybierają działki w pełni

kalnych. Oznacza to, że dla co najmniej 140 gmin

uzbrojone w infrastrukturę techniczną. Koszty ta-

pozyskanie pozalokalnego inwestora jest kwestią

kich inwestycji często przekraczają możliwości sa-

przypadku i ewentualnie determinacji przedsię-

morządów, ale coraz częściej udaje się im pozyskać

biorcy. Przeprowadzone badania pozwoliły na

środki pomocowe z UE.

sformułowanie szeregu wniosków dla polityki

Dobrze przygotowana strona internetowa jest

władz lokalnych, które systematycznie wdrażane

obecnie najtańszą formą promocji, która poten-

zwiększą szanse na pozyskanie inwestorów.

cjalnie może dotrzeć do szerokiego kręgu odbior-

Proinwestycyjne działania każdej gminy, podob-

ców. Wystarczy odpowiednio rozreklamować ad-

nie jak każdej innej jednostki samorządu teryto-

res www.

rialnego, powinny stanowić wyraz przemyślanej

Istnieje szereg instytucji wspierających i umożli-

długofalowej polityki. Elementem ułatwiającym

wiających gminom promowanie swoich ofert in-

wdrażanie takiej całościowej koncepcji są doku-

westycyjnych (MARR, PAIiIZ, lokalne agencje

menty programowe gmin (strategie rozwoju, pla-

rozwoju). Z możliwości, jakie dają owe bezpłat-

ny rozwoju). Niestety poziom tych dokumentów

ne bazy danych korzysta co najwyżej 50 samorzą-

w części dotyczącej pozyskiwania inwestorów, a

dów lokalnych, w tym nie więcej niż 30 aktywnie.

nawet szerzej – rozwoju gospodarczego jest najczę-

Władze lokalne, zainteresowane pozyskiwaniem

ściej niski. Brakuje jasno sformułowanych wizji

inwestorów nie powinny zdawać się tylko na wła-

oraz odpowiednio zdefiniowanych narzędzi do ich

sne siły, ale maksymalnie wykorzystać dostępne
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narzędzia promocji, szczególnie jeżeli są one bez-

Parkiem Technologicznym. Objęcie terenów in-

płatne.

westycyjnych gminy ulgami w ramach SSE lub sa-

Dla inwestorów ogromnie ważna jest pomoc

mo stworzenie takiej szansy, może być dla inwe-

w trakcie procesu inwestycyjnego. Duża ilość

storów dodatkową zachętą.

formalności i częste zmiany przepisów powodu-

Istotnym elementem wspierającym władze gmin-

ją, że inwestorzy ponoszą wysokie koszty związane

ne w pozyskiwaniu inwestycji mogłyby być insty-

z pokonywaniem barier biurokratycznych. Wła-

tucje rozwoju lokalnego. Potencjał większości ta-

dze lokalne mogą pomóc inwestorowi nie tylko

kich instytucji nie jest obecnie wykorzystany do

w szybkim załatwieniu odpowiednich formalno-

tego celu. Pracownicy są zazwyczaj osobami wy-

ści i uzyskaniu pozwoleń w gminie, ale także w in-

szkolonymi w pozyskiwaniu funduszy pomoco-

nych instytucjach.

wych i w dziedzinie współpracy z różnego rodza-

Władze gminne, razem z powiatowymi nie powin-

ju partnerami biznesowymi. Przy wsparciu ze stro-

ny zapominać o rozwijaniu kapitału ludzkiego.

ny władz lokalnych stosunkowo łatwo mogliby po-

Bardzo ważne jest zapewnienie dobrej dostępności

magać w pozyskiwaniu nowych inwestorów.

szkolnictwa i odpowiedniego poziomu kształcenia

Warto także zastanowić się nad powołaniem insty-

na poziomie średnim, dostosowanego do potrzeb

tucji rozwoju lokalnego w większości miast. Do-

rynku pracy. Kapitał ludzki to nie tylko czynnik

świadczenia innych województw, a także niektó-

przyciągający inwestorów, ale podstawowy czynnik

rych gmin w Małopolsce, pokazują, że w każdym,

endogenicznego rozwoju gospodarczego.

nawet niewielkim mieście, instytucje takie mogą

Gminy powinny przywiązywać większe znacze-

znaleźć dla siebie miejsce na rynku i z pożytkiem

nie do współpracy ze specjalnymi strefami eko-

pracować na rzecz rozwoju lokalnego.

nomicznymi, a w szczególności z Krakowskim
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