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Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2013 roku 

Streszczenie raportu 

 

Całkowita wielkość zainwestowanego kapitału w regionie po 1989 roku przekroczyła 

18 mld USD, czyli 5 374,6 USD na 1 mieszkańca województwa. 

Inne wskaźniki aktywności inwestorów zagranicznych (zbierane przez GUS) dla Małopolski 

kształtują się w stosunku do całej Polski na poziomie około 5,6% (liczba zarejestrowanych firm), 

6,5% (liczba pracujących) i 6,8% (wielkość kapitału podstawowego). Województwo małopolskie 

zalicza się do regionów o największej dynamice przyrostu liczby podmiotów z udziałem kapitału 

zagranicznego. W latach 1995-2013 ilość takich firm w regionie wzrosła niemal czterokrotnie. 

Wyższym tempem przyrostu spółek z udziałem kapitału zagranicznego w analizowanym okresie 

wyróżniały się jedynie dwa inne województwa. 

 

Rys. 1. Wartość (roczna i skumulowana) inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do 

końca 2013 roku 

Źródło: badania własne. 

Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 roku w województwie 

małopolskim wyniosła 1 567,0 mln USD. Zaangażowanie inwestorów w tym roku wróciło do 

poziomu najwyższych wartości, czyli nakładów z lat 2006-2008, a więc z okresu bezpośrednio 

poprzedzającego kryzys finansowy. O dużej aktywności inwestorów zagranicznych w 2013 roku 

świadczą także inne wskaźniki, m.in.: wysoka liczba nowo zarejestrowanych spółek i wysoka wartość 
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stopy wejścia netto przedsiębiorstw (tj. różnica między nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi 

podmiotami). Wysoka wartość inwestycji w Małopolsce w 2013 roku odzwierciedlała ogólną poprawę 

koniunktury w Polsce i krajach będących głównym źródłem kapitału, czemu towarzyszyła większa 

aktywność inwestycyjna. 

 

Wielkość i struktura inwestycji w 2013 roku 

Podobnie jak w kilku poprzednich latach, największe nakłady pochłonęły przejęcia i fuzje 

firm prywatnych – 35,4% inwestycji w 2013 roku. Wiodący udział nakładów tego typu świadczy 

o rosnącej dojrzałości małopolskiej gospodarki. Na wysoki poziom inwestycji w 2013 roku złożyły się 

też dwie wielkie transakcje prywatyzacyjne. Wielkość tej ostatniej kategorii nakładów (266 mln USD) 

była w analizowanym roku wyjątkowo duża na tle trzech lat poprzednich, kiedy to nie osiągnęła 

łącznie nawet 10 mln USD. Nieco wyższe niż w 2012 roku były inwestycje związane z nowymi 

przedsięwzięciami (greenfield), które wyniosły 483 mln USD (a więc o około 11% więcej niż w 2012 

roku). W sumę tę wliczono także nakłady poniesione w przedsięwzięciach greenfield uruchomionych 

w latach wcześniejszych (154 mln USD). Natomiast niższe niż w roku poprzednim były nakłady 

reinwestycyjne w firmach przejętych lub sprywatyzowanych przez kapitał zagraniczny w okresie 

1989-2012, które łącznie wyniosły 265 mln USD, a więc o kilkanaście procent mniej niż w 2012 roku. 

 

Rys. 2. Struktura BIZ w latach 1989-2013 i w 2013 roku według typu nakładów (w %) 

Źródło: badania własne. 
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Inwestycje zagraniczne według sektorów 

W 2013 roku nieco ponad połowę (54%) nakładów przyciągnął sektor usługowy, najwięcej 

zaś gałęzie usług związane z obsługą rynku nieruchomości, a następnie z handlem. Rekordowe – 

w wyniku zrealizowanych transakcji przejęć – na tle całego okresu 1989-2013 były inwestycje 

w dwóch gałęziach usług: transporcie i ochronie zdrowia. W sektorze przemysłowym przytłaczająca 

większość nakładów poniesiona została w branży przetwórstwa przemysłowego, w ramach której 

w 2013 roku zdecydowanie wyróżniał się przemysł chemiczny. Znaczący kapitał napłynął do sześciu 

innych gałęzi: produkcji artykułów spożywczych, produkcji pojazdów samochodowych i ich części, 

produkcji wyrobów tytoniowych, produkcji urządzeń elektrycznych, a ponadto produkcji metali 

i produkcji napojów. O ile sektor usługowy koncentruje większość nakładów związanych z fuzjami 

i przejęciami, to sektor przemysłowy odpowiada za większość nakładów poniesionych na 

reinwestycje. Obydwa sektory gospodarcze są źródłem dużych inwestycji greenfield. 

 

Najwięksi inwestorzy 

W 2013 roku zidentyfikowano 108 inwestorów, którzy ponieśli nakłady w wysokości co 

najmniej 1 mln USD. Wśród tej grupy 31 podmiotów zaangażowało co najmniej 10 mln USD,  

a 10 inwestorów 50 milionów USD i więcej. Nakłady inwestycyjne charakteryzuje duża koncentracja: 

połowa inwestycji przypadła na trzynastu inwestorów, dwadzieścia trzy największe podmioty skupiły 

trzy czwarte nakładów. 

Największe sumy zaangażowano w przejęcie aktywów istniejących firm. Invesco Real Estate 

z USA zakupił za 122,4 mln USD krakowskie centrum handlowe, Galerię Kazimierz, co dało mu 

pierwsze miejsce na liście największych inwestorów w województwie małopolskim w 2013 roku. 

Firmą, w której aktywa zaangażowano najwięcej kapitału, były jednak Zakłady Azotowe w Tarnowie 

(obecnie Grupa Azoty). Grupa międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, z Europejskim 

Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) na czele, wydała 199,6 mln USD na kupno od Skarbu 

Państwa akcji tej firmy. Liczbę posiadanych akcji Zakładów Azotowych zwiększył także rosyjski 

Acron (100,5 mln USD). Kolejna wielka transakcja dotyczyła krakowskiego centrum handlowego 

Zakopianka, które nabył brytyjski fundusz Tristan Capital Partners. Za około 75 mln USD właściciela 

zmieniło inne duże centrum handlowe w stolicy regionu (Krokus). Nabywcą była amerykańska grupa 

Blackstone. Bardzo aktywny był brytyjski fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, który nabył 

dwie małopolskie firmy: Polskie Koleje Linowe i Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka (łącznie za 

82 mln USD). Kolejne wielkie przejęcia również dotyczyły sektora usługowego. Francuski Algonquin 

został właścicielem Hotelu Sheraton w Krakowie, zaś brytyjski British United Provident Association 

(BUPA) kupił grupę Lux Med, której istotna część działalności związana jest m.in. z rynkiem 

małopolskim. Z kolei Lone Star Funds z USA przejął aktywa Globe Trade Centre. W sumie na 
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wymienione dziesięć podmiotów przypada aż połowa łącznych zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich w 2013 roku. 

Największych inwestycji greenfield dokonały w 2013 roku firmy należące do zagranicznych 

sieci handlowych: francuskiej grupy Auchan oraz portugalskiej Jerónimo Martins. Wielkie nakłady 

Auchan związane były przy tym z jednym nowym obiektem w Krakowie – Galerią Bronowice, zaś 

Jerónimo Martins prowadził intensywną ekspansję placówek sieci dyskontów Biedronka na terenie 

województwa. Łączne nakłady tych dwóch firm poniesione w 2013 roku w Małopolsce oszacowano 

na ponad 130 mln USD. Duże środki na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w regionie 

zaangażowała niemiecka T-Mobile. W sektorze przemysłowym największym nowym 

przedsięwzięciem była budowana w Niepołomicach fabryka francuskiej korporacji Somfy oraz zakład 

skraplania gazu Air Products w Tarnowie. Na modernizację lub rozbudowę nowych fabryk, 

uruchomionych przez kapitał zagraniczny w poprzednich latach, zdecydowanie największe nakłady 

(około 40 mln USD) przeznaczyła francuska korporacja Valeo, inwestująca w swoje oddziały 

w Skawinie i Chrzanowie. W rozbudowę zakładu produkcyjnego w Niepołomicach znaczne środki 

zaangażował kolejny inwestor z Francji – Royal Canin. Poza handlem i przemysłem największą nową 

inwestycją zagraniczną w Małopolsce był krakowski kompleks biurowy Kapelanka 42, którego 

inwestorem była szwedzka firma Skanska. 

Największe nakłady poniesione na rozbudowę lub modernizację aktywów przejętych w latach 

wcześniejszych należały do inwestorów z sektora przemysłowego. Liderem w 2013 roku był francuski 

EdF, właściciel krakowskiej Elektrociepłowni, a na kolejnych miejscach znalezły się firmy Philip 

Morris z USA i Dan Cake z Danii (rozbudowa zakładu w Chrzanowie). Mniejsze inwestycje niż 

w latach poprzednich zrealizował ArcelorMittal. Mimo to brytyjsko-luksemburski koncern pozostaje 

największym inwestorem zagranicznym w regionie pod względem łącznych nakładów poniesionych 

w całym okresie 1989-2013. 

Kraje pochodzenia kapitału 

W 2013 roku źródłami zaangażowanego w Małopolsce kapitału w wysokości co najmniej 

1 mln USD były 23 państwa i jedna organizacja międzynarodowa, przy czym cztery źródła (USA, 

Wielka Brytania, Francja i organizacja międzynarodowa) obejmowały aż 67,5% wszystkich nakładów. 

Rok 2013 wyraźnie różnił się od poprzednich lat jeśli chodzi o główne kierunki napływu kapitału. 

Wyrażało się to dużo większym zaangażowaniem inwestorów z Wielkiej Brytanii, Francji, organizacji 

międzynarodowych i Rosji, zaś mniejszą rolą inwestorów z Niemiec. Największe inwestycje 

greenfield zrealizował kapitał francuski. Poza zwiększoną aktywnością kapitału rosyjskiego 

w ostatnich dwóch latach, dopływ kapitału do Małopolski z krajów „wschodzących”, zaliczanych do 

grupy BRICS, jest na razie niewielki, gros inwestycji napływa z kierunków tradycyjnych, tj. USA 

i krajów „starej” UE. 
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Rys. 3. Wartość inwestycji zagranicznych według krajów pochodzenia kapitału w 2013 roku  

(w mln USD) 

Źródło: badania własne. 

 

Rozmieszczenie inwestycji 

Województwo małopolskie charakteryzuje się bardzo wyraźnym zróżnicowaniem 

rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (rys. 4). Ponad 92% ogółu nakładów kapitału 

zagranicznego w województwie ulokowano w 9 powiatach. Dominującą pozycję pod względem 

wartości inwestycji zagranicznych zajmuje Kraków, a następnie powiaty krakowski, Tarnów, brzeski 

i wielicki. Wśród powiatów o najwyższej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych znajduje 

się ponadto Nowy Sącz, a także trzy powiaty położone na obszarze subregionu Małopolski 

Zachodniej, tj.: oświęcimski, chrzanowski i olkuski. 

W 2013 roku obszarem o największej koncentracji bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

w skali województwa był tradycyjnie Kraków. Procentowy udział stolicy regionu w ogólnych 

nakładach poniesionych przez podmioty zagraniczne w 2013 roku był jednak nieco mniejszy niż 

w całym okresie 1989-2013, głównie ze względu na znaczące inwestycje w Tarnowie. 
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Rys. 4. Całkowita wartość inwestycji zagranicznych w powiatach Małopolski w latach 1989-2013 

Źródło: badania własne. 

Nowe inwestycje zagraniczne koncentrują się głównie na terenie Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego (KOM). W latach 1989-2013 na terenie KOM ulokowano 75% ogółu inwestycji 

greenfield zrealizowanych w regionie (w 2013 roku 82%). W ostatnich latach rośnie rola Specjalnych 

Stref Ekonomicznych (SSE) i Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) funkcjonujących w regionie, 

chociaż na ich terenie ulokowano jedynie niewielką część inwestycji greenfield. Równocześnie 

większość nowych inwestycji zagranicznych zrealizowanych w SSE oraz SAG umiejscowiono 

w strefach w centralnej części województwa (w Krakowie i powiatach: wielickim, krakowskim 

i myślenickim). Podstrefy SSE i SAG zlokalizowane w obszarze poza-metropolitalnym cechują się jak 

dotychczas niską zdolnością do przyciągania kapitału zagranicznego i nie przyczyniły się do 

zainicjowania na szerszą skalę procesu rozprzestrzeniania inwestycji zagranicznych poza granice 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Coraz większy jest udział inwestorów zagranicznych w małopolskim rynku pracy. Liczba 

pracowników podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2013 roku w Małopolsce kształtowała 

się na poziomie 111,9 tys. osób, co stanowiło 15,5% ogółu pracujących poza rolnictwem. W dwóch 

gałęziach usług, działalności finansowej oraz informacji i komunikacji, firmy zagraniczne 

odpowiadają za ponad połowę wszystkich pracujących (w przetwórstwie przemysłowym około 1/4). 

Trzy powiaty (Kraków, powiat krakowski i wielicki) skupiają przy tym blisko 3/4 pracujących 

w firmach zagranicznych. W 2013 roku inwestorzy zagraniczni utworzyli w województwie ponad 

6000 nowych miejsc pracy; zwolnienia grupowe w tym sektorze własności dotknęły około 300 osób 

(trzy razy mniej niż w 2012 roku). Najwięcej nowych miejsc pracy generują w ostatnich latach centra 



 

Strona | 8  

zaawansowanych usług zlokalizowane w Krakowie i jego strefie podmiejskiej. Równocześnie 

znacząco wzrosła liczba osób zatrudnionych w zagranicznych sieciach handlowych oraz agencjach 

pracy tymczasowej. 

Duża w ostatnich latach dynamika wzrostu sektora zaawansowanych usług (BPO, SSC, R&D) 

jest głównie wynikiem aktywności inwestorów zagranicznych. Według stanu na koniec 2013 roku na 

terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego centra usług z kapitałem zagranicznym zatrudniały 

29 tys. osób, co oznacza wzrost o nieco ponad 50% w porównaniu z końcem 2011 roku. 

Województwo małopolskie charakteryzuje się najlepiej rozwiniętym sektorem nowoczesnych usług 

biznesowych w porównaniu do innych regionów kraju, przy czym całość sektora koncentruje się 

w Krakowie i pojedynczych lokalizacjach w jego strefie podmiejskiej. Co charakterystyczne, struktura 

procesów obsługiwanych w krakowskich centrach jest bardzo zdywersyfikowana w porównaniu do 

zakresu działalności takich centrów w innych ośrodkach w kraju. Ponieważ KOM charakteryzuje 

unikalna kombinacja przewag konkurencyjnych jako ośrodka świadczenia nowoczesnych usług 

biznesowych w perspektywie kolejnych kilku lat, branża będzie się tu nadal dynamicznie rozwijać, 

zarówno pod względem liczby pracujących, jak i poziomu kompleksowości i zaawansowania 

procesów biznesowych obsługiwanych przez poszczególne centra. 

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w województwie małopolskim (podobnie 

jak w całym kraju) odznaczają się wyższym poziomem innowacyjności niż przedsiębiorstwa 

z pozostałych sektorów własności. Częściej wprowadzają nowe produkty (w tym również te nowe dla 

rynku) oraz procesy. W 2013 roku odnotowano duży wzrost nakładów na innowacje procesowe 

w firmach zagranicznych zlokalizowanych w regionie, przy podobnym jak w latach poprzednich 

zaangażowaniu w innowacje produktowe. W ostatnich latach stwierdzono również stały i znaczący 

wzrost nakładów przedsiębiorstw zagranicznych na działalność innowacyjną – stanowią one obecnie 

połowę wszystkich wydatków na cele innowacyjne w Małopolsce. Trend ten potwierdza generalny 

wzrost wydatków firm zagranicznych reprezentujących przemysł wysokiej i średniowysokiej techniki 

oraz wzrost zatrudnienia w firmach usługowych opartych na wiedzy. 

Podejmowane w 2014 roku działania inwestycyjne i deklaracje planów inwestycyjnych 

wskazują, że w tym roku zaangażowanie firm zagranicznych w regionie będzie utrzymywało się – 

ostrożnie szacując – na poziomie co najmniej 1,2 mld USD. Połowa firm zagranicznych, która wzięła 

udział w badaniu ankietowym, deklaruje zwiększenie w najbliższych 2-3 latach zaangażowania 

w województwie; szczególnie istotny w tym kontekście jest wyraźny wzrost zainteresowania firm 

zagranicznych nawiązaniem współpracy z małopolskimi uczelniami wyższymi w zakresie prac B+R 

(14% firm w porównaniu do 0% w 2012 roku). Ten bardzo obiecujący wzrost można wiązać m.in. ze 

zmianą zasad dotyczących alokacji funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej UE. 
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