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Cel i zakres opracowania 

 

Niniejsze opracowanie jest raportem cząstkowym badania „Inwestorzy zagraniczni  

w Małopolsce w 2009 i 2010 roku”, którego głównym celem jest identyfikacja inwestorów  

z kapitałem zagranicznym w Małopolsce. Badanie ma wskazać źródła pochodzenia 

zainwestowanego kapitału, największych inwestorów oraz rozmieszczenie inwestycji  

w Małopolsce wraz z analizą struktury i dynamiki bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

na terenie województwa małopolskiego. Dane zaprezentowane w tym opracowaniu 

dotyczą 2009 roku. Wartości dla analizowanego roku zostały odniesione do 

zaobserwowanych tendencji w latach 1989-2008. 

Przedmiotem zainteresowania są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign 

direct investment, FDI), czyli przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego 

inwestora do uzyskania trwałego dochodu przez efektywny wpływ na decyzje 

miejscowego przedsiębiorstwa. Jako miarę owego oddziaływania przyjęto posiadanie 

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

Badano następujące cechy bezpośrednich inwestycji zagranicznych: 

– rodzaj działalności, który określano zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 

2007) na poziomie sekcji i działów, 

– kraj pochodzenia inwestora, przy czym przyjmowano państwo źródła kapitału a nie 

rejestracji spółki nadrzędnej wobec polskiej filii, 

– forma inwestycji w podziale na: prywatyzacje, nakłady na obiekty budowane od 

podstaw (greenfield), przejęcia firm prywatnych, dodatkowe nakłady w firmach 

wcześniej przejętych lub sprywatyzowanych, 

– lokalizacja inwestycji według faktycznego miejsca poniesionych nakładów (metoda 

zakładowa), 

– okres realizacji inwestycji, 

– struktura wielkościowa inwestycji i przedsiębiorstw, mierzona nakładami 

udziałowców zagranicznych i liczbą zatrudnionych osób. 

Podstawową miarą aktywności kapitału zagranicznego jest wielkość nakładów wyrażona 

w dolarach amerykańskich (USD). Innymi używanymi miernikami są: liczba pracowników 

oraz liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Ponadto, najważniejsze dane  

o wielkości nakładów inwestycyjnych zostały podane w euro (zob. załącznik 2). 
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Przestrzenne zróżnicowanie aktywności inwestorów przedstawiono na poziomie 

powiatowym, który w przybliżeniu odpowiada lokalnym rynkom pracy. 

Autorzy dążyli do uzyskania danych bezpośrednio od przedsiębiorstw i inwestorów. W tym 

celu do 243 inwestorów, którzy zatrudniali na koniec 2009 roku 50 osób lub ponieśli do 

końca 2008 roku nakłady przekraczające 1 mln USD, zwrócono się z ankietą telefoniczną 

i internetową. Uzyskano 41 wypełnionych kwestionariuszy (do 8 czerwca 2011 roku). 

Pozyskano ponadto 173 roczne sprawozdania finansowe firm. Przeprowadzano także 

kwerendy prasy codziennej i specjalistycznej, newsletterów branżowych oraz baz danych, 

m.in. HBI Bonnier, rejestru REGON, prowadzonej przez PAIiIZ Listy Największych 

Inwestorów Zagranicznych w Polsce (2010) oraz Wykazu transakcji zawartych w spółkach 

z udziałem Skarbu Państwa, w których nastąpiło zbycie akcji / udziałów. 

W trakcie prowadzonych badań wiele firm zastrzegło sobie prawo nieudostępniania do 

wiadomości publicznej ujawnionych danych. Informacje takie wykorzystano jedynie  

w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Przytaczane w tekście przybliżone 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, itd. 

Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Podstawowe charakterystyki BIZ  

w Małopolsce w 2009 roku zawarto w rozdziale pierwszym. Szczegółowe omówienie 

aktywności inwestorów według rodzajów działalności przedstawiono w rozdziale drugim, 

który jest najobszerniejszą częścią pracy. W kolejnym fragmencie omówiono inwestycje  

w nowe przedsięwzięcia (greenfield). Następny rozdział poświęcony jest zatrudnieniu  

w firmach zagranicznych. Podstawowe prawidłowości dotyczące krajów pochodzenia 

kapitału omówiono w rozdziale piątym, a rozmieszczenie inwestycji na terenie Małopolski 

w rozdziale szóstym. Raport kończy syntetyczna prezentacja podstawowych 

prawidłowości dotyczących inwestycji zagranicznych na terenie Małopolski w 2009 roku. 

Załączniki obejmują listę największych inwestorów zagranicznych w województwie, którzy 

w 2009 roku zaangażowali na terenie Małopolski 1 mln USD lub więcej oraz statystyczne 

zestawienie ważniejszych danych dotyczących aktywności inwestorów zagranicznych  

w 2009 roku w euro. 

W raporcie zamiennie używane są określenia: województwo małopolskie, Małopolska  

i region. 

Autorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim pracownikom i zarządzającym, którzy 

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

danych na potrzeby niniejszego opracowania. 
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1 Wielkość i struktura inwestycji 

Napływ inwestycji w latach 1989-2009 

Wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które trafiły w 2009 roku do 

województwa małopolskiego, osiągnęła wartość 990 mln USD (rys. 1.)1. Oznacza to 

spadek aktywności inwestorów w porównaniu z wcześniejszymi trzema latami, kiedy to do 

regionu trafiał największy w historii strumień inwestycji, rzędu 1,4 do 2 mld USD. 

W stosunku do rekordowego pod tym względem 2008 roku, całkowita wartość 

zainwestowanego w regionie kapitału zagranicznego zmalała o ponad połowę. Spadek 

ten należy wiązać z wyhamowaniem, w związku ze skutkami światowego kryzysu 

gospodarczego, przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez podmioty 

zagraniczne. Zmniejszającą się dynamikę aktywności inwestorów zagranicznych 

zaobserwowano w całym kraju (rys. 2.). Jednak skala napływu kapitału zagranicznego  

w analizowanym roku przekracza znacząco średnie roczne wielkości inwestycji 

zagranicznych podmiotów przed rokiem 2006, kiedy to sięgały one zwykle wartości rzędu 

600-750 mln USD (z wyjątkiem 1999 roku, kiedy były one znacznie wyższe). 

Rys. 1. Wartość inwestycji zagranicznych w województwie małopolskim do końca 2009 
roku 
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Źródło: badania własne 

                                                 

1
 W związku z tym, że do momentu zamknięcia bazy danych na 2009 rok na ankiety nie 
odpowiedziało jeszcze kilku wiodących inwestorów, należy oczekiwać, że faktyczna wielkość 
inwestycji może być większa o około 5-10%. Dane za 2009 rok zostaną uaktualnione 
w przypadku uzyskania wspomnianych danych. 
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Skumulowana wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych w całym 

okresie do 2009 roku wyniosła 12 994 mln USD. Ze względu na podobne tendencje 

w napływie kapitału zagranicznego do regionu i do całego kraju, udział województwa 

małopolskiego w przyciąganiu kapitału zagranicznego w skali ogólnopolskiej nie uległ 

większej zmianie. Zagraniczne inwestycje w Małopolsce stanowią około 7,8% wartości 

ogółu tego rodzaju przedsięwzięć w Polsce. Natomiast udział liczby przedsiębiorstw 

z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w regionie w stosunku do całego kraju jest 

nieco niższy i wynosi 5,4%. Udział ten stopniowo wzrasta. 

Rys. 2. Dynamika napływu kapitału zagranicznego do województwa małopolskiego na tle 
Polski (100% oznacza średnią roczną wartość inwestycji w latach 1996-2009) 

 

Źródło: badania własne 

W 2009 roku odnotowano kolejny rok z rzędu spadek liczby rejestrowanych 

w województwie małopolskim spółek zagranicznych (tab.1.). Zarejestrowano wówczas 

186 podmiotów, czyli o ponad 1/3 mniej niż w rekordowym 2006 roku. Zmniejszenie się 

liczby pojawiających się w regionie przedsiębiorców zagranicznych należy głównie wiązać 

ze spowolnieniem gospodarczym. Warto jednak zaznaczyć, że w 2009 roku zmniejszyła 

się liczba wycofujących się z regionu przedsiębiorstw – było ich 42, a w 2008 roku – 72. 
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Tab. 1. Dynamika przedsiębiorstw zagranicznych rejestrowanych w REGON 

Liczba spółek 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

zarejestrowanych  
w REGON 

2 364 2 523 2 694 2 987 3 240 3 394 3 565 

składająca roczne 
sprawozdanie 

813 844 920 1 092 1 110 1 251 1 381 

nowo zarejestrowanych  103 163 217 293 273 210 186 

wyrejestrowanych 25 18 30 25 27 76 42 

stopa wejścia brutto [w%] 4,4 6,5 8,1 9,8 8,4 6,2 5,2 

Udział województwa 
małopolskiego w Polsce 

[w %] 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

zarejestrowanych  
w REGON 

4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,3 5,4 

składająca roczne 
sprawozdanie 

5,3 5,3 5,5 6,1 6,0 5,9 6,2 

nowo zarejestrowanych 4,9 5,2 6,5 7,7 6,8 6,3 7,3 

wyrejestrowanych 6,7 4,2 5,2 4,7 5,2 5,7 6,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS 

 

Struktura inwestycji według typu nakładów 

W 2009 roku przeważały nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia greenfield, tj. nowe 

zakłady produkcyjne lub placówki usługowe zrealizowane przez podmioty zagraniczne 

(rys. 3.). W tej kategorii mieszczą się zarówno wydatki na obiekty wybudowane 

w analizowanym roku, jak również dodatkowe nakłady na inwestycje powstałe w latach 

wcześniejszych. Stanowiły one około 55% ogółu kapitału zagranicznego 

zaangażowanego w 2009 roku, co znacznie przewyższa średnią dla całego okresu po 

1989 roku, w którym tego rodzaju wydatki stanowiły około 1/3 ogółu nakładów.  

W badanym roku inwestycje greenfield dotyczą w największej mierze obiektów 

handlowych i biurowych. 

Mniejszy udział niż w latach poprzednich miały przejęcia (mergers & acquisitions)2 

działających już na rynku innych prywatnych przedsiębiorstw. Łączne nakłady na ten typ 

                                                 

2
 Transakcje mergers & acquisitions definiuje się jako „czynności prawne, na podstawie których 
dochodzi do przejścia z jednego podmiotu na drugi akcji lub udziałów spółki kapitałowej albo 
przedsiębiorstwa” (zob. Pietrzak P., 2002, Publiczno-prawne aspekty transakcji M&A, Monitor 
Prawniczy, 23). O przejęciu (acquisition) mówimy, gdy jedna firma przejmuje aktywa drugiej, 
stając się w ten sposób jej nowym właścicielem. Połączenie (merger) dotyczy sytuacji, gdy dwie 
firmy, często o podobnej wielkości, łączą się w jeden podmiot. 
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inwestycji wyniosły w 2009 roku 215 mln USD. Nieco ponad 150 mln USD zaangażowano 

w modernizację i rozbudowę wcześniej sprywatyzowanych lub przejętych spółek. 

Stosunkowo najmniejsze środki trafiły na rynek z tytułu prywatyzacji spółek Skarbu 

Państwa, głównie dzięki zbywaniu mniejszościowych udziałów wcześniej 

prywatyzowanych przedsiębiorstw. Jednak warto zwrócić uwagę, że w tej kategorii 

odnotowano wzrost zaangażowanego kapitału z 41,2 mln USD w 2008 roku do 76,6 mln 

USD w 2009 roku. 

Rys. 3. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Małopolsce według typu 
nakładów 

 

Źródło: badania własne 

 

Struktura branżowa inwestycji 

W strukturze nakładów w 2009 roku przeważają inwestycje w działalności usługowe 

(rys. 4.), które stanowią 61,5% całkowitej wartości kapitału zainwestowanego w tym roku 

w województwie małopolskim. Wynika to w największym stopniu z napływu środków na 

inwestycje w sekcji związanej z obsługą rynku nieruchomości. Na duże inwestycje 

w obiekty handlowe i biurowe wydatkowano blisko połowę środków zaangażowanych 

przez podmioty zagraniczne w działalność usługową w regionie. Na inwestycje na rynku 

nieruchomości przedsiębiorstwa zagraniczne wydatkują znaczące środki już od 2004 

roku, ale w dopiero w 2009 roku po raz pierwszy inwestycje w tej sekcji dały jej pierwsze 

miejsce w strukturze branżowej BIZ w Małopolsce (w poprzednich latach największe 

inwestycje trafiały z reguły do przetwórstwa przemysłowego, rzadziej do sektora 

finansowego). Spośród pozostałych działalności usługowych znaczące nakłady, rzędu  

70-80 mln USD, zaangażowane zostały w handlu, w działalności z zakresu informacji 

i komunikacji oraz w zakwaterowanie i gastronomię. W 2009 roku zdecydowanie mniejsze 

środki niż w roku poprzednim trafiły do sektora finansowego i ubezpieczeniowego. 
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W 2009 roku odnotowano dalszy spadek wielkości nakładów przeznaczanych na 

działalność przemysłową przez podmioty zagraniczne w Małopolsce. Stanowiły one około 

1/3 ogółu zaangażowanego kapitału, z tego 26,5% przypadało na przetwórstwo 

przemysłowe, a 8,2% na energetykę. Inwestycje w małopolskim przemyśle przetwórczym 

były w 2009 roku najmniejsze od 2002 roku. Średnio w całym okresie do 2009 roku 

inwestycje w działalności przemysłowe stanowiły około 40% nakładów. Natomiast 

inwestycje w sektorze energetycznym były w analizowanym roku wyższe niż średnio  

w całym wcześniejszym okresie. Wyższe niż w poprzednich latach były również nakłady 

podmiotów zagranicznych działających w sektorze budowlanym, które stanowiły w 2009 

roku 3,8% ogółu nakładów. 

Rys. 4. Roczny napływ inwestycji zagranicznych do Małopolski według sektorów 
gospodarki 

 

Źródło: badania własne 

 

Główni inwestorzy 

Zidentyfikowano 88 inwestorów, którzy w 2009 roku ponieśli nakłady w wysokości co 

najmniej 1 mln USD (załącznik 1). Wśród nich 27 zainwestowało przynajmniej 

10 mln USD. Zdecydowanie największe nakłady – 132 mln USD – pochłonęła budowa 

centrum handlowo-usługowego Bonarka City Center w Krakowie, finansowana 

w większości przez węgierski TriGránit Holding, a w pozostałej części przez austriacki 

Immoeast. Tradycyjnie wysokie nakłady ponieśli wiodący inwestorzy w działalności 

przemysłowej – Electricité de France (Elektrociepłownia Kraków), F&P Holding z USA 
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(grupa Can-Pack w Krakowie i Brzesku) oraz ArcelorMittal. Wśród dziesięciu 

największych inwestorów znalazły się ponadto: amerykańska grupa General Electric 

(kupno dodatkowych akcji Banku BPH), dwa niemieckie fundusze inwestycyjne – Union 

Investment Real Estate oraz Deka Immobilien, które dokonały przejęć hoteli w Krakowie – 

odpowiednio hotelu Radison SAS i Andel's. Największym inwestorem w handlu była 

francuska grupa Association Familiale Mulliez, która zrealizowała hipermarket Auchan  

w Krakowie. 

 

Zaawansowanie technologiczne i innowacyjność 

Poziom zaawansowania technologicznego zakładów produkcyjnych i placówek 

usługowych został określony zgodnie z klasyfikacją Biura Statystyki Unii Europejskiej 

(High-tech industry and knowledge-intensive services 2009). W działalnościach 

przemysłowych struktura zaawansowania technologicznego prowadzonych przez 

inwestorów zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych wygląda podobnie jak 

w poprzednich latach. Wzrastają nakłady w branże przemysłu średnio-niskiej techniki 

(blisko połowa nakładów w przemyśle), a maleją tych o najniższym poziomie 

zaawansowania technologicznego. Inwestycje w bardziej zaawansowane branże 

przemysłu stanowią około 1/4 nakładów podmiotów zagranicznych w Małopolsce – w tym 

zakresie nie nastąpiły żadne zmiany. W przemysły średnio-wysokiej techniki 

zainwestowano nieco ponad 50 mln USD, a w przemysły wysokiej techniki – około 10 mln 

USD. 

W 2009 roku znacząco wzrosły nakłady inwestycyjne na placówki usługowe 

klasyfikowane jako usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy, co związane jest 

z dużymi inwestycjami w obiekty handlowe. O wiele korzystniej wygląda ta tendencja, 

jeżeli pod uwagę weźmie się liczbę zatrudnionych, gdzie przeważają działalności 

usługowe oparte na wiedzy3. 

                                                 

3
 Więcej informacji na temat wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach zagranicznych  
w zależności od ich zaawansowania technologicznego w rozdziale Zatrudnienie w firmach 
zagranicznych. 
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Tab. 2. Innowacyjne przedsiębiorstwa przemysłowe w województwie małopolskim według 
rodzaju innowacji i sektorów własności 

Rodzaj innowacji Sektor własności 

% przedsiębiorstw 

2006 2007 2008 2009 

przedsiębiorstwa 
innowacyjne ogółem 

ogółem 22,09 38,80 22,81 19,25 

sektor publiczny 48,38 52,70 34,21 32,74 

sektor prywatny ogółem 21,14 37,59 22,44 18,59 

sektor prywatny – 
własność zagraniczna 

47,21 48,34 32,42 31,89 

przedsiębiorstwa, które 
wprowadziły nowe lub 
istotnie ulepszone 
produkty 

ogółem 15,61 29,08 16,78 12,33 

sektor publiczny 18,43 23,52 13,53 11,15 

sektor prywatny ogółem 15,51 29,57 16,89 12,39 

sektor prywatny – 
własność zagraniczna 

35,50 40,03 26,64 18,65 

przedsiębiorstwa, które 
wprowadziły nowe lub 
istotnie ulepszone dla 
rynku produkty 

ogółem 9,32 15,73 10,78 7,30 

sektor publiczny 8,44 12,66 7,77 6,91 

sektor prywatny ogółem 9,35 16,00 10,88 7,32 

sektor prywatny – 
własność zagraniczna 

24,97 19,18 18,01 13,31 

przedsiębiorstwa, które 
wprowadziły nowe lub 
istotnie ulepszone procesy 

ogółem 18,89 26,34 18,60 15,96 

sektor publiczny 44,13 41,58 31,16 27,55 

sektor prywatny ogółem 17,99 25,02 18,20 15,39 

sektor prywatny – 
własność zagraniczna 

38,29 31,00 23,59 27,89 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS 
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Rys. 5. Nakłady firm zagranicznych w inwestycje według poziomu zaawansowania 
technologicznego (wartości skumulowane na koniec roku) 
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Źródło: badania własne 

Z poziomem zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw z kapitałem 

zagranicznym obecnych w województwie małopolskim wiąże się również ich aktywność 

innowacyjna. Inwestorzy zagraniczni mogą przyczyniać się do rozwoju gospodarczego 

regionu przez wprowadzanie nowych produktów oraz rozwiązań technologicznych. 

Badanie innowacyjności przedsiębiorstw prowadzone są cyklicznie przez GUS zgodnie 

z metodologią zaproponowaną w Podręczniku Oslo (2008), opracowanym przez OECD 

i Eurostat. Za przedsiębiorstwa innowacyjne uznaje się takie, które w badanym okresie 

wprowadziły na rynek przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową (nowy lub 

istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony proces). Za innowację uznaje 

się przy tym „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub 

usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej 

w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” 

(Podręcznik Oslo 2008: 48). 

Wyniki badań prowadzonych przez GUS w małopolskich przedsiębiorstwach wskazują, że 

firmy z udziałem kapitału zagranicznego zdecydowanie częściej wdrażają innowacje niż 

pozostałe przedsiębiorstwa prywatne (tab. 2.). W 2009 roku przynajmniej jedną innowację 
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produktową lub procesową wprowadziła co trzecia firma zagraniczna w Małopolsce. 

W poprzednich latach ich aktywność innowacyjna była jeszcze częstsza. Spadek tej 

aktywności od 2008 roku związany jest z ostrożniejszym podejściem przedsiębiorstw do 

wdrażania nowych produktów i procesów w okresie spowolnienia gospodarczego.  

Widoczne jest również zmniejszenie nakładów na działalność innowacyjną w ostatnim 

okresie. Działalność innowacyjna definiowana jest jako „całokształt działań naukowych, 

technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą 

lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji” (Podręcznik Oslo 2008: 49)4. 

Tak rozumianą działalność innowacyjną prowadziło w 2009 roku blisko 30% 

przedsiębiorstw, które stanowiły własność zagraniczną (tab. 3.). Odsetek przedsiębiorstw 

innowacyjnych w tym gronie był dwukrotnie wyższy niż w całym zbiorze prywatnych 

przedsiębiorstw przemysłowych. Ale również w tym przypadku zaobserwowano spadek 

liczby przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w porównaniu 

z okresem 2005-2007. 

W 2009 roku przedsiębiorstwa zagraniczne wydatkowały na działalność innowacyjną 

ponad 161 mln zł, co stanowiło około 15% ogólnej kwoty nakładów finansowych w tym 

zakresie przeznaczonych na działalność innowacyjną przez małopolskie przedsiębiorstwa 

przemysłowe. Udział ten zwiększał się stopniowo od 2007 roku, głównie na skutek 

zmniejszających się nakładów polskich przedsiębiorstw prywatnych. Największe środki 

przedsiębiorstwa zagraniczne przeznaczyły jednak na działalność innowacyjną w 2006 

roku, kiedy to wydatkowały na ten cel 270 mln zł. Stanowiło to wówczas co piątą złotówkę 

przeznaczoną na ten cel w regionie. 

Warto podkreślić, że udział przedsiębiorstw zagranicznych w nakładach na działalność 

innowacyjną w województwie małopolskim jest niższy niż ich udział w nakładach 

inwestycyjnych ogółem – w 2009 roku udział ten osiągnął wartość 25,7%. Wynika z tego, 

że przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane w Małopolsce 

częściej wprowadzają na regionalny rynek innowacje, przyczyniają się do podniesienia 

innowacyjności regionu, jednak same rzadziej podejmują taką działalność w regionie. 

                                                 

4
 Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych obejmują 
m.in. nakłady na: 1) prace badawcze i rozwojowe (B+R) wykonane przez własne zaplecze 
badawcze przedsiębiorstw, jak również nabyte od  innych jednostek; 2) zakup wiedzy ze źródeł 
zewnętrznych (patenty, wynalazki nieopatentowane, licencje, ujawnienia know-how, znaki 
towarowe itp.); 3) zakup oprogramowania związany z wdrażaniem innowacji produktowych  
i procesowych; 4) zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz budowę, rozbudowę i modernizację 
budynków służących wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych; 5) szkolenie personelu 
związane z wprowadzaniem innowacji produktowych i procesowych; 6) marketing związany  
z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, Główny Urząd Statystyczny, 
Nauka i technika, Warszawa 2010 (141). 
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Wdrażane przez nie innowacje pochodzą więc prawdopodobnie z innych oddziałów spółki 

zlokalizowanych poza województwem.  

Tab. 3. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które poniosły nakłady na działalność 
innowacyjną wg sektorów własności 

 

Sektor własności 

Odsetek przedsiębiorstw, które poniosły 
nakłady na działalność innowacyjną  

[w %] 

2005 2006 2007 2008 2009 

Przedsiębiorstwa, 
które poniosły nakłady 
na działalność 
innowacyjną 

ogółem 40,15 19,07 33,18 18,25 15,87 

sektor publiczny 54,24 45,70 46,24 27,24 29,82 

sektor prywatny 
ogółem 

38,45 18,11 32,05 17,97 15,18 

sektor prywatny – 
własność 
zagraniczna 

54,24 35,52 46,87 30,75 27,98 

   

Nakłady na działalność 
innowacyjną 

ogółem 866,3 1 318,0 1 183,3 1 294,7 1 085,7 

sektor publiczny 75,7 111,2 89,1 121,2 145,3 

sektor prywatny 
ogółem 

790,6 1 206,7 1 094,3 1 173,4 940,4 

sektor prywatny – 
własność 
zagraniczna 

100,2 270,4 111,6 161,7 161,2 

Nakłady przedsiębiorstw zagranicznych jako odsetek: 

nakładów ogółem 11,6% 20,5% 9,4% 12,5% 14,8% 

nakładów sektora 
prywatnego 

12,7% 22,4% 10,2% 13,8% 17,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych BDL GUS 

 

2  Inwestycje według sekcji i działów PKD 

Przetwórstwo przemysłowe oraz zaopatrywanie w energię 

W 2009 roku w przemyśle przedsiębiorcy zagraniczni zaangażowali największe środki 

w produkcję metali. Nakłady na tę działalność stanowiły 30% nakładów w małopolskim 

przemyśle, w którym udziały posiada kapitał zagraniczny (tab. 4.). Umocniło to pozycję tej 

branży w strukturze nakładów w całym okresie od 1989 do 2009 roku (tab. 5.). 
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Tab. 4. Struktura inwestycji zagranicznych w przemysł i budownictwo według sekcji  
i działów PKD 2007 w 2009 roku 

PKD Sekcja / Dział 

Wartość 
inwestycji  

w mln 
USD 

Odsetek 
inwestycji 
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

B,C,D Przemysł  100,0  

C przetwórstwo przemysłowe 262,5 100,0 26,5 

24 produkcja metali 78,8 30,0 8,0 

29 
produkcja pojazdów mechanicznych, 
przyczep, naczep 

36,7 14,0 3,7 

10 produkcja artykułów spożywczych 27,3 10,4 2,8 

23 
produkcja wyrobów z pozostałych surowców 

niemetalicznych 
19,6 7,5 2,0 

11 produkcja napojów 19,2 7,3 1,9 

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych 17,6 6,7 1,8 

12 produkcja wyrobów tytoniowych 16,7 6,4 1,7 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 11,1 4,2 1,1 

22 
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

9,2 3,5 0,9 

26 
produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych 
6,4 2,4 0,6 

20 
produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

4,7 1,8 0,5 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 4,7 1,8 0,5 

18 
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji 

4,2 1,6 0,4 

21 
produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych 

3,7 1,4 0,4 

28 produkcja maszyn i urządzeń 2,7 1,0 0,3 

D 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

80,9 100,0 8,2 

B górnictwo i wydobywanie 0,2 100,0 0,0 

F Budownictwo 37,3 100,0 3,8 

41 
roboty budowlane związane ze wznoszeniem 

budynków 
23,0 61,7 2,3 

42 
roboty związane z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej 
12,9 34,5 1,3 

43 roboty budowlane specjalistyczne 1,4 3,8 0,1 

Źródło: badania własne 

Znaczące środki trafiły również w 2009 roku do branży produkcji pojazdów 

mechanicznych oraz artykułów spożywczych, a w nieco mniejszym stopniu do produkcji 
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wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcji napojów, produkcji 

metalowych wyrobów gotowych oraz produkcji wyrobów tytoniowych. Wszystkie te branże 

były również przedmiotem znaczących inwestycji w poprzednich latach. Największe 

nakłady ponoszą zatem inwestorzy z branż obecnych od lat w regionie – w analizowanym 

roku nie pojawiły się duże inwestycje w nowych branżach przemysłowych. 

Tab. 5. Struktura inwestycji zagranicznych w przemysł i budownictwo według sekcji  
i działów PKD 2007 w latach 1989-2009 

PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji  
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji 
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

B,C,D,
E 

Przemysł 5 984,8 100,0 46,0 

C przetwórstwo przemysłowe 5267,2 100,0 40,5 

24 produkcja metali 988,6 18,8 7,6 

12 produkcja wyrobów tytoniowych 750,1 14,2 5,8 

29 
produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep, 
naczep 

537,4 10,2 4,1 

11 produkcja napojów 533,6 10,1 4,1 

25 produkcja metalowych wyrobów gotowych 433,9 8,2 3,3 

23 
produkcja wyrobów z pozostałych surowców 

niemetalicznych 
399,2 7,6 3,1 

10 produkcja artykułów spożywczych 348,3 6,6 2,7 

21 
produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych 

260,4 4,9 2,0 

20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 218,8 4,2 1,7 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 208,5 4,0 1,6 

18 
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji 

160,9 3,1 1,2 

17 produkcja papieru i wyrobów z papieru 160,7 3,1 1,2 

22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 132,1 2,5 1,0 

28 produkcja maszyn i urządzeń 41,8 0,8 0,3 

14 produkcja odzieży 27,5 0,5 0,2 

26 
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych  

i optycznych 
20,0 0,4 0,2 

15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych 11,7 0,2 0,1 

16 
produkcja wyrobów z drewna, korka oraz 

wyrobów ze słomy i materiałów używanych do 
wyplatania 

8,8 0,2 0,1 

13 produkcja wyrobów tekstylnych 8,7 0,2 0,1 

32 pozostała produkcja wyrobów 7,8 0,1 0,1 
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PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji  
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji 
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

31 produkcja mebli 4,9 0,1 0,0 

 pozostałe działalności produkcyjne 3,6 0,1 0,0 

D 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 

664,3 100,0 5,1 

B górnictwo i wydobywanie 16,2 100,0 0,1 

F Budownictwo 165,9 100,0 1,3 

42 
roboty związane z budową obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej 
94,1 56,7 0,7 

41 
roboty budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków 

51,9 31,3 0,4 

43 roboty budowlane specjalistyczne 19,9 12,0 0,2 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

37,1 100,0 0,3 

Źródło: badania własne 

W branży produkcji metali od lat liderem inwestycji jest koncern stalowy ArcelorMittal, 

właściciel m.in. huty w Krakowie (dawna Huta im. Tadeusza Sendzimira) oraz 

mniejszościowy akcjonariusz w bocheńskim przedsiębiorstwie Stalprodukt. Łączne 

zaangażowanie koncernu w 2009 roku przekroczyło 40 mln USD. Największe nakłady 

zostały poniesione na dokończenie modernizacji walcowni zimnej w krakowskiej hucie. 

Jednak z powodu kryzysu w branży stalowej, inwestor wstrzymał niektóre inne planowane 

inwestycje, np. budowę nowej ocynkowni ogniowej. Również w bocheńskim zakładzie5 

w 2009 roku zakończyły się znaczące inwestycje realizowane w ramach planu 

inwestycyjnego na lata 2006-2009 o łącznej wartości 860 mln zł. Oddano do użytku m.in. 

nowe linie technologiczne do produkcji blach transformatorowych, linię automatycznego 

pakowania taśm blachy walcowanej na gorąco w krążkach oraz linię do profilowania 

kształtowników zamkniętych. W tarnowskim oddziale Stalproduktu inwestowano natomiast 

w linie technologiczne centrum serwisowego blach walcowanych. Na terenie dawnej huty 

aluminium w Skawinie działa natomiast zakład sortowania, separacji oraz odzysku metalu 

z odpadów, który prowadzi brytyjska spółka Erival. Znaczące inwestycje w branży 

produkcji metali zrealizowane zostały również w Zakładach Metali Lekkich Kęty, których 

akcje za łączną kwotę 29,3 mln USD zakupiły otwarte fundusze emerytalne ING i Aviva.  

                                                 

5
 ArcelorMittal posiada 33,77% akcji w bocheńskim Stalprodukcie uprawniających do 38,2% 
głosów na walnym zebraniu wspólników. 
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W zakresie produkcji pojazdów mechanicznych w 2009 roku największe inwestycje 

poczyniła francuska spółka Valeo, która na rozwój zakładów produkcyjnych w Skawinie 

(produkcja systemów chłodzenia i wycieraczek) i Chrzanowie (produkcja systemów 

oświetleniowych) przeznaczyła ponad 20 mln USD. Średnio po około kilka milionów USD 

zainwestowali w środki trwałe działający w Małopolsce producenci z sektora 

samochodowego: japońskie firmy Nidec w Niepołomicach i TRI Poland w Wolbromiu oraz 

amerykański Cooper Standard w Myślenicach. 

W branży spożywczej największe środki finansowe wydatkowali inwestorzy zagraniczni 

spółki Wawel, która w 2009 roku spłaciła m.in. zobowiązania finansowe związane 

z budową nowej fabryki w Dobczycach. W rozbudowę i modernizację zakładów 

produkcyjnych inwestowali również francuski producent karmy dla zwierząt Royal Canin  

w Niepołomicach oraz przedsiębiorstwa z niemieckiej grupy Bahlsen (Bahlsen Sweet oraz 

Lajkonik Snacks w Skawinie i Jaworniku). Mniejsze nakłady, ale przekraczające 

1 mln USD, trafiły do działających już od wielu lat w województwie zakładów 

produkcyjnych Dan Cake (duński zakład cukierniczy w Chrzanowie), Biogran (niemiecki 

producent kawy zbożowej w Skawinie) i Segafredo Zanetti (włoska palarnia kawy 

w Bochni). 

Znaczące inwestycje w małopolskich oddziałach zrealizował w 2009 roku francuski 

koncern z branży szklarskiej Saint Gobain. Inwestował on zarówno w zakład produkcyjny 

szyb zespolonych Glaspol w Jaroszowicach koło Olkusza, jak również w wytwórnię mat 

z włókien szklanych w oddziale Saint Gobain Velimat w Gorlicach. Łącznie w 2009 roku 

na działania inwestycyjne przeznaczył ponad 5 mln USD. Nieco mniej zainwestowali 

producenci materiałów ogniotrwałych: włoski Mapei w zakładzie Górka Cement w Trzebini 

oraz brytyjski Cookson w zakładzie Vesuvius w Skawinie. 

Spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło na plany inwestycyjne producentów napojów. 

Przedsięwzięcia modernizacyjne kontynuował w brzeskim browarze Carlsberg, który na 

unowocześnienie linii rozlewniczej wydał w 2009 roku około 10 mln USD. Duńska firma 

piwowarska planuje dalsze inwestycje w następnych latach. Znaczące środki 

przeznaczyła na rozwój zakładów produkcyjnych w Niepołomicach amerykańska Coca-

Cola. 

W branży metalowych wyrobów gotowych liderem inwestycji jest amerykański Can Pack, 

który realizował nowe nakłady inwestycyjne w fabryce aluminiowych puszek napojowych 

w Brzesku. W Niepołomicach inwestuje firma Staco, wytwarzająca kraty pomostowe, która 

należy do zarejestrowanego w Holandii holdingu Staco. Inwestycje przeprowadzili 

pozostali producenci wyrobów metalowych w regionie: Emalia Olkusz (kapitał belgijski), 
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Severt w Gorlicach (kapitał niemiecki) oraz Silgan White Cap w Niepołomicach (kapitał 

australijski). 

Największe nakłady na rozwój zakładów z branży tytoniowej poniosła amerykańska 

spółka Philip Morris, która w 2009 roku w krakowską fabrykę zainwestowała ponad 

10 mln USD. Trzykrotnie mniejsze inwestycje zrealizował koncern British American 

Tobacco, który, po przejęciu Scandinavian Tobacco, został właścicielem podmyślenickiej 

fabryki w Jaworniku. Mimo poniesionych nakładów, nowy właściciel postanowił w 2010 

roku radykalnie ograniczyć działalność w oddziale w Małopolsce, koncentrując produkcję 

w zakładzie w Augustowie. 

W drugim kwartale 2009 roku w Krzeszowicach działalność rozpoczął nowy oddział 

szwajcarskiej spółki Teiszmann, w którym produkowane są silniki o napędzie 

elektrycznym przeznaczone do motorowerów i łodzi motorowych. Pozostałe znaczące 

inwestycje w sektorze urządzeń elektrycznych obejmują nakłady na środki trwałe 

w istniejących już fabrykach: niemieckiego producenta elektrod węglowych i grafitowych 

SGL Carbon w Nowym Sączu, zarejestrowanej w Singapurze spółki Schorch 

w tarnowskiej Fabryce Silników Elektrycznych Tamel oraz francuskiej wytwórni 

wyłączników niskiego napięcia Schneider Electric w Bukownie. 

Z grona producentów wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych największe inwestycje 

poniósł szwajcarski producent styropianu firma Swisspor, mający siedzibę w Chrzanowie. 

Mniejsze nakłady zrealizowali w 2009 roku w swoich małopolskich oddziałach austriacki 

producent płyt styropianowych Austrotherm w Oświęcimiu oraz szwajcarski producent 

okien, profili i ekranów akustycznych z tworzyw sztucznych Thermoplast w Libiążu. 

Spośród pozostałych gałęzi przemysłu warto zwrócić uwagę na nowe przedsięwzięcie 

amerykańskiej spółki Woodward Governor, producenta sterowników i szaf sterowniczych 

do silników spalinowych i turbin gazowych, która w połowie 2009 roku rozpoczęła  

w Niepołomicach budowę nowego zakładu za ponad 5 mln USD (otwartego w maju 2010 

roku). Nieco mniejsze środki zaangażowała w 2009 roku inna amerykańska firma 

R.R. Donnelley, która prowadzi w Krakowie działalność poligraficzną. Podobnej wielkości 

inwestycje w środki trwałe poniósł izraelski właściciel zakładów farmaceutycznych Pliva. 

Znaczące nakłady inwestycyjne w sektorze energetycznym dotyczą dwóch podmiotów: 

Elektrociepłowni Kraków (wchodzi w skład francuskiego koncernu Électricité de France) 

oraz Elektrowni Skawina (należy do czeskiej spółki ČEZ). W przypadku krakowskiego 

dostawcy energii i ciepła francuski właściciel wyłożył dodatkowe 51,2 mln USD na zakup 

od Skarbu Państwa pakietu 28,05% akcji. Zwiększył tym samym swoje udziały 

w elektrociepłowni do 94,13%. Dodatkowo przeznaczył on ponad 10 mln PLN na rozwój 
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zakładu, m.in. na nową instalację służącą transportowaniu, magazynowaniu i przeróbce 

biomasy. Podobnej skali inwestycje realizował w 2009 roku czeski właściciel Elektrowni 

Skawina. Ponadto, w sierpniu 2009 roku do życia została powołana nowa spółka Grupy 

ČEZ pod nazwą ČEZ Nowa Skawina, która rozpoczęła przygotowania do budowy nowego 

bloku elektrowni opartego na technologii gazowo-parowej. 

Budownictwo 

W sektorze budowlanym największym przedsięwzięciem inwestycyjnym był zakup 71,1% 

udziałów w tarnowskiej spółce Poldim (dawne Polskie Drogi i Mosty) przez litewską grupę 

Tiltra za kwotę 22,8 mln USD. Znaczące nakłady poniosła również portugalska spółka 

Mota-Engil, która na rozbudowę parku maszynowego wydała blisko 12 mln USD, co 

związane jest z rosnącym zaangażowaniem spółki w liczne przedsięwzięcia drogowe 

w Polsce. 

Handel 

Na koniec 2009 roku suma nakładów poniesionych przez inwestorów zagranicznych na 

działalność handlową w województwie małopolskim wyniosła prawie 1,2 mld USD 

(tab. 6.). Stanowiło to nieco ponad 9% ogółu zrealizowanych inwestycji zagranicznych 

w okresie od 1989 do 2009 roku. Największe wpływ na wielkość lokowanego kapitału miał 

handel detaliczny (77%). Ponad 1/5 nakładów inwestycyjnych pochłonął handel hurtowy. 

Pozostałe inwestycje przypadły na handel i naprawy samochodów, ale ich znaczenie 

należy uznać za marginalne (tab. 3). Największymi inwestorami zagranicznymi od lat są 

operatorzy sieci handlowych. Na szczególną uwagę zasługują nakłady poniesione przez 

francuski Carrefour, Auchan, który należy do francuskiej grupy Association Familiale 

Mulliez, niemieckie Metro AG oraz brytyjskie Tesco. 

Tab. 6. Struktura inwestycji zagranicznych w działalność handlową według sekcji i działów  
PKD 2007 w latach 1989-2009 

PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji 
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji  
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów 

1 179,6 100,0 9,1 

47 handel detaliczny  913,0 77,4 7,0 

46 handel hurtowy 256,5 21,7 2,0 

45 
handel hurtowy i detaliczny pojazdami 
samochodowymi; naprawa pojazdów 
samochodowych 

10,1 0,9 0,1 

Źródło: badania własne 
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Udział przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w ogólnej powierzchni sprzedaży 

w województwie małopolskim wyniósł na koniec 2009 roku 18,3%. W porównaniu do 

przeciętnej dla Polski był on niższy o 4,1 punktu procentowego. W strukturze 

własnościowej sklepów z sektora prywatnego do firm zagranicznych w Małopolsce należy 

2,1% obiektów, przy średniej dla Polski wynoszącej 2,6% (Rynek wewnętrzny… 2010). 

Stan ten wynika z inwestowania przez kapitał zagraniczny głównie w sklepy 

wielkopowierzchniowe, w tym przede wszystkim hipermarkety, dyskonty i centra 

handlowe. Rynek sieci hipermarketów i sklepów dyskontowych zdominowali niemal 

w całości inwestorzy zagraniczni. W przypadku supermarketów udział kapitału 

zagranicznego jest mniejszy, ale znaczący. Działalność części tego typu sklepów oparta 

jest na podstawie umów franczyzowych z zagranicznymi firmami. 

Inwestycje w branży handlowej w samym 2009 roku wyniosły około 80 mln USD (tab.7.). 

Blisko 3/4 tej sumy przypada na handel detaliczny (tab. 4). Na wymienione nakłady 

inwestycyjne składają się realizacje kilkunastu podmiotów zagranicznych. Cztery piąte  

zainwestowanego kapitału pochodziło od francuskiej grupy Association Familiale Mulliez 

(Auchan) i szwedzkiej Ikei. Znaczącym inwestorem był w 2009 r. brytyjski Kingfisher (sieć 

sklepów wielkopowierzchniowych Castorama), który otworzył w Nowym Targu swą 

pierwszą placówkę poza Krakowem. 

Tab. 7. Struktura inwestycji zagranicznych w działalność handlową według sekcji i działów  
PKD 2007 w 2009 roku 

PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji 
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji  
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów 

77,5 100,0 7,8 

47 handel detaliczny 57,9 74,8 5,9 

46 handel hurtowy 19,4 25,1 2,0 

Źródło: Badania własne 

W 2009 roku zakończono prace przy budowie nowego hipermarketu Auchan, 

znajdującego się w centrum handlowo-usługowym Bonarka City Center w Krakowie.  

W odróżnieniu od innych firm handlowych w tym centrum, Auchan nie wynajmuje 

zajmowanego przez siebie obiektu, ale jest właścicielem jego części. Otwarcie 

hipermarketu odbyło się w listopadzie 2009 roku. Działalność inwestycyjna Ikei polegała 

na rozbudowie istniejącej hali hipermarketu meblowego i artykułów dekoracyjnych  

w Krakowie. 
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Pozostałe firmy poniosły nakłady o łącznej wartości ponad 11 mln USD, m.in. na koszty 

związane z najmem oraz przejęciem udziałów innych podmiotów. Wśród tych inwestorów 

znalazło się Arrow ECS Central GmbH, Sephora i Peek & Cloppenburg KG. 

Nakłady inwestycyjne poniesione przez firmy z kapitałem zagranicznym w handlu 

hurtowym były niemal czterokrotnie niższe niż w handlu detalicznym w 2009 roku  

i wyniosły około 20 mln USD. Największe zaangażowanie inwestycyjne wykazało 

niemieckie Metro AG, właściciel Makro Cash & Carry. Inwestor pozyskał od Armatury 

Kraków działkę o powierzchni około 6 ha w rejonie ulicy Zakopiańskiej, w pobliżu Centrum 

Handlowego Zakopianka. Realizacja umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania 

nieruchomości odbywała się w kilku etapach. W 2008 roku Armatura Kraków i Makro 

Cash & Carry zawarły umowę przedwstępną. Wówczas transakcja obejmowała zakup 

ponad 7 ha nieruchomości, jednak ostatecznie w grudniu 2009 roku z umowy wyłączono 

teren o powierzchni 1 ha. Inwestor opłatę za działkę wniósł w ratach, dlatego koszty 

inwestycji rozłożone są w czasie i całość transakcji nie zamyka się w jednym roku. 

Dotychczasowa wartość nakładów inwestycyjnych w handel i naprawy pojazdów 

samochodowych ma niewielki wpływ na łączną sumę inwestycji zagranicznych w branży 

handlowej. W 2009 roku skala tych inwestycji również była znikoma w porównaniu do 

działań, jakie podjęły przedsiębiorstwa handlu detalicznego i hurtowego. 

Usługi 

Suma nakładów poniesionych przez inwestorów zagranicznych na działalność usługową 

w województwie małopolskim wyniosła w okresie od 1989 do 2009 roku ponad 

5,6 mld USD (tab. 8.). Stanowi to prawie 44% ogółu udziałów w inwestycjach 

zagranicznych. Zdecydowana większość poniesionych nakładów (87%) skupia się  

w trzech sekcjach PKD, czyli działalności finansowej i ubezpieczeniowej, obsłudze 

nieruchomości oraz informacji i komunikacji. Pozostałe inwestycje w branżę usługową 

związane są m.in. z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (ponad 7%) oraz 

działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (niecałe 3%).  

Inwestycje zagraniczne w usługi w 2009 roku wyniosły ponad 530 mln USD (tab. 9) i były 

znacznie niższe niż w 2008 roku, kiedy ich wielkość osiągnęła około 1 406 mln USD. 

W analizowanym roku działalność usługowa stanowiła niemal 54% poniesionych 

nakładów inwestycyjnych w województwie małopolskim. Ponad połowa inwestycji w usługi 

związanych jest z obsługą rynku nieruchomości. Znaczne zaangażowanie kapitału 

zagranicznego (powyżej 50 mln USD) odnotowano w branży teleinformatycznej (sekcja J), 

działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) oraz zakresie 

finansów i ubezpieczeń (K). Pozostałe inwestycje w inne rodzaje działalności stanowiły 
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7% ogółu nakładów na usługi. Wśród tych sekcji tylko w dwie zainwestowano powyżej 

1 mln USD, czyli w działalność profesjonalną, naukową i techniczną (M) oraz w transport  

i gospodarkę magazynową (H). 

Tab. 8. Struktura inwestycji zagranicznych w usługi według sekcji i działów PKD 2007  
w latach 1989-2009 

PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji  
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji  
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

 Usługi  5 663,8 100,0 43,6 

H transport i gospodarka magazynowa 101,7 100,0 0,8 

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy 59,7 58,7 0,5 

52 
magazynowanie i działalność usługowa 
wspomagająca transport 

22,7 22,3 0,2 

53 działalność pocztowa i kurierska 17,8 17,5 0,1 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

405,6 100,0 3,1 

55 zakwaterowanie 351,8 86,7 2,7 

56 
działalność usługowa związana 
z wyżywieniem 

53,9 13,3 0,4 

J Informacja i komunikacja 899,7 100,0 6,9 

61 telekomunikacja 403,9 44,9 3,1 

62 
działalność związana z oprogramowaniem  
i doradztwem w zakresie informatyki  
oraz działalność powiązana 

233,1 25,9 1,8 

63 działalność usługowa w zakresie informacji 117,5 13,1 0,9 

59 
działalność związana z produkcją filmów,  
nagrań wideo, programów telewizyjnych,  
nagrań dźwiękowych i muzycznych 

58,4 6,5 0,4 

60 
nadawanie programów ogólnodostępnych  
i abonamentowych  

58,2 6,5 0,4 

58 działalność wydawnicza 28,5 3,2 0,2 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 275,7 100,0 17,5 

64 
finansowa działalność usługowa, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych  

2 275,6 100,0 17,5 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

1749,0 100,0 13,5 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

156,8 100,0 1,2 

71 
działalność w zakresie architektury  
i inżynierii; badania i analizy techniczne 

75,4 48,1 0,6 

69 
działalność prawnicza, rachunkowo-
księgowa i doradztwo podatkowe 

68,7 43,8 0,5 
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PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji  
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji  
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

70 
działalność firm centralnych (head offices);  
doradztwo związane z zarządzaniem 

7,4 4,7 0,1 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

28,4 100,0 0,2 

80 działalność detektywistyczna i ochroniarska 9,7 34,1 0,1 

81 
działalność usługowa związana  
z utrzymaniem porządku w budynkach  
i zagospodarowaniem terenów zieleni 

9,4 33,1 0,1 

P Edukacja 0,3 100,0 0,0 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26,8 100,0 0,2 

86 opieka zdrowotna 19,7 73,3 0,2 

87 pomoc społeczna z zakwaterowaniem 7,1 26,7 0,1 

R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

19,4 100,0 0,1 

93 
działalność sportowa, rozrywkowa 
i rekreacyjna  

18,4 94,9 0,1 

S Pozostała działalność usługowa  0,5 100,0 0,0 

Źródło: badania własne 

Tab. 9. Struktura inwestycji zagranicznych w usługi według sekcji i działów PKD 2007 
w 2009 roku 

PKD Sekcja / Dział 
Wartość 

inwestycji  
w mln USD 

Odsetek 
inwestycji  
w danej 
sekcji 

Odsetek 
inwestycji 

ogółem 

 Usługi  531,4 x 53,7 

H Transport i gospodarka magazynowa 10,5 100,0 1,1 

52 
magazynowanie i działalność usługowa 
wspomagająca transport 

7,0 67,1 0,7 

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy 3,4 32,9 0,3 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

70,7 100,0 7,1 

55 zakwaterowanie 67,2 95,1 6,8 

56 
działalność usługowa związana 
z wyżywieniem 

3,5 4,9 0,4 

J Informacja i komunikacja 76,7 100,0 7,8 

61 telekomunikacja 40,3 52,6 4,1 

59 
działalność związana z produkcją filmów,  
nagrań wideo, programów telewizyjnych,  
nagrań dźwiękowych i muzycznych 

12,4 16,2 1,3 
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62 
działalność związana z oprogramowaniem  
i doradztwem w zakresie informatyki  
oraz działalność powiązana 

10,6 13,8 1,1 

63 działalność usługowa w zakresie informacji 4,3 5,6 0,4 

58 działalność wydawnicza 9,1 11,9 0,9 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 59,3 100,0 6,0 

64 
finansowa działalność usługowa, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych  

59,3 100,0 6,0 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

287,8 100,0 29,1 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

26,0 100,0 2,6 

71 
działalność w zakresie architektury  
i inżynierii; badania i analizy techniczne 

18,3 70,2 1,8 

69 
działalność prawnicza, rachunkowo-
księgowa i doradztwo podatkowe 

7,6 29,2 0,8 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

0,2 100,0 0,0 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,3 100,0 0,0 

Źródło: Badania własne 

W latach 1989-2009 na rynku nieruchomości komercyjnych zainwestowano blisko 

1 750 mln USD, a w samym 2009 roku 288 mln USD. Wśród wszystkich działalności 

usługowych sytuowało to tę branżę na pierwszym miejscu w 2009 roku. W całym okresie 

zagraniczne inwestycje w działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości w latach 

1989-2009 stanowiły drugi wynik pod względem wielkości zaangażowanego kapitału (po 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej). 

Za tak wysoki napływ kapitału odpowiedzialna jest głównie inwestycja spółki Roland 

Investments, która realizowała budowę centrum handlowo-usługowego Bonarka City 

Center, należącego do węgierskiego TriGránit Development Corporation oraz 

austriackiego Immoeast. W 2009 roku spółka zakończyła prace przy największym tego 

typu obiekcie w Małopolsce. Centrum zostało otwarte w listopadzie tego samego roku.  

W tym czasie jednak inwestor wstrzymał budowę czterech pobliskich biurowców (Bonarka 

4 Business). 

Drugim ważnym przedsięwzięciem był zakup hotelu Radisson przez Union Investment 

Real Estate. Niemiecka spółka wydała na ten cel prawie 50 mln USD. Czwarta  

z inwestycji dotyczyła rynku biurowego. W przypadku rynku nieruchomości komercyjnych 

w szczególności należy wymienić zaangażowanie kapitału przez hiszpańską Aldesę 

w budynek Diamante Plaza o powierzchni około 10 000 m2 położony na Zabłociu 



 

 

  27 | S t r o n a  

w Krakowie, przedsięwzięcia spółki Globe Trade Centre (dominujący akcjonariusz to 

Kardan z Izraela), właściciela m.in. Centrum Biurowego Kazimierz, oraz inwestycje 

w Centrum Biurowe Lubicz, poniesione przez irlandzki AIB. 

Zdecydowana większość inwestycji w działalność związaną z obsługą rynku 

nieruchomości skupia się w Krakowie i sąsiedniej gminie Zabierzów. W szczególności 

sytuacja ta obserwowana jest na rynku biurowym. 

Największe nakłady inwestycyjne w sekcję J (informacja i komunikacja) dotyczą 

działalności telekomunikacyjnej. Od 1989 roku w ten dział PKD ulokowano kapitał 

zagraniczny o wartości około 404 mln USD,  z czego 10% tylko w 2009 roku. Najnowsze 

inwestycje są wynikiem aktywności dwóch firm: Polskiej Telefonii Cyfrowej, której 

dominującym udziałowcem jest niemiecki T-Mobile, oraz należącej do amerykańskich 

funduszy inwestycyjnych spółki ASTER Kraków. Mniejsze znaczenie w tym zakresie miała 

działalność Netii, która od początku działalności zainwestowała w województwie 

małopolskim kilkadziesiąt milionów USD. 

W 2009 roku firmy zainwestowały ponad 12 mln USD w działalność kinową. Stanowi to 

ponad 1/5 wszystkich nakładów poniesionych na tę branżę w latach 1989-2009. 

W ostatnich latach ta część usług zdominowana jest przez Cinema City Poland, należącą 

do I.T. International Theatres z Izraela. Najnowszą inwestycją tej firmy stał się multipleks  

z 20 ekranami w centrum handlowo-usługowym Bonarka City Center. 

Pozostałe nakłady inwestycyjne dotyczą głównie działalności usługowej w zakresie 

informacji (Onet) i działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalności powiązanej (ComArch, Motorola). 

Dotychczasowa sumaryczna wartość BIZ w działalność związaną z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi wyniosła ponad 400 mln USD. W 2009 roku nakłady 

zagranicznych inwestorów osiągnęły 70 mln USD, głównie dzięki realizacji nowych 

inwestycji na rynku hotelarskim. Największym przedsięwzięciem było przejęcie dokonane 

przez niemiecki fundusz Deka Immobilien, który za ponad 40 mln USD kupił Andel’s Hotel 

Kraków od austriackiego Warimpexu. Transakcję sprzedaży czterogwiazdkowego hotelu 

dokonano we wrześniu 2009 roku. Drugą pod względem nakładów inwestycją jest budowa 

hotelu Park Inn przy Rondzie Grunwaldzkim przez firmę UBM z Austrii. W bazę 

noclegową inwestował ponadto Murillo Holding, jeden z właścicieli hotelu Hilton Garden 

Inn oraz Orbis, kontrolowany przez francuski Accor. 

Znacznie skromniejsze wydatki poniosły firmy z kapitałem zagranicznym w usługach 

gastronomicznych. Na uwagę zasługuje realizacja zamierzeń przez American Restaurants 

(sieć restauracji i barów KFC, Pizza Hut i Burger King) oraz McDonald's Polska. 
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Od 1989 roku największe inwestycje w usługi skupiają się w działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej. Nakłady inwestycyjne o wartości 2 276 mln USD stanowią ponad 40% 

wszystkich środków ulokowanych w usługi przez inwestorów zagranicznych 

w województwie małopolskim. Jednak pod względem wydatków w strukturze BIZ w 2009 

roku działalność finansowa i ubezpieczeniowa ulokowała się dopiero na czwartej pozycji. 

Inwestycje rzędu niespełna 60 mln USD dają 6% udziału w ogólnej wartości inwestycji  

w Małopolsce. 

Największa inwestycja, stanowiąca niemal 90% wartości nakładów poniesionych w 2009 

roku na usługi z zakresu finansów, dotyczyła dokończenia przejęcia Banku Przemysłowo-

Handlowego przez GE Money Bank. Pozostałe inwestycje związane były z rozwojem 

podmiotów takich jak: Alior Bank, Billbird i Allianz Bank. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalność profesjonalną, naukową i techniczną 

wyniosły prawie 157 mln USD w okresie od 1989 do 2009 roku, z czego 1/6 została 

zainwestowana w ostatnim roku. W szczególności jest to wynikiem działań dwóch firm: 

chińskiej BWI oraz amerykańskiej State Street. Chińska spółka BWI Poland Technologies, 

w której główne udziały posiada Shougang Corporation, przejęła część krakowskiego 

centrum technicznego od amerykańskiej korporacji Delphi, dokonując w 2009 roku 

znaczącego podwyższenia kapitału zakładowego. Każdy z pozostałych inwestorów, 

głównie przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim i niemieckim, poniósł nakłady 

mniejsze niż 1 mln USD. Warto podkreślić, że firmy zagraniczne zajmujące się 

działalnością profesjonalną, naukową i techniczną odgrywają istotną rolę pod względem 

kształtowania wielkości zatrudnienia, w szczególności dotyczy to centrów usług 

wydzielonych i wspólnych. 

W 2009 roku podmioty zagraniczne zainwestowały ponad 10 mln USD w rozwój 

transportu i gospodarki magazynowej, co stanowiło ogółem 10% wszystkich poniesionych 

dotychczas nakładów w tej branży. Największe wydatki poniósł hiszpański Ascan, który 

podjął się realizacji parkingu podziemnego pod Placem Na Groblach w centrum Krakowa 

(jego otwarcie nastąpiło w grudniu 2009 roku). Inwestycja zrealizowana została 

w systemie koncesyjnym, zakładającym otrzymanie przez firmę prawa do eksploatacji 

obiektu przez 70 lat. Kolejnymi przedsiębiorstwami zaangażowanymi w inwestycje w tej 

branży są amerykański Rail World (zakład taboru w Włosienicy pod Oświęcimiem) oraz 

francuski Samat (usługi w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych). 
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3  Inwestycje greenfield 

Sumaryczna wartość inwestycji zagranicznych w nowe przedsięwzięcia (greenfield) 

w latach 1989-2009 w  województwie małopolskim szacowana jest na 4 514 mln USD, co 

stanowi ponad 1/3 wszystkich nakładów inwestycyjnych. Najwięcej środków finansowych 

inwestorzy ulokowali w przetwórstwie przemysłowym (1 774 mln USD), działalności 

związanej z obsługą rynku nieruchomości (1 039 mln USD) oraz handlem hurtowym 

i detalicznym wraz z naprawą pojazdów (839 mln USD). Najwyższy udział inwestycji 

greenfield w stosunku do wszystkich form inwestycji zaobserwowano w działalności 

związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (100%), dostawą wody, gospodarowaniem 

ściekami i odpadami oraz działalnością związaną z rekultywacją (76%), handlem 

hurtowym i detalicznym, w tym naprawą pojazdów (71%), oraz działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną (71%). Z kolei najniższy udział inwestycji greenfield 

zanotowano w sekcji S PKD 2007 (pozostała działalność usługowa – 0%), wytwarzaniu 

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę (0,1%), budownictwie (2%) oraz 

działalności finansowej i ubezpieczeniowej (3%). 

W roku 2009 wydatki na inwestycje typu greenfield stanowiły ponad połowę (55%) 

wartości wszystkich nakładów. Łączna kwota wydana na tego rodzaju inwestycje wyniosła 

prawie 543 mln USD. Najwięcej środków finansowych na nakłady inwestycyjne greenfield 

zaobserwowano w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (ponad 

240 mln USD) i przetwórstwie przemysłowym (121 mln USD). Wszystkie zaobserwowane 

inwestycje w transport i gospodarkę magazynową miały charakter greenfield. Wysoki 

udział tego typu nakładów uwidocznił się także w działalności w zakresie administrowania 

i działalności wspierającej (96%), jednak przy niskiej bezwzględnej wartości 

zainwestowanego kapitału oraz handlu hurtowym i detalicznym z uwzględnieniem napraw 

pojazdów (92%). W niektórych sekcjach gospodarki, gdzie inwestorzy zagraniczni 

ulokowali powyżej 10 mln USD, odsetek inwestycji greenfield był dość niski. 

W szczególności dotyczy to działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (37%), gdzie dominowały w 2009 roku przejęcia. 

W sumie w 2009 roku ponad 110 firm dokonało inwestycji greenfield. Pierwsze 10 firm 

o najwyższym zainwestowaniu w tego rodzaju kapitał stanowi ponad 2/3 wszystkich 

nakładów greenfield. Liderem w tej dziedzinie jest Roland Investments, który odpowiadał 

za realizację centrum handlowo-usługowego Bonarka City Center. Łącznie 

zaangażowane firmy, w tym wspomniany Roland Investments, a także Auchan, Cinema 

City i Peek & Cloppenburg zainwestowały w 2009 roku na terenie Centrum Bonarka City 
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Center około 230 mln USD, co stanowi ponad 42% wszystkich inwestycji greenfield 

w województwie małopolskim. 

Na wartość inwestycji greenfield w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości 

oprócz projektu podjętego przez Roland Investments składają się nakłady ulokowane na 

rynku biurowców. W 2009 roku do firm, które były najbardziej zaangażowane w rynek 

nieruchomości biurowych, zalicza się firmy: Aldesa, Globe Trade Centre oraz AIB  

w Centrum Biurowe Lubicz. Warto podkreślić, że wielkość inwestycji byłaby znacznie 

wyższa, gdyby w związku z globalnym kryzysem gospodarczym nie zawieszono i nie 

wstrzymano kilku projektów budynków biurowych. 

Drugą branżą pod względem wielkości wydatków na inwestycje greenfield jest 

przetwórstwo przemysłowe. Ta sekcja PKD charakteryzuje się średnim udziałem 

nakładów inwestycyjnych typu greenfield (około 46%), ale równocześnie największą liczbą 

firm, które zdecydowały się na ten typ inwestycji (w sumie prawie 50 firm) spośród 

wszystkich sekcji PKD. Największymi inwestorami, którzy inwestowali w zakłady tego typu 

w województwie małopolskim, są: Valeo Autosystemy, Can Pack, Coca Cola, Glaspol, 

Swisspor i Woodward. Poza tym ostatnim przedsięwzięciem była to rozbudowa lub 

modernizacja zakładów uruchomionych w latach wcześniejszych. 

Wśród inwestorów zaangażowanych w nowe przedsięwzięcia znalazły się także firmy 

zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym. Na zauważenie zasługują inwestycje 

Auchan, Makro Cash & Carry i Ikea. Powyżej 5 mln USD zainwestowały również 

przedstawiciele branży tele-informatycznej  (Polska Telefonia Cyfrowa, Cinema City, 

Onet), hotelarskiej (UBM, właściciel hotelu Park Inn), przedsiębiorstwo budujące parkingi 

podziemne (Ascan), a także State Street Services związane z działalnością profesjonalną, 

naukową i techniczną. 

Zdecydowana większość inwestycji greenfield miała miejsce w Krakowie (72%). Poza 

stolicą województwa małopolskiego największe nakłady inwestycyjne w nowe obiekty 

zostały zrealizowane w Skawinie, Niepołomicach, Chrzanowie i Brzesku. 

Charakterystyczną cechą Małopolski jest relatywnie niewielki udział – w porównaniu 

z sąsiednimi województwami śląskim i podkarpackim – nowych inwestycji zrealizowanych 

na obszarze specjalnych stref ekonomicznych (SSE)6. 

                                                 

6
 Więcej informacji na temat wielkości inwestycji zagranicznych zrealizowanych w specjalnych 
strefach ekonomicznych znajduje się w rozdziale 6. 
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4 Zatrudnienie w firmach zagranicznych 

Rynek pracy województwa małopolskiego w coraz większym stopniu kształtowany jest 

przez inwestorów zagranicznych. Na koniec 2009 roku udział firm z kapitałem 

zagranicznym w małopolskim rynku pracy wyniósł około 12%. O ile jednak w ciągu 

ostatniej dekady obserwowano systematyczny wzrost wielkości zatrudnienia w tych 

firmach notowany rok do roku, to w okresie ostatnich dwóch lat (2008-2009) wielkość ta 

utrzymywała się na takim samym poziomie i wynosiła 94,5 tys. osób. Zahamowanie 

wzrostowej tendencji wiązać należy ze światowym spowolnieniem gospodarczym, które 

silniej jeszcze niż Polskę dotknęło wiele krajów – eksporterów kapitału do naszego kraju. 

Zatrudnienie według kraju pochodzenia inwestora 

Tradycyjnie już największy udział w małopolskim rynku pracy mają inwestorzy europejscy 

– oferowali oni 3/4 wszystkich miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym (ok. 72 

tys.). Wśród nich największą rolę odgrywają podmioty z krajów unijnej „piętnastki”, na 

czele z Francją, Wielką Brytanią i Niemcami, które łącznie oferują ponad 68 tys. miejsc 

pracy. Biorąc jednak pod uwagę pojedyncze kraje, to wymienione państwa europejskie 

przegrywają pod względem liczby zatrudnionych osób z inwestorami ze Stanów 

Zjednoczonych (17,5 tys.). Firmy pozostałych regionów i państw mają znaczenie 

marginalne w kształtowaniu rynku pracy województwa, wspomnieć można o podmiotach 

azjatyckich, które łącznie zatrudniają 3,6 tys. osób, z czego najwięcej przedsiębiorstwa 

izraelskie (1,2 tys.), japońskie (1,1 tys.) oraz singapurskie (1,0 tys.). 

Struktura zatrudnionych według działów PKD stanowi element różnicujący inwestorów 

z poszczególnych państw i regionów. O ile bowiem firmy europejskie oferują podobną 

liczbę miejsc pracy w przemyśle i budownictwie oraz usługach (odpowiednio 40,4% oraz 

38,2% wszystkich tworzonych przez inwestorów z Europy), a pozostałe 21,3% stanowią 

miejsca pracy w handlu, to w przypadku inwestorów amerykańskich zdecydowanie 

przeważają usługi (62,4%) nad przemysłem (36%), zaś handel ma znaczenie marginalne 

(1,6%). Jeszcze inna struktura zatrudnienia cechuje firmy azjatyckie, z dominacją 

zatrudnienia w przemyśle (76,9%) nad handlem i usługami (odpowiednio 20,4% oraz 

2,7%).  

Zatrudnienie według działów i sekcji PKD 

Od wielu lat kapitał zagraniczny w Małopolsce w największym stopniu lokuje się 

w przetwórstwie przemysłowym, czego konsekwencją jest także największa liczba miejsc 

pracy w sekcji C oferowana przez zagraniczne podmioty. W 2009 roku było ich 33,1 tys. 

(tab. 10.), przy czym zauważyć należy systematyczny spadek od 2005 roku (rys. 6.) Tylko 
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w latach 2008-2009 zatrudnienie w firmach zagranicznych tej sekcji w skali całego 

województwa zmniejszyło się o ok. 2,5 tys., co było w znacznej mierze konsekwencją 

prowadzonych zwolnień grupowych (szczegółowo opisane zostaną one w dalszej części 

raportu). Na kolejnych miejscach pod względem liczby oferowanych miejsc pracy w 2009 

roku znalazły się: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów (sekcja G) z 16 tys. 

zatrudnionych oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K) z niespełna 11 

tys. zatrudnionych. W obu przypadkach w ciągu ostatniej dekady notowany był 

systematyczny wzrost zatrudnienia z przedsiębiorstwach tych gałęzi gospodarki.  

W ostatnim tylko okresie 2008-2009 wyniósł on odpowiednio 0,5 tys. oraz 0,3 tys. Warto 

nadmienić, że w przypadku wymienionej działalności finansowej i ubezpieczeniowej 

podmioty zagraniczne dominują nad firmami polskimi, o czym świadczy 64% udział 

w zatrudnieniu w małopolskich firmach w tej gałęzi. 

Rys. 6. Zatrudnienie w firmach zagranicznych w latach 1998-2009 w wybranych 
działalnościach 
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Źródło: badania własne 

Liczba miejsc pracy w żadnej z pozostałych gałęzi nie przekracza 10 tys., a są to kolejno: 

informacja i komunikacja (9,9 tys.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

(9 tys.), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (3,9 tys.), 

budownictwo (3,6 tys.), działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca (2,3 tys.), transport i gospodarka magazynowa (1,9 tys.) oraz wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,2 tys.). W pozostałych zatrudnienie 
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w firmach z kapitałem zagranicznym w 2009 roku nie przekraczało 1 tysiąca. Zmiany 

wielkości zatrudnienia w wymienionych powyżej sekcjach cechowała pozytywna 

tendencja. W stosunku do 2008 roku w każdym przypadku obserwowano wzrost liczby 

miejsc pracy, a największy w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (0,6 tys.) 

oraz budownictwie (0,3 tys.). Wyjątek stanowi wytwarzanie energii (sekcja D), w której 

zanotowano nieznaczny spadek. 

Wspomniana powyżej dominacja kapitału zagranicznego nad firmami polskimi pod 

względem liczby miejsc pracy, obserwowana w finansach i ubezpieczeniach, nie jest 

jedynym takim przypadkiem w Małopolsce. Dotyczy to również usług komunikacyjnych 

(sekcja J), gdzie firmy zagraniczne oferują 63,5% wszystkich miejsc pracy (rys. 7.). 

W obrębie pozostałych sekcji zatrudnienie w firmach zagranicznych jest każdorazowo 

mniejsze aniżeli w podmiotach z polskim kapitałem, przy czym udział tych pierwszych jest 

relatywnie wysoki również w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (31,2%), 

działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (19,3%) oraz 

w przetwórstwie przemysłowym (20,1%). 

Rys. 7. Udział firm z kapitałem zagranicznym w ogólnej liczbie pracujących w wybranych 
działalnościach w województwie małopolskim 
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Największe pod względem liczby miejsc pracy, wśród firm zagranicznych w przetwórstwie 

przemysłowym, były przede wszystkim podmioty zajmujące się produkcją metali, 

z dominującą rolą największego zagranicznego pracodawcy w Małopolsce – firmy 

ArcelorMittal Poland oraz zakładów z nią powiązanych kapitałowo. Obserwowana tam 

w ostatnich latach restrukturyzacja zatrudnienia zaowocowała zmniejszeniem się liczby 

pracujących w tym dziale przemysłu. W okresie 2008-2009 spadek ten wyniósł ponad 

tysiąc osób. Spośród pozostałych działów przetwórstwa przemysłowego największy udział 

w rynku pracy w 2009 roku miały: produkcja samochodów osobowych, przyczep i naczep, 

produkcja artykułów spożywczych oraz produkcja metalowych wyrobów gotowych 

(odpowiednio 4,1 tys., 3,6 tys. oraz 3,1 tys. miejsc pracy). Na dalszych pozycjach 

z zatrudnieniem powyżej 1 tys. znalazły się kolejno branże: produkcja wyrobów 

z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcja urządzeń elektrycznych, 

produkcja wyrobów tytoniowych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja napojów i wreszcie produkcja 

maszyn i urządzeń gdzie indziej nieklasyfikowana. Spośród wymienionych największe 

negatywne zmiany w okresie 2008-2009 nastąpiły w produkcji maszyn i urządzeń gdzie 

indziej nie klasyfikowanej, produkcji samochodów osobowych, urządzeń elektrycznych 

oraz wyrobów tytoniowych – w przypadku pierwszego działu redukcja zatrudnienia objęła 

300 osób, a w pozostałych trzech –  ponad 100 osób w każdym. Jeszcze gorsza sytuacja 

wystąpiła w branży farmaceutycznej. W ostatnim okresie nastąpił tu spadek zatrudnienia 

o połowę, z poziomu 1,7 tys. w 2008 roku do 0,8 w 2009 roku. Główną przyczyną były 

zwolnienia w jednym tylko zakładzie – Plivie Kraków, która w 2008 roku zatrudniała ponad 

1,5 tys. pracowników, podczas gdy roku później nieco ponad 700. Najbardziej pozytywne 

zmiany, związane ze wzrostem zatrudnienia o ponad 200 osób, miały natomiast miejsce 

w firmach zajmujących się produkcją artykułów spożywczych. 

Na kolejną pod względem liczby miejsc pracy branżę składa się przede wszystkim 

zatrudnienie w handlu detalicznym, w którym w 2009 roku zatrudnionych było 11,6 tys. 

pracowników, przy czym w stosunku do 2008 roku zwiększyło się ono o 0,5 tys. Taka 

sama tendencja obserwowana była w dwóch pozostałych działach tej sekcji. 
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Tab. 10. Struktura zatrudnienia w firmach zagranicznych w 2009 roku według sekcji  
i działów PKD 2007 

PKD Sekcja / dział 
Liczba 

zatrudnionych 
w tys. 

Odsetek 
zatrudnienia 

w danej 
sekcji 

Odsetek 
zatrudnienia 

ogółem 

C Przetwórstwo przemysłowe 33,1 100,0 35,0 

24 produkcja metali 6,2 18,8 6,6 

29 
produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep 

4,1 12,4 4,3 

10 produkcja artykułów spożywczych 3,6 10,9 3,8 

25 
produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń 

3,2 9,8 3,4 

23 
produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

2,9 8,8 3,1 

27 produkcja urządzeń elektrycznych 2,0 6,1 2,1 

12 produkcja wyrobów tytoniowych  1,7 5,1 1,8 

18 
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników 
informacji 

1,5 4,4 1,6 

22 
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

1,5 4,4 1,5 

11 produkcja napojów  1,4 4,1 1,4 

28 
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

1,2 3,6 1,2 

G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów  

16,0 100,0 16,9 

47 handel detaliczny  11,6 72,6 12,3 

46 handel hurtowy 4,1 25,7 4,3 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11,0 100,0 11,6 

64 
finansowa działalność usługowa,  
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych  

9,6 87,6 10,1 

65 
ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze 
emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego  

1,4 12,3 1,4 

F Budownictwo 3,6 100,0 3,8 

42 
roboty związane z budową obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej 

2,3 63,1 2,4 

J Informacja i komunikacja 9,9 100,0 10,5 

62 
działalność związana z oprogramowaniem  
i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana 

5,1 51,2 5,4 

61 telekomunikacja 2,1 21,6 2,3 

63 działalność usługowa w zakresie informacji 1,2 11,6 1,2 
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PKD Sekcja / dział 
Liczba 

zatrudnionych 
w tys. 

Odsetek 
zatrudnienia 

w danej 
sekcji 

Odsetek 
zatrudnienia 

ogółem 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

9,1 100,0 9,6 

69 
działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa  
i doradztwo podatkowe 

6,2 68,4 6,6 

71 
działalność w zakresie architektury  
i inżynierii; badania i analizy techniczne 

1,8 19,8 1,9 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 

3,9 100,0 4,2 

56 
działalność usługowa związana  
z wyżywieniem 

2,4 60,0 2,5 

55 zakwaterowanie 1,6 40,0 1,7 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

2,3 100,0 2,4 

H Transport i gospodarka magazynowa 2,0 100,0 2,1 

49 transport lądowy oraz transport rurociągowy 1,5 76,4 1,6 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

1,2 100,0 1,2 

L 
Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

0,5 100,0 0,5 

 Ogółem 94,5 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

W działalności finansowej i ubezpieczeniowej największy udział (ok. 90%) mają miejsca 

pracy w finansowej działalności usługowej, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych, która skupia 9,2 tys. osób. Także i w tym przypadku w okresie 2008-2009 

nastąpił wzrost zatrudnienia o ponad 300 pracowników, co stanowiło tendencję odwrotną 

do tej obserwowanej w innym dziale tej sekcji – ubezpieczeniach, reasekuracji oraz 

funduszach emerytalnych, gdzie w analogicznym okresie doszło do redukcji zatrudnienia 

o ok. 100 osób (z 1,4 do 1,3 tys.). 

W przypadku pozostałych działów obserwowane zmiany w większości miały charakter 

pozytywny, z największą dynamiką w przypadku robót budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynków (wzrost z 0,4 do 0,7 tys.), działalności prawniczej, rachunkowo-

księgowej i doradztwie podatkowym (z 5,7 do 6,2 tys.), działalności związanej 

z administracyjną obsługą biura (z 0,5 do 0,7 tys.) oraz działalności usługowej związanej 

z wyżywieniem (z 2,2 do 2,4 tys.). 
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Zatrudnienie według poziomu zaawansowania technologicznego 

Obok charakteru ilościowego wpływu na rynek pracy, ważne jest poznanie cech 

jakościowych tworzonych miejsc pracy. Jednym z elementów tej oceny jest poznanie 

stopnia zaawansowania technologicznego oraz wykorzystania nowoczesnej wiedzy przez 

te podmioty. Informacja taka pomocna jest m.in. w ocenie, na ile firmy inwestujące 

w Małopolsce przyczyniają się do unowocześniania regionalnej gospodarki. 

W 2009 roku, spośród przeszło 33 tys. miejsc pracy w zagranicznych firmach branży 

przemysłowej, największy udział miały te należące do kategorii przemysłu średnio-niskiej 

techniki (medium-low technology) – 43%, kolejno niskiej techniki (low technology) – 30%, 

a miejsca pracy w bardziej zaawansowanych technologicznie zakładach stanowiły mniej 

niż 1/3 wszystkich, z marginalnym udziałem najbardziej zaawansowanych (miejsca pracy 

w firmach high-technology – 4%)7 (rys. 8.). Co charakterystyczne, w stosunku do 2008 

roku największa dynamika zmian cechowała kategorię najbardziej zaawansowanych 

technologicznie podmiotów, w których zatrudnienie zmniejszyło się z 1,8 do 1,2 tys. osób, 

a zatem dynamika ta wyniosła -56%. Jednocześnie jedyną kategorią firm, w której 

w analizowanym okresie odnotowano wzrost wielkości zatrudnienia, była ta najniżej 

zaawansowana technologicznie (low technology), w której zatrudnienie nieznacznie 

zwiększyło się z 9,8 do 9,9 tys. osób. Tym samym w latach 2008-2009 udział miejsc pracy 

w firmach najbardziej zaawansowanych technologicznie wśród ogółu miejsc pracy 

w przedsiębiorstwach przemysłowych zmalał o jeden punkt procentowy (z 5 do 4%), 

a w firmach najsłabiej zaawansowanych wzrósł o dwa punkty (z 28 do 30%). 

                                                 

7
Europejskie biuro statystyki (EUROSTAT) dokonało klasyfikacji działalności gospodarczych 
według ich zaawansowania technologicznego (technological intensity) na poziomie działów PKD 
2007 w sposób następujący: działy 21 i 26 zaliczono do przemysłów wysokiej techniki (high-
technology), działy 20 oraz 27-30 do przemysłów średnio-wysokiej techniki (medium-high-
technology), działy 19, 22-25 oraz 33 do działów średnio-niskiej techniki (medium-low-
technology) zaś działy 10-18 oraz 31-32 zaliczono do przemysłów niskiej techniki (low-
technology). Szczegółowe wyjaśnienie klasyfikacji: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf
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Rys. 8. Zatrudnienie w zagranicznych firmach przemysłowych i usługowych według 
poziomu zaawansowania technologicznego 
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Źródło: badania własne 

Wśród miejsc pracy w podmiotach usługowych obserwowana była przewaga firm 

w większym stopniu opartym na wiedzy (knowledge-intensive services), które w 2009 roku 

oferowały 31,3 tys. miejsc pracy. Pozostałe, w mniejszym stopniu wykorzystujące 

nowoczesną wiedzę i umiejętności (less-knowledge-intensive services), zatrudniały 

kolejnych 24,2 tys. osób. W obu grupach podmiotów, w okresie 2008-2009, nastąpił 

bardzo zbliżony wzrost wielkości zatrudnienia o 1,1 tys. w każdym przypadku, a tym 

samym proporcje między miejscami pracy w bardziej i mniej nowoczesnych placówkach 

nie zmieniły się. 

Zwolnienia grupowe 

Analizując wielkość zatrudnienia w podmiotach z kapitałem zagranicznym szczególną 

uwagę należy zwrócić na formę redukcji zatrudnienia, jaką stanowią zwolnienia grupowe. 

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w 2009 roku objęły one 

w sumie 5,4 tys. osób na terenie województwa małopolskiego, z czego ok. 2 tys., czyli 

37%, stanowili pracownicy firm z kapitałem zagranicznym. Jest to negatywna zmiana 

w stosunku do lat poprzednich. W 2008 roku ta forma redukcji zatrudnienia objęła bowiem 
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w całym regionie 1,5 tys. osób, wśród których 250 osób stanowili pracownicy podmiotów 

z kapitałem zagranicznym. 

Na całkowitą wielkość zwolnień grupowych w omawianych firmach w 2009 roku 

największy wpływ miała redukcja zatrudnienia w kilku dużych podmiotach. Przede 

wszystkim w krakowskich zakładach farmaceutycznych Pliva (obecnie kapitał izraelski), 

gdzie w 2009 roku nastąpiły duże zwolnienia – ponad 600 osób. Stanowiło to 50% 

całkowitej wielkości kadry z 2008 roku. Na kolejnych miejscach znalazł się firmy: 

amerykański Slag Recycling z siedzibą w Krakowie – 214 osób oraz tarnowska Fabryka 

Silników Elektrycznych Tamel (kapitał singapurski) – 191 osób. Zwolnienia grupowe na 

poziomie przekraczającym 100 pracowników objęły Bank BPH – 136 osób (obecnie 

kapitał amerykański), a także zlokalizowaną w Krakowie spółkę Sprzęt Transport – 124 

osoby, kontrolowaną przez kapitał hiszpański. 

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja kadrowa największego zagranicznego 

pracodawcy w regionie – grupy ArcelorMittal Poland. W 2009 roku całkowite zatrudnienie 

w małopolskich firmach należących do grupy zmniejszyło się o ok. 1,4 tys. (z poziomu 

niemal 7,4 tys. do niespełna 6 tys.), co stanowiło realizację polityki pracodawcy 

polegającej na dostosowywaniu poziomu zatrudnienia do koniunktury na rynku stali (od IV 

kwartału 2008 roku koniunktura ta uległa znacznemu pogorszeniu8). Redukcja 

zatrudnienia dokonywała się przede wszystkim wskutek realizacji programu dobrowolnych 

odejść, natomiast w wyniku zwolnień grupowych w 2009 roku pracę straciło w sumie 207 

osób, z czego najwięcej – 134 osoby – w samym kombinacie metalurgicznym, a pozostałe 

w spółkach ArcelorMittal Tubular Products (60) oraz ArcelorMittal Service Group (13). 

                                                 

8
 Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, w wywiadzie dla branżowego 
portalu wnp.pl odnosząc się do trendów na rynku stali stwierdził: „od 2004 roku do III kwartału 
2008 roku notowaliśmy spójnie zwyżkowe trendy, przy wsparciu silnej światowej gospodarki. Od 
ostatniego kwartału 2008 roku sytuacja jest odwrotna – gigantyczny spadek popytu, który 
wymusił na przemyśle światowym prowadzenie działalności na poziomie 50 proc. mocy 
produkcyjnych lub poniżej”. http://www.wnp.pl/artykuly/prezes-arcelormittal-poland-nie-
dostrzegamy-znaczacej-poprawy-w-bliskiej-perspektywie,5752_0_0_1_0.html 

 

http://www.wnp.pl/artykuly/prezes-arcelormittal-poland-nie-dostrzegamy-znaczacej-poprawy-w-bliskiej-perspektywie,5752_0_0_1_0.html
http://www.wnp.pl/artykuly/prezes-arcelormittal-poland-nie-dostrzegamy-znaczacej-poprawy-w-bliskiej-perspektywie,5752_0_0_1_0.html
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5 Kraje pochodzenia kapitału 

W okresie zmniejszającego się napływu kapitału zagranicznego do województwa 

małopolskiego, istotne jest przyjrzenie się, z jakich kierunków trafia on do regionu oraz 

z których kierunków nastąpiło osłabienie napływu inwestycji. Pozwala to podejmować 

aktywne działania na polu przyciągania nowych i wspierania obecnych inwestorów (m. in. 

poprzez ukierunkowywanie działań biur obsługi inwestora).  

Tab. 11. Struktura inwestycji zagranicznych według krajów pochodzenia oraz rodzaju 
działalności w 2009 roku 

Lp. Kraj 

Inwestycje 
ogółem 

Przemysł 
i budownictwo 

Handel Usługi 

mln 
USD 

% 
mln 
USD 

% 
mln 
USD 

% 
mln 
USD 

% 

 Europa 783,3 79,2 310,8 81,6 74,6 96,5 398,0 74,9 

1. Niemcy 162,9 16,5 20,9 5,5 22,0 28,5 120,0 22,6 

2. Francja 153,9 15,5 108,6 28,5 41,3 53,4 3,9 0,7 

3. Węgry 132,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 132,0 24,8 

4. Austria 67,6 6,8 7,3 1,9 0,0 0,0 60,3 11,3 

5. Wielka Brytania 66,7 6,7 65,7 17,3 0,1 0,1 0,9 0,2 

6. Hiszpania 37,3 3,8 0,0 0,0 0,3 0,3 37,1 7,0 

7. Litwa 22,8 2,3 22,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Irlandia 19,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,9 3,7 

9. Dania 17,3 1,8 16,8 4,4 0,5 0,6 0,0 0,0 

10. Niderlandy 17,0 1,7 16,8 4,4 0,0 0,1 0,1 0,0 

11. Luksemburg 16,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 3,0 

12. Czechy 15,1 1,5 15,1 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Portugalia 13,0 1,3 11,9 3,1 1,1 1,5 0,0 0,0 

14. Szwajcaria 12,4 1,3 12,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Szwecja 12,2 1,2 2,2 0,6 8,3 10,8 1,7 0,3 

16. Włochy 9,5 1,0 4,6 1,2 0,0 0,0 5,0 0,9 

17. Belgia 4,3 0,4 3,8 1,0 0,0 0,0 0,5 0,1 

18. Norwegia 1,9 0,2 1,9 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 pozostałe kraje 1,4 0,1 0,0 0,0 0,9 1,1 0,5 0,1 

 Ameryka Północna 141,2 14,3 57,4 15,1 0,0 0,0 83,7 15,8 

1. USA 139,7 14,1 57,4 15,1 0,0 0,0 82,3 15,5 

2. Kanada 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,3 

 Azja 63,2 6,4 10,7 2,8 2,7 3,5 49,7 9,4 

1. Izrael 36,2 3,7 4,3 1,1 0,0 0,0 31,9 6,0 
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Lp. Kraj 
Inwestycje 

ogółem 
Przemysł 

i budownictwo 
Handel Usługi 

2. Chiny 16,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 3,1 

3. Japonia 7,4 0,8 4,7 1,2 2,7 3,5 0,0 0,0 

4. Singapur 1,7 0,2 1,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Indie 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,2 

 Pozostałe kraje 2,0 0,2 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Australia 1,3 0,1 1,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Brak informacji o 
kraju pochodzenia 

0,7 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Ogółem 989,6 100,0 380,8 100,0 77,3 100,0 531,4 100,0 

Źródło: Badania własne 

Tab. 12. Struktura inwestycji zagranicznych w latach 1989-2009 według krajów 
pochodzenia oraz rodzaju działalności 

Lp. Kraj 

Inwestycje 
ogółem 

Przemysł 
i budownictwo 

Handel Usługi 

mln USD % mln USD % mln USD % mln USD % 

 Europa 8 877,1 68,3 4 202,4 68,3 1 110,8 94,2 3 563,9 62,9 

1. Niemcy 2 749,0 21,2 752,0 12,2 309,86 26,3 1 687,1 29,8 

2. Wielka Brytania 1 558,0 12,0 1 090,9 17,7 234,54 19,9 232,6 4,1 

3. Francja 1 161,4 8,9 706,0 11,5 291,77 24,7 163,5 2,9 

4. Austria 463,1 3,6 132,6 2,2 19,69 1,7 310,9 5,5 

5. Dania 434,3 3,3 395,0 6,4 2,16 0,2 37,2 0,7 

6. Czechy 346,0 2,7 341,3 5,5 4,70 0,4 0,0 0,0 

7. Węgry 277,5 2,1 0,5 0,0 0,10 0,0 276,9 4,9 

8. Niderlandy 269,7 2,1 50,5 0,8 93,87 8,0 125,3 2,2 

9. Irlandia 246,8 1,9 1,7 0,0 0,16 0,0 244,9 4,3 

10. Chorwacja 233,0 1,8 233,0 3,8 0,00 0,0 0,0 0,0 

11. Belgia 183,4 1,4 81,4 1,3 0,00 0,0 102,0 1,8 

12. Szwajcaria 162,5 1,3 75,1 1,2 4,68 0,4 82,7 1,5 

13. Szwecja 144,1 1,1 36,9 0,6 24,04 2,0 83,2 1,5 

14. Włochy 131,6 1,0 114,1 1,9 10,25 0,9 7,2 0,1 

15. Portugalia 124,9 1,0 55,5 0,9 69,35 5,9 0,0 0,0 

16. Luksemburg 117,5 0,9 0,0 0,0 0,02 0,0 117,5 2,1 

17. Hiszpania 100,8 0,8 33,1 0,5 3,30 0,3 64,4 1,1 

18. Norwegia 68,2 0,5 40,3 0,7 25,70 2,2 2,3 0,0 

19. Finlandia 32,0 0,2 16,3 0,3 7,50 0,6 8,2 0,1 

20. Litwa 22,8 0,2 22,8 0,4 0,00 0,0 0,0 0,0 
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Lp. Kraj 

Inwestycje 
ogółem 

Przemysł 
i budownictwo 

Handel Usługi 

mln USD % mln USD % mln USD % mln USD % 

21. Liechtenstein 22,2 0,2 22,2 0,4 0,00 0,0 0,0 0,0 

 pozostałe kraje 28,4 0,1 1,4 0,0 9,09 0,7 17,9 0,3 

 Ameryka Północna 3 311,4 25,5 1 619,7 26,3 37,1 3,1 1 654,6 29,2 

1. USA 3 287,4 25,3 1 611,0 26,2 33,12 2,8 1 643,3 29,0 

2. Kanada 23,3 0,2 7,9 0,1 4,00 0,3 11,4 0,2 

 pozostałe kraje 0,8 0,0 0,8 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

 Azja 540,0 4,2 260,4 4,2 3,6 0,3 276,0 4,9 

1. Izrael 280,8 2,2 23,3 0,4 0,10 0,0 257,4 4,5 

2. Japonia 90,6 0,7 86,6 1,4 3,28 0,3 0,7 0,0 

3. Turcja 79,1 0,6 79,1 1,3 0,00 0,0 0,0 0,0 

4. Singapur 55,0 0,4 55,0 0,9 0,00 0,0 0,0 0,0 

5. Chiny 16,8 0,1 0,0 0,0 0,20 0,0 16,6 0,3 

6. Korea 16,4 0,1 16,4 0,3 0,00 0,0 0,0 0,0 

 pozostałe kraje 1,3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 1,3 0,0 

 Pozostałe kraje 144,9 1,1 56,8 0,9 23,5 2,0 64,6 1,1 

1. Australia 118,2 0,9 56,5 0,9 4,23 0,4 57,5 1,0 

2. RPA 26,5 0,2 0,0 0,0 19,32 1,6 7,1 0,1 

 pozostałe kraje 0,3 0,0 0,3 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

 
Instytucje 
międzynarodowe 

88,3 0,7 9,2 0,1 0,0 0,0 79,1 1,4 

 
Brak informacji o kraju 
pochodzenia 

32,5 0,3 2,2 0,0 4,6 0,4 25,7 0,5 

Ogółem 12 994,3 100,0 6 150,8 100,0 1 179,6 100,0 5 663,9 100,0 

Źródło: Badania własne 

Podobnie jak w poprzednich latach głównym kierunkiem napływu kapitału zagranicznego 

do Małopolski były kraje europejskie. W analizowanym okresie pochodziło stąd 79,2% 

ogółu zainwestowanych środków (tab. 11.). Na drugim miejscu plasuje się Ameryka 

Północna, a oprócz tego kierunku zidentyfikowano inwestorów pochodzących z Azji  

i Australii oraz niewielki udział kapitału o międzynarodowym statusie. Dominacja Europy 

była większa niż dla całego okresu 1998-2009, kiedy to udział europejskich inwestycji 

wynosił 68,3% (tab. 12.). 

Inwestycje pochodzące z trzech państw: Niemiec, Francji i Węgier, stanowiły w 2009 roku 

57,3% wszystkich inwestycji europejskich w Małopolsce (45,3% wartości wszystkich 

inwestycji w analizowanym roku), a inwestycje dla każdego z tych krajów przekraczały 

poziom 100 mln USD. W porównaniu z całym okresem, ten jeden rok był szczególny ze 
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względu na duże zaangażowanie kapitału węgierskiego w budowę CH Bonarka 

w Krakowie. Brakuje natomiast w liderującej trójce Wielkiej Brytanii, skąd przez ostatnie 

13 lat napłynęło 12% wszystkich środków inwestycyjnych, co dawało jej miejsce wśród 

trzech największych europejskich źródeł kapitału zagranicznego w Małopolsce. Wysoki 

udział kapitału węgierskiego przesuwa ten kierunek inwestowania do pierwszej dziesiątki. 

Mając na uwadze specyfikę analizy inwestycji dla jednego roku kalendarzowego 

zaznaczyć trzeba, że nie zidentyfikowano transakcji angażujących kapitał powyżej 

1 mln USD z takich państw jak Słowenia, Bułgaria, Chorwacja, Liechtenstein, Rosja, 

Rumunia i Ukraina, choć takie pochodzenie zidentyfikowano w latach poprzednich. 

Większym zaangażowaniem niż w poprzednim okresie cechowały się projekty 

finansowane przez inwestorów hiszpańskich (głównie w budownictwie, wynajmie 

powierzchni biurowej i komercyjnej, działalności wspierającej transport lądowy) czy 

litewskich (budownictwo drogowe). Na 21 państw europejskich aż 19 stanowiła w roku 

2009 grupa krajów należących do Unii Europejskiej, co stanowiło 98,5% sumy wszystkich 

zaangażowanych w Małopolsce środków z Europy. Spoza państw unijnych największe 

projekty (na poziomie 12,4 mln USD) finansowane były ze źródeł szwajcarskich. 

Na czwartej pozycji pod względem wielkości zaangażowanego kapitału, i zarazem na 

pierwszej wśród krajów półkuli zachodniej, uplasowali się inwestorzy z USA. Ich 

największe projekty inwestycyjne skupiały się na produkcji wyrobów tytoniowych, 

produkcji wyrobów aluminiowych oraz produkcji opakowań. Inwestycje amerykańskie na 

poziomie 139,7 mln USD w roku 2009 ustępują tylko niemieckim i francuskim. Jednak 

udział inwestorów amerykańskich w tym jednym roku kalendarzowym był mniejszy niż  

w całym okresie badania inwestycji zagranicznych w Małopolsce i wyniósł 14,1% (w całym 

okresie jest to 25,3%) przy podobnym poziomie inwestowania. 

Nakłady inwestycyjne przekraczające 10 mln USD ponieśli przedsiębiorcy z 18 krajów 

(tab. 14). Były to głównie kraje europejskie, a poza tym USA, Izrael i Chiny. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że po raz pierwszy w historii pojawiły się w Małopolsce znaczące nakłady 

kapitału chińskiego. Z innych państw leżących w Azji stałym kierunkiem pochodzenia 

kapitału zagranicznego jest Izrael, natomiast relatywnie mniejsze znaczenie ma  

w Małopolsce kapitał japoński. Łącznie inwestorzy z Azji w 2009 roku odpowiadają za 

6,4% wszystkich inwestycji. 

Największym zróżnicowaniem krajów pochodzenia inwestorów cechuje się działalność 

usługowa. Największą rolę, podobnie zresztą jak w pozostałych sektorach, odgrywają 

firmy europejskie. Wynika to z dużego zaangażowania w 2009 roku inwestorów z Węgier, 

Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Danii oraz Luksemburga. Na ponad 15% udział inwestycji 
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północnoamerykańskich składają się głównie projekty firm z USA. Wyższy niż 

w pozostałych sektorach gospodarki jest w usługach udział podmiotów z krajów 

azjatyckich. W przemyśle i budownictwie 82% inwestycji dokonanych w 2009 roku 

pochodziło z krajów europejskich. Liderami byli inwestorzy z Francji i Wielkiej Brytanii. 

Znaczący jest ponadto udział podmiotów z USA. W tym sektorze pięć najbardziej 

aktywnych źródeł napływu kapitału stanowiło łącznie 72,3% całości inwestycji. W handlu 

w 2009 roku dominował kapitał francuski i niemiecki. Znaczne kwoty przeznaczyli na 

projekty zlokalizowane w Małopolsce również inwestorzy ze Szwecji oraz Japonii. 

Dominacja kapitału europejskiego jest w tym sektorze najbardziej widoczna (96,5%). 

Udział pierwszej piątki całkowitej wartości inwestycji przekracza 97%. 

Porównanie kierunków napływu kapitału do Małopolski i Polski ujawnia specyfikę regionu. 

Podobnie jak w przypadku Małopolski, największe inwestycje napłynęły do Polski  

z Niemiec (21,7%), wyprzedzając wyraźnie kapitał francuski, którego udział wyniósł  

w Polsce 14,0%9. Odmiennie sytuacja kształtowała się w przypadku kolejnych krajów.  

W Małopolsce, znacznie większa była rola inwestorów z USA i Węgier. Specyfika 

regionalna Małopolski w 2009 roku wyraża się również w silniejszej niż na poziomie kraju 

aktywności kapitału pochodzącego z Litwy, Irlandii i Danii. 

                                                 

9
 Informacja PAIiIZ na temat inwestycji zagranicznych w 2009 roku dostępna na stronie 
http://www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagraniczne 
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6 Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych 

Inwestorzy zagraniczni w niejednakowym stopniu obecni są w przestrzeni województwa 

małopolskiego. Zróżnicowanie to dobrze oddaje charakterystyka w skali powiatowej, która 

w przybliżeniu odpowiada wielkości lokalnych rynków pracy. W pierwszej kolejności 

przedstawiony zostanie stopień zaangażowania inwestorów zagranicznych 

w poszczególnych powiatach Małopolski, z wykorzystaniem informacji o wielkości 

nakładów inwestycyjnych, a następnie w oparciu o dane dotyczące liczby zatrudnionych 

osób. Pokrótce scharakteryzowana zostanie również obecność kapitału zagranicznego 

w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz pozostałej części regionu, co pozwoli 

zwrócić uwagę na wyraźne ciążenie zagranicznych firm w kierunku stolicy województwa. 

Wysokość nakładów inwestycyjnych w firmach z kapitałem zagranicznym w Małopolsce 

wyniosła w 2009 roku niemal 990 mln USD, co stanowiło 7,5% całkowitej wielkości 

nakładów poniesionych w okresie 1989-2009. Zdecydowanie największa część tej sumy – 

711,6 mln USD, tj. 72% całkowitych nakładów w regionie, przypadło na Kraków, a razem 

z powiatem ziemskim krakowskim było to ponad 78% (tab. 13.). Na kolejnych miejscach 

znalazły się powiaty: oświęcimski (38,1 mln USD), wielicki (29,7 mln USD), miasto Tarnów 

(28,8 mln USD) oraz powiat myślenicki (22,1 mln USD). W pozostałych wielkość ta 

kształtowała się poniżej 20 mln USD, z najniższymi wartościami w powiatach suskim, 

tatrzańskim, dąbrowskim, miechowskim i proszowickim. W dwóch ostatnich obszarach 

wartość ta była najniższa w całym województwie i osiągnęła jedynie 0,4 mln USD 

w każdym z nich. 

Uwzględniając zróżnicowanie wielkościowe poszczególnych powiatów obliczony został 

wskaźnik wielkości nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (tab. 14.). 

Jego średnia wartość dla całej Małopolski wynosi 3,9 tys. USD, na co wpływ miał przede 

wszystkim wynik osiągnięty przez Kraków. Średnio na mieszkańca stolicy Małopolski 

w 2009 roku przypadło bowiem aż 11,3 tys. USD inwestycji zagranicznych. Na poziomie 

powyżej średniej regionalnej kształtowały się też wartości w powiatach brzeskim (6,0 tys. 

 USD), wielickim (4,6 tys. USD) i krakowskim ziemskim (4,0 tys. USD). W pozostałej, 

zdecydowanie bardziej licznej grupie powiatów, wartość nakładów w przeliczeniu na 

1 mieszkańca kształtowała się poniżej średniej wojewódzkiej, z najniższymi wynikami 

w peryferyjnych jednostkach, tj. powiatach dąbrowskim (0,2 tys. USD), suskim 

(0,1 tys. USD) oraz limanowskim (0,1 tys. USD). 
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Tab. 13. Inwestycje w firmach z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim  
w latach 1989-2009 według powiatów  

Lp. Powiat 

Wartość 
inwestycji  
w mln USD  

Wartość 
inwestycji 
greenfield  
w mln USD  

Wartość 
inwestycji 
greenfield  
w mln USD  

Inwestycje 
greenfield na 
mieszkańca 

2009 rok 2009 rok 1989-2009 1989-2009 

1. Kraków 711,6 398,1 2 466,8 3 267,3 

2. krakowski 62,8 37,7 349,5 1 379,4 

3. oświęcimski 38,1 8,8 108,9 709,1 

4. wielicki 29,7 29,7 506,0 4 583,8 

5. Tarnów 28,8 2,0 83,0 721,0 

6. myślenicki 22,1 8,3 177,8 1 481,9 

7. brzeski 19,8 9,7 202,6 2 219,0 

8. chrzanowski 19,7 17,3 206,6 1 618,6 

9. bocheński 18,4 1,9 40,1 392,2 

10. olkuski 14,7 12,4 148,3 1 302,1 

11. Nowy Sącz 5,7 1,4  63,5 751,5 

12. gorlicki 5,0 4,9  33,3 311,6 

13. tarnowski 4,1 1,7  32,2 164,4 

14. wadowicki 2,0 1,8 35,2 225,8 

15. nowosądecki 1,8 1,8 9,2 45,2 

16. nowotarski 1,6 1,6 17,4 93,9 

17. limanowski 1,1 1,1 8,7 70,2 

18. suski 0,7 0,7 5,9 71,5 

19. tatrzański 0,6 0,6 8,6 132,1 

20. dąbrowski 0,5 0,5 5,0 85,3 

21. miechowski 0,4 0,4 3,7 74,2 

22. proszowicki 0,4 0,4 1,8 41,3 

Ogółem 989,6 542,9 4 514,3 1 368,7 

Źródło: Badania własne 

Oprócz różnic w wielkości nakładów inwestycyjnych powiaty Małopolski różnią się również 

strukturą branżową zainwestowanego kapitału zagranicznego. W skali regionu największe 

nakłady inwestycyjne poniesiono w branży przemysłowej (47,3%), nieco tylko mniejsze 

w usługach (43,6%), a wyraźnie mniej pieniędzy trafiło do firm handlowych (9,1%) 

(tab. 14.). Na poziomie lokalnym poszczególne powiaty różnią się jednak wyraźnie w tym 

zakresie. W najliczniejszej grupie powiatów nakłady inwestorów zagranicznych w sektorze 

przemysłowym dominowały nad inwestycjami w pozostałych sektorach gospodarki, 
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stanowiąc ponad 50% całkowitej wielkości nakładów w powiecie (ponad 90% w powiatach 

myślenickim, brzeskim, wielickim oraz proszowickim, a w przedziale 50-90% 

w chrzanowskim, bocheńskim, krakowskim ziemskim, olkuskim, nowosądeckim ziemskim, 

gorlickim, oświęcimskim, miechowskim, tarnowskim ziemskim, Tarnowie i dąbrowskim). 

Dominacja wielkości nakładów inwestycyjnym w usługach miała miejsce w powiatach 

tatrzańskim (66,4%), Krakowie (60,5%) oraz limanowskim (56,9%). W jednym tylko 

powiecie – nowotarskim – dominują inwestycje w sektorze handlowym (51,9% wszystkich 

nakładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów poniesionych w tym województwie), 

a w pozostałych trzech – wadowickim, suskim oraz Nowym Sączu – analizowana 

struktura miała bardzo zrównoważony charakter – inwestycje w żaden z trzech sektorów 

nie przekraczały 50%. 

Tab. 14. Struktura inwestycji w firmach z kapitałem zagranicznym w województwie 
 małopolskim w latach 1989-2009 według powiatów  

Lp. Powiat 

Wartość inwestycji Struktura inwestycji (%) 

mln USD 
mln 
USD 

tys. 
USD na 
mieszka

ńca
*
 

Ogółem 

Przemysł 
+ 

Budownic
two 

Handel Usługi 

1989-2009 2009 rok 
1989-
2009 

1989-2009 

1. Kraków 8 528,8 711,6 11,30 65,6 29,8 9,7 60,5 

2. krakowski 1 004,5 62,8 3,96 7,7 85,4 3,5 11,1 

3. brzeski 548,7 19,8 6,01 4,2 96,3 1,8 1,9 

4. wielicki 512,5 29,7 4,64 3,9 93,4 2,7 3,9 

5. chrzanowski 334,5  19,7 2,62 2,6 89,5 7,3 3,2 

6. Nowy Sącz 315,6 5,7 3,73 2,4 47,5 12,5 40,0 

7. oświęcimski 309,7 38,1 2,02 2,4 70,9 8,2 20,9 

8. olkuski 308,6 14,7 2,71 2,4 84,6 11,7 3,7 

9. Tarnów 256,1 28,8 2,22 2,0 64,6 25,0 10,4 

10. myślenicki 254,0 22,1 2,12 2,0 96,1 1,2 2,8 

11. bocheński 169,3 18,4 1,66 1,4 87,1 3,0 9,8 

12. wadowicki 83,1 2,0 0,53 0,6 48,2 31,5 20,3 

13. nowosądecki 81,6 1,8 0,40 0,6 80,0 0,2 19,8 

14. tarnowski 81,2 4,1 0,41 0,6 64,7 22,8 12,5 

15. gorlicki 70,2 5,0 0,66 0,5 74,5 13,7 11,8 

16. nowotarski 43,1 1,6 0,23 0,4 26,3 51,9 21,8 

17. tatrzański 27,0 0,6 0,41 0,2  2,6 31,1 66,4 

18. proszowicki 18,3 0,4 0,42 0,1 90,2 – 9,8 

19. miechowski 16,4 0,4 0,33 0,1 65,3 19,5 15,2 
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20. dąbrowski 12,5 0,5 0,21 0,1 53,6 6,2 40,3 

21. limanowski 9,8 1,1 0,08 0,1 26,5 16,7 56,9 

22. suski 8,9 0,7 0,11 0,1 34,8 17,9 47,3 

Ogółem 12 994,3 989,6 3,94 100,00 47,3 9,1 43,6 

* 
 ludność faktycznie zamieszkała, stan na 31 XII 2009

 

** 
ogólna liczba pracujących w powiatach nie obejmuje podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób 

Źródło: Badania własne, dane o liczbie pracujących i ludności BDR GUS 

Z punktu widzenia lokalnych rynków pracy szczególne znaczenie ma liczba miejsc pracy 

oferowanych przez podmioty z kapitałem zagranicznym. Podobnie jak w przypadku 

wielkości nakładów inwestycyjnych, zjawisko to odznacza się silnym zróżnicowaniem 

obserwowanym na poziomie powiatów. 

Najwięcej miejsc pracy oferowanych przez firmy z kapitałem zagranicznym w 2009 roku 

istniało w Krakowie – 57,6 tys., co stanowiło 61% całkowitej liczby takich miejsc pracy 

w Małopolsce (tab. 15.). Na kolejnych pozycjach znalazły się powiaty: krakowski ziemski 

(7 tys.), Tarnów (3,7 tys.), olkuski oraz wielicki (odpowiednio 3,2 tys. oraz 3,1 tys.). 

W dalszych dziewięciu powiatach liczba pracujących w podmiotach z zagranicznym 

kapitałem mieściła się w przedziale 1-3 tys. i były to w kolejności malejącej: oświęcimski, 

myślenicki, Nowy Sącz, chrzanowski, brzeski, bocheński, wadowicki, gorlicki i tarnowski. 

Najniższe lokaty, podobnie jak pod względem wielkości nakładów inwestycyjnych, 

przypadła powiatom: limanowskiemu, suskiemu, proszowickiemu, miechowskiemu 

(w każdym przypadku liczba zatrudnionych wynosiła ok. 200 osób), a na końcu 

zestawienia znalazł się powiat dąbrowski (ok. 100 osób). 

Tab. 15. Zatrudnienie w firmach zagranicznych według powiatów i sektorów na koniec 
2009 roku 

Lp. Powiat 
Liczba 

zatrudnionych  
(tys.) 

Struktura pracujących (%) 

Ogółem 
Przemysł + 

Budownictwo 
Handel Usługi 

1. Kraków 57,6 61,0 30,8 18,0 51,2 

2. krakowski 7,0 7,4 66,7 6,8 26,5 

3. Tarnów 3,7 3,9 50,3 19,3 30,4 

4. olkuski 3,2 3,3 72,8 18,6 8,5 

5. wielicki 3,1 3,3 79,7 7,8 12,5 

6. oświęcimski 2,8 2,9 62,2 15,0 22,7 

7. myślenicki 2,7 2,9 92,5 2,2 5,3 

8. Nowy Sącz 2,7 2,8 30,3 24,3 45,4 

9. chrzanowski 2,4 2,6 73,2 13,4 13,3 

10. brzeski 1,7 1,8 79,8 9,6 10,6 
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11. bocheński 1,7 1,8 88,9 2,3 8,8 

12. wadowicki 1,2 1,3 32,1 28,6 39,2 

13. gorlicki 1,2 1,3 58,6 13,3 28,1 

14. tarnowski 1,1 1,2 68,1 30,9 0,9 

15. tatrzański 0,6 0,7 1,1 22,0 76,9 

16. nowotarski 0,5 0,6 22,4 36,5 41,1 

17. nowosądecki 0,3 0,3 46,8 2,0 51,2 

18. limanowski 0,2 0,2 11,5 24,7 63,9 

19. suski 0,2 0,2 54,4 13,5 32,2 

20. proszowicki 0,2 0,2 75,8 0,0 24,2 

21. miechowski 0,2 0,2 49,7 21,4 29,0 

22. dąbrowski 0,1 0,1 0,0 51,2 48,8 

 Razem 94,5 100,0 43,7 16,3 40,0 

Źródło: Badania własne 

Wskaźnikiem charakteryzującym znaczenie inwestorów zagranicznych dla lokalnego 

rynku pracy jest udział pracujących w tych firmach wśród ogółu pracujących10 poza 

rolnictwem (tab. 16., rys. 9.). Najwyższą jego wartość w 2009 roku zanotowano 

w powiatach krakowskim ziemskim (20,8%), Krakowie (20,2%) oraz sąsiadującym z nimi 

powiecie wielickim (19,2%). Ponadprzeciętnie wysoki był on również w myślenickim 

(14,4%) i brzeskim (14,4%). Z kolei na marginalnym, nieprzekraczającym 2% poziomie, 

kształtował się w suskim, limanowskim, dąbrowskim oraz w Nowym Sączu. Należy dodać, 

że opisana kolejność, zarówno jeśli chodzi o powiaty o najwyższych, jak i najniższych 

wartościach wskaźnika, nie jest zjawiskiem nowym, lecz pewnym utrwalonym obrazem, 

obserwowanym w podobnym kształcie także w 2008 roku i w latach wcześniejszych. 

                                                 

10
 Bez firm do 9 pracujących, dla których brak jest danych. 
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Rys. 9. Udział firm z kapitałem zagranicznym na lokalnych rynkach pracy 

 

Źródło: badania własne 

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce odznaczają się wyraźnym ciążeniem w kierunku 

stolicy województwa. Elementami, które dodatkowo determinują to rozmieszczenie, są 

ponadto: dotychczasowy poziom rozwoju gospodarczego, tradycje uprzemysłowienia oraz 

dostępność komunikacyjna. Takie uwarunkowanie rozmieszczenia inwestycji może 

prowadzić do sytuacji, w której obszary dobrze rozwinięte są dodatkowo wzmacniane 

przez napływający kapitał i nowe miejsca pracy, co zwiększa jeszcze ich przewagę nad 

pozostałymi obszarami. 
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Tab. 16. Zatrudnienie w firmach zagranicznych według powiatów na koniec 2009 roku 

Lp. Powiat 
Liczba 

mieszkańców 
(tys.)* 

Pracujący poza 
rolnictwem  

(tys.) 

Pracujący 
w firmach 

zagranicznych  
(tys.) 

Odsetek 
pracujących 

w firmach 
zagranicznych  
w pracujących 

poza rolnictwem 

1. Kraków 755,0 282,5 57,2 20,2 

2. krakowski 253,3 35,9 7,5 20,8 

3. nowosądecki 202,7 21,8 0,3 1,1 

4. tarnowski 195,9 18,0 1,0 5,8 

5. nowotarski 185,2 22,1 0,5 2,4 

6. wadowicki 155,9 26,3 1,2 4,7 

7. oświęcimski 153,6 30,1 2,8 9,2 

8. chrzanowski 127,6 25,6 2,5 9,7 

9. limanowski 124,3 14,3 0,2 1,6 

10. myślenicki 120,0 16,4 2,6 15,9 

11. Tarnów 115,2 41,6 3,9 9,3 

12. olkuski 113,9 23,3 3,1 13,1 

13. wielicki 110,4 16,5 3,2 19,2 

14. gorlicki 107,0 16,2 1,2 7,5 

15. bocheński 102,2 15,6 1,7 10,7 

16. brzeski 91,3 12,0 1,7 14,4 

17. Nowy Sącz 84,6 29,8 2,7 9,0 

18. suski 82,7 11,1 0,2 2,0 

19. tatrzański 65,3 9,9 0,6 6,4 

20. dąbrowski 58,7 5,9 0,1 1,4 

21. miechowski 50,1 5,3 0,2 3,8 

22. proszowicki 43,4 4,1 0,2 5,3 

 Razem 3 298,3 684,4 94,5 13,8 

*  
ludność faktycznie zamieszkała, stan na 31 XII 2009

 

** 
ogólna liczba pracujących w powiatach nie obejmuje podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób 

Źródło: Badania własne, dane o liczbie pracujących i ludności BDR GUS 

Opisany mechanizm znajduje częściowe uzasadnienie w powyższych charakterystykach 

na poziomie powiatów, a także potwierdza się w analizach uwzględniających podział 

Małopolski na Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) oraz pozostałą jej część (tab. 17, 

rys. 10.). W latach 1989-2009 na terenie KOM-u zlokalizowanych było 81,4% wszystkich 

małopolskich inwestycji (w tym 66,1% na terenie samego Krakowa). Podobna struktura,  

z 80% udziałem KOM-u, dotyczy samych inwestycji greenfield. Ostatni okres utrwala 

jeszcze to zjawisko. W 2009 roku udział nakładów inwestycyjnych w KOM-ie, w stosunku 
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do nakładów w całej Małopolsce, był jeszcze większy niż w okresie 1989-2009 i wyniósł 

86,5%, co nastąpiło głównie za sprawą wzrostu znaczenia Krakowa jako miejsca 

lokalizacji kapitału zagranicznego. 

Taka sama tendencja, ze wzrastają koncentracją w gospodarczym centrum regionu 

dotyczy inwestycji greenfield, spośród których aż 90,3% w 2009 roku skupionych było  

w KOM-ie. Potwierdzeniem dla danych o wielkości nakładów inwestycyjnych są 

charakterystyki rynku pracy. Powiaty należące do strefy metropolitalnej Krakowa skupiają 

77,3% wszystkich miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym, przy czym na sam 

Kraków przypada ich około 60,5%. 

Tab. 17. Udział typów obszarów w nakładach inwestycyjnych i zatrudnieniu firm 
zagranicznych w latach 1989-2009 i w 2009 roku 

Typ obszaru 

Odsetek 
inwestycji 

Odsetek 
inwestycji 
greenfield 

Odsetek 
inwestycji 

Odsetek 
inwestycji 
greenfield 

Odsetek 
zatrudnienia 

1989-2009 1989-2009 2009 rok 2009 rok 2009 rok 

KOM 81,4 80,0 86,5 90,3 77,3 

w tym Kraków 66,1 55,6 73,4 76,1 60,5 

poza KOM 18,6 20,0 13,5 9,7 22,7 

Małopolska 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

Rys. 10. Rozmieszczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego według typów 
obszarów 

 

Źródło: badania własne 

Na rozmieszczenie nowych inwestycji zagranicznych w skali województwa wpływ ma 

zróżnicowana atrakcyjność inwestycyjna, która wyraża się m.in. dostępnością 

komunikacyjną oraz obecnością terenów pod inwestycje. Wśród przedstawicieli władz 

lokalnych i regionalnych rośnie świadomość znaczenia podejmowania skutecznej polityki 

proinwestycyjnej, czyli szeregu działań zmierzających do przyciągania inwestorów 
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zewnętrznych, w tym inwestorów zagranicznych. Szczególnie istotne jest przygotowanie 

kompleksowych stref aktywności gospodarczej, które oferują inwestorom odpowiednio 

przygotowane i uzbrojone grunty. Część z nich może być dodatkowo objęta statusem 

specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), która uprawnia przedsiębiorcę, po spełnieniu 

wymagań w zakresie wielkości inwestycji i poziomu zatrudnienia, do ulg podatkowych. 

W 2009 roku na terenach stref aktywności gospodarczej oraz specjalnych stref 

ekonomicznych inwestorzy zagraniczni zainwestowali 72,6 mln USD, co stanowiło 7,3% 

ogółu kapitału zaangażowanego w tym roku w Małopolsce (tab. 18.). Taki sam odsetek 

odnotowano w całym okresie 1989-2009. Największe nakłady poczyniły przedsiębiorstwa 

zagraniczne zlokalizowane w Niepołomicach (łącznie ponad 27 mln USD), z czego około 

1/3 na obszarach objętych SSE. Znaczące były również inwestycje zagraniczne 

w krakowskich podstrefach Krakowskiej SSE (21 mln USD) oraz strefie aktywności 

gospodarczej w Dobczycach. 

Tab. 18. Wielkość inwestycji zagranicznych w specjalnych strefach ekonomicznych  
i strefach aktywności gospodarczej 

Rodzaj strefy 

Wartość inwestycji 
zagranicznych w mln USD 

Udział w inwestycjach 
zagranicznych ogółem 

2009 1989-2009 2009 1989-2009 

Specjalne strefy ekonomiczne i ich podstrefy 

Krakowska SSE 32,7 466,2 3,3% 3,6% 

Kraków 21,0 257,5 2,1% 2,0% 

Niepołomice 9,7 182,8 1,0% 1,4% 

Tarnów 0,1 14,0 0,0% 0,1% 

Zabierzów 1,8 11,8 0,2% 0,1% 

Mielecka SSE 1,3 17,1 0,1% 0,1% 

Gorlice 1,3 17,1 0,1% 0,1% 

Katowicka SSE 1,9 7,6 0,2% 0,1% 

Myślenice 1,9 7,6 0,2% 0,1% 

Strefy aktywności gospodarczej (bez obszarów włączonych do SSE) 

Dobczyce 14,8 95,8 1,5% 0,7% 

Niepołomice 17,6 238,2 1,8% 1,8% 

Skawina 0,0 12,4 0,0% 0,1% 

Tarnów 4,2 93,9 0,4% 0,7% 

Wojnicz 0,1 17,4 0,0% 0,1% 

Myślenice 0,0 1,4 0,0% 0,0% 

Razem SSE i SAG 72,6 949,9 7,3% 7,3% 

Źródło: badania własne 
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7 Podsumowanie 

 W 2009 roku do województwa małopolskiego trafiły bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne o wartości 990 mln USD. Ich skumulowana wielkość w całym okresie do 

2009 roku osiągnęła wartość 12 994 mln USD. W analizowanym roku zaobserwowano 

znaczny spadek napływu kapitału zagranicznego w stosunku do trzech poprzednich lat 

– rekordowych pod względem wielkości strumienia inwestycji. Zmniejszenie napływu 

kapitału zagranicznego do Małopolski w 2009 roku odzwierciedla trend ogólnopolski i 

światowy, który bezpośrednio wynika z globalnego kryzysu gospodarczego. 

 BIZ w Małopolsce stanowią około 7,8% wartości ogółu inwestycji zagranicznych 

w Polsce. Udział liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych 

w województwie małopolskim w stosunku liczby podmiotów zarejestrowanych w całym 

kraju wynosi 5,4%. Udział ten stopniowo wzrasta, co może świadczyć o rosnącej 

atrakcyjności województwa małopolskiego dla inwestorów zagranicznych. 

 W 2009 roku przeważały nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia greenfield, które 

stanowiły około 55% ogółu zaangażowanego kapitału zagranicznego. Mniejszy udział 

(22%) niż w latach poprzednich stanowiły przejęcia innych prywatnych podmiotów. Co 

ósmego dolara wydatkowano na modernizację i rozbudowę wcześniej 

sprywatyzowanych lub przejętych spółek. Około 8% środków z zagranicy trafiło na 

rynek z tytułu prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. 

 W strukturze nakładów w 2009 roku przeważają inwestycje w działalności usługowe, 

które stanowią 61,5% całkowitej wartości kapitału zainwestowanego w analizowanym 

roku w województwie małopolskim. Wynika to głównie z napływu dużych środków na 

inwestycje na rynku nieruchomości handlowych i biurowych. W 2009 roku odnotowano 

dalszy spadek wielkości nakładów podmiotów zagranicznych na działalność 

przemysłową. Stanowiły one około 1/3 ogółu zaangażowanego kapitału, z czego 

większość przypadało na przetwórstwo przemysłowe, a pozostałe środki na 

energetykę. Inwestycje w małopolskim przemyśle przetwórczym były w 2009 roku 

najmniejsze po 2002 roku. Natomiast wzrosły inwestycje zagraniczne w sektorze 

energetycznym. Wyższe niż w poprzednich latach były również nakłady podmiotów 

zagranicznych w sektorze budowlanym. 

 Zidentyfikowano 88 inwestorów, którzy w 2009 roku ponieśli nakłady w wysokości co 

najmniej 1 mln USD. Wśród nich 27 zaangażowało przynajmniej 10 mln USD. 

Największym projektem inwestycyjnym w regionie była budowa centrum handlowo-

usługowego Bonarka City Center w Krakowie przez węgiersko-austriackie konsorcjum. 

Wysokie nakłady ponieśli wiodący inwestorzy w działalności przemysłowej – Electricité 
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de France, F&P Holding oraz ArcelorMittal. Największym inwestorem w handlu była 

francuska grupa Association Familiale Mulliez (hipermarket Auchan w Krakowie). 

 W ostatnich latach rosną nakłady w przemyśle średnio-niskiej i średnio-wysokiej 

techniki, maleją natomiast w branżach o najniższym poziomie zaawansowania 

technologicznego. Inwestycje w bardziej zaawansowane branże przemysłu stanowią 

około 1/4 nakładów podmiotów zagranicznych w województwie małopolskim. W 2009 

roku znacząco wzrosły nakłady inwestycyjne na placówki usługowe klasyfikowane jako 

usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy. 

 Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowane w regionie częściej 

niż inne podmioty prywatne wprowadzają na regionalny rynek innowacje produktowe 

i procesowe. Ich udział w nakładach na działalność innowacyjną w Małopolsce jest 

jednak mniejszy niż udział w nakładach na inwestycje w środki trwałe. 

 W 2009 roku w przemyśle przetwórczym największe inwestycje odnotowano 

w produkcji metali. Znaczące środki trafiły również do branży produkcji pojazdów 

mechanicznych oraz artykułów spożywczych, a w nieco mniejszym stopniu do 

produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych, produkcji napojów, 

produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz produkcji wyrobów tytoniowych. 

Znaczące były również nakłady w małopolskim sektorze energetycznym. Spośród 

inwestycji w handlu dominowały nakłady na rozwój handlu detalicznego. Ponad połowa 

inwestycji w usługi związana jest z obsługą rynku nieruchomości. Znaczne 

zaangażowanie kapitału zagranicznego odnotowano również w następujących 

branżach: informacji i komunikacji, działalności związanej z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej. 

 Najwięcej środków finansowych przeznaczonych na nakłady inwestycyjne greenfield 

stwierdzono w działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości (ponad 240 mln 

USD) i przetwórstwie przemysłowym (121 mln USD). 

 Firmy z udziałem kapitału zagranicznego na koniec 2009 roku skupiały około 12% 

miejsc pracy poza rolnictwem w województwie małopolskim. O ile w ciągu ostatniej 

dekady następował systematyczny, coroczny wzrost wielkości zatrudnienia, to w 2009 

roku wielkość ta utrzymywała się na takim samym poziomie jak w 2008 roku i wynosiła 

94,5 tys. osób. 

 Najwięcej miejsc pracy znajdujemy w przetwórstwie przemysłowym, przy czym udział 

tej działalności systematycznie spada od 2005 roku. Największy wzrost zatrudnienia 

następuje w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, obejmującej tzw. 

usługi oparte na wiedzy, co jest procesem pozytywnym. 
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 Podobnie jak w latach poprzednich, głównym kierunkiem napływu kapitału 

zagranicznego do Małopolski w 2009 roku były kraje europejskie, głównie członkowie 

UE. W analizowanym okresie pochodziło z tego regionu 79,2% ogółu zainwestowanych 

środków. Dominacja Europy była większa niż dla całego okresu 1998-2009, kiedy to 

udział europejskich inwestycji wynosił 68,3%. Wysoki jest również udział inwestorów 

z Ameryki Północnej, przede wszystkim z USA. W 2009 roku, po raz pierwszy po 1989 

roku, zanotowano znaczące (ponad 10 mln USD) inwestycje chińskie. Nakłady 

inwestycyjne przekraczające 10 mln USD ponieśli przedsiębiorcy z 18 krajów. 

 Specyfika Małopolski na tle kraju przejawiała się w 2009 roku w znacznie większej roli 

inwestorów z USA i Węgier i w silniejszej niż w skali ogólnopolskiej aktywności kapitału 

pochodzącego z Litwy, Irlandii i Danii. 

 Aktywność inwestorów zagranicznych jest bardzo zróżnicowana w przestrzeni 

województwa małopolskiego. Ponad 70% całkowitych nakładów w regionie przypadło 

w 2009 roku na Kraków. Innymi obszarami, gdzie dokonano dużych inwestycji 

(pow. 10 mln USD) są powiaty krakowski, oświęcimski, Tarnów, myślenicki, brzeski, 

chrzanowski, bocheński i olkuski. 

 Przytłaczająca część nakładów inwestycyjnych została poniesiona na obszarze 

Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2009 roku udział nakładów inwestycyjnych 

w KOM-ie w stosunku do nakładów w całej Małopolsce był jeszcze większy niż 

w okresie 1989-2009 i wyniósł aż 86,5%. Podobna struktura, z ponad 80% udziałem 

KOM-u, dotyczy inwestycji w nowe przedsięwzięcia (greenfield). 

 Podmioty z kapitałem zagranicznym największą rolę na lokalnych rynkach pracy 

odgrywają w powiecie krakowskim ziemskim (20,8%) i Krakowie (20,2%) oraz 

sąsiadującym z nimi powiecie wielickim (19,2%). Ponadprzeciętny udział notujemy 

ponadto w powiecie myślenickim (14,4%) i brzeskim (14,4%). 

 W 2009 roku na terenach stref aktywności gospodarczej oraz specjalnych stref 

ekonomicznych inwestorzy zagraniczni zainwestowali blisko 73 mln USD, co stanowiło 

7,3% ogółu kapitału zaangażowanego w tym roku w Małopolsce. Największe nakłady 

poczyniły przedsiębiorstwa zagraniczne zlokalizowane w Niepołomicach, z czego około 

1/3 na obszarach objętych SSE. Znaczące były również inwestycje zagraniczne 

w podstrefach Krakowskiej SSE zlokalizowanych na terenie stolicy województwa oraz 

strefie aktywności gospodarczej w Dobczycach. W porównaniu z sąsiednimi 

województwami – śląskim i podkarpackim – udział inwestycji na terenie specjalnych 

stref ekonomicznych w województwie małopolskim jest znacznie niższy. 
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Załącznik 1: Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie małopolskim w 2009 roku 

Inwestor Kraj 
Inwestycje  
w mln USD  
w 2009 roku 

Rodzaj działalności Miejsce inwestycji 

Electricité de France  Francja 50 i więcej 
produkcja energii elektrycznej 
i cieplnej  

Elektrociepłownia Kraków S.A., Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chrzanowie  

General Electric 
Company  

USA 50 i więcej 
bankowość, zarządzanie 
nieruchomościami 

Bank BPH S.A. w Krakowie 

TriGránit Holding Węgry 50 i więcej obsługa nieruchomości Roland Investments Sp. z o.o.[CH Bonarka City Center] 

Aldesa Hiszpania 20-50 obsługa nieruchomości biurowiec Diamante Plaza w Krakowie 

ArcelorMittal 
Wielka Brytania 
(Luksemburg) 

20-50 produkcja metali 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie (d. Huta 
im. Tadeusza Sendzimira), ArcelorMittal Tubular 
Products Kraków Sp. z o.o. (do 2007 Zakład Walcownia 
Rur HTS), Arcelormittal Refractories Sp. z o.o 
(d. Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych Komex 
Sp. z o.o. (Kraków), Stalprodukt S.A. (Bochnia) 

Association Familiale 
Mulliez (AFM) 

Francja 20-50 handel detaliczny i hurtowy hipermarket Auchan w Krakowie (CH Bonarka) 

Deka Immobilien Niemcy 20-50 usługi hotelarskie Andel's Hotel (przejęcie) 

Immoeast Austria 20-50 obsługa nieruchomości 
udział w Roland Investments Sp. z o.o.[CH Bonarka 
City Center] 

Tiltra Group Litwa 20-50  Poldim S.A. w Tarnowie 

T-Mobile Niemcy 20-50 
usługi telefonii 
bezprzewodowej 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 

Union Investment Real 
Estate 

Niemcy 20-50 wynajem nieruchomości kupno hotelu Radison SAS w Krakowie 

Valeo  Francja 20-50 
produkcja części 
samochodowych 

Valeo Autosystemy Sp. z o.o. w Skawinie i Chrzanowie 
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AIB Irlandia 10-20 wynajem  nieruchomości 
Centrum Biurowe Lubicz Sp. z o.o. w Krakowie, 
ComArch S.A. w Krakowie 

AIG USA 10-20 produkcja słodyczy Wawel S.A. w Dobczycach 

Aviva Wielka Brytania 10-20 
ubezpieczenia, produkcja 
metali 

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., 
Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A. 

BWI Company Limited Chiny 10-20 
projektowanie zawieszeń 
samochodów 

BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krakowie 

Carlsberg Breweries Dania 10-20 produkcja piwa 
Carlsberg Polska S.A. w Brzesku, ComArch S.A. 
w Krakowie 

ČEZ, a. s.  Czechy 10-20 
produkcja energii elektrycznej  
i cieplnej 

Elektrownia Skawina S.A.  

F&P Holding  USA 10-20 
produkcja i recykling 
opakowań metalowych 

Can-Pack S.A. w Krakowie i Brzesku, Pol-Am-Pack 
S.A. w Krakowie, Can Pack General Line Sp. z.o.o. 
w Brzesku, Koba Organizacja Odzysku S.A. 
w Krakowie, CP RE Sp. z.o.o w Krakowie, Can-Pack 
Metal Closures w Krakowie, Eco Serwis Sp. z.o.o. 
w Krakowie, CP Brokres Sp. z.o.o w Krakowie  

GTC International 
(Kardan Group) 

Izrael 10-20 wynajem nieruchomości 
GTC S.A. (realizacja Centrum Biurowego Kazimierz 
oraz biurowca Pascal w Krakowie) 

I.T. International 
Theatres 

Izrael 10-20 kino 
Cinema City Poland Sp. z o.o. (multipleks w CH 
Bonarka) 

ING Group Niderlandy 10-20 
bankowość, produkcja metali, 
ubezpieczenia 

ING Bank Śląski S.A., Zakłady Metali Lekkich Kęty 
S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale 
Nederlanden Polska S.A. 

ITI Group  Luksemburg 10-20 
oprogramowanie i produkcja 
komputerów, kina, telewizja, 
prasa 

Grupa Onet.pl S.A. w Nowym Sączu i Krakowie, 
Multikino Polska Sp. z o. o. w Krakowie, TVN Sp. z o.o., 
Tygodnik Powszechny Sp. z o.o.  

Metro Niemcy 10-20 handel hurtowy 
Makro Cash & Carry Poland S.A. (nowa inwestycja 
w Krakowie) 
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Mota Engil  Portugalia 10-20 budownictwo Mota-Engil Polska S.A. w Krakowie 

Philip Morris  USA 10-20 
produkcja papierosów, usługi 
finansowo-księgowe 

Philip Morris Polska S.A. oraz Philip Morris International 
Service Center Europe Ltd. w Krakowie 

UBM 
Realitatenentwicklung  

Austria 10-20 usługi hotelarskie UBM Polska Sp. z. o.o. (Hotel Park Inn) 

ASCAN Empresa 
Constructora y  
de Gestion 

Hiszpania 5-10 parking wielopoziomowy 
parking wielopoziomowy w Krakowie realizowany 
w systemie koncesyjnym 

Coca Cola  USA 5-10 produkcja napojów 
Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. w Staniątkach, 
Multivita Sp. z.o.o w Tyliczu 

Ikea  Szwecja 5-10 handel detaliczny Ikea Retail Sp. z o.o. (rozbudowa placówki w Krakowie) 

Mid Europa Partners USA 5-10 
usługi medyczne, telewizja 
kablowa 

Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o., Lux Med. Sp. z 
.o.o., Promedis Sp. z o.o., ASTER Kraków Sp. z o.o.  

Saint Gobain Francja 5-10 
produkcja mat z włókien 
szklanych i szyb zespolonych  

Saint Gobain Velimat Polska Sp. z o.o. w Gorlicach, 
Glaspol Sp. z o.o. w Jaroszowcu 

State Street International 
Holdings 

USA 5-10 usługi księgowe 
State Street Services (Poland) Limited Sp. z o.o. 
w Krakowie 

Swisspor Holding  Szwajcaria 5-10 produkcja styropianu Swisspor Polska Sp. z o. o. (d. Polmar Sp. z o.o.) 

Woodward Governor 
Company 

USA 5-10 
produkcja urządzeń do 
sterowania procesami 
przemysłowymi 

Woodward Governor Poland Sp. z o.o. 
w Niepołomicach 

Accor Francja 1-5 usługi hotelarskie Orbis S.A. (hotele Etap i Ibis w Krakowie) 

Alfa Laval Holding Niderlandy 1-5 
produkcja wirówek do 
oczyszczania oleju 

Wytwórnia Separator Sp. z o.o. w Krakowie 

Allianz USA 1-5 bankowość Allianz Bank Polska S.A. 

Amcor Australia 1-5 
produkcja opakowań 
metalowych 

Silgan White Cap Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach 
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AmRest Holdings USA 1-5 gastronomia 
American Restaurants Sp. z o.o. (prowadzenie sieci 
restauracji KFC, Pizza Hut, Burger King oraz kawiarni 
Starbucks), placówki w Krakowie i Zakopanem 

Arrow ECS Central Niemcy 1-5 
sprzedaż sprzętu 
komputerowego 

Arrow ECS Sp. z.o.o. (d. DNS Polska Sp. z o.o) 

Austrotherm Austria 1-5 produkcja płyt styropianowych Austrotherm Sp. z o.o. w Oświęcimiu 

Bahlsen  Niemcy 1-5 
produkcja słonych przekąsek 
i pieczywa cukierniczego 

Lajkonik Snacks S.A. i Bahlsen Sweet Sp. z o.o. 
w Skawinie i Jaworniku 

British American 
Tobacco 

Wielka Brytania 1-5 produkcja papierosów 
British American Tobacco Group Polska S.A., 
(d. Scandinavian Tobacco S.A.) 

Carlo Tassara Włochy 1-5 bankowość Alior Bank Polska S.A. 

Cookson Group  Wielka Brytania 1-5 
produkcja materiałów 
ogniotrwałych 

Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie 

Cooper Standard 
Automotive 

USA 1-5 
produkcja części 
samochodowych 

Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o. 
w Myślenicach 

Dan Cake Dania 1-5 
produkcja pieczywa 
o przedłużonej trwałości 

Dan Cake Polonia Sp. z o.o. w Chrzanowie 

De Agostini Włochy 1-5 
dystrybucja rozwiązań 
transakcyjnych i płatności 
internetowych 

Billbird S.A. w Krakowie 

Donnelley USA 1-5 
druk czasopism i książek 
telefonicznych 

R.R. Donnelley Poland Sp. z o.o. i R.R. Donnelley 
Europe Sp. z o.o. w Krakowie  

Erival Holdings Wielka Brytania 1-5 
produkcja odlewów 
z aluminium 

Erival Sp. z o.o. w Skawinie 

HCL Technologies Indie 1-5 
centrum usług wydzielonych 
w zakresie technologii 
teleinformacyjnych 

HCL Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie 
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Hydro Aluminium 
Extrusion  
(d. Norsk Hydro) 

Norwegia 1-5 produkcja profili z aluminium Hydro Aluminium Chrzanów Sp. z o.o. 

Kimberly-Clark USA 1-5 
produkcja papierowych 
wyrobów higienicznych 

Kimberly-Clark S.A. w Kluczach 

Knorr-Bremse Niemcy 1-5 
produkcja i sprzedaż 
systemów hamulcowych dla 
pojazdów szynowych 

Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych Środków 
Lokomocji PL Sp. z o.o. w Krakowie 

Kord GmbH & Co KG Niemcy 1-5 
produkcja artykułów 
spożywczych 

Biogran Sp. z .o.o w Skawinie 

Lenze Auslandsvertrieb Niemcy 1-5 
produkcja elementów 
napędów dla maszyn 

Lenze Tarnów Sp. z o.o. 

Linde Niemcy 1-5 
produkcja gazów 
technicznych 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w Krakowie i Tarnowie 

Lindeteves-Jacoberg Ltd Singapur 1-5 
produkcja silników 
elektrycznych 

Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A. w Tarnowie 

Mapei Włochy 1-5 
produkcja materiałów 
ogniotrwałych 

Górka Cement Sp. z o.o. w Trzebini 

Massimo Zanetti 
Beverage Group  

Włochy 1-5 palarnia kawy, handel kawą Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. w Bochni 

Michael Leier Austria 1-5 
produkcja ceramiki 
budowlanej 

Leier Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A. 
w Woli Rzędzińskiej 

Mitsubishi Electric Japonia 1-5 
sprzedaż hurtowa maszyn i 
urządzeń 

MPL Technology Sp. z o.o. w Balicach 

Mniejszościowi 
udziałowcy (osoby 
fizyczne)  

USA 1-5 obsługa nieruchomości 
budowa budynków biurowych wchodzące w skład 
kompleksu Kraków Business Park w Zabierzowie 

Motorola USA 1-5 
oprogramowanie 
komputerowe 

Motorola Polska Electronics Sp. z o. o. w Krakowie 
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Murillo Holding Luksemburg 1-5 usługi hotelarskie hotel Hilton Garden Inn w Krakowie 

Nidec Corporation Japonia 1-5 
produkcja części 
samochodowych 

Nidec Motors & Actuators Sp. z o.o. w Niepołomicach 

Note Szwecja 1-5 
montaż układów 
elektronicznych 

NOTEFideltronik S.A. w Krakowie 

Peek & Cloppenburg Niemcy 1-5 handel detaliczny odzieżą Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. sklepy w Krakowie 

Penta Investments Czechy 1-5 usługi teleinformatyczne Stream Communications Sp. z o.o. w Krakowie 

Profilplast Szwajcaria 1-5 
okna, profile okienne, 
budowlane i meblowe 

Thermoplast Sp. z o.o. w Libiążu 

Quinn Property Holdings Irlandia 1-5 hotelarstwo 
Wawel Hotel Development Sp. z o.o.  
Hotel Sheraton w Krakowie 

Rail World Inc  USA 1-5 towarowy transport kolejowy 
Rail Polska Sp. z. o.o. Region Południe i Zakład Taboru 
Kolejowego we Włosienicy (pow. oświęcimski) 

Royal Canin  Francja 1-5 
produkcja karmy dla kotów 
i psów 

Royal Canin Polska Sp. z o.o. w Niepołomicach 

Sabre Holdings USA 1-5 
oprogramowanie dla turystyki 
i linii lotniczych 

SABRE Polska Sp. z o.o. 

Schneider Electric Francja 1-5 
produkcja aparatury 
elektrycznej 

Schneider Electric Polska Sp. z o.o. w Bukownie 

Sephora Francja 1-5 handel detaliczny  Sephora Polska Sp. z o.o. (sieć perfumerii w Krakowie) 

SGL Carbon  Niemcy 1-5 produkcja elektrod węglowych SGL Carbon Polska S.A. w Nowym Sączu 

Skanska Szwecja 1-5 budownictwo Skanska S.A. oddział Hydrotrest w Krakowie 

 Stagrid Stapelmann  Niemcy 1-5 
produkcja konstrukcji 
stalowych 

STACO POLSKA Sp. z o.o. (d.HMS Sp. z o.o.) 
w Niepołomicach 

Sumitomo Japonia 1-5 
produkcja części 
samochodowych 

TRI Polska Sp. z o.o. w Wolbromiu 



 

 

66 | S t r o n a  

 

Teiszmann 
Elektromotoren 

Szwajcaria 1-5 
produkcja silników o napędzie 
elektrycznym do 
motorowerów i łodzi 

Teiszmann Pojazdy i Silniki Elektryczne Sp. z o.o. 

Teva Izrael 1-5 produkcja leków Pliva Kraków, Z-dy Farmaceutyczne S.A. w Krakowie 

Third Avenue 
Management 

USA 1-5 usługi telekomunikacyjne NETIA S.A. 

Van Genechten Belgia 1-5 produkcja opakowań z tektury VG Polska Sp. z o.o. w Chełmku 

W. Severt Maschinen 
Bau 

Niemcy 1-5 
produkcja konstrukcji 
stalowych 

Severt Polska Sp. z o.o. zakład w Gorlicach 

Warimpex Austria 1-5 usługi hotelarskie Multi Development Poland Sp. z o.o. w Krakowie 

Wienerberger Austria 1-5 produkcja cegieł i dachówek 
Wienerberger Cegielnie Kraków S.A.,  
Wienerberger Zesławice Sp. z o.o.,  
Wienerberger Osiek. Złoże gliny Biegonice Dąbrówka 

Uwaga: Ponieważ  większość inwestorów  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 2: Ważniejsze dane o wielkości nakładów inwestycyjnych poniesionych 
przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego w województwie 
małopolskim w 2009 roku wyrażone w euro 

Tab. I. Struktura inwestycji zagranicznych według sekcji PKD 2007 w 2009 roku  
(w mln EUR) 

PKD 
2007 

Sekcja PKD 2007 
Nakłady 

2009 (mln 
EUR) 

w tym 
greenfield 
(mln EUR) 

Udział 
greenfield 
2009 (%) 

B Górnictwo i wydobywanie 0,2 0,0 0,0 

C Przetwórstwo przemysłowe 189,0 87,4 46,3 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, 
gaz i wodę 

58,2 0,0 0,0 

E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją 

0,0 0,0 – 

F Budownictwo 26,8 1,4 5,3 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów  55,8 51,2 91,8 

H Transport i gospodarka magazynowa 7,6 7,6 100,0 

I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

50,9 18,9 37,2 

J Informacja i komunikacja 55,2 41,6 75,3 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 42,7 3,5 8,2 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 207,2 173,1 83,5 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18,7 6,0 32,1 

N 
Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 

0,2 0,1 96,2 

P Edukacja 0,0 0,0 – 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,2 0,0 0,0 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,0 0,0 – 

S Pozostała działalność usługowa  0,0 0,0 – 

Razem 712,7 391,0 54,9 

Źródło: Badania własne 
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Tab. II. Struktura inwestycji zagranicznych według poziomu zaawansowania 
technologicznego w 2009 roku (w mln EUR) 

Zaawansowanie technologiczne 
Nakłady w 2009 roku 

(mln EUR) 
w % 

Przemysł wysokiej techniki 7,2 1,0 

Przemysł średnio-wysokiej techniki 38,4 5,4 

Przemysł średniej techniki 91,5 12,8 

Przemysł niskiej techniki 51,9 7,3 

Usługi oparte na wiedzy 116,8 16,4 

Usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy 321,7 45,1 

Inne branże 85,2 12,0 

Razem 712,7 100,0 

Źródło: Badania własne 

Tab. III. Struktura inwestycji zagranicznych według krajów pochodzenia oraz rodzaju 
działalności w 2009 roku  

Lp. Kraj 

Inwestycje 
ogółem 

Przemysł 
i budownictwo 

Handel Usługi 

mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% 

  Europa 564,1 79,2 223,8 81,6 53,7 96,5 286,6 74,9 

1. Niemcy 117,3 16,5 15,1 5,5 15,8 28,5 86,4 22,6 

2. Francja 110,8 15,5 78,2 28,5 29,7 53,4 2,8 0,7 

3. Węgry 95,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 95,1 24,8 

4. Austria 48,7 6,8 5,3 1,9 0,0 0,0 43,4 11,3 

5. Wielka Brytania 48,0 6,7 47,3 17,3 0,1 0,1 0,6 0,2 

6. Hiszpania 26,9 3,8 0,0 0,0 0,2 0,3 26,7 7,0 

7. Litwa 16,4 2,3 16,4 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Irlandia 14,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 3,7 

9. Dania 12,5 1,8 12,1 4,4 0,4 0,6 0,0 0,0 

10. Niderlandy 12,2 1,7 12,1 4,4 0,0 0,1 0,1 0,0 

11. Luksemburg 11,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 3,0 

12. Czechy 10,9 1,5 10,9 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13. Portugalia 9,4 1,3 8,6 3,1 0,8 1,5 0,0 0,0 

14. Szwajcaria 8,9 1,3 8,9 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

15. Szwecja 8,8 1,2 1,6 0,6 6,0 10,8 1,2 0,3 

16. Włochy 6,8 1,0 3,3 1,2 0,0 0,0 3,6 0,9 

17. Belgia 3,1 0,4 2,7 1,0 0,0 0,0 0,4 0,1 
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Lp. Kraj 

Inwestycje 
ogółem 

Przemysł 
i budownictwo 

Handel Usługi 

mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% mln 
EUR 

% 

18. Norwegia 1,4 0,2 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 pozostałe kraje  1,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,1 0,4 0,1 

  Ameryka 
Północna 

101,7 14,3 41,3 15,1 0,0 0,0 60,3 15,8 

1. USA 100,6 14,1 41,3 15,1 0,0 0,0 59,3 15,5 

2. Kanada 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,3 

  Azja 45,5 6,4 7,7 2,8 1,9 3,5 35,8 9,4 

1. Izrael 26,1 3,7 3,1 1,1 0,0 0,0 23,0 6,0 

2. Chiny 12,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 3,1 

3. Japonia 5,3 0,8 3,4 1,2 1,9 3,5 0,0 0,0 

4. Singapur 1,2 0,2 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Indie 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 

 Pozostałe kraje 1,4 0,2 1,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Australia 0,9 0,1 0,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Brak informacji o 
kraju pochodzenia 

0,5 0,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Ogółem 712,6 100,0 274,2 100,0 55,7 100,0 382,7 100,0 

Źródło: Badania własne 

Tab. IV. Inwestycje zagraniczne według powiatów w 2009 roku (w mln EUR) 

Powiat 
Inwestycje w 2009 

roku (mln EUR) 
w tym greenfield 

(mln EUR) 
EUR na 1 

mieszkańca 

Bochnia  13,3 1,4 130  

Brzesko  14,2 7,0 156 

Chrzanów  14,2 12,5 111 

Dąbrowa Tarnowska  0,4 0,4 6 

Gorlice  3,6 3,5 34 

Kraków  512,4 286,7 679 

Kraków ziemski  45,2 27,2 179 

Limanowa  0,8 0,8 6 

Miechów  0,3 0,3 6 

Myślenice  15,9 6,0 133 

Nowy Sącz  4,1 1,0 48 

Nowy Sącz-ziemski  1,3 1,3 6 

Nowy Targ  1,2 1,2 6 
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Powiat 
Inwestycje w 2009 

roku (mln EUR) 
w tym greenfield 

(mln EUR) 
EUR na 1 

mieszkańca 

Olkusz  10,6 8,9 93 

Oświęcim  27,5 6,4 179 

Proszowice  0,3 0,3 6 

Sucha Beskidzka  0,5 0,5 6 

Tarnów  20,8 1,4 180 

Tarnów-ziemski  3,0 1,2 15 

Tatrzański  0,4 0,4 6 

Wadowice 1,4 1,3 9 

Wielicki  21,4 21,4 193 

MAŁOPOLSKA 712,6 391,0 216 

Źródło: Badania własne 
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