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1. Cel i zakres opracowania

Celem raportu jest określenie wielkości zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), ich dynamiki oraz struktury. Badania obejmują 

lata 1989-2008, szczególną uwagę poświęcono aktywności inwestorów w 2008 r. Przedmiotem 

zainteresowania są inwestycje bezpośrednie (foreign direct investment), to jest przedsięwzięcia, które 

wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ 

na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę owego oddziaływania przyjmuje się zazwyczaj 

posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w kapitale akcyjnym/zakładowym spółki. 

Główną miarą aktywności zagranicznych inwestorów jest wielkość nakładów wyrażona w dolarach 

amerykańskich (USD). Innymi miernikami są liczba pracowników oraz liczba spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego. 

Analizie poddano następujące cechy inwestycji:

– rodzaj działalności, który określono zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności na poziomie 

sekcji i działów. Stosowano klasyfikację obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. (PKD 2007). Według 

tej normy przeliczono wstecz wszystkie inwestycje poniesione w latach wcześniejszych, to jest 

w latach 1989-2008;

– typ (forma) inwestycji, to jest zakup akcji/udziałów lub majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw, 

nakłady w przedsiębiorstwach przejętych lub utworzonych w latach wcześniejszych, nakłady na 

obiekty budowane od podstaw (greenfield) oraz przejęcia firm prywatnych. Ponadto dla dużych 

podmiotów, które poniosły nakłady powyżej 10 mln USD, rozróżniono motywy dokonywania 

inwestycji (zdobycie nowego rynku zbytu, obniżenie kosztów działalności);

– kraj pochodzenia inwestora, przyjmując za taki państwo, z którego faktycznie pochodzi kapitał, 

a nie kraj rejestracji spółki nadrzędnej wobec polskiej spółki zależnej;

– miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim. Jako regułę przyjęto metodę 

zakładową, to znaczy lokalizację inwestycji według faktycznego miejsca poniesionych 

nakładów, a nie siedziby (miejsca rejestracji) firmy. Analizy prowadzono przede wszystkim na 

poziomie powiatowym – który w przybliżeniu odpowiada lokalnym rynkom pracy – i gminnym. 

Prawidłowości w rozmieszczeniu inwestycji (rozdział 5.) badano także w podziale na cechy 

obszarów – ze względu na lokalizację w stosunku do Krakowa i jego obszaru metropolitalnego, 

w odniesieniu do położenia względem głównych korytarzy komunikacyjnych oraz w podziale 

według liczby mieszkańców;

– struktura wielkościowa inwestycji i przedsiębiorstw, określona w oparciu o wysokość nakładów 

udziałowców zagranicznych i liczbę zatrudnionych osób;

– okres realizacji inwestycji;

– poziom technologiczny nowych przedsięwzięć (greenfield) określony zgodnie z założeniami 

biura statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) 1.

1 Polskie tłumaczenia angielskich terminów podano za publikacją GUS Nauka i technika w 2007 r.
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Realizując badania przyjęto następujące główne założenia:

1. Zasadę pozyskiwania możliwie jak największej ilości danych bezpośrednio od przedsiębiorstw 

(inwestorów), a dopiero w przypadku niemożności spełnienia tej zasady opieranie się na danych 

wtórnych. 

2. Perspektywę dynamiczną, która miała na celu uchwycenie trendów w napływie kapitału 

zagranicznego do województwa. Oprócz rocznego przedziału czasowego, konsekwentnie przyjęto 

także trzy dłuższe okresy analizy: do 1998 r., lata 1999-2003 oraz 2004-2008. Dzięki nim można 

było również uchwycić punkty zwrotne w rozwoju regionu i napływie BIZ – zmianę podziału 

administracyjnego w 1999 r. oraz wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

3. Podejście geograficzne (przestrzenne). Cechuje się ono przyjęciem metody zakładowej 

w określaniu miejsca inwestycji, analizą na poziomie najniższych jednostek podziału terytorialnego 

(gminnym i powiatowym), a także uwzględnieniem cech poszczególnych obszarów w interpretacji 

aktywności inwestorów zagranicznych w przestrzeni województwa małopolskiego. 

Niniejsze wydanie, w porównaniu do poprzednich raportów dotyczących napływu bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych, zostało wzbogacone o badanie dotyczące wpływu zagranicznych firm na 

małopolski rynek pracy, oparte m.in. na odrębnym sondażu przeprowadzonym wśród firm z kapitałem 

zagranicznym. Na tej podstawie przeanalizowano zatrudnienie w firmach, jego strukturę oraz zmiany 

wielkości. Szczególnie dużo uwagi poświęcono poznaniu opinii inwestorów na temat zasobów ludzkich 

w regionie. Z kolei, omawiając strukturę branżową inwestycji pominięto szczegółowe informacje 

historyczne dotyczące zaangażowania poszczególnych inwestorów, przed 2008 r., które to informacje 

można znaleźć w starszych edycjach raportu (Domański i in. 2008). 

Ekspertyza składa się z dziewięciu rozdziałów. Na początek przedstawiono cele i zakres 

opracowania. W rozdziale drugim zaprezentowano najważniejsze informacje dotyczące napływu kapitału 

zagranicznego do województwa małopolskiego w latach 1989-2008 i w samym 2008 r. W szczególności 

uwzględniono charakterystykę struktury wielkościowej i branżowej inwestycji oraz ich analizę według 

form nakładów, trendy w tym zakresie oraz cechy wyróżniające region na tle innych województw 

oraz Polski. Następnie szczegółowo omówiono strukturę gałęziową i branżową inwestycji, przy czym 

w indywidualnej charakterystyce inwestorów skoncentrowano się na przedsięwzięciach mających 

miejsce w 2008 r. Kolejne rozdziały raportu poświęcono pochodzeniu kapitału według krajów (rozdział 

4.), rozmieszczeniu inwestycji w regionie (rozdział 5.) oraz inwestycjom realizowanym po 31 grudnia 

2008 r. i planowanym (rozdział 6.). Problematykę dotyczącą rynku pracy omówiono w rozdziale 7., 

w kolejnym przeprowadzono krótką analizę czynników i barier atrakcyjności inwestycyjnej w regionie 

(rozdział 8.), gdzie scharakteryzowano także wsparcie inwestorów zagranicznych w województwie. 

Raport kończy syntetyczna prezentacja najważniejszych prawidłowości dotyczących inwestycji 

zagranicznych na terenie Małopolski.

Opracowanie uzupełnia pięć załączników. Umieszczono w nich listę największych inwestorów 

zagranicznych w województwie małopolskim o nakładach wynoszących minimum 10 mln USD 

(załącznik 1.), wykaz największych inwestorów w 2008 r. (załącznik 2.) oraz listę największych 

inwestycji zagranicznych realizowanych w 2009 r. i planowanych (załącznik 3.). Konstrukcję wskaźnika 

syntetycznego poziomu inwestycji zagranicznych przedstawiono w załączniku 4., a podstawowe 
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definicje, szczegółowe źródła danych oraz metody ich opracowania przedstawiono na końcu raportu 

w załączniku 5.

Określenia województwo małopolskie i Małopolska używane są w raporcie zamiennie. Termin 

„region” odnosi się do województwa małopolskiego w jego aktualnych granicach.

Podczas prowadzonych badań niektóre przedsiębiorstwa zastrzegły sobie niepodawanie do 

wiadomości publicznej udostępnionych danych. Informacje te wykorzystano wówczas wyłącznie 

w zbiorczych analizach statystycznych. Przytaczane w tekście wartości inwestycji dla pojedynczych firm 

opierają się w tym przypadku na publicznie dostępnych źródłach, np. rocznych raportach finansowych 

publikowanych w Monitorze Polski B, prasie specjalistycznej, komunikatach firm dla mass mediów. 

W sytuacji, gdy informacje oparte na źródłach wtórnych różnią się istotnie od faktycznych nakładów 

udziałowców zagranicznych podawanych przez firmy, towarzyszy temu odpowiednia adnotacja. 

Autorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim przedstawicielom firm oraz instytucji, którzy 

wyrazili zgodę na wzięcie udziału w badaniach i poświęcili swój czas na przygotowanie danych na 

potrzeby niniejszego opracowania.
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2. Wielkość i struktura inwestycji

Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), zrealizowanych na 

terenie województwa małopolskiego w latach 1989-2008, w świetle przeprowadzonych badań 

przekroczyła 12 mld USD. Oznacza to, że na Małopolskę przypada około 8% łącznych nakładów 

poniesionych przez zagraniczny kapitał w Polsce 2. Pozycja regionu pod względem wartości inwestycji 

zagranicznych jest nieznacznie wyższa od poziomu jego rozwoju gospodarczego mierzonego 

udziałem w produkcie krajowym brutto (7,5%). Nakłady na jednego mieszkańca województwa 

małopolskiego wyniosły na koniec 2008 r. 3 657 USD, czyli 91% średniej wartości inwestycji 

zagranicznych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nakłady inwestorów w samym  

2008 r. wyniosły 2 025 mln USD, co stanowi największy w historii napływ BIZ do regionu po 

1989 r.

W końcu 2008 r. w województwie małopolskim zarejestrowanych było 3 394 spółek z udziałem 

kapitału zagranicznego, czyli 5,3% łącznej liczby takich podmiotów w Polsce. Ponadto liczne są na 

terenie województwa oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, których siedziby znajdują się w innych 

miastach w Polsce, najczęściej w Warszawie. Głównym źródłem kapitału i podmiotem o decydującym 

znaczeniu dla pozycji Małopolski w sieci globalnych powiązań gospodarczych są korporacje 

ponadnarodowe. Dziesięciu największych inwestorów jest źródłem 41% kapitału zagranicznego 

zaangażowanego w województwie małopolskim, dwudziestu skupia 53% całości inwestycji w regionie. 

W sumie 150 podmiotów zagranicznych zainwestowało po 10 mln USD lub więcej – łącznie przypada 

na nie 89% ogółu nakładów (zob. załącznik 1.).

Napływ inwestycji w latach 1989-2008

Analiza napływu strumienia kapitału zagranicznego do Małopolski w przekroju rocznym ujawnia, 

że w latach 1997-2005 wysokość inwestycji była ustabilizowana na poziomie 570-750 mln USD  

(rys. 1.). Wyjątek stanowił 1999 r., kiedy za sprawą prywatyzacji Banku Przemysłowo-Handlowego 

nakłady osiągnęły wartość 933 mln USD. Natomiast od 2006 r. roczna wartość inwestycji zagranicznych 

kształtuje się na znacznie wyższym – w stosunku do okresu poprzedniego – poziomie (1 450-2 000 

mln USD). Skokowy wzrost wartości inwestycji w 2006 r. w stosunku do okresu poprzedzającego 

był wynikiem zarówno szerszych trendów globalnych (ostatnie „przedkryzysowe” lata 2006-2007 były 

czasem dużej aktywności inwestorów), jak i wystąpieniem „efektu akcesji” Polski do Unii Europejskiej. 

Dla województwa małopolskiego dodatkowym czynnikiem było wypełnienie zobowiązań inwestycyjnych 

przez koncern Mittal (obecnie ArcelorMittal). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden mechanizm 

o charakterze sprzężenia zwrotnego wpływający na wzrost wartości inwestycji. Polega on na tym, że 

im więcej jest przedsięwzięć, w które zaangażowano kapitał w latach poprzednich, tym potencjalnie 

więcej inwestycji ma miejsce w okresach późniejszych, jako że zrealizowane przedsięwzięcia mogą być 

przedmiotem dodatkowych nakładów, np. poprzez przejęcia czy inwestycje modernizacyjne.

2 Po 2004 r. informacje o napływie BIZ dla całej Polski liczone są według metody Narodowego Banku Polskiego, która różni się od 
stosowanej przez autorów metody OECD. Dlatego też wszelkie porównania z danymi ogólnopolskimi co do wielkości bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych po 2004 r. mają jedynie charakter orientacyjny.
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Rys. 1. Wartość inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do końca 2008 r.
Źródło: badania własne.

Porównanie rocznych wielkości inwestycji w Małopolsce i w całym kraju w latach 1996-2008 

pozwala stwierdzić, że udział Małopolski mieścił się w przedziale 6,9-7,8%. Porównanie tendencji 

zmian wartości inwestycji w Małopolsce i w całej Polsce (rys. 2.) pokazuje – przy względnie sporym 

podobieństwie – trzy momenty odróżniające Małopolskę od trendu ogólnokrajowego. Po pierwsze, 

w województwie małopolskim przed wstąpieniem Polski do UE największe nakłady zostały 

poniesione w 1999 r., podczas gdy w całej Polsce szczyt inwestycji przypadł na lata 1998 i 2000. 

Zwraca uwagę sytuacja w 2008 r., kiedy to w kraju nastąpił znaczny spadek inwestycji w stosunku 

do roku poprzedzającego, natomiast w województwie małopolskim zaobserwowano silny wzrost. 

Trzeba zauważyć, że 2008 r. był jednak dość specyficzny dla Małopolski ze względu na szczególnie 

duży udział jednego wielkiego przejęcia w nakładach ogółem (43%) i niewykluczone, że mamy do 

czynienia z sytuacją podobną do lat 1998-1999, kiedy to po chwilowej dywergencji doszło do ponownej 

zbieżności trendu dla regionu i Polski. 

Rys. 2. Dynamika napływu kapitału zagranicznego do województwa małopolskiego na tle Polski.
Uwagi: 100 = średnia roczna wartość inwestycji w latach 1997-2008.
Źródło: dane dla województwa małopolskiego na podstawie badań własnych, dane dla Polski za PAIiIZ (do 2004 r.)
i NBP (od 2005 r.).
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Struktura inwestycji według typu nakładów

Zasadniczo odmienne skutki dla gospodarki regionu goszczącego powodują dwa podstawowe 

typy inwestycji: przejęcia już funkcjonujących firm oraz nowe zakłady i placówki (tzw. greenfield). 

Przejęcie oznacza zmianę kontroli właścicielskiej, co wpływa często na zasadnicze zmiany 

w funkcjonowaniu firmy, np. na wielkość i profil produkcji, napływ technologii, ograniczanie 

kompetencji nieprodukcyjnych, miejsce prowadzenia działalności (Leigh, North 1980; Domański i in. 

2008). Chociaż większość przejęć jest dokonywana w celu ekspansji przedsiębiorstwa, to motywem 

może być również eliminacja konkurencji, przechwycenie zasobów firmy lub obniżenie kosztów 

(poprawa efektywności). Otwieranie przez inwestorów zagranicznych nowych placówek nie budzi 

zazwyczaj większych kontrowersji, chyba że nowe oddziały bezpośrednio konkurują z rodzimymi 

przedsiębiorstwami na rynku lokalnym i regionalnym.

Największy udział w latach 1989-2008 miały nakłady poniesione na przejęcia firm prywatnych 

(34,7%), natomiast zakup akcji firm państwowych pochłonął 12,8% łącznych nakładów (rys. 3.). 

Jedną trzecią środków zaangażowano w przedsięwzięcia greenfield. Pozostały kapitał przypada na 

dodatkowe nakłady we wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych firmach. W ostatnich dwóch 

latach (2007-2008) zdecydowanie dominowały przejęcia, które pochłonęły ponad 1 500 mln USD 

(44%). Około 1 000 mln (24%) zainwestowano w nowe placówki, a 800 mln USD w modernizację 

wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych firm (rys. 3.). Nakłady na prywatyzację sięgnęły 116 mln 

USD i dotyczyły głównie objęcia dodatkowych pakietów akcji (tzw. resztówek) pozostałych w rękach 

Skarbu Państwa po wcześniejszej sprzedaży większościowego pakietu.

Rys. 3. Struktura inwestycji zagranicznych w Małopolsce według typu nakładów w latach 1989-2008 
i 2007-2008.
Źródło: badania własne.

Taka struktura inwestycji, gdzie przy dużych nakładach w wartościach bezwzględnych główny 

strumień kapitału przeznaczany jest na przejęcia podmiotów prywatnych, jest typowy dla krajów 

o dojrzałej gospodarce rynkowej. Możemy zatem zauważyć, że pod względem typu nakładów 
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ponoszonych przez firmy zagraniczne małopolska gospodarka znajduje się w fazie posttransformacyjnej. 

O ile bowiem do 2000 r. gros środków pochłaniały prywatyzacje, a w następnych kilku latach dominujący 

udział miały inwestycje greenfield, to obecnie o sumarycznej wielkości inwestycji stanowią przede 

wszystkim przejęcia firm prywatnych, przy czym najczęściej są to transakcje między podmiotami 

zagranicznymi. 

Celowe jest także rozróżnienie inwestycji ze względu na motywy ich dokonywania. W tym 

względzie wyróżnia się inwestycje poziome i pionowe (Markusen 2002; Cieślik 2005). Te pierwsze 

wiążą się z zakładaniem lub przejmowaniem w kraju goszczącym firm prowadzących analogiczną 

działalność jak placówki firmy przejmującej na rynku macierzystym. Główna motywacja wiąże się 

tutaj ze zdobyciem nowego rynku zbytu, stąd inwestor realizuje swe przychody głównie na rynku 

wewnętrznym kraju goszczącego. Inwestycje pionowe z kolei polegają na geograficznej fragmentacji 

działalności firmy, co ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów działalności. Ten typ inwestycji 

cechuje orientacja eksportowa. Opierając się na udziale eksportu w przychodzie największych firm 

z udziałem kapitału zagranicznego, można stwierdzić, że na terenie województwa małopolskiego 

przeważają zdecydowanie BIZ o charakterze poziomym, nakierowane na krajowy rynek zbytu. Odsetek 

inwestycji pionowych wynosi około 11% i znajdujemy je głównie w przemyśle przetwórczym oraz 

centrach usług wydzielonych i wspólnych (BPO i SSC 3). Większy jest udział firm nastawionych 

proeksportowo w liczbie zatrudnionych, co wiąże się m.in. z szybko rozwijającym się sektorem BPO, 

gdzie znacznemu zatrudnieniu towarzyszą stosunkowo niewielkie nakłady inwestycyjne (szerzej o tej 

kwestii traktuje rozdział 7.). Generalnie jednak cechą województwa małopolskiego jest niski udział 

firm z kapitałem zagranicznym w eksporcie (Gawlikowska-Hueckel, Umiński 2008).

Struktura branżowa inwestycji

Największe nakłady inwestorów zagranicznych w latach 1989-2008 miały miejsce w działalności 

przemysłowej – 5 741 mln USD. Przypada nań łącznie 47,8% całości inwestycji. Gros z nich  

(5 122 mln USD) pochłonęło przetwórstwo przemysłowe, pozostałe inwestycje w tym sektorze miały 

miejsce głównie w energetyce (566 mln USD). W strukturze nakładów w przemyśle zwraca uwagę 

wysoki udział środków poniesionych na inwestycje modernizacyjne (dodatkowe nakłady) w przejętych 

i sprywatyzowanych firmach – dwukrotnie wyższy niż ta sama wartość w pozostałych branżach. 

W usługach największe inwestycje (2 197 mln USD) miały miejsce w bankowości (tab. 1.). Tak 

wielkie nakłady są jednak wynikiem inwestycji w jeden podmiot (Bank Przemysłowo-Handlowy), 

którego kolejne przejęcia stanowią aż 87% wszystkich nakładów w działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej. Ponad 1,5 mld USD (12,7% inwestycji ogółem) zaangażowano w obsługę rynku 

nieruchomości. Inwestycje w handlu pochłonęły 1,1 mld USD. Obsługa nieruchomości i handel 

wyróżniają się szczególnie wysokim udziałem nakładów greenfield (odpowiednio 56,2% i 69,6%). 

Na finanse i obsługę nieruchomości przypada blisko 3/4 wszystkich nakładów w sektorze usługowym. 

Większe inwestycje miały miejsce w kolejnych trzech gałęziach usług: informacji i komunikacji  

3 Sektor BPO (business process outsourcing) obejmuje przedsiębiorstwa (centra usług wydzielonych), w których obsługiwane są 
wybrane procesy biznesowe wydzielone ze struktury innych korporacji. Natomiast SSC (shared service centre), czyli centra usług 
wspólnych, to oddziały międzynarodowych koncernów, które wyspecjalizowane są w obsłudze niektórych procesów dla własnej 
korporacji.
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(726 mln USD), hotelarstwie i gastronomii (327 mln USD) oraz działalności naukowo-technicznej 

(137 mln USD). Na budownictwo przypada nieco ponad 1% łącznych nakładów (128 mln USD). 

Tab. 1. Struktura branżowa inwestycji w latach 1989-2008 według sekcji PKD

* Wartości podano w przedziałach, ponieważ niektórzy inwestorzy nie wyrazili zgody na publikowanie 
danych indywidualnych.
Źródło: badania własne.

Śledząc dynamikę napływu kapitału zagranicznego do poszczególnych sektorów małopolskiej 

gospodarki, można zauważyć następujące prawidłowości:

1. W latach 1989-1998 zdecydowanie dominowały nakłady w przemyśle. Sektor ten na koniec  

1998 r. skupiał 63,8% całkowitych nakładów kapitału zagranicznego. W kolejnych pięciu latach, 

mimo bezwzględnie rosnących nakładów w tym sektorze, jego rola w łącznym wolumenie 

inwestycji zmniejszyła się do poziomu 50% łącznych nakładów. W kolejnych czterech latach, 

głównie wskutek wielkich nakładów ArcelorMittal, udział inwestycji w przemysł na tle 

pozostałych sektorów systematycznie wzrastał, maksimum (54%) osiągając w 2007 r. (rys. 4.). 

2. Począwszy od 2003 r. szybko wzrastały inwestycje w usługach, a głównym motorem tego 

wzrostu, szczególnie w latach 2003-2006, były nakłady w obsługę nieruchomości. Skokowy 

wzrost udziału usług w strukturze nakładów ogółem miał miejsce w 1999 r. i 2008 r. na skutek 

pojedynczych wielkich inwestycji w sektorze bankowym (rys. 4.). 

3. Inwestycje w handlu cechowały się najmniejszą zmiennością na tle pozostałych branż, przy czym 

największe środki zaangażowano tam w latach 2000-2003. Na koniec tego okresu nakłady w handlu 

osiągnęły najwyższy jak dotąd udział w ogóle poniesionych nakładów (12,4%). W ostatnich 

latach nakłady w tej branży rosną wolniej niż przyrost powierzchni handlowej, co wiąże się 
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ze zmianą modelu dokonywania inwestycji. O ile w latach 1990. i pierwszych latach 2000. to 

głównie firmy handlowe inwestowały w kapitałochłonne nieruchomości, w których prowadziły 

następnie sklepy, to obecnie duże nakłady ponoszą wyspecjalizowane firmy deweloperskie, od 

których sieci sklepów wynajmują powierzchnie handlowe.

Rys. 4. Roczny napływ inwestycji zagranicznych do Małopolski według sektorów gospodarki.
Źródło: badania własne.

Struktura nowych inwestycji według poziomu zaawansowania technologicznego

Nie trzeba przekonywać, że z punktu widzenia długoterminowej konkurencyjności regionu 

istotny jest charakter lokowanych w nim inwestycji według ich zaawansowania technologicznego 

i wymaganych kwalifikacji i kompetencji pracowników. Biorąc pod uwagę klasyfikację zaawansowania 

technologicznego działalności przemysłowych i zaproponowaną przez Biuro Statystyki Unii 

Europejskiej (High-tech industry and knowledge-intensive services 2009), można zaobserwować 

następujące trendy w zakresie napływu nakładów greenfield do Małopolski 4 (rys. 5.):

1. W przetwórstwie przemysłowym od 1989 do 2004 r. najwięcej kapitału lokowano w gałęziach 

klasyfikowanych jako przemysł niskiej techniki. Dopiero w 2005 r. branże przemysłu bardziej 

zaawansowane technologicznie osiągnęły podobny poziom inwestycji. Od 2006 r. najwięcej kapitału 

angażują gałęzie przemysłu średnio-wysokiej techniki (medium-high technology), natomiast wielkość 

inwestycji zagranicznych w przemyśle zaawansowanej technologii jest ciągle na bardzo niskim 

poziomie.

2. Mimo rosnących od 1998 r. nakładów w gałęziach usług opartych na wiedzy (knowledge-

intensive services), wyraźnie przeważają branże mniej wiedzochłonne. Znacznie korzystniej w usługach 

przedstawia się natomiast omawiana struktura, jeśli pod uwagę weźmiemy nie wysokość nakładów, lecz 

liczbę zatrudnionych (zob. rozdział 7.). Od 2005 r. tempo przyrostu zatrudnionych w firmach zagranicznych 

4 Celowo ograniczono się do nowych inwestycji, gdyż lepiej odzwierciedlają one preferencje lokalizacyjne inwestorów zagranicznych 
niż inwestycje ogółem.
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w usługach opartych na wiedzy jest bardzo duże. Gdyby dotychczasowy trend został utrzymany, to  

w 2009 r. te gałęzie usług skupiałyby największą liczbę zatrudnionych wśród wszystkich typów 

działalności, w które zaangażowani są inwestorzy zagraniczni w Małopolsce.

Rys. 5. Nakłady firm zagranicznych w inwestycje greenfield według poziomu zaawansowania 
technologicznego (wartości skumulowane na koniec roku).
Źródło: badania własne.

Główni inwestorzy w latach 1989-2008

Na terenie województwa małopolskiego dwudziestu jeden inwestorów poniosło nakłady 

przekraczające 100 mln USD, a stu dwudziestu dziewięciu zaangażowało kapitał o wartości pomiędzy 

10 a 100 mln USD. Na tle tej grupy trzy korporacje wyróżniają się wysokością zaangażowanego 

kapitału: niemiecka grupa HVB, amerykańska General Electric i brytyjska ArcelorMittal. HVB, chociaż 

wycofała się z terenu województwa małopolskiego przed 2008 r., pozostaje od 1999 r. największym 

inwestorem w Małopolsce i jako jedyna przekroczyła wartość 1 mld USD. Inwestycje General Electric 

są tylko niewiele mniejsze (920 mln USD). Niemiecką i amerykańską korporację, poza wysokością 

poniesionych nakładów łączy także podmiot, w który zainwestowały (Bank BPH), oraz typ inwestycji 

– gros kapitału zaangażowano w samo przejęcie. Wysokość zaangażowanego kapitału przez trzeciego 

największego inwestora w województwie (ArcelorMittal) jest przede wszystkim wynikiem modernizacji 

kupionej od Skarbu Państwa huty w Krakowie (d. Huta im. Tadeusza Sendzimira) i inwestycji 

poczynionych w jej spółkach zależnych. Z podobną sytuacją w zakresie typu poniesionych inwestycji 

mamy do czynienia w przypadku następnego wielkiego inwestora w przemyśle – amerykańskiego 

koncernu Philip Morris. Dodatkowe nakłady w sprywatyzowanych przez niego zakładach tytoniowych 

przeważają nad wartością samego przejęcia. 
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Kolejnych czterech wielkich inwestorów zaangażowanych jest również w sektorze przemysłowym. 

Są to czeski ČEZ (największy inwestor w małopolskiej energetyce), duński Carlsberg oraz amerykański 

F&P Holding (właściciel firmy Can-Pack) i francuskie Valeo. Dwie ostatnie korporacje poniosły 

jednocześnie największe w województwie inwestycje w nowe placówki. Chorwacka (po 2006 r. 

amerykańska, a od 2009 r. izraelska) Pliva zamyka listę inwestorów, którzy do końca 2008 r. ponieśli 

nakłady przekraczające 200 mln USD. W bieżącym roku do grupy tej dołączy węgierski TriGránit 

Holding, po oddaniu do użytku centrum handlowo-usługowego Bonarka City Center. Największymi 

inwestorami w handlu są brytyjska korporacja Tesco oraz francuski Carrefour. 

Nakłady inwestycyjne w 2008 roku

Wielkość inwestycji w samym 2008 r. – 2 025 mln USD – była najwyższa w dotychczasowej 

historii napływu BIZ do województwa małopolskiego, przy czym dwie piąte tej wartości stanowiła 

pojedyncza inwestycja (przejęcie Banku BPH przez amerykańską grupę General Electric) za  

857,4 mln USD. Ubiegły rok wykazuje duże podobieństwo w zakresie struktury napływu inwestycji 

do 1999 r., kiedy to również inwestycja w sektor bankowości pochłonęła gros nakładów. 

W sumie na przejęcia w Małopolsce inwestorzy zagraniczni wydali w 2008 r. 1 026 mln USD, 

czyli 51% całkowitych nakładów. Największe transakcje, poza inwestycją GE, to objęcie udziałów 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chrzanowie przez firmę Dalkia z dominującym kapitałem 

francuskim oraz kupno dodatkowych pakietów akcji Comarch przez fundusz z grupy Allied Irish Bank 

i olkuskiej fabryki Emalia przez fundusz Ilcus z Belgii. Ponad 10 mln USD wydał austriacki Warimpex 

na odkupienie połowy udziałów w krakowskim hotelu Andel’s od innej spółki z tego kraju – UBM 

Realitätenentwicklung.

Na inwestycje w nowe placówki zagraniczne podmioty wydały 671 mln USD i była to również 

najwyższa od 1989 r. wartość inwestycji greenfield w Małopolsce zrealizowana w ciągu jednego roku 

kalendarzowego. Na tle 2007 r. zwraca uwagę fakt, że zdecydowana większość nakładów w nowe 

przedsięwzięcia w 2008 r. została poniesiona w sektorze usługowym (62,4%). Największe środki 

pochłonęła realizowana przez TriGránit Holding budowa centrum handlowo-usługowego Bonarka 

City Center w Krakowie. Zaangażowany przez węgiersko-austriackiego inwestora w 2008 r. kapitał 

szacowany jest na ponad 200 mln USD. Znaczne nakłady (ponad 40 mln USD) w ramach projektu 

Bonarka City Center poniosła ponadto sieć handlowa Auchan (grupa Association Familiale Mulliez), 

która będzie prowadzić tam hipermarket.

Oprócz nakładów TriGránit i Auchan, najwięcej kapitału pochłonęły nowe przedsięwzięcia 

duńskiej firmy TK Development (galeria Sandecja w Nowym Sączu i Tarnovia w Tarnowie), 

austriackiej UBM Realitätenentwicklung (Hotel Park Inn w Krakowie), hiszpańskiej Aldesa (parking 

wielopoziomowy w Krakowie w systemie koncesyjnym) oraz inwestorów rozwijających kompleks 

biurowy Kraków Business Park (mniejszościowy kapitał amerykański i brytyjski). Największą 

inwestycją greenfield zrealizowaną w przemyśle w 2008 r. był zakład japońskiej firmy Nidec Motors & 

Actuators w Niepołomicach. Znaczne środki pochłonęła rozbudowa i modernizacja innych zakładów 

przemysłowych greenfield, otwartych w latach wcześniejszych – fabryki aluminiowych puszek  
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Can-Pack w Brzesku, Scandinavian Tobacco (produkcja papierosów) w Jaworniku koło Myślenic oraz 

Valeo w Skawinie (części samochodowe) i Severt w Gorlicach (konstrukcje stalowe). 

Nowym zjawiskiem na terenie Małopolski są inwestycje w zagraniczne centra logistyczne pod 

wynajem. W 2008 r. zrealizowano pierwszy duży obiekt tego typu – Panattoni Park w Skawinie. 

Dodatkowe nakłady we wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych firmach wyniosły 284 mln 

USD i w przytłaczającej części poniesiono je w sektorze przemysłowym (89,1%). Liderem w tym 

względzie jest nadal ArcelorMittal, który inwestuje w swoje zakłady w Krakowie oraz w Stalprodukt 

w Bochni (gdzie jest mniejszościowym udziałowcem). Poza brytyjskim koncernem największe nakłady 

poniosły duński Carlsberg w Brzesku (zakłady piwowarskie), niemiecki SGL Carbon w Nowym Sączu 

(produkcja elektrod) oraz amerykański Philip Morris w Krakowie (produkcja papierosów). Poza 

przemysłem, z dużych inwestycji modernizacyjnych należy wymienić zakład taboru kolejowego we 

Włosienicy (pow. oświęcimski), będący własnością Rail Polska z kapitałem amerykańskim.

Jedyną większą transakcją prywatyzacyjną (o wartości 41,2 mln USD) była sprzedaż 25% akcji 

Elektrowni Skawina czeskiemu inwestorowi ČEZ, który tym samym stał się wyłącznym akcjonariuszem 

firmy. 

Podsumowując, trzech inwestorów poniosło nakłady przekraczające wartość 100 mln USD 

w 2008 r. (wobec jednego w 2007 r.), dwudziestu dwóch zaangażowało kapitał pomiędzy 10  

a 100 mln USD (w 2007 r. siedemnastu), a siedemdziesiąt osiem podmiotów zainwestowało pomiędzy 

1 a 10 mln USD (w 2007 r. pięćdziesięciu). 

Demografia firm z udziałem kapitału zagranicznego

Jedną z charakterystyk aktywności inwestorów zagranicznych, a pośrednio także atrakcyjności 

inwestycyjnej, jest dynamika powstawania nowych podmiotów oraz likwidacja już istniejących (tzw. 

demografia firm). Obecnie jedynymi łatwo dostępnymi informacjami charakteryzującymi tak pojętą 

aktywność firm zagranicznych dla jednostek podziału administracyjnego Polski są dane Głównego 

Urzędu Statystycznego dotyczące nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych spółek w danym roku 

kalendarzowym. Udostępniane są dane od 2003 r. (tab. 2.)

Tab. 2. Spółki zagraniczne zarejestrowane w województwie małopolskim w latach 2003-2008

* Stopa wejścia brutto  definiowana jest jako stosunek liczby przedsiębiorstw, które rozpoczęły działalność 
w roku t do liczby jednostek funkcjonujących według stanu na moment t-1, wyrażona w procentach (Rogowski, 
Socha 2005).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Począwszy od 2004 r., czyli wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, nastąpił szybszy wzrost 

liczby nowych podmiotów (tzw. stopy wejść) z kapitałem zagranicznym w Małopolsce w porównaniu 

do całego kraju. Od 2005 r. nowe firmy zagraniczne zarejestrowane w Małopolsce stanowią od 6,3% 

do 7,7% populacji takich spółek w Polsce. Jednocześnie wobec niższej stopy wyjść (wyrejestrowań), 

rośnie bezwzględna liczba spółek zagranicznych w Małopolsce oraz udział regionu w ogólnej liczbie 

spółek w Polsce. Szukając przyczyn tego korzystnego z punktu widzenia gospodarki regionalnej 

trendu, należy wskazać na jeden spośród zidentyfikowanych filarów rozwoju Małopolski (Domański 

i in. 2009), czyli silne i rozbudowane kontakty zewnętrzne jej mieszkańców, które są źródłem 

przepływu informacji i innowacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że wstąpienie Polski do UE było 

akceleratorem umożliwiającym przełożenie tych powiązań na konkretne inicjatywy gospodarcze 5. Na 

proces ten nakłada się dobra dostępność do regionu transportem drogowym i lotniczym, a także nowe 

powiązania zewnętrzne wiążące się z boomem turystyki zagranicznej w Krakowie w ostatnich kilku 

latach.

Cechy wyróżniające Małopolskę na tle Polski i sąsiednich województw

Na tle sąsiednich regionów można mówić o specyfice województwa małopolskiego w zakresie 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Najważniejsze wydaje się pięć cech wyróżniających 

województwo małopolskie:

1. Dywersyfikacja branżowa, wielkościowa oraz w zakresie pochodzenia kapitału. Żadna z branż 

ani żaden z krajów nie wykazuje wyraźnej dominacji tak w zakresie nakładów inwestycyjnych, 

jak i zatrudnienia. Jest to zjawisko korzystne, które czyni gospodarkę województwa mniej podatną 

na kryzys pojedynczych sektorów.

2. Kraków jest w ostatnich kilku latach czołowym (obok Warszawy i Wrocławia) ośrodkiem miejskim 

w Polsce przyciągającym zagraniczne firmy w usługach opartych na wiedzy (centra finansowo-

księgowe, spółki sektora IT, centra badawczo-rozwojowe). Duże zaangażowanie podmiotów 

zagranicznych w usługach odróżnia województwo małopolskie od sąsiednich regionów, gdzie 

zdecydowanie przeważają inwestycje w sektorze przemysłowym.

3. Na tle województwa śląskiego i podkarpackiego zwraca uwagę niewielki udział przedsiębiorstw 

zagranicznych zlokalizowanych na obszarze specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Może to 

wynikać ze słabej promocji tego narzędzia wsparcia na terenie województwa, jednak trzeba 

pamiętać, że Krakowska SSE działa jako park technologiczny, stąd jej założenia były odmienne 

od celów stref katowickiej, mieleckiej czy tarnobrzeskiej, które kierowały się imperatywem 

pozyskania jak największej liczby nowych miejsc pracy wobec konieczności restrukturyzacji 

przemysłowych obszarów, na których zakładano pierwsze podstrefy. 

4. Małopolska nie wzięła większego udziału w obserwowanym w kilku innych województwach 

południowej Polski, szczególnie dolnośląskim i śląskim, boomie inwestycyjnym w zakresie 

nowych inwestycji przemysłowych w latach 2000. Głównym powodem była mała podaż średnich 

i dużych działek inwestycyjnych. Ma to paradoksalnie także swoje dobre strony, nie doszło bowiem 

5 Rosnące powiązania zewnętrzne Małopolski po 2004 r. potwierdzają również trendy w handlu zagranicznym. Udział województwa 
małopolskiego w polskim eksporcie wzrastał systematycznie od 2004 r., osiągając wartość 6,3% w 2007 r. (Gawlikowska-Hueckel, 
Umiński 2008). 
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do nadmiernej koncentracji nowych zakładów jednej branży, jak to ma miejsce w niektórych 

obszarach wspomnianych województw, co sprawia, że gospodarka województwa małopolskiego 

nie jest zagrożona pułapką gospodarki filialnej, czyli zdominowania przez pozbawione szerszych 

kompetencji oddziały zagranicznych firm. O powstaniu większej koncentracji w jednej gałęzi 

możemy mówić właściwie tylko w przypadku centrów usług w samym Krakowie. 

5. Województwo małopolskie odznacza się wyraźnym wzrostem udziału nowo zarejestrowanych 

spółek z kapitałem zagranicznym w stosunku do poziomu ogólnopolskiego począwszy od 2004 r., 

o czym wspomniano wyżej. Tymczasem sąsiednie województwa podkarpackie i świętokrzyskie 

charakteryzują się w tym względzie stagnacją, zaś pozycja województwa śląskiego podlega 

fluktuacjom.
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3. Inwestycje według sekcji i działów PKD

Przemysł i budownictwo

Niespełna połowa inwestycji zagranicznych zrealizowanych na terenie województwa 

małopolskiego w latach 1989-2008 przypada na działalności przemysłowe (sekcje B-E według 

klasyfikacji PKD 2007). Sumaryczna wartość nakładów wyniosła na koniec 2008 r. 5 741 mln 

USD, z czego zdecydowaną większość (89,2%) pochłonęło przetwórstwo przemysłowe, a 9,9% 

– zaopatrywanie w energię. Niespełna 1% przypada na inwestyje w pozostałych dwóch sekcjach 

– w górnictwie i wydobywaniu oraz w dostawach wody, gospodarowaniu odpadami i rekultywacji  

(tab. 3.). Na tle powyższej struktury, w samym 2008 r., nieco większy był udział inwestycji w energetykę 

(18,3%). 

Tab. 3. Struktura inwestycji zagranicznych w przemyśle i budownictwie w latach 1989-2008 według sekcji 
i działów PKD 

Źródło: badania własne.
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Przetwórstwo przemysłowe 

Korzystna z punktu widzenia gospodarki województwa jest dywersyfikacja branżowa inwestycji 

w przetwórstwie przemysłowym przy dużych nakładach w wartościach bezwzględnych. Inwestycje 

przekraczające 200 mln USD poniesiono w dziewięciu gałęziach przemysłu przetwórczego, przy 

czym udział branży o najwyższych nakładach (produkcja metali) wynosi 20,2% całkowitej wartości 

BIZ w przetwórstwie przemysłowym, a trzech kolejnych gałęzi (produkcja wyrobów tytoniowych, 

napojów i pojazdów mechanicznych) pomiędzy 14,3% a 9,7% (tab. 3.). 

Rys. 6. Udział wybranych gałęzi w inwestycjach zagranicznych w przemyśle przetwórczym.
Źródło: badania własne.

Największe inwestycje w 2008 r. – ponad 130 mln USD – poniesiono przy produkcji metali 

(rys. 6.), co jest regułą od 2004 r., kiedy to krakowską hutę jako część składową Polskich Hut Stali 

przejął koncern Mittal. ArcelorMittal angażował w 2008 r. kapitał zarówno w swoich spółkach 

w Krakowie (m.in. we wzrost mocy walcowni gorącej), jak w bocheńskim Stalprodukcie, którego 

jest mniejszościowym udziałowcem. Jedynym dużym inwestorem poza ArcelorMittal – i jedynym 
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dużym6 przedsięwzięciem zagranicznym greenfield w produkcji metali w Małopolsce po 1989 r. – jest 

norweski Norsk Hydro produkujący w Chrzanowie profile aluminiowe.

Podobnie jak rok wcześniej, drugą gałęzią przemysłu o największych nakładach w 2008 r. był 

przemysł samochodowy (65 mln USD). O ile w produkcji metali obserwujemy zdecydowaną dominację 

jednego podmiotu, to wysokość nakładów w przemyśle motoryzacyjnym jest wynikiem zaangażowania 

wielu inwestorów. Najwięksi wśród nich to niemiecki MAN Nutzfahrzeuge (zakład samochodów 

ciężarowych w Niepołomicach), francuskie Valeo (zakład chłodnic i wycieraczek w Skawinie, zakład 

oświetlenia w Chrzanowie), japoński Tokai Rubber7 (gumowe części antywibracyjne). Każda z tych 

firm poniosła w 2008 r. nakłady przekraczające 7 mln USD. Należy podkreślić, że zdecydowana 

większość BIZ w motoryzacji przypada na zakłady greenfield. Dzięki zaangażowaniu zagranicznych 

inwestorów, po 2001 r. powstało w województwie małopolskim skupienie przemysłu motoryzacyjnego, 

obejmujące m.in. producenta finalnego (MAN) i kilku wiodących dostawców I rzędu (Valeo, Tokai 

Rubber, Nidec, Cooper Standard). W 2008 r. uruchomiono w Niepołomicach zakład niemieckiej spółki 

Meiller (części metalowe dla samochodów ciężarowych), a kolejne dwa znajdowały się w budowie 

(w tym japoński Nidec Motors & Actuators otwarty w 2009 r.). W Gorlicach zainwestował niemiecki 

Master-Sport Automobiltechnik. 

Pozycja przemysłu metalurgicznego i samochodowego w strukturze nakładów kapitału 

zagranicznego w Małopolsce ukształtowała się w ostatnich pięciu latach – na koniec 2003 r. te dwie 

gałęzie skupiały 8,5% inwestycji w przemyśle, zaś pięć lat później już 29,9%. Jednocześnie zmniejszał 

się udział gałęzi, które w poprzednich okresach odgrywały dominującą rolę, czyli przemysłu tytoniowego 

oraz produkcji napoi. Wysoka pozycja przemysłu tytoniowego wynika z zaangażowania jednego 

wielkiego inwestora – amerykańskiego koncernu Philip Morris oraz jednego dużego – duńskiego 

Scandinavian Tobacco. Do 2007 r., przemysł tytoniowy stanowił gałąź o największych nakładach 

kapitału zagranicznego w Małopolsce, a Philip Morris był największym inwestorem przemysłowym 

w regionie. Łącznie wspomniane dwa koncerny tytoniowe zainwestowały w województwie 710 mln 

USD, z tego 30 mln USD w samym 2008 r. W marcu 2008 r. doszło do przejęcia aktywów Scandinavian 

Tobacco przez British American Tobacco, w tym m.in. fabryki w Jaworniku. 

Większość nakładów w produkcji napoi przypada na dwóch inwestorów – koncern Coca-Cola 

i duński Carlsberg. Ta ostatnia korporacja, prowadząca w Brzesku browar, należała do największych 

inwestorów w przemyśle przetwórczym również w 2008 r. (ponad 20 mln USD).

W przemyśle metalowych wyrobów gotowych największe nakłady charakteryzowały 

amerykański F&P Holding, do którego należy firma Can-Pack – producent puszek z aluminium. 

Aktywni byli ponadto inni duzi i średni inwestorzy. W 2008 r. nakłady przekraczające 2,5 mln USD 

– poniosło siedmiu inwestorów, a najwięcej (poza F&P Holding) niemiecki Seppeler (ocynkownia 

Śląsk w Chrzanowie) i Severt Maschinenbau (zakład konstrukcji stalowych w Gorlicach) oraz belgijski 

fundusz Ilcus zaangażowany w olkuskiej fabryce naczyń emaliowanych Emalia. Systematycznie 

zwiększają zaangażowanie w Niepołomicach australijski Amcor (wieczka twist-off) oraz Stagrid 

Stapelmann z Niemiec (kraty pomostowe). W nową linię produkcyjną zainwestowała krakowska filia 

6 Przyjęto następującą gradację: wielki inwestor – nakłady co najmniej 100 mln USD, duży – 10-99,9 mln USD, średni – 1,0-9,9 mln 
USD.

7 Należy do keiretsu Sumitomo. 
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korporacji Kreisler (elementy metalowe głównie dla przemysłu lotniczego). Wymienieni inwestorzy 

w 2008 r. ponieśli nakłady przekraczające łącznie 57 mln USD, co oznacza, że produkcja metalowych 

wyrobów gotowych była gałęzią, która, po produkcji metali i przemyśle samochodowym, pochłonęła 

BIZ o największej wartości w przemyśle przetwórczym. 

Kilkunastu dużych i średnich inwestorów znajdujemy w wytwarzaniu wyrobów z surowców 

niemetalicznych. Większość inwestycji (80%) miała miejsce w przejętych lub prywatyzowanych 

zakładach. W 2008 r. nakłady przekraczające 1 mln USD poniosło ośmiu inwestorów, a najwięcej 

ArcelorMittal (w Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex w Krakowie), włoskie Mapei 

(zakłady Górka Cement w Trzebini) oraz brytyjski Cookson (Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe) 

i francuski producent wyrobów ze szkła Saint Gobain (zakłady w Jaroszowcu i Gorlicach). Warte 

odnotowania jest rosnące zaangażowanie w dwa przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarach wiejskich 

powiatu tarnowskiego: austriackiego Leier (zakłady ceramiki budowlanej w Woli Rzędzińskiej) oraz 

niemieckiego Leonhard Moll Betonwerke Beteiligungs (wytwórnia podkładów strunobetonowych 

w Bogumiłowicach).

Wartość BIZ w przemyśle farmaceutycznym przekroczyła ćwierć miliarda USD w 2008 r. i jest to 

właściwie wynik inwestycji w jeden podmiot – zakłady farmaceutyczne w Krakowie sprywatyzowane 

przez chorwacką Plivę w 1997 r. Od października 2006 do stycznia 2009 r. chorwacka Pliva wchodziła 

w skład amerykańskiej korporacji Barr Pharmaceuticals. Obecnie Pliva, a wraz z nią krakowska fabryka, 

należą do izraelskiej grupy Teva. Zmiana końcowego właściciela oznacza nowe warunki, w jakich 

będzie funkcjonować ta ważna dla gospodarki Krakowa firma, gdyż Teva posiada już w Polsce inną 

dużą fabrykę leków w Kutnie. 

Ponad 200 mln USD zaangażowano dotychczas w produkcje chemikaliów i wyrobów 

chemicznych. O wysokości nakładów w tej gałęzi decydują w Małopolsce przede wszystkim producenci 

gazów technicznych: Air Products (zakład w Oświęcimiu), Air Liquide (zakład w Krakowie) i Linde, 

który w Krakowie zlokalizował swoją polską centralę, posiada także zakład produkcyjny w Tarnowie.  

W 2008 r. największe inwestycje poniósł włoski Polynt na rozbudowę nowego zakładu 

w Niepołomicach. 

Produkcja urządzeń elektrycznych w latach 1989-2008 pochłonęła 195 mln USD, przy czym 

przeważają inwestycje modernizacyjne w przejętych i sprywatyzowanych zakładach. Ponad połowa 

kapitału w tej gałęzi przypada na niemiecką korporację SGL Carbon (zakłady elektrod węglowych 

w Nowym Sączu), a jedna trzecia na singapurską firmę Lindeteves-Jacoberg, do której należy Fabryka 

Silników Elektrycznych Tamel. Wymienieni inwestorzy byli głównym źródłem kapitału w tej gałęzi 

również w 2008 r. (90% z 19 mln USD). 

Stosunkowo niewielkie zaangażowanie (11 mln USD) – zarówno na tle dotychczasowych 

nakładów w tej gałęzi (312,7 mln USD w latach 1989-2008), jak i w relacji do innych branż przemysłu 

– miało miejsce w 2008 r. w produkcji artykułów spożywczych. Pięciu inwestorów poniosło nakłady 

przekraczające 1 mln USD, jednak żaden z nich nie wydał więcej niż 3,5 mln USD. 

W produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych siedemnastu inwestorów zaangażowało 

kapitał powyżej 1 mln USD, z czego czterech ponad 10 mln USD: Ansell (Unimil w Dobczycach), 

Swisspor (zakład w Chrzanowie), Marold (Alpha w Krakowie i Dobczycach) oraz Summit Packaging. 

Jest charakterystyczne, że poza największą inwestycją – przejęciem przez australijski Ansell producenta 
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prezerwatyw Unimil z Dobczyc – niemal wszystkie średnie i duże zakłady są inwestycjami greenfield. 

W 2008 r. rozpoczęła się budowa kolejnej fabryki – francuskiego Polplast w Myślenicach, a nowy 

zakład uruchomił w Tarnowie amerykański Summit Packaging (zawory do aerozoli). Inwestycje 

przekraczające 1 mln USD ponieśli ponadto producenci styropianu Swisspor oraz Austrotherm (zakład 

w Oświęcimiu). 

Dwie gałęzie przemysłu przetwórczego – produkcja papieru i wyrobów z papieru oraz poligrafia 

– odznaczają się zbliżoną wielkością nakładów inwestorów zagranicznych: po około 150 mln USD 

każda. Podobna jest też struktura według wielkości inwestorów – po jednym wielkim inwestorze, 

który poniósł nakłady rzędu 100 mln USD (odpowiednio Kimberly-Clark i Donnelley), oraz po jednym 

dużym inwestorze z nakładami rzędu 30-40 mln USD (joint venture Mead Westvaco i Alfred Wall oraz 

Passauer Neue Presse). W samym 2008 r. inwestycje w zakresie produkcji papieru przekraczające  

1 mln USD poniosła tylko jedna firma, a nie zanotowano większych nakładów w poligrafii. 

Znikome jest zainteresowanie inwestorów zagranicznych w Małopolsce produkcją komputerów, 

wyrobów elektronicznych i optycznych. Całkowite nakłady w latach 1989-2008 nie sięgnęły nawet 

15 mln USD. W samym 2008 r. najwięcej zaangażował szwedzki Note w zakład montażu układów 

elektronicznych w Krakowie, który jest wspólnym przedsięwzięciem z polską firmą Fideltronik 

z Suchej Beskidzkiej. 

Trzy inwestycje o wartości co najmniej 1 mln USD zanotowano w 2008 r. zakresie pozostałego 

przemysłu maszynowego (dział 28. wg PKD 2007). Nakłady te ponieśli:  austriacka firma Herz 

w zakład w Wieliczce (aparatura grzewcza), holenderski holding Alfa Laval w Wytwórnię Separator 

w Krakowie (wirówki do oczyszczania oleju) oraz niemiecki Lenze w zakład w Tarnowie. 

Na tle dotychczas niewielkich inwestycji w przemysł odzieżowy i tekstylny (łącznie 39 mln 

USD w latach 1989-2008) wyróżniają się w 2008 r. nakłady dwóch inwestorów: włoskiej spółki Picchi 

Qualita w Chrzanowie oraz amerykańskiego Stone Harbor Holding w krakowskie zakłady Lynka. 

Zaopatrywanie w energię

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w energetyce przekroczyły na koniec 2008 r. 566 mln USD, 

z czego 94 mln przypada na sam 2008 r. Najwięcej kapitału w tej branży (2/3 całkowitych nakładów) 

pochłonęły inwestycje w Elektrociepłownię Skawina. Będąca jej właścicielem od 2006 r. czeska grupa 

ČEZ zaangażowała w 2008 r. kolejne duże środki. Wiązały się one zarówno z odkupieniem pozostałych 

25% akcji od Skarbu Państwa za 41,2 mln USD (największa transakcja prywatyzacyjna w Małopolsce 

w 2008 r.) oraz budową instalacji odsiarczania spalin, która została ukończona w październiku 

2008 r. 

Dalkia Polska (jej akcjonariuszami są francuskie korporacje Veolia i EdF oraz Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju) w I kwartale 2008 r. kupiła warszawski Praterm, w skład którego wchodzi 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Chrzanowie. Wartość inwestycji w chrzanowską 

firmę, która posiada także ciepłownie w Libiążu i Trzebini, oszacowano na około 30 mln USD. 

Omawiane przejęcie wiąże się z szerszym procesem rosnącego zaangażowania inwestorów 

zagranicznych w przedsiębiorstwa ciepłownicze w mniejszych ośrodkach w Polsce. Wynika to z faktu, 

że dotychczasowi właściciele (głównie samorządy) wystawiają takie przedsiębiorstwa na sprzedaż, 

gdyż nie są w stanie sprostać kapitałochłonnym inwestycjom, które są z kolei konieczne, aby istniejące 
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zakłady (elektro)ciepłownicze dostosować do zaostrzonych norm emisji, jakie zaczną obowiązywać 

po 2012 r.8 

Francuski Électricité de France (EdF) systematycznie inwestuje także w Elektrociepłownię 

Kraków, której posiada większościowe udziały. Całkowite nakłady francuskiej grupy energetycznej 

w okresie 1997-2008 w krakowską elektrociepłownię szacowane są na 150 mln USD. 

Górnictwo i wydobywanie

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w zakresie górnictwa i wydobywania jest 

w Małopolsce niewielkie i ogranicza się głównie do wydobywania kruszyw dla przemysłu budowlanego 

i drogownictwa. Dwie trzecie zainwestowanego kapitału przypada na francuski Lafarge, który od  

2006 r. jest właścicielem Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych w Rudawie (zakłady 

w siedmiu miejscowościach Małopolski) oraz żwirowni w Jagnówce (powiat brzeski). Na terenie 

powiatu brzeskiego w żwirownie zainwestowały też inne zagraniczne firmy: niemiecki RMC 

(w Jagnówce), meksykański Cemex (w Borzęcinie) oraz amerykański Central European Recovery 

Holdings (Slag Recycling Żwirownia Bielcza-Krężel). 

Budownictwo

Nakłady podmiotów zagranicznych w małopolskie firmy budowlane wyniosły w okresie 

1989-2008 128 mln USD, z czego 2/3 przypada na firmy specjalizujące się w budowie obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, 1/5 na przedsiębiorstwa zajmujące się wznoszeniem budynków, reszta 

zaś na przedsiębiorstwa świadczące usługi w specjalistycznych robotach budowlanych. W 2008 r. 

nie odnotowano znaczniejszych inwestycji w branży. Głównym inwestorem w Małopolsce pozostaje 

Mota-Engil. Siedziba polskiego oddziału portugalskiej korporacji znajduje się w Krakowie, ponadto 

posiada ona oddziały w Tarnowie i Wadowicach. Innymi dużymi inwestorami są szwedzka Skanska 

(Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Krakowie) oraz hiszpańska Grupo Ferrovial, która 

poprzez Budimex Dromex kontroluje Mostostal Kraków. Austriacką firmę budowlaną Re-Bau kupiła 

w 2008 r. krakowska firma J+K Construction.

Handel

Sumaryczna wartość nakładów poniesionych dotychczas przez zagranicznych inwestorów 

w działalność handlową w Małopolsce przekroczyła w 2008 r. 1 mld USD. Stanowi to niespełna 9% 

ogółu inwestycji zagranicznych zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego w latach 

1989-2008 (tab. 4.). Zdecydowaną większość nakładów pochłonęły inwestycje w handlu detalicznym 

(80%). Prawie 1/5 inwestycji przypadła na handel hurtowy, pozostałe nakłady wiązały się z handlem 

pojazdami samochodowymi i naprawą pojazdów. Do najważniejszych zagranicznych inwestorów 

w branży handlowej od lat należą operatorzy sieci hipermarketów. Pierwszą trójkę największych 

inwestorów stanowią: Tesco, Carrefour oraz Metro.

8 Zob. Ruszyła walka o małe elektrociepłownie, The Wall Street Journal Polska, 25 lipca 2008 r.
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Udział firm z kapitałem zagranicznym w ogólnej powierzchni sprzedaży w województwie 

małopolskim wyniósł na koniec 2008 r. 14,9% i był o 5,5% punktu procentowego niższy niż 

średnia krajowa (Rynek wewnętrzny… 2009). Własnością zagraniczną są przede wszystkim sklepy 

wielkopowierzchniowe (powierzchnia sprzedaży ponad 2 tys. m2), w tym hipermarkety9 oraz centra 

handlowe. Zdecydowana większość obecnych w Małopolsce sieci hipermarketów (wyjątkiem jest 

sieć delikatesów Alma i Bomi) i praktycznie wszystkie sieci dyskontowe10 są własnością zagraniczną. 

Inwestorzy zagraniczni mają też duży udział wśród sieci supermarketów, przy czym niektóre 

z nich prowadzone są jedynie na podstawie umów franczyzowych z zagranicznymi partnerami   

(np. Intermarché, niektóre obiekty Leclerc).

Tab. 4. Struktura inwestycji zagranicznych w handlu w latach 1989-2008 według sekcji i działów PKD

Źródło: badania własne.

Inwestycje w sektorze handlowym w latach 1989-2008 charakteryzowały się znaczną 

zmiennością rocznej wartości BIZ. W 2008 r. poniesiono nakłady w wysokości 118,1 mln USD, które 

niemal dorównywały najwyższym wartościom inwestycji zagranicznych w handlu z lat 2000-2001. 

Prawie 90% zaangażowanego kapitału przypadło na handel detaliczny. Inwestycje o wartości co 

najmniej miliona USD poniosło kilkanaście podmiotów, jednak 2/3 nakładów skupia dwóch dużych 

inwestorów: francuska grupa Association Familiale Mulliez (właściciel budowanego hipermarketu 

Auchan w Krakowie oraz sklepów Elea11 w Krakowie i Tarnowie) oraz portugalska Jeronimo Martins 

(właściciel sieci sklepów Biedronka).

Całość nakładów Association Familiale Mulliez, szacowanych na ponad 40 mln USD, przypada na 

inwestycję w nowy hipermarket Auchan (18 800 m2) mieszczący się w centrum handlowo-usługowym 

Bonarka City Center w Krakowie. Auchan jest właścicielem części tego obiektu, a nie jego najemcą 

jak inne firmy handlowe, stąd wysokie nakłady inwestycyjne. Zaangażowanie inwestycyjne koncernu 

Jeronimo Martins polegało na zakupie udziałów w spółce Plus Discount i przejęciu należącej do 

niej sieci sklepów dyskontowych (w tym kilkunastu obiektów w Małopolsce), a także uruchomieniu 

kolejnych sklepów Biedronka na terenie województwa.

Do grona inwestorów, którzy ponieśli nakłady w 2008 r. pomiędzy 1 a 10 mln USD, należą 

niemieckie sieci Kaufland i Lidl, kontrolowane przez Schwarz Gruppe oraz francuski Carrefour. 

Pozostali inwestorzy w handlu detalicznym zainwestowali łącznie około 13 mln USD. Firmy z tego 

grona, które zainwestowały ponad 1 mln USD to m.in.: Intersport, Statoil i Rossmann. Warto jeszcze 

9 Zgodnie z definicją GUS, za hipermarket uznaje się sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 2 500 m2, sprzedający żywność oraz 
inne towary konsumpcyjne i artykuły przemysłowe.

10 Dyskont (sklep dyskontowy) to sklep o powierzchni sprzedaży zazwyczaj nie mniejszej niż 300 m2, charakteryzujący się 
ograniczonym asortymentem i stosunkowo niskimi cenami.

11 Od 2009 r. działają pod marką Simply Market.
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wspomnieć o duńskiej firmie JYSK, zajmującej się handlem artykułami wyposażenia wnętrz, która 

w 2008 r. otworzyła w Krakowie swój pierwszy sklep w regionie. Nowym inwestorem w Małopolsce 

jest również sieć osiedlowych supermarketów Netto, należąca do duńskiego koncernu Dansk 

Supermarked.

Z sumy prawie 15 mln USD, jakie zainwestowano w 2008 r. w handel hurtowy, największe 

nakłady poniosła spółka WKT Polska, należąca do brytyjskiego przedsiębiorstwa Fibreglass Insulations. 

Firma zajmuje się sprzedażą izolacji technicznych, budowlanych oraz systemów do suchej zabudowy 

wnętrz. Największymi inwestorami w handlu hurtowym pozostają przedsiębiorstwa niemieckie: OBI 

AG (Tegelmann)12 oraz Selgros Cash & Carry (kontrolowane przez firmy Rewe i Otto Versand), które 

łącznie poniosły dotychczas nakłady w wysokości ponad 40 mln USD. 

Usługi

Sumaryczna wartość inwestycji zagranicznych zrealizowanych na terenie województwa 

małopolskiego w sektorze usług (sekcje H-S według klasyfikacji PKD 2007) w latach 1989-2008 

wyniosła 5 062 mln USD, co stanowiło 42% ogółu inwestycji zagranicznych w regionie. Największe 

nakłady poniesiono na działalność finansową i ubezpieczeniową (43% wartości nakładów w sektorze 

usług), a następnie w obsłudze rynku nieruchomości (30%), informacji i komunikacji (14%) oraz 

działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (6%). Łączny udział nakładów 

w pozostałych sekcjach omawianego sektora wyniósł 7% (rys. 7.).

Rys. 7. Udział wybranych gałęzi w inwestycjach zagranicznych w usługach.
Źródło: badania własne.

12 W Polsce zarejestrowane jako Superhobby Dom i Ogród Sp. z o.o.
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Inwestycje w usługi stanowiły w 2008 r. ponad 2/3 ogółu nakładów inwestycyjnych w województwie 

małopolskim (1 391 mln USD) (tab. 5.). Największe inwestycje w tym sektorze – 880 mln USD 

– poniesiono na działalność finansową i ubezpieczeniową (prawie 2/3 ogółu nakładów w usługi). 

Znacznych inwestycji dokonano również w działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości 

(1/4 ogółu BIZ w sektorze usług w 2008 r.). Inwestycje w informację i komunikację, działalność 

związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, transport i gospodarkę magazynową, 

działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz opiekę zdrowotną i pomoc społeczną stanowiły 

łącznie zaledwie 12,2% ogółu nakładów na usługi. W sekcjach takich jak: działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca (N), edukacja (P), działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją (R) oraz pozostałej działalności usługowej (S) nie zanotowano w 2008 r. inwestycji 

o wartości powyżej 1 mln USD.

Tab. 5. Struktura inwestycji zagranicznych w usługach w latach 1989-2008 według sekcji i działów PKD

Źródło: badania własne.
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Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Wartość BIZ w branży finansowej i ubezpieczeniowej przekroczyła w latach 1989-2008 dwa 

miliardy USD i jest to głównie wynik inwestycji w jeden podmiot – Bank BPH (większość kapitału 

zaangażowano w kolejne przejęcia jego udziałów). W 2008 r. po raz pierwszy od kilku lat miały 

miejsce duże inwestycje w tej sekcji. Kwota kapitału zainwestowanego w działalność finansową 

i ubezpieczeniową w 2008 r. była ponad czterokrotnie większa niż łączne nakłady z lat 2000-

2007. Wartość inwestycji w działalność finansową i ubezpieczeniową w 2008 r. ponad dwukrotnie 

przekroczyła sumę nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie przemysłowym (czyli sekcji PKD, 

w którą niezmiennie od 2000 r. inwestowano najwięcej kapitału zagranicznego). Dominująca pozycja 

nakładów na działalność finansową i ubezpieczeniową w strukturze inwestycji w usługi wynika głównie 

z zaangażowania jednego wielkiego inwestora – General Electric – który poprzez GE Money Bank 

w czerwcu 2008 r. sfinalizował przejęcie Banku BPH za ponad 850 mln USD, co było największą 

inwestycją w regionie w tym roku. General Electric stał się dzięki tej transakcji drugim największym 

inwestorem zagranicznym w Małopolsce.

Pozostałe inwestycje w działalność finansową i ubezpieczeniową wiązały się głównie 

z zaangażowaniem średnich inwestorów: szwajcarskiego UBS (otworzył na terenie Kraków Business 

Park w Zabierzowie swoje centrum usług wspólnych, w którym wykonuje się zaawansowane analizy 

finansowe na potrzeby oddziałów banku), Allied Irish Bank (otwarcie kilku nowych placówek Banku 

Zachodniego WBK), a ponadto niemieckiego Allianz i amerykańskiego Citibank.

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Nakłady inwestycyjne w obsługę rynku nieruchomości wyniosły w ostatnim dwudziestoleciu  

1  519 mln USD. Większość tej sumy (56%) została przeznaczona na budowę 

nowych obiektów. Zakup istniejących budynków od inwestorów polskich 

i zagranicznych stanowił 42% ogółu wydatków w tej sekcji. W samym 

2008 r. inwestycje greenfield zdecydowanie dominowały nad przejęciami, składając się na 

98% ogółu nakładów w omawianej sekcji. Warto zaznaczyć, że nie odnotowano w tym roku  

przejęć przekraczających kwotę 5 mln USD, podczas gdy w poprzednich latach miały miejsce transakcje 

o wartości kilkudziesięciu mln USD.

Wartość nakładów inwestycyjnych w 2008 r. wyniosła 341 mln USD co stanowi prawie 1/5 ogółu 

dotychczasowych inwestycji w obsługę rynku nieruchomości. Wartość inwestycji była zdecydowanie 

większa niż w poprzednim roku (238 mln USD w 2007 r.) i prawie dorównywała rekordowej sumie 

z roku 2006 (387 mln USD). Największy wpływ ma tu działalność deweloperów wynajmujących 

powstałe obiekty pod działalność handlową, rozrywkową lub biznesową. Zdecydowana większość 

inwestycji została poniesiona w Krakowie i jego najbliższym otoczeniu.

Największe nakłady w 2008 r. – ponad 230 mln USD – poniosła spółka Roland Investments 

(należąca do węgierskiego TriGránit Holding oraz austriackiego Immoeast), która zainwestowała 

w budowę centrum handlowo-usługowego Bonarka City Center. Jest to największa realizowana obecnie 

inwestycja na małopolskim rynku nieruchomości. Znaczących inwestycji dokonano w rozbudowę 

Kraków Business Park w gminie Zabierzów. Do grona dużych inwestorów należy zaliczyć także 
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duński TK Development, który w 2008 r. poniósł nakłady w wysokości przekraczającej 15 mln USD 

na budowę Galerii Sandecja w Nowym Sączu oraz Galerii Tarnovia w Tarnowie. Ponad 10 mln USD 

zainwestowała również spółka Panattoni Development Company w budowę centrum logistycznego 

Panattoni Park Kraków w Skawinie.

Wśród średnich inwestorów należy wymienić m.in. hiszpańską grupę Aldesa, która zainwestowała 

w 2008 r. prawie 10 mln USD w budowę biurowca Diamante Plaza. Nakłady inwestycyjne poniesione 

przez amerykańskich inwestorów w budowę Galerii Handlowej Niwa w Oświęcimiu szacowane są na 

8-9 mln USD. Podobną sumę zainwestowała spółka Globe Trade Centre, kontrolowana przez izraelską 

Kardan Group – nakłady zostały poniesione na realizację biurowej części Galerii Kazimierz, Centrum 

Biurowego Kazimierz oraz biurowca Pascal. Pozostali średni inwestorzy w tej sekcji to brytyjski 

Hunter Property Fund (przejęcie budynku biurowo-magazynowego od spółki Lynka) oraz szwajcarski 

Cofra Holding (zakup nieruchomości należących do sklepów Komfort). W prace związane z budową 

kompleksu biurowego Enterprise Park na krakowskim Zabłociu zainwestował irlandzki Quinlan 

Private.

Zdecydowana większość powierzchni biurowej w Małopolsce znajduje się w Krakowie oraz 

sąsiadującej z nią gminie Zabierzów. Decydujący wpływ na taką sytuację ma lokalizacja licznych 

parków biurowych (m.in. Buma Square Business Park, Rondo Business Park, Centrum Biurowe 

Lubicz oraz zespół biurowców Galileo/Newton/Edison), a także największy w Małopolsce kompleks 

biurowy Kraków Business Park. 

W 2008 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Krakowie oraz gminie 

Zabierzów wyniosły około 312 tys. m2. Stawia to Kraków na trzecim miejscu w Polsce (tuż za 

Wrocławiem). Zdecydowanym liderem jest Warszawa z powierzchnią 2,9 mln m2 (Marketbeat 

2008). Wielkość nowo oddanej powierzchni biurowej w 2008 r. wyniosła 25,5 tys. m2, była zatem 

zdecydowanie mniejsza niż w 2007 r., kiedy oddano ponad 50 tys. m2 powierzchni biurowej (Rynek 

powierzchni biurowych 2009). Należy odnotować, że w 2008 r. we Wrocławiu oddano do użytku 

biura o powierzchni aż 100 tys. m2, nie dziwi zatem fakt, że Kraków spadł pod tym względem na 

trzecią pozycję. Wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej utrzymuje się na poziomie 1-2%. 

Jednym z czynników, które wpłynęły na jego niską wartość, jest z pewnością ograniczona podaż 

nowej powierzchni w 2008 r. Większość nowoczesnej powierzchni biurowej istniejącej na obszarze 

aglomeracji krakowskiej znajduje się w posiadaniu inwestorów zagranicznych.

Wśród największych inwestycji w obiekty biurowe zakończonych w 2008 r. należy wymienić 

biurowiec Edison, którego inwestorem jest Globe Trade Centre. Ciągłej rozbudowie podlegał Kraków 

Business Park, w 2008 r. na terenie kompleksu trwała budowa dwóch biurowców o łącznej powierzchni 

biurowej wynoszącej 25 tys. m2.

W 2009 r. na rynek trafią projekty, których budowa rozpoczęła się w czasach zwiększonego 

zapotrzebowania na powierzchnie biurowe. Prognozy na 2009 r. zakładają oddanie do użytku w Krakowie 

i jego najbliższym otoczeniu ponad 100 tys. m2 powierzchni biurowej (Rynek powierzchni biurowych 

2009). Należy jednak podkreślić, że kilka inwestycji wstrzymano w trakcie realizacji. Przerwano m.in. 

budowę biurowca Pascal oraz kompleksu Enterprise Park. Wstrzymano także decyzję o budowie 

biurowców Bonarka 4 Business, których budowę w sąsiedztwie centrum handlowego Bonarka City 

Center planowała węgierska firma TriGránit.
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Informacja i komunikacja

Najwięcej nakładów w tej gałęzi przeznaczono od 1989 r. na inwestycje telekomunikacyjne 

(262 mln USD) oraz na działalność informatyczną (241 mln USD). Znaczące inwestycje poniesiono 

ponadto w portale internetowe, klasyfikowane w dziale „działalność usługowa w zakresie informacji” 

(109 mln USD). W samym 2008 r. wartość inwestycji w informatykę (44 mln USD) była znacznie 

wyższa niż nakłady przeznaczone na telekomunikację (19 mln USD). Łączna suma nakładów w tej 

sekcji w 2008 r. stanowiła 5,7% wartości ogółu inwestycji w sektorze usług.

Inwestycje w branży informatycznej były w głównym stopniu efektem zaangażowania Allied 

Irish Bank, który poprzez kontrolowane kapitałowo fundusze zakupił część akcji Comarchu za  

36 mln USD. Kolejną dużą transakcją było przejęcie centrum rozwoju oprogramowania francuskiej 

firmy informatycznej Robobat przez amerykański Autodesk. Do grona średnich inwestorów należy 

amerykańska firma Sabre, która poniosła nakłady na rozbudowę swojego oddziału. W centrum 

rozwojowym Sabre (z oddziałami w Zabierzowie i Krakowie) tworzone jest oprogramowanie dla linii 

lotniczych i biur podróży.

O ile w branży informatycznej obserwujemy w 2008 r. zdecydowaną dominację jednego 

inwestora, to wysokość nakładów na telekomunikację jest wynikiem zaangażowania kilku podmiotów. 

Najwięksi inwestorzy wśród nich to: Novator Telecom i Third Avenue Management, zaangażowane 

w firmę telekomunikacyjną Netia i jej spółkę zależną Internetia (są ich współudziałowcami). Każde 

z tych przedsiębiorstw poniosło w 2008 r. nakłady przekraczające 3 mln USD. 

W działalność usługowa w zakresie informacji zaangażowanych jest dwóch dużych inwestorów 

- niemiecka korporacja Bauer Media, która kontroluje portal internetowy Interia.pl, oraz  spółka 

z mniejszościowym kapitałem luksemburskim – ITI Group (inwestycje w rozwój Grupy Onet.pl, m.in. 

budowę serwerowni). 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Ponad 300 mln USD zainwestowano dotychczas w działalność związaną z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi, co stawia ją na czwartym miejscu w strukturze nakładów kapitału 

zagranicznego w usługach w Małopolsce. Zdecydowana większość BIZ w tej gałęzi, a zwłaszcza 

w nowe obiekty, trafiła do Krakowa. 

W 2008 r. wartość nakładów wyniosła 36 mln USD, co stanowiło 2,6% ogółu inwestycji 

w usługach. Zdecydowana większość zainwestowanego kapitału przypada na firmy działające 

w branży hotelarskiej. Największym inwestorem w 2008 r. było austriackie przedsiębiorstwo UBM 

Realitätenentwicklung na budowę hotelu Park Inn w Krakowie. Drugą największą inwestycją był 

zakup 50% udziałów od firmy UBM w czterogwiazdkowym hotelu Andel’s przez przedsiębiorstwo 

Warimpex (kapitał austriacki). Obiekt został wybudowany w 2007 r. w ramach joint venture firm 

UBM i Warimpex. Transakcja przejęcia udziałów opiewała na kwotę około 13 mln USD. Kolejnym 

inwestorem była francuska grupa Accor. Przedsiębiorstwo zainwestowało dotychczas w Małopolsce 

blisko 70 mln USD. W 2008 r. poniosło nakłady w wysokości ponad 7 mln USD, m.in. na budowę 

hoteli Etap Bronowice oraz Ibis, a także zwiększenie swoich udziałów w spółce Orbis, dzięki czemu 

stało się jej większościowym udziałowcem.
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Wartość nakładów w usługi gastronomiczne była w 2008 r. niewielka (łącznie 1,5 mln USD). 

Największym inwestorem w gastronomii jest nadal American Restaurants.

Transport i gospodarka magazynowa

Nakłady podmiotów zagranicznych w transporcie i działalności magazynowej w latach 1989-

2008 wyniosły 82 mln USD, z czego w samym 2008 r. zainwestowano ponad 1/3 tej kwoty (30 mln 

USD). Największych inwestycji dokonano w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej 

transport. Całość nakładów poniosła tu hiszpańska spółka Ascan, która realizowała w 2008 r. budowę 

parkingu podziemnego w systemie koncesyjnym w centrum Krakowa. Powyższa kwota stanowiła 

ponad 90% kapitału zainwestowanego dotychczas w tę działalność w Małopolsce przez inwestorów 

zagranicznych. Firma Ascan stała się tym samym drugim największym inwestorem w Małopolsce 

w omawianej gałęzi obok amerykańskiego Rail World, który zaangażowany był w 2008 r. w rozbudowę 

Zakładu Taboru Kolejowego we Włosienicy. Niemiecki DHL poniósł przekraczające 5 mln USD 

nakłady na budowę centrum logistycznego w Niepołomicach.

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Wartość nakładów w tej sekcji PKD w 2008 r. wyniosła blisko 13 mln USD, co odpowiada blisko 

1/10 ogółu inwestycji w omawianą działalność w latach 1989-2008. Kwota kapitału zainwestowanego 

w działalność profesjonalną, naukową i techniczną stanowi niecały 1% ogółu inwestycji w usługi 

w 2008 r. Wśród największych dotychczasowych inwestorów w tej branży przeważają centra usług 

(m.in. Shell, International Paper, Capgemini, Accounting Plaza, Philip Morris International), a także 

centra techniczne (takie jak Delphi, Lurgi czy CH2M HILL). Należy jednak podkreślić, że mimo 

stosunkowo niewielkiego zaangażowania kapitału przez zagraniczne centra usług (dotychczas niecałe 

110 mln USD), pełnią one istotną rolę ze względu na wielkość zatrudnienia – w 37 centrach usług 

w aglomeracji krakowskiej na koniec 2008 r. pracowało 12,3 tys. osób (Micek i in. 2010).

W 2008 r. nakłady przekraczające 1 mln USD poniosło czterech inwestorów, jednak żaden 

z nich nie zaangażował więcej niż 4,5 mln USD. Największym inwestorem w tym roku był brytyjsko-

holenderski koncern petrochemiczny Shell, który rozbudował istniejące od 2006 r. wielozadaniowe 

centrum usług wspólnych, znajdujące się na terenie Kraków Business Park w Zabierzowie. Pozostali 

średni inwestorzy to: International Paper (rozwój centrum usług wspólnych), amerykański Argos 

(zajmujący się usługami tłumaczeniowymi i lokalizacyjnymi13) oraz niemiecki koncern Lurgi (rozwój 

centrum technicznego w Krakowie).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Inwestycje zagraniczne w opiekę zdrowotną i pomoc społeczną wyniosły dotychczas 

w Małopolsce 26,5 mln USD, z czego zdecydowaną większość poniesiono w opiece zdrowotnej. 

Również w 2008 r. najbardziej znaczące były nakłady w tej branży, stanowiąc 80% z blisko 11 mln 

USD zainwestowanych w tej sekcji. Brytyjski fundusz Mid Europa Partners (największy inwestor w tej 

gałęzi w regionie) zainwestował w zakup Centrum Medycznego LIM oraz spółki medycznej Promedis, 

13 W informatyce lokalizacja oznacza tłumaczenie interfejsu użytkownika oraz dokumentacji programu. 
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które, jakkolwiek mają siedzibę poza województwem małopolskim, to w Krakowie posiadają swoje 

placówki. Drugim z inwestorów jest Nedbank Group, który poniósł nakłady w Uzdrowisko Szczawnica, 

m.in. na odkupienie części udziałów spółki od Skarbu Państwa. W 2008 r. trwała rozbudowa obiektów 

sanatoryjnych prowadzona przez należącą do inwestora spółkę Thermaleo. 
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4. Kraje pochodzenia kapitału

Najwięcej inwestycji do Małopolski trafia z krajów europejskich (66,2%). Na drugim miejscu 

plasują się kraje Ameryki Północnej, przy czym bezwzględnie dominującym inwestorem są tutaj Stany 

Zjednoczone. Małopolska wpisuje się tym samym w trendy globalne – największy napływ inwestycji 

ma miejsce z państw tzw. „starej Unii” (UE-15) i Stanów Zjednoczonych (Karaszewski 2008). Napływ 

z krajów azjatyckich jest znacznie skromniejszy i nie sięga 5% inwestycji ogółem (tab. 6.).

Dwa kraje – USA i Niemcy są źródłem prawie połowy inwestycji zaangażowanych w regionie 

w latach 1989-2008. Amerykańskie firmy były szczególnie aktywne w 2008 r.  Stany Zjednoczone stały 

się największym inwestorem w województwie małopolskim, detronizując inwestorów niemieckich. 

Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych byli w równiej mierze zainteresowani inwestycjami 

w przemysł, jak i w usługi (po około 50%), natomiast znikome było ich zainteresowanie branżą 

handlową. W ostatnim roku firmy ze Stanów Zjednoczonych dokonały inwestycji na łączną kwotę  

1 028 mln USD (z czego 83% General Electric), do najważniejszych należy zaliczyć związane z sektorem 

bankowym, energetycznym i przetwórstwem przemysłowym. Warto zwrócić uwagę, że zaangażowanie 

kapitału amerykańskiego ponad dziesięciokrotnie przekracza udział tego kraju w handlu zagranicznym 

Małopolski. 

Kapitał niemiecki przez długi czas skupiał największą cześć nakładów w regionie, a zaangażowanie 

firm niemieckich przekroczyło 2,5 mld USD na koniec 2008 r. Inwestorzy niemieccy na tle 

przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych bardziej angażowali się w usługi. Kolejna cecha odróżniająca 

działania firm niemieckich od amerykańskich to znacznie większy udział środków zainwestowanych 

w handel (10,6%). W samym 2008 r. przedsiębiorcy z Niemiec zaangażowali w swoje projekty nakłady 

rzędu 135 mln USD. Udział kapitału niemieckiego w nakładach inwestycyjnych jest bardzo zblizony 

do roli, jaką Niemcy odgrywają w handlu zagranicznym województwa małopolskiego. 

Poza wymienionymi krajami najwięcej kapitału napłynęło do Małopolski z trzech krajów „starej 

Unii”: Wielkiej Brytanii, Francji i Danii. Ze Zjednoczonego Królestwa, na koniec 2008 r., było to 

ponad 1 590 mln USD, co stanowiło 13,3% ogółu inwestycji. Z Francji pochodziło 8,6%, a z Danii 

3,4% wartości inwestycji. Inwestorzy z Wielkiej Brytanii i Danii byli szczególnie aktywni w ostatnim 

dziesięcioleciu, dzięki czemu ich nakłady przewyższyły inwestycje chorwackie i holenderskie. 

Wysoka pozycja Chorwacji po pierwszej dekadzie transformacji wiązała się z pojedyńczą inwestycją, 

nakłady duńskie były nieco bardziej zdywersyfikowane. Warto zaznaczyć, że po 2003 r. lista pięciu 

krajów, z których pochodzi najwięcej zainwestowanego kapitału zawiera te same państwa, odmiennie 

kształtuje się tylko ich kolejność. Poza zmianą lidera (USA zamiast Niemiec) w ostatnim pięcioleciu 

wzrósł udział Wielkiej Brytanii, co pozwoliło jej przesunąć się z czwartej na trzecią pozycję. 

Siedemnaście krajów zainwestowało kwoty stanowiące co najmniej 1% całkowitych nakładów 

kapitału zagranicznego w województwie małopolskim. Na koniec 1998 r. takich państw było 12, a na 

koniec 2003 – 13. Ogólnie wzrasta liczba krajów inwestujących w Małopolsce, czemu towarzyszy 

dekoncentracja nakładów (tab. 7.). Pięć krajów o najwyższych wartościach inwestycji skupiało na 

koniec 2008 r. 73,5% BIZ, o 6 punktów procentowych mniej niż do końca 1998 r. Piętnaście krajów 

o najwyższych inwestycjach było źródłem ponad 90% nakładów.  
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Tab. 6. Struktura inwestycji zagranicznych w latach 1989-2008 według kraju pochodzenia oraz rodzaju 
działalności

Źródło: badania własne.

Tab. 7. Koncentracja inwestycji zagranicznych w Małopolsce według liczby krajów (%)   

Źródło: badania własne.
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Poza wymienionymi już Stanami Zjednoczonymi i Niemcami, w 2008 r. dużą aktywnością  

wykazali się inwestorzy z Węgier, Wielkiej Brytanii i Francji. W przypadku Węgier całość tych środków 

pochłonęła budowa centrum usługowo-handlowego Bonarka City Center. Nakłady w przypadku 

inwestorów z Wysp Brytyjskich wiązały się z większą liczbą przedsięwzięć, ale gros z nich przypadało 

na ArcelorMittal Poland. Głównymi inwestorami z Francji były natomiast korporacje Valeo i należący 

do rodziny Mulliez hipermarket Auchan.

Z krajów sąsiadujących z Polską pochodzi 2 800 mln USD, czyli 23% ogółu inwestycji 

w Małopolsce. W grupie tej niekwestionowanym liderem pozostają Niemcy z blisko 90% udziałem. 

Wśród pozostałych sąsiadów Polski największe zaangażowanie widoczne jest w przypadku Czech (jeden 

duży projekt w energetyce oraz niewielkie inwestycje w handlu). Nieduże środki pochodzą ponadto 

z Rosji, Słowacji i Ukrainy, ich łączna wartość nie przekracza jednak 20 mln USD. Charakterystyczne, 

że zaangażowanie firm czeskich niemal dwukrotnie przekracza udział Czech w handlu zagranicznym 

Małopolski, podczas gdy rola Rosji, Ukrainy i Słowacji jest wielokrotnie większa w obrotach 

handlowych niż w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Rozpatrując kierunki napływu kapitału wedlug ugrupowań gospodarczych, widoczne jest bardzo 

duże znaczenie krajów Unii Europejskiej (rys. 8.). Z państw tak zwanej „starej Unii” napłynęło do 

Małopolski 7 020 mln USD (58,5% ogółu inwestycji). Stanowiło to aż 88,0% całości nakładów firm 

europejskich. Nakładami powyżej 1 mld USD mogą wykazać się Niemcy, Wielka Brytania i Francja, 

a zaangażowanie ośmiu kolejnych państw przekroczyło 100 mln USD. 

Rys. 8. Pochodzenie kapitału zagranicznego w Małopolsce według państw i wybranych organizacji 
gospodarczych.
Źródło: badania własne.

Z państw członkowskich EFTA do województwa napłynęło ponad 232 mln USD, w tym 

najwięcej bo prawie 2/3 ze Szwajcarii (wynajem nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i materiały 

izolacyjne). Norweskie inwestycje dotyczyły między innymi produkcji aluminium, dystrybucji paliw 

płynnych, a te z Liechtensteinu – odlewnictwa i obróbki metali nieżelaznych. 
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Strumień inwestycji od dawnych partnerów gospodarczych z bloku wschodniego i RWPG jest 

wyraźnie mniejszy w porównaniu z państwami Europy Zachodniej. Z tej części Europy pochodzi tylko 

697 mln USD. Z państw tworzących Grupę Wyszehradzką trafiło do Małopolski 451 mln USD, czyli 

3,7% ogółu inwestycji i 5,7% inwestycji europejskich. 

Około 270 mln USD to wartość inwestycji z państw rejonu Pacyfiku (APEC i ASEAN), 

największy udział mają w nich firmy japońskie, singapurskie i australijskie. Cechą wspólną inwestycji 

z tych krajów jest niemal wyłącznie zainteresowanie sektorem przemysłowym. Przedsiębiorstwa 

z Australii zainwestowały ponad 116 mln USD, głównie w przemyśle (przede wszystkim w produkcję 

opakowań z metali) i usługach w postaci wynajmu nieruchomości. Inaczej jest w przypadku Izraela, 

gdzie aż 4/5 z 233 mln USD stanowią inwestycje w obsłudze nieruchomości.

Najwięcej kapitału zainwestowanego w małopolski przemysł (tab. 8.) pochodziło ze Stanów 

Zjednoczonych (27%). Firmy amerykańskie zaangażowane były głównie w produkcję opakowań, 

przemysł papierniczy i poligraficzny, a także w energetykę. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii były 

źródłem 20% nakładów w przemyśle, przy czym w przeciwieństwie do bardziej zdywersyfikowanej 

struktury nakładów amerykańskich dominował kapitał jednego inwestora (ArcelorMittal).  Brytyjczycy 

inwestowali ponadto w produkcję urządzeń elektrycznych i wyrobów z surowców mineralnych. Na 

trzecim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z Niemiec, których nakłady w przemyśle pochłonęły 

761 mln USD (13%). Niemieckie inwestycje w przemysł charakteryzowały się znacznie większym 

rozproszeniem. Dominowały przedsięwzięcia małe i średnie, duże stanowiły około 1/3 całości 

nakładów w działalność przemysłową. Największe inwestycje z Niemiec dotyczyły produkcji urządzeń 

elektrycznych, produkcji artykułów spożywczych oraz wytwarzania pojazdów samochodowych. 

Najwięcej kapitału w samym 2008 r. napłynęło do przemysłu z Wielkiej Brytanii (28,0%), a następnie 

ze Stanów Zjednoczonych (18,2%), Niemiec (15,3%) i Francji (12,8%). 

Tab. 8. Pochodzenie kapitału zagranicznego w poszczególnych branżach w latach 1989-2008 (%)  

Źródło: badania własne.

W małopolskim sektorze handlowym największym źródłem kapitału są Niemcy, a następnie 

Francja i Wielka Brytania. W 2008 r. liderem były firmy francuskie (2/5 ze 118 mln USD), na drugim 

miejscu znalazły się Niemcy, a za nimi Wielka Brytania. Jedynie te trzy państwa charakteryzowowały 
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się nakładami przekraczającymi 100 mln USD. Znajdujący się na czwartym miejscu inwestorzy 

holenderscy zrealizowali projekty o wartości 77 mln USD, co stanowiło 7,2% całkowitych nakładów 

w handlu. Handel cechuje się największym skumulowaniem inwestycji, tzn. zdecydowana większość 

nakładów pochodzi z dominującego kraju lub krajów. Trzy wymienione państwa to aż 71,1% całości 

inwestycji w małopolskim sektorze handlowym. 

Liderem w usługach pozostają inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorcy z tego 

kraju zainwestowali w tym sektorze ponad 1 600 mln USD, tj. blisko 1/3 całości. Niewiele mniejsze 

były nakłady firm niemieckich (1 500 mln USD), na trzecim miejscu znajdują się firmy izraelskie, 

które zaangażowały 200 mln USD. Inwestycje ze Stanów Zjednoczonych kierowane były głównie 

do bankowości, a nastepnie telekomunikacji, obsługi nieruchomości i usług hotelarskich. Zebrane 

dane wskazują na utrzymywanie się trendu zaangażowania kapitału amerykańskiego w działalności 

ukierunkowane na duży, polski rynek wewnętrzny. Nakłady pochodzące z Niemiec skupiały się 

w działalności finansowej i obsłudze nieruchomości. Pozycja Izraela wynika przede wszystkim 

z dużych projektów w obsłudze nieruchomości. Największe nakłady w 2008 r. zrealizowały podmioty 

z USA i Węgier. 

Inwestycje amerykańskie odznaczają się wyższą kapitałochłonnością niż europejskie (opowiednio 

179 i 109 tys. USD na 1 pracownika). Przeciętna kapitałochłonność inwestycji państw europejskich 

jest jednak silnie zróżnicowana – nakłady na 1 pracownika w firmach niemieckich i duńskich osiągają 

wartość porównywalną dla firm amerykańskich, wyższa od średniej jest kapitałochłonność w firmach 

brytyjskich i austriackich, zaś znacznie niższa francuskich, holenderskich, a zwłaszcza włoskich, 

hiszpańskich i portugalskich. Skrajne zróżnicowanie kapitałochłonności cechuje inwestycje z krajów 

azjatyckich – od 649 tys. USD na jednego zatrudnionego w przypadku firm izraelskich do 72 tys. USD 

w firmach japońskich i 41 tys. USD w singapurskich.
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5. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych

Skutki inwestycji zagranicznych zaznaczają się przede wszystkim w skali lokalnej. Niezbędne jest 

więc bliższe przyjrzenie się rozmieszczeniu inwestycji zagranicznych na terenie Małopolski. Analizę 

rozmieszczenia przeprowadzono w oparciu o dwie główne cechy: wartość inwestycji oraz liczbę spółek 

z kapitałem zagranicznym. Zwrócono również uwagę na zróżnicowanie poziomu zaawansowania 

technologicznego firm w zależności od cech i położenia obszaru, w których są one zlokalizowane. Do 

identyfikacji zachodzących procesów posłużyły wskaźniki napływu inwestycji w trzech przedziałach 

czasowych: do 1998 r., 1999-2003 oraz 2004-2008. 

W niniejszym rozdziale zastosowano autorski podział województwa małopolskiego na typy 

obszarów. Region podzielono na: obszary leżące w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym14 

(Kraków, jego strefa podmiejska i strefa dojazdów do pracy), średnie miasta powyżej 20 tysięcy 

mieszkańców, małe miasta poniżej 20 tys. mieszkańców, obszary wiejskie położone wokół miast oraz 

pozostałe obszary wiejskie (zob. załącznik 6.). Dodatkowo zastosowano podział na obszary centralne 

i peryferyjne. Przyjęto za Domańskim i in. (2009), że tereny peryferyjne obejmują gminy położone 

poza KOM oraz w odległości większej niż 20 km od autostrady A4 i drogi krajowej nr 4. Za powiaty 

peryferyjne uznano te, których ponad 3/4 obszaru leży w wyżej określonych strefach. Przyjęto, że 

powiaty niezaliczone do peryferyjnych stanowią tereny centralne. 

Inwestycje zagraniczne według powiatów i typów obszarów

W Małopolsce można wyróżnić cztery obszary przyciągające inwestycje zagraniczne: 

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM), zachodnia uprzemysłowiona część regionu (powiaty: 

oświęcimski, chrzanowski, olkuski), położony przy drodze krajowej nr 4 powiat brzeski oraz stolice 

byłych województw – Nowy Sącz i Tarnów wraz z otaczającymi je powiatami ziemskimi (tab. 9, rys. 

9.). Na terenie KOM przedsiębiorcy zagraniczni ponieśli w latach 1989-2008 nakłady inwestycyjne 

w wysokości 9,7 mld USD (w tym 7,8 mld USD w Krakowie). W zachodniej części Małopolski wydano 

880 mln USD, w byłych stolicach województw – 667 mln USD, a w powiecie brzeskim – 526 mln 

USD. Inwestycje w wyżej wymienionych obszarach stanowią 98,3% ogółu nakładów w Małopolsce, 

przy liczbie ludności stanowiącej 2/3 ogółu zamieszkujących region.

Inwestycje zagraniczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca są najwyższe w Krakowie (10,2 tys. 

USD) oraz powiatach brzeskim (5,8 tys. USD) i wielickim (4,4 tys. USD). Najniższe inwestycje 

w odniesieniu do liczby mieszkańców (poniżej 500 USD na 1 osobę) odnotowano w powiatach: 

suskim, dąbrowskim, tarnowskim ziemskim, nowosądeckim ziemskim, tatrzańskim, proszowickim 

i wadowickim. Poza dużym i gęsto zaludnionym obszarem wokół Tarnowa wymienione wyżej powiaty 

znajdują się na terenach peryferyjnych. 

Na koniec 2008 r. ponad 71% wszystkich zagranicznych firm zarejestrowancyh w REGON 

w Małopolsce było zlokalizowanych w stolicy regionu (rys. 10.). Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców 

znajdujące się poza KOM skupiały ponad 9%, a gminy położone w KOM (bez Krakowa) ponad 

14 Wykaz gmin wchodzących w skład KOM przyjęto zgodnie z uchwałą nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
22 grudnia 2003 r.
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11% ogółu spółek zagranicznych. W sumie na obszarze KOM i innych terenach zurbanizowanych 

funkcjonowało 95,7% ogółu zagranicznych firm zarejestrowanych w Małopolsce. Tereny wiejskie 

położone poza KOM i dużymi miastami skupiały więc zaledwie 4,3% wszystkich spółek, w tym 1/3 

stanowiły podmioty położone w obszarach wiejskich otaczających małe i średnie miasta poza KOM.

Tab. 9. Inwestycje zagraniczne według powiatów 

Źródło: badania własne.

Rys. 9. Inwestycje zagraniczne według miejscowości.
Źródło: badania własne.
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Rys. 10. Rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego według typów obszarów.
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy REGON.

Niemal 83% spółek ma siedziby w 11 gminach, w których w każdej działa co najmniej 30 

podmiotów zagranicznych. Jedyną pozamiejską gminą w tym zestawieniu jest gmina Zabierzów, 

w której zarejestrowane są 43 spółki zagraniczne. Liczba spółek z kapitałem zagranicznym w Nowym 

Sączu i Tarnowie w przeliczeniu na 1 mieszkańca okazuje się stosunkowo niewielka. Stosunkowo 

duża liczba spółek znajduje się w małych miastach i gminach wiejskich strefy podmiejskiej Krakowa, 

na przykład w Świątnikach Górnych, Niepołomicach, Wieliczce i Zabierzowie. Na obszarach 

peryferyjnych funkcjonuje łącznie 10,6% ogółu spółek zagranicznych.

Największą koncentracją podmiotów zagranicznych przeliczoną na liczbę mieszkańców odznacza 

się Kraków, a następnie dziesięć gmin położonych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, 

w większości w strefie podmiejskiej Krakowa. 

Maleje dominacja Krakowa pod względem wartości inwestycji. Udział stolicy Małopolski 

w napływie inwestycji zagranicznych w regionie spadł z 66% w okresie 1999-2003 do 61% w latach 

2004-2008. Związane jest to m.in. ze spadkiem zagranicznych inwestycji w handlu; w latach 1998-

2003 poczyniono w nim w  Krakowie 338 mln USD inwestycji, a w kolejnych 5 latach 200 mln USD 

(rys. 11.).

Rys. 11. Inwestycje zagraniczne w powiatach w latach 1989-2008 według sektorów.
Źródło: badania własne.
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Wśród powiatów przyciągających duże inwestycje, największy, bo ponad  dwunastokrotny, wzrost 

BIZ w okresie 2004-2008 w stosunku do lat wcześniejszych miał miejsce w powiecie bocheńskim, 

a następnie myślenickim (wzrost ponad trzykrotny), krakowskim ziemskim, wielickim, chrzanowskim 

i oświęcimskim (dwu-, trzykrotny wzrost). Poza ostatnim wszystkie wyżej wymienione powiaty 

zanotowały ponad dwukrotny wzrost napływu inwestycji zagranicznych w przemyśle i budownictwie 

(tab. 10.). Mniejszy niż w latach 1999-2003 napływ inwestycji zagranicznych nastąpił w powiecie 

tatrzańskim, miechowskim i olkuskim. W powiecie suskim po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej 

nie odnotowano żadnej dużej i średniej inwestycji zagranicznej.

Bardzo duży był wzrost napływu przemysłowych inwestycji zagranicznych do stolicy regionu; 

średniorocznie przekroczył on w latach 2004-2008 wartość 210 mln USD. Tylko o połowę mniejsze 

były inwestycje zagraniczne w powiecie ziemskim krakowskim. W ostatnim pięcioleciu inwestycje 

zagraniczne w przemyśle przekroczyły średnioroczny poziom 40 mln USD jeszcze w trzech innych 

powiatach: wielickim, bocheńskim i brzeskim. 

W przypadku działalności handlowej przewaga Krakowa jest jeszcze większa niż w przemyśle 

i budownictwie. Inwestorzy zagraniczni wydali tu w latach 2004-2008 niemal 200 mln USD. Powyżej 

15 mln USD inwestycji handlowych w ostatnim pięcioleciu odnotowały również Tarnów oraz powiaty: 

krakowski ziemski, olkuski, tarnowski ziemski i wadowicki. 

Zdecydowanie największa jest przewaga Krakowa nad resztą regionu w sektorze usług. O ile 

bowiem w działalności przemysłowej w ostatnim pięcioleciu Kraków przyciągnął 1/3 ogółu inwestycji 

zagranicznych, a w handlu nieco ponad połowę, to w usługach inwestorzy zagraniczni ponieśli 

w Krakowie nakłady przekraczające 90% ogółu inwestycji w województwie. W latach 2004-2008 

nowe duże inwestycje usługowe zyskały również powiaty: krakowski ziemski, oświęcimski i miasto 

Nowy Sącz.

 
Tab. 10. Wartość inwestycji według sektorów i powiatów w latach 1999-2003 i 2004-2008 (w mln USD)

Źródło: badania własne.
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Po 1998 r. znacząco wzrosły inwestycje zagraniczne w KOM, również poza Krakowem – 

w jego strefach podmiejskiej i dojazdów do pracy. Ta pierwsza przyciągała w ostatnich pięciu latach 

średniorocznie ponad 110 mln USD inwestycji (tab. 11.). Znacznie mniej inwestycji zagranicznych 

odnotowano na pozostałych obszarach wiejskich po 2004 r., które jako jedyne zanotowały niższy napływ 

kapitału w porównaniu z okresem wcześniejszym. Stagnację w napływie kapitału zaobserwowano 

w małych miastach (poniżej 20 tysięcy mieszkańców). Rosną natomiast inwestycje na obszarach 

wiejskich otaczających małe i średnie miasta (poza KOM).

 
Tab. 11. Napływ inwestycji zagranicznych według typu obszaru i przedziałów czasowych

Źródło: badania własne.

Gminy KOM przyciągnęły 81% ogółu wartości inwestycji, tj. 9 722 mln USD. Jeszcze większy 

odsetek inwestycji (91%) skupia się wzdłuż korytarza 20 km od autostrady A4 i drogi krajowej nr 4. 

W sumie w obszarach peryferyjnych Małopolski do 2008 r. poniesiono 7,3% nakładów inwestycyjnych 

(875 mln USD). Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na obszary peryferyjne napłynęło 5,7% 

wartości inwestycji zagranicznych w regionie (tab. 12.). 

Tab. 12. Napływ inwestycji zagranicznych do małopolskich gmin według ich położenia

Źródło: badania własne.

Sięgające 3,8 mld USD inwestycje zagraniczne greenfield stanowią 31,6% wartości inwestycji 

zagranicznych w Małopolsce. Od 1989 r. w regionie powstało blisko 600 zakładów zagranicznych 

wybudowanych od podstaw. Koncentracja inwestycji greenfield w Krakowie jest mniejsza niż inwestycji 

ogółem. W stolicy regionu skupia się 64,6% ogółu wartości wszystkich inwestycji, 53% wartości 

inwestycji greenfield i 42,4% zakładów wybudowanych od podstaw. W porównaniu z wielkością 

inwestycji zagranicznych ogółem, w zakresie inwestycji greenfield pozytywnie wyróżniają się powiaty: 

wielicki (skupia 3,9% wartości inwestycji zagranicznych i 11,8% inwestycji greenfield w regionie), 

chrzanowski (2,7% i 5,1%) oraz myślenicki (1,9% i 3,6%). W wyżej wymienionych powiatach średnie 

nakłady inwestycyjne przypadające na jeden nowy zakład przekraczają 10 mln USD. Właśnie w tych 
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obszarach i w powiecie limanowskim widoczna jest przewaga wydatków w zagraniczne inwestycje 

w zakłady wybudowane od podstaw nad innymi typami inwestycji.

Rys. 12. Inwestycje zagraniczne na 1 mieszkańca według powiatów.
Źródło: badania własne.

Powiaty wielicki, chrzanowski i myślenicki stopniowo stają się skupieniami inwestycji (zwłaszcza 

przemysłowych), wzmacniając tym samym gospodarkę strefy metropolitalnej Krakowa i zachodniej 

uprzemysłowionej części województwa. W powiecie wielickim (głównie dzięki inwestycjom w gminie 

Niepołomice) inwestycje zagraniczne greenfield w przeliczeniu na 1 mieszkańca są najwyższe w całym 

regionie (rys. 12.) i o ponad 50% przekraczają analogiczną wartość wskaźnika dla stolicy Małopolski. 

Niski udział inwestycji greenfield wśród całości wydatków zagranicznych inwestorów notują powiaty: 

nowosądecki ziemski i bocheński, natomiast żadnych znaczących zagranicznych inwestycji greenfield 

nie odnotowano w powiecie proszowickim.

Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji greenfield w podziale na miejscowości, widoczna jest 

przewaga miast powiatowych nad pozostałymi jednostkami osadniczymi (mniejszymi miastami 

i wsiami). Chrzanów i Niepołomice zanotowały zbliżone czy nawet większe inwestycje w stosunku 

do ośrodków znajdujących się wyżej w hierarchii osadniczej, tj. Nowego Sącza i Tarnowa (rys. 13a.). 

Niewielkie są również inwestycje w strefie podmiejskiej tych dawnych miast wojewódzkich. Inwestycje 

greenfield dominują natomiast wśród inwestycji zagranicznych na terenie powiatu krakowskiego 

ziemskiego, gdzie zanotowano je w ponad 20 miejscowościach.
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Do hierarchii osadniczej regionu w dużo większym stopniu niż inwestycje greenfield nawiązują 

zagraniczne nakłady inwestycyjne w przejęcia. Wyjątkiem od tej prawidłowości są ponad 200-milionowe 

nakłady poniesione w 20-tysięcznej Skawinie, głównie na przejęcie tamtejszej elektrociepłowni. Jedynie 

w pojedynczych przypadkach (Tylicz, Klucze) obszary wiejskie odnotowały większe zagraniczne 

inwestycje o charakterze przejęć (rys. 13b.).

A                                                                                                B     
Rys. 13. Inwestycje zagraniczne według miejscowości: a) greenfield, b) przejęcia i prywatyzacje. 
Źródło: badania własne.

W latach 1999-2008 obserwowano stagnację zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym 

w małych i średnich miastach (tab. 13.). Na obszarach wiejskich zaobserwowano niewielki wzrost 

zatrudnienia, który najbardziej widoczny był wokół małych i średnich miast. Największy wzrost 

zatrudnienia miał miejsce w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, gdzie liczba zatrudnionych 

w firmach zagranicznych wzrosła z 24,2 tys. na koniec 1998 r., do 46,1 tys. w 2003 i do 73,2 tys. osób 

w 2008 r.

Tab. 13. Zatrudnienie w firmach zagranicznych (w tys. osób) według roku i typu obszaru 

Źródło: badania własne.

Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach zagranicznych odbywał się w ostatnich 10 latach na 

obszarze KOM i w pasie 20 km wzdłuż drogi krajowej nr 4 i autostrady A4. Przybyło tu ponad 55 tys. 

miejsc pracy w firmach zagranicznych (zdecydowana większość przed przystąpieniem Polski do Unii 
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Europejskiej). Równocześnie nieznacznie spadło (z 11,5 tys. w 1998 r. do 10,8 tys. dziesięć lat później) 

zatrudnienie w firmach zagranicznych na obszarach peryferyjnych, osiągając poziom 13,5% ogółu 

zatrudnienia w małopolskich firmach zagranicznych w 2008 r. (tab. 14.).

Tab. 14. Zatrudnienie w firmach zagranicznych (w tys. osób) według roku i położenia obszaru 

Źródło: badania własne.

Rozmieszczenie inwestycji a profil branżowy i technologiczny 

Identyfikacja wiodącego sektora i gałęzi pozwoliła na poznanie specyfiki poszczególnych 

terenów województwa w zakresie napływu inwestycji zagranicznych. W przypadku Krakowa są to 

usługi, które skupiają niemal 60% wartości inwestycji zagranicznych w mieście. Specyfiką Krakowa są 

duże inwestycje w sektorze bankowym, obsłudze nieruchomości i produkcji metali. Pozostałe większe 

ośrodki miejskie w Małopolsce cechuje najwyższy w regionie (ponad 17%) udział inwestycji w handlu 

w ogóle inwestycji zagranicznych. 

W przypadku innych obszarów Małopolski gros nakładów koncentrowało się w działalności 

przemysłowej (z budownictwem), przy czym najwyższy udział tego sektora zanotowano w strefie 

dojazdów KOM i w obszarach wiejskich (tab. 15.). Na obszarach peryferyjnych dominują inwestycje 

w przemyśle i budownictwie, które stanowią tam 2/3 ogółu inwestycji zagranicznych (tab. 16.). 

Relatywnie większe niż w pozostałych obszarach są tam inwestycje w handlu. 

Tab. 15. Struktura sektorowa inwestycji zagranicznych w Małopolsce według typu obszaru (%) 

Źródło: badania własne.

Analizę profilu branżowego poszczególnych typów obszarów przeprowadzono w oparciu 

o iloraz lokalizacji. Wskaźnik ten obliczono, dzieląc udział procentowy obszaru danego typu w liczbie 

spółek zagranicznych w danej branży gospodarki przez udział danego typu obszaru w liczbie spółek 

zagranicznych ogółem. Wysokie wartości ilorazu wskazują na ponadprzeciętne skupienie spółek danej 

branży na pewnym obszarze (tab. 17.).
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Tab. 16. Struktura sektorowa inwestycji zagranicznych w Małopolsce według położenia (%)

Źródło: badania własne.

 
Tab. 17. Specyfika branżowa  poszczególnych typów obszarów według ilorazu lokalizacji  

* Wymieniono działy PKD 2004 o ilorazach lokalizacji przekraczających wartość 2 – dla obszaru KOM, 1,5 
– dla małych i średnich miast, a 1 –  dla Krakowa oraz liczbie spółek równej co najmniej 5. Przyjęty wyjątkowo 
podział wg starej klasyfikacji (PKD 2004) wynikał z źródła informacji – bazy danych REGON.
Źródło: badania własne.

Specyfiką stolicy regionu jest obecność przemysłu poligraficznego oraz wyspecjalizowanych 

usług, m.in. obsługi nieruchomości i firm, usług wydawniczych, edukacyjnych. Strefa podmiejska 

KOM przyciągnęła ponadprzeciętnie dużo spółek produkujących artykuły spożywcze i napoje. Dla 

strefy dojazdów do pracy KOM charakterystyczna jest produkcja mebli i innych wyrobów, gdzie indziej 

nie sklasyfikowanych oraz metalowych wyrobów gotowych. Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców 

(poza KOM) skupiają relatywnie wiele zagranicznych firm transportowych i spółek wytwarzających 

wyroby metalowe i z pozostałych surowców niemetalicznych. Specyfiką małych miast jest obecność 
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zagranicznych firm handlowych, zaś obszary wiejskie cechuje ponadprzeciętna koncentracja spółek 

produkujących wyroby metalowe i z pozostałych surowców niemetalicznych.

W zakresie poziomu technologicznego inwestycji zagranicznych greenfield najkorzystniejszą 

strukturą odznacza się stolica regionu, gdzie zaawansowane działalności gospodarcze (przemysł 

wysokiej techniki i usługi oparte na wiedzy) skupiły około 15% ogółu inwestycji (tab. 18.). W porównaniu 

z innymi typami obszarów niewielki (niespełna 10%) jest w Krakowie udział przemysłów niskiej 

i średnio-niskiej techniki. Pod względem stopnia zaawansowania technologicznego wysoką pozycję 

zajmuje strefa podmiejska KOM, w której znaczący jest udział inwestycji w usługi oparte na wiedzy 

i przemysł średnio-wysokiej techniki (ponad 48%). W małych miastach w przemysł średnio-wysokiej 

techniki zainwestowano około 1/4 ogółu nakładów w tych ośrodkach. W średnich miastach odsetek 

ten przekroczył 30%.

W strefie dojazdów do pracy KOM bardzo wysoki jest udział nakładów w przemyśle niskiej 

techniki (niemal 3/4 ogółu inwestycji greenfield na tym obszarze). Najmniej zaawansowane 

technologicznie inwestycje cechują obszary wiejskie położone wokół miast, gdzie nie odnotowano 

inwestycji w zaawansowane działalności gospodarcze, a w przemysł niskiej techniki zainwestowano 

85% ogółu nakładów w zakłady greenfield na tym obszarze. Tylko nieco bardziej zaawansowane 

inwestycje cechują obszary wiejskie, gdzie, dzięki inwestycji w produkcję szyb zespolonych 

w Jaroszowcu, dominuje przemysł średnio-niskiej techniki. Na przykładzie inwestycji zagranicznych 

w Małopolsce sprawdza się więc teza o niskim poziomie technologicznym firm funkcjonujących 

w obszarach wiejskich. 

 
Tab. 18. Poziom technologiczny inwestycji zagranicznych greenfield według typu obszaru 

Uwaga: typ obszaru pogrupowano według poziomu technologicznego rozumianego jako sumaryczny udział przemysłu
wysokiej techniki i usług opartych na wiedzy.
Źródło: badania własne.
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6. Inwestycje realizowane i planowane

W niniejszym rozdziale omówiono inwestycje, które rozpoczęły się w 2009 r. lub planowane 

są w najbliższej przyszłości na terenie województwa małopolskiego. Zestawienie planowanych 

i realizowanych po 2008 r. projektów inwestycyjnych znajduje się w załączniku 3.

Przemysł i budownictwo

Trzy nowe inwestycje przemysłowe są lub mają być realizowane w Krakowskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej. W połowie 2009 r. w Niepołomicach rozpoczęła się inwestycja amerykańskiej 

spółki Woodward Governor. Inwestor planuje zaangażować środki w wysokości ponad 10 mln USD 

oraz zatrudnić 150 osób. W nowym zakładzie produkowane będą sterowniki i szafy sterownicze do 

silników spalinowych i turbin gazowych. Zezwolenie na inwestycję w niepołomickiej podstrefie uzyskał 

również belgijski producent powłok gumowych Hannecard, który zamierza zainwestować blisko  

3 mln USD. Czeska spółka Vitkovice Milmet planuje wybudować w Andrychowie fabrykę elementów 

do wałów korbowych oraz butli na gazy techniczne i gaz propan-butan. Inwestor  zadeklarował nakłady 

w wysokości 4,5 mln USD oraz utworzenie 250 miejsc pracy.

Nowe zakłady produkcyjne powstawać mają również w innych miastach Małopolski, nie 

objętych zachętami inwestycyjnymi oferowanymi przez SSE. W Krzeszowicach w pierwszej połowie 

2009 r. została otwarta fabryka szwajcarskiej firmy Teiszmann. Przy produkcji skuterów o napędzie 

elektrycznym oraz silników elektrycznych do łodzi motorowych i motocykli pracować ma 70 osób. 

Zarejestrowana w Luksemburgu spółka Erival prowadzi prace projektowe nad zakładem produkcyjnym 

w Skawinie, w którym będzie sortować i separować odpady zawierające metale oraz prowadzić 

proces wtórnego wytopu aluminium. Dwie firmy z kapitałem włoskim planują budowę zakładów 

przemysłowych w Oświęcimiu. IPB Polska zamierza otworzyć tłocznię wyrobów metalowych 

w obiekcie o powierzchni 5,5 tys. m2. Natomiast spółka Sofir wybuduje halę wraz z zapleczem 

biurowym o powierzchni 2,2 tys. m2, w której produkowane będą matryce do metalu. Firma ze 

szwedzkim kapitałem Alien Inspired Technologies zadeklarowała poniesienie nakładów w wysokości 

3 mln USD na budowę nowego zakładu produkującego ogniwa fotowoltaiczne w Tarnowie. Nowe 

betoniarnie otworzą w Małopolsce dwie włoskie firmy: w Bochni spółka Dyckerhoff wchodząca 

w skład grupy Buzzi Unicem, a w Niepołomicach – General Beton. Amerykańska spółka Kreisler, 

zajmująca się obróbką metali dla przemysłu lotniczego, planuje zainwestować w Niepołomicach.

Według informacji udostępnionych przez inwestorów, spośród działających już w Małopolsce 

firm przemysłowych największe środki w najbliższych latach planuje wyłożyć duński koncern 

Carlsberg na kontynuację prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w browarze Okocim. W latach 2009-

2011 chce na ten cel przeznaczyć 28,3 mln USD. Plany inwestycyjne na 2009 r. w wysokości blisko  

2 mln USD ogłosiła amerykańska spółka Kimberly-Clark, która zamierza w Kluczach zmodernizować 

linie produkcyjne papieru toaletowego i chusteczek higienicznych. Elektrociepłownia Kraków 

podpisała umowy o wartości ponad 9 mln USD na wykonanie w zakładzie instalacji do transportu, 

magazynowania i przeróbki biomasy. W pierwszej połowie 2009 r. pakiet 28,05% akcji krakowskiego 
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dostawcy energii i ciepła kupił od Skarbu Państwa jego właściciel Électricité de France za kwotę  

51,7 mln USD.

Spośród przedstawionych na najbliższe lata planów prywatyzacyjnych Skarbu Państwa warto 

zwrócić uwagę na transakcję sprzedaży 52,6% udziałów Zakładów Azotowych w Tarnowie, które 

mają trafić na rynek razem z innymi spółkami tzw. wielkiej syntezy chemicznej. Na krótkiej liście 

potencjalnych inwestorów przedstawionych w drugiej połowie 2009 r. znalazło się sześć podmiotów, 

z tego pięć to podmioty zagraniczne.

W kilku małopolskich spółkach z udziałem kapitału zagranicznego doszło w 2009 r. do zmian 

właścicielskich. Na początku roku Pliva Kraków stała się częścią izraelskiej grupy farmaceutycznej 

Teva, która przejęła dotychczasowego właściciela krakowskiego zakładu – amerykański koncern 

Barr Pharmaceuticals. Nowy inwestor, który posiada również fabrykę w Kutnie, ogłosił decyzję 

o zwolnieniu ponad 600 osób z zakładu w Krakowie (40% załogi). Pod koniec roku amerykański 

koncern Delphi ujawnił, że kilka polskich oddziałów (m.in. część centrum technicznego w Krakowie) 

sprzeda chińskiej spółce Beijing West Industries – będzie to pierwsza większa chińska inwestycja 

w województwie małopolskim. Natomiast nowym właścicielem dotychczas niemieckiego zakładu 

produkcyjnego wędlin Stastnik w Niepołomicach została spółka Zimbo Polska wchodząca w skład 

szwajcarskiej grupy Bell. 

Handel

Kilka dużych inwestycji zarówno w stolicy Małopolski (placówki handlowe w Bonarka City 

Center), jak i w mniejszych ośrodkach (Galeria Tarnovia w Tarnowie, Galeria Sandecja w Nowym 

Sączu, Galeria Niwa w Oświęcimiu) ma zakończyć się w 2009 r. Pierwszy w województwie hipermarket 

francuskiej sieci Auchan zostanie pod koniec roku otwarty w centrum handlowym Bonarka. Nowe 

obiekty sieci Carrefour powstaną w Nowym Sączu i Oświęcimiu.

Spośród nowych przedsięwzięć realizowanych w 2009 r. na uwagę zasługują cztery prowadzone 

w Krakowie oraz trzy w innych częściach regionu. Szwedzka firma Ikea rozpoczęła rozbudowę placówki 

w Krakowie, dzięki czemu zwiększy się ponad dwukrotnie powierzchnia tego obiektu (z 11,8 tys. m2 

do 27,9 tys. m2). Koszt rozbudowy wynieść ma ponad 19,4 mln USD. Inwestycja, dzięki której sklep 

Ikea zyska drugą kondygnację, ma się zakończyć pod koniec 2010 r. W listopadzie 2008 r. wmurowano 

kamień węgielny pod rozbudowę centrum M1. Zarządzająca nim spółka Apollo Rida planuje zwiększyć 

powierzchnię handlowo-usługową obiektu o 9,2 tys. m2 (do 54 tys. m2), na których powstanie 20 

nowych punktów handlowych, gastronomicznych i usługowych. Nowy hipermarket niemieckiej sieci 

handlowej Kaufland został otwarty we wrześniu 2009 r. w Krakowie przy ul. Okulickiego. Natomiast 

budowę centrum logistycznego z zapleczem biurowym przy ul. Christo Botewa planuje hiszpańskie 

konsorcjum Consorfrut, które zajmuje się dystrybucją owoców i warzyw. W pierwszym etapie powstać 

ma hala magazynowo-spedycyjna o powierzchni 6 tys. m2. 

Portugalska spółka Jeronimo Martins, właściciel sieci handlowej Biedronka, planuje rozbudowę 

centrum logistyczno-magazynowego w Wojniczu, w ramach której powstanie obiekt magazynowy 

o powierzchni 2,3 tys. m2. W połowie 2009 r. japońska firma Mitsubishi Electric Europe nabyła 

udziały w dwóch firmach zlokalizowanych w podkrakowskich Balicach: MPL Technology oraz MPL 
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Tech Group, które były wcześniej dystrybutorami jej produktów w Polsce. Inwestor planuje poszerzyć 

zasięg działania małopolskiego oddziału, który ma stać się centralą handlu, wsparcia i serwisu na 

Europę Środkowo-Wschodnią. W październiku 2009 r. Makro Cash & Carry (niemiecka grupa Metro) 

uruchomiło w Tarnowie Makro Punkt – halę hurtową o powierzchni 1,5 tys. m2. Planowana jest także 

inwestycja tej firmy w Krakowie. 

Usługi

Spowolnienie gospodarcze wyraźnie wpłynęło na zmniejszenie lub wstrzymanie wielu projektów 

inwestycyjnych w obsłudze nieruchomości. Spośród inwestycji biurowych realizowanych w 2009 r. 

w Krakowie, jedynie Centrum Biurowe Lubicz II zostanie ukończone zgodnie z harmonogramem. 

Obiekt budowany ze środków funduszu inwestycyjnego Polonia Property Fund poszerzy ofertę 

kompleksu biurowego przy ul. Lubicz o kolejne 8,5 tys. m2. 

Prace przy biurowcu Pascal w parku biurowym GTC przy al. Armii Krajowej zostały wstrzymane, 

będąc w stanie surowym. Nowy budynek o powierzchni około 5 tys. m2 ma kosztować blisko 13 mln 

USD. Kolejne dwie inwestycje, Enterprise Park na Zabłociu oraz Bonarka 4 Business, wstrzymano 

na początkowych etapach budowy. Pierwszy z nich, projekt irlandzkiej grupy Quinlan Private Golub, 

zakłada powstanie trzech budynków kosztem około 80 mln USD. Zmniejszenie popytu na powierzchnię 

biurową spowodowało odłożenie na przyszłość planów realizacji czterech biurowców Bonarka  

4 Business, które węgierska firma TriGránit planowała postawić w sąsiedztwie centrum handlowego 

Bonarka City Center kosztem około 133 mln USD. Mimo trudności na rynku biurowym nowy 

projekt ogłosił irlandzki deweloper Tribeach Holdings, który planuje zagospodarowanie rozległego 

kwartału przy ul. Rakowickiej 22. W pobliżu dworca kolejowego powstać ma kompleks budynków 

biurowych, handlowych i hotelowych. W pierwszej kolejności inwestor planuje postawić biurowiec 

W7 o powierzchni 7,8 tys. m2. Irlandzka spółka planuje również inwestycję hotelową ze 135 pokojami 

w budynku dawnej elektrowni na Kazimierzu.

Ponad 2 mln USD na zakup budynku w Krakowie wydała w 2009 r. spółka Multi Development 

z zamiarem przebudowy na hotel dwu- lub trzygwiazdkowy. Przebudowę części hotelu Sheraton 

w Krakowie prowadziła zarządzająca nim spółka Wawel Hotel Development. Inne zapowiadane 

wcześniej inwestycje w sektorze hotelowym (przy ul. Karmelickiej czy w okolicach stadionu Wisły) 

zostały wstrzymane. Właścicieli zmieniły dwa krakowskie hotele: hotel Radisson nabył niemiecki 

fundusz inwestycyjny Union Investment Real Estate w transakcji wartej blisko 43 mln USD, natomiast 

udziały w hotelu Andel’s kupił od Warimpeksu inny niemiecki fundusz zarządzający nieruchomościami 

– Deka Immobilien. 

W nieco dalszej perspektywie planowana jest budowa trzech nowych centrów handlowych.  

Obiekt pod nazwą Centrum Handlowe Serenada o powierzchni 40 tys. m2 w krakowskiej dzielnicy 

Olsza w latach 2010-2012 ma zamiar realizować Mayland Real Estate, deweloper wchodzący w skład 

francuskiej grupy Casino. Do 2011 r. w gminie Wielka Wieś powstać ma, zapowiadane od kilku lat, 

centrum handlowe Futura Park hiszpańskiej firmy Neinver. Dwupoziomowy obiekt o powierzchni  

44 tys. m2 ma kosztować ma ponad 100 mln USD. Mniejsze centrum Focus Park, o powierzchni  

8,7 tys. m2, zamierza zbudować w Tarnowie brytyjski inwestor Parkridge Holdings.
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Nadal intensywnie rozwijają się krakowskie centra usług wydzielonych i wspólnych. Drugie 

zezwolenie na działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzymał w maju 2009 

r. Shell Shared Service Centre. Inwestor zobowiązał się do utworzenia 150 miejsc pracy w centrum 

finansowo-księgowym w gminie Zabierzów kosztem 0,5 mln USD. Rozwój swojej inwestycji w tym 

samym kompleksie biurowym planuje również szwajcarski bank UBS. Otrzymał on zezwolenie dla 

dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych za pośrednictwem spółek UBS Fund Services i UBS 

Service Centre o wartości nieco ponad 5 mln USD. W centrum usług wspólnych zatrudnionych ma 

być ponad 500 osób, które świadczyć będą usługi w zakresie przetwarzania danych, księgowości, 

rachunkowości oraz IT dla podmiotów z grupy UBS na całym świecie. Stworzenie 200 nowych 

miejsc pracy ogłosiło pod koniec 2009 r. centrum outsourcingowe Hewitt Associates w Krakowie, 

które specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi dla klientów międzynarodowych. Wzrost 

zatrudnienia planują również centra usług: State Street, które przeniosło część działalności do nowej 

większej siedziby w Centrum Biurowym Kazimierz oraz Electrolux, który wynajął biura o powierzchni 

5 tys. m2 w nowym biurowcu Onyx.

Największą transakcją w usługach finansowych była sprzedaż 3,7% akcji Banku BPH, które 

znajdowały się w posiadaniu Skarbu Państwa. Obecny większościowy udziałowiec – amerykański 

bank GE Money Bank (grupa General Electric) – zapłacił za ich zakup 20 mln USD. Sieć placówek 

na terenie województwa tworzy Alior Bank, nowy podmiot na polskim rynku bankowym, którego 

właścicielem jest włoska spółka Carlo Tassara. 

Spośród innych działalności usługowych największą inwestycję planuje w tarnowskiej podstrefie 

Krakowskiej SSE duńska firma Berendsen Textile Service. Spółka otrzymała zezwolenie na budowę 

zakładu usług pralniczych, którego wartość wynieść ma blisko 4 mln USD, a zatrudnienie znajdzie 

w nim 70 osób. Duńczycy zamierzają rozpocząć budowę w 2010 r. Amerykański fundusz inwestycyjny 

Enterprise Investors kupił w 2009 r. 47,9% udziałów w spółce R&C Union prowadzącej sieć restauracji 

i klubów muzycznych w dużych miastach Polski (w Krakowie są to dwie restauracje: Sioux i Lizard 

King). W tej samej branży plany przejęcia sieci pizzerii Da Grasso (9 placówek w Małopolsce) ogłosiła 

spółka Sfinks, w której mniejszościowe udziały posiadają fundusze Enterprise Investors.

Drugą placówkę w Krakowie otworzyła firma medyczna Lux Med, kontrolowana obecnie 

przez fundusz Mid Europa Partners. Nową siedzibę w parku logistycznym Panattoni Park Kraków 

w Skawinie otworzyła firma spedycyjna DSV Road.

* * *

Podsumowując, rok 2008 był rekordowy pod względem wartości nakładów inwestycyjnych 

poniesionych przez podmioty zagraniczne na terenie województwa małopolskiego. Wiele z nich było 

wynikiem projektów inwestycyjnych zaplanowanych wcześniej. Niekorzystne warunki wynikające 

z globalnego spowolnienia gospodarczego przyczyniły się do wstrzymania wielu nowych planów 

oraz odsunięcia na później realizacji wcześniej ogłaszanych projektów. Budowa większości dużych 

obiektów handlowo-usługowych, biurowych, hotelowych czy magazynowych została odłożona i ich 

rozpoczęcie może mieć miejsce najwcześniej w 2010 r. lub później. Zapowiadane jest powstanie 

kilkunastu, z reguły małych lub średniej wielkości, zakładów przemysłowych w różnych lokalizacjach 
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na terenie całego województwa. Kłopoty nie omijają również istniejących już przedsiębiorstw, które 

mogą być zmuszone do ograniczenia planów modernizacji zakładów. 

Tym samym w 2009 r. można spodziewać się znaczącego zmniejszenia napływu bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych – nawet do poziomu 800-1 000 mln USD, czyli do około 60% średniej wartości 

nakładów w latach 2005-2008. Szacunek tem zbliżony jest to prognoz PAIiIZ dla całej Polski (63,8%). 

Szacowane nakłady mogą się zwiększyć w przypadku przyspieszenia planów prywatyzacyjnych 

Skarbu Państwa, który zamierza sprzedać udziały w kilkunastu małopolskich spółkach. 

Jeżeli sytuacja na rynkach światowych ulegnie poprawie, to w 2010 r. będzie można 

prawdopodobnie zaobserwować odwrócenie trendu, a w kolejnych latach powrót do sytuacji sprzed 

kryzysu.

Większość przedsięwzięć z sektora handlu i usług, które mogą dojść do skutku w tym roku 

będzie realizowanych w Krakowie lub w jego obszarze metropolitalnym. Projekty przemysłowe 

trafią natomiast do kilku ośrodków miejskich województwa. Należy przypuszczać, że będą zachodzić 

zmiany w strukturze inwestycji według krajów pochodzenia kapitału, rodzajów inwestorów i typu 

inwestycji na korzyść odpowiednio: podmiotów reprezentujących tzw. kraje BRIC –  Brazylię, Rosję, 

Indie i Chiny – a zwłaszcza te dwa ostatnie, funduszy private equity oraz przejęć i konsolidacji wśród 

podmiotów prywatnych.
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7. Inwestorzy zagraniczni na małopolskim rynku pracy

Małopolski rynek pracy z roku na rok w coraz większym stopniu kształtowany jest przez inwestorów 

zagranicznych. Dlatego też w niniejszym raporcie kwestii tej poświęcono – na tle poprzednich badań 

– znacznie więcej miejsca. Informacje na temat zatrudnienia w spółkach z kapitałem zagranicznym 

przedstawiono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez autorów raportu oraz dane 

udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny i Wojewódzki Urząd Pracy. Obecność zagranicznych 

firm na małopolskim rynku pracy przeanalizowano w ujęciu ilościowym i jakościowym. 

Podstawowe dane na temat wielkości zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym, również 

w ujęciu międzyregionalnym,  przedstawiono w pierwszym podrozdziale. Kolejne podrozdziały 

analizują znaczenie firm zagranicznych w poszczególnych gałęziach regionalnej gospodarki oraz 

na lokalnych rynkach pracy. Zwrócono uwagę w szczególności na miejsca pracy tworzone przez 

inwestorów zagranicznych w nowych zakładach produkcyjnych i usługowych. W kolejnym podrozdziale 

zestawiono informacje o największych zagranicznych pracodawcach w województwie małopolskim. 

W ostatniej części, spośród skupiających się na ilościowym ujęciu analizowanego zagadnienia, 

przedstawiono bilans miejsc pracy w badanych firmach w 2008 r. Następny podrozdział odnosi się 

do kwestii jakości miejsc pracy oferowanych przez zagranicznych pracodawców. W przedostatnim 

podrodziale przedstawiono opinie kadry kierowniczej spółek zagranicznych działających na terenie 

województwa dotyczące małopolskiego rynku pracy. Rozdział zamyka krótka analiza oddziaływania 

inwestorów zagranicznych na regionalny rynek pracy.

Zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniały na koniec 2008 r. 95,6 tys. osób15, 

z czego 87,3% przypadało na firmy z większościowym udziałem inwestora zagranicznego. W stosunku 

do poprzedniego roku zatrudnienie w analizowanych podmiotach wzrosło o 5,1%, natomiast w okresie 

ostatniego dziesięciolecia był to przyrost ponad dwukrotny (z poziomu 41 tys. w 1998 r.).

Dane GUS (oparte na metodzie przedsiębiorstw a nie zakładowej jak w niniejszej pracy), 

wskazują, że udział firm zagranicznych w regionalnym rynku pracy jest niższy od średniej dla całego 

kraju. W 2007 r. (najbardziej aktualne dane dostępne w GUS) w małopolskich firmach z kapitałem 

zagranicznym zatrudnionych było 12,8% pracujących poza rolnictwem (wzrost o 1,3 punkt procentowy 

w stosunku do 2003 r.), a w całym kraju – 17,5% ogółu pracujących (rys. 14.). Dawało to Małopolsce 

8. miejsce wśród wszystkich województw. Udział ten jest niższy od wartości dla województwa 

mazowieckiego czy województw zachodniej Polski, ale porównywalny do wartości dla sąsiednich 

województw – śląskiego i podkarpackiego. Z kolei zestawienie bezwzględnej liczby miejsc pracy 

w firmach z kapitałem zagranicznym plasowało Małopolskę na 5. miejscu, po województwach 

mazowieckim, wielkopolskim, śląskim i dolnośląskim. 

Wśród miejsc pracy istniejących w firmach zagranicznych na koniec 2008 r. 42,3 tys. to stanowiska 

stworzone w przedsięwzięciach typu greenfield (około 44% wszystkich), natomiast pozostała część 

15 Dane liczbowe przedstawione w tym rozdziale oparte są, o ile nie jest wskazane inne źródło, na informacjach zebranych  
i opracowanych przez autorów raportu. 
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miejsc stanowiła wynik zaangażowania obcego kapitału w istniejące uprzednio przedsiębiorstwa. 

Należy jednocześnie podkreślić systematyczny wzrost udziału miejsc pracy w nowo powstałych 

zakładach w stosunku do lat ubiegłych (31,5% w 2005 r., 36% w 2006 r. i 40% w 2007 r.).

Rys. 14. Udział zatrudnienia w spółkach z kapitałem zagranicznym w liczbie pracujących poza rolnictwem (bez 
firm do 9 pracujących) w 2003 i 2007 r. według województw.
Uwagi: dane na temat zatrudnienia w spółkach z kapitałem zagranicznym podawane przez GUS ze względów 
metodycznych mogą różnić się nieznacznie od danych zebranych przez autorów raportu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Największy udział nowych inwestycji widoczny jest w handlu oraz działalności profesjonalnej, 

naukowej i technicznej, gdzie w podmiotach zagranicznych pracowało odpowiednio 78% i 70% 

zatrudnionych w tych sekcjach. Zdecydowanie mniej, bo około 1/3 zatrudnionych, pracuje w nowych 

zakładach przemysłu przetwórczego. Najmniej nowych miejsc pracy (jedynie co piąte) powstało 

w usługach finansowych, gdzie największą rolę odgrywały przejęcia polskich banków w wyniku 

procesów prywatyzacji.

W przemyśle i budownictwie pracowało 41,2 tys. (44% ogółu zatrudnionych w spółkach 

zagranicznych), w usługach – 38,2 tys. (40%), a w handlu – 15,3 tys. (16%). W strukturze zatrudnienia 

według sektorów można zaobserwować istotne zmiany –  wzrost udziału usług, a spadek udziału 

przemysłu i budownictwa. Jeszcze pod koniec lat 1990. zatrudnienie w sektorze przemysłowym 

stanowiło ponad 2/3 ogółu miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym, a w 2006 r. – już tylko 

połowę. Natomiast 10 lat temu udział usług w zatrudnieniu wynosił zaledwie kilkanaście procent. 

Jeżeli ten trend się utrzyma to w ciągu najbliższego roku lub dwóch lat zagraniczne firmy usługowe 

będą mieć w Małopolsce wyższe zatrudnienie niż zakłady przemysłowe. 

Zatrudnienie według sekcji 

W podziale na sekcje gospodarki (według PKD 2007) największy udział w zatrudnieniu 

w firmach z kapitałem zagranicznym przypadał na przetwórstwo przemysłowe (37,9%). Pod koniec 

2008 r. pracowało w nim 36,2 tys. osób. Wielkość zatrudnienia w tym dziale maleje jednak od kilku lat. 

W 2005 r., kiedy osiągnęło najwyższy w historii poziom, w przetwórstwie przemysłowym pracowało 
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38,0 tys. osób. Na koniec 2008 r. największe znaczenie dla rynku pracy miały następujące branże 

przemysłu przetwórczego: produkcja metali, pojazdów samochodowych, metalowych wyrobów 

gotowych, artykułów spożywczych oraz wyrobów z surowców niemetalicznych (tab. 19.).

Tab. 19. Struktura zatrudnienia w firmach zagranicznych według sekcji i wybranych działów (PKD 2007)



58

Małopolskie Obserwatoriom Gospodarki

59

Źródło: badania własne.

Wielkość zatrudnienia w zagranicznych firmach usługowych w województwie małopolskim 

rośnie w największej mierze dzięki wzrostowi liczby miejsc pracy w gałęziach usług klasyfikowanych 

jako działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz informacja i komunikacja. Pierwsze z nich, 

obejmujące m.in. centra usług wydzielonych i wspólnych oraz centra badawczo-rozwojowe, zatrudniały 

11,5 tys. osób (blisko czterokrotny wzrost od 2005 r.), co stanowiło 12% zatrudnionych w firmach 

z kapitałem zagranicznym. Natomiast zagraniczne firmy informatyczne i telekomunikacyjne stworzyły 

9,7 tys. miejsc pracy (10,2%). Na trzecim miejscu wśród usług znalazła się natomiast działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa, która do 2005 r. była wiodącą działalnością wśród firm zagranicznych 

o profilu usługowym. Na koniec 2008 r. istniało tam 8,5 tys. miejsc pracy, co stanowiło 8,8% ogółu 

zatrudnionych. 

Liczba miejsc pracy w zagranicznych firmach handlowych na terenie województwa 

małopolskiego wyrażona w liczbach bezwzględnych charakteryzuje się stałym, choć nieznacznym 

wzrostem. Natomiast ich udział w ogólnej liczbie zatrudnionych od samego początku jest zbliżony 

i wynosi kilkanaście procent (rys. 15.). 

Udział firm z kapitałem zagranicznym w zatrudnieniu w poszczególnych sekcjach gospodarki 

jest zróżnicowany. Ich znaczenie jest nieco większe w sektorze przemysłowym, gdzie zatrudniają co 

siódmego pracownika, podczas gdy w usługowym – co jedenastego. W usługach firmy zagraniczne 

w największym stopniu kształtują rynek pracy w pośrednictwie finansowym, gdzie zatrudniają 

blisko 40% osób. Duże znaczenie mają również w obsłudze nieruchomości i firm oraz w działalności 

hotelarskiej i gastronomicznej (rys. 16.).

Z punktu widzenia regionalnego rynku pracy interesujące jest poznanie wielkości zatrudnienia 

w działalnościach przemysłowych i usługowych charakteryzujących się różnym poziomem 

zaawansowania technologicznego oraz wykorzystania nowoczesnej wiedzy i umiejętności. Obrazuje to 

na ile firmy inwestujące w Małopolsce tworzą miejsca pracy dla specjalistów oraz na ile przyczyniają 

się do unowocześnienia regionalnej gospodarki. Z tego też względu najbardziej istotne jest zatrudnienie 
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w nowych zakładach, to one bowiem mają największy udział w napływie nowych technologii 

i umiejętności do regionu (rys. 17.).

Rys. 15. Zatrudnienie w firmach zagranicznych w latach 1998-2008 w wybranych działalnościach. 
Źródło: badania własne.

Rys. 16. Udział firm z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie pracujących w wybranych działalnościach 
w województwie małopolskim.
Uwagi: dane o liczbie pracujących dotyczą faktycznych miejsc pracy (łącznie z firmami do 9 pracujących) w sekcjach 
w 2007 r. według klasyfikacji PKD 2004. GUS nie udostępnił jeszcze analogicznych danych według nowej klasyfikacji 
PKD 2007.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zakłady klasyfikowane jako najbardziej zaawansowane technologicznie zatrudniają mniej 

niż 2% kadry pracującej w nowych obiektach przemysłowych zrealizowanych przez zagranicznych 
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inwestorów w Małopolsce. Zdecydowanie bardziej znaczący udział (40%)  mają nowe fabryki 

reprezentujące przemysł średnio-wysokiej techniki, wśród których największe zatrudnienie generują 

producenci pojazdów samochodowych oraz urządzeń elektrycznych. Liczba nowych miejsc pracy 

w tych zakładach systematycznie rośnie, co świadczy o tym, że Małopolsce udaje się przyciągać coraz 

to bardziej zaawansowane technologicznie inwestycje. Zależność ta jest obustronna – region dysponuje 

zasobami wykwalifikowanej siły roboczej, co przyciąga inwestorów, ci zaś inwestują w nowoczesne 

zakłady i podnoszą kwalifikacje pracowników, dzięki czemu region staje się jeszcze bardziej atrakcyjny 

dla kolejnych firm. 

Rys. 17. Zatrudnienie w zagranicznych firmach przemysłowych i usługowych greenfield według poziomu 
zaawansowania technologicznego.
Źródło: badania własne. 

Zatrudnienie w zakładach przemysłowych średnio-niskiej i niskiej techniki również rośnie, choć 

w ostatnich latach wolniej. Jednak ich udział w stosunku do pozostałych kategorii zaawansowania 

technologicznego w przemyśle maleje. Można zaobserwować wycofywanie się zagranicznych 

inwestorów z przejętych w latach 1990. polskich firm niskiej i średnio-niskiej techniki (np. producentów 

odzieży oraz skór i wyrobów skórzanych). Wiele z tych pracochłonnych działalności prowadzonych 

jest obecnie w krajach o niższych kosztach pracy (Labrianidis 2008). 

Znaczące zmiany zaszły również w działalnościach usługowych, gdzie coraz większą rolę 

odgrywa zatrudnienie w firmach zagranicznych oferujących tzw. usługi oparte na wiedzy (knowledge-

intensive services). Wśród nich wiele nowych miejsc pracy powstało w firmach informatycznych 

oraz telekomunikacyjnych, które dodatkowo wyróżniane są jako usługi wysokiej techniki. Za wzrost 

zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy odpowiadają również centra usług wydzielonych 

(BPO) i wspólnych (SSC). W centrach usług powstało w ostatnich kilku latach kilkanaście tysięcy 

stanowisk pracy. Specjaliści tam zatrudnieni wykorzystują nowoczesne metody zarządzania procesami 

biznesowymi z zastosowaniem zaawansowanych technik informatycznych i komunikacyjnych 

w kontaktach z klientami z całego świata (Micek i in. 2010). Jeszcze do niedawna zdecydowanie 

przeważały działalności w mniejszym stopniu oparte na wiedzy (less knowledge-intensive services), 

głównie nowe miejsca pracy tworzone w handlu. 
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Firmy zagraniczne na lokalnych rynkach pracy

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych na lokalnych rynkach pracy województwa 

małopolskiego jest bardzo zróżnicowane. Zróżnicowanie to dobrze oddaje odniesienie zjawiska do 

skali powiatu, który w przybliżeniu odpowiada lokalnemu rynkowi pracy. Pierwsze miejsce zajmuje 

powiat grodzki Kraków, w którym istnieje obecnie ponad połowa wszystkich miejsc pracy w firmach 

z kapitałem zagranicznym w województwie (58 tys.). Stolica Małopolski to obszar o rozwiniętych 

funkcjach metropolitalnych i jednocześnie największy rynek pracy w regionie, dlatego jest najchętniej 

wybierana przez inwestorów zagranicznych spośród wszystkich części województwa. Oprócz 

Krakowa, dużym zainteresowaniem podmiotów zagranicznych cieszy się również obszar jego 

strefy metropolitalnej, w skład której wchodzi m.in. powiat krakowski ziemski. Firmy zagraniczne 

w tym powiecie zatrudniają łącznie 7,1 tys. osób. Tarnów oraz powiaty olkuski, wielicki, myślenicki 

i oświęcimski znalazły się na kolejnych miejscach tej klasyfikacji. Liczba zatrudnionych w podmiotach 

zagranicznych w każdej z wymienionych jednostek wynosi ponad 2 tys. osób. Listę zamykają powiaty 

proszowicki, nowosądecki, limanowski, suski, miechowski oraz dąbrowski, w których analizowane 

zatrudnienie nie przekracza poziomu 300 pracowników.

  Wskaźnikiem charakteryzującym znaczenie inwestorów zagranicznych dla lokalnego rynku 

pracy jest udział pracujących w tych firmach w ogóle pracujących, z pominięciem sektora rolniczego 

(rys. 18.). Najwyższą wartość wskaźnika zanotowano w Krakowie oraz sąsiadujących z nim powiatach 

krakowskim i wielickim. Ponadprzeciętna była ona również w powiatach myślenickim, brzeskim 

oraz olkuskim. Z kolei jako marginalny (nieprzekraczający 2%) udział ten uznać należy w powiatach 

suskim, limanowskim, nowosądeckim i dąbrowskim.

Rys. 18. Udział firm z kapitałem zagranicznym na lokalnych rynkach pracy.
Uwagi: dane o liczbie pracujących dotyczą miejsc pracy poza rolnictwem bez firm do 9 pracujących.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Systematyczny wzrost liczby miejsc pracy w firmach zagranicznych obserwowany od lat 1990. 

dokonuje się za sprawą inwestycji realizowanych w różnych częściach regionu. W latach 1998-2008 

liczba tych miejsc zwiększyła się o 54,1 tys. O ile jednak w skali wojewódzkiej dochodzi do wzrostu 

miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym, to w przypadku poszczególnych powiatów obserwuje 

się różne tendencje (rys. 19.). Największy bezwzględny przyrost miejsc pracy w analizowanych 

firmach zanotowano w Krakowie. Liczba miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym w latach 

1998-2008 powiększyła się tu o 38 tys. Widoczny przyrost miejsc pracy w minionej dekadzie  

zaobserwowano również w powiatach krakowskim ziemskim (4,4 tys.), olkuskim (2,7 tys.), wielickim 

(2,3 tys.) i myślenickim (1,9 tys.), a w dalszej kolejności w powiatach nowotarskim, wadowickim, 

chrzanowskim i bocheńskim oraz w Tarnowie. Najsilniejsze zmiany nastąpiły zatem w strefie 

metropolitalnej Krakowa, powiatach zachodniej Małopolski o długich tradycjach uprzemysłowienia 

oraz pojedynczych ośrodkach miejskich wyższego rzędu. Z kolei największą dynamikę zmian 

odnotowały w tym czasie powiaty gorlicki oraz bocheński, w których nastąpił ponad dziesięciokrotny 

wzrost zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym. Należy jednak podkreślić, że tak duży 

względny przyrost miejsc pracy wynika z faktu, że w 1998 r. podmioty zagraniczne odgrywały tam 

niewielką rolę, zatrudniając w każdym z nich mniej niż 200 osób. 

Rys. 19. Zmiany liczby miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym w latach 1998-2008 według 
powiatów.
Źródło: badania własne. 
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W zdecydowanej większości powiatów nastąpił wzrost zatrudnienia w firmach zagranicznych. 

W kilku powiatach zaznaczyły się jednak tendencje przeciwne. Widoczny spadek w latach 1998-2008 

miał miejsce w Nowym Sączu oraz powiatach nowotarskim i wadowickim. Stało się to bądź za sprawą 

prowadzonej restrukturyzacji w przejętych zakładach (np. SGL Carbon Polska w Nowym Sączu), 

wycofania się udziałowca zagranicznego z firmy (np. Kegel-Błażusiak w Nowym Targu, Optimus 

w Nowym Sączu), upadłości firmy (np. Andoria w Andrychowie, Nowe Podhale i Royce Polska 

w Nowym Targu), a w pojedynczych przypadkach przez znaczne ograniczenie działalności danego 

zakładu przez inwestora zagranicznego (np. zakład Wienerberger w Nowym Sączu). 

Inwestycje zagraniczne na terenie województwa małopolskiego wykazują wyraźne ciążenie 

w kierunku głównego ośrodka regionu. Ich rozmieszczenie jest ponadto determinowane przez 

dotychczasowy poziom rozwoju gospodarczego, tradycje uprzemysłowienia oraz dostępność 

komunikacyjną. Prowadzi to do sytuacji, w której obszary dobrze rozwinięte są dodatkowo 

wzmacniane przez napływający kapitał i nowe miejsca pracy, co powiększa jeszcze ich przewagę nad 

obszarami słabiej rozwiniętymi. Prezentowana poniżej analiza rozmieszczenia inwestycji w podziale 

na obszary wiejskie i miejskie, a także z uwzględnieniem lokalizacji na terenie Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego (KOM) i poza jego granicami dobrze ilustruje opisane powyżej zjawisko. 

W granicach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w 2008 r. istniało 73,7 tys. miejsc pracy 

w firmach z kapitałem zagranicznym, czyli ponad 3/4 wszystkich miejsc na terenie województwa 

małopolskiego. Jednocześnie jedynie 7 tys. zlokalizowanych było w miejscowościach wiejskich, przy 

czym w stosunku do 2007 r. zanotowano wzrost o około 1,1 tys. Znamienne, że aż 3/4 spośród tych  

7 tys. miejsc pracy mieści się na terenie KOM, a więc w strefie bezpośredniego oddziaływania Krakowa, 

a jedynie 1,8 tys. w pozostałych, bardziej peryferyjnych obszarach wiejskich Małopolski. 

Największym zakładem na terenach wiejskich poza KOM na koniec 2008 roku była fabryka 

Kimberly-Clark w podolkuskich Kluczach, w której zatrudnionych było około 350 osób. Podobny 

poziom zatrudnienia zanotowano w firmie Leier w Woli Rzędzińskiej na terenie gminy wiejskiej 

Tarnów, a zatem w obszarze pozostającym pod silnym wpływem pobliskiego ośrodka miejskiego. 

Wśród pracodawców z kapitałem zagranicznym zatrudniających ponad 100 osób, a działających na 

terenach wiejskich województwa wymienić należy również Rail Polska we Włosienicy niedaleko 

Oświęcimia, Wytwórnię Podkładów Strunobetonowych Strunbet na terenie gminy Wierzchosławice 

(powiat tarnowski ziemski), IMI International w miejscowości Olewin w gminie Olkusz oraz Glaspol 

w Jaroszowcu, gmina Klucze. Wymienieni duzi pracodawcy, mimo swych wiejskich lokalizacji, 

działają w sąsiedztwie ośrodków miejskich, nie są to zatem lokalizacje całkowicie peryferyjne. 

Jeszcze mniejszy udział w rynkach pracy gmin wiejskich Małopolski, poza granicami KOM-u, 

mają inwestycje greenfield. W sumie zanotowano 15 inwestycji o wartości przekraczającej 0,1 mln 

USD, z czego największe to wymieniane już IMI International oraz Glaspol. Powyższy opis wyraźnie 

pokazuje, iż obszary peryferyjne są niemal zupełnie pomijane przez inwestorów zagranicznych. 

Inwestorzy zagraniczni w różnym stopniu i zakresie współtworzą lokalne rynki pracy. Sektorowa 

analiza miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym według powiatów pozwala na wyróżnienie 

kilku ich typów. Można wskazać obszary, w których miejsca pracy w firmach zagranicznych 

zdominowane są przez przemysł i budownictwo, handel lub usługi, w sytuacji, gdy liczba miejsc pracy 
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w jednym z wymienionych sektorów przekracza 50%. Istnieją również jednostki, w których żaden 

z tych sektorów nie przeważa w strukturze zatrudnienia (rys. 20.).

Rys. 20. Struktura zatrudnienia w firmachz kapitałem zagranicznym na koniec 2008 r. według powiatów 
i sektorów. 
Źródło: badania własne.

Miejsca pracy w przemysłowych firmach zagranicznych dominują w powiatach bocheńskim, 

brzeskim, wielickim oraz w Nowym Sączu. Udział ten w wymienionych powiatach przekracza 

80% miejsc pracy w firmach zagranicznych. Nieco mniej, ale ponad połowę miejsc pracy w tym 

sektorze zapewniają także inwestorzy w powiatach: chrzanowskim, gorlickim, krakowskim, olkuskim, 

oświęcimskim, suskim, tarnowskim i Tarnowie. Na drugim biegunie znajdują się powiaty tatrzański 

i dąbrowski, w których miejsca pracy w zagranicznych firmach sektora przemysłowego w ogóle nie 

występują lub mają znaczenie marginalne. W pierwszym z wymienionych dominującą rolę odgrywają 

firmy sektora usługowego. Liczba miejsc pracy w zagranicznych firmach sektora usługowego wynosi 

w powiecie tatrzańskim około 500, co stanowi niemal 80% wszystkich miejsc pracy w firmach 

zagranicznych w tym powiecie. Funkcjonalny charakter powiatu tatrzańskiego przyciąga inwestorów 

świadczących usługi dla miejscowej ludności, ale także dla licznych turystów. Z kolei powiat dąbrowski 

wyróżnia się w skali całego województwa jednym z najniższych poziomów uprzemysłowienia, co 

znajduje swój wyraz także w zupełnym braku inwestorów zagranicznych z tej branży. O strukturze 

zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym decydują tu niewielkie placówki handlowe (sklepy, 

stacje paliw) oraz usługowe, których jednak łączny udział w powiatowym rynku pracy jest znikomy 

i wynosi niespełna 2%. 

Warto też zwrócić uwagę na duży udział miejsc pracy w firmach zagranicznych w sektorze 

usługowym w Krakowie oraz w powiatach limanowskim i nowosądeckim. Przypadek stolicy regionu 

jest szczególny – zagraniczne firmy usługowe zatrudniają tu blisko 30 tys. osób. Wynika to z faktu, 

że w ostatnich latach trafiło tutaj kilkanaście dużych inwestycji w centra usług wydzielonych (BPO) 

i wspólnych (SSC). Kraków został uznany w 2009 r. za czwarte najbardziej atrakcyjne miasto na 

świecie dla tego rodzaju inwestycji (Top 50... 2009). W 2008 r. na terenie Krakowa działały wielkie 

centra usług takich firm jak Capgemini (ponad 2 tys. zatrudnionych) czy IBM BTO (ponad 1 tys. 
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zatrudnionych). Wielkość zatrudnienia w kolejnych (Philip Morris International, Centrum Bankowości 

Bezpośredniej) kształtowała się na poziomie kilkuset pracowników. Dodatkowo dużą rolę odgrywają 

zagraniczne centra badawczo-rozwojowe oraz rozwoju oprogramowania (Motorola, Delphi, Sabre, 

IBM). 

Firmy z kapitałem zagranicznym w niektórych przypadkach utrwalają istniejącą specjalizację 

sektorową powiatów, w innych zaś przyczyniają się do dywersyfikacji struktury zatrudnienia. 

Porównując sektorową strukturę miejsc pracy w firmach zagranicznych z typem gospodarki powiatów 

określonym na podstawie ogólnego udziału w rolnictwie, przemyśle bądź usługach we wszystkich 

firmach można zauważyć pewne prawidłowości. 

W przypadku powiatów oświęcimskiego oraz olkuskiego, których rynek pracy w największym 

stopniu kształtowany jest przez firmy z sektora przemysłowego, przedsiębiorstwa zagraniczne wpisują 

się w dotychczasowe tradycje gospodarcze. Podobne zjawisko ma miejsce w przypadku usług w powiecie 

tatrzańskim. Tradycyjny wysoki udział zatrudnienia w usługach w tym obszarze wzmacniany jest 

dodatkowo przez miejsca pracy oferowane przez firmy usługowe z kapitałem zagranicznym.

Nieco inną sytuację zaobserwowano w Tarnowie, którego rynek pracy generalnie zdominowany 

jest przez usługi. Kapitał zagraniczny skupia się tu natomiast głównie w firmach przemysłowych (m.in. 

Fabryce Silników Elektrycznych Tamel w Tarnowie). Z kolei w najbardziej rolniczych powiatach 

Małopolski, tj. proszowickim, miechowskim i dąbrowskim wpływ firm zagranicznych na miejscowe 

rynki pracy określić należy jako niewielki. Udział pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym 

nie przekracza 4% wszystkich pracujących, dlatego trudno w ogóle mówić o istotnym oddziaływaniu 

analizowanych podmiotów na rynki lokalne w kategoriach ilościowych. Biorąc pod uwagę miejsca 

pracy w firmach z kapitałem zagranicznym w powiecie proszowickim dominujące znaczenie odgrywa 

sektor przemysłowy, za sprawą firmy Impress zajmującej się produkcją opakowań metalowych. Firma 

ta, niezwiązana profilem działalności z tradycjami regionu, bazuje przede wszystkim na taniej sile 

roboczej, która rekrutuje się spośród mieszkańców zajmujących się pracą we własnych gospodarstwach 

rolnych. 

Zatrudnienie w nowych zakładach

Z punktu widzenia oddziaływania na lokalny rynek pracy szczególne znaczenie mają inwestycje 

greenfield, które generują nowe miejsca pracy. Ocenia się, że inwestycje te w istotny sposób wpływają 

na dywersyfikację gospodarki w skali lokalnej jak i całego województwa, ponadto ich obecność 

w regionie skutkować może różnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych jego 

częściach. 

W skali całego regionu mamy do czynienia ze względną równowagą w zakresie liczby miejsc 

pracy w inwestycjach typu greenfield oraz zakładach przejętych przez zagranicznych inwestorów, 

jednak w odniesieniu do poszczególnych powiatów mówić należy o wyraźnym zróżnicowaniu (tab. 20.). 

W liczbach bezwzględnych najwięcej nowych miejsc pracy greenfield powstało jak dotąd w Krakowie 

(60% wszystkich nowych inwestycji w województwie). W stosunku do ogółu zatrudnionych przez 

firmy zagraniczne w stolicy Małopolski, nowo utworzone miejsca pracy stanowią 44%. Na drugim 

i trzecim miejscu pod tym względem znalazły się powiaty bezpośrednio sąsiadujące z Krakowem, tj. 
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krakowski ziemski oraz wielicki, w których w zakładach greenfield powstało łącznie 6,8 tys. nowych 

miejsc pracy. W powiecie krakowskim udział miejsc pracy w nowych zakładach w stosunku do całości 

zatrudnienia wynosi ponad 60%, a w powiecie wielickim ponad 80%. 

Tab. 20. Pracujący w firmach z kapitałem zagranicznym na koniec 2008 r. według powiatów 

Źródło: badania własne.

Przypadek powiatu wielickiego, a właściwie zlokalizowanej na jego terenie gminy Niepołomice, 

wart jest dodatkowej uwagi. Z roku na rok w Niepołomicach mają miejsce kolejne inwestycje firm 

zagranicznych, w 2008 r. m.in. japońskiego Nidec Motors & Actuators. Są one wynikiem aktywnej 

polityki proinwestycyjnej władz gminy (Jarczewski 2007), której sprzyja korzystna lokalizacja 

względem Krakowa. Trzej najwięksi zagraniczni pracodawcy w gminie Niepołomice, a jednocześnie 

w powiecie wielickim to Man Trucks, Silgan White Cap i Coca-Cola Beverages, tworzący inwestycje 

typu greenfield, zapewniające łącznie ponad 1000 nowych miejsc pracy. 

Dużą liczbę miejsc pracy w nowych zakładach zanotowano także w powiatach chrzanowskim 

i olkuskim. W obu przypadkach stanowią one około połowy miejsc w firmach z kapitałem zagranicznym 

w tych jednostkach. Zainteresowanie inwestorów budową nowych fabryk na tych właśnie obszarach 

nie budzi zaskoczenia, są to bowiem powiaty o długich tradycjach uprzemysłowienia, położone 

w pobliżu konurbacji katowickiej oraz blisko głównego korytarza transportowego (autostrada A4) 

łączącego Śląsk ze stolicą Małopolski. 

W pozostałych powiatach przeważają miejsca pracy w firmach, które inwestorzy zagraniczni 

pozyskali na drodze przejęć. Dotyczy to w szczególności Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza oraz 

powiatów oświęcimskiego i bocheńskiego.  
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Najwięksi pracodawcy

Na terenie Małopolski działało na koniec 2008 r. czternaście zakładów przemysłowych bądź 

usługowych z kapitałem zagranicznym, w których wielkość zatrudnienia przekraczała 1 tys. osób. 

Łącznie pracowało w nich 22,5 tys. osób. Ponadto zanotowano osiem przedsiębiorstw, w których 

całkowita wielkość zatrudnienia we wszystkich zakładach na terenie województwa małopolskiego 

wynosiła ponad 1 tys. pracowników – są to m.in. sieci sklepów. 

Pod względem wielkości zatrudnienia palmę pierwszeństwa dzierży ArcelorMittal. W samej 

hucie pracuje ponad 4,5 tys. osób, przy czym w stosunku do 2007 r. zanotowano niewielki wzrost 

wielkości załogi. Wielkość zatrudnienia we wszystkich firmach w regionie, w których brytyjski 

koncern stalowy ma udziały (m.in. w bocheńskim Stalprodukcie) przekracza 6 tys. Na drugim miejscu 

po ArcelorMittal znalazło się największe małopolskie centrum usług outsourcingowych Capgemini 

(ponad 2,3 tys. zatrudnionych), zaś na trzecim grupa Valeo, która w swoich zakładach w Skawinie 

i Chrzanowie skupia ponad 2 tys. pracowników. 

W sektorze przemysłowym działa siedem przedsiębiorstw o wielkości zatrudnienia 

przekraczającej 1 tys. osób. Oprócz wymienionych już zakładów ArcelorMittal, Valeo i Stalprodukt 

są to również Fabryka Silników Elektrycznych Tamel w Tarnowie, Donnelley, Philip Morris, Pliva 

(wszystkie trzy na terenie Krakowa) oraz grupa Can - Pack z największym zakładem na terenie Brzeska. 

Do najważniejszych pracodawców zagranicznych w firmach sektora przemysłowego należą także 

zatrudniające ponad 500 osób Scandinavian Tobacco w Jaworniku koło Myślenic, Emalia Olkusz, 

TRI Poland w Wolbromiu, Wawel w Dobczycach, Man Trucks w Niepołomicach oraz SGL Carbon 

w Nowym Sączu16. Porównywalna wielkość zatrudnienia notowana jest także w dwóch firmach 

energetycznych: Elektrowni Skawina oraz Elektrociepłowni Kraków. 

W małopolskie firmy branży budowlanej zainwestowały przede wszystkim przedsiębiorstwa 

z Półwyspu Iberyjskiego. Liczne miejsca pracy w branży budowlanej oferują zakłady wchodzące 

w skład firmy Mota Engil Polska, która należy do portugalskiej grupy Mota Engil. Łącznie w oddziałach 

tego przedsiębiorstwa na terenie Małopolski pracuje około 1,1 tys. osób. Silną pozycję na rynku pracy 

posiadają także firmy związane z hiszpańską grupą Ferrovial, tj. Mostostal oraz Budimex-Dromex 

(ponad 800 zatrudnionych). 

Pozycja lidera w sektorze handlowym należy do sieci Carrefour. W ponad 20 placówkach tej sieci 

zlokalizowanych w kilkunastu miastach województwa pracuje ponad 2,6 tys. osób. Drugą pod względem 

liczby zatrudnionych jest niemiecka grupa Metro, do której należą działające na małopolskim rynku 

obiekty handlowe Real, Media Markt, Saturn, Makro Cash&Carry. Obecnie pracuje w nich łącznie 

około 2,2 tys. osób. W największej sieci dyskontów Biedronka i Plus należących do portugalskiego 

inwestora Jeronimo Martins zatrudnionych jest ponad 1,3 tys. osób, tylko nieco mniej niż w sieci 

sklepów należących do Tesco. Pozostałe firmy handlowe: Kingfisher, BP Poland, Kaufland, Selgros, 

Leroy Merlin, Rossmann oraz Ikea zatrudniają od 250 do 500 pracowników każda. 

W sektorze usługowym w Małopolsce wyraźnie zaznaczają swą obecność zagraniczne centra 

usług. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie na regionalnym rynku pracy. Największym pracodawcą 

pozostaje Capgemini, które z roku na rok zwiększa swoje zaangażowanie w regionie, a obecnie jego 

16 Dane o wielkości zatrudnienia dla firm, które nie wyraziły zgody na udostępnienie informacji, podano za bazą danych HBI Polska 
z maja 2009 r.
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kadra osiągnęła wielkość 2,3 tys. osób. Kolejne miejsca zajmują IBM BTO i Shell SSC (ponad 1 tys. 

osób zatrudnionych) oraz Philip Morris International Service Center Europe i Centrum Bankowości 

Bezpośredniej (600-800 pracowników). Z kolei miejsca pracy w centrach badawczo-rozwojowych 

i rozwoju oprogramowania oferują m.in. Motorola, Delphi, Sabre. Łącznie zatrudniają one ok. 2,4 tys. 

osób. Wymienione firmy, bazujące na wysoko kwalifikowanej kadrze, zlokalizowane są w Krakowie 

oraz jego bliskim sąsiedztwie. 

Największy udział  w zatrudnieniu w sektorze finansowym posiadają banki: Pekao (około 

1,9 tys.), BPH, a także ING Bank Śląski. W branży hotelarskiej najwięcej osób zatrudnia Orbis, 

a w gastronomii – sieci restauracji McDonald’s i American Restaurants. Warto wymienić także firmy 

grupy Aspen oferujące usługi utrzymania czystości i cateringowe, w których pracuje ponad 900 osób. 

Firmami sektora usługowego z mniejszościowym kapitałem zagranicznym, których zaangażowanie na 

regionalnym rynku pracy jest znaczące (od 800 do 1800 pracowników) są firmy Grupa Onet.pl, PZU, 

Telekomunikacja Polska i Comarch. 

Analizując rozmieszczenie największych małopolskich pracodawców z kapitałem zagranicznym 

można zauważyć, iż w niektórych powiatach są one licznie reprezentowane (np. Kraków oraz powiaty 

krakowski i wielicki). W powiatach o cechach peryferyjnych do największych pracodawców z kapitałem 

zagranicznym należą podmioty klasyfikowane jako średnie, a nawet małe (np. proszowicki, suski, 

dąbrowski), bądź tworzą je niewielkie oddziały firm o wielu lokalizacjach (limanowski). Częściową 

ilustracją tego zjawiska jest analiza udziału największych firm z kapitałem zagranicznym w powiatach 

województwa małopolskiego w ogóle miejsc pracy oferowanych przez inwestorów zagranicznych 

(tab. 20.). W Krakowie, w którym skupia się wiele dużych firm z kapitałem zagranicznym, udział 

miejsc pracy w największym zakładzie – hucie ArcelorMittal – wynosi mniej niż 10% wszystkich 

miejsc pracy w tych firmach. Z kolei w powiecie proszowickim analogiczny odsetek wynosi niemal 

70%, mimo iż największym zagranicznym pracodawcą jest firma średniej wielkości, w której wielkość 

zatrudnienia nie przekracza 200 osób.

Bilans miejsc pracy i zwolnienia grupowe

W 2008 r. zanotowano, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrost liczby miejsc pracy 

w firmach z kapitałem zagranicznym o 4,6 tys., czyli o nieco ponad 5%. Było to mniej aniżeli 

w latach 2006-2007, kiedy liczba ta wzrosła o 5,7 tys. (7%). Na bilans miejsc pracy po stronie 

przyrostuskładają się: rozbudowa istniejących placówek, otwarcie nowych zakładów i placówek oraz 

przejęcia polskich przedsiębiorstw. Po stronie spadku zatrudnienia znajdują się natomiast: przejęcia 

oddziałów zagranicznych firm przez kapitał polski, zamknięcie oddziałów w Małopolsce oraz redukcja 

zatrudnienia w istniejących podmiotach.  W sumie w okresie analizowanego roku przybyło 8,5 tys. 

nowych miejsc pracy, a ubyło 3,8 tys. (rys. 21.).

W największym stopniu na analizowane zmiany wpłynął rozwój firm w dotychczasowych 

lokalizacjach. Takie zjawisko miało miejsce w 122 podmiotach, przy czym największy przyrost 

wielkości zatrudnienia nastąpił w firmach sektora usługowego: Shell SSC (ok. 500 nowych miejsc 

pracy), Centrum Bankowości Bezpośredniej, Banku Przemysłowo-Handlowym oraz Philip Morris 

International Service Center Europe (po 300 i więcej nowych miejsc pracy w każdym).
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 Otwarcie nowej placówki stanowiło drugi pod względem znaczenia powód zwiększenia 

zatrudnienia przez firmy z kapitałem zagranicznym17. W sumie zanotowano 94 takie przypadki, 

w wyniku czego powstało 2,3 tys. nowych miejsc pracy. Liczba ta była ponad dwukrotnie mniejsza 

w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to w nowych placówkach powstało blisko 5 tys. stanowisk. 

W 2008 r. najwięcej osób znalazło pracę w nowych oddziałach firm sektora usługowego położonych 

w Krakowie lub jego strefie metropolitalnej, m.in. State Street, DHL International czy UBS (w każdym 

przypadku było to co najmniej 100 nowych pracowników). Z kolei w sektorze przemysłowym 

uruchomiono cztery nowe zakłady (w tym dwa na terenie Niepołomic: Nidec oraz Meiller), z których 

najwięcej osób zatrudnia firma Nidec.

Rys. 21. Bilans miejsc pracy w firmach zagranicznych w województwie małopolskim w 2008 r.
Źródło: badania własne.

Przejęcia polskich firm przez inwestorów zagranicznych w niewielkim stopniu wpływało na 

wzrost zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym. Zjawisko to zaobserwowano w 7 przypadkach. 

W sumie liczba pracujących w firmach z kapitałem zagranicznym powiększyła się w ten sposób o około 

390 osób, najwięcej wskutek przejęcia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chrzanowie (około 

100 zatrudnionych) przez firmę Dalkia. 

Zmniejszanie liczby miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym na terenie województwa 

małopolskiego kształtowane było w największej mierze przez redukcję zatrudnienia w istniejących 

przedsiębiorstwach. Taka sytuacja miała miejsce w 91 podmiotach (łącznie ok. 1,6 tys. zwolnionych), 

a najsilniej dotknęła miejscowy rynek pracy w Chełmku, co było wynikiem kłopotów firmy Maflow. 

Szczególną formą redukcji zatrudnienia są zwolnienia grupowe18. Jak wynika z danych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w 2008 r. w firmach działających na terenie województwa małopolskiego 

doszło do zwolnień grupowych, w wyniku których pracę straciło 1,5 tys. osób. Zdecydowana 

17 Do kategorii tej zaliczono zakłady, których otwarcie nastąpiło w 2008 r. Placówki otwarte wcześniej, w których w analizowanym 
roku doszło do zwiększenia zatrudnienia, zaliczone zostały do kategorii „ekspansja”.

18 Zasady zwolnień grupowych regulowane są przez Ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. nr 90, poz. 844). W myśl tej ustawy o zwolnieniu 
grupowym mowa jest w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 
30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% pracowników, 
w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników, a także 30 pracowników, gdy wielkość 
zatrudnienia w danej firmie wynosi co najmniej 300 osób. 
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większość zwolnień miała miejsce w przedsiębiorstwach polskich, w zagranicznych objęły one ok. 

250 pracowników. W 2009 r. w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym sytuacja 

przedstawia się znacznie mniej korzystnie. W okresie od stycznia do sierpnia zwolnienia grupowe 

dotknęły ponad 4 tys. osób, w tym ok. 1,4 tys. w firmach z kapitałem zagranicznym. Duże zwolnienia 

w tym roku zanotowano zwłaszcza w przedsiębiorstwach Pliva, Tamel oraz ArcelorMittal. 

Oprócz redukcji, na spadek wielkości zatrudnienia w firmach zagranicznych wpływają ponadto 

zamknięcia oddziałów oraz przejęcia przez firmę z kapitałem polskim. Zakończyły działalność 42 

zakłady, w wyniku czego pracę straciło 1,5 tys. osób. W największym stopniu przyczyniło się do tego 

zakończenie produkcji w oddziale Vistula & Wólczanka w Krakowie, w którym jeszcze w 2007 r. 

zatrudnionych było ponad 500 pracowników. Większość z nich przejęta została jednak przez Trend 

Fashion w Myślenicach (spółka zależna firmy z mniejszościowym udziałowcem zagranicznym), przez 

co skutki społeczne tego zamknięcia okazały się nieco mniej odczuwalne. 

Przejęcie firmy z kapitałem zagranicznym przez inwestora polskiego zdarza się stosunkowo 

rzadko, w 2008 r. miało miejsce w 6 przypadkach. W wyniku takich zmian własnościowych ok. 650 

osób stało się pracownikami firm polskich. W przypadku największego przejęcia – firmy Re-Bau 

przez krakowską firmę J+K Construction – zmiana taka dotyczyła ponad 300 osób. 

Dotychczasowe oraz planowane zmiany wielkości zatrudnienia w firmach z kapitałem 

zagranicznym były również przedmiotem odrębnych badań ankietowych. Uczestniczyły w nich 54 

firmy spośród 274, do których wysłano zaproszenie do uczestnictwa w badaniach. Doboru respondentów 

dokonano wykorzystując kombinację dwóch kryteriów: wysokości dotychczasowych nakładów 

inwestycyjnych (co najmniej 2,5 mln USD) oraz liczby zatrudnionych (co najmniej 50 osób)19. 

Badane firmy stanowiły przekrój zagranicznych firm zlokalizowanych w województwie małopolskim 

– znalazły się wśród nich podmioty reprezentujące różne sektory, skalę działalności, okres działalności 

w regionie, pochodzenie kapitału zagranicznego czy wreszcie lokalizację. 

Postawione w badaniach pytania dotyczące zmian zatrudnienia są istotne z punktu widzenia 

obecnej sytuacji gospodarczej, gdyż umożliwiają ocenę, w jakim stopniu spowolnienie gospodarcze 

wpłynęło na kondycję małopolskich firm. Problem ten dotyczy w szczególności firm, które posiadają 

główne rynki zbytu w krajach dotkniętych kryzysem. Sytuacja na rynkach światowych może mieć 

przełożenie na regionalny rynek pracy i skutkować wzrostem stopy bezrobocia. Natomiast planowane 

zmiany wielkości zatrudnienia deklarowane przez inwestorów zagranicznych świadczyć mogą o ich 

optymizmie lub pesymizmie w ocenie tempa wychodzenia z obecnych kłopotów gospodarczych.

Na podstawie informacji na temat zmian zatrudnienia w badanych firmach w okresie od końca 

2007 r. do momentu przeprowadzenia ankiety, czyli połowy 2009 r., można ocenić ich kondycję jako 

dość dobrą. Był to okres, w którym polską gospodarkę dotknęły już niekorzystne efekty światowego 

kryzysu gospodarczego. Tymczasem ponad połowa respondentów odpowiedziała, że w tym okresie 

zwiększała zatrudnienie. Z tego aż 6 firm powiększyło kadrę pracowniczą o ponad 20%. Co piąty 

podmiot zmuszony był jednak do zwolnienia części załogi, z czego jedna firma zmniejszyła ją o ponad 

20%20 (rys. 22.). 

19 Bardziej szczegółowe informacje na temat doboru próby oraz jej struktury znaleźć można w załączniku 5.
20 Należy zwrócić uwagę, że proporcje te mogą być w rzeczywistości mniej korzystne, gdyż firmy redukujące zatrudnienie mogły 

częściej nie odpowiedzieć na ankietę.
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Rys. 22. Zmiany zatrudnienia w ankietowanych firmach zagranicznych od końca 2007 do połowy 2009 r.
Źródło: badania własne.
 

Z nieco większymi problemami borykały się zakłady przemysłowe, gdzie bilans zmian jest tylko 

nieznacznie dodatni. O wiele bardziej dynamicznie rozwijało się zatrudnienie w spółkach usługowych, 

zarówno w tych nastawionych na rynek wewnętrzny, jak i w centrach usług obsługujących podmioty 

zagraniczne. Wśród tych ostatnich pojawiały się opinie, że kryzys może okazać się nawet korzystny, 

gdyż więcej firm skłonna jest obniżać koszty, korzystając z outsourcingu części procesów biznesowych 

(Top 50... 2009). Zmiany zatrudnienia dotyczą w podobny sposób wszystkich firm bez względu na 

położenie w województwie czy ich struktury zatrudnienia. Najwięcej dynamicznie rozwijających 

się spółek znajdujemy w gronie firm średnich oraz tych, które działają w regionie krócej niż 5 lat. 

Wskazuje to, że nowi inwestorzy nie odczuli tak mocno skutków kryzysu. Są jednak wśród nich takie 

firmy, np. z sektora motoryzacyjnego, które musiały zwolnić nawet 20% zatrudnionej kadry.

Wśród 12 firm, które zmuszone były w ostatnim okresie do zmniejszenia zatrudnienia najczęstszą 

tego przyczyną była reorganizacja działalności firm (6 przypadków) oraz spadek popytu na ich 

produkty i usługi (4 przypadki). W pozostałych firmach redukcja załogi wynikała w jednym przypadku 

z przeniesienia realizacji jednego z projektów do innego oddziału spółki za granicą, a w drugim – 

z naturalnych odejść pracowników na emeryturę, niezastępowanych przez nową kadrę.

W zakresie planów zatrudnienia na najbliższe 2 lata większość firm wykazuje optymizm. Ponad 

połowa firm zadeklarowała, że zwiększy w tym okresie wielkość liczbę pracowników (większość 

w zakresie od 5 do 20% wzrostu). Co trzecia spółka nie zamierza zmieniać swojego zatrudnienia, 

natomiast co dziesiąta planuje zwolnić część kadry (rys. 23.). Wśród firm zmniejszających zatrudnienie 

są zarówno zakłady przemysłowe, jak i spółki usługowe. Warto zwrócić jednak uwagę, że stabilizację 

zatrudnienia w najbliższych dwóch latach częściej deklarują firmy przemysłowe niż usługowe. Firmy 

usługowe zdecydowanie częściej (2/3 spośród badanych) planują zwiększenie liczby pracowników. 

Dodatkowo wyniki wskazują, że większe trudności mają firmy duże oraz podmioty z większym stażem 

w regionie. Średniej wielkości firmy oraz inwestorzy z ostatnich kilku lat częściej deklarują wzrost 

zatrudnienia.
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Rys. 23. Plany zatrudnienia w ankietowanych firmach zagranicznych w ciągu najbliższych 2 lat.  
Źródło: badania własne.

Interesujące jest porównanie dotychczasowych zmian w zatrudnieniu firm z ich planami na 

najbliższe 2 lata. W ten sposób można ocenić te zmiany w dłuższym przedziale czasowym oraz 

sprawdzić, jak radzą sobie poszczególne firmy. Zestawiając ze sobą oba trendy, można wśród 48 

badanych podmiotów, które udzieliły informacji, wyróżnić 5 grup (rys. 24.):

- liderzy wzrostu – zagraniczne firmy, które dotychczas zwiększały zatrudnienie lub przynajmniej 

utrzymywały na stabilnym poziomie, a teraz planują dalszy jego wzrost (23 firmy),

- liderzy, którzy stracili dynamikę wzrostu – firmy, które zwiększały liczbę pracowników, ale 

w najbliższej przyszłości planują albo utrzymanie poziomu zatrudnienia, albo zwolnienia 

(7 firm),

- stabilne firmy – zagraniczne firmy, które ani nie zmieniały w ostatnim czasie zatrudnienia, ani nie 

planują jego zmian w najbliższej przyszłości (7 firm),

- firmy wychodzące z trudności – firmy, które do niedawna zwalniały pracowników, a teraz planują 

stabilizację lub nawet wzrost zatrudnienia (9 firm),

- firmy konsekwentnie zmniejszające zatrudnienie – przedsiębiorstwa, które zwalniały i nadal 

planują zwolnienia kadry pracowniczej (2 firmy).

Jak widać wśród przebadanych firm blisko połowę stanowią podmioty, które dynamiczne się 

rozwijają. Dobrą wiadomością jest również to, że niektóre spośród firm będących jeszcze do niedawna 

w trudniejszej sytuacji i zmuszonych do redukcji zatrudnienia, teraz planują jego stabilizację, a niekiedy 

nawet wzrost. Niepokoić może pogorszenie sytuacji w kilku dotychczas rozwijających się firmach. 

Część z nich prawdopodobnie weszła w fazę konsolidacji swojej działalności i stabilizacji zatrudnienia. 

W przypadku dwóch firm planujących zwolnienia możemy mieć do czynienia z opóźnionym efektami 

spowolnienia gospodarczego.

W zakresie ważnej dla firm kwestii rotacji pracowników, można zauważyć, że w 2008 r. 

utrzymywała się ona w większości firm na niskim poziomie (poniżej 10%). Jedynie co siódma firma 

spotykała się z problemem rotacji powyżej 20%. W ponad połowie zagranicznych spółek wskaźnik 
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rotacji nie uległ zmianie. Więcej było natomiast firm, w których zmalał on w porównaniu z poprzednim 

rokiem niż takich, gdzie wskaźnik ten wzrósł. Świadczy to o mniejszej ruchliwości kadr w okresie 

spowolnienia gospodarczego. 

Rys. 24. Dotychczasowe oraz planowane zmiany zatrudnienia w ankietowanych firmach zagranicznych.
Uwagi: wielkość kół oznacza liczbę firm, które udzieliły poszczególnych odpowiedzi.
Źródło: badania własne. 

Jakość miejsc pracy

Ważnym zagadnieniem jest jakość miejsc pracy w spółkach zagranicznych. Do jej oceny można 

zastosować terminologię stosowaną we współczesnych badaniach rynku pracy, a mianowicie tzw. 

pracy niepewnej (precarious work) czy nietypowej (non-standard work). Terminy te o podobnym 

zakresie znaczeniowym opisują zmiany zachodzące na rynku pracy, który coraz częściej odchodzi 

od tradycyjnego modelu zatrudnienia na pełny etat i czas nieokreślony z rozbudowanymi pakietami 

socjalnymi (Vosko i in. 2003). Nowy model zatrudnienia może być bardziej charakterystyczny dla 

inwestorów zagranicznych, których struktury korporacyjne mogą przenosić go do polskich oddziałów 

jako element zmniejszający ryzyko wyższych strat w przypadku niepowodzenia projektu. Z drugiej 

strony występowanie „niepewnych” miejsc pracy wpływa na mniejsze zakorzenienie i trwałość 

inwestycji w regionie.

Za cechy odróżniające zatrudnienie „niepewne” od tradycyjnego modelu można przyjąć: 

większy udział pracowników zatrudnionych na czas określony i niepełny etat, obecność pracowników 

leasingowych czy niskie wynagrodzenia (Vosko i in. 2003). Dodatkowo można wymienić zwiększone 

ryzyko zwolnienia występujące w niektórych przedsiębiorstwach, wynikające z sytuacji rynkowej 

branży.

Wśród przebadanych firm, zatrudnienie na niepełny etat jest zjawiskiem bardzo rzadkim. 

W większości firm na pełny etat pracowało powyżej 90%, a nawet powyżej 95% załogi. Tylko 
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w przypadku 5 firm spośród 49, które ujawniły tę informację w ankiecie, odsetek ten był niższy niż 

90%, a jedynie w dwóch – poniżej 50%. Wśród nich znalazły się zarówno firmy przemysłowe, jak 

i usługowe, inwestycje greenfield oraz spółki przejęte. Spośród 19,6 tys. pracowników badanych firm 

aż 19,1 tys. (97,3%) pracowało na pełnym etacie. 

Dużo większe zróżnicowanie panuje wśród firm pod względem zatrudnienia na czas określony 

bądź nieokreślony. Na mniej korzystnych warunkach umów na czas określony pracuje 4 tys. spośród 

18,3 tys. (czyli 22%) pracowników badanych firm, które odpowiedziały na to pytanie. Wśród 

inwestorów zagranicznych są tacy, którzy nieomal całą załogę zatrudniają na czas nieokreślony, są też 

i tacy, którzy stosują prawie wyłącznie umowy na czas określony. Na to zróżnicowanie w największym 

stopniu wpływają cztery czynniki: sektor, w którym działa firma, jej wielkość oraz udział kobiet 

i wysoko kwalifikowanej kadry w strukturze zatrudnienia. Zależności te wyglądają następująco: 

częściej zatrudniają pracowników na czas określony firmy z sektora przemysłowego, większe 

przedsiębiorstwa, firmy z większym udziałem kobiet oraz z mniejszym udziałem pracowników 

z wyższym wykształceniem. 

Korzystanie z usług pracowników leasingowych, zatrudnianych za pośrednictwem agencji pracy 

czasowej, zadeklarowało 14 spośród 49 przebadanych pracodawców. Jest to liczba dość znaczna, 

ale w większości przypadków dotyczyło to pojedynczych osób (do 10 pracowników). Jedynie 

w przypadku trzech firm (wszystkie to zakłady przemysłowe) liczba pracowników tymczasowych była 

wyższa i sięgała 40-60 osób. Łącznie 49 firm z kapitałem zagranicznym, które odpowiedziało na to 

pytanie, zadeklarowało zatrudnienie w tej formie 181 dodatkowych pracowników. Stanowiło to mniej 

niż 1% pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez pracodawcę, co świadczy o bardzo rzadkim 

wykorzystaniu tej formy zatrudnienia. W drugiej połowie 2009 r. pomysł przesunięcia znaczącej części 

załogi do zewnętrznej firmy Manpower przedstawił krakowski oddział ArcelorMittal jako część procesu 

restrukturyzacji huty (wcześniej w tym samym roku z zakładu odeszło kilkuset pracowników).

Zmiany zatrudnienia w badanych firmach zostały przedstawione szczegółowo wcześniej. W tym 

miejscu informacje te zostaną wykorzystane jedynie do stworzenia sumarycznego wskaźnika poziomu 

niepewności zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim. Dla 

każdego z czterech wskaźników cząstkowych określono jego poziom jako niski, średni lub wysoki 

(tab. 21.). Syntetyczny wskaźnik dla każdej spośród 46 firm, dla których dostępne były wszystkie 

dane, powstał w wyniku zsumowania wartości wskaźników cząstkowych (0 dla niskiego poziomu 

niepewności, 1 – średniego, a 2 – wysokiego). Osiągać on może tym samym wartości od 0 do 8 pkt. 

(rys. 25.). Większość firm (37 z 46) charakteryzuje się niskim poziomem niepewności zatrudnienia (od 

0 do 2 pkt.). Jedynie w 9 firmach zagranicznych, głównie przemysłowych, poziom ten można określić 

jako średni (3-4 pkt. w ośmiostopniowej skali).
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Tab. 21. Wskaźnik niepewności zatrudnienia w badanych firmach z kapitałem zagranicznym.

Źródło: badania własne.

Rys. 25. Poziom niepewności zatrudnienia w badanych firmach zagranicznych. 
Źródło: badania własne. 

Ocena rynku pracy przez inwestorów zagranicznych 

Zasoby ludzkie stanowią jeden z ważniejszych czynników branych pod uwagę w trakcie 

podejmowania decyzji lokalizacyjnych. W przeprowadzonych badaniach ankietowych firmy z kapitałem 

zagranicznym poproszone zostały o ocenę małopolskiego rynku pracy poprzez wskazanie silnych 

i słabych stron tego rynku (tab. 22.), jak również brakujących kwalifikacji i kompetencji małopolskich 

pracowników (tab. 23.). Wyraziły także swoją opinię na temat stopnia zadowolenia z lokalizacji na 

terenie województwa małopolskiego.

Firmy, które wzięły udział w badaniu bardzo pozytywnie oceniają decyzję o lokalizacji na terenie 

Małopolski. Niemal wszystkie (49 spośród 50) wyrażają zadowolenie, z czego 17 firm jest bardzo 



76

Małopolskie Obserwatoriom Gospodarki

77

zadowolonych. Jednocześnie tylko jedna firma jest raczej niezadowolona z wyboru miejsca swojej 

działalności. Natomiast kategoria bardzo niezadowolonych w ogóle nie występuje. 

Z opinii inwestorów wyłania się obraz mocnych stron małopolskiego rynku pracy, który najlepiej 

chyba scharakteryzować można jako „jakość, ilość, różnorodność”. Właśnie na te elementy zwracano 

przede wszystkim uwagę. Najczęściej wymienianą mocną stroną regionalnego rynku pracy był wysoki 

poziom kwalifikacji pracowników (44% firm). Zwracano uwagę na wysokie formalne wykształcenie, 

zwłaszcza osób młodych, które dopiero wkraczają na rynek pracy, związane z rozwojem szkolnictwa 

wyższego. W kilku ankietowanych centrach usług podkreślano także wysoki stopień znajomości 

języków obcych. 

Drugą najsilniejszą cechą Małopolski, jest – zdaniem ponad 1/4 ankietowanych pracodawców 

– ilość małopolskiej kadry, co wiąże się także z jej różnorodnością (według oceny kilku firm). 

Plusem Małopolski jest duża podaż pracowników, zwłaszcza młodych, o różnych kwalifikacjach 

zawodowych i zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Taka sytuacja ułatwia proces rekrutacji 

w firmach, poszukującym zarówno kandydatów na specjalistyczne stanowiska, jak i pracowników 

niewykwalifikowanych. Szczególnie uprzywilejowane są pod tym względem firmy z Krakowa i okolic, 

na co zwracano uwagę w wielu wypowiedziach. Kraków jako ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym 

przyciąga młodych ludzi z całej Polski południowej, którzy po ukończeniu studiów wyższych w wielu 

przypadkach nie decydują się na powrót w rodzinne strony. O uprzywilejowanej pozycji rynku 

krakowskiego w stosunku do pozostałych powiatów, decyduje również rozwinięte zaplecze naukowo-

badawcze, na co zwrócono uwagę w 7% firm, głównie w tych, w których udział pracowników 

z wykształceniem wyższym wynosił ponad połowę wszystkich zatrudnionych. Należy pamiętać 

jednak, iż zaplecze to jest cenne nie tylko ze względu na kształcenie młodych osób, ale także z racji 

możliwości współpracy z firmami, co znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie innowacyjności 

regionu. 

Niskie koszty pracy uznane zostały za ważną cechę małopolskiego rynku w 12% firm. Oprócz 

scharakteryzowanych powyżej najczęściej wymienianych mocnych stron rynku małopolskiego, 

w 6 firmach doceniono niższe koszty pracy. Istotnie, jak wskazują dane GUS, przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w województwie małopolskim (2490 zł) jest niższe od średniej krajowej  

(2672 zł), niższe aniżeli w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim oraz pomorskim.

Kilku pracodawców zwróciło ponadto uwagę na istnienie instytucji otoczenia biznesu (m.in. 

Krakowską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz instytucji szkoleniowych) jako mocnej strony 

województwa, a także na wysoki poziom rozwoju regionalnego i dostępność komunikacyjną (istnienie 

międzynarodowego portu lotniczego oraz autostrady A4). Dwie firmy uznały natomiast, że na 

regionalny rynek pracy pozytywnie oddziałuje sprawna lokalna administracja, która, jak zauważono 

„umiejętnie wykorzystuje środki unijne”. 

Ocena słabych stron małopolskiego rynku pracy jest bardziej zróżnicowana, jednak i w tym 

przypadku, niektóre z cech wymieniano wielokrotnie. Przede wszystkim pracodawcy podkreślają 

trudności w znalezieniu fachowców w interesujących ich dziedzinach, zarówno niższego szczebla (co 

piąty pracodawca), jak i kadry menedżerskiej (co dziesiąty), a także powiązany z tym brak doświadczenia 

pracowników (jeden na trzynastu pracodawców). Opinia ta, w zestawieniu z wymienianą najczęściej 

mocną stroną, jaką jest dostęp do wykwalifikowanej kadry, daje dość szczególny obraz rynku pracy 
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Małopolski. Jest to bowiem rynek obfitujący w osoby młode, posiadające wysokie wykształcenie 

formalne, które jednak nie zdobyły wystarczającego doświadczenia zawodowego. Ponadto 

zdecydowanie niedoreprezentowani są absolwenci szkół średnich i zawodowych przygotowanych 

do pracy w konkretnym zawodzie, na co zwrócono szczególną uwagę w ocenie brakujących 

kwalifikacji.  

Liczni absolwenci studiów wyższych, przeważnie mieszkańcy Krakowa i jego bliskiego 

otoczenia, stosunkowo często zmieniają miejsce pracy, co skutkuje wysoką rotacją pracowników 

w niektórych przedsiębiorstwach. Stanowi to, zdaniem przedstawiciela co siódmej ankietowanej firmy, 

kolejną słabą stronę małopolskiego rynku. Widać zatem, że elementy stanowiące siłę Małopolski, 

w innym ujęciu postrzegane być mogą jako jej słabość. Młodzi absolwenci studiów wyższych z jednej 

strony wzmacniają miejscowy rynek pracy, z drugiej zaś stanowią o jego negatywnych cechach – 

zwiększonej rotacji kadry (na co zwracały uwagę przede wszystkim firmy, w których wielkość rotacji 

w 2008 r. przekraczała 5%) oraz braku doświadczenia zawodowego. Wspomniany zmniejszający się 

stopień przywiązania do jednego miejsca pracy traktować należy szerzej, jako pewną charakterystykę 

aktualnego stanu polskiego rynku pracy, o czym decydowała łatwość w podejmowaniu zatrudnienia 

poza granicami kraju, zwłaszcza w niektórych krajach unijnych. 

Mobilność małopolskich pracowników oceniana bywa jednak skrajnie różnie. W opinii 

przedstawicieli niektórych firm z kapitałem zagranicznym działających na terenie Krakowa negatywną 

cechą pracowników regionu jest niechęć do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. Stwarza 

to dla pracodawców problemy z ruchami kadrowymi pomiędzy oddalonymi od siebie oddziałami 

jednego przedsiębiorstwa (w przypadku firm wielozakładowych), jak również z pozyskiwaniem 

pracowników spoza lokalnego otoczenia firmy. Jak ujęła to przedstawicielka jednego z zakładów, 

w Małopolsce obserwuje się „niechęć do oddelegowania do pracy poza obszar wokół Krakowa”. 

W innej firmie z kolei podkreślano różnice w poziomie mobilności między mieszkańcami Małopolski 

a sąsiednich województw: „Nie otrzymujemy zbyt wielu aplikacji spoza dwóch dużych ośrodków 

Krakowa i Tarnowa i miejscowości w ich pobliżu. Brakuje jakichkolwiek aplikacji z południowej 

Małopolski. Natomiast sporo pracowników pochodzi z sąsiednich województw: Podkarpacia, Śląska 

i Świętokrzyskiego”. 

Na powiązane z tym zjawisko płytkości lokalnego rynku pracy zwrócono uwagę w dwóch firmach 

spoza Krakowa i jego obszaru metropolitalnego. Peryferyjne położenie obu przedsiębiorstw w stosunku 

do głównego ośrodka regionu, jak i ośrodków regionów sąsiednich (Bukowno i Gorlice), stwarza duże 

problemy z naborem odpowiedniej kadry. W przypadku firmy zlokalizowanej w Bukownie podkreślano, 

że „ze względu na odległość, trudno jest pozyskać kadrę z Krakowa. Na pewno utrudnienie stanowi 

słaba komunikacja i infrastruktura – mimo zbliżonej odległości do Katowic i Krakowa, komunikacja 

ze Śląskiem jest dużo szybsza i dogodniejsza”. W Gorlicach z kolei skarżono się na „chęć młodych 

do ucieczki z prowincji do metropolii”, co również negatywnie wpływa na lokalny rynek pracy. 

Zjawisko odpływu młodych osób z obszarów peryferyjnych do ośrodka metropolitalnego w celu 

podjęcia tam kształcenia, a w dalszej perspektywie pracy, przyczynia się do różnicowania dostępności 

kapitału ludzkiego wewnątrz Małopolski, co w dalszej kolejności prowadzi do narastania zróżnicowań 

gospodarczych w regionie.
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Tab. 22. Mocne i słabe strony małopolskiego rynku pracy w ocenie przedstawicieli firm z kapitałem 
zagranicznym

Uwagi: odsetki obliczono w odniesieniu do wszystkich 54 firm uczestniczących w badaniach ankietowych.
Źródło: badania własne.

Co dziewiąty ankietowany pracodawca zwrócił uwagę na zbyt wysokie oczekiwania pracowników, 

w tym wygórowane żądania płacowe. Pojawiły się wypowiedzi, iż osoby mieszkające w Małopolsce 

„są wybredne w poszukiwaniu pracy i nawet w bardzo trudnej sytuacji materialnej nie decydują się 

na podjęcie zatrudnienia”. W trzech centrach usług zwrócono uwagę, iż pomimo ogólnie dobrej 

oceny kompetencji językowych absolwentów krakowskich uczelni, zaznacza się niewystarczająca 

znajomość języków obcych wśród osób z wykształceniem średnim, starszych pracowników (powyżej 

40. roku życia) oraz niezadowalający poziom edukacji w regionie „w zakresie nietypowych języków 

obcych”. Należy podkreślić, że wypowiedzi te formułowane były przez przedstawicieli firm, którzy 

jednocześnie znajomość języków obcych wymieniali jako mocną stronę rynku małopolskiego. Centra 

te z racji specyfiki swej działalności bazują na pracownikach o bardzo dobrej znajomości języków 

obcych. Szerzej kwestię braków lingwistycznych na rynku małopolskim, zwłaszcza kadry technicznej, 

poruszono w ocenie brakujących kwalifikacji i kompetencji.

Ankietowane firmy poproszone zostały również o wskazanie kompetencji i kwalifikacji, których, 

z ich punktu widzenia, brakuje małopolskim pracownikom. Kompetencje są pojęciem szerokim, 

definiowanym jako zdolności do wykonywania zadania zgodnie z uznawanymi i określonymi 

standardami ważnymi dla danej grupy zawodowej (Levy-Leboyer 1997). Stanowią specyficzne 

kategorie cech indywidualnych i ściśle powiązane są ze zdobytą wiedzą i uprzednim doświadczeniem. 

Dokonując oceny pracownika na podstawie kompetencji, uzyskuje się zintegrowany obraz tego, 

jak człowiek wykorzystuje swoje zdolności, cechy osobowości, a także nabytą wiedzę w celu 

doprowadzenia do pomyślnego wykonania złożonej misji w ramach przedsiębiorstwa (Kossowska 

2001). Kwalifikacje z kolei są kategorią węższą i mieszczą się w definicji kompetencji. Oznaczają 

zakres i jakość formalnego przygotowania niezbędnego do wykonywania określonego zawodu. 

Ocena kompetencji małopolskich pracowników jest wyraźnie zróżnicowana. Brak jest jednej 

cechy, na którą przedsiębiorcy zwracaliby uwagę w sposób szczególny. Najwięcej firm wymieniło brak 

samodzielności pracowników (co dziewiąta). W co dziesiątym przedsiębiorstwie wskazywano ponadto 

na niewystarczające zdolności interpersonalne, objawiające się między innymi trudnościami w pracy 

zespołowej. Wymieniano także problemy w zarządzaniu, zarówno czasem, jak i ludźmi. W ocenie kilku 
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firm kadra małopolska jest w niewystarczającym stopniu kreatywna oraz wykazuje zbyt mało własnej 

inicjatywy. Zgłaszano też zastrzeżenia do elastyczności, odpowiedzialności oraz przedsiębiorczości 

pracowników. Wśród pojedynczych opinii pojawiły się ponadto: niewystarczająca pracowitość, brak 

wiary we własne możliwości, niezaradność, niesumienność oraz brak zaangażowania. 

O ile opinie na temat kompetencji charakteryzuje duża różnorodność, która nie pozwala na 

wskazanie jednoznacznych braków dostrzeganych przez znaczną grupę pracodawców, to w przypadku 

kwalifikacji sytuacja przedstawia się bardziej jednoznacznie. Na małopolskim  rynku pracy brakuje 

przede wszystkim dobrej znajomości języków obcych, nie tylko angielskiego, na co zwracano uwagę 

w niemal co drugiej ankietowanej firmie. Najbardziej pożądaną grupę zawodową stanowią inżynierowie 

sprawnie posługujący się tymi językami. Kategoria inżynierów o wysokich kompetencjach w zakresie 

języków obcych wielokrotnie wskazywana była jako wyraźnie niedoreprezentowana na rynku 

Małopolski, częściej w firmach, w których udział pracowników z wykształceniem wyższym stanowi 

mniej niż połowę wszystkich zatrudnionych oraz w firmach sektora przemysłowego. 

Niektóre firmy nisko oceniają też poziom wiedzy zdobytej przez absolwentów w trakcie studiów. 

Podnoszona jest kwestia niedostosowania oferty edukacyjnej uczelni wyższych do potrzeb rynku. 

Pojawiały się stwierdzenia, iż „brakuje kierunkowego wykształcenia. Gros spośród kandydatów to 

osoby po kierunkach typowo humanistycznych, bądź przyrodniczych, którzy po studiach łapią sie byle 

jakiej pracy, gdyż nie mogą znaleźć posad w branżach odpowiadających wykształceniu”. Jak zauważa 

jedna z osób biorących udział w badaniach: „uczelnie wypuszczają półprodukt, który pracodawcy 

muszą doszkalać już na samym wstępie”. Oprócz absolwentów kierunków technicznych brakuje także, 

zdaniem przedstawiciela co piątej ankietowanej firmy, pracowników o kwalifikacjach zawodowych 

niższego szczebla, absolwentów szkół zawodowych i techników, z dobrą znajomością własnego fachu, 

m.in. ślusarzy, mechaników, elektryków, ceramików, hydraulików. W ocenie jednej na osiem firm, 

pracownikom na małopolskim rynku pracy brakuje ponadto, na co zwracano już uwagę przy ocenie 

słabych stron, doświadczenia i przygotowania zawodowego. Polityka odchodzenia od kształcenia 

na poziomie zawodowym, nacisk na edukację na poziomie średnim ogólnym, a także obserwowane 

w ostatnich latach zagraniczne migracje zarobkowe pracowników wykwalifikowanych, doprowadziły 

do powstania wyraźnej luki na rynku pracy dostrzeganej także przez przedstawicieli firm z kapitałem 

zagranicznym. Zjawisko to obserwowane w Małopolsce, nie jest jednak specyfiką regionu, ale ma 

charakter ogólnopolski. 

Braki w zakresie innych kwalifikacji wymieniane były przez pojedyncze przedsiębiorstwa 

i powiązane były z ich specyfiką branżową. Pojawiły się zatem głosy o niedostatecznej liczbie 

pracowników o wykształceniu z zakresu logistyki i sprzedaży, dostosowanych do pracy w branży 

szklarskiej, potrafiących obsługiwać specjalistyczne urządzenia. W dwóch firmach zwrócono ponadto 

uwagę na problemy w pozyskaniu kadry menedżerskiej. 

Wyniki przeprowadzonych badań do pewnego stopnia pokrywają się z opiniami inwestorów 

zagranicznych o polskich pracownikach wyrażanymi w pierwszej połowie lat 1990. (Błuszkowski, 

Garlicki 1993). Inwestorzy ci najniżej ocenili umiejętności organizacyjne oraz inwencję w pracy. 

Liczna grupa badanych przedsiębiorców krytycznie odniosła się też do roszczeń płacowych polskich 

pracowników oraz niechęci do uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Z kolei jako zdecydowane 

zalety wymieniano umiejętności zawodowe, jakość pracy, dyscyplinę oraz wydajność. 
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Tab. 23. Braki w kompetencjach i kwalifikacjach na małopolskim rynku pracy w ocenie przedstawicieli firm 
z kapitałem zagranicznym

Uwagi: odsetki obliczono w odniesieniu do wszystkich 54 firm uczestniczących w badaniach ankietowych.
Źródło: badania własne.

Oddziaływanie firm z kapitałem zagranicznym na rynek pracy

Inwestycje zagraniczne stanowią ważny bodziec aktywizacyjny, zarówno w skali lokalnej, jak 

i regionalnej. Wpływ firm z kapitałem zagranicznym na gospodarkę lokalną/regionalną może być 

oceniany na podstawie skutków bezpośrednich oraz pośrednich. Pierwsze z nich odnoszą się do miejsc 

pracy tworzonych lub utrzymanych w firmach zagranicznych, w lokalnych przedsiębiorstwach z nimi 

współpracujących czy wreszcie powstających w handlu i usługach konsumpcyjnych dla pracowników 

tych firm. Inwestycje zagraniczne mogą wpływać na spadek poziomu bezrobocia oraz na wzrost 

dochodów mieszkańców. Z kolei oddziaływanie pośrednie może objawiać się m.in. napływem 

nowych mieszkańców, wzrostem dochodów budżetów gmin czy wzrostem aktywności budowlanej 

mieszkańców. 

Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy kraju goszczącego 

są z reguły pozytywne, choć w dużej mierze zależne od rodzaju inwestycji (Pilarska 2003). Większy 

pozytywny wpływ mają inwestycje greenfield. Otwieranie nowych zakładów przez inwestorów 

zagranicznych nie budzi zazwyczaj kontrowersji wśród społeczności lokalnych, chyba że konkurują 

one bezpośrednio z miejscowymi przedsiębiorstwami. 

Natomiast w przejmowanych firmach, w szczególności prywatyzowanych spółkach państwowych, 

często dochodzi do redukcji zatrudnienia. Jej przyczynami może być wprowadzenie zmian 

technologicznych, ograniczenie produkcji najmniej dochodowych działalności czy restrukturyzacja 

produkcji w firmach wielooddziałowych. W niektórych sprywatyzowanych spółkach po początkowym 

okresie zmniejszenia zatrudnienia, w kolejnych okresach prowadzono rekrutację nowych pracowników 

w związku ze zwiększaniem mocy produkcyjnych, wprowadzaniem nowych działalności czy 

koncentracji produkcji w danym oddziale. Wszystko zależy od globalnej strategii koncernu oraz roli 

jaką odgrywać mają w nim placówki zlokalizowane w Małopolsce. Ostatecznie, w tym przypadku 

pozytywne i negatywne efekty mogą się równoważyć w dłuższej perspektywie czasowej. 

W ocenie skutków inwestycji zagranicznych dla lokalnych rynków pracy często podnoszona 

jest kwestia ryzyka wynikającego z możliwości wycofania się inwestora. Relokacja działalności może 

wynikać z pogorszenia warunków funkcjonowania oddziału firmy w regionie, ale również z globalnej 

sytuacji całego koncernu. Zamknięcie zakładu rodzi wiele problemów natury społecznej i gospodarczej, 
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zwłaszcza gdy dany podmiot odgrywa dużą rolę na lokalnym rynku pracy. Jednak nawet w sytuacji 

zaistnienia takiego czarnego scenariusza, zazwyczaj społeczności lokalne i tak w konsekwencji 

odnoszą korzyści, pozostają bowiem nowoczesne budynki oraz wykwalifikowana siła robocza, które 

są ważnymi czynnikami lokalizacji dla kolejnych potencjalnych inwestorów (Dziemianowicz 2008).

Właśnie napływ nowej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w przypadku projektów inwestycyjnych 

o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, wskazywany jest jako ważny pozytywny 

efekt obecności inwestorów zagranicznych na regionalnym rynku pracy (Domański 2001; Cieślik 

2005; Domański i in. 2005; Witkowska 2001). Firmy zagraniczne dysponują z reguły nowymi 

technologiami, które pozwalają osiągnąć większą wydajność w przedsiębiorstwie przy mniejszym 

poziomie zatrudnienia. Dążą przy tym do optymalnego wykorzystania zasobów siły roboczej, stosując 

nowoczesne metody organizacji pracy oraz kładąc duży nacisk na szkolenia i ciągłe podnoszenie 

kwalifikacji (Pilarska 2003). Te same badania wskazują również na fakt, że płace w firmach z kapitałem 

zagranicznym są z reguły wyższe niż u pracodawców krajowych z tego samego sektora. Wyższe 

wynagrodzenia mogą równocześnie prowadzić do drenażu najlepszych pracowników z miejscowych 

firm. 

Jako przykład pozytywnego oddziaływania inwestorów zagranicznych na rynek pracy 

wskazać można centra usług działające w Krakowie i Zabierzowie, a które reprezentują sektor usług 

opartych na wiedzy. W przeprowadzonych w 2009 r. badaniach centrów outsourcingowych, usług 

wspólnych, badawczo-rozwojowych i rozwoju oprogramowania podkreślano kwestie nabywania 

przez pracowników nowych umiejętności oraz rozwoju środowiska specjalistów (Micek i in. 2010). 

Gwałtowny rozwój tego sektora w ostatnich latach przyczynił się do powstania 12,3 tys. nowych 

miejsc pracy, na których wynagrodzenia przekraczają z reguły średnie płace w krakowskim sektorze 

przedsiębiorstw (taka sytuacja miała miejsce w 20 z 25 centrów usług). 

Centra te, nastawione na zatrudnianie absolwentów krakowskich uczelni, dały im możliwość 

pracy na stanowiskach zbliżonych do profilu wykształcenia, a przez to doprowadziły do ograniczenia 

bezrobocia w tej grupie oraz zahamowania odpływu wykształconych młodych ludzi do innych 

miast lub za granicę. Choć pracownicy centrów uważają, że w małym stopniu wykorzystują wiedzę 

zdobytą na studiach, to większość z nich (około 60%  pracowników sektora BPO i SSC oraz ponad 

85% pracowników centrów R&D) twierdzi, że zdobywa w nich nową specjalistyczną wiedzę 

i umiejętności. Na szkoleniach zewnętrznych spędzili oni w 2008 r. średnio 6 dni, blisko połowa 

uczestniczyła w dofinansowanych przez pracodawcę kursach językowych, a co dziesiątemu centra 

usług współfinansowały studia podyplomowe. 

Można stwierdzić, że w tym przypadku kombinacja potencjału Krakowa jako miasta 

uniwersyteckiego oraz wiedzy i umiejętności, które zostały przyniesione przez inwestorów centrów 

finansowo-księgowych czy centrów rozwoju oprogramowania, doprowadziła do powstania ośrodka 

specjalistów, posiadających nowe nieznane dotychczas w regionie kwalifikacje. Widoczny jest również 

rozwój najbardziej zaawansowanych centrów rozwoju oprogramowania i badawczo-rozwojowych, 

które uzyskują coraz to większe kompetencje w ramach swoich korporacji, co przekłada się na 

większy twórczy wkład polskich pracowników tych firm. Otwartość na inwestorów z zewnątrz przy 

odpowiednim poziomie rozwoju regionu wydaje się przynosić korzyści również dla innych podmiotów 
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w regionie, które mogą uczyć się lub naśladować nowe wzorce organizacji pracy lub technologie 

stosowane przez firmy zagraniczne. 

W przypadku województwa małopolskiego, analiza korelacji pomiędzy liczbą miejsc pracy 

w firmach z kapitałem zagranicznym (na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym) a wskaźnikami 

charakteryzującymi poziom rozwoju powiatów małopolskich na wybranych płaszczyznach dostarcza 

interesujących wyników. Stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy tą wartością a poziomem 

bezrobocia. Wartość współczynnika korelacji wyniosła w tym przypadku -0,57. Im więcej miejsc pracy 

w firmach zagranicznych tym niższy poziom bezrobocia w powiatach. Z kolei związek pomiędzy 

wskaźnikiem liczby miejsc pracy w firmach zagranicznych i poziomem wynagrodzeń jest jeszcze 

silniejszy i kształtuje się na poziomie 0,80. Na poziomie powiatów zaobserwowano ponadto wysokie 

wartości współczynników korelacji pomiędzy liczbą miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym 

(na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym) a aktywnością budowlaną mieszkańców mierzoną 

liczbą mieszkań oddanych do użytku na 1 000 mieszkańców (r = 0,65), dochody budżetów gmin na  

1 mieszkańca (r = 0,71) oraz poziom przedsiębiorczości (r = 0,63). 

Przytoczone powyżej wartości oceniać należy z pewną ostrożnością. Trudno jednoznacznie 

stwierdzić, na ile lepsza sytuacja społeczno-gospodarcza powiatów o wysokim udziale miejsc pracy 

w firmach zagranicznych stanowi wynik działalności tych przedsiębiorstw, a na ile odegrała rolę 

jako istotny czynnik lokalizacyjny. Jak wykazała bowiem analiza rozmieszczenia firm zagranicznych 

na terenie Małopolski, inwestorzy skupiają się przede wszystkim w Krakowie, jego obszarze 

metropolitalnym oraz kilku innych bardziej rozwiniętych obszarach. Obszary peryferyjne, słabiej 

rozwinięte pozostają na uboczu zainteresowania inwestorów, co dodatkowo pogłębia zróżnicowanie 

wewnątrzregionalne w Małopolsce. Można jednak stwierdzić, że obszary już lepiej rozwinięte 

dodatkowo korzystają z napływu inwestycji zagranicznych również dzięki pojawieniu się nowej 

wiedzy i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Obszary peryferyjne mogą zaoferować głównie 

niższe koszty pracy i kwalifikacje techniczne istotne w gałęziach o niższym poziomie zaawansowania 

technologicznego, dla których województwo małopolskie jest coraz mniej atrakcyjne.
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8. Czynniki i bariery atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

Jednym z kluczowych zagadnień przy analizie rozmieszczenia inwestycji zagranicznych oraz przy 

formułowaniu rekomendacji dla polityki proinwestycyjnej jest atrakcyjność inwestycyjna i pokrewny 

jej klimat inwestycyjny. Na atrakcyjność inwestycyjną składa się szereg czynników twardych i miękkich 

(obiektywnych i subiektywnych) mających znaczenie dla inwestora w trakcie wyboru lokalizacji 

inwestycji, jak i dla dalszego funkcjonowania nowego zakładu. Do najważniejszych czynników 

twardych należą zasoby i koszty pracy, dostępność komunikacyjna, obecność firm i instytucji otoczenia 

biznesu, atrakcyjne warunki mieszkaniowe, w tym poziom wyposażenia w usługi i jakość środowiska 

naturalnego, obecność zachęt inwestycyjnych, podaż działek i wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 

Równie ważne są czynniki miękkie, które wraz z wymienionymi wyżej czynnikami atrakcyjności 

składają się na klimat inwestycyjny, są to: polityka i nastawienie proinwestycyjne władz podbudowane 

odpowiednią akcją promocyjną, otwartość i przychylność mieszkańców. 

Atrakcyjność inwestycyjna czy też klimat inwestycyjny mogą być traktowane i interpretowane jako 

element konkurencyjności gminy/regionu, a jak zauważa Dziemianowicz (2008) bycie konkurencyjnym 

to w obecnych czasach jeden z celów władz lokalnych. W badaniach Ernst & Young (2008) zapytano 

834 menedżerów firm międzynarodowych decydujących o inwestycjach i ekspansji firm w Europie o to, 

jakie czynniki są kluczowe przy wyborze kraju i szczegółowej lokalizacji inwestycji. Warto przyjrzeć 

się wynikom (rys. 26.) i zwrócić uwagę, że koszty pracy, poziom podatków czy regulacje rynku pracy, 

choć istotne, nie są czynnikami najważniejszymi. Stabilność i przewidywalność regulacji, czyli jeden 

z elementów klimatu inwestycyjnego, został uznany za najważniejszy czynnik, a na drugim i trzecim 

miejscu znalazły się dostępność transportowa wraz z zapleczem logistycznym oraz infrastruktura 

teleinformatyczna. Niektóre z wymienionych czynników różnią się między krajami i zależą od działań 

władz na szczeblu centralnym (jak wspomniana stabilność i przewidywalność regulacji czy też podatki 

korporacyjne), inne różnią się między regionami i powinny stać się przedmiotem zainteresowania władz 

regionalnych i lokalnych, gdyż mogą podlegać ich działaniom (infrastruktura transportowa, kwalifikacje 

i wykształcenie mieszkańców, poziom życia, promocja, dostępność ofert inwestycyjnych). 

Warto pamiętać, że istotność poszczególnych czynników atrakcyjności może się znacznie różnić 

w zależności od typu działalności, wielkości inwestora czy też jego pochodzenia. Na przykład dla 

lokalizacji centrum logistycznego pierwszorzędne znaczenie będzie miała bardzo dobra dostępność 

drogowa, co oznacza nie tyle położenie przy autostradzie, co przy węźle umożliwiającym dostęp do niej. 

Dla działalności związanej z badaniami i rozwojem kluczowa będzie dostępność wykwalifikowanych 

kadr, odpowiednie zaplecze naukowe, dobre warunki życia, bliskość międzynarodowego lotniska. 

Z kolei dla prostych, pracochłonnych działalności (np. montaż elektroniczny) najważniejszym 

czynnikiem będzie dostępność taniej, zdyscyplinowanej siły roboczej.

Atrakcyjność inwestycyjna jest często oceniana i przedstawiana w postaci międzynarodowych 

i międzyregionalnych rankingów (np. Ernst & Young 2008, 2009; Kalinowski 2008). Ich konstruowanie 

jest zadaniem niezwykle trudnym, szczególnie jeśli uwzględnić wszelkie niedoskonałości statystyki 

publicznej, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnym, gdyż w pewnym sensie przyczynia się do kreowania 

rzeczywistości. Wyniki rankingów często są używane w marketingu terytorialnym i mogą wpływać na 
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konkretne decyzje inwestycyjne. Mimo wszystkich zastrzeżeń należy zgodzić się z Dziemianowiczem 

(2005), który podkreśla użyteczność rankingów dla lepszego zrozumienia zróżnicowań regionalnych 

oraz ich przydatność jako źródło informacji dla władz lokalnych i regionalnych o pozycji konkurencyjnej 

jednostek, którymi zarządzają.

Rys. 26. Czynniki atrakcyjności w opinii menedżerów firm międzynarodowych. 
Źródło: Ernst & Young 2008.

Atrakcyjność województwa małopolskiego na tle  

innych regionów i podregionów Polski

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) prowadzi coroczne badania atrakcyjności 

inwestycyjnej województw i podregionów Polski (np. Kalinowski 2007, 2008). Województwa 

i podregiony21 są oceniane w trzech kategoriach – atrakcyjności dla działalności przemysłowej, 

atrakcyjności dla działalności usługowej oraz dla działalności zaawansowanej technologicznie22. 

W rankingu syntetycznym województwo małopolskie zajmuje wysokie pozycje obok 

województwa śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego (3. lokata w 2005 r., 4. 

lokata w 2006 i 2007 r., 5. lokata w 2008 r.). Obserwowany spadek pozycji województwa w rankingu 

w 2008 r. w stosunku do 2005 r. może wynikać ze zmian wskaźników między kolejnymi rankingami, 

a niekoniecznie odzwierciedlać rzeczywiste pogarszanie się atrakcyjności inwestycyjnej. Wiele 

wskaźników ma charakter dyskusyjny – na przykład dobrze się stało, że uwzględniono w rankingu 

z 2008 r. dostępność portów morskich (Szczecin, Gdynia), ale dlaczego choć w minimalnym stopniu nie 

uwzględniono dostępności coraz bardziej istotnych dla firm działających w Polsce portów w Rotterdamie 

i Hamburgu? Dyskusyjne jest mierzenie dostępności tylko do granicy zachodniej, podczas gdy w wielu 

branżach o dużym strumieniu inwestycji zagranicznych (np. przemysł samochodowy i elektroniczny) 

21 Układ podregionów został zmodyfikowany przez IBnGR w stosunku do klasyfikacji GUS – wydzielone miasta połączono  
z otaczającym podregionem (np. Kraków z krakowskim, Poznań z poznańskim); w konurbacji katowickiej połączono cztery podregiony 
w jeden, a w przypadku Warszawy połączono ją z podregionem warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim.

22 Ranking dla wyróżnionych kategorii wynika z przyjęcia innych wag dla czynników atrakcyjności.
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coraz większe znaczenie mają powiązania w ramach łańcuchów produkcyjnych z zakładami w innych 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej (np. Czechami i Rumunią) oraz z Turcją. Z tej perspektywy 

położenie województwa małopolskiego i podkarpackiego jest korzystniejsze niż regionów przy granicy 

zachodniej. 

Spośród grup czynników atrakcyjności inwestycyjnej w rankingu IBnGR z 2008 r., województwo 

małopolskie pozytywnie wyróżnia się na tle Polski pod względem: rynku pracy (zasoby i koszty pracy 

– 2. lokata), poziomu infrastruktury społecznej (2. lokata) oraz wielkości rynku zbytu (4. lokata). 

Najsłabsze strony Małopolski to według rankingu to: aktywność województwa wobec inwestorów  

(11. lokata), przestępczość (9. lokata) oraz dostępność komunikacyjna (8. lokata). Kategorie „aktywność 

województwa” oraz „dostępność komunikacyjna” miały każda po 20% udziału w ogólnej ocenie i przez 

to bardzo zaważyły na końcowym wyniku. Wydaje się, że dostępność komunikacyjna województwa 

małopolskiego jest nieco lepsza niż przedstawiona w rankingu, a ponadto wraz z oddawaniem kolejnych 

odcinków autostrady A4 powinna ulegać ona dalszej poprawie. Ocena aktywności władz jest pochodną 

ilości i jakości ofert inwestycyjnych, na co, z racji niewielkiej ilości odpowiednich działek oraz sytuacji 

własnościowej i gospodarczej (niewielka liczba upadłych posocjalistycznych przedsiębiorstw) władze 

województwa małopolskiego mają w rzeczywistości ograniczony wpływ. W pewnym sensie kryterium 

to ma niewłaściwą nazwę i przy niskiej ocenie sugeruje niechęć władz oraz zły klimat inwestycyjny, 

a nie po prostu niedostatek terenów inwestycyjnych.

Niezmiennym od 2005 r. zwycięzcą rankingu IBnGR jest województwo śląskie, co z perspektywy 

Małopolski może być postrzegane zarówno jako zagrożenie, jak i szansa. Być może wspólna promocja 

całego obszaru obu województw byłaby korzystna. Wysoki potencjał demograficzny, gospodarczy, 

bardzo dobra dostępność komunikacyjna z autostradami biegnącymi do granic z Niemcami (A4), 

Czechami (A1) i Ukrainą (A4 od 2012 r.) oraz dwoma lotniskami międzynarodowymi (Balice, 

Pyrzowice), najwyższy potencjał szkolnictwa wyższego w Polsce (połączone siły ośrodków 

krakowskiego i katowickiego), wysoka atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza regionu oraz pozytywne 

doświadczenia dużej liczby już obecnych przedsiębiorców mogłyby być czynnikami zachęcającymi 

nowych inwestorów. Warto w tym miejscu przywołać ideę zawarcia ponadregionalnego porozumienia, 

od województwa dolnośląskiego po podkarpackie,  „Autostrady Wiedzy” i promocji całego pasa Polski 

południowej (Domański i in. 2003). 

Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej odznaczają się zróżnicowaną zmiennością w przestrzeni. 

Są takie jak podatki korporacyjne, prawo pracy itd., które są najczęściej jednakowe dla całego kraju, 

a z kolei sąsiadujące ze sobą działki może różnicować  dostępność mediów. W tym kontekście 

województwo wydaje się poziomem mało odpowiednim dla oceny atrakcyjności inwestycyjnej, gdyż 

większość czynników odznacza się najczęściej większym zróżnicowaniem wewnątrz województw niż 

między nimi. Wspomniany wcześniej ranking IBnGR (Kalinowski 2008), dostrzegając tę niedogodność, 

oferuje ocenę podregionów, osobno dla trzech kategorii działalności (rys. 27.).

Ranking ujawnia duże zróżnicowanie wewnętrzne w obrębie województwa małopolskiego. 

Dla działalności przemysłowej podregion oświęcimski (powiaty oświęcimski, chrzanowski, olkuski 

i wadowicki) należy do najatrakcyjniejszych w Polsce (8. lokata), po przeciwnej stronie wyróżnia się 

podregion nowosądecki z jego niską atrakcyjnością. W zdobyciu jeszcze lepszej pozycji podregionowi 

oświęcimskiemu najbardziej przeszkadza niska podaż terenów inwestycyjnych.
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Rys. 27. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w Polsce.
Źródło: Kalinowski 2008. 

Znacznie lepiej prezentują się podregiony województwa małopolskiego w ocenie atrakcyjności 

dla usług (rys. 27.), z podregionem krakowskim na czwartym miejscu i pozostałymi podregionami 

w połowie stawki (przeciętna atrakcyjność). 

Nie jest też zaskoczeniem wysoka trzecia pozycja podregionu krakowskiego w ocenie atrakcyjności 

inwestycyjnej dla firm zaawansowanych technologii – ustępuje podregionom warszawskiemu 

i łódzkiemu. Wydaje się, że w ocenie niedoceniona została bliskość lotniska międzynarodowego oraz 

wysoka jakość zaplecza usługowego (stąd przewaga Łodzi), które w wielu badaniach wymieniane są 

jako kluczowe dla innowacyjnych działalności produkcyjnych i usługowych, szczególnie dla korporacji 

ponadnarodowych (ACI 2004; Guzik, Micek 2008). Podregion tarnowski odznacza się w tym zakresie 

przeciętną atrakcyjnością, a nowosądecki i oświęcimski niską. Zwraca uwagę, że podregion oświęcimski 

jest otoczony przez jednostki o najwyższej atrakcyjności (krakowski, katowicki i bielski). Gdyby 

przyjąć zgodnie z rzeczywistością, że atrakcyjność nie domyka się w granicach administracyjnych, 

a raczej ma charakter potencjału z najwyższą wartością w centrum, to śmiało można powiedzieć, 

że podregion oświęcimski poprzez bliskość do Krakowa (50 km), Katowic (35 km) i Bielska-Białej  

(35 km) jest atrakcyjny dla tego typu inwestycji. 

Przypadek podregionu oświęcimskiego skłania do szerszej refleksji nad nieadekwatnością 

stosowanych najczęściej metod. Wydaje się, że większość klasycznych wskaźników obliczanych per 

capita w zamkniętych administracyjnymi granicami obszarach jest niedoskonała, gdyż uśrednia obraz 

dla tego obszaru, a co gorsza – tak jak w omawianym przypadku – nie uwzględnia sytuacji w otoczeniu. 

Pewnym wyjściem byłoby upowszechnienie miar dostępności w miejsce wskaźników przeliczanych 

na powierzchnię obszaru bądź wskaźników per capita. Nie jest to miejsce na szerszą dyskusję miar 

dostępności (Guzik 2003), tutaj warto wskazać jedynie przykład ogólnej filozofii takiego podejścia 

– dla określenia wielkości rynku zbytu należy obliczyć, ile ludzi mieszka w promieniu 30 albo 60 
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minut od danego miejsca23 lub jaka jest suma dochodów mieszkańców gmin w promieniu 30 albo 

60 minut od danego miejsca, lub ile jest firm w określonym promieniu itd. Miary dostępności muszą 

być obliczane dla sieci punktów, na przykład jeden punkt dla każdej gminy, i przedstawiane w formie 

map izoliniowych (tak jak mapa temperatury lub ciśnienia), wartości mogą być też agregowane dla 

większych jednostek z uwzględnieniem wag ludnościowych. 

Zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej w układzie gmin 

i powiatów województwa małopolskiego

Przedstawione wyżej zróżnicowanie na poziomie podregionów wskazuje na dużą rozpiętość 

stopnia atrakcyjności wewnątrz województwa małopolskiego. Ostatnią opublikowaną próbę określenia 

zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski na bardziej szczegółowym poziomie niż układ 

podregionów podjął B. Domański wraz z zespołem (Domański, Jarczewski 2006). W dalszej części 

przedstawione zostaną najważniejsze wnioski płynące z wymienionych badań. Uzyskany w nich 

wskaźnik syntetyczny dla 2006 r. zostanie porównany ze wskaźnikiem syntetycznym inwestycji 

zagranicznych24 (według stanu na koniec 2008 r.). Porównaniu poddano także napływ inwestycji 

ze wskaźnikiem dostępności komunikacyjnej. Ze względu na fakt, że nie we wszystkich gminach 

odnotowano napływ inwestycji, należałoby wykluczyć gminy bez inwestycji, aby je porównać 

z poziomem atrakcyjności lub, co zrobiono w poniższym raporcie, zagregować wyniki do poziomu 

powiatów. Wybór drugiego rozwiązania podyktowany był również większą czytelnością wyników 

w układzie powiatów niż na poziomie gmin.

Gminą o najwyższej wartości wskaźnika syntetycznego25 klimatu inwestycyjnego był Kraków 

z oceną 92,5. Na drugim biegunie skali znalazła się jedna z gmin wiejskich powiatu tarnowskiego 

(10,2). Większość gmin została oceniona bardzo nisko (mediana 25,2, czyli 91 jednostek miało 

ocenę gorszą niż 25,2 punkty, w tym jedno miasto powiatowe – Dąbrowa Tarnowska). Przestrzenny 

rozkład wartości wskaźnika (rys. 28.) nawiązuje nieco do zróżnicowań prezentowanych na poziomie 

podregionów według rankingów IBnGR (rys. 27.). 

Najwyższą atrakcyjnością poza samym Krakowem i gminami miejskimi wokół niego (Skawina, 

Niepołomice, Wieliczka) odznaczają się gminy miejskie położone w podregionie oświęcimskim 

(Chrzanów, Oświęcim, Bukowno, Olkusz); drugi co do ważności i wielkości ośrodek miejski 

Małopolski – Tarnów oraz niektóre gminy leżące wzdłuż najważniejszych szlaków komunikacyjnych 

(np. Brzesko, Wojnicz, Krzeszowice). Najniższą atrakcyjnością odznaczają się gminy wiejskie 

podregionów nowosądeckiego i tarnowskiego, co wynika ze słabej dostępności komunikacyjnej, 

najczęściej braku ofert inwestycyjnych, niskiej jakości dokumentów strategicznych, niskiej 

przedsiębiorczości oraz niskiego poziomu wykształcenia mieszkańców (szczególnie w powiatach 

nowotarskim i limanowskim).

23 Niezwykle pomocne mogą być metody GIS (systemy informacji geograficznej), które takie obliczenia automatyzują i ułatwiają ich 
wizualizację. 

24 Konstrukcje wskaźnika omówiono w załączniku 4.
25 Syntetyczny wskaźnik klimatu inwestycyjnego został zbudowany z 10 wskaźników cząstkowych opisujących poszczególne elementy 

klimatu inwestycyjnego z przypisanymi im wagami (m.in. oferta inwestycyjna gmin, dostępność komunikacyjna, wskaźnik kapitału 
ludzkiego, ocena instytucji wspierających rozwój regionalny, ocena strony internetowej gmin z perspektywy inwestora zewnętrznego). 
Szczegółowy opis konstrukcji wskaźnika znajduje się w publikacji Domański, Jarczewski (2006). 
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Rys. 28. Syntetyczny wskaźnik klimatu inwestycyjnego w województwie małopolskim.  
Źródło: Domański, Guzik 2006.

Na potrzeby niniejszego opracowania zagregowano wartości wskaźnika syntetycznego klimatu 

inwestycyjnego z poziomu gmin do poziomu powiatowego (ważąc wartości udziałem ludnościowym 

danej gminy w powiecie). Analogicznie postąpiono także z istotnymi w świetle przytoczonych 

wcześniej badań Ernst & Young (2008) wskaźnikami dostępności komunikacyjnej oraz wskaźnikiem 

kapitału ludzkiego (syntetyczny wskaźnik wykształcenia). Wynik tych działań przedstawia tabela 

24., w której również zawarto syntetyczny wskaźnik inwestycji zagranicznych. Pozycje powiatów 

pokazują także wykresy (rys. 29. i 30.), które przedstawiają relacje między wskaźnikami atrakcyjności 

a napływem kapitału zagranicznego.

Powiatem o najwyższej atrakcyjności (według wskaźnika syntetycznego) jest Kraków (92,5 pkt) 

przed Tarnowem (70,6 pkt) i powiatem chrzanowskim (58,5 pkt). Warto zwrócić uwagę na sporą 

rozpiętość ocen dzielącą Kraków i Tarnów od kolejnych powiatów. Najniższą atrakcyjność odnotowano 

dla powiatu dąbrowskiego (21,5 pkt) i limanowskiego (23,8 pkt). Przewaga Krakowa pod względem 

dostępności komunikacyjnej oraz wskaźnika kapitału ludzkiego nie jest już tak duża, chociaż wciąż 

widoczna.

Zgodnie z oczekiwaniami, na poziomie powiatów występuje dość ścisła zależność między 

indeksem atrakcyjności a napływem inwestycji zagranicznych (korelacja r = 0,84) (rys. 29.). Oddalenie 

powiatów od linii trendu pokazuje „niedobór” inwestycji w stosunku do atrakcyjności (powiaty nad 

linią trendu), na przykład w Tarnowie, w powiatach chrzanowskim i oświęcimskim, lub ich „nadmiar” 

(powiaty pod linią trendu), m.in. w powiatach wielickim i krakowskim ziemskim. Szczególnie godna 

uwagi jest pozycja powiatu wielickiego i najważniejszego w tym powiecie z perspektywy inwestycji 

zagranicznych ośrodka – Niepołomic. Plasuje się on na 6. pozycji pod względem atrakcyjności, ale 

dzięki odpowiedniej polityce i zaangażowaniu władz lokalnych przyciągał największe inwestycje 



88 89

Małopolskie Obserwatoriom Gospodarki

zagraniczne w regionie (poza Krakowem). Świadczy to o wadze miękkich czynników atrakcyjności 

– podobnym przypadkiem w skali Polski jest sukces Mieleckiej SSE (Domański, Gwosdz 2005). 

Tab. 24. Wskaźnik inwestycji zagranicznych i klimatu inwestycyjnego według powiatów

Źródło: opracowanie własne, wskaźnik klimatu inwestycyjnego na podstawie Domański, Guzik 2006.

Nieco słabsza zależność zachodzi między dostępnością komunikacyjną a napływem inwestycji26 

(korelacja r = 0,61) (rys. 30.). Dużo lepsza dostępność komunikacyjna w powiatach zachodniej 

części województwa nie jest do końca zdyskontowana inwestycjami zagranicznymi (chrzanowski, 

oświęcimski), z kolei odznaczający się słabą dostępnością Nowy Sącz przyciąga spore inwestycje 

zagraniczne. Świadczy to o tym, że inne czynniki atrakcyjności mogą, w niektórych przypadkach, 

rekompensować słabą dostępność, a także o tym, że sama dobra dostępność nie wystarczy – trzeba ją 

jeszcze odpowiednio wykorzystać.

Relacja między kapitałem ludzkim a napływem inwestycji zagranicznych w przypadku powiatów 

województwa małopolskiego odznacza się silniejszym związkiem niż w przypadku dostępności 

komunikacyjnej (korelacja r = 0,70), co z jednej strony potwierdza istotność tego czynnika, a z drugiej 

świadczy o wadze czynników związanych z metropolizacją i zależnością czynników atrakcyjności 

od jakości kapitału ludzkiego (przedsiębiorczość, firmy otoczenia biznesu, oferta inwestycyjna oraz 

podejście władz lokalnych, itd.). 

Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie najwyższej korelacji wskaźnika napływu inwestycji 

zagranicznych z syntetycznym wskaźnikiem atrakcyjności, a nie z którymś z jej wskaźników 

cząstkowych, co dobitnie potwierdza tezę, że tak naprawdę najbardziej liczy się splot sprzyjających 

warunków i okoliczności.

26 Analizę najlepiej byłoby przeprowadzić osobno dla różnych typów inwestycji – dla działalności przemysłowej lub logistycznej 
związek między dostępnością a napływem inwestycji jest znacznie silniejszy.
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Rys. 29. Zależność między syntetycznym wskaźnikiem klimatu inwestycyjnego a poziomem inwestycji 
zagranicznych.
Źródło: opracowanie własne; wskaźnik klimatu inwestycyjnego na podstawie Domański, Guzik 2006. 

Rys. 30. Zależność między syntetycznym wskaźnikiem dostępności komunikacyjnej a poziomem inwestycji 
zagranicznych.
Źródło: opracowanie własne, wskaźnik dostępności komunikacyjnej na podstawie Guzik 2006a. 

Wsparcie inwestycji zagranicznych

Przyciąganie inwestycji zagranicznych stanowi ważny element polityki rozwoju gospodarczego 

na szczeblu krajowym i regionalnym. Wskazuje na to również aktualna strategia rozwoju województwa 

małopolskiego (Strategia rozwoju... 2006). Działania władz mają z jednej strony charakter informacyjny 

i organizacyjny, z drugiej – polegają na bezpośrednim wsparciu finansowym lub tworzeniu systemu 
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zwolnień podatkowych. Na szczeblu krajowym zadania takie wypełnia Państwowa Agencja Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Ministerstwo Gospodarki, a na szczeblu regionalnym – Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 

(MARR), Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny (KSSE – 

KPT). Od niedawna te trzy małopolskie instytucje wzmocniły współpracę przy promocji gospodarczej 

regionu i pozyskiwaniu nowych inwestorów. Utworzyły centrum pod nazwą Business in Małopolska, 

które koncentruje w jednym miejscu wcześniej rozproszone działania tych podmiotów.

Działania informacyjne i organizacyjne podejmują niektóre urzędy miejskie i gminne, choć 

w skali całego województwa ich liczba i aktywność jest stosunkowo niewielka (Domański, Jarczewski 

2006). W Krakowie wsparcia takiego udziela Centrum Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, 

którego celem jest współpraca z firmami w trakcie procesu inwestycyjnego, tj. informowanie na 

temat polityki inwestycyjnej miasta, prawa lokalnego, uwarunkowań prawnych, organizowanie 

spotkań w terenie czy koordynacja działań z innymi wydziałami urzędu miasta. Od kilkunastu lat 

za wzór pozytywnych relacji z inwestorami zagranicznymi uchodzi gmina Niepołomice (Jarczewski 

2007). Władze tej gminy umiejętnie współpracują również z innymi podmiotami w regionie – przy 

pozyskiwaniu fabryki MAN Trucks powstała spółka Małopolskie Parki Przemysłowe utworzona przez 

władze województwa i Krakowski Park Technologiczny.  Dzięki temu udało się przygotować 140 ha 

gruntu pod tę inwestycję. Dodatkowo sześciu, spośród kilkunastu zagranicznych inwestorów, którzy 

trafili do tej gminy, otrzymało zezwolenia na działalność w SSE. 

Bardziej bezpośrednimi formami pomocy dla inwestorów są rządowe programy wsparcia 

finansowego, zwolnienia w ramach specjalnych stref ekonomicznych czy przygotowanie terenów 

inwestycyjnych w ramach stref aktywności gospodarczej. Dodatkowo oddziały zagranicznych spółek 

mogą korzystać ze środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Tab. 25. Programy wsparcia finansowego inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wieloletnie programy wsparcia inwestycji to instrument finansowy stosowany przez rząd, którego 

głównym celem jest pomoc projektom gwarantującym „znaczący wpływ na rozwój gospodarczy 

województwa oraz na lokalny rynek pracy” (cytat z uchwały rządu w sprawie wsparcia finansowego 

inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators w Niepołomicach). Dotychczas z tej formy 

pomocy publicznej w regionie skorzystało 10 zagranicznych podmiotów, które otrzymały lub otrzymają 
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wsparcie o łącznej wysokości 76 mln zł (tab. 25.). Inwestorzy zadeklarowali przy tym siedmiokrotnie 

większe inwestycje oraz utworzenie 4,5 tys. miejsc pracy. Realizowane projekty objęte tym programem 

zlokalizowane są jak dotychczas wyłącznie w Krakowie i jego obszarze metropolitalnym.

Ponad 3/4 wspomnianej sumy pomocy publicznej trafiło do jednego inwestora – Man Trucks, 

który postawił w Niepołomicach fabrykę pojazdów ciężarowych. Drugim, zdecydowanie mniejszym, 

zakładem przemysłowym, który również korzysta z tej formy wsparcia jest japońska fabryka Nidec. 

Projektów inwestycyjnych z sektora przemysłowego jest w województwie małopolskim niewiele 

w porównaniu z inwestycjami w innych regionach kraju, zwłaszcza aglomeracją wrocławską. Specyfiką 

Małopolski jest dominacja przedsięwzięć z sektora centrów usług. Wśród 8 dofinansowanych firm 

usługowych znalazły się 4 centra usług wydzielonych, 1 centrum usług wspólnych, 2 centra rozwoju 

oprogramowania oraz 1 centrum badawczo-rozwojowe. Łącznie centra te wsparte zostaną kwotą  

15,7 mln zł, a same zobowiązały się do zainwestowania nieco ponad 90 mln zł. Oznacza to, że każda 

złotówka wydana przez państwo ma przynieść sześciokrotnie większe nakłady ze strony zagranicznych 

centrów usług. Mimo że nakłady te stanowią znikomy ułamek bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

w regionie, to mają duże przełożenie na regionalny rynek pracy. Deklarowany poziom zatrudnienia 

w objętych programami centrach usług ma osiągnąć 3,3 tys. osób, ale niektóre firmy (np. Capgemini 

czy Shell) już znacząco przekroczyły zadeklarowane wielkości.

Większy udział w przyciąganiu inwestorów zagranicznych do regionu mają specjalne strefy 

ekonomiczne. Największą z nich jest Krakowska SSE, która po ostatnim poszerzeniu granic zajmuje 

powierzchnię 528,8 ha. W jej skład wchodzi obecnie kilkanaście podstref w 7 miastach (Bochnia, 

Gorlice, Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów) i 10 gminach województwa (Andrychów, 

Bochnia, Dobczyce, Gdów, Książ Wielki, Niepołomice, Słomniki, Wolbrom, Zabierzów, Zator). 

Projekty inwestycyjne realizowane są jak dotychczas tylko w sześciu z nich, z czego zagraniczne firmy 

ulokowały się w czterech miejscach: w Krakowie, Niepołomicach, Zabierzowie i Tarnowie. Nowym 

miejscem na mapie zrealizowanych zagranicznych inwestycji w SSE ma być wkrótce Andrychów. 

Ponadto w województwie małopolskim znaleźć można dwa obszary innych stref ekonomicznych – 

Katowickiej SSE w Myślenicach i Mieleckiej SSE w Gorlicach.

Na 51 wydanych zezwoleń przez Krakowską SSE do połowy 2009 r. 21 otrzymały firmy 

zagraniczne (niektóre z nich otrzymały więcej niż jedno zezwolenie). Zadeklarowały w nich  

818,4 mln zł inwestycji oraz utworzenie 3,2 tys. nowych miejsc pracy. Mimo że nie wszystkie 

firmy rozpoczęły swoją działalność w strefie, to wysokość poniesionych już nakładów przekroczyła 

wcześniejsze plany firm. Łącznie wszystkie zagraniczne firmy korzystające ze zwolnień strefowych 

zaangażowały w regionie środki o wartości około 365 mln USD, a na koniec 2008 r. zatrudniały  

5,7 tys. osób (tab. 26.). Stanowi to odpowiednio 3% całkowitych nakładów inwestycyjnych poniesionych 

przez kapitał zagraniczny w regionie oraz 6% zatrudnionych przez inwestorów zagranicznych. Na 

podstawie informacji o wysokości nakładów poniesionych na rozbudowę infrastruktury Krakowskiej 

SSE (Informacja o realizacji ustawy... 2009) można stwierdzić, że każda zainwestowana w ten sposób 

złotówka przyniosła 21-krotnie większe nakłady inwestycyjne ze strony podmiotów zagranicznych. 

Największe wartości nakładów inwestycyjnych trafiły do Krakowa i Niepołomic. Łącznie 

cztery miejscowości Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (dodatkowo Zabierzów i Myślenice) 
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pozyskały inwestycje w wysokości ponad 335 mln USD, czyli zdecydowaną większość wszystkich 

inwestycji w małopolskich specjalnych strefach ekonomicznych. 

Inną formą wsparcia dla potencjalnych inwestorów jest tworzenie stref aktywności gospodarczej, 

które obejmują głównie przygotowanie gruntów lub budynków pod inwestycje. Strefy aktywności 

gospodarczej powstają z reguły z inicjatywy władz gminnych, niekiedy przy współpracy kilku 

samorządów. Ich tworzenie wspierane jest obecnie również ze środków unijnych w ramach regionalnego 

programu operacyjnego. Umożliwiają one zakup i kompleksowe uzbrojenie terenów oraz budowę 

obiektów na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości lub parków technologicznych.

Tab. 26. Inwestycje zagraniczne w specjalnych strefach ekonomicznych na terenie województwa 
małopolskiego do końca 2008 r.

Uwagi: a inwestycje realizowane po 2008 r., b brak zgody inwestora na ujawnienie danych indywidualnych.
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych od inwestorów i KSSE.

W przypadku stref aktywności gospodarczej, samorządy lokalne mogą jedynie zaoferować 

zwolnienia z podatku od nieruchomości (Jarczewski 2007). Zdarzyć się jednak może, że niektóre ich 

działki mogą zostać objęte zezwoleniem SSE. Wynika to ze zmiany logiki funkcjonowania SSE, które 

początkowo miały ściśle wytyczone podstrefy, podczas gdy obecnie mogą podążać za inwestorem 

i objąć wybraną przez niego lokalizację. Taka sytuacja ma miejsce w Niepołomicach i Tarnowie, gdzie 

na obszarze wydzielonych stref aktywności gospodarczej sąsiadują ze sobą fabryki objęte i nieobjęte 

SSE. W myślenickiej strefie aktywności gospodarczej „Dolne Przedmieście” dwa zrealizowane tam 

projekty inwestorów zagranicznych otrzymały zezwolenia SSE. 

Na terenie województwa małopolskiego inwestorów zagranicznych przyciągnęły dotychczas 

cztery strefy aktywności gospodarczej (tab. 27.). Największy sukces w tym zakresie odniosły strefy 
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w Niepołomicach, Tarnowie i Dobczycach. O sukcesie Niepołomic wspomniano już przy analizie 

projektów realizowanych w Krakowskiej SSE. Interesujący jest również przypadek Dobczyc, którym 

udało się przyciągnąć kilka dużych inwestycji zagranicznych greenfield. Natomiast park przemysłowy 

„Kryształowy” w Tarnowie objął tereny z już istniejącymi zakładami przejętymi przez podmioty 

zagraniczne. Łączne nakłady firm zagranicznych w tych strefach wyniosły ponad 425 mln USD (3,5% 

ogółu inwestycji w Małopolsce), a zatrudnienie osiągnęło na koniec 2008 r. 4,2 tys. osób (4,4% ogółu 

zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym).

Tab. 27. Inwestycje zagraniczne w strefach aktywności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego 
do końca 2008 r.

Uwagi: a inwestycje realizowane po 2008 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji pozyskanych od inwestorów oraz urzędów miejskich i gminnych.

Podsumowując, trzy przedstawione formy wsparcia przyczyniły się do przyciągnięcia inwestycji 

zagranicznych o wartości około 830 mln USD (6,9% ogółu nakładów) oraz utworzenia (w kilku 

przypadkach utrzymania) ponad 14 tys. miejsc pracy (14,7% ogółu zatrudnionych). Rola tych 

instrumentów jest zatem stosunkowo niewielka. Zachęty inwestycyjne stanowią jedynie dodatkowy, 

a nie kluczowy czynnik lokalizacji. Województwo małopolskie jest na tyle atrakcyjne, że przyciąga 

inwestorów zagranicznych nawet jeżeli ci nie otrzymują pomocy publicznej. Istotnym zadaniem władz 

i ich agend jest prowadzenie dobrej polityki informacyjnej i organizacyjnej procesów inwestycyjnych. 

Ze strony samorządów zainteresowanych pozyskaniem nowych firm korzystnym wydaje się 

podejmowanie dalszych wysiłków celem przygotowania odpowiednich terenów inwestycyjnych 

(poprzez scalanie działek, uzbrojenie terenu).  

Na koniec warto również podkreślić mniej korzystny efekt stosowania wymienionych 

instrumentów wsparcia. Zdecydowana większość z objętych nimi inwestycji trafiło do Krakowskiego 
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Obszaru Metropolitalnego (74,6% nakładów), a prawie 1/3 do samego Krakowa. Prowadzą one tym 

samym do pogłębienia nierówności w rozwoju gospodarczym różnych części województwa. 

Wnioski i rekomendacje dla polityki władz lokalnych i regionalnych

Stwarzanie i promowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej wiąże się z kilkoma typami 

działań, w tym wieloma realizowanymi w obrębie innych polityk (na przykład poprawa bezpieczeństwa 

publicznego, budowa infrastruktury drogowej, podnoszenie jakości kształcenia, poziomu życia itp.). 

Działania nakierowane na inwestorów krajowych i zagranicznych można podzielić na pięć grup:

1. Odpowiednia polityka i strategia pozyskiwania inwestorów zintegrowana z regionalną strategią 

rozwoju gospodarczego. Należy określić plan i narzędzia działania oraz mieć jasną wizję, gdzie 

przyciągać jakie inwestycje i za jaką cenę. Rozstrzygnięcia wymaga kwestia wyboru pożądanych 

branż, współpracy międzyregionalnej z sąsiadującymi województwami, wyróżnienie wciąż słabo 

wykorzystanych atutów regionu, np. inwestycji w działalność turystyczną i uzdrowiskową.

2. Wsparcie finansowe i organizacyjne ofert inwestycyjnych z aktywniejszym udziałem władz 

regionalnych, także finansowym, w procesie scalania i uzbrajania terenów. Władze lokalne, 

szczególnie w słabszych pod względem gospodarczym gminach, o niewielkim doświadczeniu 

w przygotowaniu ofert, a później w obsłudze inwestora, powinny otrzymać wsparcie od władz 

regionalnych.

3. Wysokiej jakości promocja i informacja o regionie oraz o ofertach inwestycyjnych.

4. Przyjazna obsługa inwestorów i podmiotów zainteresowanych inwestycjami.

5. Utrzymywanie przyjaznych relacji z dotychczasowymi inwestorami27 i wykorzystywanie ich 

jako ambasadorów dobrego klimatu inwestycyjnego. 

Główne czynniki atrakcyjności inwestycyjnej województwa małopolskiego to:

1. Jego zdywersyfikowana struktura gospodarcza, istnienie gęstej sieci powiązań zewnętrznych, 

wysoki stopień spójności społecznej oraz bardzo pozytywny i wyrazisty wizerunek regionu28. 

Zdecydowały one o dotychczasowym sukcesie transformacji gospodarczej, a także dobrze 

prognozują dalszym przemianom (Domański i in. 2009).

2. Wysoki poziom kapitału ludzkiego przejawiający się korzystną na tle tendencji ogólnopolskich 

sytuacją demograficzną, wysokim poziomem wykształcenia, dostępnością kwalifikowanych kadr 

oraz wysokim poziomem rozwoju infrastruktury wspierającej kształtowanie kapitału ludzkiego. 

3. Duży rynek zbytu wynikający zarówno z zamożności obszaru, jak i sąsiedztwa konurbacji 

katowickiej.

4. Metropolitalny Kraków, jedna z wizytówek Polski – miasto bardzo atrakcyjne do zamieszkania 

dla menedżerów zagranicznych firm i wysoko kwalifikowanych specjalistów, oferujące szeroki 

wachlarz instytucji usługowych.

27 Znaczna część inwestycji realizowana jest jako rozwój firm już obecnych w Małopolsce. 
28 Zostały one uznane w cytowanym opracowaniu za najważniejsze filary obecnego i przyszłego rozwoju Małopolski jako ewolucyjnej 

struktury długiego trwania.
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5. Dobra dostępność komunikacyjna (dotyczy Krakowa i zachodniej części województwa), 

bliskość dwóch lotnisk międzynarodowych, położenie na szlaku tranzytowym Ukraina-Europa 

Zachodnia.

6. Wysoka atrakcyjność przyrodnicza i krajobrazowa regionu z największym w Polsce 

nagromadzeniem parków narodowych i krajobrazowych oraz miejscowości uzdrowiskowych.

Do najważniejszych barier zaliczyć należy:

1. Niewielką podaż atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych i duże rozdrobnienie działek. W wielu 

obszarach problem ten ulega pogłębieniu, czemu niestety nie sprzyja osadnictwo o rozproszonym 

charakterze oraz zachodzące procesy suburbanizacji.

2. Słabą i bardzo słabą dostępność komunikacyjną wschodniej i południowej części województwa. 

Brak konkretnych planów budowy drogi ekspresowej łączącej Nowy Sącz z Krakowem, 

bezpośrednio lub poprzez A4 od Brzeska, jest co najmniej krótkowzroczne i w dłuższej 

perspektywie może ograniczyć rozwój tej części województwa.

3. Szybko rosnącą atrakcyjność sąsiednich województw, konkurujących o inwestycje 

z województwem małopolskim (śląskie, podkarpackie).

4. Niewielką aktywność władz lokalnych w pozyskiwaniu inwestorów (Jarczewski 2006; 

Dziemianowicz 2008).
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9. Wnioski

Województwo małopolskie należy do regionów Polski o dużym napływie bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych. Udział Małopolski jest pod tym względem porównywalny do roli regionu 

w zakresie produktu krajowego brutto i nieco wyższy niż udział województwa w eksporcie Polski. 

Inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Małopolsce w latach 1989-2008 ponad 12 mld USD, 

z czego w samym 2008 r. ponad 2 mld USD. Był to dla województwa rekordowy rok zarówno pod 

względem wartości inwestycji ogółem, jak również wielkości kapitału zaangażowanego w nowe 

placówki (greenfield) – 671 mln USD. Dwie piąte nakładów w województwie w 2008 r. było wprawdzie 

wynikiem jednej inwestycji (przejęcie Banku BPH przez General Electric), lecz ogólnie duża aktywność 

innych podmiotów zagranicznych sprawiła, że wartość nakładów w 2008 r. była ponad dwukrotnie 

wyższa niż w 1999 r., który był bardzo podobny pod względem struktury nakładów. 

Analizowany rok stanowił kulminację okresu dużego natężenia napływu BIZ do Małopolski, 

który rozpoczął się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Dodatkowo działo się to w okresie 

dobrej koniunktury na rynkach światowych. W samej Małopolsce wzrostowy trend napływu kapitału 

zagranicznego trwał o rok dłużej niż w całym kraju, gdzie już w 2008 r. zanotowano spadek nakładów 

o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego (według danych NBP). W najbliższym okresie, w wyniku 

spowolnienia gospodarczego, należy również w województwie małopolskim spodziewać się 

zmniejszenia BIZ do około 60-70% wartości z 2008 r.

Począwszy od 2004 r. w Małopolsce następował szybszy wzrost liczby spółek z udziałem kapitału 

zagranicznego w stosunku do średniego tempa dla Polski. Proces ten ma swe źródła w rozbudowanych 

sieciach kontaktów zewnętrznych Małopolski, jak również w dobrej dostępności komunikacyjnej 

regionu oraz jego pozytywnym wizerunku. 

Korzystna dla gospodarki Małopolski jest dywersyfikacja inwestycji pod względem branżowym, 

rodzaju nakładów oraz krajów pochodzenia kapitału, co czyni gospodarkę województwa mniej podatną 

na kryzys pojedynczych branż. Inaczej przedstawia się sytuacja w zakresie motywów inwestycji 

– zdecydowana większość nakładów przypada na działalności ukierunkowane  na krajowy rynek 

zbytu. 

Sto pięćdziesiąt podmiotów zrealizowało w regionie w latach 1989-2008 inwestycje o wartości 

co najmniej 10 mln USD. Dziesięciu największych inwestorów zainwestowało nieco ponad 2/5 

całkowitej sumy nakładów, a pierwszych dwudziestu – ponad połowę. Największy kapitał w latach 

1989-2008 zaangażowały trzy korporacje: niemiecka grupa HVB, amerykańska General Electric 

i brytyjska ArcelorMittal. Kolejni wielcy inwestorzy to amerykański koncern tytoniowy Philip Morris, 

czeska spółka energetyczna ČEZ, duński Carlsberg, amerykański F&P Holding (właściciel firmy  

Can-Pack), francuskie Valeo oraz chorwacka Pliva. Wszystkie one zainwestowały w okresie 1989-

2008 ponad 200 mln USD. 

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniały na koniec 2008 r. 95,6 tys. 

osób, co oznaczało wzrost o 5,1% w stosunku do poprzedniego roku. W podmiotach zagranicznych 

pracował zatem co ósmy pracujący poza rolnictwem w Małopolsce. W ostatnich latach wzrastał 

udział zatrudnienia w nowych zakładach przemysłowych i placówkach usługowych tworzonych 
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przez inwestorów zagranicznych. W strukturze zatrudnienia według sektorów można zaobserwować 

postępujący wzrost udziału usług (w szczególności w działalnościach profesjonalnych, naukowych 

i technicznych oraz w informacji i komunikacji), a spadek udziału przemysłu i budownictwa. W sektorze 

przemysłowym firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniały co siódmego pracownika, a w usługowym 

co jedenastego.

Najwięksi zagraniczni pracodawcy w sektorze przemysłowym to ArcelorMittal, Valeo, Fabryka 

Silników Elektrycznych Tamel, Donnelley, Philip Morris, Pliva oraz Can - Pack. W branży energetycznej 

najwięcej osób zatrudniają Elektrownia Skawina i Elektrociepłownia Kraków. Pozycja lidera w sektorze 

handlowym należy do sieci Carrefour, a na dalszych miejscach znajdują się niemiecka grupa Metro, 

portugalska Jeronimo Martins oraz brytyjska Tesco. W sektorze usługowym w Małopolsce największą 

rolę na rynku pracy odgrywają centra usług, a wśród nich Capgemini, IBM BTO i Shell SSC. Znaczący 

poziom zatrudnienia odnotowano w najbardziej zaawansowanych technologicznie centrach rozwoju 

oprogramowania (Motorola, Sabre, IBM, Google) i centrach badawczo-rozwojowych (Delphi, ABB). 

W bilansie miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym w 2008 r. przyrost zatrudnienia  

przeważał nad ubytkiem. Nowe miejsca pracy powstawały częściej w wyniku ekspansji już istniejących 

zakładów niż dzięki otwarciu nowych placówek. Stanowi to odwrócenie trendu z poprzednich lat 

i świadczy o zahamowaniu napływu nowych inwestycji. Badania ankietowe w małopolskich 

oddziałach zagranicznych firm wskazują, że choć część z nich odczuła negatywne skutki spowolnienia 

gospodarczego, to większość planuje jednak wzrost zatrudnienia w najbliższych dwóch latach.

Przeprowadzone badania ankietowe na próbie 54 zagranicznych pracodawców pozwalają 

na stwierdzenie, że małopolski rynek pracy jest oceniany korzystnie, zwłaszcza pod względem 

podaży pracowników oraz jakości miejscowej siły roboczej. Szczególne znaczenie ma w tym 

względzie Kraków, który jako ważny ośrodek akademicki dostarcza corocznie kilkadziesiąt tysięcy 

absolwentów szkół wyższych. Pracodawcy zwracają równocześnie uwagę na niedobory pracowników 

wykwalifikowanych niższego szczebla oraz słabą znajomość języków obcych wśród kadry technicznej 

w Małopolsce. Podkreślić trzeba pozytywny wpływ BIZ na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji 

pracowników oraz napływ nowej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza dzięki inwestycjom o wyższym 

poziomie zaawansowania technologicznego.

Warto zwrócić uwagę na zmieniające się tendencje w zakresie rodzaju inwestycji zagranicznych 

do Małopolski. Zmniejsza się w szczególności udział nakładów inwestycyjnych w sektorze 

przemysłowym – z blisko 2/3 w latach 1990. do około połowy w ostatnich latach. Do zakładów 

przetwórstwa przemysłowego trafiła jednak w latach 1989-2008 znacząca suma inwestycji o wartości 

ponad 5,1 mld USD. Pozostałe nakłady w tym sektorze zasiliły małopolską energetykę. Podkreślić 

należy wysoki udział inwestycji modernizacyjnych w przejętych i sprywatyzowanych zakładach 

przemysłowych. W strukturze branżowej brak jest dominacji którejkolwiek z gałęzi przemysłu. 

Największą rolę odgrywały w latach 1989-2008 inwestycje w produkcję metali, wyrobów tytoniowych, 

napojów, pojazdów samochodowych oraz metalowych wyrobów gotowych.

Od 2003 r. zaobserwować można rosnące zaangażowanie podmiotów zagranicznych w sektorze 

usługowym. Odróżnia to województwo małopolskie od sąsiednich regionów, gdzie przeważają 

inwestycje w przemyśle. Największe inwestycje w usługach (2,2 mld USD) odnotowano w bankowości, 

ale wpływ na to miały jednorazowe, wielkie przejęcia w tym sektorze. Większą liczbę dużych 
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inwestycji odnotowano w obsłudze nieruchomości, których łączna wartość stale rośnie. Duże środki 

(1,1 mld USD) zaangażowano w małopolskim handlu. Obsługa nieruchomości i handel wyróżniają się 

szczególnie wysokim udziałem nakładów greenfield. Mniejszy, ale nadal znaczący strumień inwestycji 

trafił do informacji i komunikacji, hotelarstwa i gastronomii oraz do działalności naukowo-technicznej. 

W przypadku handlu inwestycje kształtowały się na podobnym poziomie przez cały okres 1989-2008, 

choć z niewielkim spadkiem w ostatnich kilku latach, co wynika z tego, że sieci handlowe częściej 

wynajmują powierzchnię od wyspecjalizowanych deweloperów.

Odnotować należy rosnący udział przejęć w strukturze nakładów inwestycyjnych w Małopolsce. 

Świadczy to o postępującej dojrzałości gospodarki regionalnej, zbliżającej się pod tym względem do 

regionów Europy Zachodniej. W dalszej kolejności podmioty zagraniczne najczęściej angażują swoje 

środki w modernizację wcześniej przejętych firm (również sprywatyzowanych), udział inwestycji 

greenfield był nieco niższy niż średnio w latach 1998-2008.

Szczególnie istotne są dla regionu korzystne trendy w napływie inwestycji o różnym poziomie 

zaawansowania technologicznego. Od 2006 r. najwięcej kapitału w nowe przedsięwzięcia angażują 

firmy przemysłu średnio-wysokiej techniki, podczas gdy mniej zaawansowane technologicznie tracą 

na znaczeniu. Również w sektorze usług można zaobserwować pozytywne tendencje. Zwiększa się 

szybko zatrudnienie w gałęziach usług opartych na wiedzy, co związane jest rozwojem centrum usług 

wydzielonych i wspólnych, centrów rozwoju oprogramowania oraz firm informatycznych. Udział 

przemysłu wysokich technologii w inwestycjach greenfield jest nadal na bardzo niskim poziomie. 

Wyróżnić można cztery obszary przyciągające największe inwestycje zagraniczne: Krakowski 

Obszar Metropolitalny, a w szczególności stolica województwa, dalej zachodnia, uprzemysłowiona 

część regionu, obszary położone na wschód od Krakowa przy drodze krajowej nr 4 oraz dawne stolice 

województw (Tarnów i Nowy Sącz) i ich strefy podmiejskie. 

Inwestycje zagraniczne w przeliczeniu na 1 mieszkańca są najwyższe w Krakowie oraz powiatach 

brzeskim i wielickim. W ostatnich latach maleje umiarkowanie (kilka punktów procentowych) 

dominująca rola Krakowa. Nadal trafia tu jednak około 3/5 wszystkich nakładów inwestycyjnych. 

Zmienia się równocześnie charakter tych inwestycji, które w coraz większej mierze dotyczą sektora 

usług. Wśród nich wymienić należy duże nakłady poniesione na obsługę nieruchomości oraz rosnące 

zatrudnienie w centrach usług, reprezentujących usługi oparte na wiedzy.

W ostatnim pięcioleciu zaobserwować można znaczący napływ inwestycji, w tym wielu 

projektów greenfield, do strefy metropolitalnej wokół Krakowa. W szczególności w kilku ośrodków 

miejskich tej strefy zlokalizowano kilkadziesiąt dużych zakładów przemysłowych, dla których trudno 

byłoby znaleźć odpowiednio duże działki w stolicy województwa. Trafiające tu inwestycje, zwłaszcza 

w najbliższej Krakowowi strefie podmiejskiej, dużo częściej reprezentują zaawansowany poziom 

technologii. Generalnie, im dalej od Krakowa i większych ośrodków subregionalnych, tym częściej 

spotyka się inwestycje przemysłowe z zakresu średnio-niskich lub niskich technik. Wynika to m.in. ze 

zróżnicowanej przestrzennie dostępności wysoko kwalifikowanej kadry.

W ostatnim okresie pogorszyła się pozycja dawnych stolic województw, Nowego Sącza i Tarnowa, 

którym w latach 1990. udało się przyciągnąć stosunkowo znaczny kapitał zagraniczny. Niemały wpływ na 

to miała zapewne słaba dostępność komunikacyjna dawnych ośrodków wojewódzkich. Zdecydowanie 

lepiej radzą sobie w przyciąganiu inwestycji powiaty zachodniej Małopolski, korzystające z dobrej 

lokalizacji pomiędzy Krakowem a konurbacją katowicką. 
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W całym analizowanym okresie 1989-2008 niezmiennie niski poziom inwestycji zagranicznych 

zaobserwować można w peryferyjnych obszarach województwa małopolskiego, a w szczególności 

w gminach wiejskich poza KOM. Najniższe inwestycje na 1 mieszkańca odnotowano w powiatach: 

suskim, dąbrowskim, tarnowskim ziemskim, nowosądeckim ziemskim, tatrzańskim, proszowickim 

i wadowickim.

Obszary o największym napływie BIZ należą równocześnie do najbardziej atrakcyjnych 

inwestycyjnie terenów Małopolski, szczególnie z punktu widzenia dobrej dostępności komunikacyjnej 

i zasobów kapitału ludzkiego. Niektórym obszarom, zwłaszcza powiatowi wielickiemu i krakowskiemu 

ziemskiemu, udało się przyciągnąć ponadprzeciętny strumień inwestycji, co w ich przypadku 

wynika nie tylko z korzystnych cech ich położenia, ale również z aktywności władz samorządowych 

i atrakcyjnej oferty terenów inwestycyjnych. Z drugiej strony kilku powiatom o względnie wysokiej 

atrakcyjności (m.in. Tarnów, chrzanowski, oświęcimski) nie udało się jak dotąd w pełni wykorzystać 

swoich walorów.

Na układ przestrzenny inwestycji zagranicznych wpływają również w pewnym stopniu 

instrumenty wsparcia stosowane przez władze różnego szczebla. Ich rola w regionie jest stosunkowo 

niewielka, zwłaszcza w porównaniu z sąsiednimi województwami śląskim i podkarpackim. Firmy 

zagraniczne objęte różną formą wsparcia inwestycji reprezentują 7% nakładów inwestycyjnych, 

a powstało w nich blisko 15% ogółu miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym. W przypadku 

Małopolski 3/4 inwestycji wspartych różnymi formami pomocy publicznej (wieloletnie programy 

wsparcia inwestycji, specjalne strefy ekonomiczne, strefy aktywności gospodarczej) trafiło na teren 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, co dodatkowo umacnia pozycję tego obszaru rdzeniowego 

na tle innych terenów województwa.

Struktura napływu inwestycji pod względem krajów pochodzenia jest również zróżnicowana. 

Blisko 2/3 nakładów w latach 1989-2008 pochodzi z krajów europejskich, ale największym źródłem 

kapitału w Małopolsce są Stany Zjednoczone. Amerykanie najwięcej środków zaangażowali w sektorze 

bankowym, energetycznym i przetwórstwie przemysłowym. Na dalszych miejscach ulokowały się 

kolejno Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Podmioty z tych krajów stosunkowo częściej inwestowały 

w handlu. Dodatkowo niemieckie firmy stanowiły drugie po amerykańskich źródło pochodzenia 

kapitału w usługach. W ostatnich kilku latach zwiększa się znaczenie inwestycji z krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, gdzie największe firmy krajowe dysponują już odpowiednim kapitałem 

i poszukują nowych rynków zbytu. Ciągle ograniczoną rolę odgrywają w Małopolsce inwestycje z tzw. 

krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) oraz państwowych funduszy inwestycyjnych krajów 

naftowych, które odgrywają coraz większą rolę na globalnych rynkach.

W sumie, obserwujemy w ostatnich latach zmiany w strukturze inwestycji zagranicznych 

w regionie: wzrost znaczenia usług kosztem przemysłu, szczególnie w Krakowie, przesunięcie nowych 

inwestycji przemysłowych w strefę metropolitalną wokół Krakowa, wzrost roli przejęć w stosunku do 

inwestycji greenfield, czy wreszcie wzrost nakładów w gałęziach przemysłu o wyższym poziomie 

zaawansowania technologicznego oraz wzrost zatrudnienia w usługach opartych na wiedzy. Utrzymują 

się natomiast duże dysproporcje pomiędzy wielkością inwestycji zagranicznych w różnych częściach 

regionu. 
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Załącznik 1. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie  
małopolskim w latach 1989-2008 
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* – inwestor nie wyraził zgody na ujawnienie danych dotyczących wielkości inwestycji zagranicznych, a brak 
było aktualnych danych ze źródeł wtórnych; a  – inwestor wycofał się z województwa małopolskiego; b  – na 
koniec 2008 r. inwestor nie posiadał udziału w firmie (nastąpiła sprzedaż innemu inwestorowi lub zamknięcie 
oddziału); c – dane szacunkowe dla firm, które nie wyraziły zgody na ujawnienie danych dotyczących 
wielkości inwestycji zagranicznych; obliczono je w oparciu o ogólnodostępne informacje. 
Źródło: badania własne.

Przybliżona wielkość nakładów obliczona z danych wtórnych dla inwestorów, którzy nie wyrazili 

zgody na ujawnienie danych, a dane z ankiet różniły się istotnie od wielkości ogólnodostępnych (nazwy 

firm w danym przedziale wielkości w kolejności alfabetycznej) 

a  – inwestor wycofał się z województwa małopolskiego
Źródło: badania własne.
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Załącznik 2. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie 
małopolskim w 2008 roku 
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Uwagi: Ponieważ duża część firm nie zgodziła się na upublicznienie indywidualnych danych, wielkość inwestycji 
podano w przedziałach, a w ramach każdego przedziału inwestorów uszeregowano alfabetycznie
Źródło: badania własne.
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Załącznik 3. Inwestycje zagraniczne realizowane lub planowane na terenie 
województwa małopolskiego po 31 grudnia 2008 roku
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Uwagi: dane o inwestycjach pochodzą z komunikatów prasowych firm, publikacji Państwowej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz dzienników Rzeczpospolita, Puls Biznesu i prasy specjalistycznej.
Wartości przejęć udziałów/akcji  wyrażone w innej walucie niż dolar amerykański przeliczano po kursie NBP 
w I półroczu 2009 r. 
Status inwestycji: R – w trakcie realizacji lub zrealizowana, P – planowana.
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Załącznik 4. Podział województwa małopolskiego na typy obszarów

Rys. 31. Podział województwa małopolskiego na typy obszarów.
Źródło: opracowanie własne. Wykaz gmin wchodzących w skład KOM przyjęto zgodnie z uchwałą nr XV/174/03 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.








