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WPROWADZENIE

Celem badań było określenie wielkości i struktury bezpośrednich
inwestycji zagranicznych na terenie województwa małopolskiego
w 2011 roku wraz z prognozą dla 2012 rok. Dokonano również charakterystyki małopolskiego rynku pracy pod względem obecności na nim
inwestorów zagranicznych ich i oddziaływania na ten rynek. Przedstawiono ponadto jego ocenę dokonaną przez zarządzających firmami
z udziałem kapitału zagranicznego. Wartości inwestycji i zatrudnienia
dla 2011 roku odniesiono do tendencji, jakie obserwowano w napływie
bezpośrednich inwestycji do Małopolski w całym okresie 1989-2011.

WARTOŚĆ
INWESTYCJI
W LATACH
1989–2011

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zrealizowane w Małopolsce
w latach 1989-2011 osiągnęły wielkość 15,2 mld USD. Udział regionu
w nakładach zrealizowanych na terenie Polski w tym okresie wyniósł
7,7%, co odpowiada roli regionu w tworzeniu dochodu krajowego brutto.
Wysokość skumulowanych nakładów w województwie osiągnęła 4 539 USD
na jednego mieszkańca, mniej niż analogiczna wartość dla całego kraju
(5 136 USD).
Rys. 1. Wartość inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do końca
2011 roku

Źródło: badania własne.

WARTOŚĆ
I STRUKTURA
INWESTYCJI
W 2011 ROKU
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W samym 2011 roku inwestycje zagraniczne wyniosły w województwie małopolskim 1 107 mln USD (rys. 1), były tym samym wyższe
o ponad 1/3 w porównaniu do roku wcześniejszego. Dynamika wzrostu
inwestycji w Małopolsce była bardzo zbliżona do średniej dla całego
kraju. Systematycznie rośnie pozycja województwa w zakresie liczby
zarejestrowanych spółek z kapitałem zagranicznym. Znaczący wzrost
wielkości nakładów w 2011 roku w stosunku do 2010 roku jest wynikiem

większej aktywności inwestorów w zakresie przejęć i fuzji. Ta forma zaangażowania podmiotów zagranicznych odpowiadała za ponad 40% łącznej wielkości inwestycji w 2011 roku Uruchamianie i rozwój nowych
przedsięwzięć (greenfield) oraz reinwestycje we wcześniej przejętych
lub sprywatyzowanych firmach były na niemal tym samym poziomie
co w roku wcześniejszym.
Rys. 2. Roczny napływ BIZ do Małopolski według sektorów gospodarki (mln USD)

Źródło: badania własne.

Przemysł (wraz z budownictwem) jest sektorem gospodarki, który przyciągnął najwięcej inwestycji w całym okresie 1989-2011 – 7 049 mln USD,
czyli 46,4% nakładów poniesionych na terenie województwa. Rola przemysłu – tak w wartościach bezwzględnych, jak i względnych – w ostatnich
czterech latach systematycznie się zmniejsza (rys. 2). Jeśli w roku bieżącym
dotychczasowy trend zostanie utrzymany, to skumulowana wielkość inwestycji w usługi (bez handlu) po raz pierwszy w historii przewyższy nakłady
na sektor przemysłowy. Stabilny strumień inwestycji napływa corocznie do
działalności handlowych, których udział kształtuje się na poziomie około
10% całkowitych nakładów.
Nakłady na działalność usługową stanowiły 3/5 środków wydatkowanych w 2011 roku przez kapitał zagraniczny na terenie Małopolski
(670,2 mln USD). Ponad 2/3 tej sumy trafiło do podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Znaczące środki
(149,3 mln USD) przeznaczono również na rozwój działalności związanej
z obsługą rynku nieruchomości. Mniejsze, ale przekraczające wartość
10 mln USD, nakłady zaangażowali inwestorzy zagraniczni w kolejnych
dwóch branżach usługowych: działalności profesjonalnej, naukowej
i technicznej (35,7 mln USD) oraz finansowej i ubezpieczeniowej
(21,3 mln USD). Usługi są także głównym celem nakładów na nowe przed-

INWESTYCJE
ZAGRANICZNE
WEDŁUG
SEKTORÓW
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sięwzięcia (greenfield), natomiast równie istotne dla gospodarki regionu
nakłady na rozbudowę starszych zakładów i placówek ponoszone są
przede wszystkim w sektorze przemysłowym.

ZAAWANSOWANIE
TECHNOLOGICZNE

Poprawia się struktura zaawansowania technologicznego nowych
przedsięwzięć. Wyraża się ona rosnącym udziałem przemysłu wysokiej
i średniowysokiej techniki. Inwestycje w przemysł wysokiej techniki są
jednak relatywnie niewielkie – ich skumulowana wartość na koniec
2011 roku wyniosła zaledwie 2% inwestycji w nowe przedsięwzięcia
w przemyśle. Między 2009 a 2010 rokiem ich udział był znacznie większy
– między 4 a 7% rocznych nakładów greenfield w przemyśle. Znacznie
większa jest rola przemysłów średniowysokiej techniki. Nakłady kapitałowe w usługach ponoszone są głównie na działalności w mniejszym
stopniu oparte na wiedzy. Natomiast dynamiczny wzrost usług opartych
na wiedzy obserwujemy pod względem zatrudnienia. W 2013 roku liczba
pracujących w firmach zagranicznych w branżach usług klasyfikowanych
jako wiedzochłonne przekroczy prawdopodobnie wynik branż, które zaliczane są do kategorii usług w mniejszym stopniu opartych na wiedzy.

NAJWIĘKSI
INWESTORZY

Pomiędzy 1989 i 2011 rokiem 178 podmiotów zagranicznych zainwestowało w województwie małopolskim co najmniej 10 mln USD, z czego
61 ponad 50 mln USD, a 29 więcej niż 100 mln USD. Duzi inwestorzy
(nakłady co najmniej 10 mln USD) pochodzą z 31 krajów, a ich łączny udział
w inwestycjach poniesionych na terenie Małopolski wynosi 87%. Najwięcej
inwestorów – 74 – prowadzi działalność produkcyjną, 31 działa w obsłudze
rynku nieruchomości. Dwudziestu trzech inwestorów zajmuje się handlem, zaś dziesięć to banki. Największym inwestorem jest brytyjsko-luksemburski koncern stalowy ArcelorMittal, którego zaangażowanie kapitałowe – głównie w krakowską hutę – przekroczyło 1 mld USD. Równie wielkie nakłady, głównie na przejęcia aktywów Banku BPH (dawniej Banku
Przemysłowo-Handlowego), poniosły niemiecki Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB) oraz amerykański General Electric. Nakłady Philip Morris
z USA (produkcja wyrobów tytoniowych) – sięgają poziomu 700 mln USD,
zaś blisko pół miliarda USD zainwestowała dotąd w regionie inna firma
z USA – F&P Holding, właściciel Can-Packu, producenta opakowań metalowych. Inwestycje pomiędzy 300 a 350 mln USD poniosło pięć podmiotów.
Są to niemiecki T-Mobile (telefonia komórkowa), duński potentat piwowarski Carlsberg, który systematycznie angażuje nakłady w browar w Brzesku,
czeski koncern energetyczny ČEZ (właściciel Elektrowni Skawina) oraz dwa
podmioty z Francji: EDF (inwestuje m. in. w Elektrociepłownię Kraków) i pro-
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ducent części samochodowych Valeo (zakłady w Skawinie i Chrzanowie).
Największych inwestycji w handlu dokonały Tesco z Wielkiej Brytanii, Metro
z Niemiec oraz Carrefour z Francji.
W samym 2011 roku zidentyfikowano 72 inwestorów, których zaangażowanie na terenie województwa małopolskiego wyniosło co najmniej
1 mln USD. Największe nakłady – odpowiednio 240 i 182 mln USD – związane były z przejęciami dokonanymi przez Liberty Global (kupił operatora
telewizji kablowej i internetu Aster) oraz T-Mobile(przejął Polską Telewizję
Cyfrową). Transakcje te dotyczyły podmiotów działających w skali
ponadregionalnej lub ogólnopolskiej, a aktywy z terenu województwa
małopolskiego stanowiły tylko część wartości tych przejęć.
Spośród nowo zrealizowanych obiektów (greenfield) najbardziej kapitałochłonne były centrum handlowe Futura Park (hiszpański Neinver)
oraz hale Kraków Airport Logistic Centre (Goodmanz USA). Obydwie inwestycje zlokalizowane są w Modlniczce (gmina Wielka Wieś, powiat krakowski) i pochłonęły odpowiednio 70 i 36 mln USD. Innymi wielkimi inwestycjami greenfield (po ok. 20 mln USD każdy) były hala hurtowa Makro
Cash&Carry w Krakowie oraz centrum dystrybucyjne Lidl w Brzozówce
(gmina Lisia Góra). W Krakowie wznowiono lub kontynuowano inwestycje przerwane w latach wcześniejszych ze względu na spowolnienie
gospodarcze. Były to przede wszystkim obiekty biurowe Bonarka 4 Business (inwestorem jest węgiersko-słowacka spółka TriGranit) oraz Enterprise Park, którego developerem jest amerykański fundusz Avestus Real
Estate. Najwięcej kapitału w nowe placówki handlowe zaangażowały
sieci handlowe Tesco i portugalska Jerónimo Martins (dyskonty
Biedronka).
Znaczące były również nakłady w zakłady produkcyjne uruchomione
przez inwestorów w latach wcześniejszych. Największe inwestycje miały
miejsce w fabrykach części motoryzacyjnych Valeo w Skawinie, wytwórni
słodyczy Wawel w Dobczycach, zakładach grupy Can-Pack w Brzesku
i Krakowie oraz w fabrykach w Niepołomicach: karmy Royal Canin (kapitał
francuski), wyrobów metalowych Silgan White Cap (kapitał amerykański)
oraz w zakładach przemysłu wysokiej techniki Kreisler i Woodward Governor (obydwa są własnością korporacji z USA). Rozwijają się również krakowskie centra usług wydzielonych i wspólnych (BPO i SSC), przy czym
w tym przypadku znacznie bardziej widoczna jest ich rola w tworzeniu
nowych miejsc pracy niż w nakładach finansowych. Największe zaangażowanie kapitału wśród firm z tej branży miało miejsce w przypadku
amerykańskich przedsiębiorstw State Street, CH2M HILL, Sabre, Amway
i IBM.
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Podobnie jak w latach poprzednich, inwestorzy ponoszą bardzo
wysokie nakłady na starsze firmy przemysłowe sprywatyzowane
lub przejęte w okresie 1989-2010. Największe zaangażowanie – przekraczające 30 mln USD – wykazały firmy Philip Morris, ArcelorMittal i EDF,
nakłady rzędu 10 mln USD poniósł Carlsberg oraz brytyjski Cookson (Vesuvius w Skawinie), zaś połowę tej sumy niemiecki SGL Carbon
w Nowym Sączu. Wśród podmiotów inwestujących w firmy budowlane
niekwestionowanym liderem była portugalska Mota-Engil, której polska
centrala mieści się w Krakowie.
Rys. 3. Kierunki napływu BIZ do Małopolski w latach 1989-2011

Źródło: badania własne.

KRAJE
POCHODZENIA
KAPITAŁU
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Podmioty wywodzące się z dwóch krajów – Niemiec i USA - były źródłem aż 61, 8% inwestycji zagranicznych zaangażowanych w całym regionie w 2011 roku. Amerykańskie firmy przeznaczyły na inwestycje
407,8 mln USD (36,8% inwestycji ogółem w tym roku). Drugim co do wielkości kierunkiem napływu inwestycji były Niemcy, które zaangażowały
w Małopolsce 275,0 mln USD (24,8%). Państwa te były źródłem największego kapitału także w całym okresie 1989-2011 (rys. 3). Systematycznie
rozszerza się liczba krajów, z których podmioty zainwestowały przynajmniej 10 mln USD, lecz duzi inwestorzy pochodzący się spoza krajów „starej piętnastki” Unii Europejskiej oraz USA są nadal nieliczni.
W 2011 roku relatywnie duże w stosunku do dotychczasowego zaangażowania były inwestycje firm z Półwyspu Iberyjskiego – Hiszpanii i Portugalii. Zauważalna jest obecność inwestorów z krajów Europy Środkowej,

przede wszystkim Węgier, Czech i Słowacji. Inwestycje z obszaru „wschodzących gospodarek”, czyli tzw. krajów BRICS, są na razie marginalne
i 2011 rok nie był w tym względzie przełomowy.
Rys. 4. Wielkość i struktura inwestycji zagranicznych w 2011 roku

Źródło: badania własne.

Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych w Małopolsce jest bardzo
nierównomierne (rys. 4). W całym okresie 1989-2011 ponad 90% inwestycji zostało poniesionych na terenie dziewięciu powiatów, z czego aż 63%
w samym Krakowie, a dalszych 9% w powiecie krakowskim. Wyróżniają
się ponadto powiaty brzeski i wielicki. Bardzo zbliżony poziom koncentracji wykazują inwestycje greenfield. Nieco mniejsza jest w ich przypadku
rola Krakowa, większa zaś powiatu wielickiego i krakowskiego.
Geografia inwestycji zagranicznych w 2011 roku jest podobna do tej
z całego okresu 1989-2011. Ponad połowa z 1,1mld USD inwestycji zagranicznych, które napłynęły w tym roku do województwa, została zainwestowana w Krakowie. Stolica województwa razem z dwoma sąsiadującymi powiatami – wielickim i krakowskim – skupiła 3/4 inwestycji zagranicznych. Inwestycje w wysokości 30 mln USD i więcej miały ponadto
miejsce na terenach powiatów: brzeskiego, Nowego Sącza i powiatu tarnowskiego, a nieco mniej w powiecie oświęcimskim i chrzanowskim.

ROZMIESZCZENIE
INWESTYCJI
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Zaangażowanie kapitałowe inwestorów przekraczające 10 mln USD
odnotowano na terenie kolejnych siedmiu powiatów, a najwięcej (około
15 mln USD) w myślenickim, bocheńskim i gorlickim. Trzeba wskazać na
wyraźne zjawisko rozlewania się nowych inwestycji z Krakowa do strefy
podmiejskiej, widoczne przede wszystkim w inwestycjach greenfield.
Udział powiatu krakowskiego w całkowitych nakładach, który w okresie
1989-2011 wyniósł 10%, w 2011 roku osiągnął aż 32%. Na relokacji firm
produkcyjnych z Krakowa oraz lokalizacji nowych inwestorów przemysłowych korzystają najbardziej gminy Niepołomice, Skawina, Dobczyce i
Myślenice, gdzie funkcjonują strefy aktywności gospodarczej.
Pierwsze przejawy procesów suburbanizacji gospodarczej w zakresie
inwestycji zagranicznych zaczynają pojawiać się także w strefie podmiejskiej Tarnowa. Do powiatu tarnowskiego napłynęło w 2011 roku
5% nakładów greenfield, czyli pięciokrotnie więcej niż wynosi jego udział
w latach 1989-2011. Bez wątpienia czynnikiem stymulującym ten proces
będzie znaczna poprawa dostępności tego obszaru po pełnym oddaniu
autostrady A4, co powinno nastąpić najpóźniej w I połowie 2013.
Obszary będące przedmiotem najmniejszego zainteresowania kapitału zagranicznego obejmują obszary Małopolski południowej (oprócz
Nowego Sącza) i rolnicze, północno-wschodnie tereny województwa
(powiaty proszowicki, miechowski, dąbrowski).
Ważnym instrumentem polityki proinwestycyjnej jest przygotowanie
stref aktywności gospodarczej (SAG), w ramach których inwestorom oferowane są odpowiedniej wielkości działki o uregulowanym statusie prawnym, kompleksowo uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej oraz
posiadające połączenie z infrastrukturą transportową. Niektóre z SAG
są objęte przywilejami podatkowymi w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). W 2011 roku w przedsiębiorstwa zagraniczne zainwestowały na terenach wchodzących w skład SSE i SAG 91,6 mln USD, co stanowiło 8,2% inwestycji zagranicznych w tym roku. Podobnie kształtował się
ten odsetek w całym okresie 1989-2011. Najwięcej inwestycji zagranicznych przyciągnęły w tym okresie strefy położone w Krakowie
i jego obszarze metropolitalnym, w szczególności w Niepołomicach,
ale również w Myślenicach i Dobczycach. Znaczące środki trafiły również
do stref w Tarnowie i Wojniczu. Natomiast napływ kapitału zagranicznego
do stref aktywności gospodarczej w zachodniej części województwa jest
niewielki. W samym 2011 roku największe nakłady poniesiono w podstrefach SSE w Krakowie i Niepołomicach oraz w strefach aktywności gospodarczej w Niepołomicach, Skawinie i Dobczycach.
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W 2011 roku utrzymał się trend wzrostowy liczby zatrudnionych w firmach z kapitałem zagranicznym. Liczba miejsc pracy w firmach zagranicznych zwiększyła się o 2,6 tys., osiągając na koniec 2011 roku poziom
99,4 tys. zatrudnionych. Na ten wzrost wpływ miał głównie rozwój istniejących zakładów i placówek, w dużo mniejszym stopniu otwieranie
nowych placówek czy przejmowanie polskich przedsiębiorstw. Zdecydowana większość ankietowanych firm zagranicznych (85%) deklaruje
wzrost lub co najmniej utrzymanie poziomu zatrudnienia w najbliższych
dwóch latach. Co czwarta firma działająca w sektorze usług deklaruje
powiększenie kadry o ponad 20%. Liczba miejsc pracy w zakładach przemysłowych z kapitałem zagranicznym ustabilizowała się, ale ich udział w
ogólnej liczbie zatrudnionych ciągle maleje, co wynika z systematycznego wzrostu zatrudnienia w placówkach handlowych i usługowych,
zwłaszcza w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

ZATRUDNIENIE
I OCENA
RYNKU PRACY

Rys. 5. Mocne i słabe strony małopolskiego rynku pracy w ocenie przedstawicieli firm
z kapitałem zagranicznym

Źródło: badania własne.
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Małopolski rynek pracy jest pozytywnie postrzegany przez inwestorów zagranicznych, a kapitał ludzki uznawany jest za jeden z czynników
stanowiących o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej regionu (rys. 5).
Do silnych stron małopolskiego rynku pracy inwestorzy zaliczają przede
wszystkim jego wielkość i zróżnicowanie, w tym dobrą dostępność
wykwalifikowanych kadr, znajomość języków obcych, dużą pulę młodych
i ambitnych ludzi, relatywnie niskie koszty pracy oraz zaplecze dydaktyczne w postaci uczelni wyższych. Wśród słabych stron podkreślano najczęściej niedobór tzw. miękkich kompetencji wśród absolwentów,
ich słabe przygotowanie praktyczne, niedobór wyspecjalizowanej kadry
z wykształceniem technicznym i zawodowym, słabą znajomość języków
obcych wśród inżynierów. Na problemy z dostępnością kadry wskazują
głównie podmioty zlokalizowane poza obszarem metropolitalnym
Krakowa.

PLANY
INWESTYCYJNE

Zdecydowana większość – ponad 2/3 inwestorów deklaruje w najbliższych 2-3 latach zwiększenie zaangażowania kapitałowego w Małopolsce
w zakresie swej podstawowej działalności. Pozytywnym faktem jest
wzrost kompetencji małopolskich oddziałów należących do zagranicznych właścicieli, wyrażający się przez uruchomienie i rozwój działów
badawczo-rozwojowych i usług wspólnych. Takie działania podejmie
w najbliższych dwóch latach 6% dużych i średnich przedsiębiorstw,
które wzięły udział w badaniu. Niepokojące jest nikłe zainteresowanie
współpracą z małopolskimi uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju – tylko jeden z przedsiębiorców poszerzy współpracę z małopolską
uczelnią wyższą w zakresie prac badawczo-rozwojowych, żaden natomiast nie planuje nawiązać współpracy w tym względzie.
Według bardzo ostrożnych szacunków na podstawie obecnie dostępnych danych, w 2012 roku należy spodziewać się całkowitych nakładów
podmiotów zagranicznych we wszystkich sektorach gospodarki na
poziomie co najmniej 900 mln USD. Przewidujemy jednak, że będą one
wyższe i zbliżone do tych, jakie miały miejsce w 2011 roku, czyli przekroczą wartość 1,1 mld USD. Na koniec listopada 2012 wartość zrealizowanych w Małopolsce BIZ w 2012 roku wyniosła w świetle zebranych danych
861 mln USD, z czego 44% stanowią przejęcia, 37% przedsięwzięcia
greenfield, a 19% reinwestycje. Skala tych ostatnich będzie jednak znacznie większa, prognozujemy ją co najmniej na poziom 200 mln USD.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie:
www.mog.malopolska.pl
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