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Metodyka badań inwestycji zagranicznych w Małopolsce 
prowadzonych przez Zakład Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ 

Obejmują inwestycje bezpośrednie (foreign direct investment),  
tj. przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego 
inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ 
na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa 
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Metodyka badań inwestycji zagranicznych w Małopolsce 
prowadzonych przez Zakład Rozwoju Regionalnego IGiGP UJ 
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 Pozyskiwanie możliwie jak największej ilości danych 
bezpośrednio od przedsiębiorstw (inwestorów) 

Zasada ostrożnego szacowania 
i porównawczej weryfikacji danych 

Podejście geograficzne (przestrzenne): metoda zakładowa,  
 uwzględnienie cech poszczególnych obszarów w interpretacji 
aktywności inwestorów 

Perspektywa dynamiczna: analiza trendów  
(badania prowadzone od początku lat 1990.) 



Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych  
w województwie małopolskim 1989-2010 

2. Dynamika napływu inwestycji 



Dynamika napływu kapitału zagranicznego do 

województwa małopolskiego na tle Polski  

100 = średnia roczna wartość inwestycji w latach 1997-2010 

 
8,0% nakładów inwestycyjnych 
6,4% pracujących w firmach zagr. 
5,5 % w liczbie spółek z kap. zagr.* 
 
8,7% mieszkańców* 
7,4% PKB (2008 r.)* 
5,5% eksportu (2009)*** 

Polska Małopolska 

BIZ per capita (USD)** 4600 4253 

Liczba spółek na 100 tys. mieszkańców*    179     113 

Źródło danych: *Główny Urząd Statystyczny,  **PAIiIZ, NBP, ***Handel zagraniczny Małopolski 2009 

2. Dynamika napływu inwestycji 

Udział  województwa  

Małopolskiego w Polsce: 



Prywatyzacje: 
1. EdF 
2. General Electric  
3. Wienerberger  
4. - 

Greenfield: 
1. F&P Holding 
2. TriGránit 
3. I.P.R. 
4. TK Development  

Przejęcia: 
1. Penta 
2. General Electric 
3. Union Investment RE 
4. DEKA Immobilien 

Dodatkowe nakłady: 
1. ArcelorMittal 
2. EdF 
3. Mota Engil 
4. Philip Morris 

Struktura inwestycji zagranicznych w Małopolsce według typu nakładów 

Najwięksi inwestorzy w latach 2009-2010 według typów nakładów 

3. Typy inwestycji 



Napływ inwestycji zagranicznych do Małopolski według sektorów 
gospodarki w latach 1989-2010 

4. Struktura branżowa inwestycji 



Innowacyjność i zaawansowanie technologiczne 

udział małopolskich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w nakładach na 
działalność badawczo-rozwojową w Polsce jest niższy niż ich udział w nakładach 
inwestycyjnych ogółem 

duże znaczenie w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zagranicznych ma 
transfer rozwiązań ze spółki-matki i innych oddziałów korporacji międzynarodowych 

w 2010 r. w stosunku do lat poprzednich udział ten wzrósł znacząco 

przedsiębiorstwa zagraniczne częściej niż przedsiębiorstwa krajowe wydatkują 
środki na działalność innowacyjną oraz częściej wprowadzają innowacje 
produktowe, zwłaszcza nowe dla rynku 

bardzo ograniczony charakter ma współpraca z małopolskimi jednostkami 
badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi przy wprowadzaniu innowacji 

największe oddziaływanie na rozwój działalności innowacyjnej w regionie mają 
powstające głównie w Krakowie centra badawczo-rozwojowe oraz centra rozwoju 
oprogramowania firm zagranicznych 

5. Zaawansowanie technologiczne 



Inwestycje i zatrudnienie 
w placówkach greenfield 

według poziomu 
zaawansowania 

technologicznego 

INWESTYCJE 

legenda 

ZATRUDNIENIE 

5. Zaawansowanie technologiczne 



Pochodzenie kapitału zagranicznego w Małopolsce według państw 

6. Kraje pochodzenia kapitału 



Dynamika zatrudnienia w firmach zagranicznych w Małopolsce 

7. Zatrudnienie w firmach zagranicznych  



Udział firm z kapitałem zagranicznym na lokalnych rynkach pracy  

7. Zatrudnienie w firmach zagranicznych  



Udział firm z kapitałem zagranicznym na lokalnych rynkach pracy  

7. Zatrudnienie w firmach zagranicznych  



Inwestycje zagraniczne w powiatach w latach 1989-2010 

8. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych  



8. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych  

Inwestycje zagraniczne w latach 1989-2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca 



Inwestycje zagraniczne według typów obszarów 

8. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych  

współczynnik koncentracji Giniego 

 inwestycje greenfield 

do ludności  

zatrudnienie w greenfield 

 do ludności 

2000 r. 50,7 44,1 

2005 r 46,3 41,1 

2010 r. 45,0 42,3 
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GŁÓWNE WNIOSKI 

Mimo zmniejszenia się strumienia inwestycji w latach 2009-2010 województwo 
małopolskie  utrzymuje na tle kraju wysoką pozycję w zakresie przyciągania kapitału 
zagranicznego 

Podmioty zagraniczne w porównaniu z przedsiębiorstwami krajowymi częściej 
prowadzą działalność innowacyjną. Po 1989 r. przeważały inwestycje w przemysł 
średnio-wysokiej i średnio-niskiej techniki. W 2009 i 2010 r. największy udział miały 
branże średnio-niskiej techniki. W tym okresie odnotowano wzrost inwestycji w 
działalnościach wysokiej techniki oraz dalszy dynamiczny wzrost zatrudnienia w 
usługach opartych na wiedzy.  

Coraz większy  jest udział  nakładów na modernizację i rozbudowę wcześniej 
sprywatyzowanych lub przejętych spółek  i wcześniej uruchomionych zakładów 
greenfield   

W 2009 r. w strukturze nakładów według sektorów gospodarki przeważały 
inwestycje w działalności usługowe, natomiast w 2010 r. na pierwsze miejsce 
powrócił sektor przemysłowy. Bezwzględna wielkość inwestycji w sektorze 
przemysłowym wykazuje jednak trend spadkowy w ostatnich 5 latach. W usługach 
główną rolę odgrywały inwestycje w nieruchomości komercyjne 



GŁÓWNE WNIOSKI 

Występuje silna koncentracja  przestrzenna inwestycji  (głównie w Krakowski m 
Obszarze Metropolitalnym, a następnie w obszarach położonych wzdłuż głównego 
korytarza transportowego województwa: Kraków-Brzesko-Tarnów. oraz powiatach  
zachodniej Małopolski . Tendencje dekoncentracji są słabe 

Liczba osób zatrudnionych  w firmach zagranicznych systematycznie wzrasta, przy 
czym w 2009 r. wzrost ten był bardzo mały. Na koniec 2010 r. udział zatrudnionych w 
firmach z zagranicznym kapitałem stanowił w regionie ponad 10% wszystkich 
pracujących poza rolnictwem. Największe znaczenie podmioty zagraniczne mają w 
działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz informacji i komunikacji 

W strukturze nakładów inwestycyjnych według krajów pochodzenia kapitału  
w latach 2009 i 2010 największą rolę odgrywały Stany Zjednoczone. Około 70% 
nakładów napłynęło w tym okresie do Małopolski z krajów europejskich. Nakłady 
inwestycyjne o wartości przekraczającej 100 mln USD w 2009 r. ponieśli 
przedsiębiorcy z czterech krajów: Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Węgier. 
Rośnie rola krajów Europy Środkowej 




