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ROZDZIAŁ 1. RYNEK PRACY, KOSZTY PRACY
Opracowanie: Marcin Czuchnowski

WPROWADZENIE
Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej części kraju, graniczy od
wschodu z obwodem lwowskim i obwodem zakarpackim Ukrainy, od południa z krajem preszowskim
Słowacji oraz z województwami: od północnego wschodu z lubelskim, od północnego zachodu z
świętokrzyskim i od zachodu z małopolskim. Jest jednym z pięciu województw wchodzących w skład
tak zwanego Regionu Polski Wschodniej. Obok województwa podkarpackiego należą do niego:
województwo lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.
Rysunek 1. Województwo podkarpackie na tle Polski

Źródło: opracowanie na podstawie mapy www.geoportal.pl

Województwo

podkarpackie

zajmuje

powierzchnię

blisko

18

tys.

km2.

Pod

względem

administracyjnym tworzy je 21 powiatów, 4 miasta na prawach powiatu, 160 gmin, 50 miast, 1661
miejscowości.
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Rysunek 2. Mapa topograficzna województwa podkarpackiego

Źródło: opracowanie na podstawie mapy www.geoportal.pl

Tabela 1. Podział terytorialny województwa podkarpackiego na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
Podregiony (NTS3)

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

4

4

3

2

3

20

21

14

13

19

4

4

3

1

2

213

160

118

102

116

42

50

40

31

49

Miejscowości
podstawowe ogółem

4 054

1 661

3 763

2 566

3 891

Sołectwa

3 714

1 552

3 289

2 131

2 264

2 512 246

1 784 576

2 018 702

1 171 050

2 417 347

Powiaty (NTS4)
Miasta na prawach
powiatu (NTS4)
Gminy (NTS5)
Miasta

Powierzchnia

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012

PODSTAWOWE DANE DEMOGRAFICZNE
Województwo podkarpackie zamieszkuje około 2,1 mln osób, co daje gęstość zaludnienia na poziomie
119 osób/km2. Jest to najgęściej zaludnione województwo Polski Wschodniej oraz drugie po
lubelskim (2,2 mln osób) najludniejsze województwo Polski Wschodniej. Najrzadziej zaludnionym
województwem tego regionu jest podlaskie, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 59 os./km2. Jest to też
najmniej liczne województwo – 1,2 mln osób. Pod względem płci w całej Polsce Wschodniej
występuje przewaga kobiet. W województwie podkarpackim oraz warmińsko-mazurskim wskaźnik
feminizacji jest najniższy i wynosi 104.Najmniej zrównoważona sytuacja jest w województwie
lubelskim, gdzie wskaźnik feminizacji wynosi 106.
Tabela 2. Ludność zamieszkała oraz gęstość zaludnienia województwa podkarpackiego na tle pozostałych
województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

Ludność ogółem [os.]

2 171 857

2 128 687

1 200 982

1 278 116

1 452 596

Kobiety [os.]

1 118 871

1 086 587

614 904

653 847

741 045

Mężczyźni [os.]

1 052 986

1 042 100

586 078

624 269

711 551

106

104

105

105

104

86

119

59

109

60

Kobiety na 100
mężczyzn [os.]
Gęstość zaludnienia
[os./km2]

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Rysunek 3. Ludność w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
podkarpackie
podlaskie

kobiety
mężczyźni

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Województwo podkarpackie w porównaniu z pozostałymi województwami Polski Wschodniej
posiada korzystną strukturę wiekową. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią blisko 64% ludności
ogółem, zaś w wieku przedprodukcyjnym blisko 20%. Nieco ponad 16% osób znajduje się w grupie
poprodukcyjnej. Pod względem obciążenia demograficznego województwo podkarpackie plasuje się
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na drugiej pozycji po województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźniki są najkorzystniejsze
i wynoszą odpowiednio 65%, 20% i 15%.
Tabela 3. Struktura wiekowa województwa podkarpackiego na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
[os.]

410 229

422 157

223 301

228 678

284 478

produkcyjnym [os.]

1 372 171

1 360 176

764 749

811 052

947 920

389 457

346 354

212 932

238 386

220 198

poprodukcyjnym [os.]

W % ogółem ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
[%]

18,9

19,8

18,6

17,9

19,6

produkcyjnym [%]

63,2

63,9

63,7

63,5

65,3

poprodukcyjnym [%]

17,9

16,3

17,7

18,7

15,2

58,3

56,5

57,0

57,6

53,2

94,9

82,0

95,4

104,2

77,4

28,4

25,5

27,8

29,4

23,2

Wskaźniki obciążenia demograficznego:
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
przedprodukcyjnym
ludność w wieku
poprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z jednej strony wskazuje na najniższy
przeciętny dochód w grupie województw Polski Wschodniej, a z drugiej strony na najniższe
zagrożenie ubóstwem. Może to świadczyć o najmniejszym rozwarstwieniu w zakresie wysokości
dochodów.
W województwie podkarpackim średnia liczebność gospodarstwa domowego wynosi 3,27 osób, a
więc są to najliczniejsze gospodarstwa pośród wszystkich województw Polski Wschodniej. Przeciętny
miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę oraz przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na
1 osobę wynosi odpowiednio 937,85 zł i 901,38 zł. Równocześnie na Podkarpaciu odnotowuje się
najniższe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę, które wynoszą 843,00 zł.
Tabela 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych oraz zagrożenie ubóstwem w województwie podkarpackim
na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
Gospodarstwa domowe:

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie
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lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

gospodarstwa domowe
2 201
1 210
1 259
1 376
1 984
objęte badaniem [szt.]
przeciętna liczba osób
2,94
2,92
3,06
2,81
3,27
[os.]
przeciętny miesięczny
dochód
1 025,80
1 224,92
1 062,78
1 096,87
937,85
rozporządzalny na 1
osobę [zł]
przeciętny miesięczny
dochód do dyspozycji
979,43
1 188,46
1 031,24
1 063,00
901,38
na 1 osobę [zł]
przeciętne miesięczne
wydatki na 1 osobę
856,17
903,42
848,58
870,30
843,00
[zł]
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic ubóstwa - % osób w gospodarstwach domowych poniżej
wymienionych granic
minimum egzystencji
10,9
11,0
10,0
11,2
6,9
[%]
relatywna granica
23,1
23,9
25,7
24,2
21,1
ubóstwa [%]
ustawowa granica
10,2
10,1
9,0
10,2
6,6
ubóstwa [%]
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza aktywności zawodowej ludności obszaru Polski Wschodniej wskazuje na złą sytuację. Udział
osób aktywnych zawodowo w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej wynosi 54%, zaś udział osób
aktywnych zawodowo pracujących w grupie ludności w wieku 15 lat i więcej wynosi 48%. Dla
porównania najlepsza sytuacja w badanym zakresie występuje w województwie świętokrzyskim,
gdzie te wskaźniki wynoszą odpowiednio 65% i 57%, najmniej korzystnie zaś w województwie
warmińsko-mazurskim – 49% i 44%.
Tabela 5. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim na tle pozostałych
województw Polski Wschodniej

lubelskie
ludność w wieku 15
lat i więcej [tys. os.]
aktywni zawodowo
ogółem [os.]
aktywni zawodowo
pracujący [os.]
aktywni zawodowo
bezrobotni [os.]
bierni zawodowo [os.]
udział osób
aktywnych zawodowo
w ludności w wieku
15 lat i więcej [%]
udział osób
aktywnych zawodowo
pracujących w
ludności w wieku 15
lat i więcej [%]

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

1 841

1 789

1 022

1 095

1 222

1117

973

542

713

598

1001

850

492

621

540

115

122

50

93

58

841

742

432

527

548

60,7%

54,4%

53,0%

65,1%

48,9%

54,4%

47,5%

48,1%

56,7%

44,2%
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lubelskie
udział osób
aktywnych zawodowo
pracujących w
ludności aktywnej
zawodowo [%]

podkarpackie

89,6%

podlaskie

87,4%

90,8%

świętokrzyskie

87,1%

warmińskomazurskie

90,3%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza aktywności według wykształcenia wskazuje, iż najwyższy odsetek osób pracujących
występuje w grupie osób z wykształceniem wyższym, zaś najniższy w grupie osób z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niższym. W województwie podkarpackim pracuje 82% osób
aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym i tylko 22% z wykształceniem gimnazjalnym,
podstawowym i niższym.
Tabela 6. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim wg wykształcenia
na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

aktywni zawodowo
ogółem

82%

82%

80%

82%

81%

wyższe

71%

69%

68%

70%

66%

46%

45%

46%

44%

46%

68%

68%

70%

70%

63%

22%

22%

21%

22%

21%

76%

75%

75%

75%

77%

64%

60%

63%

61%

61%

37%

37%

38%

35%

40%

60%

59%

63%

60%

56%

19%

19%

19%

19%

17%

6%

7%

5%

8%

4%

7%

9%

5%

9%

5%

9%

8%

8%

10%

6%

7%

9%

7%

9%

7%

3%

3%

3%

3%

4%

18%

18%

20%

18%

19%

policealne oraz średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne,
podstawowe i niższe
aktywni zawodowo
pracujący
wyższe
policealne oraz średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne,
podstawowe i niższe
aktywni zawodowo
bezrobotni
wyższe
policealne oraz średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne,
podstawowe i niższe
bierni zawodowo
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lubelskie
wyższe

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

29%

31%

32%

30%

34%

54%

54%

53%

56%

54%

33%

32%

30%

30%

37%

zasadnicze zawodowe

78%

78%

79%

77%

79%

gimnazjalne,
podstawowe i niższe

82%

82%

80%

82%

81%

policealne oraz średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

RYNEK PRACY I KOSZTY PRACY
W Polsce Wschodniej największy udział w tworzeniu rynku pracy ma sektor usługowy. W
województwie podkarpackim w sektorze usług zatrudnionych jest 48% wszystkich pracujących.
Najmniejszy udział sektora usługowego w tworzeniu rynku pracy jest w województwie
świętokrzyskim – 46,2%, a największy w województwie warmińsko-mazurskim – 56,5%. W
województwie podkarpackim 30,4% osób zatrudnionych jest w sektorze przemysłowym, a 21,4% w
sektorze rolniczym.
Tabela 7. Pracujący według sektorów ekonomicznych w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw
Polski Wschodniej

lubelskie
sektor rolniczy [tys.
os.]
sektor przemysłowy
[tys. os.]
sektor usługowy [tys.
os.]

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

276

182

116

150

60

215

258

115

183

175

510

409

261

287

305

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.
Rysunek 4. Udział poszczególnych sektorów ekonomicznych w tworzeniu rynku pracyw województwie podkarpackim
na tle pozostałych województw Polski Wschodniej
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lubelskie

27,6%

podkarpackie

21,4%

podlaskie

23,6%

świętokrzyskie

24,2%

warmińsko-mazurskie

11,1%

50,9%

21,5%

30,4%

48,1%

23,4%

53,0%

29,5%

32,4%

rolnictwo

przemysł

46,2%

56,5%

usługi

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2010 roku w województwie
podkarpackim liczba osób pracujących wyniosła 781 765. Najwięcej zatrudnionych było w sekcjach:
•

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 33,2%,

•

przetwórstwo przemysłowe – 17,3% oraz

•

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle –
12,4%.

Natomiast najmniej w sekcjach:
•

działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 0,8%,

•

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 0,8%,

•

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją – 0,9%.

Zerowe zatrudnienie występowało w sekcjach „górnictwo i wydobywanie” oraz „wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych”.
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Tabela 8. Wynagrodzenie w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
ogółem
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i
wydobywanie.
Przetwórstwo
przemysłowe.
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz, parę wodną,
gorącą wodę i
powietrze do układów
klimatyzacyjnych.
Dostawa wody;
gospodarowanie
ściekami i odpadami
oraz działalność
związana z
rekultywacją.
Budownictwo
Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa
pojazdów
samochodowych,
włączając motocykle
Transport i
gospodarka
magazynowa
Działalność związana
z zakwaterowaniem i
usługami
gastronomicznymi
Informacja i
komunikacja
Działalność finansowa
i ubezpieczeniowa
Działalność związana
z obsługą rynku
nieruchomości
Działalność
profesjonalna,
naukowa i techniczna
Działalność w zakresie
usług administrowania
i działalność
wspierająca
Administracja
publiczna i obrona
narodowa;
obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne
Edukacja

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

794 127

781 765

398 005

458 414

423 286

308 062

259 524

126 703

149 706

69 642

0

0

0

0

0

85 521

135 501

53 763

69 839

88 184

0

0

0

0

0

6 112

6 711

3 256

4 336

5 379

35 656

38 985

19 679

26 596

26 846

95 966

96 589

55 102

59 099

63 952

31 882

28 414

16 339

19 376

19 220

8 092

8 091

4 776

4 715

7 511

6 043

7 589

3 464

2 792

3 061

13 474

9 611

6 711

6 173

8 199

7 270

5 938

3 820

3 402

5 254

14 166

13 028

7 461

8 376

10 535

9 286

15 045

6 120

7 779

10 015

33 965

31 446

21 407

20 031

25 507

66 407

57 511

33 583

32 698

38 436
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lubelskie
Opieka zdrowotna i
pomoc społeczna
Działalność związana
z kulturą, rozrywką i
rekreacją
Pozostała działalność
usługowa

podlaskie

podkarpackie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

45 036

42 391

22 638

27 238

25 802

6 313

6 509

3 874

3 955

4 564

8 799

8 344

4 787

4 939

5 971

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce Wschodniej wynosi 3123,16 zł. najniższe
wynagrodzenie jest w województwie warmińsko-mazurskim – 3019,37 zł oraz podkarpackim 3023,21
zł. najwyższe w lubelskim 3257,14 zł. Wynagrodzenie w Polsce Wschodniej jest znacznie niższe od
średniej krajowej i wynosi 86,2% wynagrodzenia dla kraju.
Tabela 9. Wynagrodzenie w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
[zł]

podlaskie

podkarpackie

3 257,14

3 178,15

3 023,21

świętokrzyskie
3 137,91

warmińskomazurskie
3 019,37

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Rysunek 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) w województwie
podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie
podkarpackie

89,8
83,4

podlaskie

87,7

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

86,6
83,3

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza dynamiki zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwach Regionu
Polski Wschodniej, wskazuje na jego rosnące rozwarstwienie. Różnica pomiędzy województwem
podkarpackim, a województwami o najwyższym wynagrodzeniu w roku 2002 wynosiła 102 zł, a w
roku 2011 wyniosła już 237 zł. Sytuacja taka wynika z szybszego niż w pozostałych województwach
wzrostu wynagrodzenia w województwie lubelskim, gdzie w ciągu 9 lat zmiana wyniosła +68%.
Analiza dynamiki wskazuje, iż województwo podkarpackie jest na trzecim miejscu pod względem
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wartości wzrostu –+61%. Jednakże niskie wynagrodzenie w roku bazowym badanego okresu
powoduje, że wyrównanie różnic jest bardzo trudne.
Rysunek 6. Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie podkarpackim na tle
pozostałych województw Polski Wschodniej

3 200 zł
3 000 zł
2 800 zł
2 600 zł
2 400 zł
2 200 zł
2 000 zł
1 800 zł
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

lubelskie

podkarpackie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

2009

2010

2011

podlaskie

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza wysokości wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne sekcje PKD wskazuje, iż najniższe
wynagrodzenie jest w sekcji „Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca”
– 1523,79 zł, a najwyższe w sekcji „Informacja i komunikacja” – 6297,80 zł. Zauważalna jest duża
różnica w wynagrodzeniu w tej sekcji w poszczególnych województwach. Na Podkarpaciu
wynagrodzenie w porównaniu do pozostałych województw Polski Wschodniej jest wyższe od 57 do
95%. W pozostałych przypadkach w przeważającej większości wynagrodzenie w województwie
podkarpackim w poszczególnych sekcjach jest niższe, a tylko w kilku przypadkach nieco wyższe od
wynagrodzeń w pozostałych województwach Polski Wschodniej.
Tabela 10. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto wg PKD 2007 w województwie podkarpackim na tle
pozostałych województw Polski Wschodniej oraz w relacji do województwa podkarpackiego (podkarpackie=100)

3 389,07/
102
5 526,71/
78
2 485,04/
107

3 440,84/
100
4 301,77/
100
2 646,62/
100

3 770,36/
91
3 266,25/
132
2 570,36/
103

3 773,86/
91
4 112,59/
105
2 673,16/
99

warmińskomazurskie
3 386,09/
102
3 480,74/
124
2 529,49/
105

5 187,35/
87

4 487,71/
100

4 097,11/
110

5 197,90/
86

3 730,72/
120

lubelskie
Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Górnictwo i
wydobywanie.
Przetwórstwo
przemysłowe.
Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energię elektryczną,
gaz, parę wodną,
gorącą wodę i
powietrze do
układów
klimatyzacyjnych.

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012
Dostawa wody;
gospodarowanie
ściekami i odpadami
oraz działalność
związana z
rekultywacją.

2 888,96/
99

2 873,34/
100

2 939,65/
98

3 017,26/
95

2 918,54/
98

Budownictwo

2 356,25/
97

2 295,34/
100

2 686,33/
85

2 348,52/
98

2 293,03/
100

2 088,62/
98

2 042,42/
100

2 239,94/
91

2 117,95/
96

2 004,19/
102

2 245,52/
93

2 092,06/
100

2 283,33/
92

2 067,72/
101

2 091,66/
100

1 762,71/
95

1 667,23/
100

1 839,79/
91

1 742,11/
96

2 267,21/
74

4 021,16/
157

6 297,80/
100

3 479,87/
181

3 432,46/
183

3 229,48/
195

4 012,91/
95

3 799,10/
100

3 975,13/
96

3 954,09/
96

3 866,03/
98

2 940,90/
95

2 795,75/
100

3 082,25/
91

2 958,27/
95

3 088,22/
91

2 868,94/
104

2 971,88/
100

2 496,67/
119

2 564,24/
116

2 595,64/
114

2 830,78/
54

1 523,79/
100

1 797,14/
85

1 937,77/
79

1 906,13/
80

3 860,96/
98

3 775,35/
100

3 915,27/
96

3 715,39/
102

3 721,74/
101

3 257,68/
102
3 108,42/
90

3 310,81/
100
2 797,91/
100

3 356,54/
99
2 945,30/
95

3 344,16/
99
3 117,80/
90

3 298,07/
100
2 816,36/
99

2 658,86/
96

2 548,36/
100

2 845,95/
90

2 733,94/
93

2 578,14/
99

2 289,26/
99

2 274,14/
100

2 261,69/
101

2 072,23/
110

2 128,06/
107

Handel hurtowy i
detaliczny; naprawa
pojazdów
samochodowych,
włączając motocykle
Transport i
gospodarka
magazynowa
Działalność związana
z zakwaterowaniem i
usługami
gastronomicznymi
Informacja i
komunikacja
Działalność
finansowa i
ubezpieczeniowa
Działalność związana
z obsługą rynku
nieruchomości
Działalność
profesjonalna,
naukowa i techniczna
Działalność w
zakresie usług
administrowania i
działalność
wspierająca
Administracja
publiczna i obrona
narodowa;
obowiązkowe
zabezpieczenia
społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i
pomoc społeczna
Działalność związana
z kulturą, rozrywką i
rekreacją
Pozostała działalność
usługowa

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

BEZROBOCIE
W województwie podkarpackim występuje niekorzystna sytuacja w zakresie bezrobocia w
porównaniu z pozostałymi województwami Polski Wschodniej. Województwo podkarpackie jest
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drugim względem bezrobocia, które w roku 2011 wyniosło 15,7%. Najwyższe bezrobocie zanotowano
w województwie warmińsko-mazurskim – 20,1%, a najniższe w województwie lubelskim – 13,3%.
Tabela 11. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski
Wschodniej

lubelskie
Stopa bezrobocia
rejestrowanego [%]

13,3

podkarpackie

podlaskie
14,1

15,7

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

15,3

20,1

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego znajduje odzwierciedlanie we wskaźniku „Udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym”. Analiza wskaźnika w podziale na płeć
wskazuje na dużo bardziej niekorzystną sytuację kobiet w obszarze całej Polski Wschodniej, przy
czym dla województwa podkarpackiego wskaźnik przyjmuje wartość wyższą o ponad 2%.
Tabela 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski
Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

Ogółem [%]

8,9

10,7

8,6

10,3

11,3

Kobiety [%]

9,6

12,0

8,8

11,4

13,1

Mężczyźni [%]

8,3

9,6

8,5

9,3

9,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza struktury bezrobotnych pod kątem wieku wskazuje na najwyższy udział bezrobotnych w
wieku 25-34. Jest to cecha charakterystyczna w całym obszarze Polski Wschodniej.
Tabela 13. Bezrobotni wg wieku w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

24 lata i mniej [%]

24%

24%

22%

22%

21%

25-34 [%]

34%

31%

29%

31%

29%

35-44 [%]

17%

20%

17%

19%

19%

45-54 [%]

16%

18%

20%

18%

20%

9%

8%

12%

10%

10%

55 i więcej [%]

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Analiza udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wskazuje
na systematyczny wzrost liczebności kategorii osób z wykształceniem wyższym przy jednoczesnym
spadku liczby osób z najniższym wykształceniem. W przypadku pozostałych kategorii nie odnotowuje
się istotnych różnic. Świadczy to o bardzo niekorzystnych trendach na rynku pracy. Przy wzrastającej
liczbie absolwentów studiów wyższych nie zwiększa się odpowiednio liczba miejsc pracy. Jednak
można w tym przypadku również dostrzegać pozytywne aspekty takiego stanu, gdyż dane wskazują na
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mocne związki z regionem (np. poprzez więzi rodzinne), gdyż w przeciwnym wypadku należałoby się
spodziewać migracji osób należących do tej kategorii poza region (lub kraj) w poszukiwaniu pracy. W
przypadku osób z najniższym wykształceniem widoczny spadek liczebności tej kategorii może być
wynikiem podnoszenia poziomu wykształcenia, jednak przede wszystkim należy zauważyć, że osób z
niskim wykształceniem można poszukiwać przede wszystkim wśród osób w wieku zbliżonym do
emerytalnego. To właśnie osiąganie tego wieku może wpływać na występowanie takiego trendu.
Dodatkowo należy zauważyć, że bardzo liczna jest kategoria osób, które nie potwierdzają gotowości
do podjęcia pracy i z tego powodu tracą status bezrobotnych. Może to dotyczyć przede wszystkim
osób z najniższym wykształceniem, które nie mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy ze strony
urzędów pracy. Takie osoby również często pracują w szarej strefie i nie mogą wykazać takiej
gotowości.
Niepokojącym zjawiskiem jest również to, że większość osób rejestrowanych w urzędach pracy
województwa podkarpackiego to osoby, które po krótkotrwałym okresie zatrudnienia nie były w
stanie utrzymać zatrudnienia lub uzyskać długookresowej pracy. Według danych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie spośród ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w I półroczu 2012 roku
19,9% stanowiły osoby zarejestrowane po raz pierwszy, a 80,1% powracające do ewidencji po raz
kolejny od 1990 roku (w okresie I półrocza 2011 roku osoby nowo zarejestrowane po raz pierwszy
stanowiły 18,5%, a po raz kolejny 81,5%).
Tabela 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w województwie
podkarpackim na tle pozostałych województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

wyższe
2005

14,1

11,5

13,9

14,0

11,7

2007

15,5

13,4

16,0

14,4

12,3

2009

17,9

17,8

18,2

17,9

16,7

2011

19,9

17,9

21,1

18,9

17,2

policealne oraz średnie zawodowe
2005

25,5

25,5

25,3

25,2

22,6

2007

24,8

25,6

25,7

23,9

24,0

2009

25,5

25,4

24,7

25,2

21,4

2011

26,5

24,9

25,5

24,3

22,4

średnie ogólnokształcące
2005

10,7

9,0

9,7

8,4

9,8

2007

10,2

9,5

11,2

8,9

9,5

2009

11,3

9,8

11,4

10,0

10,5
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2011

10,1

9,8

10,7

9,8

10,0

zasadnicze zawodowe
2005

26,7

29,7

23,7

28,4

27,0

2007

26,6

29,2

21,5

28,4

27,9

2009

25,6

27,4

22,0

27,4

27,4

2011

24,4

28,3

22,2

27,8

26,0

gimnazjalne, podstawowe i niższe
2005

23,0

24,3

27,4

24,0

28,9

2007

22,9

22,3

25,6

24,4

26,3

2009

19,7

19,6

23,7

19,5

24,0

2011

19,1

19,1

20,5

19,2

24,4

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Rysunek 7. Dynamika zmian udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w
województwie podkarpackim

29,7
25,5
24,3

28,9
26,3
22,7
12,5
9,6

11,5
9,0

2005

2006

29,2
25,6
22,3

27,4
25,4

28,0
25,3

28,3
24,9

21,1

19,6
17,8

18,6
18,1

19,1
17,9

9,8

10,0

9,8

15,0

13,4
9,5

2007

27,8
26,0

10,1

2008

2009

2010

gimnazjalne, podstawowe i niższe

zasadnicze zawodowe

średnie ogólnokształcące

policealne oraz średnie zawodowe

wyższe
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.
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ROZDZIAŁ 2. EDUKACJA
Opracowanie: Natalia Naja, Marcin Czuchnowski
W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, w dobie społeczeństwa informacyjnego kluczowe
znaczenie odgrywa informacja i wiedza oraz umiejętność ich wykorzystania i zastosowania w różnych
aspektach życia. To właśnie wiedza decyduje o sukcesie społeczeństw w oparciu o nią bowiem
rozwijane są coraz doskonalsze i bardziej nowoczesne technologie, poprawiające standard życia.
W obliczu takiej sytuacji niezwykle istotne staje się inwestowanie w edukację, co w przyszłości
z pewnością przyniesie wymierne efekty. Szkolnictwo wyższe w Polsce to jeden z najbardziej
dynamicznie rozwijających się obszarów życia społecznego. W ciągu dwudziestu ostatnich lat
przeszło gwałtowne ilościowe oraz instytucjonalne przemiany.

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE
W chwili obecnej na terenie Polski działa 470 uczelni wyższych, z czego 132 to uczelnie publiczne.
Na liczbę 470 uczelni składają się:
•

uniwersytety;

•

politechniki;

•

akademie morskie;

•

akademie muzyczne;

•

akademie sztuk pięknych;

•

akademie wychowania fizycznego;

•

państwowe wyższe szkoły teatralne;

•

państwowe wyższe szkoły zawodowe;

•

uczelnie ekonomiczne;

•

uczelnie medyczne;

•

uczelnie pedagogiczne;

•

uczelnie rolnicze;

•

uczelnie służb państwowych;

•

uczelnie teologiczne;

•

uczelnie wojskowe.
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Na terenie województwa podkarpackiego istnieje aktualnie 16 szkół wyższych.
Należą do nich:
•

Uniwersytet Rzeszowski,

•

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

•

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie,

•

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli,

•

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu,

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie,

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku,

•

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu,

•

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu,

•

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu,

•

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

•

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku,

•

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,

•

Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu,

•

Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Biorąc pod uwagę liczbę uczelni, województwo podkarpackie zajmuje 12 miejsce pośród 16
województw Polski oraz 2 miejsce na tle województw Polski Wschodniej.
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Rysunek 8. Liczebność szkół wyższych w poszczególnych województwach kraju
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Z powyższych danych wynika, iż największym ośrodkiem akademickim w Polsce jest województwo
mazowieckie. Ważne miejsce na mapie polskiego szkolnictwa wyższego odgrywają również
województwo śląskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Najmniej uczelni zlokalizowanych jest w
województwie opolskim oraz w 2 spośród 5 województw polski wschodniej, tj.: warmińskomazurskim i lubelskim. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, iż liczba szkół wyższych jest
wprost proporcjonalna do poziomu i jakości kształcenia. Nie zawsze też przekłada się na liczbę
studentów. Wykazanie takich zależności wymaga przeprowadzenia analizy efektów kształcenia oraz
zbadania motywacji osób decydujących się na konkretną szkołę. Dlatego kolejnym bardzo ważnym
wskaźnikiem, określającym przestrzenne zróżnicowanie w zakresie potencjału edukacyjnego, jest
liczba studentów w danym województwie oraz wskaźnik liczby studentów na 10 tys. mieszkańców.
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Rysunek 9. Liczba studentów w województwie podkarpackim na tle pozostałych województw polski wschodniej
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Według danych GUS na koniec 2011 roku w województwie podkarpackim studiowały 70 933 osoby.
Pod względem liczby studentów region ten zajmuje drugą pozycję na tle wszystkich województw
Polski Wschodniej. Największym ośrodkiem akademickim Polski Wschodniej jest województwo
lubelskie z liczbą 96 187 studentów. Na trzeciej pozycji plasuje się województwo podlaskie z liczbą
50 873 studentów, a następnie warmińsko-mazurskie –

46 654 i świętokrzyskie – 42 297

studiujących.
Rysunek 10. Liczba studentów w województwie podkarpackim na tle Polski Wschodniej w latach 2007-2011
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W latach 2007-2011 widoczny jest spadek liczby studentów we wszystkich województwach Polski
Wschodniej, który wyniósł 10,5%, przy czym w województwie podkarpackim spadek był jednym z
niższych i wyniósł 3,9%. Zmiany te w dużej mierze związane są z systematycznie malejącą liczbą
ludności w wieku 19-24 lata.
W kolejnych latach liczba studentów przyjmowała następujące wartości:
•

•

Polska Wschodnia razem:
o

2007 – 342,8 tys.;

o

2008 – 338,3 tys.;

o

2009 – 334,5 tys.;

o

2010 – 323,7 tys.;

o

2011 – 306,9 tys.

podkarpackie:
o

2007 – 73,8 tys.;

o

2008 – 75,5 tys.;

o

2009 – 74,8 tys.;

o

2010 – 73,3 tys.;

o

2011 – 70,9 tys.

Przestrzenne zróżnicowanie w zakresie potencjału edukacyjnego określa wskaźnik – liczba studentów
na 10 tys. mieszkańców, którego wartość dla województwa podkarpackiego wynosi 333 osoby.
Wykres 3. Wskaźnik liczby studentów na 10 tys. mieszkańców w województwie podkarpackim na tle województw
Polski Wschodniej
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Analiza danych wskazuje, iż najwyższy wskaźnik występuje w województwie lubelskim (443
studentów/10 tys. mieszkańców) oraz w województwie podlaskim (424 studentów/10 tys.
mieszkańców). Dużo niższe wskaźniki osiągają pozostałe województwa, tj. podkarpackie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, gdzie wskaźniki przyjmują wartości odpowiednio: 333, 331 i
321 studentów/10 tys. mieszkańców. Z wykazanych danych wynika, iż potencjał edukacyjny
województwa podkarpackiego nie jest zadowalający. Podkreślenia wymaga fakt,, iż w województwie
podkarpackim wskaźnik liczby studentów na 10 tys. mieszkańców jest znacznie niższy od najwyższej
wartości wskaźnika odnotowanej dla województwa lubelskiego aż o 110 studentów przypadających na
10 tys. mieszkańców.
Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w tym, że województwo
podkarpackie nie ma tak silnej pozycji, jaką mają chociażby sąsiadujące z nim ośrodki akademickie,
takie jak Kraków czy Lublin, pretendujący do miana najważniejszego ośrodka akademickiego w
Polsce Wschodniej. Biorąc pod uwagę bogate tradycje, zróżnicowany profil edukacyjny
poszczególnych uczelni, a co za tym idzie odmienne kierunki kształcenia zawodowego, można uznać,
że jest to w znacznej mierze uzasadnione. Duża część młodych ludzi, decydujących się na kontynuację
nauki na studiach wyższych, wybiera właśnie te ośrodki, nie doceniając często możliwości, które dają
rodzime uczelnie. W związku z tym przed podkarpackim szkolnictwem wyższym stoi duże wyzwanie,
aby skutecznie zatrzymać i jednocześnie zachęcić młodych ludzi do studiowania „na miejscu”.
Zgodnie z danymi GUS na koniec roku 2011 w województwie podkarpackim funkcjonowało 16 z 76
szkół wyższych zlokalizowanych w Polsce Wschodniej. Należą do nich:
•

1 uniwersytet,

•

1 szkoła wyższa techniczna,

•

2 szkoły wyższe ekonomiczne,

•

5 państwowych wyższych szkół zawodowych,

•

7 pozostałych szkół wyższych.

Tabela 15. Szkoły wyższe w województwie podkarpackim w podziale na publiczne i niepubliczne

Publiczne
Uniwersytet
Szkoły wyższe
techniczne
Szkoły wyższe
ekonomiczne
Państwowe wyższe
szkoły zawodowe
Pozostałe szkoły
wyższe
Źródło: dane GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Niepubliczne
1
1
2
5
7
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W województwie podkarpackim najsilniejszym ośrodkiem akademickim jest Rzeszów, w którym ma
swoją siedzibę 6 uczelni wyższych.
Uczelnie te umożliwiają edukację na różnego rodzaju kierunkach kształcenia. Do dwóch największych
uczelni, konkurujących ze sobą o pierwszeństwo w stolicy województwa podkarpackiego są
Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Pierwsza z nich kształci, głównie na
kierunkach technicznych. Warto zaznaczyć, iż jako jedyna w kraju oferuje możliwość uzyskania
licencji pilota lotnictwa cywilnego, a ostatnio poszerzyła gamę kierunków o nauki humanistyczne.
Uniwersytet Rzeszowski oferuje młodym ludziom blisko 40 kierunków kształcenia o różnych
specjalnościach.
W Rzeszowie działają ponadto uczelnie niepubliczne, do których należą: ciesząca się dużym
autorytetem - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Prawa i Administracji.
Wszystkie uczelnie prywatne dysponują nowoczesną bazą lokalowo – techniczną spełniającą
standardy najbardziej znanych ośrodków akademickich w Polsce.
Znaczna część studentów województwa podkarpackiego (70,30%) decyduje się na kierunki oraz
specjalności oferowane przez szkoły publiczne. Pozostała część studiuje na uczelniach prywatnych.
Podobnie przedstawia się sytuacja w innych regionach Polski Wschodniej, gdzie odsetek osób
studiujących na uczelniach państwowych jest znacznie wyższy od liczby osób kształcących się w
szkołach prywatnych.
Tabela 16. Liczba studentów szkół publicznych i niepublicznych województwa podkarpackiego na tle Polski
Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

Szkoły publiczne

62 510

49 903

38 158

24 452

34 856

Szkoły niepubliczne

33 677

31 030

12 715

17 845

11 798

Razem

96 187

70 933

50 873

42 297

46 654

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

W województwie podkarpackim większość studentów podejmuje naukę na studiach stacjonarnych.
Stanowią oni 58% wszystkich podkarpackich studentów. Pozostałe 42% decyduje się na studia
niestacjonarne. Dla Polski Wschodniej odsetek wynosi odpowiednio 57% i 43%. Należy zauważyć, że
naukę na studiach stacjonarnych częściej wybierają osoby studiujące na uczelniach publicznych niż
niepublicznych. W województwie podkarpackim na studiach stacjonarnych uczy się 71% studentów
szkół publicznych i 27% szkół niepublicznych.
Tabela 17. Liczba studentów szkół publicznych i niepublicznych województwa podkarpackiego na tle Polski
Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie
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Studia stacjonarne

61 509

41 270

28 014

18 258

26 278

Szkoły publiczne

47 247

35 605

26 094

17 009

25 613

Szkoły niepubliczne

14 262

5 665

1 920

1 249

665

Studia niestacjonarne

34 678

29 663

22 859

24 039

20 376

Szkoły publiczne

15 263

14 298

12 064

7 443

9 243

Szkoły niepubliczne

19 415

15 365

10 795

16 596

1 1133

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011 r.

Kolejną istotną daną, prezentującą potencjał edukacyjny danego regionu, jest liczba nauczycieli
akademickich. Ogólnie jest ich w Polsce wschodniej 17 456 (stan na 31.12.2011 r.), z czego 18,70%
stanowią nauczyciele akademiccy z terenu województwa podkarpackiego (3264). Niższą liczbę
nauczycieli akademickich odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim,
zaś najwyższą w lubelskim.
Wykres 1. Liczba nauczycieli akademickich
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011

Na podstawie przedstawionych danych należy stwierdzić, że potencjał edukacyjny województwa
podkarpackiego, mierzony liczbą szkół wyższych, liczbą studentów na 10 tys. mieszkańców oraz
liczbą nauczycieli akademickich, jest niski. Wprawdzie na tle pozostałych województw Polski
Wschodniej –nie licząc lubelskiego, które jest ośrodkiem akademickim w skali kraju – Podkarpacie
wypada najkorzystniej, to jednak trudno przyznać mu rangę dużego ośrodka akademickiego, do której
aspiruje. By ośrodek podkarpacki mógł być stawiany w jednym szeregu z takimi ośrodkami jak
dolnośląski, małopolski czy lubelski, potrzebnych jest wiele skonsolidowanych działań, inicjowanych
wspólnie przez władze uczelni wyższych w porozumieniu z władzami samorządowymi oraz
przedsiębiorstwami. Działania te powinny z jednej strony koncentrować się na poprawie stanu i
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rozbudowie regionalnej infrastruktury oświatowej, tak by była nowoczesna, przyjazna słuchaczom i
studentom oraz spełniająca obowiązujące standardy; z drugiej natomiast niezbędne są działania
promocyjne, zachęcające zarówno mieszkańców województwa, jak i województw ościennych, a także
dalszych regionów kraju, do podejmowania studiów wyższych właśnie na terenie Podkarpacia.
Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce ewokują również konieczność podjęcia działań
zmierzających do dostosowania kierunków kształcenia do wymogów rynku, a także upowszechniania
różnych form kształcenia ustawicznego (w tym kształcenia podyplomowego i innych).
Realizacja wyżej wymienionych działań umożliwi zdecydowaną poprawę jakości kształcenia na
podkarpackich uczelniach, co z kolei może przełożyć się na wzrastający potencjał edukacyjny
województwa, gwarantujący stabilny rozwój społeczeństwa wiedzy, tj. społeczeństwa ludzi
wykształconych, o wysokich kwalifikacjach oraz umiejętnościach tworzenia i przetwarzania wiedzy w
pracy zawodowej.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KIERUNKI STUDIÓW W STOSUNKU DO
ZAPOTRZEBOWANIA NA KONKRETNE ZAWODY
Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obecnie w Polsce studenci kształcą się
na ponad 200 kierunkach, w tym unikatowych oraz makrokierunkach. Najwięcej studentów studiuje
na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych – 23%, społecznych – 13,9%, pedagogicznych
– 12%, humanistycznych – 8,8%, inżynieryjno-technicznych – 6,8%, medycznych – 5,8%,
informatycznych – 4,9%, usług dla ludności – 3,7%, prawnych – 3,1% oraz ochrony środowiska –
1,4% (kategoria „pozostałe kierunki” to 16,4%).
Porównanie

popularności

poszczególnych

kierunków

studiów

wskazuje

na

kontynuację

obserwowanych już od około czterech lat trendów: maleje zainteresowanie kierunkami
humanistycznymi, społecznymi, a także informatycznymi. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się z
kolei kierunki ochrony i bezpieczeństwa oraz związane ze zdrowiem i opieką społeczną, także z
architekturą i budownictwem1 .
Zgodnie z publikacją „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” wydaną przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości wybierając kierunek kształcenia szczególną uwagę należy zwrócić na
sektory związane z komunikowaniem się ludzi, czyli z branżami informatyczną i telekomunikacyjną.
Informatyka jest podstawową dziedziną horyzontalną, posiadającą szeroki wpływ na rozwój niemal
wszystkich dziedzin życia społecznego, administracji, kultury, gospodarki i nauki. W konsekwencji
pojawiają się zawody i specjalizacje „horyzontalne”, odpowiadające na zapotrzebowanie innych branż

1

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3140&Itemid=106,
20.12.2012 r.

z

dnia
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i sektorów na specjalistów potrafiących w danych branżach twórczo zastosować określone technologie
informacyjne i telekomunikacyjne2 .
W gospodarce przekształcającej się w kierunku coraz bardziej zelektronizowanych usług istnieje
zapotrzebowanie na technologie informacyjne, a tym samym szerokie umiejętności i cechy
pracowników zdolnych do korzystania z ICT. Obserwowany rozwój rynków i zmian technologicznych
zachodzących na świecie pozwala prognozować popyt na nowe zawody w szczególności w branży
informatycznej, biotechnologicznej, medycznej, edukacyjnej, finansowej, bezpieczeństwa oraz
rozrywki3.
Z kolei zgodnie z wynikami rankingu „Best Jobs of 2012” opracowanego przez portal U.S. News &
World Report najlepszym wyborem profesji w 2012 roku jest zawód wykwalifikowanej pielęgniarki
lub pielęgniarza. Drugie miejsce w rankingu najlepszych zawodów zajął twórca oprogramowania
komputerowego (Software Developer), a trzecie – farmaceuta. Do pierwszej piątki profesji przyszłości
załapał się też zawód asystenta medycznego i administratora baz danych. Kolejne miejsca zajmują:
projektant stron www, analityk systemów komputerowych, fizjoterapeuta, programista komputerowy,
a także terapeuta zajęciowy.
Należy wyraźnie podkreślić, iż autorzy powyższego raportu porównali poszczególne zawody pod
kątem spodziewanego wzrostu zatrudnienia do 2020 roku z obecną wielkością popytu na konkretnych
specjalistów w danej branży. Pod uwagę wzięto również perspektywy rozwoju zawodowego, stopień
satysfakcji z wykonywanej pracy, a także średnią pensję.
Oprócz właściwego wyboru profesji niezwykle ważne okazują się być kompetencje danego kandydata
na przyszłego pracownika. Potrzebne kompetencje nowoczesnej gospodarki inaczej prezentują się w
odniesieniu do kadry zarządzającej i pracowników. W odniesieniu do kadry zarządzającej, według
opinii ekspertów, oczekuje się rozwoju kompetencji w zakresie umiejętności funkcjonowania w
otoczeniu

międzynarodowym,

pracy

w

zespole,

zarządzania

zespołami,

kreatywności

i

przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, komunikacji interpersonalnej, mobilności, ochrony własności
intelektualnej, matematyki. Wśród ogólnych kompetencji pracowników podkreśla się przede
wszystkim elastyczność i mobilność, znajomość technologii informatycznych, znajomość języków
obcych branżowych. Wykorzystanie technologii mobilnych, umiejętność pracy w zespole, zarządzania
zespołami oraz ugruntowane podstawy matematyki4.
W ostatnich latach coraz częściej mówi się o absolwentach szkół wyższych, którzy po zakończeniu
edukacji mają trudności ze znalezieniem pracy. Problem bezrobotnych absolwentów pojawił się w
chwili, w której uczelnie wyższe zaczęły masowo „produkować” absolwentów. Krytyka specjalistów
rynku pracy uderzyła głównie w kierunki humanistyczne, które nie przygotowują absolwentów do
2

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, str.16.
Tamże
4
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pracy zawodowej. Istnieją zawody, w których o pracę wciąż nietrudno5. Zgodnie z raportem „Analiza
sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego” opracowanym przez Podkarpackie
Obserwatorium Rynku Pracy w ostatnich latach największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszają na
absolwentów kierunków technicznych.

Najbardziej

rozchwytywaną

grupą

pracowników z

wykształceniem wyższym są inżynierowie – specjaliści, w tym architekci, informatycy, statystycy czy
finansiści. Studia dające konkretne, techniczne wykształcenie są na pewno dobrą kartą przetargową na
rynku pracy.
Poniżej przedstawiono wyniki ankiet przeprowadzonych na potrzeby niniejszej analizy ekonomicznej
wśród uczelni województwa podkarpackiego6.
Tabela 18. Studenci województwa podkarpackiego w podziale na podgrupy kierunków studiów

Podgrupa kierunków studiów

Liczba studentów

Udział w ogóle studentów

4 260

7,1%

artystyczna

138

0,2%

biologiczna

971

1,6%

dziennikarstwa i informacji

1 049

1,7%

ekonomiczna i administracyjna

15 710

26,2%

humanistyczna

2 868

4,8%

informatyczna

3 060

5,1%

inżynieryjno techniczna

6 389

10,7%

matematyczna i statystyczna

1 099

1,8%

medyczna

4 467

7,4%

ochrona środowiska

1 344

2,2%

343

0,6%

pedagogiczna

5 376

9,0%

prawna

1 979

3,3%

produkcja i przetwórstwo

2 009

3,3%

611

1,0%

społeczna

5 386

9,0%

usługi dla ludności

2 487

4,1%

usługi transportowe

429

0,7%

59 975

100,0%

architektura i budownictwo

opieki społecznej

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Razem
Źródło: opracowanie na podstawie ankiet
5

http://www.rynekpracy.pl/newsletter_archiwum_1.php/wpis.174, z dnia 20.12.2012 r.
Na potrzeby przedmiotowego raportu przeprowadzono ankietę wśród wszystkich 15 uczelni podkarpacia.
Odpowiedzi uzyskano od 10 z nich. Na tej podstawie dokonano niniejszej analizy. Zbiorcze wyniki akiet
przedstawiono w aneksie.
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Z przedstawionych wyżej danych wynika, iż w województwie podkarpackim najwięcej osób studiuje
na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych (26,2% wszystkich studentów), inżynieryjnotechnicznych (10,7%), społecznych (9%), pedagogicznych (9%) oraz na architekturze i budownictwie
(7,1%). Z analizy potrzeb rynku pracy wynika, iż problem ze znalezieniem pracy mogą mieć
absolwenci

kierunków społecznych

zapotrzebowania

wydaje

się

też

oraz pedagogicznych.
być

odsetek

studentów

Zbyt
na

wysoki

w stosunku

kierunkach

do

ekonomiczno-

administracyjnych. Z kolei w stosunku do zapotrzebowania niski jest odsetek studentów na kierunkach
informatycznych (5,1%), matematyczno-statystycznych (1,8%), produkcji i przetwórstwa (3,3%).
Uwagę należy zwrócić na kierunki związane z opieką społeczną i kierunkami medycznymi. Biorąc
pod uwagę tendencje w społeczeństwie w zakresie wydłużania się życia oraz starzenia się
społeczeństwa można prognozować duże zapotrzebowanie w obrębie tych zawodów. O ile jednak na
kierunkach medycznych wydaje się studiować odpowiednia liczba osób (7,4%), to zbyt małe
zainteresowanie jest na kierunkach opieki społecznej (0,6%).
Tabela 19. Zmiana liczby studentów województwa podkarpackiego w podziale na podgrupy kierunków studiów (rok
poprzedni = 100)

Podgrupa kierunków studiów

2011/2012

2012/2013

architektura i budownictwo

109

104

artystyczna

112

91

biologiczna

104

105

dziennikarstwa i informacji

93

88

ekonomiczna i administracyjna

100

99

humanistyczna

90

96

informatyczna

102

97

Inżynieryjno-techniczna

110

106

matematyczna i statystyczna

107

107

medyczna

93

92

ochrona środowiska

97

101

opieki społecznej

100

103

pedagogiczna

97

87

prawna

96

82

produkcja i przetwórstwo

120

109

rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

75

84

społeczna

89

85

usługi dla ludności

97

84

usługi transportowe

122

93
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Razem

99

96

Źródło: opracowanie na podstawie ankiet

Analiza danych dotyczących liczby studentów w ostatnich 3 trzech latach wskazuje na pozytywne
zmiany w kierunku zaspokojenia potrzeb rynku pracy.
Zgodnie z wynikami ankiety rośnie liczba studentów na kierunkach:
•

produkcji i przetwórstwa – w roku 2011/2012 wzrost w stosunku do roku 2010/2011 o 20%,
w roku 2012/2013 o 9% w stosunku do roku 2011/2012,

•

matematycznych i statystycznych – zmiana w 2011/2012 – 7%, w 2012/2013 – 7%,

•

inżynieryjno-technicznych – zmiana 10% i 6%,

•

architektura i budownictwo – zmiana 9% i 4%,

•

biologia – 4% i 5%,

•

opieki społecznej – wzrost o 3% w 2012/2013.

Należy uznać iż są to zmiany pozytywne. Podobnie należy ocenić spadek liczby studentów na
następujących kierunkach:
•

społecznych – spadek o 11% w roku 2011/2012 oraz15% w roku 2012/2013,

•

pedagogicznych – spadek o 3% i 13%,

•

humanistycznych – spadek o 10% i 4%.

Zmieniać się też zaczyna sytuacja na kierunkach ekonomicznych i administracyjnych, gdzie
obserwujemy niewielką, ale jednak spadkową tendencję.
Zwrócić należy natomiast szczególną uwagę na sytuację na kierunkach informatycznych, gdzie w roku
2011/2012 wystąpił wzrost liczby studentów na poziomie 2%, natomiast w roku 2012/2013 spadek o
3%.
W załączniku przedstawiono wyniki ankiet uzyskanych z poszczególnych uczelni województwa.
Badania zrealizowane w pierwszej połowie 2012 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w
ramach realizacji projektu Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy pozwoliły zidentyfikować
oczekiwania pracodawców w stosunku do różnego typu pracowników. Niewielka liczba pracodawców
odczuwała wyraźne braki w odpowiednim przygotowaniu pracowników do pełnienia zadań
powierzonych im w ramach zatrudnienia. Często zaś wysoko oceniane były ich kwalifikacje
zawodowe, oraz ich umiejętności psychospołeczne7.

7

Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Robert Chrząstek, str.1011.
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Warto nadmienić, iż firmy o większym profilu zatrudnienia, a zwłaszcza będące częścią korporacji
najczęściej prowadzą zarówno własną politykę szkoleniową, jak i posiadają potencjał formowania
kwalifikacji pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Tym samym zwracają większą uwagę na
kwalifikacje ogólne oraz kompetencje społeczne. Z kolei firmy mniejsze, głównie ze względów
finansowych poszukują na rynku pracowników o kwalifikacjach dokładnie odpowiadających
wymaganiom stanowiska, Tego typu rozwiązania nie generują dodatkowych kosztów związanych z
zatrudnieniem pracownika8.
Przeprowadzone badania wśród pracodawców wykazały, iż na podkarpackim rynku pracy brakuje
specjalistów o wykształceniu techniczno-inżynieryjnym, mających dodatkowo wysokie kompetencje
językowe oraz umiejętności miękkie, np. w zakresie negocjacji. Poszukujący pracy nie mają ponadto
wystarczającej umiejętności logicznego myślenia, a także dokonywania prostych obliczeń
matematycznych. Problemem w znalezieniu pracowników bywa również brak odpowiedniej
motywacji ze strony kandydatów oraz konkurencyjne rynki pracy za granicą9.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Dobra znajomość języków obcych to kluczowa kompetencja funkcjonowania we współczesnym
świecie. Według badań CBOS co trzeci Polak (32%) zna jeden język, co 9 (11%) – dwa języki, a
nieliczni (3%) –trzy.
Według rankingu znajomości języków obcych w podziale na poszczególne województwa,
przygotowanego na podstawie danych z olimpiady językowej organizowanej w 2009 roku przez
ESKK we wszystkich województwach Polski Wschodniej, znajomość języków obcych ocenia się
słabo. Warto zaznaczyć, iż choć województwa lubelskie, podlaskie i podkarpackie wypadły słabo, to
jednak ich wyniki były porównywalne do osiągnięć mieszkańców zachodniopomorskiego, lubuskiego
i kujawsko-pomorskiego.
Angielski jest najbardziej popularny wśród Polaków uczących się języków obcych. W pierwszych 9
miesiącach 2011 roku wybrało go nieco ponad 40% osób podnoszących swoje kompetencje językowe.
Na drugim miejscu znajduje się niemiecki, wybierany przez prawie co piątą osobę, i norweski, którego
popularność znacząco się zwiększyła w ostatnich latach – wynika z danych ESKK. Poza podium
znalazły się m.in. czwarty w rankingu włoski i piąty hiszpański. Tuż za nimi plasuje się francuski.

8
9
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Rysunek 11. Ranking znajomości języków obcych w podziale na województwa

Źródło: ESKK

Analiza popularności nauki języków obcych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej wskazują na największą popularność języka angielskiego.
Jest on językiem powszechnym na etapie szkoły podstawowej, gdzie wybiera go ponad 90% uczniów.
Większe różnice występują na etapie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, gdzie język
angielski wybiera około 52-54% uczniów. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język
niemiecki, a na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dodatkowo rosyjski.
Tabela 20. Nauczanie języków obcych w szkołach dla dzieci i młodzieży wg danych GUS

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

angielski

96,2%

95,9%

96,8%

96,5%

91,2%

francuski

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,3%

niemiecki

1,3%

3,8%

1,1%

2,8%

8,3%

rosyjski

2,3%

0,1%

1,7%

0,5%

0,2%

łaciński

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

szkoły podstawowe
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hiszpański

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

włoski

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

inny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

angielski

54,0%

53,7%

54,6%

54,1%

53,4%

francuski

2,0%

1,5%

2,8%

0,8%

0,5%

niemiecki

28,9%

42,6%

27,7%

34,5%

41,1%

rosyjski

13,6%

1,5%

14,8%

10,3%

4,7%

łaciński

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

hiszpański

1,4%

0,6%

0,1%

0,3%

0,0%

włoski

0,2%

0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

inny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

angielski

52,4%

53,4%

53,6%

52,2%

52,1%

francuski

3,3%

4,1%

3,6%

3,3%

2,1%

niemiecki

27,0%

36,5%

27,2%

34,8%

37,5%

rosyjski

13,9%

4,0%

13,8%

7,3%

6,6%

łaciński

1,3%

1,0%

1,0%

0,8%

0,6%

hiszpański

1,6%

0,9%

0,7%

1,0%

0,4%

włoski

0,7%

0,3%

0,2%

0,5%

0,7%

inny

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

angielski

80,6%

76,3%

96,3%

74,5%

100,0%

francuski

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

niemiecki

6,6%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

rosyjski

8,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

łaciński

0,0%

0,0%

0,0%

14,2%

0,0%

hiszpański

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

włoski

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

inny

0,0%

23,7%

3,7%

11,3%

0,0%

gimnazja

szkoły ponadgimnazjalne

szkoły policealne

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS, stan na 31 XII 2011r.

Poniżej przedstawiono wyniki regionalnego rankingu języków obcych, który powstał na podstawie
8699 ankiet przeprowadzonych wśród uczestników olimpiady językowej. Uczestnicy brali udział w
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testach z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i
włoskiego. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punków z danego języka wynosiła 260.
Tabela 21. Wyniki z olimpiady językowej (liczba punktów) w województwie podkarpackim na tle województw Polski
Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

angielski

168

166

172

180

159

niemiecki

155

177

141

202

176

francuski

220

195

122

115

141

włoski

177

139

155

142

174

hiszpański

181

190

197

177

165

Razem pkt.

901

867

787

816

815

Źródło: ESKK

Na podstawie powyższego zestawienia można ocenić poziom znajomości języków obcych wśród osób
uczących się danego języka. W województwie podkarpackim na stosunkowo wysokim poziomie jest
znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego. Przy czym należy jeszcze raz zaznaczyć, iż wynik
odnosi się do osób, które uczą się danego języka, a nie do jego powszechniej znajomości. Na uwagę
zasługuje fakt, iż poziom znajomości języka angielskiego w województwie podkarpackim jest niższy
od języka niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Może to wynikać z powszechności nauki
języka angielskiego, które to jednak nauczanie ze względu na tę właśnie powszechność nie jest na tak
wysokim poziomie jak to ma miejsce w przypadku stosunkowo rzadko wybieranego języka
francuskiego czy hiszpańskiego.
Najwyższym poziomem znajomości języków obcych może się pochwalić województwo lubelskie.
Region ten zdobył największą liczbę punktów (901) dla wszystkich badanych języków obcych.
Najsłabiej w rankingu wypada natomiast województwo podlaskie, gdzie pomimo dość dobrej
znajomości języka angielskiego średnia liczba zdobytych punktów dla wszystkich języków obcych
wypadła najsłabiej w rankingu. W województwie podkarpackim osoby biorące udział w ankiecie
zdobyły łącznie 867 punktów. Liczba ta plasuje region na drugiej pozycji.
Zgodnie z przeprowadzoną przez portal www.praca.pl w pierwszym kwartale 2012 roku analizą ofert
pracy, w których wymagana była znajomość języka obcego zdecydowanym faworytem wśród
pracodawców pozostaje język angielski. Konieczność jego znajomości pojawia się w ponad połowie
ofert pracy (57,6%),a jego udział w liczbie wszystkich ofert pracy publikowanych w serwisie Praca.pl
wzrósł o ok. 10% w stosunku do ostatniego kwartału 2011 roku. Na drugim miejscu pod względem
częstotliwości wymagań pracodawców znajduje się język niemiecki. Możliwości porozumienia się z
zachodnimi sąsiadami wymaga 12,2% pracodawców. Wynika to zarówno z otwarcia rynku pracy dla
Polaków w Niemczech, jak i z licznych kontaktów biznesowo-handlowych pomiędzy Polską a
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Niemcami. Język rosyjski znalazł się dopiero na czwartym miejscu (za językiem francuskim – 4,2%
ofert). I przyznać trzeba, że nie jest to język, który pozwala na dużą konkurencyjność kandydata na
rynku pracy. Wymagania dotyczące posługiwania się językiem rosyjskim to zaledwie co pięćdziesiąta
oferta pracy (2% wszystkich ofert). Pojawiające się u pracodawców wymagania dotyczą również
języka czeskiego. Ogłoszenia, w których istotną kompetencją kandydata jest posługiwanie się tym
językiem, stanowią jednak niespełna 1% (0,82%) ofert. Pozostałe języki obce, takie jak ukraiński czy
słowacki, to jednostkowe przypadki. Warto dodać, iż wiele ofert pracy wymaga od kandydatów
znajomości przynajmniej dwóch języków obcych. W takich sytuacjach praktycznie zawsze wymagany
jest język angielski, a dodatkowo również inny język – najczęściej europejski (np. hiszpański – 1,91%
ofert czy włoski – 1,65% ofert).
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ROZDZIAŁ 3. PERSPEKTYWICZNE SEKTORY ROZWOJU GOSPODARKI REGIONU
Opracowanie: Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz

WPROWADZENIE
Jednym z głównych celów rozwoju zawartych w strategii Europa 2020 jest dążenie do tzw.
inteligentnej specjalizacji (smart specialisation) regionów i krajów. W myśl tego założenia, należy
skupić się na wzmacnianiu potencjałów następujących rodzajów działalności gospodarczych:
•

tych, które uznaje się za istotne dla gospodarki danego kraju (regionu), w zakresie których
dany obszar się specjalizuje i posiada kompetencje technologiczne, organizacyjne i zasoby
wykwalifikowanej kadry gwarantujące mu przewagę komparatywną;

•

nowych branż wyróżniających się wysokim poziomem innowacji i wartością dodaną.

Pierwszym i podstawowym krokiem realizacji tak pojętej „inteligentnej specjalizacji” jest wskazanie
tych aktywności gospodarczych, które wyróżniają dany region, mają duże perspektywy i potencjał
wzrostu w danym regionie i powinny być objęte działaniami władz publicznych, które go dodatkowo
wzmocnią. Celem tej identyfikacji jest „skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji
przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia”10.
Głównym celem tej części raportu jest identyfikacja najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki
województwa podkarpackiego w perspektywie średnioterminowej (do 2020 r.). Przeprowadzona
diagnoza opiera się głównie na analizie trendów w ostatnich pięciu latach, oraz istniejących
opracowaniach eksperckich, a ponadto na przeprowadzonych wywiadach z instytucjami otoczenia
biznesu i inwestorami.
Rozwój gospodarki województwa podkarpackiego będzie kształtował się pod wpływem dwóch grup
czynników – zewnętrznych (egzogenicznych) w stosunku do regionu oraz czynników wewnętrznych
(endogenicznych). Ogólnie rzecz biorąc możliwe są dwa odmienne scenariusze – kontynuacji oraz
„radykalnej zmiany”. Pierwszy zakłada ciągłość podstawowych procesów, które zachodzą obecnie,
drugi przyjmuje pojawienie się znaczących nieciągłości, tzn. warunków, które istotnie zmienią
sytuację prowadzenia działalności przemysłowej w województwie podkarpackim11.
Niniejsza prognoza przyjmuje scenariusz kontynuacji, jako bardziej prawdopodobny. Scenariusz ten
zakłada kontynuację następujących procesów:
10

Strategie
badawcze
i
innowacyjne
na
rzecz
inteligentnej
specjalizacji,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf [dostęp 1 XII
2012]
11
Zob. Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2011, Znaczenie przemysłu dla
„inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących
jego restrukturyzacji i modernizacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, ss. 92.
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•

Dalszy wzrost znaczenia krajów azjatyckich, zarówno jako konkurentów w produkcji
wyrobów przemysłowych i dostarczaniu niektórych usług, jak również jako rynków zbytu i
źródeł kapitału inwestycyjnego.

•

Stagnację na rynkach europejskich, co wiąże się z nasyceniem tych rynków i procesami
demograficznymi (starzenie się społeczeństw).

•

Dalsze intensywne działania na rzecz wzrostu efektywności przez przedsiębiorstwa z krajów
rozwiniętych, co będzie skutkować relokacją produkcji i niektórych usług do krajów o
tańszych kosztach prowadzenia działalności.

•

Politykę Unii Europejskiej wobec zmian klimatu obniżającą konkurencyjność energii
pozyskiwanej z paliw kopalnych, a zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego.

•

Brak przełomowych wydarzeń politycznych na Ukrainie i Białorusi, które skutkowałyby
radykalnym wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej tych krajów, a także ich ewentualnym
przyjęciem do Unii Europejskiej.

•

Postępujące zmiany świadomości i preferencji konsumentów, wzmacniające popyt na pewne
typy wyrobów (np. zdrowa żywność) lub go obniżające (np. wyroby tytoniowe).

BRANŻE PERSPEKTYWICZNE W DOTYCHCZASOWYCH OPRACOWANIACH
Niniejsza część raportu nie jest pierwszą próbą wskazania perspektywicznych branż rozwoju
gospodarki województwa podkarpackiego.
W raporcie końcowym z badań „Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
województwa podkarpackiego”12 za priorytetowe i perspektywiczne uznano sześć dziedzin: przemysł
lotniczy i maszynowy, ekologiczną produkcję rolną i ekologiczne przetwórstwo żywności,
budownictwo, przemysł technologii informatycznych13, infrastrukturę ochrony środowiska i
energetykę oraz przemysł chemiczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny.
Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych do sektorów wysokiej szansy zalicza w
województwie podkarpackim trzy gałęzie gospodarki, z czego dwie z sektora przemysłowego
(lotnictwo i odlewnictwo) oraz jeden usługowy (informatyka)14.
Zdecydowanie najszerszy zestaw działalności gospodarczych postrzegają jako sektory wysokiej
szansy w województwie podkarpackim autorzy „Aktualizacji regionalnej strategii innowacji
12

Woźniak L., 2008, Końcowy raport z badań foresight Priorytetowe technologie dla równoważonego rozwoju
województwa podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
13
Autorzy opracowania zapewne mieli na myśli usługi teleinformatyczne (sektor IT), gdyż nie istnieje w żadnej
oficjalnej klasyfikacji taka działalność jak „przemysł technologii informatycznych”.
14
http://www.paiz.gov.pl/regiony/wojewodztwa/podkarpackie [dostęp 9 XII 2012]
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województwa podkarpackiego na lata 2005-2013”. Wymieniają oni aż piętnaście różnych aktywności
gospodarczych (s. 27):
•

przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych
(budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),

•

rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,

•

usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne,

•

przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,

•

przemysł mineralny,

•

przemysł naftowy,

•

przemysł szklarski,

•

przemysł hutniczo-metalurgiczny,

•

przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,

•

przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,

•

przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,

•

przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,

•

przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na
rozwiązaniach naturalnych,

•

przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.,

•

usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą
15

mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia .
Jak więc wynika z przeglądu dotychczasowych opracowań, liczba perspektywicznych sektorów
gospodarki w województwie różni się dość znacząco. Brak nawet zgody w opracowaniach
regionalnych (RSI i foresight), co budzi pewne zdziwienie. Natomiast wyłaniają się dość wyraźnie

15

W cytowanym opracowaniu zwraca uwagę brak dyscypliny klasyfikacyjnej i precyzji nomenklatury
nazewniczej, co istotnie obniża wartość merytoryczną tego zestawienia. Klasyfikacja ta obarczona jest
trzema uchybieniami. Po pierwsze zamieszanie wprowadza jednoczesne ujęcie branżowe (typ wytwarzanych
produktów) oraz poziomu zaawansowania techniki. W efekcie czytelnik może odnieść błędne wrażenie, że
przemysły zaliczane według oficjalnych klasyfikacji do nowoczesnej technologii (np. lotniczy czy
farmaceutyczny) nimi nie są. Po drugie razi ogólnikowość i niedookreśloność niektórych sformułowań, np.
nie wiadomo co autorzy rozumieją przez „usługi pochodzące z przemysłu wysokich technologii”. Po trzecie,
nie wiedzieć dlaczego, niektóre branże traktowane są rozdzielnie, np. przemysł szklarski wymieniony jest
osobno niż przemysł mineralny. Przecież przemysł szklarski jest w świetle oficjalnych klasyfikacjach jedną z
gałęzi przemysłu mineralnego.
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dwie gałęzie gospodarki, wymieniane w każdym z dotychczasowych opracowań, jako sektory
wysokiej szansy – przemysł lotniczy oraz sektor IT (usługi teleinformatyczne).
Poniżej dokonano własnej diagnozy branż perspektywicznych, odnosząc się równocześnie do
wyników cytowanych wyżej opracowań. Aby uniknąć nieprecyzyjności w określeniu poszczególnych
typów działalności posługujemy się oficjalną nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz
Eurostat.

PERSPEKTYWICZNE BRANŻE
Sektor przemysłowy
Przemysł jest tą branżą gospodarki w województwie podkarpackim, która cechuje się największą
atrakcyjnością inwestycyjną dla podmiotów zewnętrznych. W świetle przeprowadzonych badań (zob.
rozdział niniejszego raportu pt. „Wielkość i trendy w zakresie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych”, przemysł, a głównie przetwórstwo skupiło aż 86% wszystkich bezpośrednich
inwestycji zagranicznych dokonanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2012.
Trendy w napływie nowych inwestycji zagranicznych do województwa podkarpackiego pokazują
wyraźnie, że działalność przemysłowa jest i będzie ważną branżą motoryczną gospodarki
województwa podkarpackiego, przy czym tempo jej wzrostu pozostanie silnie zróżnicowane w
przestrzeni województwa.
Punktem wyjścia analizy perspektywicznych działalności przemysłowych – w podziale na gałęzie
przemysłu (działy PKD) – było:
•

określenie roli danej gałęzi przemysłu w gospodarce województwa – zmierzono ją udziałem w
liczbie zatrudnionych i produkcji sprzedanej,

•

uchwycenie specjalizacji branżowej województwa podkarpackiego na tle Polski i zmiany w
tym względzie,

•

poznanie trendu w zakresie zatrudnienia i produkcji sprzedanej w każdej z gałęzi pomiędzy
2005 a 2010 r. (najnowsze dostępne dane GUS).

Odwołano się ponadto do wyników trendów w napływie inwestycji zagranicznych w okresie 20072012 według ich stopnia zaawansowania technologicznego.
Specyfikę gałęziową (specjalizację strukturalną) województwa podkarpackiego w stosunku do całego
kraju określono za pomocą ilorazu lokalizacji (zwanego także współczynnikiem Balassa). Wskaźnik
ten cechuje się prostotą interpretacji – wartość 1 i niższa oznacza brak specjalizacji w danej gałęzi
przemysłu, im wyższa wartość wskaźnika, tym większa specjalizacja województwa w tej działalności
na tle kraju. Poznanie specjalizacji jest ważne, gdyż jest ona wskaźnikiem korzyści skali i
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różnorodności, który inwestor może osiągnąć, lokalizując się w danym regionie. Należy oczekiwać, że
obszary o wysokiej specjalizacji w danej gałęzi – w połączeniu z odpowiednią wielkością tej branży
(np. mierzoną liczbą firm, zatrudnieniem lub przychodami) – charakteryzują się sprzyjającymi
czynnikami lokalizacji, takimi jak wysokie kwalifikacje pracowników w tej branży, obecność
dostawców usług i materiałów do produkcji, klientów oraz wspierających instytucji otoczenia biznesu.
W 2010 r. w przemyśle województwa podkarpackiego było przeciętnie zatrudnionych 120 tys. osób.
Dane te nie uwzględniają zatrudnionych w tzw. mikro-firmach (podmiotach o liczbie pracujących
mniejszej niż 10) oraz osób nierejestrowanych (szara strefa), zatem faktyczna liczba zatrudnionych
jest wyższa. Największe znaczenie w regionie ma dziewięć gałęzi przetwórstwa przemysłowego. Ze
względu na skalę zatrudnienia – 6 tys. i więcej osób w każdej z nich – można je określić jako sektory
istotne dla gospodarki województwa. Najwięcej osób pracowało w 2010 r. w przemyśle spożywczym
oraz produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (między 12 a 13 tys. w każdym z nich),
niewiele mniej w produkcji wyrobów z metali (ponad 11 tys.). Pięć gałęzi koncentrowało zatrudnienie
między 7,7 a 9,0 tys. osób. Były to: przemysł meblarski, maszynowy (produkcja maszyn i urządzeń),
produkcja samochodów i ich części, produkcja pozostałych środków transportu oraz przemysł
mineralny (tj. produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych). Przemysł drzewny i wikliniarski,
zatrudniający 6,4 tys. zamykał listę gałęzi, które mają największe znaczenie w strukturze przemysłu w
regionie.
Gdyby jako miarę istotności w gospodarce regionu przyjąć wartość produkcji sprzedanej, w grupie
wiodących branż znalazłaby się ponadto produkcja chemikaliów i artykułów chemicznych (w tym
leków) oraz produkcja metali oraz urządzeń elektrycznych.
W pięciu gałęziach przetwórstwa przemysłowego – jako miernik przyjmując liczbę zatrudnionych –
województwo cechuje wysoka lub bardzo wysoka specjalizacja na tle Polski (rys. 12). Są to: przemysł
drzewny i wikliniarski (il=1,3); przemysł mineralny (głównie produkcja wyrobów ze szkła) (il=1,3);
produkcja mebli (il=1,3); produkcja wyrobów z gumy oraz tworzyw sztucznych (il=1,6), wreszcie
produkcja pozostałego [poza samochodami] sprzętu transportowego – przede wszystkim przemysł
lotniczy. Tę ostatnią gałąź przemysłu charakteryzuje zdecydowanie najsilniejszy wskaźnik
specjalizacji o wyjątkowo wysokiej wartości wskaźnika (il=4) (rys. 12).
Największy wzrost specjalizacji województwa podkarpackiego w 2010 r. w stosunku do 2005r.
cechował produkcję pozostałych środków transportu, czyli de facto przemysł lotniczy, a następnie
przemysł maszynowy. Natomiast najsilniejszy spadek wskaźnika specjalizacji nastąpił w przypadku
przemysłu mineralnego oraz przemysłu samochodowego. Udział tej ostatniej branży w 2010 r. w
regionie był równy jego roli w przemyśle Polski (il=1). Tymczasem jeszcze w 2005 r. – był on
zdecydowanie wyższy (il=1,7).
Rysunek 12. Zatrudnienie, specjalizacja gałęziowa przemysłu i jej zmiany w województwie podkarpackim w latach
2005-2010.
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Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie danych GUS i US w Rzeszowie.

Porównanie tendencji w zakresie produkcji sprzedanej (tab.22 i 23) oraz zatrudnienia w 2010 r. w
porównaniu do 2005 r. pozwala na wskazanie branż wzrostu, branż „restrukturyzujących się” i
recesyjnych. Interpretując te wartości, warto mieć na uwadze przebieg cyklów koniunkturalnych w
gospodarce w tym czasie, a zwłaszcza kryzys gospodarczy w krajach wysokorozwiniętych w latach
2008-2009.
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Tabela 22. Typologia gałęzi przemysłu województwa podkarpackiego pod względem dynamiki wzrostu produkcji
sprzedanej w latach 2005-2010

BRANŻE SILNIE WZROSTOWE

BRANŻE WZROSTOWE

•

Produkcja pozostałego sprzętu
transportowego (+105,7)

•

Produkcja artykułów spożywczych i
napojów (+12,1)

•

Produkcja wyrobów z metali (+52,2)

•

•

Produkcja napojów (+47,3)

Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep (+2,2)

•

Produkcja urządzeń elektrycznych (+43,8)

•

Produkcja maszyn i urządzeń (+38,1)

•

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych (+31,4)

•

Produkcja chemikaliów i wyrobów
chemicznych (+24,4)

•

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji (+20,8)

•

Produkcja metali (+20,0)

•

Produkcja papieru i wyrobów z papieru
(+19,6)
BRANŻE SŁABNĄCE

•

Produkcja wyrobów z drewna, korka i
wikliny (-6,9)

•

Produkcja mebli (-3,4)

BRANŻE RECESYJNE
•

Produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych (19,9)

•

Produkcja odzieży (-20,7)

•

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z
nich (-20,7)

•

Produkcja wyrobów tekstylnych (-66,6)

•

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej (-59,1)
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Tabela 23. Typologia gałęzi przemysłu przetwórczego województwa podkarpackiego pod względem dynamiki
zatrudnienia w latach 2005-2010

DUŻY WZROST
•

Produkcja wyrobów z metali (+17,6)

UTRZYMANIE LUB NIEWIELKI WZROST
•

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw
sztucznych (+11,1)

•

Produkcja pozostałego sprzętu
transportowego (+11,0)

•

Produkcja maszyn i urządzeń (+9,0)

•

Produkcja artykułów spożywczych (+8,5%)

•

Produkcja chemikaliów i wyrobów
chemicznych (+7,8)

•

Produkcja metali (+7,0)

•

Produkcja mebli (+4,9)

•

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i
wikliny (+1,1)

UMIARKOWANY SPADEK

DUŻY SPADEK

•

Produkcja papieru i wyrobów z papieru (0,9)

•

Produkcja skór wyprawionych i wyrobów z
nich (-42,3%)

•

Poligrafia i reprodukcja zapisanych
nośników informacji
(-6,1)

•

Produkcja odzieży (-38,8%)

•

Produkcja wyrobów tekstylnych (-37,1%)

•

Produkcja wyrobów z pozostałych
mineralnych surowców niemetalicznych (26,2)

•

Produkcja pojazdów samochodowych,
przyczep i naczep
(-22,3)

•

Produkcja koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej (-8,3)

•

Produkcja urządzeń elektrycznych (-10,5)

Objaśnienia: duży spadek – bezwzględny spadek zatrudnienia w latach 2005-2010 o 15% i więcej; umiarkowany
spadek – spadek zatrudnienia mniejszy niż 15% w latach 2005-2010; utrzymanie lub niewielki wzrost – wzrost
zatrudnienia do 15% w 2010 r. w porównaniu z 2005 r.; duży wzrost – wzrost zatrudnienia w latach 2005-2010
powyżej 15%.
Uwagi: pominięto branże, dla których brak było porównywalnych danych w latach 2005-2010 w związku z tajemnicą
statystyczną lub zmianą klasyfikacji PKD.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zwraca uwagę fakt, że zdecydowana większość gałęzi przetwórstwa przemysłowego funkcjonujących
na terenie województwa podkarpackiego w 2010 r. istotnie zwiększyła wielkość produkcji sprzedanej
w stosunku do 2005 r. Przetwórstwo przemysłowe może być więc istotnym czynnikiem wzrostu
gospodarki regionalnej. Co więcej, w okresie tym nastąpiła wyraźna poprawa struktury gałęziowej
przemysłu województwa pod względem zaawansowania technologicznego – branże słabnące lub
recesyjne obejmowały wyłącznie gałęzie klasyfikowane przez Eurostat jako działalności niskiej
techniki.
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Jako branże wzrostowe jawią się przede wszystkim te gałęzie przetwórstwa przemysłowego, które
charakteryzuje zarówno duży wzrost wartości produkcji sprzedanej, jak i wzrost zatrudnienia. Są to:
produkcja wyrobów z metali, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja
pozostałego sprzętu transportowego, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja artykułów
spożywczych, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (w tym leków) i produkcja metali.
Branże w restrukturyzacji są dość heterogeniczną grupą. Znajdziemy tu przemysły, w których
występują ewidentnie procesy wzrostu wydajności – wzrasta ich produkcja sprzedana przy malejącym
dość istotnie zatrudnieniu (produkcja urządzeń elektrycznych, przemysł samochodowy), te które
stagnowały lub cechował je niewielki spadek wartości produkcji sprzedanej, przy utrzymaniu poziomu
zatrudnienia: przemysł meblarski oraz drzewny i wikliniarski. Każda z tych czterech branż ma
również potencjał wzrostu i może aspirować do branż perspektywicznych.
Duży spadek wartości produkcji oraz zatrudnienia wskazuje, że trzy gałęzie przemysłu zaliczane do
tzw. lekkiego – odzieżowy, tekstylny, skórzany i obuwniczy, a ponadto niektóre gałęzie przemysłu
mineralnego – mają w obecnym kształcie bardzo ograniczone perspektywy wzrostu w województwie.
Wiąże się to z ich obecnie relatywnie słabą pozycją konkurencyjną oraz dużą i rosnącą presją
konkurencyjną z krajów o tańszych kosztach produkcji. W masowej produkcji trudno obecnie
konkurować z tańszą, prowadzoną na wielką skalę produkcją w krajach azjatyckich. Nisze dla
tradycyjnych działalności tkwią przede wszystkim w zdolnościach do elastycznej produkcji oraz w
wytwarzaniu wyrobów o wysokiej wartości dodanej, unikalnym dizajnie – ukierunkowanych na
specyficzne potrzeby rynku krajowego lub europejskiego. Wyzwaniu temu są w stanie podołać przede
wszystkim małe i średnie firmy.
Uwidaczniające się pozytywne trendy dotyczące dynamiki produkcji sprzedanej i zatrudnienia oraz
skala działalności i rosnący stopień specjalizacji wskazują dość wyraźnie, że najbardziej
perspektywicznymi działalnościami przemysłowymi w województwie podkarpackim są: produkcja
pozostałych środków transportu (głównie przemysł lotniczy), produkcja wyrobów z gumy oraz
tworzyw sztucznych, produkcja metali i wyrobów z metali oraz produkcja maszyn i urządzeń.
Prawdopodobnie również umocni swoją pozycję produkcja artykułów spożywczych, silną pozycję
powinna utrzymać branża meblarska i drzewna.
W świetle przedstawionych danych, zgadzamy się z autorami dotychczasowych opracowań, że
przemysł lotniczy jest głównym sektorem szansy dla województwa podkarpackiego. Województwo
podkarpackie ma dużą szansę na pełnienie roli jednego z głównych obszarów produkcji lotniczej w
skali europejskiej, co wynika z rosnących jego kompetencji, którym sprzyjają warunki zewnętrzne. W
ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost znaczenia tej gałęzi produkcji. Istniejące
skupienie ma duże perspektywy samo podtrzymywalnego wzrostu opartego na powstaniu korzyści
skali i różnorodności, a także wobec posiadania przewag konkurencyjnych związanych z
kwalifikacjami

i

kosztami

miejscowych

pracowników.

Jedną

z kluczowych

determinant
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dotychczasowego i prognozowanego sukcesu są działania Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego „Dolina Lotnicza”, które jest wzorcowym w skali co najmniej Europy Środkowej
przykładem funkcjonowania grona przedsiębiorczości (tzw. klastra)16.
Sektor usługowy
Ogólnie rzecz biorąc, województwo podkarpackie należy do regionów o słabym poziomie rozwoju
usług rynkowych. W ani jednej gałęzi usług rynkowych na poziomie sekcji PKD Podkarpacie nie
osiąga wartości średniej dla Polski (ws=1,0). Oznacza to brak specjalizacji w jakiejkolwiek gałęzi tej
branży na poziomie całego województwa. Relatywnie słaby na tle Polski poziom rozwoju usług
wynika po pierwsze z niewielkiego regionalnego rynku zbytu (m.in. wskutek zdecydowanie niższych
od przeciętnej dochodów mieszkańców) oraz braku wielkich ośrodków miejskich, które są głównym
miejscem koncentracji działalności usługowych. Jak na razie niewielkie jest również zainteresowanie
inwestorów zewnętrznych inwestycjami w sektor usługowy. Jednakże rola działalności usługowych
będzie rosła, głównie kosztem sektora I (rolnictwa).
Skąpe oficjalne informacje statystyczne dostępne na bardziej szczegółowym poziomie w Polsce oraz
zmiana

klasyfikacji

działalności

gospodarczej

z

PKD2004

na

PKD2007

uniemożliwiają

przeprowadzenie na szczegółowym poziomie i w dłuższym okresie czasu analizy trendów dla
poszczególnych gałęzi usług. Analiza taka jest możliwa jedynie na poziomie sekcji PKD w okresie
dwuletnim: 2009-2011.
Tabela 24. Wybrane mierniki rozwoju gałęzi usług w województwie podkarpackim w latach 2009-2011

Sekcja PKD

Pracujący
w 2011 r.

Udział
w liczbie
pracujących
w Polsce w
2011 r.

Przyrost
miejsc
pracy
w%
w 20092011

Iloraz
lokalizacji

Różnica
ilorazu
2009-2011

Handel; naprawa pojazdów
samochodowych

99 751

4,60

6,74

0,99

0,03

Edukacja

57 260

5,27

-0,50

1,14

-0,05

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

43 237

5,58

4,66

1,20

-0,03

Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

31 008

4,99

2,01

1,07

-0,03

Transport i gospodarka magazynowa

29 437

4,00

3,57

0,86

-0,04

15 246

3,64

12,20

0,78

-0,01

14 284

2,79

7,13

0,60

-0,02

9 691

2,78

0,46

0,60

-0,04

Administrowanie i działalność
wspierająca
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
16

O Dolinie Lotniczej zob. m.in. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa, Wolters
Kluwer Business; Radomska E., 2011, Ocena funkcjonowania klastra Dolina Lotnicza,
pou.pl/zeszyty_naukowe/pdf/Nr_1_2011_51_Radomska.pdf
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Pozostała działalność usługowa

8 880

4,09

6,03

0,88

-0,01

Zakwaterowanie i gastronomia

8 867

3,69

5,22

0,80

0,07

Informacja i komunikacja

7 381

2,96

5,22

0,64

-0,01

Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją

7 114

4,63

12,19

1,00

0,03

Obsługa rynku nieruchomości

6 063

3,08

5,15

0,66

-0,01

Źródło: opracowanie własna na podstawie danych GUS

Liczba pracujących w usługach rynkowych zwiększyła się w tym okresie o ponad 6%, czyli ponad
dwukrotnie więcej niż wyniosła średnia dla Polski. Największy przyrost miejsc pracy – 12,2% miał
miejsce w dwóch działach usług: „administrowanie i działalność wspierająca” oraz działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (tab. 24). Znaczący wzrost miał ponadto miejsce w
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz w handlu i naprawach (o 7% w każdej). O
około 5% wzrosła liczba pracujących w trzech gałęziach usług: zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i komunikacja oraz obsługa rynku nieruchomości.
Wzrost specjalizacji województwa w okresie 2009-2011 miał miejsce w dwóch gałęziach usług:
zakwaterowaniu i gastronomii oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, czyli tzw.
branży czasu wolnego.
Usługi czasu wolnego (w tym głównie turystyka) są postrzegane jako jedna z najbardziej obiecujących
działalności gospodarczych w województwie podkarpackim. Analiza dokumentów strategicznych
miast województwa oraz badania ankietowe urzędów miast przeprowadzane w ramach ekspertyzy
„Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast województwa
podkarpackiego”17 wykazały, że przeważająca większość miast regionu wiąże swój rozwój ze sferą
turystyki, a czynniki kształtujące atrakcyjność turystyczną (w głównej mierze potencjał turystyczny)
były najczęściej wymienianymi mocnymi stronami podkarpackich miast.
Podstawowe wskaźniki dotyczące rozwoju sektora czasu wolnego w województwie podkarpackim są
w ostatnich latach dość korzystne. W okresie 2006-2011 nastąpił (tab. 22):
•

bezwzględny wzrost bazy noclegowej, czemu towarzyszył wzrost miejsc pracy oraz wzrost
specjalizacji województwa w tej działalności na tle ogólnopolskim,

•

znacząca poprawa wskaźników wykorzystania bazy turystycznej, przy czym jednak stopień
wykorzystania pokoi i miejsc noclegowych jest nadal o około 10% niższy niż średnio w
Polsce,

17

Biernacki W., Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Guzik R., Huculak M., Janas K., Jarczewski W.,
Sobala-Gwosdz A., 2012, Znaczenie projektów realizowanych w ramach RPO WP dla rozwoju miast
Województwa Podkarpackiego, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego, ss. 333.
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•

wzrost

znaczenia

województwa

jako

destynacji

turystycznej,

tak

w

kategoriach

bezwzględnych, jak i względnych.
Tabela 25. Wybrane mierniki rozwoju usług turystycznych w województwie podkarpackim w latach 2006-2011

miejsca noclegowe
udzielone noclegi
w tym turyści
zagraniczni
stopień wykorzystania
miejsc noclegowych [%]

2006 r.

2011 r.

20 169
1 629 396

21 591
2 108 452

107
129

3,51
3,62

3,56
4,14

Zmiana
udziału
2006-2011
w%
1,5
14,3

133 145

153 253

115

3,09

3,48

12,6

24,2

31,2

129

x

x

x

Dynamika
2006=100

Udział
w Polsce
w 2006 r.

Udział
w Polscew
2011 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Bezwzględna skala wielkości ruchu turystycznego w województwie jest jednak ciągle zbyt mała, by
być istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w skali regionalnej. Walory turystyczne
województwa sprzyjają głównie turystyce typu 3E (entertainment, education, excitement), region nie
będzie miejscem masowego ruchu turystycznego. Ma także raczej małe szanse na rozwój
wysokodochodowego sektora parków tematycznych, ze względu na oddalenie od głównych
aglomeracji, generujących największy ruch w tym względzie. Z tego samego względu dość
ograniczony jest także potencjał wzrostu turystyki biznesowej, w tym konferencyjnej. Turystykę
należy postrzegać naszym zdaniem jako sektor dużej szansy w obszarach wiejskich województwa,
przede wszystkim w podregionie krośnieńskim i przemyskim, gdzie będzie ważnym elementem
przyczyniającym się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Naszym zdaniem dynamiczny rozwój poszczególnych branż usługowych będzie ważnym składnikiem
wzrostu w perspektywie średnioterminowej, ale dotyczyć on będzie tylko wybranych miejsc w
przestrzeni województwa podkarpackiego, a przede wszystkim podregionu rzeszowskiego. Na terenie
tego podregionu – przede wszystkim w Rzeszowie – należy spodziewać się dalszego wzrostu dwóch
gałęzi usług: ICT (teleinformatyka) oraz usług dla przedsiębiorstw, w tym także sektora BPO i SSC.
Rzeszów jest jednym z istotnych ośrodków skupienia firm ICT w Polsce. Dynamika rozwoju tej
branży w dwóch podregionach podkarpackich – rzeszowskim i tarnobrzeskim, w porównaniu ze
średnią dla kraju była w 2009-2011 r. znacznie wyższa. Obecność wiodących w skali Europy
Środkowej firm (Asseco Poland) oraz wielu dynamicznych średnich i dużych podmiotów, wspólne
inicjatywy firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Informatyka Podkarpacka przy relatywnie silnym
zapleczu dydaktycznym (informatyka jest kierunkiem studiów na 5 podkarpackich uczelniach)
wskazują na możliwość dalszego rozwoju tej branży na terenie województwa. Jej rozwój pozostanie
jednak skoncentrowany głównie na terenie podregionu rzeszowskiego, w mniejszym stopniu
tarnobrzeskiego (gdzie najsilniejszym ośrodkiem w tej branży jest Mielec) i krośnieńskiego.
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Jedną z najbardziej dynamicznych działalności gospodarczych w Polsce w ostatnich latach jest sektor
usług dla przedsiębiorstw. Szczególnie dużą dynamiką rozwoju tego dość heterogenicznego zbioru
działalności usługowej cechują się tzw. zaawansowane usługi biznesowe, a w szczególności usługi
outsourcingowe i wspólne. Sektor ten znajduje się obecnie w województwie podkarpackim w
embrionalnym stanie rozwoju. Ponieważ jednak rola tzw. miast II rzędu w zakresie tych usług będzie
systematycznie rosnąć, wraz z postępującym nasyceniem głównych ośrodków metropolitalnych w
Polsce, wysoce prawdopodobne jest, że Rzeszów stanie się atrakcyjnym miejscem inwestycji w tej
gałęzi usług w ciągu najbliższej dekady. Tendencja ta będzie wzmacniana powstawaniem centrów
usług wspólnych przy niektórych dużych filiach produkcyjnych zagranicznych korporacji, np. w
Rzeszowie czy Mielcu.
Spodziewamy się także wzrostu znaczenia usług logistycznych. Branża logistyczno-magazynowa, ze
względu na peryferyjność województwa i niewielki rynek zbytu nie cieszyła się dotąd istotnym
zainteresowaniem dużych

inwestorów.

W

związku

z

istotnym wzrostem

znaczenia

III

Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, dzięki realizacji autostrady A4 sytuacja ta ulegnie
istotnej zmianie. Położone w korytarzu autostrady tereny staną się atrakcyjną lokalizacją dla
przedsiębiorstw zainteresowanych eksportem na Wschód. Tendencję tę wzmocniłaby realizacja drogi
ekspresowej S-19, która jest istotna także dla rozwoju innych gałęzi gospodarki województwa
podkarpackiego.
Warto w kontekście perspektywicznych branż odnieść się również do nowego projektu Kraina
Podkarpacie18. Ta zinstytucjonalizowana w 2012 r. inicjatywa działa na rzecz skonsolidowania branży
„jakości życia”, zaktywizowania środowisk lokalnych, a także zbudowania strategii rozwoju tego
sektora w województwie. W świetle sformułowanej wizji tej inicjatywy, sektor jakości życia może być
jednym z dwóch głównych filarów przyszłej zamożności regionu. Do „sektora jakości życia” wliczane
są przy tym takie gałęzie gospodarki jak turystyka i rekreacja, ochrona zdrowia (w tym odnowa
biologiczna) oraz produkcja zdrowej żywności.
Projekt Kraina Podkarpacie postrzegamy jako śmiałą wizję połączenia zachodzących w otoczeniu
trendów społecznych i gospodarczych (wzrost znaczenia siły nabywczej populacji starszych osób –
srebrna gospodarka, turystyka typu 3E, moda na zdrowy tryb życia) oraz silnych stron województwa
w tym względzie, w szczególności dobry stan środowiska przyrodniczego, „powab krajobrazu”,
najniższą w Polsce przestępczość, silny kapitał społeczny oraz cechy miejscowego rolnictwa
sprzyjające produkcji żywności ekologicznej i bogactwo regionalnych produktów żywnościowych. Co
więcej, cechy te spełniają najlepiej podregiony krośnieński i przemyski, które w ostatnich 10 latach
rozwijały się znacznie wolniej (zwłaszcza ten drugi) od rzeszowskiego i tarnobrzeskiego. Należy mieć
jednak świadomość konieczności przezwyciężenia licznych barier, tak natury wewnętrznej, jak i
zewnętrznej. Do ważniejszych z nich naszym zdaniem należą:
18

http://www.kraina-podkarpacie.pl/pl/o-klastrze/obszary-dzialalnosci [dostęp 7 .I.2013]
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•

konkurencja innych regionów, przede wszystkim województwa małopolskiego, które również
postrzega ten sektor jako swoją szansę rozwojową, a posiada obecnie znacznie wyższą
pozycję konkurencyjną,

•

oddalenie od głównych rynków generujących popyt na usługi „jakości życia” – a więc
głównych ośrodków metropolitalnych tak w Polsce, jak i za granicą. W tym ostatnim
względzie trzeba wskazać na barierę możliwości pośrednich, tzn. zaspokojenie popytu w
regionach lepiej zlokalizowanych, znajdujących się „po drodze”, np. dolnośląskiego i
małopolskiego w przypadku np. rynku niemieckiego.

•

relatywnie niską regionalną i lokalną siłę nabywczą ludności i ciągle niezaspokojone potrzeby
„niższego rzędu”. Popyt na usługi i produkty sektora jakości życia, znajdującego się na
wyższym poziomie hierarchii potrzeb Maslowa będzie możliwy dopiero po osiągnięciu
zaspokojenia potrzeb niższych.

•

niezadawalająca zdolność do efektywnego wdrażania strategicznych kierunków rozwoju i
19
słabe przygotowanie administracji publicznej w zakresie myślenia strategicznego .

•

konieczność utrzymywania i wzmacniania niektórych zasobów, np. walorów krajobrazowych i
urbanistycznych, w niesprzyjającym obecnie w Polsce otoczeniu prawnym i społecznym

Niemniej jednak, w perspektywie długoterminowej konsekwentne nakierowanie na sektor jakości
życia jest kierunkiem jak najbardziej właściwym. Idea, że w perspektywie kilkudziesięciu lat
województwo podkarpackie może stać się jednym z atrakcyjniejszych obszarów do zamieszkania w
skali ogólnopolskiej nie jest bezpodstawna. Decydująca w tym względzie jest jego atrakcyjność
przyrodnicza i krajobrazowa przy poprawiającej się dostępności komunikacyjnej. Z racji
ponadprzeciętnego w skali Polski przywiązania do stron rodzinnych (silny kapitał społeczny wiążący)
wiele obszarów województwa stanie się miejscem osiedlania się (przynajmniej czasowego – drugie
domy) osób, które zdobyły środki finansowe za granicą. Niezwykle istotne jest w tym względzie –
cytując M. Boniego20 „spożytkowanie efektów dyfuzji cywilizacyjnej”, czyli zdolność zachęcenia do
powrotu i zatrzymania przynajmniej części tych osób, które zdobyły doświadczenie i wykształcenie w
innych obszarach Polski czy Europy. Kluczowymi, długofalowymi działaniami w tym względzie jest
poprawa infrastruktury społecznej i technicznej, a przede wszystkim promocja atrakcyjnego
wizerunku regionu, czemu musi towarzyszyć wzmocnienie rozwoju lokalnych i regionalnych rynków
pracy. Jednym z warunków sukcesu inicjatywy Kraina Podkarpacie będzie zdolność budowy
efektywnej koalicji przedsiębiorców i instytucji lokalnych i regionalnych. Optymistyczne w tym

19

Zob.
Żuber
P.,
System
programowania
strategicznego
w
Polsce,
http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/ZUBER.pdf [dostęp 7 .I.2013]
20
Boni M., 2007, Kapitał ludzki, kapitał społeczny a wyzwania rynku pracy na obszarach polski wschodniej,
Warunki rozwoju Polski Wschodniej w perspektywie 2020.
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względzie jest włączenie się Stowarzyszenia Dolina Lotnicza w ten projekt, organizacji, mającej
unikalne kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwijania współpracy.

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012

ROZDZIAŁ 4. KLASTRY I SKUPISKA PRZEMYSŁOWE
Opracowanie: Michał Pilecki

WPROWADZENIE
Ze względu na znaczenie powiązań klastrowych dla dynamiki rozwoju i konkurencyjności gospodarki,
niniejszy

raport

uwzględnia

charakterystykę

klastrów

funkcjonujących

w

województwie

podkarpackim. Koncepcja klastra stanowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności
przedsiębiorstw. W znaczeniu ekonomicznym termin klaster, wprowadzony przez M. E. Portera w
książce „Konkurencyjna przewaga narodów”, oznacza geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
firm, wyspecjalizowanych dostawców, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z
nimi instytucji (uniwersytetów, instytucji finansowych, itp.), konkurujących między sobą, ale również
współpracujących w określonych dziedzinach dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Klastry są
cechą niemal każdej gospodarki narodowej, regionalnej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.
Istotą koncepcji klastra jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia
gospodarczego, przyśpieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstw funkcjonujących w ich ramach.
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój inicjatyw klastrowych w Polsce. Powstające
dokumenty strategiczne postrzegają klastry jako instrumenty stymulujące i pobudzające rozwój
przedsiębiorstw, a przez to wpływające na rozwój gospodarczy regionów i kraju. W dokumentach
rządowych, takich jak: „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020”21, „Krajowy Program
Reform”22 czy długookresowa strategia rozwoju „Polska 2030 – Trzecia fala nowoczesności.
Wyzwania rozwojowe dla Polski i polskich przedsiębiorców”23 wskazuje się na potrzebę wspierania
biegunów rozwojowych w celu zwiększenia wzrostu i konkurencyjności polskiej gospodarki. Zwraca
się uwagę na potrzebę wspomagania rozwoju gospodarczego opartego na specjalizacjach
regionalnych, w szczególności klastrach. Polityka krajowa jest spójna z unijną strategią „Europa
2020” i postulowaną przez Komisję Europejską koncepcją smart specialization. Jej ideą jest
skoncentrowanie wysiłków i dostępnych zasobów, zarówno krajowych, jak i regionalnych, na
niewielkiej liczbie specjalizacji gospodarczych o istotnym potencjale innowacyjnym. Inteligentne
specjalizacje powinny charakteryzować się istnieniem rzeczywistych kompetencji i zasobów w
regionie, pozwalających osiągnąć w ich zakresie doskonałość, a co za tym idzie wysoką
konkurencyjność w skali globalnej.

21

http://www.mrr.gov.pl/ministerstwo/prawo/obowiazujace_prawo/Documents/M20110423.pdf [dostęp z dnia
10.12.2012]
22
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8413/Krajowy%20Program%20Reform%20PL%20ostateczny.pdf [dostęp
z dnia 10.12.2012]
23
http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_kadry_0.3.pdf [dostęp z dnia 10.12.2012]
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Klastry, jako instrumenty podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionalnej, są dostrzegane i
uwzględniane w strategicznych dokumentach województwa podkarpackiego. Klastry uwzględniono w
„Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020”, gdzie w ramach budowania
regionalnego systemu innowacji do 2015 r. planuje się opracowanie kierunków rozwoju
innowacyjnych klastrów w regionie24. Wspieranie rozwoju i funkcjonowania inicjatyw klastrowych
znalazło się również na liście priorytetowych zadań „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Podkarpackiego”. Wiodąca rola klastrów na mapie gospodarczej regionu znalazła swoje
odzwierciedlenie w opracowaniu pt. „Kierunki rozwoju Województwa Podkarpackiego w oparciu o
klastry”. Powstanie tego rodzaju dokumentu, w całości poświęconego polityce klastrowej na poziomie
województwa, jest w Polsce wciąż rzadkością.

ANALIZA KLASTRÓW FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W ostatnich latach w Polsce dynamicznie rozwijają się klastry. Europejskie Obserwatorium Klastrowe
wskazuje na istnienie w kraju około 246 klastrów25, natomiast zespół realizujący badanie
„Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012” zidentyfikował ponad 250 organizacji, które
definiują swoją działalność jako klastry26. Trend ten jest silnie widoczny również w województwie
podkarpackim, które w makroregionie Polski Wschodniej urasta do rangi lidera, określanego mianem
„polskiego zagłębia klastrów i inicjatyw klastrowych”27.
W ramach przeprowadzonej analizy zidentyfikowano 17 klastrów funkcjonujących na terenie
województwa podkarpackiego. Tabela 26 prezentuje zestawienie wszystkich organizacji wraz z ich
danymi teleadresowymi i branżami, w których działają.
Tabela 26. Dane teleadresowe i branże funkcjonowania klastrów w województwie podkarpackim

Lp.

Nazwa klastra

1.

Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców
Przemysłu Lotniczego
„Dolina Lotnicza”

2.

Wschodni Klaster
Odlewniczy KOMCAST

3.

Małopolsko-Podkarpacki
Klaster Czystej Energii

24

Branża

lotnicza

metalowa

energetyczna

Dane kontaktowe
p. Andrzej Rybka
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel. 17 850 19 37 / 17 850 19 36
andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
www.dolinalotnicza.pl
p. Andrzej Trytek
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
tel. 17 743 24 25
info.komcast@gmail.com
www.kom-cast.pl
p. Ireneusz Soliński
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 27 49 fax 12 633 46 48
klaster@agh.edu.pl

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 - aktualizacja 2010, Rzeszów 2010
http://www.clusterobservatory.eu/index.html [dostęp z dnia 10.12.2012]
26
Raport z badań „Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012”, PARP, red. J. Hołub-Iwan, Warszawa 2012
27
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86196.asp?soid=4D480A21FFAF4938B5F31D4871DE4278 [dostęp
z dnia 10.12.2012]
25
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4.

Sieć Porozumienia
Lotniczego „AVIA –
SPLot”

lotnicza

5.

Dolina Ekologicznej
Żywności

rolno-spożywcza

6.

Klaster Spawalniczy
KLASTAL

metalowa

7.

Podkarpackie
Powiązanie
Kooperacyjne – Klaster
Lotnictwa Lekkiego i
Ultralekkiego

8.

Świętokrzysko –
Podkarpacki Klaster
Energetyczny

energetyczna

9.

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
„Uzdrowiska – Perły
Polski Wschodniej”

turystyczna

10.

Wschodni Klaster
Obróbki Metali

11.

Klaster Firm
Informatycznych Polski
Wschodniej

12.

ŚwiętokrzyskoPodkarpacki Klaster
Budowlany
INNOWATOR

budowlana

13.

Klaster Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych
POLIGEN

przetwórstwa tworzyw
sztucznych

14.

Podkarpacki Klaster
Energii Odnawialnej

energetyczna

15.

Podkarpacki Klaster
Rolno-Spożywczy

rolno-spożywcza

lotnicza

metalowa

technologii
informatycznych

p. Zbigniew Działowski
ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec
tel. 17 773 18 89, 17 773 18 89
avia-splot@o2.pl
www.splot.migron.org.pl
p. Teresa Borzęcka
ul. Nadbystrzycka 44A, 20-501 Lublin
tel. 81 5384668
biuro@dolinaeko.lublin.pl
www.dolinaeko.pl
p. Małgorzata Szczepańska
ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 844 03 57, 15 844 03 57
sekretariat@rig-stw.pl
www.klastal.org
p. Piotr Piątek,
plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
tel. 17 853 27 24, 17 853 27 24
klaster@b4.org.pl,
www.klasterlotniczy.pl
www.aerocluster.eu
p. Włodzimierz Grochal
ul. Zagnańska 84, 25-528 Kielce
tel. 41 3432910, fax 41 3432912
biuro@it.kielce.pl
www.klasteroze.it.kielce.pl
p. Jacek Rodzinka, p. Małgorzata Janiec
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 8661470
biuro@klasterzit.pl
www.klasterzit.pl
p. Eugeniusz Suski, p. Tomasz Biedacha
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin
tel. 81 532 13 39, fax 81 532 13 39
kontakt@wschodniklaster.pl
www.wschodniklaster.pl
p. Paweł Kielanowski
ul. Rejtana 1/8, 35-326 Rzeszów
tel. 880 300 500, 17 857 37 70
p.kielanowski@informatykapodkarpacka.pl
www.klasterit.pl
p. Joanna Makuch,
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
tel. 41 344 43 92 wew. 22
biuro@klaster-innowator.pl
www.klaster-innowator.pl
p. Paweł Wacnik,
ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów
tel. 17 77 88 270, fax 17 77 88 273
biuro@poligen.pl
www.poligen.pl
p. Grzegorz Wisz,
ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
tel. 17 717 33 00, fax 17 785 23 93
biuro@klasteroze.org
www.klasteroze.org
p. Władysław Szajna,
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
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16.

17.

Wschodni Klaster
Komunalny

ochrona środowiska

Klaster Jakości Życia
„Kraina Podkarpacie”

turystyka, agroturystyka i
żywność ekologiczna,
medycyna, kultura i
rozrywka, sport i odnowa
biologiczna

tel. 17 866 13 08
wszajna@wsiz.rzeszow.pl
p. Aleksandra Bułaś
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. 15 842 34 11 w 341
abulas@mzk.stalowa-wola.pl
p. Rafał Darecki
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel. 17 866 12 99
info@krainapodkarpacie.plwww.krainapodkarpacie.pl

Źródło: opracowanie własne

Większość klastrów (12) posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, jednakże 5 z nich
ma biura zlokalizowane w stolicach ościennych województw: 2 w Lublinie, 2 w Kielcach oraz 1 w
Krakowie. Klastry działające w regionie zrzeszają organizacje funkcjonujące głównie w wysoce
innowacyjnych branżach, a ich specjalizacje odpowiadają liście kluczowych branż województwa
podkarpackiego. Rysunek 13 przedstawia ilościowy podział klastrów działających w regionie, w
poszczególnych branżach.
Rysunek 13. Ilościowy podział klastrów według branż funkcjonowania w województwie podkarpackim

turystyczna
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Źródło: opracowanie własne

Najwięcej klastrów, po 3 inicjatywy, działa w obrębie branży lotniczej (SGPPL „Dolina Lotnicza”,
Sieć „AVIA-SPLot”, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne), metalowej (Wschodni Klaster Obróbki
Metali, Wschodni Klaster Odlewniczy KOM-CAST, Klaster Spawalniczy KLASTAL) oraz w branży
energetycznej, w szczególności odnawialnych źródłach energii (Podkarpacki Klaster Energii
Odnawialnej, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster
Energetyczny). W branży rolno-spożywczej zidentyfikowano 2 inicjatywy klastrowe (Podkarpacki
Klaster Rolno-Spożywczy, Dolina Ekologicznej Żywności), podobnie jak w branży turystycznej
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(Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej”, Klaster Jakości
Życia "Kraina Podkarpacie"). Pozostałe klastry reprezentują m.in. branżę przetwórstwa tworzyw
sztucznych (Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIGEN), technologii informatycznych
(Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej), czy ochrony środowiska (Wschodni Klaster
Komunalny).
Klastry funkcjonujące w województwie podkarpackim w 71% działają w oparciu o porozumienie o
współpracy, nie posiadając osobowości prawnej. Pozostałe 29% inicjatyw działa na bazie
stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie takie powołuje co
najmniej 15 osób fizycznych, które uchwalają jego statut oraz wybierają komitet założycielski.

Rysunek 14. Liczba klastrów utworzonych i funkcjonujących w woj. podkarpackim w latach 2003-2012
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Źródło: opracowanie własne

Większość funkcjonujących w województwie podkarpackim klastrów jest stosunkowo młoda, aż 82%
z nich powstało po 2006 r., co zapewne nieprzypadkowo wiąże się z dostępnością środków unijnych w
perspektywie finansowej 2007-2013.
We wszystkich analizowanych przypadkach w ramach klastra funkcjonują zarówno przedsiębiorstwa,
jak i instytucje naukowe, w większości występują również instytucje otoczenia biznesu (tylko w
jednym klastrze brak tego rodzaju organizacji członkowskich). Zdecydowaną większość podmiotów
tworzących klastry stanowią przedsiębiorstwa, jest to 67% wszystkich członków inicjatyw. Pozostałą
część obejmują instytucje otoczenia biznesu (9%), instytucje naukowe (8%) oraz inne podmioty
(16%), na które składają się jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Rysunek 15
przedstawia podział organizacji członkowskich poszczególnych klastrów w uszczegółowieniu na 4
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główne grupy: przedsiębiorstwa, instytucje naukowe (uczelnie wyższe, instytuty badawczorozwojowe, szkoły średnie itp.), IOB oraz inne podmioty.
We wszystkich klastrach funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego zidentyfikowano
w sumie około 370 przedsiębiorstw, przybliżenie wynika z faktu, iż niektóre firmy są członkiem
więcej niż jednego klastra. Średnio na jedną inicjatywę klastrową przypadają 22 przedsiębiorstwa. W
badanej próbie przeważają struktury, w których liczba przedsiębiorstw jest niższa niż wartość
przeciętna (zidentyfikowano 15 takich klastrów). Oznacza to, że wśród 17 zidentyfikowanych
klastrów tylko dwa charakteryzują się wyższą niż średnia liczbą przedsiębiorstw. Są to Stowarzyszenie
Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” oraz Podkarpacki Klaster RolnoSpożywczy.
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Rysunek 15. Członkowie klastrów funkcjonujących w woj. podkarpackim w rozbiciu rodzajowym.
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1
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1
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Rozpiętość liczby firm w klastrach jest znaczna i waha się od 6 do 88 przedsiębiorstw. Co ciekawe,
skrajne wartości dotyczą dwóch klastrów o typowo przemysłowym charakterze, są to Wschodni
Klaster Odlewniczy KOM-CAST (6) oraz SGPPL „Dolina Lotnicza”(88).
Podobny rozkład zaobserwowano, rozpatrując strukturę wszystkich podmiotów w klastrach. Średnia
ich liczba wynosi 32, przy czym klastry o niższej niż średnia liczbie podmiotów stanowią blisko 53%
wszystkich funkcjonujących w województwie podkarpackim (9 klastrów). Jednocześnie rozpiętość
liczby wszystkich podmiotów w klastrach jest znaczna i waha się od 7 do 96. Świadczy to o dość
dużym zróżnicowaniu badanych klastrów pod względem liczby tworzących je organizacji. Oprócz
najliczniejszego klastra, którym jest Dolina Lotnicza, wysoką liczbą podmiotów członkowskich
charakteryzują się również Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (87), Małopolsko-Podkarpacki
Klaster Czystej Energii (42) oraz Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy (40).
Instytucje wsparcia podobnie jak jednostki naukowe stanowią znacznie niższy odsetek członków
klastrów. Najczęściej członkami klastra jest 2–3 IOB, choć zdarzają się wyższe wskaźniki, jak na
przykład w Podkarpackim Powiązaniu Kooperacyjnym (8) czy SGPPL Dolina Lotnicza (6). Natomiast
w przypadku sektora B+R najczęściej liczba podmiotów tego typu waha się od 1 do 3. Zdarzają się
przykłady znacznie wyższych wskaźników tej cechy, jak w Podkarpackim Klastrze Energii
Odnawialnej (7) czy rekordziście – Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii, w którego
działania zaangażowanych jest 11 jednostek naukowych. Zdecydowanie rzadkim zjawiskiem jest
bezpośredni udział jednostki samorządu terytorialnego, tylko 4 klastry w województwie podkarpackim
charakteryzują się tego typu podmiotami wśród swoich członków.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH KLASTRÓW WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
W ramach realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego projektu
systemowego pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, prowadzone są działania wspierające
rozwój następujących klastrów28:
1. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
2. Wschodni Klaster Odlewniczy „KOM-CAST”
3. Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
4. Sieć Porozumienia Lotniczego „AVIA – SPLot”
5. Podkarpacki Klaster Spawalniczy „KLASTAL”
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6. Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego
7. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”
8. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej
9. Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIGEN”
10. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
11. Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie”
Poniżej krótka charakterystyka najważniejszych inicjatyw klastrowych działających w obrębie
województwa podkarpackiego:
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” zostało
założone11 kwietnia 2003 r. przez grupę wiodących przedsiębiorców branży lotniczej z regionu.
Głównym celem stworzenia klastra była potrzeba integracji branży w celu wpierania jej dalszego,
dynamicznego rozwoju. Strategicznym celem klastra jest przekształcenie Polski południowowschodniej w jeden z wiodących europejskich regionów lotniczych, który będzie dostarczał
różnorodne produkty i usługi w branży lotniczej dla najbardziej wymagających klientów29. Realizacja
tego zadania miała nastąpić poprzez szczegółowe cele operacyjne, takie jak: organizacja i rozwijanie
efektywnego kosztowo łańcucha dostawców w branży lotniczej; stworzenie dogodnych warunków do
rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotniczego w Polsce południowo-wschodniej; rozwój umiejętności
i kwalifikacji personelu firm lotniczych; intensyfikację współpracy przemysłu lotniczego i uczelni
wyższych, w celu rozwijania sektora badawczo-rozwojowego; promocję polskiego przemysłu
lotniczego; wpływanie na politykę gospodarczą polskiego rządu w kwestiach związanych z branżą
lotniczą. W trakcie prawie 10 lat funkcjonowania działalność Doliny Lotniczej przyczyniła się do
rozwoju sektora lotniczego w regionie poprzez rozwój istniejących firm oraz przyciąganie nowych
inwestorów. Klaster zrzesza obecnie 96 firm i instytucji, zlokalizowanych w południowo-wschodniej
Polsce. Członkami klastra są uczelnie wyższe, takie jak Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; instytucje otoczenia biznesu,
p. Rzeszowska Agencje Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, INNpuls,
oraz 88 firm z branży lotniczej. Firmy zrzeszone w Dolinie Lotniczej zatrudniają ponad 23 tys.
pracowników, a ich łączna produkcja odpowiada ponad 85% polskiej produkcji lotniczej30. Sprzedaż
przedsiębiorstw należących do grona członków klastra przekracza 1,5 mld euro rocznie. Dolina
Lotnicza stanowi wzorowy przykład inicjatywy klastrowej nie tylko w Polsce Wschodniej, ale
również w skali kraju, dowodem na to jest uznanie jej za pierwszy World Class Cluster w Polsce.

29
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Statut SGPPL „Dolina Lotnicza”, Rzeszów 11.04.2003 r.
http://www.dolinalotnicza.pl/en/1/1/ [dostęp z dnia 10.12.2012]
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Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST” zostało utworzone
przez grupę producentów z branży21 marca 2006 r. w Starachowicach. Powstanie klastra było
urzeczywistnieniem idei przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i
lubelskiego, w zakresie utworzenia organizacji wspierającej rozwój branży odlewniczej. Na terenie
działalności klastra KOM-CAST skupiony jest potencjał produkcyjny odpowiadający 30% eksportu
branży odlewniczej kraju. Klaster w chwili obecnej zrzesza 6 firm, zatrudniających łącznie ponad 2
tys. osób oraz Katedrę Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza31. Główne zadania postawione przed klastrem to: wyzwolenie potencjału innowacyjnego
w branży odlewniczej; wsparcie działalności członków inicjatywy poprzez wspólną markę klastra;
rozwój i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie odlewnictwa; wspólne prace nad
stworzeniem strategii rozwoju branży; działania lobbingowe na rzecz sektora odlewniczego oraz
wspólna praca nad dostosowaniem systemu edukacyjnego do potrzeb członków „KOM-CAST”.
Klaster uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Badawczo Rozwojowego Komponentów Odlewniczych
OBRKO w Starachowicach, który powstał na terenie Odlewni Polskich S.A., członka klastra. Jednym
z zadań postawionych przed inicjatywą jest stworzenie Centrum Kształcenia Kadr Odlewnictwa.
Centrum, planowane do organizacji w ramach struktur Politechniki Rzeszowskiej, ma prowadzić
działalność dydaktyczną dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich z regionu.
Ośrodek ma służyć do realizacji prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na innowacje w
dziedzinie odlewnictwa. Ponadto zgromadzone wyposażenie przyczyni się do podnoszenia
kwalifikacji pracowników firm zrzeszonych w klastrze.
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii powstał 26 września 2006 r. z inicjatywy uczelni
wyższych oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Małopolskiego i w chwili obecnej
zrzesza 42 firmy i instytucje. Członkami klastra są 23 przedsiębiorstwa, w tym m.in. Kompania
Węglowa S.A.(największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej), Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach czy
Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. W działania organizacji zaangażowało się 11 instytucji naukowych,
m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Rzeszowska,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Ponadto członkami klastra są 4 jednostki
administracji publicznej oraz 4 IOB, jak np. Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych w
Krakowie. Stworzenie klastra miało stanowić odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne, środowiskowe i
technologiczne stojące przed województwami małopolskim i podkarpackim. Stąd strategicznym celem
inicjatywy jest budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych i
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instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego i
wysokiej jakości życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym32.
Stowarzyszenie Sieć Porozumienia Lotniczego „AVIA – SPLot” powstało 11 września 2007 r. z
inicjatywy mieleckiego środowiska lotniczego. Misją Sieci „AVIA – SPLot” jest wyspecjalizowana
współpraca techniczno-produkcyjna w celu zapewnienia rozwoju branży lotniczej dla zaspokojenia
potrzeb potencjalnych klientów. W chwili obecnej klaster zrzesza 27 firm i instytucji związanych z
branżą lotniczą, głównie z powiatu mieleckiego i dębickiego, ale również z innych części
województwa podkarpackiego i kraju. Wśród członków inicjatywy znajduje się 21 przedsiębiorstw z
branży lotniczej lub zainteresowanych rozszerzeniem swojej działalności o produkcję lotniczą, dwie
instytucje naukowe, Politechnika Rzeszowska i Instytut Lotnictwa z Warszawy, oraz cztery instytucje
otoczenia biznesu, tj. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, Inkubator Przedsiębiorczości z Mielca,
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego w Mielcu i
Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT. Celami strategicznymi klastra jest:
podwyższenie zdolności produkcyjnych przemysłu lotniczego na bazie wspólnego, elastycznego
zarządzania produkcją; sformalizowanie współpracy techniczno-produkcyjnej pomiędzy uczestnikami
sieci; zabezpieczenie wysokiego poziomu jakości przygotowania produkcji; zapewnienie współpracy z
zapleczem naukowym i technologicznym; wykorzystanie wiedzy i umiejętności firm zaplecza
naukowego, technologicznego i około biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla
harmonijnego rozwoju lokalnego33.
Klaster Spawalniczy KLASTAL został utworzony przez grupę przedsiębiorców 31 sierpnia 2007
roku w Stalowej Woli. Inicjatorem jego powstania była Regionalna Izba Gospodarcza, która przyjęła
rolę koordynatora. Klaster zrzesza podmioty stosujące technologie spawalnicze z województw
podkarpackiego i lubelskiego, jednak jego aspiracją jest objęcie swoim zasięgiem całego
makroregionu Polski Wschodniej34. W chwili obecnej Klaster Spawalniczy KLASTAL zrzesza 12
przedsiębiorstw, Politechnikę Rzeszowską oraz dwie instytucje otoczenia biznesu tj. Inkubator
Technologiczny w Stalowej Woli i Regionalną Izbę Gospodarczą. Celem KLASTAL-u jest integracja
branży, jej wzmocnienie, unowocześnienie i dynamiczny rozwój. Klaster poprzez swoje
funkcjonowanie chce: wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terenie Polski
Wschodniej na globalnym rynku usług spawalniczych; stworzyć korzystne warunki dla rozwoju
nowych

przedsiębiorstw

z

branży

spawalniczej

w

makroregionie;

zapewnić
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Wykreowanie silnej marki klastra wpłynie pozytywnie na rozpoznawalność makroregionu w kraju i na
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arenie międzynarodowej. Zadaniem KLASTAL-u jest aktywne nawiązywanie i rozwijanie współpracy
z partnerami biznesowymi, innymi klastrami oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za
granicą. Realizując wyznaczone zadania statutowe, klaster będzie reprezentantem branży w dialogu z
przedstawicielami władzy regionalnej i krajowej, w tematach związanych z branżą spawalniczą.
Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego został
zawiązany 7 stycznia 2008 r. z inicjatywy Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz
Stowarzyszenia B-4, które pełni funkcję koordynatora. Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne jest
klastrem z branży lotniczej, skupiającym swoją działalność na lotnictwie lekkim i ultralekkim. Klaster
zrzesza w chwili obecnej 22 przedsiębiorstwa, 6 instytucji naukowych, jak np. Politechnika
Rzeszowska, Instytut Lotnictwa z Warszawy czy Instytut Mechaniki Precyzyjnej, oraz 8 instytucji
otoczenia biznesu. Członkami klastra są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu, a jego
misją jest stworzenie grupy dostawców i wytwórców podzespołów lotniczych, wspólna produkcja
ekologicznych samolotów oraz innowacyjnych rozwiązań dla lotnictwa cywilnego35. Firmy
członkowskie klastra mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania i produkcji
lekkich i ultralekkich konstrukcji lotniczych, są to m.in. samoloty, wiatrakowce, szybowce,
bezzałogowe statki powietrzne, paralotnie. Ponadto są dostawcami elementów elektroniki pokładowej,
urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz podzespołów dla branży lotniczej. Realizacji strategicznego
celu klastra, którym jest podniesienie konkurencyjności firm członkowskich poprzez innowacje w
zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie lekkim i ultralekkim, służy własna hala
produkcyjna. Została ona wybudowana i wyposażona dzięki pozyskaniu przez Podkarpackie
Powiązanie Kooperacyjne środków unijnych. Dysponowanie własnym zapleczem technicznym, w
postaci w pełni wyposażonego nowoczesnego budynku, umożliwi rozszerzenie zakresu działalności
badawczo-rozwojowej oraz produkcyjnej członków klastra.
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” powstał
5 czerwca 2009 roku. Do inicjatywy klastrowej przystąpili przedsiębiorcy i samorządy gminne z 5
gmin uzdrowiskowych województw podkarpackiego i świętokrzyskiego, uczelnie – Wyższa Szkoła
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pełniąca funkcję koordynatora, Wyższa Szkoła Zarządzania i
Administracji w Zamościu oraz dwie jednostki o charakterze doradczym, wspierające przedsięwzięcia
biznesowe – Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie i Centrum Wspierania
Biznesu Sp. z o.o. w Rzeszowie. W chwili obecnej klaster zrzesza 34 firmy i instytucje: 22
przedsiębiorstwa, gminy Iwonicz Zdrój, Rymanów, Solec Zdrój, Horyniec Zdrój, Solina, Krasnobród
oraz gminę i miasto Busko Zdrój. Zadaniem klastra jest stworzenie platformy współpracy dla
przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu,
władz samorządowych i osób fizycznych w celu transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy
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współpracującymi podmiotami36.Klaster służy rozwojowi usług lecznictwa i turystyki uzdrowiskowej
w powiązaniu z ekoturystyką, turystyką aktywną i kulturową. Przedmiotem konkurencyjnej
współpracy w ramach Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka jest wykreowanie innowacyjnych,
kompleksowych produktów turystycznych i wypromowanie wspólnej marki produktów. Istotnym
zadaniem inicjatywy jest również upowszechnienie pozytywnego wizerunku uzdrowisk Polski
Wschodniej. Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej” jest
pierwszą inicjatywą w branży turystyki rekreacyjnej, uzdrowiskowej o zasięgu ponadregionalnym.
Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej powstał 17 grudnia 2010 r. w Rzeszowie, jednak
jego historia sięga roku 2004, a kamieniem węgielnym stworzenia klastra było zawiązanie
Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka w dniu 24 kwietnia 2006 r. Stowarzyszenie zostało
powołane przez firmy z branży technologii informatycznych z regionu w celu budowy
Podkarpackiego Klastra Informatycznego37. Dzięki funkcjonowaniu Stowarzyszenia plany rozwoju
klastra stały się bardziej ambitne i wykroczyły poza granice województwa podkarpackiego, prowadząc
do stworzenia Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Klaster w chwili obecnej zrzesza 32
firmy i instytucje, są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z branży (28), jak również instytucje
naukowe (2) oraz instytucje otoczenia biznesu (2).Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej
pełni ważną rolę dla rozwoju branży poprzez: konsolidację działań firm, realizowanie wspólnych
przedsięwzięć inwestycyjnych, wymianę doświadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i
promocyjnych. Jednym z priorytetów jest współpraca z uczelniami wyższymi i szkolnictwem
ponadgimnazjalnym dla rozwoju kadr oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w branży
informatycznej. Cele strategiczne to m.in. integracja środowiska przedsiębiorców branży
telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw
gospodarczych, podnoszenie wiedzy teleinformatycznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa
personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu. Klaster udziela pomocy w rozwiązywaniu
problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Klaster współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej w
zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. Jest inicjatorem konferencji,
szkoleń i seminariów branży IT. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej jest aktywnym
podmiotem na krajowej mapie klastrów. 20 listopada 2012 r., podczas Kongresu Polski Wschodniej w
Białymstoku, przedstawiciel klastra podpisał list intencyjny razem z 14 innymi reprezentantami
klastrów w sprawie powołania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej38. Związek ma
służyć pogłębieniu współpracy procentującej dynamiczniejszym rozwojem makroregionu. Związek
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Porozumienia o powołaniu Innowacyjnego Klastra Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – Perły Polski
Wschodniej”, Rzeszów 05.06.2009
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Przewodnik po klastrach w Polsce (cz.1) Wschodni Klaster Informatyczny, BiznesKlaster.pl, Białystok
06.04.2011 r.
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objął blisko 420 firm, zatrudniających ok. 10 tysięcy osób z pięciu województw: świętokrzyskiego,
podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.
Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIGEN” powstał 14 września 2011 r. z inicjatywy
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, firmy MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz
instytucji otoczenia biznesu– spółki INNpuls39. Decyzja o powołaniu klastra spowodowana była
istniejącym potencjałem i siłą branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w regionie. Firmy
zaangażowane w inicjatywę zainteresowane są przekształceniem dominującego obecnie wśród
przedsiębiorstw sektora modelu konkurencji w model kooperacji biznesowej, znajdujący
odzwierciedlenie w rosnącym potencjale całej branży oraz poszczególnych partnerów. Kooperacja w
ramach klastra ma zaktywizować współpracę przedsiębiorstw, jednostek badawczych oraz instytucji
otoczenia biznesu na rzecz wypracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w sektorze.
Tworzywa sztuczne stanowią obecnie podstawowy materiał rosnącej liczby wyrobów, jak np.
opakowania czy detale techniczne na potrzeby branży motoryzacyjnej, elektromaszynowej,
meblarskiej. Obecnie POLIGEN reprezentuje 7 przedsiębiorstw, m.in. MARMA Polskie Folie,
Polkemic II Sp. z o.o., Polimarky, uczelnie wyższą – Politechnikę Rzeszowską oraz dwie instytucje
otoczenia biznesu. Firmy członkowskie klastra mają doświadczenie we współpracy z jednostkami
naukowymi i są zainteresowane dalszą współpracą w zakresie poszukiwania, opracowywania i
rozwoju nowych technologii. Jednym z pierwszych zadań, jakie założyciele klastra POLIGEN
postawili przed inicjatywą, jest stworzenie w regionie laboratorium dedykowanego branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Laboratorium będzie wspierać aktualne procesy produkcyjne w
firmach, ale także rozwijać nowe technologie i proponować innowacyjne rozwiązania40.
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej został założony 15 września 2011 r., z inicjatywy
Uniwersytetu Rzeszowskiego, w celu stworzenia płaszczyzny współpracy przedstawicieli branży
energii odnawialnej w regionie. Działania klastra, koordynowane przez Stowarzyszenie Podkarpacka
Ekoenergetyka, mają na celu stworzenie silnej i jednolitej reprezentacji interesów przedsiębiorców,
inwestorów, jednostek badawczo-rozwojowych oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju
ekoenergetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Klaster zrzesza producentów energii (jak np.
PGE Energia Odnawialna Solina), dostawców rozwiązań dla branży energetycznej, a także firmy
zajmujące się integracją rozwiązań w ramach sektora. Członkami klastra są także osoby fizyczne,
instytucje otoczenia biznesu (m.in. Podkarpacka Agencja Energetyczna), uczelnie wyższe oraz
jednostki samorządu terytorialnego (Samorząd Województwa Podkarpackiego). Tak szerokie grono
podmiotów, tworzących Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, zapewnić ma wzrost
innowacyjności rozwiązań stosowanych w sektorze energetycznym w regionie. Strategicznym celem
funkcjonowania klastra jest wsparcie rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego, jak
39
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http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=AA20510680AA4150A2E6C5B7A2419416 [dostęp z
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również rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie specjalistów w dziedzinie energii odnawialnej.
Dzięki zaangażowaniu jednostek administracji publicznej Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
zamierza rozwiązać kwestie, takie jak: brak planów zagospodarowania uwzględniających inwestycje z
zakresu energetyki wiatrowej; pomoc w określeniu wpływu planowanych inwestycji na środowisko
naturalne; modernizacja istniejących energetycznych sieci przesyłowych41.
Klaster Jakości Życia „Kraina Podkarpacie” powstał 26 czerwca 2012 r. w Rzeszowie. Klaster
zrzesza 16 przedsiębiorstw, trzy instytucje otoczenia biznesu, Politechnikę Rzeszowską oraz Wyższą
Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kraina Podkarpacie swą działalnością obejmuje
Polskę południowo-wschodnią, a w szczególności województwo podkarpackie. Obszary działalności
klastra zostały zdefiniowane jako sfery związane z poziomem życia ludności. Sektor jakości życia, w
rozumieniu twórców klastra, obejmuje pięć głównych obszarów: turystykę, w zakresie usług
oferowanych przez hotele, pensjonaty, restauracje, skanseny, obiekty architektoniczne i historyczne,
biura podróży; agroturystykę i żywność ekologiczną, obejmujący gospodarstwa agroturystyczne, ale
również producentów ekologicznej żywności; medycynę, zarówno lecznictwo podstawowe, jak i
specjalistyczne, stomatologiczne, medycynę estetyczną i rehabilitację; kulturę i rozrywkę, w skład
tego obszaru wchodzą kina, teatry, kluby muzyczne, muzea, szkoły i przedszkola tańca, muzyki,
języków i aktorstwa itp.; sport i odnowę biologiczną, w skład tego obszaru wchodzą ośrodki i kluby
sportowe, baseny i pływalnie, ośrodki świadczące usługi z zakresu odnowy biologicznej – SPA,
gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, kluby fitness42. Strategicznym celem klastra Kraina Podkarpacie
jest wspieranie sektora jakości życia w Polsce południowo-wschodniej, w oparciu o pełne
wykorzystanie unikalnych walorów regionu, jak również z wykorzystaniem nowoczesnych,
ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań i technologii43.
Pomimo tak dużej liczby i różnorodnych specjalizacji klastrów już istniejących w województwie
podkarpackim wciąż powstają nowe, ciekawe inicjatywy. W styczniu 2013 roku Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” planuje sfinalizować działania mające na celu
powołanie Klastra Producentów Produktów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych
„Podkarpackie Smaki”. Klaster zrzeszać będzie mikro, małych i średniej wielkości wytwórców
produktów naturalnych z regionu. Swój udział potwierdziły już takie firmy jak Zakłady Mięsne
„SMAK GÓRNO”, PPHU „AWB” Becla Alina, „Gal-Vit” Szczepanik Wanda, Rodzinne
Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA”, Zakład Cukierniczo-Piekarniczy „IZA”. W klaster zaangażowały
się również instytucje naukowe, swój udział potwierdziło Arboretum i Zakład Fizjografii w
Bolestraszycach oraz instytucje okołobiznesowe. Impulsem do powołania organizacji o takiej
specjalizacji jest unikatowy potencjał województwa podkarpackiego w dziedzinie produktów
41
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lokalnych i regionalnych. Na prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Liście
Produktów Tradycyjnych”, znajduje się już 111 podkarpackich potraw i wyrobów, co plasuje region
na trzecim miejscu w Polsce (po województwach pomorskim –134 i śląskim – 131)44. Tylko w 2012 r.
zarejestrowano kolejne 93 produkty i potrawy,

z czego 11 z województwa podkarpackiego.

Przykładami podkarpackich smaków są gomółki, bułka brytfon, amoniaczki korniaktowskie, pieczone
pierogi św. Jacka, miód lubaczowski czy lasowiacka nalewka z pigwy. Klaster „Podkarpackie smaki”
ma promować województwo podkarpackie poprzez podkreślanie jego mniej znanych walorów, czyli
produktów tradycyjnych i regionalnych. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez upowszechnianie
wiedzy o produktach regionalnych i przekonywanie do nich konsumentów, a także kultywowanie
lokalnych tradycji i obyczajów. Działania klastra mają również służyć poprawie wizerunku
województwa podkarpackiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie i posiadającego własny,
unikalny charakter.

44
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ROZDZIAŁ 5. INWESTYCJE W REGIONIE
Opracowanie: Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz
Celem niniejszej części raportu jest określenie wielkości, podstawowych struktur i głównych trendów
w zakresie napływu inwestycji zagranicznych na teren województwa podkarpackiego w latach 20072012. Dokonano również porównania aktywności inwestorów w województwie podkarpackim do
innych regionów zaliczanych do tzw. Polski Wschodniej w tym okresie.
Przedmiotem badań są wyłącznie bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ; foreign direct
investment, FDI), to jest przedsięwzięcia, które wiążą się z dążeniem zagranicznego inwestora do
uzyskania trwałego dochodu poprzez efektywny wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa.
Jako miarę owego oddziaływania przyjęto posiadanie przez inwestora co najmniej 10% udziału w
kapitale akcyjnym/zakładowym spółki. Analiza uwzględnia zarówno podmioty z kapitałem
zagranicznym zarejestrowane w województwie podkarpackim, jak i spółki posiadające siedzibę w
innym regionie w Polsce, prowadzące jednak działalność na terenie Podkarpacia. Badaniem objęto
podmioty, które w okresie 2007-2012 poniosły nakłady w wysokości co najmniej 1 mln zł lub
zatrudniały na terenie województwa przynajmniej 10 osób.
W badaniu przyjęto następujące założenia metodyczne:
•

Nakłady inwestycyjne rozumiane są jako nakłady na niefinansowe aktywa trwałe oraz sumy
wydatkowane na zakup akcji/udziałów przejmowanej firmy. Nie uwzględniano bezzwrotnych
dotacji (np. z funduszy UE). W przypadku, gdy akcjonariusze zagraniczni posiadali mniej niż
100% udziałów/akcji wielkość inwestycji dzielono proporcjonalnie na akcjonariuszy polskich
i zagranicznych, zgodnie ze strukturą posiadanych udziałów/akcji. Nie brano pod uwagę
wartości przejęć i fuzji w przypadku gdy nie dotyczyły one wyłącznie aktywów firmy w
Polsce i województwie podkarpackim lecz całej organizacji lub jej zorganizowanej części45.
Nie liczono również przejęć i fuzji banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych,
jeśli ich siedziby regionalne w Polsce znajdowały się poza województwem podkarpackim.

•

Pozyskiwania możliwie jak największej ilości danych pochodzących bezpośrednio od
przedsiębiorstw (inwestorów), a dopiero w przypadku niemożności spełnienia tej zasady
opieranie się na danych wtórnych. Podstawowym źródłem informacji były roczne
sprawozdania finansowe firm i sprawozdania zarządu z działalności, a następnie oficjalne
komunikaty prasowe firm. W dalszej kolejności opierano się na źródłach instytucji
publicznych i otoczenia biznesu i specjalistycznych portalach branżowych. Dane pochodzące
bezpośrednio od firm obejmują ponad 90% zidentyfikowanych wartości inwestycji

45

np. przejęcie w 2009 r. przez Beijing West Industries Groupz Chin za 100 mln USD niektórych aktywów
amerykańskiego Delphi w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Europie w tym m.in. fabryki w Krośnie
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•

Przypisywanie inwestycji miejscom ich faktycznego ponoszenia (tzw. metoda zakładowa) a
nie siedzibie zarządu firmy. Przyjęcie tej metody nastręczało pewne trudności w wypadku
firm wielooddziałowych, gdyż wymagało podziału całkowitych nakładów firmy w Polsce,
które najczęściej zidentyfikowano, na poszczególne lokalizacje, co tylko w nielicznych
przypadkach było przez firmę ujawniane. Podziału takiego dokonywano w oparciu o wiedzę
co do charakteru realizowanych w danym roku przez firmę inwestycji, udziału
poszczególnych zakładów pod względem zatrudnienia lub majątku trwałego, a w przypadku
nowych placówek o charakterze dość standardowym (np. nowe sklepy) na podstawie ich
powierzchni sprzedaży.

•

Przyjmowanie jako kraju pochodzenia inwestora państwa będącego rzeczywistym źródłem
kapitału a nie kraju rejestracji spółki nadrzędnej wobec polskiej filii. Dla każdej zaistniała w
tym

względzie

konieczność

prześledzenia

powiązań

w

łańcuchu

właścicielskim.

Podstawowym źródłem informacji był w tym względzie Krajowy Rejestr Sądowy, roczne
sprawozdania

firm z

działalności

oraz

specjalistyczne

portale

informacyjne,

np.

transnationale.org
Niniejszą część raportu podzielono na dziewięć rozdziałów, z czego siedem ma charakter analizy
empirycznej,

a

pozostałe

obejmują

wstęp

i

syntetyczne

podsumowanie

najważniejszych

prawidłowości stwierdzonych w trakcie badań. Rozdział drugi zawiera podstawowe informacje
dotyczące wielkości i trendów w zakresie napływu inwestycji zagranicznych na teren województwa w
latach 2007-2012. Kolejny fragment przedstawia rozkład inwestycji według sektorów i gałęzi
gospodarki na poziomie sekcji PKD2007. Następnie omówiono zróżnicowanie poziomu
technologicznego inwestycji zrealizowanych na terenie województwa w oparciu o wytyczne
Europejskiego Biura Statystyki Eurostat oraz trendy w tym względzie. Rozdział 5 zawiera analizę
kierunków napływu kapitału do województwa. Zwięzłą charakterystykę największych inwestorów
zaangażowanych w okresie 2007-2012 zawiera rozdział szósty. Najobszerniejszą częścią opracowania
jest rozdział siódmy, w którym przedstawiono pozycję województwa podkarpackiego pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej i wielkości przyciągniętego kapitału na tle innych regionów Polski
Wschodniej. Wyniki pogłębionych badań dotyczących motywów i czynników lokalizacji w
województwie przeprowadzonych metodą studium przypadku zawarto w kolejnej części opracowania.
W rozdziale zamiennie używane są określenia województwo podkarpackie i Podkarpacie. Termin
region – o ile nie zaznaczono wyraźnie inaczej – odnosi się do województwa podkarpackiego w jego
obecnych granicach administracyjnych.
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WIELKOŚĆ I TRENDY W NAPŁYWIE BIZ DO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na terenie województwa podkarpackiego w okresie
2007-2012 wyniosła co najmniej 7 387,4 mln zł. Roczna wartość inwestycji oscylowała w tym okresie
pomiędzy 854 mln zł w 2010 r. a 1 493 mln zł w 2011 r.(rys. 16). Ten ostatni rok był rekordowy w
zakresie napływu kapitału na teren województwa podkarpackiego w całym okresie 1989-2012.
Rysunek 16. Wartość inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim w latach 2007-2012 w mln zł

*dla 2012 r. dane niepełne
Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

Trendy w zakresie napływu inwestycji w województwie podkarpackim w pięcioleciu 2007-201146 w
porównaniu do ogólnopolskiego pokazują pewną odrębność regionu. Główną różnicą jest wystąpienie
wartości minimum i maksimum nakładów. Województwo podkarpackie charakteryzuje w tym
względzie roczne „opóźnienie” w stosunku do sytuacji w kraju. Bowiem o ile w Polsce górną wartość
trendu koniunkturalnego osiągnięto w 2007 r., a dolną wartość cyklu kryzysowego w 2009 r., na
Podkarpaciu był to rok 2008 i 2010 (rys. 17). Podobną prawidłowość zaobserwowano w
województwie małopolskim47.

46
47

Ze względu na to, że brak danych dla Polski dla 2012 r., analizę trendu przeprowadzono w okresie 2007-2011,
Działek J., Gwosdz K. (red.), 2012, Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2011 roku, Kraków: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
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Rysunek 17. Dynamika napływu kapitału zagranicznego do województwa podkarpackiego na tle Polski w latach 20072011 w mln zł (średnia dla 2007-2011 = 100)

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdzi K. Gwosdz na podstawie badań własnych i danych Narodowego Banku
Polskiego.

Zwracają uwagę wielkości inwestycji w pierwszym i ostatnim roku badanego pięcioletniego cyklu. W
2007 r., ostatnim roku dobrej koniunktury w krajach wysokorozwiniętych, nakłady inwestycyjne w
Polsce były zdecydowanie najwyższe dla całego analizowanego przedziału. W województwie
podkarpackim były one również wyższe od przeciętnej dla całego pięciolecia, ale niższe od tych
obserwowanych w 2008 i 2011 r.
Różnica ta wynika z charakteru gospodarki województwa podkarpackiego oraz dominującej formy
inwestycji. W okresie dobrej koniunktury światowej gros środków angażowanych było w branżę
usługową, m.in. w obsługę rynku nieruchomości, a także w fuzję i przejęcia podmiotów prywatnych.
Tymczasem ani usługi, ani fuzje i przejęcia nie stanowią istotnego składnika strumienia kapitału
zagranicznego, jaki napływa na teren województwa podkarpackiego. Pewne znaczenie może mieć
także zjawisko „przesunięcia fazowego”, tzn. opóźnionej reakcji gospodarki regionalnej w stosunku
do gospodarki krajowej. Natomiast bardzo duży wzrost inwestycji w 2011 r. w stosunku do 2010 r. (o
blisko 75%!), jaki miał miejsce w województwie podkarpackim – znacząco przekraczający średnią dla
Polski – wiąże się z dwoma czynnikami. Po pierwsze to ogólny wzrost konkurencyjności
województwa dla inwestorów zewnętrznych w skali kraju, po drugie z wydarzeniami jednostkowymi,
jakimi było kilka wielkich przejęć firm funkcjonujących na terenie Podkarpacia.
Ze względu na odmienność efektów w gospodarce lokalnej i regionalnej zasadne jest rozpatrzenie
trendów w napływie kapitału zagranicznego, w podziale na podstawowe formy inwestycji:
•

przedsięwzięcia w uruchamianie nowych placówek48 (greenfield),

•

nakłady na przejęcie akcji lub udziałów podmiotów o własności prywatnej (fuzje i przejęcia) i
państwowej (prywatyzacje),

48

Określane także jako “inwestycja od podstaw”.
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•

reinwestycje, czyli dodatkowe nakłady w firmach przejętych lub sprywatyzowanych przez
kapitał zagraniczny oraz w placówkach greenfield uruchomionych we wcześniejszych latach.

Rysunek 18. Struktura nakładów inwestorów zagranicznych według inwestycji w latach 2007-2012

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdzi K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

Ponad3/5 wartości BIZ w województwie podkarpackim w okresie 2007-2012 stanowiły reinwestycje
(rys. 18). Wśród nich 7/10 przypadało na dodatkowe nakłady w firmach przejętych lub
sprywatyzowanych w latach wcześniejszych, natomiast pozostałe wiązały się z rozbudową lub
modernizacją uruchomionych w latach wcześniejszych zakładów greenfield. Strumień kapitału
przeznaczony na reinwestycje w firmach przejętych lub sprywatyzowanych w latach wcześniejszych
wykazywał w fazie spowolnienia gospodarczego 2008-2010 wyraźną tendencję spadkową (rys. 19). W
2011 r. trend ten został jednak odwrócony, co pokazuje, że miał on charakter krótkotrwałego cyklu
koniunkturalnego, a nie dłuższej tendencji.
Wiodący udział reinwestycji w strukturze nakładów jest jasnym sygnałem dla regionalnych i
lokalnych decydentów – działania skierowane na utrzymanie działających na terenie województwa
firm – szczególnie tych, działających w bardziej zaawansowanych technologicznie branżach, są
równie ważne jak przedsięwzięcia nakierowane na pozyskanie nowych inwestorów. Bardzo wysoki
udział reinwestycji w ogólnej strukturze nakładów wskazuje na to, że inwestorzy, którzy przejęli lub
sprywatyzowali starsze zakłady, lub też uruchomili nowe placówki w województwie podkarpackim w
latach wcześniejszych, są zadowoleni z tych lokalizacji i traktują je jako placówki rozwojowe co
najmniej w perspektywie średnioterminowej.
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Rysunek 19. Dynamika nakładów w latach 2007-2011 według formy inwestycji w mln zł

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

1/4 zaangażowanego kapitału przypadła na nowe placówki i zakłady. W badanym okresie mieliśmy do
czynienia z trendem wzrostowym w zakresie tej formy inwestycji, co świadczy o rosnącej
konkurencyjności i atrakcyjności województwa jako miejsca lokalizacji nowych przedsięwzięć
gospodarczych. Inwestycje greenfield oddają bowiem najlepiej faktyczne preferencje inwestorów co
do terytorium. Pozostałe formy nakładów akcentują bardziej rolę zastanych przez inwestorów
warunków.
Nakłady na przejęcia, fuzje i prywatyzacje wyniosły łącznie 1 000 mln zł, czyli nieco mniej niż 1/6
inwestycji ogółem. Ta forma inwestycji wykazuje bardzo silną zależność od światowej koniunktury
gospodarczej, wiąże się bowiem z dostępnością wolnych środków i źródeł finansowania. W czasie
kryzysowych lat 2009 i 2010 nakłady na przejęcia i prywatyzacje były na terenie województwa
śladowe – nie przekroczyły 30 mln zł (rys. 19).
W sumie aż 85% nakładów firm zagranicznych przypada na tzw. kapitał produktywny, tzn.
zainwestowany w majątek trwały firmy. Z punktu widzenia regionu należy uznać to za sytuację
korzystną.

STRUKTURA BRANŻOWA INWESTYCJI (WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI I
SEKCJI PKD)
Struktura branżowa nakładów inwestycyjnych jest w województwie podkarpackim wyraźnie różna od
tej charakteryzującej cały kraj, a także np. sąsiadujące województwo małopolskie. Na działalności
przemysłowe (wraz z budownictwem)przypadało 87% nakładów w latach 2007-2011 (tab. 27). Usługi
pochłonęły więc tylko 13% całkowitych nakładów, z czego blisko 3/5 poniesiono w działalności
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handlowej, inwestycje na pozostałe usługi wyniosły mniej niż 400 mln zł, czyli nieco ponad 5%
nakładów w analizowanym okresie. Bardzo niski udział usług w inwestycjach zagranicznych na
Podkarpaciu – podczas gdy w Polsce stanowią one około 50-60% corocznych nakładów –wynika z
braku na terenie województwa podkarpackiego wielkiego ośrodka miejskiego. To bowiem wielkie
miasta przyciągają lwią część nakładów zagranicznych w usługi. Przykładowo, w województwie
małopolskim82% inwestycji w usługi (wraz z handlem) skupia się w granicach administracyjnych
49

Krakowa .
Tabela 27. Struktura branżowa inwestycji według sekcji PKD w latach 2007-2012

Nakłady w latach 2007-2012
Kod
PKD

C
D
E

G
J
L
H
M
-

Sektor przemysłowy

6 429,2

87,0

Udział
największego
inwestora
10-20%

Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostawa wody, gosp. ściekami
i odpadami, rekultywacja
Sektor usługowy
Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów
Informacja i komunikacja
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Pozostałe branże usługowe

5 984,0

81,0

10-20%

407,8

5,5

60-70%

2,4

0,0

90-100%

958,2

13,0

20-30%

564,3

7,6

30-40%

267,3

3,6

50-60%

102,0

1,4

90-100%

20,9

0,3

90-100%

2,8

0,0

90-100%

0,9

0,0

-

7 387,4

100,0

10-20%

Sekcja PKD

Suma końcowa

Nakłady
w mln zł

Odsetek
nakładów

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

Na poziomie sekcji PKD zdecydowanie wyróżnia się przetwórstwo przemysłowe, w które
zainwestowano w latach 2007-2012 81% całkowitych nakładów w województwie (tab. 27). Drugą
branżą wśród działalności przemysłowych, gdzie miały miejsce znaczące inwestycje, jest energetyka.
Z racji tego, że sektor przemysłowy odpowiada za zdecydowaną część inwestycji, to odzwierciedla on
trendy charakterystyczne dla nakładów ogółem na Podkarpaciu (rys. 20). Tendencje w handlu i
pozostałych usługach są nieco odmienne.
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Działek J., Gwosdz K. (red.), 2012, op. cit.
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Rysunek 20. Inwestycje zagraniczne w latach 2007-2012 według sektorów gospodarki w mln zł

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych

Inwestycje zagraniczne w handel były najwyższe w ostatnich sześciu latach w 2009 r., kiedy to
przekroczyły 175 mln zł. W ostatnich trzech latach są one wyraźnie niższe. Sytuacja taka wynika z
kilku przyczyn. Po pierwsze wielkie sieci wobec dużej konkurencji i osiągnięcia w wielu miejscach
poziomu nasycenia rzadziej inwestują w najbardziej kapitałochłonne obiekty wielkopowierzchniowe.
Po drugie zmieniła się forma inwestycji w takie obiekty – obecnie wiele sieci wynajmuje
powierzchnie od deweloperów, którzy realizują galerie handlowo-usługowe, a inwestycje te
klasyfikowane są w obsłudze nieruchomości. W województwie podkarpackim centra takie realizowały
w ostatnich sześciu latach – z jednym wyjątkiem – wyłącznie spółki z kapitałem krajowym. Penetracja
terenu województwa przez sieci zagraniczne będzie się zwiększać głównie za sprawą ekspansji sieci
dyskontowych, które obecnie otwierają placówki nawet w niektórych małych miastach i dużych
wsiach gminnych. W najbliższych 2-3 latach dojdzie do znaczącego wzrostu BIZ w województwie w
działalność handlową, w związku z zaawansowanymi przygotowaniami szwedzkiego inwestora do
realizacji obiektu wielkopowierzchniowego w Świlczy (pow. rzeszowski).
Nakłady na pozostałe branże usług w okresie 2007-2012 były niewielkie, ale dość stabilne. Większość
z nich związanych było z rozwojem sieci infrastruktury teleinformatycznej, realizowane przez
operatorów z udziałem kapitału zagranicznego. Na działalności te, klasyfikowane w sekcji J:
informacja i komunikacja, przypada 2/3 inwestycji w usługach (bez handlu). Pozostałe nakłady w
usługach (poza handlem) trafiły głównie do działalności związanych z obsługą rynku nieruchomości
(tab. 27). Prognozujemy w najbliższych latach znaczący wzrost inwestycji w usługach. Wynika to z
coraz

większej

atrakcyjności

Rzeszowa

dla

zaawansowanych

usług

biznesowych

oraz

przewidywanymi transakcjami przejęcia niektórych nieruchomości komercyjnych w kilku miastach
województwa przez inwestorów zagranicznych.
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ZAAWANSOWANIE TECHNOLOGICZNE FIRM Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM
Na długoterminową konkurencyjność regionu wpływa charakter lokowanych w nim inwestycji
zagranicznych. Niskie koszty pracy, które przyciągają pracochłonne i mało zaawansowane
działalności, nie są w dłuższej perspektywie ani bezpieczną, ani pożądaną przewagą konkurencyjną
regionu. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej trendom według zaawansowania technologicznego
realizowanych w województwie przedsięwzięć, z czym wiąże się zapotrzebowanie na określone
kwalifikacje i kompetencje pracowników. Klasyfikacja wprowadzona przez Eurostat50 wyróżnia cztery
kategorie dla stopnia zaawansowania technologicznego przedsiębiorstw przemysłowych: wysoką
technikę, średnio-wysoką technikę, średnio-niską technikę oraz niską technikę, oraz dwie dla usług:
usługi oparte na wiedzy oraz usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy.
Rysunek 21. Nakłady firm zagranicznych według poziomu zaawansowania technologicznego – wartości roczne
w mln zł

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

Analizę zaawansowania technologicznego inwestycji według branż przeprowadzono dla całości
nakładów, oraz osobno dla tych poniesionych na uruchomienie i rozbudowę greenfield. Wśród
działalności przemysłowych 65% wszystkich nakładów i 67% inwestycji greenfield to działalności
zaliczane do sektora średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bardzo wysoki jest udział przedsięwzięć
wysokiej techniki, przede wszystkim przemysłu lotniczego, ale także farmaceutycznego, na które
przypada blisko 1/3 wszystkich nakładów poniesionych w okresie 2007-2012 i 1/4 inwestycji w nowe
zakłady produkcyjne.
Na podstawie analizy trendu w okresie 2007-2011 (rys. 21) należy stwierdzić, że województwo
podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji dla wszystkich branż przemysłowych,
poza działalnościami klasyfikowanymi jako „niska technika”, które obejmują m.in. pracochłonne i

50

High-tech industry and knowledge-intensive services, 2009, Eurostat.
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nisko płatne gałęzie produkcyjne. Z punktu widzenia gospodarki województwa jest to tendencja
korzystna.
Trzeba tu nadmienić, że ujęcie statystyczne określonych branż w oparciu o klasyfikację Eurostat daje
nieco inny obraz niż głębsze wniknięcie w specyfikę działalności każdej z nich. Ocena struktury
zaawansowania technologicznego BIZ w województwie podkarpackim określona na poziomie rodzaju
głównej działalności może być inna niż ocena zróżnicowania kompetencji w łańcuchu tworzenia
wartości dodanej wewnątrz każdej z tych działalności. Wymaga to jednak przeprowadzenia szerszych
badań dotyczących kompetencji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych podkarpackich oddziałów
zagranicznych korporacji.
Możemy to zagadnienie zilustrować przykładem podziału kompetencji między polskie oddziały
amerykańskiej korporacji Lear, jednego z największych światowych producentów części
samochodowych. Firma ta posiada w Polsce trzy wielkie zakłady (w Tychach, Mielcu i Jarosławiu), a
kolejny realizuje w Legnicy. Najbardziej pracochłonne wyroby (wiązki elektryczne i poszycia
siedzeń) produkowane są w filiach podkarpackich Lear. Poszycia były również produkowane w
Tychach, ale w latach 2010-2011 amerykańska korporacja relokowała je do Jarosławia, gdzie są
znacznie niższe koszty pracy. Uwolnione powierzchnie produkcyjne w Tychach zostały przeznaczone
na nowe, bardziej zaawansowane i kapitałochłonne projekty. Również w Tychach, gdzie znajduje się
polska centrala firmy, Lear otworzył w 2011 r. biuro konstrukcyjne.
Nawet jeśli województwo podkarpackie konkuruje niskimi kosztami pracy, to bezsporny jest wzrost
kompetencji wielu oddziałów firm zagranicznych, a w szczególności w działalnościach, które
posiadają w regionie długą tradycję. Najlepszą egzemplifikacją jest tu przemysł lotniczy na terenie
województwa, pozyskujący coraz bardziej zaawansowane projekty i kompetencje pozaprodukcyjne.
Wyrazem jest np. wzrost kompetencji projektowych największej firmy w tej branży WSK PZLRzeszów, gdzie następowało stopniowe przechodzenie od projektowania prostych elementów do
całych modułów silników lotniczych. Obecnie firma realizuje m.in. dużą inwestycję (o wartości 213
mln zł) w Centrum Badawczo-Rozwojowym Napędów Lotniczych.

KRAJE POCHODZENIA KAPITAŁU
Na terenie województwa podkarpackiego w latach 2007-2012 co najmniej 1 mln zł zainwestowały
firmy o kapitale pochodzącym z 21 krajów a ponadto kapitał międzynarodowy (EBOiR). Najwięcej
kapitału – 3,5 mld zł, czyli blisko połowa całkowitych nakładów –napłynęło z państw europejskich,
inwestorzy z Ameryki Północnej zaangażowali 3,2 mld zł (44% ogółem). Przedsiębiorstwa z Azji
odpowiadają za 0,6 mld zł inwestycji – czyli około 5% całkowitych nakładów (tab. 28). W sumie
podmioty z tych trzech kontynentów odpowiadają za ponad 99% inwestycji dokonanych na obszarze
województwa w latach 2007-2012.
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Głównym źródłem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim są podmioty z USA, na
które przypada 4/10 wszystkich nakładów, czyli 3,0 mld zł. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa
niż ta opisująca zaangażowane inwestorów z Niemiec, drugiego głównego kierunku napływu kapitału
do regionu. Inwestorzy z USA i Niemiec są głównym źródłem kapitału także w skali ogólnopolskiej.
Podkarpacie wyróżnia się jednak znacznie wyższą aktywnością inwestorów ze Stanów
Zjednoczonych.
Wśród krajów europejskich największe nakłady – poza firmami niemieckimi – zaangażowali
inwestorzy z Francji, Szwecji – po około 7% całkowitych nakładów, a następnie Portugalii, Austrii i
Wielkiej Brytanii. Na postsocjalistyczne kraje Europy Środkowej i Wschodniej przypada niewiele –
około 1% wielkości BIZ w województwie, z czego najwięcej na Słowację i Węgry. Warto zauważyć,
że jedynie trzy kraje zaangażowały w województwie więcej środków na handel i usługi niż na
działalność przemysłową i były to wyłącznie kraje z Europy: Portugalia, Szwajcaria i Dania. Duży
udział inwestycji w handel cechował ponadto inwestorów z Wielkiej Brytanii.
Całość inwestycji z Azji pochodzi z trzech krajów: Chin, Japonii i Korei Południowej. Najwięcej
kapitału napłynęło do regionu z Chin, przy czym co charakterystyczne kapitał z „Państwa Środka”
zaangażowano tylko w przejęcia i dodatkowe nakłady w dużych, starszych zakładach, natomiast
wszystkie inwestycje japońskie i koreańskie to inwestycje w budowę fabryk od podstaw (greenfield).
Tabela 28. Struktura inwestycji zagranicznych w latach 2007-2012 według krajów pochodzenia oraz rodzaju
działalności

Kraj

Inwestycje
(mln PLN)

Odsetek
całości
inwestycji

Struktura wg sektorów gospodarki (%)
przemysł

handel

usługi

Europa

3541,5

47,9

76,4

15,9

7,8

Niemcy

1342,1

18,2

80,4

8,3

11,3

Francja

516,6

7,0

80,2

15,7

4,1

Szwecja

494,2

6,7

100,0

0,0

0,0

Portugalia

291,9

4,0

21,9

78,1

0,0

Austria

228,5

3,1

82,9

17,1

0,0

Wielka Brytania

185,8

2,5

58,4

41,6

0,0

Włochy

102,9

1,4

100,0

0,0

0,0

Hiszpania

102,7

1,4

100,0

0,0

0,0

Szwajcaria

102,0

1,4

0,0

0,0

100,0

Słowacja

65,2

0,9

99,8

0,2

0,0

Finlandia

34,9

0,5

100,0

0,0

0,0

Dania

29,1

0,4

15,6

84,4

0,0

Węgry

27,0

0,4

100,0

0,0

0,0
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Irlandia

15,5

0,2

100,0

0,0

0,0

Holandia

3,2

0,0

100,0

0,0

0,0

Ameryka Północna

3237,7

43,8

96,3

0,0

3,7

USA

3045,7

41,2

96,1

0,0

3,9

Kanada

192,0

2,6

100,0

0,0

0,0

Azja

565,0

7,6

100,0

0,0

0,0

Chiny

389,2

5,3

100,0

0,0

0,0

Japonia

159,4

2,2

100,0

0,0

0,0

Korea

16,4

0,2

100,0

0,0

0,0

Pozostałe

43,1

0,6

x

x

x

Kapitał
międzynarodowy

25,9

0,4

100,0

0,0

0,0

RPA

15,0

0,2

100,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

100,0

0,0

7 387,4

100,0

87,0

7,6

5,3

Brak danych
Razem

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych.

NAJWIĘKSI INWESTORZY
Zidentyfikowano 75 inwestorów, którzy pomiędzy 2007 a 2012 r. ponieśli nakłady w wysokości co
najmniej 10 mln zł. W grupie tej dwadzieścia podmiotów zaangażowało 100 mln i więcej, a dziesięciu
co najmniej 200 mln zł. O dużej koncentracji nakładów w województwie podkarpackim świadczy
następujący ich rozkład: dziesięciu wiodących inwestorów odpowiada za 52% całkowitych nakładów,
zaś dwudziestu największych skupia 7/10 kapitału poniesionego przez firmy zagraniczne w latach
2007-2012. Inwestorzy, którzy zaangażowali co najmniej 10 mln USD, koncentrują aż 96%
wszystkich inwestycji odnotowanych w latach 2007-2012.
Zdecydowanie największe (1,0 mld zł) poniosła amerykańska korporacja UTC. Jest ona właścicielem
wielkich zakładów branży lotniczej przejętych w latach 2000 (WSK PZL-Rzeszów i Polskie Zakłady
Lotnicze w Mielcu), a ponadto nowych zakładów produkcyjnych Pratt&Whitney AeroPower (d.
Hamilton Sundstrand Poland) w Rzeszowie, UTC Aerospace Systems (d. Goodrich Aerospace Poland)
w Tajęcinie (pow. rzeszowski) oraz UTC CCS Manufacturing Polska (d. Kidde-Polska) w
Ropczycach.
Kolejni najwięksi inwestorzy to również korporacje z USA: Goodyear, inwestor strategiczny w Firmie
Oponiarskiej Dębica; Federal-Mogul, właściciel sprywatyzowanej w 2001 r. wytwórni części
samochodowych w Gorzycach oraz Valeant, do którego należy ICN Polfa Rzeszów (produkcja
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leków). Na wymienione cztery amerykańskie korporacje przypadła blisko 1/3 wszystkich nakładów
poniesionych przez zagranicznych inwestorów w województwie podkarpackim między 2007 a 2012 r.
W wyniku wielkich przejęć w 2011 r. i 2012 r. w gronie pięciu największych inwestorów w
województwie znalazły się Guangxi LiuGong Machinery z Chin oraz IKEA ze Szwecji. Chińska
korporacja przejęła w 2012 r. cywilną część Huty Stalowa Wola. Zrealizowana przez tę firmę
prywatyzacja jest największą chińską bezpośrednią inwestycją w Polsce. IKEA przejęła z kolei w
2011 r. od hiszpańskiej firmy Martifier istniejące elektrownie wiatrowe w Łękach Dukielskich i
Bukowsku (pow. krośnieński) oraz będącą w realizacji fermę wiatrową w gminie Rymanów. IKEA
jest tym samym największym inwestorem na Podkarpaciu w branży innej niż przetwórstwo
przemysłowe.
Pomiędzy 200 a 250 mln zł zaangażowały w województwie 4 podmioty. Największe nakłady poniósł
austriacki Krosnospan, który do 2006 r. był największym inwestorem zagranicznym w województwie
podkarpackim51. Firma jest właścicielem trzech dużych fabryk zlokalizowanych w Mielcu i
Pustkowie, produkujących wyroby z drewna oraz specjalistycznej firmy transportowej Silva. Niewiele
mniej zaangażowały niemieckie firmy Thoni Alutec, produkująca w Stalowej Woli odlewy
aluminiowe, oraz MTU, wytwarzający moduły i podzespoły silnikowe, który na terenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Tajęcinie (gmina Trzebownisko) zbudował
zakład produkcyjny wraz z działem B+R oraz centrum serwisowe elementów zespołów napędowych
samolotów. Jedynym podmiotem poza sektorem przemysłowym – w grupie największych 10
inwestorów – jest portugalska firma Jerónimo Martins, właściciel sklepów Biedronka, największej
sieci handlowych placówek dyskontowych w Polsce.
Drugą dziesiątkę największych inwestorów otwiera trzech producentów części samochodowych:
niemieckie firmy WH Wheels (felgi) i Kirchhoff Automotive (elementy karoserii) oraz Pilkington
(szyby samochodowe) należący do japońskiej grupy Nippon Sheet Glass. Wszystkie trzy inwestycje to
przedsięwzięcia w zakłady zbudowane od podstaw, przy czym fabryka Pilkington jest obecnie w
realizacji, zaś Kirchhoff Automotive w Mielcu i WH Wheels w Stalowej Woli działają w
województwie podkarpackim od lat 90.
Kolejnych dwóch wielkich inwestorów działa w branży lotniczej. Są to kanadyjska korporacja
Goodrich, która przejęła w latach 90. starszy zakład w Krośnie, a w 2012 r. oddała do użytku nową
fabrykę w Tajęcinie (pow. rzeszowski). Goodrich52 wytwarza w województwie elementy podwozi
samolotów. W Sędziszowie Małopolskim intensywnie inwestuje Safran z Francji, który w zakładzie
Hispano Suiza Polska produkuje części silników lotniczych. Ponad 100 mln zł zainwestowały dwie
inne firmy przemysłowe: szwedzka Husqvarna, która w 2011 r. otworzyła w Mielcu nowy zakład
51

Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje
zagraniczne w województwie podkarpackim do końca 2005 r., COI RARR, Rzeszów.
52
W 2012 roku została sfinalizowana transakcja przejęcia Goodrich przez United Technologies Corporation.
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produkujący kosiarki oraz amerykański O-I (d. Owens Illinois), właściciel huty szkła
opakowaniowego w Jarosławiu.
Grupę dwudziestu największych inwestorów w województwie w latach 2007-2012 uzupełniają trzy
podmioty z sektora usług. Są to inwestorzy zaangażowani w telekomunikacji – niemiecka T-Mobile
(właściciel Polskiej Telefonii Cyfrowej) oraz amerykańska YTD LLC, która kontroluje firmę
Multimedia Polska, działającą na terenie niemal połowy powiatów na Podkarpaciu. Największą firmą
zagraniczną zaangażowaną w realizację i wynajem nieruchomości komercyjnych jest szwajcarski
Balinvest, większościowy udziałowiec spółki Womak Alfa, dewelopera rzeszowskiej galerii
handlowo-usługowej Nowy Świat.
Listę dwudziestu największych inwestorów zagranicznych w okresie 2007-2012 zawarto w aneksie –
załącznik 3.

PODKARPACIE NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW POLSKI WSCHODNIEJ
Województwo

podkarpackie,

obok

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubelskiego

i

świętokrzyskiego, zaliczane jest do tzw. Polski Wschodniej, makroregionu będącego przedmiotem
intensywnych działań prorozwojowych rządu polskiego oraz wsparcia Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zasadne jest wobec tego porównanie pozycji
regionu w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywności inwestorów zagranicznych w grupie
tych pięciu województw.
Atrakcyjność inwestycyjna, czyli ogół warunków sprzyjający inwestowaniu na danym terenie53,
stanowi istotny element konkurencyjności danego obszaru. Na atrakcyjność tę składa się szereg
czynników, które dzieli się zazwyczaj na tzw. twarde i miękkie. Do tych pierwszych należą m.in.
zasoby i koszty pracy, dostępność komunikacyjna, obecność firm i instytucji otoczenia biznesu, podaż
działek i wyposażenie w infrastrukturę. Nie mniej istotne są tzw. miękkie czynniki, składające się
wraz z wyżej wymienionymi twardymi uwarunkowaniami na klimat inwestycyjny: polityka i
nastawienie władz oraz postawy mieszkańców.
Najlepszym w naszej ocenie cyklicznym badaniem zróżnicowania przestrzennego atrakcyjności
inwestycyjnej w Polsce są raporty Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Dzięki nim
możliwa jest ocena poszczególnych regionów i podregionów w aspekcie kluczowych czynników
lokalizacji dla firm zewnętrznych corocznie od 2005 r.

53

Zob. Dziemianowicz W., Swianiewicz P., 1998, Atrakcyjność inwestycyjna miast: raport z badań, Warszawa:
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski.
Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ,
Kraków.
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W świetle najnowszej edycji rankingu

54

województwo podkarpackie jest najbardziej atrakcyjnym

inwestycyjnie obszarem w Polsce Wschodniej. W skali całej Polski Podkarpacie zajmuje jednak dość
odległą, jedenastą pozycję. Pięć województw Polski Wschodniej należy bowiem według autorów
rankingu do pięciu najmniej atrakcyjnych regionów w Polsce55. Eksperci IBnGR, dla Polski
Wschodniej najsłabiej ocenili dostępność transportową, chłonność regionalnego rynku zbytu oraz
aktywność wobec inwestorów. Tym, co najbardziej różnicuje województwa Polski Wschodniej, to
zasoby i koszty pracy oraz infrastruktura gospodarcza. Obydwa te czynniki najwyżej oceniono w
województwie podkarpackim – odpowiednio na 7. i 8. miejscu w kraju. Natomiast najlepiej
województwa Polski Wschodniej oceniono w zakresie bezpieczeństwa publicznego– województwa
makroregionu są pod tym względem najlepsze w Polsce, zajmując pięć pierwszych miejsc – liderem
jest zaś województwo podkarpackie. Czynnik ten ma jednak w skali Polski drugorzędne znaczenie dla
inwestorów zewnętrznych.
Dostrzegając problem zbyt dużej skali województwa oraz specyficznych potrzeb inwestorów z
poszczególnych branż od kilku lat rankingi IBnGR opracowywane są także dla podregionów i typów
działalności: przemysłowej, usługowej i związanych z zaawansowanymi technologiami. Eksperci
IBnGR wychodzą ze słusznego założenia, że atrakcyjność inwestycyjna jest różna dla różnych
rodzajów działalności i typów inwestorów, dlatego zawsze należy ją odnosić do potrzeb
przedsiębiorstw z danej branży.
Rysunek 22. Dynamika liczby zarejestrowanych firm zagranicznych według województw w latach 2003-2011
(2003=100)
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IBnGR, 2011, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011, Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową. Gdańsk.
55
Niektóre założenia rankingu mają charakter dyskusyjny, a wpływają one istotnie na pozycję województw
Polski Wschodniej. W szczególności, we wskaźniku dostępności transportowej, uwzględniono jedynie dostęp
do granicy zachodniej, tymczasem dla wielu działalności przemysłowych (m.in. przemysł samochodowy i
elektroniczny) duże znaczenie w łańcuchach powiązań mają te z krajami Europy Środkowowschodniej poprzez
granicę południową. Z tej perspektywy położenie województwa podkarpackiego jest znacznie korzystniejsze, a
więc i jego atrakcyjność inwestycyjna wyższa.
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Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Ranking ten ujawnia istotne zróżnicowania w Polsce Wschodniej. Atrakcyjność inwestycyjną trzech
podregionów, w tym dwu znajdujących się w województwie podkarpackim (tarnobrzeskiego i
rzeszowskiego), oceniono jako wysoką, dwa podregiony otrzymały notę przeciętną (lubelski i
kielecki), pozostałe zaś niską (elbląski, olsztyński oraz puławski, krośnieński i przemyski) i najniższą.
Pod względem atrakcyjności Polski Wschodniej dla działalności zaawansowanych technologicznie
wysoko sklasyfikowano główne ośrodki miejskie makroregionu (lubelski, białostocki, kielecki), a
najwyżej zaś podregion rzeszowski. Podregiony elbląski, olsztyński, krośnieński i przemyski
zaklasyfikowano do obszarów o przeciętnej atrakcyjności. Warto zauważyć, że w przypadku
województwa podkarpackiego ani w zakresie atrakcyjności przemysłowej, ani w technologicznej
żadnego podregionu nie zaliczono do klasy o najniższej atrakcyjności w Polsce. Najlepiej oceniono
województwo w zakresie atrakcyjności dla działalności usługowej – podregion rzeszowski zaliczono
do klasy najwyższej, krośnieński i przemyski do wysokiej, a tarnobrzeski do przeciętnej. Warto
zauważyć, że podregion rzeszowski jest według oceny ekspertów IBnGR zdecydowanie najbardziej
atrakcyjnym dla inwestorów zewnętrznych miejscem w makroregionie Polski Wschodniej.
W efekcie oddania do użytku realizowanej autostrady A4 należy spodziewać się dużej poprawy
dostępności

województwa

podkarpackiego

co

będzie

jednym

z

kluczowych

elementów

zwiększających jego atrakcyjność inwestycyjną na tle pozostałych województw Polski Wschodniej.
Ocena zaangażowania inwestorów zagranicznych w poszczególnych województwach musi z
konieczności opierać się na statystyce publicznej. Niestety, ze względu na odmienną metodologię
GUS, wszelkie porównania mogą mieć tylko orientacyjny charakter. Wynika to z następujących
faktów:
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Dane są zbierane i udostępnianie wg tzw. metody przedsiębiorstw – wszelkie nakłady inwestycyjne
oraz zatrudnienie przypisywane jest siedzibie zarządu firmy a nie faktycznym miejscom realizacji
inwestycji i prowadzenia działalności. Taka metoda wyraźnie zawyża pozycję województw, które
posiadają na swoim terenie największe miasta, gdyż tam – a szczególnie w Warszawie – skupiają się
siedziby firm56.
Przyjmowanie jako źródła kapitału kraju rejestracji spółki nadrzędnej wobec polskiej firmy/oddziału a
nie kraju pochodzenia kapitału57. W ten sposób m.in. jako zagraniczne firmy z Cypru, klasyfikowane
są firmy, których kapitał jest niewątpliwie rodzimy, tj. polski. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest
też nieproporcjonalnie duży udział kapitału niderlandzkiego i luksemburskiego w statystykach GUS58.
Niderlandy są bowiem popularnym miejscem rejestracji filii regionalnych spółek z USA, Japonii i
Izraela, a w Luksemburgu zarejestrowanych jest wiele funduszy inwestycyjnych z kapitałem
pochodzącym z innych krajów.
Dane GUS nie uwzględniają m.in. nakładów podmiotów prowadzących działalność bankową,
ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych, które są istotnym źródłem nakładów firm
zagranicznych.
Do podmiotów z udziałem zagranicznym zaliczane są wszelkie firmy, nawet te, których udział
zagraniczny jest śladowy. W polskiej statystyce publicznej nie stosuje się bowiem kryterium OECD,
gdzie przyjmuje się próg 10% i więcej akcji/udziałów w posiadaniu inwestora zagranicznego jako
miarę oddzielającą BIZ od pozostałych typów inwestycji zagranicznych.
Wiele danych o aktywności firm zagranicznych upubliczniane są z bardzo dużym opóźnieniem.
Najnowsze dane dostępne na oficjalnym portalu GUS dotyczyły stanu na 31 XII 2010 r., z wyjątkiem
ogólnej liczby podmiotów, które były dostępne na koniec 2011 r.
Dane statystyki publicznej potwierdzają najwyższą atrakcyjność województwa podkarpackiego wśród
pięciu regionów Polski Wschodniej. Podkarpacie w latach 2007-2010 skupiło31% nakładów firm
zagranicznych w makroregionie Polski Wschodniej, czyli znacząco więcej niż wynosi jego udział w
liczbie ludności. Wartość zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na Podkarpaciu – 4,3 mld zł wg
danych GUS, była o 1/3 wyższa niż w województwie świętokrzyskim, które zajmuje w makroregionie
drugą pozycję w tym względzie (tab. 3).
Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Podkarpacie
ustępuje wprawdzie województwu lubelskiemu, lecz obserwujemy wyraźną i systematyczną poprawę
56

O prawidłowościach w rozmieszczeniu zarządów firm w Polsce pisze m.in. Śleszyński P., 2007, Gospodarcze
funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Prace Geograficzne, 213, Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN, Warszawa.
57
Określenie „kraj pochodzenia udziałowców zagranicznych” podawane w raportach GUS jest w tym świetle
mylące, gdyż odnosi się jedynie do kraju rejestracji spółki nadrzędnej (udziałowca/akcjonariusza firmy lub
oddziału w Polsce).
58
Podobnie jest zresztą w przypadku danych o BIZ zbieranych i upublicznianych przez NBP.
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pozycji regionu w tym względzie. Dynamika wzrostu liczby podmiotów z udziałem kapitału
zagranicznego jest bowiem na Podkarpaciu najwyższa ze wszystkich województw Polski Wschodniej
(rys. 22). W efekcie udział województwa podkarpackiego w liczbie zarejestrowanych na terenie
województwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego wzrósł z 20,7% w 2003 r. do 24,5% w
2011 r. Województwo podkarpackie jest zdecydowanym liderem w zakresie zarejestrowanych na jego
terenie firm średnich (zatrudniających między 50 a 249 osób) i dużych (zatrudnienie 250 i więcej
osób). Skupia ono w tych grupach firm odpowiednio 29,9% i 31,1% wszystkich podmiotów z
udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w Polsce Wschodniej.
Nieco słabiej region wypada natomiast we wskaźnikach względnych – przeliczonych na liczbę
mieszkańców. W zakresie nakładów inwestycyjne na mieszkańca województwo podkarpackie zajmuje
drugą pozycję – po świętokrzyskim (odpowiednio 2,1 i 2,6 tys. zł na 1 mieszkańca). Natomiast pod
względem liczby zarejestrowanych spółek na 10 tys. mieszkańców Podkarpacie (4,9) ustępuje
województwom: warmińsko-mazurskim i lubelskim (odpowiednio 6,6 i 5,1 firm na 10 tys.
mieszkańców).
Tabela 29. Wybrane mierniki aktywności firm z udziałem kapitału zagranicznego w województwach Polski
Wschodniej

Województwo

Nakłady
inwestycyjne
(mln zł)

Nakłady
inwestycyjne
na 1 mieszkańca
(tys. zł)

suma z lat 2007-2010

Liczba spółek
z udziałem
kapitału
zagranicznego

Liczba spółek
z udziałem
kapitału
zagranicznego
na 1 mieszkańca

31 XII 2011

Podkarpackie

4351,5

2,1

1 041

4,9

Świętokrzyskie

3274,9

2,6

570

4,5

Lubelskie

2335,1

1,1

1 114

5,1

Podlaskie

2180,5

1,8

560

4,7

Warmińskomazurskie

1867,6

1,3

962

6,6

14009,6

1,7

4 247

5,2

Polska Wschodnia

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Opierając się na danych przygotowanych m.in. przez autorów niniejszego rozdziału na potrzeby
ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego59 można ocenić wpływ inwestorów zewnętrznych
na rynek pracy Polski Wschodniej na przykładzie średnich i dużych firm przemysłowych. W 2009 r.
liczba miejsc pracy w nowych zakładach zlokalizowanych w Polsce Wschodniej od 1990 r. przez
firmy zewnętrzne wynosiła 36,5 tysiąca, z czego zdecydowana większość przypadała ma miejsca
59

Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2011, Znaczenie przemysłu dla
„inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego
restrukturyzacji i modernizacji.
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/
Dokumenty/Documents/przemysl_w_Polsce_Wsch.pdf
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pracy utworzone przez inwestorów zagranicznych. Liczba miejsc pracy stworzonych przez inwestycje
zewnętrzne stanowiła wówczas 9,3% całkowitego zatrudnienia w działalnościach przemysłowych w
Polsce Wschodniej.
Tabela 30. Aktywność inwestorów zewnętrznych (zakłady greenfield) w przemyśle Polski Wschodniej

Województwo

Liczba
uruchomionych
zakładów w
okresie 1989-2009

Zatrudnienie w
tys. (2009 r.)

Udział w ogólnym
zatrudnieniu
w przemyśle

Udział
działalności
średnio-wysokiej
i wysokiej
techniki (%)

Podkarpackie

62

12,1

9,8

55,7

Świętokrzyskie

49

6,4

10,2

17,0

Lubelskie

43

5,8

7,0

18,7

Warmińsko-mazurskie

36

6,8

8,9

8,8

Podlaskie

15

4,4

9,0

12,8

205

35,5

9,3

28,5

Polska Wschodnia

Źródło: Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2011.

Największe znaczenie firm zewnętrznych miało miejsce w przemyśle województwa świętokrzyskiego
i podkarpackiego (10%), zaś relatywnie najmniejsze było one w województwie podlaskim (tab. 30).
Ranga województw odpowiadała więc pozycji województw ocenionych w rankingu IBnGR – 1/3
wszystkich nowych miejsc pracy stworzonych przez inwestorów zewnętrznych przypadła na
województwo podkarpackie, czyli najbardziej atrakcyjny region Polski Wschodniej, zaś najmniej
inwestorów przyciągnęły podlaskie i lubelskie, uznawane za obszary o najniższej atrakcyjności
inwestycyjnej dla przemysłu w Polsce. Województwo podkarpackie wyróżniało się także
zdecydowanie in plus w zakresie zaawansowania technologicznego nowych miejsc pracy: ponad
połowa z nich została utworzona w zakładach przemysłu średnio-wysokiej i wysokiej techniki (tab.
30).
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ROZDZIAŁ 6. DOSTĘPNE SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH
Opracowanie: Joanna Pięta

FUNDUSZE UNIJNE
Doceniając rolę i znaczenie sektora przedsiębiorstw, a także dążąc do ich systematycznego rozwoju,
Komisja Europejska podejmuje działania mające na celu poprawę konkurencyjności MŚP. Wstąpienie
Polski do Unii Europejskiej otworzyło dla inwestorów szerokie możliwości związane z pozyskaniem
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Fundusze strukturalne mają istotny wpływ na
gospodarkę, nie sposób jednak wymienić w tym miejscu wszystkich programów realizowanych na
rzecz wspierania przedsiębiorczości w krajach UE. Dostępne dla Polski, w tym także dla
województwa podkarpackiego, w okresie programowania 2007-2013, fundusze europejskie pochodzą
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności. Na uwagę w tym obszarze zasługują następujące mechanizmy wsparcia:
•

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG);

•

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ);

•

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL);

•

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW);

•

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT);

•

Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej;

•

16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego.

Wymienione powyżej programy operacyjne są zarządzane na poziomie kraju, a w odniesieniu do
Regionalnych Programów Operacyjnych – na poziomie 16 województw.
O wysokości środków, z jakich przedsiębiorca może skorzystać, decyduje wielkość przedsiębiorstwa,
rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, wielkość planowanej inwestycji i jej lokalizacja, a
także co istotne dopuszczalna intensywność pomocy, jaka może zostać udzielona na terenie danego
województwa. Intensywność pomocy definiuje się jako procentowy udział środków publicznych w
całkowitej wartości przedsięwzięcia, obliczany jako stosunek wartości pomocy publicznej do kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą. Mapa pomocy regionalnej wprowadzona na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.10.2006 r. określa dopuszczalną intensywność pomocy dla
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każdego regionu60. Szczegółowe informacje na temat maksymalnego poziomu wsparcia przedstawiono
w rozdziale 7.
Wydaje się, iż największe znaczenie z punktu widzenia poszukiwania źródeł finansowania dla
potencjalnych inwestorów zagranicznych, zainteresowanych rozwijaniem działalności na terenie
województwa podkarpackiego, mają: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego.
Najbardziej kompleksowy system wsparcia dla przedsiębiorców zapewnia Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka. Głównym zamierzeniem twórców PO IG jest wspieranie konkurencyjności
polskiej gospodarki na poziomie krajowym, głównie poprzez inwestycje i wsparcie doradcze na
działalność B+R, innowacje i ICT, a także bezpośrednie i pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, w
tym MŚP. Większość instrumentów zaprojektowanych została wyłącznie bądź w szczególności dla
MŚP (co najmniej 65% środków zaplanowano na bezpośrednie wsparcie dla beneficjentów z sektora
MŚP)61. Całkowita alokacja na PO IG wynosi 10,18 mld euro, w tym 8,65 mld euro pochodzi z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego o wsparcie mogą się ubiegać m.in.
przedsiębiorstwa (w tym MŚP), instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowo-badawcze, szkoły
wyższe, jednostki administracji publicznej, został podzielony na 9 osi priorytetowych, które są
podzielone na szczegółowe działania, w ramach których można ubiegać się o wsparcie. Poszczególne
działania mają na celu wsparcie przedsiębiorstw na początkowych etapach wzrostu, wprowadzających
innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, wzmacnianie współpracy pomiędzy
przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu oraz
jednostkami naukowymi, a także tworzenie podstaw i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Według
stanu na grudzień 2012 roku Instytucja Zarządzająca zatwierdziła 13 085 projektów na łączną kwotę
39,34 mld zł, co stanowi 94,03% alokacji na Program 62.
Dla przedsiębiorców szczególnie interesujące są Priorytety: 1. Badanie i rozwój nowoczesnych
technologii, 3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja
innowacji oraz 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
Jednym z instrumentów 1 osi priorytetowej (na którą w całym Programie zaplanowano 14,9%
środków), umożliwiających zdobywanie przez przedsiębiorców, także tych z terenu województwa
podkarpackiego, nowych, innowacyjnych technologii i produktów dla rozwoju ich działalności, są
projekty celowe, możliwe do realizacji w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, których
podstawą są prace B+R. Z kolei w ramach 3 osi priorytetowej, której celem jest ułatwienie oraz
60

http://www.uokik.gov.pl/slowniczek_pojec2.php
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa 1 października 2007 r.
62
http://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx
61
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zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów, a bezpośrednie
wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla MŚP, wspierane są następujące działania:
•

inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikacje innowacyjnych
pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich bazie przedsiębiorstw z
sektora MŚP;

•

wsparcie MŚP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte są na
innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych;

•

aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków
inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MŚP, którzy poszukują
środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Jednym z ważniejszych źródeł pozyskania wsparcia finansowego zmierzającego do podniesienia
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw są działania realizowane w ramach 4 osi priorytetowej PO
IG. Zakres wsparcia w ramach tej osi dotyczy przedsiębiorców wprowadzających innowacje oraz
rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R. W ramach powyższej osi realizowano
następujące działania:
•

4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;

•

4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa
przemysłowego;

•

4.3. Kredyt technologiczny;

•

4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjny;

•

4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki:

•

•

4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym;

•

4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych.

Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku.

W 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu, w ramach
którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.4. „Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Konkurs skierowany będzie wyłącznie do
przedsiębiorców z sektora MŚP. Wsparcie przeznaczone jest dla firm z sektora produkcyjnego i
usługowego, które planują realizować projekty polegające na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania
technologicznego, stosowanego na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata, bądź posiadających
stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nieprzekraczający 15% rozwiązań
technologicznych. Największe szanse na otrzymanie wsparcia będą miały przedsięwzięcia
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wprowadzające innowacje produktowe o znaczeniu światowym. W ramach działania mogą zostać
dofinansowane działania szkoleniowe i doradcze niezbędne w procesie inwestycyjnym, a także zakup
niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo warunkiem
zakwalifikowania projektu jest jego wysoka wartość (nie mniej niż 8 mln zł i nie więcej niż 160 mln
zł) i stopień innowacyjności zastosowanych rozwiązań. Maksymalna wartość wsparcia na część
inwestycyjną przedsięwzięcia to 40 mln zł. Poziom dofinansowania wynosi od 30% do 70% i zależy
od lokalizacji projektu i wielkości projektu63. Analiza możliwych form wsparcia w ramach 4 osi

priorytetowej POIG wykazała, iż na szczególną uwagę zasługuje także działanie 4.5 Wsparcie
inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, w ramach którego realizowane są największe
inwestycje finansowane z funduszy UE. Dofinansowanie otrzymywały innowacyjne projekty:
w sektorze produkcyjnym o dużej wartości inwestycji, gdzie minimalny poziom kosztów
kwalifikowanych wynosi 160 mln zł, a zatrudnienie minimum 150 nowych miejsc pracy
(poddziałanie 4.5.1);
w sektorze usług nowoczesnych, stworzenie centrów usług wspólnych, centrów IT oraz
centrów badawczo-rozwojowych (poddziałanie 4.5.2).
Udanym przykładem pozyskania wsparcia w ramach poddziałania 4.5.1. jest firma Goodrich
Aerospace Poland, producent podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych, która
dzięki realizacji projektu pn. „Budowa zakładu produkcyjnego nowych produktów branży lotniczej
wykorzystującego innowacyjne technologie” (umowę o dofinansowanie podpisano 28.10.2010 r.) i
otrzymaniu dofinansowania w wysokości 63 581 683,28 zł, wybudowała zakład produkcyjny w
Tajęcinie k. Rzeszowa. W związku z wyczerpaniem alokacji na działanie 4.5 w obecnej perspektywie
finansowej nie są planowane kolejne konkursy64.
Dążąc do stworzenia kompleksowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach PO IG,
w szczególności dla MŚP, poza dotacjami na realizację projektów, zaplanowano także wsparcie dla
instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi skierowane do MŚP w zakresie wspierania ich
działalności innowacyjnej. W związku z powyższym w ramach 5 osi priorytetowej Dyfuzja innowacji,
możliwa jest realizacja m.in. następujących typów projektów:
•

inwestycje i doradztwo i szkolenia związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych o
znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów;

•

wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych
przez przedsiębiorców;

63
64

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+45/Zawarte+umowy

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012

•

promocja i informacja w zakresie własności przemysłowej i wzornictwa przemysłowego65.

Przedsiębiorcy z regionu województwa podkarpackiego, a także województw lubelskiego,
świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mieli także możliwość skorzystania ze
środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).
Założeniem głównym tego instrumentu finansowego jest przyspieszenie tempa rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej. W ramach Programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych, z
których dla sektora przedsiębiorstw przeznaczono oś priorytetową 1: Nowoczesna gospodarka,
obejmującą wspieranie inwestycji, rozwój infrastruktury badawczej przedsiębiorstw i uczelni, w tym
ośrodków badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, a
także wspieranie powstawania i dokapitalizowania funduszy kapitału zalążkowego. Dodatkowo
rozwój przedsiębiorstw jest stymulowany w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego. Na realizację PO RPW zaplanowano środki w wysokości 2 809,07 mln euro, z czego
ponad 35% na realizację I osi priorytetowej Nowoczesne gospodarka, a ponad 12% na II oś
priorytetową Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego66. W 2013 roku Instytucja Zarządzająca PO
RPW nie planuje kolejnych naborów wniosków w ramach przedmiotowego programu.
Istotnym źródłem wsparcia dla firm działających na obszarze województwa podkarpackiego jest także
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP),
opracowany, zarządzany i wdrażany na poziomie województwa.
Cała alokacja przeznaczona na Regionalne Programy Operacyjne (17,28 mln euro) rozdysponowana
została dla 16 województw, w ramach 10 głównych obszarów wsparcia. Co istotne z punktu widzenia
wsparcia dla sektora przedsiębiorstw, na obszar Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość
przeznaczono szacunkowo około 24,5% całej alokacji67. Podejmowane przez beneficjentów starania
sprawiły, iż do końca 2011 roku 22,1% ogólnej wartości podpisanych umów w ramach wszystkich
regionalnych programów operacyjnych dotyczyło wspomnianego obszaru, w tym najwięcej w
kategorii Inne inwestycje w przedsiębiorstwach. Projekty w tej dziedzinie dotyczą przede wszystkim
tworzenia przez przedsiębiorstwa terenów inwestycyjnych oraz wsparcia przedsiębiorstw w zakresie
zakupu środków trwałych oraz budowę lub modernizację budynków. Analiza aktywności sektora
przedsiębiorstw regionów Polski Wschodniej wykazała, iż we wspomnianym obszarze najwięcej
umów podpisano w województwie warmińsko-mazurskim (74,3% alokacji przeznaczonej na
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http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/dzialania.aspx
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Warszawa 12 września 2012 r.
67
Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.10.2012 r., Monitor
regionalny, 7 listopada 2012 r.
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kategorię), a także w województwie podkarpackim (71,7%). Najniższą skutecznością wykazało się
województwo lubelskie (54,2% wykorzystanej alokacji) oraz województwo świętokrzyskie (58,6%)68.
Na realizację RPO WP w latach 2007-2013 przeznaczono łącznie 1 198,79 mln euro z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 248,875 mln euro z krajowych środków publicznych. Z tej
kwoty na przedsiębiorczość, innowacje oraz badania i rozwój zaplanowano 280,61 mln euro wkładu
wspólnotowego69.
Zgodnie z założeniami autorów celem nadrzędnym Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego jest: „wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia”. W ramach programu realizowanych
jest 8 osi priorytetowych, spośród których najważniejszą z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw,
w tym także z kapitałem zagranicznym jest oś I (Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka) oraz
działanie realizowane w jej ramach: 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, której
pierwszorzędnym celem jest wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez zwiększenie
dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania.
Działanie 1.1. wdrażane jest w 2 schematach, z których dla przedsiębiorców bezpośrednio
przeznaczony jest schemat B. Przewidziano w nim wsparcie dla bezpośrednich inwestycji,
podnoszących konkurencyjność sektora MŚP, polegających na:
•

inwestycjach opartych na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakupie patentów i
nowych technologii;

•

inwestycjach z zakresu informatyzacji, a także zastosowania i wykorzystania technologii
gospodarki elektronicznej oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych;

•

inwestycjach z zakresu rozbudowy lub rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa;

•

inwestycjach z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a
także unowocześnieniu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;

•

wdrażaniu wydajnych systemów zarządzania środowiskiem oraz wdrażaniu i stosowaniu
technologii zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska;

•

inwestycjach z zakresu zarządzania jakością;

•

tworzeniu i rozwijaniu powiązań kooperacyjnych, np. poprze wsparcie wspólnych inwestycji i
działań marketingowych firm;
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•

usługach doradczych i szkoleniowych powiązanych z ww. typami projektów 70.

Pierwszy nabór projektów w ramach Schematu 1.1 B RPO WP 2007-2013 przeprowadzony został w
okresie od września do listopada 2008 roku. W tym okresie złożonych zostało 730 wniosków. Wnioski
składane były jednocześnie przez wszystkie rodzaje potencjalnych beneficjentów, tj. mikro, małe i
średnie przedsiębiorstwa, a w ramach alokowanych środków nie przewidywano podziału kwot dla
poszczególnych typów przedsiębiorstw. Liczba złożonych wniosków znacząco przekroczyła
orientacyjnie prognozowane wielkości zarówno ilościowo, jak i pod względem alokacji środków na
działanie. Kolejny nabór trwał od czerwca do września 2009 r. Łączna liczba złożonych wniosków i
tym razem przekroczyła oczekiwania organizujących konkurs. Złożono łącznie 855 wniosków. Kwota
przeznaczona na działanie była następnie zwiększana do przeszło 403 mln zł, zaś dofinansowaniem
obejmowano coraz większą liczbę podmiotów, które sukcesywnie wybierano z listy rezerwowej. W
przypadku obydwu naborów projektów zaobserwować można zbliżoną strukturę sektorową ogólnej
kwoty przekazanej beneficjentom w formie dofinansowania. Zarówno w 2008 r., jak i w 2009 r.
zdecydowanie najwięcej środków przeznaczono na wsparcie inwestycji w szeroko pojętym przemyśle.
Wśród branż usługowych największy był udział projektów w obszarze turystyki i czasu wolnego,
ochrony zdrowia, budownictwa, obsługi samochodów oraz usług telekomunikacyjnych i
informatycznych.
RPO WP cechuje się największą w kraju średnią wielkością alokacji na jedną firmę działającą w
danym

województwie

oraz

najwyższym

procentowo

udziałem

bezpośredniego

wsparcia

przedsiębiorstw w alokacji w stosunku do całego programu. Cechą charakterystyczną, odróżniającą
sposób realizacji działań zorientowanych na wsparcie przedsiębiorców w porównaniu z analogicznymi
działaniami w innych regionach, było dążenie do wsparcia wszystkich przedsiębiorców, którzy
sprostali wymogom formalnym i osiągnęli minimalną wymaganą liczbę punktów w trakcie oceny
merytorycznej.
Kluczowy wniosek, jaki nasuwa się po tej krótkiej analizie, sprowadza się do konkluzji, iż
przeprowadzenie zaledwie dwóch naborów (2008 r., 2009 r.) oraz systematyczne zwiększanie alokacji
w drugim naborze spowodowało brak środków na wspieranie nowych inwestycji oraz wyeliminowało
konkurencję o środki pomiędzy beneficjentami, bowiem miejsce na liście rankingowej decydowało
tylko o terminie otrzymania dotacji71.
Aktywne działania w kierunku pozyskania wsparcia finansowego w ramach działania 1.1 Schemat B
RPO WP podjęła m.in. firma Vac Aero Kalisz Sp. z o.o. Zarejestrowana w grudniu 2003 roku Spółka
jest przykładem udanej inwestycji zagranicznej Vac Aero International Inc., która ze względu na
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Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach RPO WP we wzrost
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dynamicznie rozwijający się przemysł lotniczy w Europie Środkowej, niższe koszty, a równocześnie
możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry zdecydowała się rozpocząć działalność w Polsce.
Firma ma wprawdzie siedzibę w Kaliszu, ale jej działalność w dużej mierze koncentruje się w
województwie podkarpackim, gdzie znajdują się główni klienci polskiego Vac Aero. Przedsiębiorstwo
specjalizuje się w wysoko zaawansowanych technologicznie procesach specjalnych wykonywanych na
elementach do silników lotniczych. Dlatego też Spółka już w roku 2008 podjęła starania związane z
nową inwestycją w regionie południowo-wschodniej Polski, gdzie mieści się większość polskiej
produkcji w przemyśle lotniczym. Wyzwania rynku oraz zgłaszane zapotrzebowanie głównych
klientów firmy na wykonywanie procesów specjalnych na elementach turbinowych silników
lotniczych spowodowały konieczność podjęcia starań w celu stworzenia unikatowego systemu
umożliwiającego realizację procesów specjalnych (obróbka cieplna, nakładanie powłok ochronnych i
odtworzeniowych) na regenerowanych i serwisowanych elementach silników lotniczych. Podjęte
starania zaowocowały opracowaniem projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych procesów specjalnych
dla przemysłu lotniczego w województwie podkarpackim przez firmę VAC AERO Kalisz Sp. z o.o.”,
który w 2010 roku został przyjęty do dofinasowania w ramach RPO WP. 9 maja 2012 roku na terenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej siedziby
firmy VAC Aero, która mieści się w Tajęcinie na terenie Strefy S1 PPNT72.
W stosunku do dostępnej na lata 2007-2013 alokacji, wartość kontraktacji w 16 RPO wyniosła na
koniec października 2012 r. 81,8%. We wszystkich województwach zakontraktowano już ponad 70%
dostępnych środków. Porównując procent wykorzystanej alokacji w poszczególnych województwach
Polski Wschodniej, najwyższy jej poziom odnotowano w województwie podkarpackim (81,2%), nieco
niższy w województwie świętokrzyskim (80,6%) oraz lubelskim (75,8%). Z kolei najniższy poziom
osiągnęła w województwach podlaskim (72,0%) i warmińsko-mazurskim (74,6%)73.
Autorzy raportu „Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych udzielonych w ramach
RPO WP we wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
województwa

podkarpackiego”,

przygotowanego

na

zlecenie

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Podkarpackiego, rekomendują, aby w kolejnej perspektywie finansowej zaplanować
harmonogram konkursów na przestrzeni całej perspektywy, a ewentualne dodatkowe środki
przeznaczać na nowe nabory, w celu zwiększenia konkurencyjności pomiędzy beneficjentami.
Mając na uwadze fakt, iż środki europejskie będą po roku 2013 nadal podstawowym źródłem
finansowania inwestycji, w tym miejscu warto poświecić nieco uwagi rekomendacjom dotyczącym
docelowego modelu wsparcia przedsiębiorstw województwa podkarpackiego, także z kapitałem
zagranicznym. Istotne znaczenie mogą mieć zapisy projektu Rozporządzenia Parlamentu
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regionalny, 7 listopada 2012 r.
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Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dot. EFRR, EFS, FS, EFR na rzecz ROW
oraz EFMiR (…), mówiące o tym, iż w okresie programowania 2014-2020 projekty, które
prawdopodobnie przyniosą znaczne korzyści finansowe, powinny być wspierane głównie za pomocą
innowacyjnych instrumentów finansowych. Wsparcie o charakterze dotacyjnym nie zostało jednak
wprost wykluczone. Z kolei Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie pn. „Programowanie
perspektywy finansowej 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne”, w odniesieniu do celu
tematycznego „Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i
akwakultury” zaproponowało, aby skala pomocy bezzwrotnej była stopniowo ograniczana, a wsparcie
tego typu kierowane było do tych przedsięwzięć, które nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia
publicznego74.
Tabela 31. Źródła finansowania inwestycji w 2013 roku

SKĄD?
POIG, działanie 4.4
Nowe inwestycje o
wysokim
potencjale
innowacyjnym

KTO?
firmy z sektora
MŚP

ILE?
Wartość
wydatków
kwalifikujących
się do objęcia
wsparciem od 8
mln zł do 160
mln zł/minimalna
kwota wsparcia
od 2,4 mln zł do
40 mln zł

2.

POIG, działanie 5.1
Wspieranie
powiązań
kooperacyjnych o
znaczeniu
ponadregionalnym

grupy
przedsiębiorców i
IOB działające w
klastrach

do 20 mln zł

3.

POIG, działanie 5.4
Wsparcie na
uzyskanie lub
realizację ochrony
własności
przemysłowej

firmy z sektora
MŚP

od 2 tys. zł do
400 tys. zł

4.

POIG, działanie 6.1
Paszport do
eksportu

firmy z sektora
MŚP

do 400 tys. zł

1.

CO?
projekty
inwestycyjne
związane z
zastosowaniem
nowych rozwiązań
technologicznych,
produktowych,
usługowych lub
organizacyjnych
oraz towarzyszące
im projekty
szkoleniowe
zarządzanie
klastrem, działania
marketingowe,
inwestycje, prace
rozwojowe

uzyskanie lub
realizacja ochrony
wynalazków,
wzorów użytkowych
i przemysłowych, w
szczególności poza
granicami kraju
opracowanie planu
rozwoju eksportu,
działania na rzecz
wejścia na rynki
zagraniczne

KIEDY?
kwiecieńczerwiec 2013

kwiecień 2013
lub do momentu
gdy wartość
złożonych
projektów
przekroczy
170% alokacji
na konkurs
styczeńczerwiec 2013
lub do
wyczerpania
alokacji na
konkurs
I kwartał 2013 r.
14 dni od
wejścia w życie
rozporządzenia
ws. udzielania
przez PARP
pomocy
finansowej w
ramach PO IG
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5.

6.

7.

POIG, działanie 8.1
Wspieranie
działalności
gospodarczej w
dziedzinie
gospodarki
elektronicznej
POIG, działanie 8.2
Wspieranie
wdrażania
elektronicznego
biznesu typu B2B
Programy
zdrowotne w
ramach
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego

8.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju,
program GEKONGenerator
Koncepcji
Ekologicznych

9.

Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju,
program
INNOTECH HITECH
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju,
program
INNOTECH INTECH
Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju,
Program Badań
Stosowanych

10.

11.

mikro i małe firmy
działające nie dłużej
niż 1 rok

od 20 do 700 tys.
zł

wdrożenie
produktów
cyfrowych
koniecznych do
świadczenia e-usług

luty-marzec
2013
kwiecieńmaj2013
czerwiec-lipiec
2013

firmy z sektora
MŚP

od 20 tys. do 2
mln zł

wdrożenie
systemów
elektronicznych dla
współpracy B2B

kwiecień 2013
czerwiec 2013

podmioty
prowadzące
działalność
leczniczą i
świadczące usługi
zdrowotne
finansowane ze
środków
publicznych,
akademie
medyczne, instytuty
badawcze z sektora
zdrowia, domy
pomocy społecznej
konsorcja naukowoprzemysłowe, grupy
przedsiębiorców
oraz przedsiębiorcy

od 300 tys. do 6
mln zł

zakup sprzętu
medycznego,
modernizacja
placówek
medycznych,
realizacja
programów
promocji i
profilaktyki zdrowia

I kwartał 2013

część B+R 500
tyś do 10 mln zł,
część
wdrożeniowa do
20 mln zł

badania naukowe,
prace rozwojowe i
wdrożeniowe w
obszarze
innowacyjnych
technologii
proekologicznych
badania
przemysłowe, prace
rozwojowe,
przygotowanie do
wdrożenia
badania
przemysłowe, prace
rozwojowe,
przygotowanie do
wdrożenia
badania podstawowe
i przemysłowe

I kwartał 2013

innowacyjne MŚP

do 5 mln zł

przedsiębiorstwa,
konsorcja naukowobadawcze

do 10 mln zł

konsorcja naukowe,
naukowoprzemysłowe,
centra naukowoprzemysłowe

~ 5 mln zł

kwiecień-maj
2013

kwiecień-maj
2013

grudzień 2012 styczeń 2013

Źródło: opracowanie własne

INSTRUMENTY RYNKU PRACY
W obszarze rynku pracy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym także przedsiębiorca
zagraniczny, ma możliwość skorzystania z tzw. instrumentów rynku pracy, których głównym celem
jest nie tylko podniesienie jakości funkcjonowania instytucji rynku pracy, ale przede wszystkim

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012

poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych przez nie. Poniżej przedstawiono
najistotniejszych formy wsparcia75.
Pomoc w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
W ramach świadczonego pośrednictwa pracy powiatowe urzędy pracy z terenu województwa
podkarpackiego przyjmują i upowszechniają oferty pracy, w tym również przekazują je do
prowadzonej przez siebie internetowej bazy ofert pracy. Co istotne, po wcześniejszym pozyskaniu
zgody pracodawcy informacja o wolnych miejscach pracy jest przesyłana do innych powiatowych
urzędów pracy, w celu ich sprawnej realizacji. Pracownicy urzędów udzielają wszelkich posiadanych
informacji o kandydatach w związku ze zgłoszoną ofertą, a także w razie potrzeby inicjują i organizują
kontakty z potencjalnymi kandydatami do pracy. Co ważne – w przypadku braku kandydatów
spełniających oczekiwania kwalifikacyjne pracodawców istnieje możliwość zorganizowania i
sfinansowania przez powiatowy urząd pracy wskazanego przez pracodawcę szkolenia, które
przygotuje osobę bezrobotną do pracy na danym stanowisku.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego
Instrument ten ma na celu wspieranie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla
skierowanego bezrobotnego, może złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na
siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w
umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Prace interwencyjne
Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy
zawartej z powiatowym urzędem pracy. Pracodawca, będąc organizatorem prac interwencyjnych może
otrzymać refundację części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie
społeczne do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych i składek na ubezpieczenie społeczne od
refundowanego wynagrodzenia. Ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji i okresu jej trwania
należy do powiatowego urzędu pracy, który bierze pod uwagę aktualnie posiadane środki na
finansowanie usług rynku pracy, spełnienie przez pracodawcę warunków formalnych, a także
zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.
Staż
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Głównym celem tego instrumentu wsparcia jest pokrycie kosztów stażu, przez okres maksymalnie 12
miesięcy bezrobotnych absolwentów, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Osobie odbywającej staż
przysługuje stypendium w wysokości 953,10 zł miesięcznie. Koszt ten w całości jest pokrywany przez
urząd pracy. Co ważne – w trakcie trwania stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z
pracodawcą przyjmującym stażystę.
Przygotowanie zawodowe dorosłych
Ten instrument aktywizacyjny może przyjmować dwie formy:
•

praktycznej nauki zawodu dorosłych;

•

przyuczenie do pracy dorosłych.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w siedzibie firmy zainteresowanego pracodawcy, bez
nawiązania stosunku pracy. Okres trwania praktycznej nauki zawodu dorosłych może trwać od 12 do
18 miesięcy, z kolei przyuczenia do pracy dorosłych od 3 do 6 miesięcy. Pracodawca, który zawarł
umowę w sprawię realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, ma prawo do następujących form
wsparcia:
•

refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
niezbędnych do realizacji programu (w tym m.in. materiały, surowce, koszt eksploatacji
maszyn, odzież robocza, posiłki itd.) w wysokości do 2% przeciętnego wynagrodzenia za
każdy miesiąc;

•

jednorazowej premii przyznawanej na wniosek pracodawcy, złożony po zakończeniu tej
formy aktywizacji, pod warunkiem, iż uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych
ukończył program praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał
egzamin. Wysokość premii wynosi 400,00 zł za każdy pełny miesiąc trwania programu
przygotowania zawodowego dorosłych.

Jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
Warunkiem przyznania dla zainteresowanego pracodawcy jednorazowej refundacji składek na
ubezpieczenie społeczne (obejmującej ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane
z własnych środków płatnika tych składek) jest zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym
wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, a następnie przedłużenie zatrudnienia po
upływie 12 miesięcy.
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SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE
Jednym z ważniejszych mechanizmów przyciągania inwestycji i inwestorów do województwa
podkarpackiego są specjalne strefy ekonomiczne, definiowane jako wydzielone i niezamieszkane
części na terytorium Polski, w których może być prowadzona działalność gospodarcza na
preferencyjnych warunkach, wynikających z Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia
20.10.1994 r. Dodatkowo, mając na uwadze fakt, iż środki unijne na wsparcie nowych inwestycji
w latach 2007-2013 są praktycznie wyczerpane, a wielkość środków w nowej perspektywie 20142020 jest jeszcze nieokreślona, w ciągu najbliższych kilku lat specjalne strefy ekonomiczne będą
jedynym liczącym się instrumentem wsparcia nowych inwestycji.
Specjalne strefy ekonomiczne zostały stworzone w celu:
•

przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów;

•

zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury;

•

tworzenia nowych miejsc pracy76.

Główną korzyścią wynikającą z inwestowania w strefie jest możliwość otrzymania pomocy publicznej
w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu:
•

kosztów nowej inwestycji lub

•

tworzenia nowych miejsc pracy.

Wysokość możliwego wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji zależy od maksymalnej
intensywności pomocy określonej dla danego obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja, wielkości
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a także wielkości przedsiębiorstwa.
Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją musi być prowadzona przez okres minimum
5 lat, przy czym okres ten ulega skróceniu do 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
Poziom zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy obliczany jest jako iloczyn
maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo zatrudnionych
pracowników. Warunkiem skorzystania z pomocy jest utrzymanie miejsc pracy przez okres nie
krótszy niż 5 lat (duże przedsiębiorstwa) oraz 3 lata (małe i średnie przedsiębiorstwa). Podstawą do
skorzystania z pomocy jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SEE,
wydane przez spółkę zarządzającą strefą w drodze przetargu łącznego lub rokowań77.
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http://whyeasternpoland.eu/dlaczego-warto/dlaczego-tutaj-/zachety-inwestycyjne-474/specjalne-strefyekonomiczne-476
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nomiczne
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Aktualnie w Polsce działa 14 stref, w których do końca września 2012 roku wydano 1506 zezwoleń na
prowadzenie działalności. Według obecnie obowiązujących przepisów strefy będą funkcjonować do
końca 2020 roku. Na obszarze Polski Wschodniej funkcjonuje 5 stref, w których przedsiębiorcy
zainwestowali ponad 15,75 mld PLN, przy jednoczesnym stworzeniu prawie 49 tys. nowych miejsc
pracy.
Tabela 32. Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w województwie podkarpackim na tle Polski
Wschodniej (według stanu na dzień 31.12.2011 r.)

Wyszczególnienie

Powierzchnia
całkowita strefy [ha]
Grunty
zagospodarowane
[ha]
Grunty
niezagospodarowane
[ha]
Powierzchnia
wykorzystana [%]
Liczba wydanych
zezwoleń ogółem
Liczba wydanych
zezwoleń w 2011
roku
Nakłady
inwestycyjne
(narastająco) ogółem
[mln zł]
Udział stref w
łącznych nakładach
[%]
Miejsca pracy
ogółem
Miejsca pracy
utrzymane
Miejsca pracy nowe

Branża wiodąca

Suwalska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna

Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
Euro-Park
Mielec

Tarnobrzeska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna

Warmińsko –
Mazurska
Specjalna
Strefa
Ekonomiczna

Specjalna
Strefa
Ekonomiczna
Starachowice

342,77

1 246,00

1 587,78

838,94

612,91

243,93

847,07

1 026,28

601,98

384,77

98,84

398,36

561,5

236,96

228,14

71,16

68,03

64,64

71,75

62,78

60

162

135

71

73

8

18

18

9

12

1 596,70

5 097,00

6 792,90

3 328,90

1 621,00

2,00

6,40

8,53

4,18

2,03

5 452

18 387

28 710

12 135

7 270

188

3 822

7 863

4 896

3 183

5 264

14 565

20 847

7 239

4 087

wyroby z
drewna, wyroby
z pozostałych
mineralnych
surowców
niemetalicznych

branża
drzewna i
meblarska

wyroby
elektroniczne
i optyczne,
maszyny i
urządzenia
gdzie indziej
niesklasyfiko
wane

wyroby z gumy
i tworzyw
sztucznych,
wyroby
elektroniczne i
optyczne

wyroby z
drewna, wyroby
z pozostałych
mineralnych
surowców
niemetalicznych

Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r.
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa maj 2012 r.

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej na preferencyjnych
warunkach może zdecydować się na inwestycje w jednej z dwóch specjalnych stref ekonomicznych
zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, tj. Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-
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Park Mielec oraz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Dodatkowo
podstrefę w miejscowości Boguchwała (województwo podkarpackie) ma wydzielona Krakowska
Specjalna Strefa Ekonomiczna zarządzana przez Krakowski Park Technologiczny.
Na koniec 2011 roku największy stopień zagospodarowania spośród stref Polski Wschodniej
osiągnęły strefy: warmińsko-mazurska (71,8%) oraz suwalska (71,2%). We wszystkich działających
w Polsce strefach w 2011 roku wydano 188 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
w tym w Polsce Wschodniej 65, co stanowi 34,57% ogółu wydanych zezwoleń. W 2011 roku
w Mieleckiej i Tarnobrzeskiej SEE wydano po 18 nowych zezwoleń na działalność. Według deklaracji
zarządów SEE w 2012 roku najwięcej nowych zezwoleń zostanie wydanych w strefie krakowskiej
(20), mielecka SEE szacuje, że liczba wydanych zezwoleń pozostanie na takim samym poziomie jak w
2011 roku.
W 2011 roku wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych we wszystkich specjalnych strefach
ekonomicznych spadła o 3% w porównaniu z 2010 rokiem. Największy udział w łącznej kwocie
inwestycji SEE Polski Wschodniej miały strefy: tarnobrzeska (8,53%) oraz mielecka (6,40%),
natomiast najmniejszy (na poziomie 2%) – strefa suwalska i starachowicka. Z deklaracji zarządów
SEE zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego wynika, iż w 2012 roku nakłady
finansowe wzrosną jedynie w krakowskiej SEE. Zarówno mielecka, jak i tarnobrzeska SEE
prognozują w 2012 r. spadki.
Inwestorzy działający na terenie stref na koniec 2011 roku zatrudnili ok. 241,6 tys. osób, co stanowi
7% wzrost w stosunku do 2010 roku. Największe zatrudnienie występuje w strefach katowickiej,
wałbrzyskiej i łódzkiej, a także w tarnobrzeskiej, której udział w zatrudnieniu wyniósł blisko 12%,
m.in. dzięki takim przedsiębiorcom, jak: Heesung Electronics Poland, Polimex-Mostostal, LG Display
Poland, LG Electronics Wrocław. W prognozach na 2012 rok żadna ze stref nie przewidywała spadku
zatrudnienia. Jednak najmniejszy jej wzrost o0,3) prognozowany jest w Tarnobrzeskiej SEE, dla
porównania w mieleckiej SEE zakładano ponad 6 % wzrost, a w Krakowskiej SEE ponad 10%.
Analiza struktury inwestycji według kraju pochodzenia wykazała, iż na koniec 2011 roku 75%
wartości kapitału zainwestowanego w strefach pochodziło z następujących krajów: Polska, Niemcy,
USA, Holandia, Japonia, Włochy. Pierwsze miejsce pod względem inwestycji przypadło
przedsiębiorcom z Polski (17,8%), w dalszej kolejności znalazły się firmy z kapitałem niemieckim
(16,5%), a także amerykańskim (12,6%). W mieleckiej SEE odnotowano wysoki udział kapitału
cypryjskiego (25,7% łącznych nakładów w strefie), natomiast w strefie tarnobrzeskiej dominują spółki
z Korei Południowej, wartość ich

inwestycji wyniosła 2,9 mld zł i stanowiła 42,4% łącznych
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nakładów inwestycyjnych w tej strefie. Pozostałe firmy zarówno w mieleckiej, jak i tarnobrzeskiej
SEE reprezentują kapitał polski oraz niemiecki78.
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec powstała w 1995 roku jako pierwsza tego typu strefa
w Polsce. Podmiotem zarządzającym SEE Euro-Park Mielec jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Oddział w Mielcu, a podstawy prawne jej działalności reguluje m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15.12.2008 r. w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej. Strefa rozciąga się na
województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie i zachodniopomorskie i obejmuje podstrefy na
terenie następujących miast i gmin:
•

miasta: Dębica, Gorlice, Jarosław, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Lubartów, Lublin, Mielec,
Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość;

•

gminy: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław, Kolbuszowa, Leżajsk, Ostrów, Ropczyce,
Trzebownisko, Zagórz.

Tereny wchodzące w skład strefy charakteryzują się dogodnym położeniem komunikacyjnym.
W pobliżu strefy przebiegają główne szlaki komunikacji drogowej, do najważniejszych należy droga
międzynarodowa A4 łącząca Europę Zachodnią z Ukrainą. Na terenie strefy w Mielcu znajduje się
lotnisko, które zapewnia czarterową obsługę transportu pasażerskiego i cargo w ruchu krajowym oraz
międzynarodowym. Ponadto w odległości ok. 20-30 km od obszarów strefy w Mielcu znajduje się
stacja przeładunkowa trakcji szerokotorowej prowadzącej na Ukrainę i do Rosji.
Dotychczasowa

wielkość

nakładów

inwestycyjnych

poniesiona

przez

inwestorów

wynosi

5 097,00 mln zł, z czego 35,0% stanowi kapitał polski, a 65% kapitał zagraniczny, co przekłada się na
18 387 miejsc pracy utworzonych przez inwestorów. Analiza struktury branżowej firm ulokowanych
w strefie pokazuje, iż mielecka SSE charakteryzuje się relatywnie dużym zróżnicowaniem
branżowym, udział dominującej branży drzewnej wynosi ok. 20%, głównie za sprawą inwestycji
Krosnospan Polska o wartości około 387 mln zł. Wśród pozostałych branż należy wymienić sektor
tworzyw sztucznych oraz metalowy. Do końca 2011 roku łączne nakłady na rozwój infrastruktury
strefy wyniosły 302,00 mln i wzrosły o ponad 34 mln zł w porównaniu z rokiem 2010.
Do najważniejszych działań inwestycyjnych podjętych do realizacji w 2011 roku zaliczyć należy:
•

budowę magistrali wodociągowej wraz z kanalizacją sanitarną, sieci kanalizacji deszczowej
i sieci gazowej w podstrefie Trzebownisko;

•

78

budowę drogi wraz z infrastrukturą w podstrefie Zamość;

Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r. Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, maj 2012 r.
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•

rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz budowę hali produkcyjnej z przeznaczeniem do
dzierżawy w Mielcu.

Potencjalnym inwestorom strefa oferuje hale produkcyjno-magazynowe o powierzchni od 500 do
1500 m2. Obecnie dostępne powierzchnie produkcyjne:
•

hala produkcyjna w Mielcu (1600 m2);

•

hala produkcyjna w Leżajsku (3000 m2);

•

hala produkcyjna w Leżajsku (2000 m2);

•

hala produkcyjna w Mielcu (4000 m2);

•

powierzchnia biurowa w Mielcu (830 m2).

Dużo większym zainteresowaniem cieszą się tereny pod nową zabudowę będące własnością Agencji
Rozwoju Przemysłu i gmin, w których zlokalizowana jest strefa79.
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Na podstawie danych zawartych na stronie www.europark.com.pl; Informacja o realizacji ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2012
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Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan została ustanowiona w 1997 roku
i podobnie jak strefa mielecka funkcjonować będzie do 31.12.2020 roku. Instytucją zarządzającą strefą
jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu. Tarnobrzeska SSE jest najbardziej
rozległą geograficznie strefą w Polsce. Swoim zasięgiem obejmuje 5 województw: podkarpackie,
mazowieckie, świętokrzyskie, lubelskie i dolnośląskie. Na koniec 2011 roku SSE obejmowała
podstrefy zlokalizowana w następujących miastach i gminach:
•

miasta: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola,
Tarnobrzeg, Tomaszów Lubelski;

•

gminy: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Nisko,
Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec,
Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy,
Węgrów, Wyszków.

Od początku istnienia tarnobrzeskiej SEE udzielono 135 zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej na jej obszarze. Aktualnie w strefie działa 104 przedsiębiorców, którzy do końca
2011 roku ponieśli nakłady inwestycyjne w wysokości 6 792 mln zł. Co istotne 70% tych wydatków
stanowi kapitał zagraniczny.
Według stanu na koniec 2011 roku kwota nakładów przeznaczonych na rozwój infrastruktury strefy
wyniosła 249,7 mln złotych, w tym 58% nakładów poniosła jednostka zarządzająca, a 42% inne
podmioty, m.in. samorządy lokalne. Do najważniejszych inwestycji podjętych na terenie strefy 2011
roku należą:
•

budowa drogi i sieci przesyłowych mediów energetycznych w podstrefie Przemyśl;

•

remont ulicy w podstrefie Tarnobrzeg i budowa drogi strefowej w podstrefie Nowa Dęba;

•

budowa sieci kanalizacyjnej do odprowadzania wód opadowych w podstrefie Łuków;

•

zakończenie budowy i oddanie do użytku kompleksu trzech nowych hal produkcyjnomagazynowych w Tarnobrzegu-Machowie 80.

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
Wsparcie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych wobec wyzwań technologicznych stojących
nie tylko przed polskimi firmami, ale także tymi z kapitałem zagranicznym, nabiera w ostatnich latach
coraz większego znaczenia. Rozwój sektora przedsiębiorstw, w tym z kapitałem zagranicznym, jest
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Na podstawie danych zawartych na stronie www.tsse.pl; Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj 2012 r.
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stymulowany nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcie samych przedsiębiorców, ale także pośrednio
poprzez działalność szeroko rozumianego otoczenia biznesu. Ważna rola w tym względzie przypada
instytucjom wsparcia, które z uwagi na swoją specyfikę i pełnienie ważnych funkcji usługowych na
rynku ułatwiają przedsiębiorcom dynamizację procesów rozwojowych oraz wspierają ich w zakresie
realizacji wyznaczonych strategii. Dynamiczny rozwój instytucji otoczenia biznesu przejawia się
z jednej strony wzrostem liczby tych podmiotów, z drugiej zaś bogatszą ofertą usług.
Według autorów raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce” w 2012 roku poziom
nasycenia ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości na terenie województwa podkarpackiego wyniósł
52%. W pozostałych województwach Polski Wschodniej kształtował się on odpowiednio:
województwo lubelskie 53%, województwo warmińsko-mazurskie 40%, podlaskie 33% i najmniej
w województwie świętokrzyskim 24%. Rozkład poszczególnych typów ośrodków w rozbiciu na
regiony Polski Wschodniej obrazuje tabela poniżej.
Tabela 33. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w województwie podkarpackim w 2012 roku na tle pozostałych
województw Polski Wschodniej

lubelskie

podkarpackie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

3

5

2

2

1

5

5

1

3

3

1

1

0

0

2

6

3

3

5

6

3

3

1

2

6

4

1

2

0

2

4

0

1

1

1

23

29

12

18

16

1

0

0

1

1

Parki technologiczne

1

4

2

2

3

Sieci aniołów biznesu

0

1

0

0

0

RAZEM

51

52

24

34

41

Typ ośrodka
Preinkubatory i
akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości
Centra transferu
technologii
Fundusze kapitału
zalążkowego
Lokalne i regionalne
fundusze pożyczkowe
Fundusze poręczeń
kredytowych
Inkubatory
przedsiębiorczości
Inkubatory
technologiczne
Ośrodki szkoleniowodoradcze
Platformy
technologiczne

Źródło: http://www.pi.gov.pl/parp/data/pdf_071112/index.html

Poziom dostępności usług ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości obrazuje liczba firm
przypadająca na jeden ośrodek. Pod względem stopnia zaspokojenia potrzeb firm działających na
terenie Polski Wschodniej najgorzej sytuacja wygląda w województwie świętokrzyskim (ponad 17 tys.
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firm na 1 ośrodek), a także warmińsko-mazurskim (ponad 11 tys.), a najlepiej w województwie
podkarpackim oraz w lubelskim (ponad 9 tys.).
Jednym z najbardziej rozwiniętych organizacyjnie i koncepcyjnie typem ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości są parki technologiczne, których rola polega na stwarzaniu warunków do
efektywnego transferu technologii i pobudzania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Na obszarze
województwa podkarpackiego na koniec 2011 roku, na 1 park przypadało 75546 firm, co lokowało
Podkarpacie na wysokiej 6 pozycji na tle pozostałych województw, co pozwala uważać województwo
podkarpackie za innowacyjne i predystynowane do generowania firm o dużym potencjale
technologicznym81.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS, który stworzony został w 2003 roku. Podstawowym zadaniem realizowanym przez
Park jest ułatwianie podejmowania działalności zarówno dużym przedsiębiorcom, jak i zaliczanym do
sektora MŚP, ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorstwa innowacyjne i wprowadzające produkty
lub usługi zaawansowane technologicznie. Od 2007 roku w ramach parku funkcjonuje także
Preinkubator Akademicki, zlokalizowany na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie Park zajmuje
obszar około 166 ha, podzielony na 4 następujące strefy:
1. Strefa S1 – Przylotniskowa o powierzchni ok. 70 ha, zlokalizowana w miejscowościach
Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebownisko), przeznaczona do prowadzenia działalności w
szeroko pojętej branży lotniczej, a także w przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym i
informatycznym. Teren strefy uzbrojony jest w drogi wewnętrzne, sieć wodociągową,
kanalizację sanitarną i deszczową oraz sieć elektroenergetyczną. Strefa S1 jest w całości
objęta Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Za sprawą dużej atrakcyjności tej
części Parku, na obszarze Strefy S1swoje inwestycje ulokowały następujące firmy: Zelnar Sp.
z o.o., Opteam S.A., Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o., Vac Aero Kalisz Sp. z o.o., Borg
Warner Turbo System Poland Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.
2. Strefa S2 – Podwyższonej Aktywności Gospodarczej, położona w miejscowości Rogoźnica w
gminie Głogów Małopolski, o powierzchni ok. 47,7 ha, z dogodnym dojazdem od południa i
północy do drogi krajowej nr 9. W sąsiedztwie strefy znajduje się linia kolejowa RzeszówOcice, w związku z powyższym na terenie strefy wybudowano także przystanek kolejowy. Na
terenie strefy zlokalizowane są firmy reprezentujące branże chemiczną, elektromaszynową
oraz tworzyw sztucznych. Należą do nich: P.H. Elmat Sp. z o.o., Polkemic II Sp. z o.o. S.P.K.,
Efekt Plus Sp. z o.o., Polimarky Sp. J., Eko Hybres Sp. z o.o., D.A. Glass, Leo Minor, Zakład
Poligraficzny Offset Druk, Plastsystem Rzeszów Sp. z o.o., Yanko Sp. z o.o., Zelmer Pro Sp.
z o.o, META-ZEL Sp. z o.o., Ledolux Sp. z o.o., Best Construction Sp. z o.o., Creo Sp. z o.o.,
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PPUH Ranlip, Polmar Krystyna Marciniec, Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o.o.,
Wytwórnia Szablonów Kreślarskich Leniar.
3. Strefa S3 – Preinkubator Akademicki ma służyć rozwijaniu przedsiębiorczości studentów,
absolwentów oraz kadry naukowej szkół wyższych województwa podkarpackiego. Na bazę
materiałową Preinkubatora składają się:
•

budynek Preinkubatora – zlokalizowany na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej,
na działce o powierzchni ok. 27 arów, powierzchnia całkowita budynku wynosi 1050 m²;

•

14 pomieszczeń wewnątrz budynku – zaopatrzonych w niezbędne instalacje
i umeblowanie, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (sala
konferencyjna, 8 pomieszczeń usługowych, 3 hale produkcyjno-usługowe, 3 pokoje
biurowe, sieć komputerowa).

4. Strefa S1-3– położona w miejscowościach Jasionka i Rudna Mała, w bliskim sąsiedztwie
Lotniska Rzeszów-Jasionka oraz istniejącej strefy S1. Potencjalni inwestorzy mają do
dyspozycji ok. 48 ha powierzchni, uzbrojonej w infrastrukturę techniczną, w tym: drogi
wewnętrzne, sieć elektroenergetyczną, gazową, kanalizację sanitarną i deszczową, a także sieć
wodociągową.
Podmioty wyrażające zainteresowanie ulokowaniem swojej działalności na terenie Podkarpackiego
Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS przedstawiają zgłoszenie, w którym zamieszczają
informację na temat planowanej inwestycji. Przed podjęciem decyzji o lokalizacji danej inwestycji na
obszarze Parku, przeprowadzany jest proces oceny projektów inwestycyjnych pod kątem
następujących kryteriów:
•

wysoki poziom innowacyjności;

•

wykorzystanie wysoko wykwalifikowanych kadr;

•

przestrzeganie zasad ochrony środowiska;

•

reprezentowanie jednej z branż strategicznych z punktu widzenia rozwoju województwa
podkarpackiego: lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz
chemicznej.

Firmy, które zdecydują się na lokalizację inwestycji na obszarze PPNT AEROPOLIS, mogą liczyć na
m.in. następujące formy wsparcia:
•

uzyskanie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych;

•

uzyskanie ulg w podatkach do wysokości 70% zainwestowanego kapitału, dzięki włączeniu
terenów Parku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec;
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•

korzystanie z usług pomocniczych: doradztwo biznesowe, wsparcie w procesie transferu
technologii;

•

obniżenie kosztów stałych działalności;

•

pomoc Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zarządzającej Parkiem, w szczególności
3 jednostek działających w ramach jej struktur, tj. Centrum Obsługi Inwestora, Centrum
Transferu Technologii i Miastoprojekt82.

Najliczniejszą grupę ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, pełniących funkcje doradcze,
szkoleniowe i informacyjne, stanowią ośrodki szkoleniowo-doradcze. W 2012 roku na terenie
województwa podkarpackiego zidentyfikowano 23 takie instytucje, co stanowi 7,2% wszystkich
ośrodków działających w Polsce. Niezmiennie jednostki te dominują w stolicy województwa –
Rzeszowie, pewna ich część zlokalizowana jest także w Krośnie, Stalowej Woli, Mielcu, Tarnobrzegu,
Sanoku i Przemyślu. Ważną rolę jako ośrodki szkoleniowo-doradcze odgrywa 5 działających na
terenie województwa podkarpackiego agencji rozwoju regionalnego. Obok rzeszowskiej funkcjonuje
także Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Mielcu, Bieszczadzka Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. w Ustrzykach Dolnych, Agencja Rozwoju Regionalnego „Karpaty” S.A. w
Krośnie i Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu. Wszystkie są spółkami
akcyjnymi o większościowym udziale bądź skarbu państwa, bądź samorządów lokalnych, co
determinuje ich zasięg działania i możliwości finansowe. Agencje te mają największy udział w
pozyskiwaniu funduszy pomocowych dla regionu. Do głównych zadań tych instytucji z punktu
widzenia sektora przedsiębiorstw należy m.in.:
•

obsługa i efektywne wykorzystywanie środków podchodzących z budżetu Unii Europejskiej;

•

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;

•

poszukiwanie i obsługa inwestorów krajowych oraz zagranicznych;

•

działalność informacyjna i doradcza;

•

promowanie potencjału regionu;

•

tworzenie instytucji otoczenia biznesu w regionie.

Pobudzanie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, a także tworzenie nowych miejsc pracy na
terenie województwa podkarpackiego odbywa się również za sprawą działalności inkubatorów
technologicznych, których podstawowym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w
osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubatory technologiczne działają
w 12 województwach, w tym najwięcej (po cztery) w województwach: podkarpackim, pomorskim i
śląskim. Około 40% istniejących w Polsce inkubatorów działa w ramach parków naukowo
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technologicznych. Z taką też sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do Inkubatora
Technologicznego stanowiącego integralną część Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego,
oficjalnie otwartego 5 grudnia 2012 r. Inkubator Technologiczny zlokalizowany jest w Tajęcinie, w
Strefie S1. Celem Inkubatora jest stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej dla MŚP, reprezentujących branże wysokich technologii: lotniczą, informatyczną,
elektromaszynową, biotechnologiczną i chemiczną. W Inkubatorze Technologicznym na łącznej
powierzchni 5300 m2 można na preferencyjnych warunkach wynająć:
•

pomieszczenia biurowe (39 pomieszczeń o średniej powierzchni ok. 30 m2);

•

pomieszczenia produkcyjno-usługowe (12 pomieszczeń o powierzchniach: 100 m2, 200 m2 i
300 m2)83.

Dodatkowo Inkubator oferuje zainteresowanym przedsiębiorcom zaplecze socjalne, techniczne oraz
konferencyjne.
Zainteresowani przedsiębiorcy uzyskają też wsparcie w Krośnieńskim Inkubatorze Technologicznym
Krintech Sp. z o.o., Inkubatorze Przedsiębiorczości IN-MARR, a także Inkubatorze Technologicznym.
Ważne miejsce w procesie adaptacji nowoczesnych technologii przez MŚP oraz powstawania nowych
firm bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach zajmują jednostki doradcze, szkoleniowe i
informacyjne, działające aktywnie w obszarze transferu i komercjalizacji technologii, zwane centrami
transferu technologii. Pierwsze w Polsce CTT powstało we Wrocławiu w 1995 roku, a ich dynamiczny
rozwój nastąpił w latach 2005-2007. Powstanie i rozwój CTT jest w głównej mierze determinowany
bliskością środowiska naukowego. W związku z powyższym CTT można podzielić na 2 główne
grupy: akademickie (funkcjonujące w ramach uczelni lub jako odrębne podmioty prawne powołane
lub zależne od uczelni) oraz CTT niezwiązane bezpośrednio z uczelniami. W procesie transferu
technologii na obszarze województwa podkarpackiego aktywnie uczestniczą następujące podmioty:
•

Centrum Innowacji i Transferu Technologii prowadzone przez Podkarpacką Izbę
Gospodarczą;

•

Centra Transferu Technologii działające przy Rzeszowskiej i Mieleckiej Agencji Rozwoju
Regionalnego;

•

Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONT oraz

•

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie Rzeszowskim84.

Warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest także stworzenie źródeł i zapewnienie dostępu do
zewnętrznych źródeł finansowania dla podmiotów zaliczanych do sektora MŚP. Zadanie te pełni 6
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Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości (…), pod red. A. Bąkowskiego, M. Mażewskiej.
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działających na terenie województwa podkarpackiego lokalnych i regionalnych funduszy
pożyczkowych prowadzonych przez następujące instytucje:
•

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju;

•

Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A.;

•

Małopolski Instytut Gospodarczy;

•

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.;

•

Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli.

WPŁYW FUNDUSZY NA ROZWÓJ SEKTORA MŚP
Od początku 2007 roku Polska, w tym także i województwo podkarpackie, miało możliwość
korzystania z funduszy unijnych dostępnych w nowej perspektywie finansowej. W miarę
postępującego wdrażania poszczególnych programów operacyjnych systematycznie zwiększał się
napływ środków. Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego od uruchomienia krajowych i
regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, do dnia 2 grudnia 2012 roku złożonych zostało 246,8 tys. wniosków o
dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i krajowe)
521,4 mln PLN. W tym samym czasie podpisano z beneficjentami 78 344 umowy o dofinansowanie
na kwotę 330,6 mld PLN wydatków kwalifikowanych, w tym dofinansowanie z funduszy unijnych na
kwotę 228,7 mld PLN, co stanowi 81,5% alokacji na lata 2007-201385.
Pełna ocena wielkości, a zwłaszcza efektywności pomocy udzielonej w ramach krajowych i
regionalnego programów operacyjnych nie jest możliwa na tym etapie. Kontraktowanie nie zostało
jeszcze zakończone, nadal też trwa realizacja przez przedsiębiorstwa projektów finansowanych ze
środków ww. programów. Tym niemniej należy stwierdzić, iż dzięki wsparciu z funduszy
strukturalnych UE oraz opracowanych dla ich wykorzystania instrumentom nastąpił znaczny wzrost
nakładów na działania bezpośrednio, a także pośrednio skierowane do sektora przedsiębiorstw. W
ramach poszczególnych programów operacyjnych udostępniano środki m.in. na: nowe inwestycje,
działania innowacyjne, wzrost zatrudnienia, doradztwo, szkolenia oraz działania marketingowe.
Jak wynika z informacji zawartych w sprawozdaniu za I półrocze 2012 roku opisującym postęp
rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, do końca czerwca
2012 roku zakończono realizację około 4500 projektów, jednak blisko połowa z nich to niewielkie
projekty, realizowane głównie w ramach 6 osi priorytetowej. W pozostałych osiach priorytetowych
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projekty, które już zostały zakończone, wciąż stanowią niewielki odsetek realizowanych inwestycji,
bowiem znaczną ich część stanowią długotrwałe projekty inwestycyjne lub badawcze.
Próbując dokonać oceny procesu wpływu funduszy na rozwój sektora MŚP, należy podkreślić, iż
zainteresowaniem wśród wnioskodawców cieszyły się projekty realizowane w ramach 1. osi
priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii PO IG, w ramach której udzielano wsparcia
na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, służących budowie gospodarki opartej na
wiedzy. Ogółem do końca czerwca 2012 roku w ramach 1 osi priorytetowej PO IG zakończono
realizację 284 projektów, z czego 90% zrealizowano w ramach działania 1.4. Analizując liczbę
realizowanych projektów, należy stwierdzić, iż najliczniejszą grupę docelową stanowią przedsiębiorcy
(67,31% ogółu beneficjentów), w dalszej kolejności znalazły się instytuty badawcze i szkoły wyższe.
W ramach 4 osi priorytetowej dotychczas zrealizowano 431 projektów, wśród których dominują
projekty złożone przez dużych i średnich przedsiębiorców. Jest to konsekwencja głównego założenia
osi 4 zgodnie z którym wdrażane projekty powinny charakteryzować się znacznym potencjałem
innowacyjnym, a co za tym idzie niezbędne są nakłady inwestycyjne, którymi bardzo często nie
dysponują podmioty małe i mikro. Największym zainteresowaniem cieszyły się działania 4.1, 4.2 oraz
4.4., o czym świadczy wyczerpanie alokacji przyznanej na ww. działania.
Skuteczność wnioskowania o wsparcie w ramach PO IG w poszczególnych województwach Polski
Wschodniej mierzona stosunkiem podpisanych umów do liczby złożonych wniosków o
dofinansowanie waha się od 28,55% w województwie warmińsko-mazurskim, do 37,91% w
województwie podkarpackim. Wysoką skutecznością przekraczającą 35% zawartych umów wykazali
się także beneficjenci z województwa świętokrzyskiego. Poniżej tej wartości znalazło się
województwo podlaskie (33,78%) oraz lubelskie (29,27%)86.
Dużym zainteresowaniem wśród beneficjentów cieszyły się także finansowe instrumenty wsparcia
oferowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, o czym świadczy fakt, iż
do końca 2011 roku realizowanych było 139 projektów. Od początku realizacji Programu najwięcej
inwestycji zrealizowano na terenie województwa lubelskiego (40 projektów o wartości
dofinansowania z EFRR w wysokości 410 mln euro). Województwo podkarpackie znalazło się na
drugim miejscu, realizując 21 projektów o wartości dofinasowania z EFRR wynoszącej 290 mln euro.
Najniższą skuteczność w pozyskiwaniu środków z PO PRW wykazuje województwo świętokrzyskie,
które do końca 2011 roku zrealizowało 12 projektów na kwotę dofinasowania z EFRR w wysokości
238 mln euro. Analiza struktury dofinasowania z EFRR według typów beneficjentów wykazała, iż do
końca 2011 roku sektor przedsiębiorstw stanowił 7% wszystkich beneficjentów, dzięki realizacji 15
projektów o wartości z EFRR równej 102 mln euro87. Realizacja inwestycji w ramach PO RPW
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przyczyniła się do rozwoju infrastruktury dydaktycznej i badawczej, a także wsparcia tworzenia
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego, co w bezpośredni
sposób w kolejnych latach będzie przekładać się na stworzenie dogodnego klimatu do inwestowania.
Zasadnicze znaczenie z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej województwa podkarpackiego
miało także dotychczasowe wsparcie przekazane przedsiębiorcom w ramach działania 1.1 Schemat B
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach I osi priorytetowej
RPO WP wsparcie ze środków unijnych otrzymało 657 projektów realizowanych przez podmioty
gospodarcze z terenu województwa podkarpackiego. Wprawdzie wartość przyznanych dotacji
odniesiona do wielkości PKB województwa w 2008 roku wyniosła nieco ponad 2%, to jednak
przełożyła się na około 20% całkowitych rocznych inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Istotne
znaczenie miał fakt, iż w przypadku obu naborów, zarówno w 2008 roku, jak i w 2009 roku, najwięcej
środków przeznaczono na wsparcie inwestycji w szeroko rozumianym przemyśle, w tym zwłaszcza na
te działy przemysłu, które są definiowane jako sektory wysokiej szansy województwa
podkarpackiego. Znaczna część środków została wykorzystana przez beneficjentów reprezentujących
przemysł chemiczny, elektromaszynowy, mineralny oraz hutniczo-metalurgiczny. Zauważalny wpływ
dzięki otrzymanej dotacji odczuły także przedsiębiorstwa z sektora usług turystycznych, ochrony
zdrowia oraz budownictwa. Dzięki otrzymanej dotacji wiele firm województwa podkarpackiego
zmodernizowało swój park maszynowy oraz rozbudowało zaplecze produkcyjne, co z pewnością
wpłynęło się na ich pozycję konkurencyjną. Udzielone wsparcie miało także zauważalny wpływ na
regionalny rynek pracy. Ogółem dzięki realizacji projektów wspierających przedsiębiorczość
zaplanowano 2280 nowych miejsc pracy, do dnia 30 listopada 2012 r. utworzono ich już 68%88.
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Ewaluacja wkładu bezpośrednich dotacji inwestycyjnych (…). Raport końcowy, pod red. A. Regulskiego; Stan
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Rzeszów, 30
listopada 2012 r.
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7. PRAWNE ASPEKTY INWESTOWANIA W WOJEWÓDZTWIE
Opracowanie: Monika Szymańska

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – PODSTAWY PRAWNE
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej są Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą o swobodzie gospodarczej,
Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z
późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.). Regulują one zasady rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
RP przez przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz zasady tworzenia oddziałów
i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Podstawowymi formami organizacyjno-prawnymi
prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej są:
•

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

•

spółka cywilna,

•

spółka jawna,

•

spółka partnerska,

•

spółka komandytowa,

•

spółka komandytowo-akcyjna,

•

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

•

spółka akcyjna.

Każda osoba fizyczna zamieszkała na terenie RP może podjąć i prowadzić działalność gospodarczą.
Podstawą do jej rozpoczęcia jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). CEIDG została utworzona na podstawie Ustawy o swobodzie gospodarczej i
wdrożona w stosunku do firm rejestrujących działalność po 1 lipca 2011 r. CEIDG znacznie
ograniczyła czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej, a także zmniejszyła
formalności w tym związane. Wniosek do CEIDG można złożyć zarówno on-line przez Internet, jak i
w formie papierowej albo elektronicznej w urzędzie miasta/gminy. W CEIDG znajdą się informacje o
wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych
przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach są
publikowane na stronie internetowej CEIDG.
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Wpis, zmiana informacji o firmie, informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności oraz
wykreślenie z rejestru są wolne od opłat.
Działalność gospodarczą prowadzić można również w formie spółek. Z punktu widzenia prawa
rozróżnia się spółki cywilne i handlowe. Spółki cywilne działają według zasad Kodeksu cywilnego.
Spółki handlowe działają na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Spółka cywilna powstaje w
drodze umowy zawieranej między wspólnikami. Warunkiem powołania spółki cywilnej jest
prowadzenie działalności gospodarczej przez wszystkich

wspólników – wszyscy muszą być

przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności. Spółka cywilna, nie mając
osobowości prawnej, nie może nabywać praw i zaciągać zobowiązań. W związku z tym podmiotami
praw i obowiązków nie jest spółka, ale jej wspólnicy. Z kolei Kodeks spółek handlowych dzieli spółki
handlowe na osobowe i kapitałowe. Podział ten wynika z kwestii osobistej odpowiedzialności
wspólników za zobowiązania spółki. Spółki osobowe opierają swoją działalność na osobistej
odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność
za zobowiązania spółki. Do tych spółek zalicza się spółkę jawną i komandytową, partnerską,
komandytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli tylko
kapitałem spółki, a więc wkładami wspólników. Wspólnicy natomiast nie odpowiadają majątkiem
osobistym za zobowiązania wobec wierzycieli. Do tych spółek zaliczmy spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.
Cudzoziemcy również mają prawo korzystać z obowiązującej polskich obywateli swobody
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Jednak nie wszyscy cudzoziemcy mogą to
robić na takich samych zasadach. Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej rynek polski został
otwarty dla przedsiębiorców unijnych, którzy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą
na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Co do pozostałych cudzoziemców ustawa precyzuje
pewne ograniczenia, odwołuje się również do zasady wzajemności i umów międzynarodowych.
Zgodnie z zapisami ustawy obywatele wszystkich państw członkowskich oraz obywatele
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia,
Lichtenstein) oraz z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą
Europejską (Szwajcaria), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich
samych zasadach jak obywatele polscy.
Obywatele innych państw mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP, o ile posiadają
zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, zezwolenie na
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zamieszkanie na czas oznaczony określone w ustawie o cudzoziemcach, korzystają w
Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej lub posiadają ważną Kartę Polaka89.
Przedsiębiorcy zagraniczni, którzy wykonują działalność gospodarczą poza granicami Polski, mogą
też tworzyć w Polsce swoje oddziały i przedstawicielstwa. Są to jednostki organizacyjne działające
bez wyodrębnienia prawnego od przedsiębiorcy zagranicznego, poprzez które przedsiębiorca
zagraniczny może prowadzić działalność na terytorium Polski w oznaczonym prawem zakresie,
różnym dla oddziału i przedstawicielstwa. Należy zwrócić uwagę, że utworzenie oddziału lub
przedstawicielstwa może być niemożliwe dla przedsiębiorców pochodzących z niektórych państw.
Inwestorzy z krajów członkowskich Unii Europejskiej korzystają jednak z pełnej wolności tworzenia
powyższych jednostek gospodarczych. Sposoby i procedury tworzenia oddziałów i przedstawicielstw
regulowane są zapisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

POMOC PUBLICZNA
Jest to pojęcie związane z członkostwem Polski w strukturach Unii Europejskiej i to właśnie w jej
prawodawstwie należy szukać określenia, czym jest pomoc publiczna.

Jej

pojęcie nie zostało

jednoznacznie zdefiniowane w dokumentach unijnych, jednak na podstawie artykułu 107 ust. 1
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej(TFUE) pomoc publiczna to pomoc udzielana przez
państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek formie, która narusza lub grozi
naruszeniem konkurencji poprzez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub produkcji
niektórych towarów, w zakresie, w jakim wpływa ona negatywnie na wymianę handlową pomiędzy
państwami członkowskimi.
Pomimo braku jednoznacznej definicji przedsiębiorstwo (przedsiębiorca) otrzymuje pomoc publiczną,
gdy spełniona jest jedna lub więcej poniższych przesłanek:
•

pomoc jest przyznawana przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych,

•

pomoc udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,

•

pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub
przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

•

jej udzielenie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową
między Państwami Członkowskimi UE.
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Karta Polaka – dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany
osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki. Kartę
Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280),
która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania
Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.
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Przekazanie zasobów państwowych– zasady pomocy publicznej (pomocy państwa) obejmują
wyłącznie środki publiczne (przekazanie zasobów państwowych), przez władze krajowe, regionalne
lub lokalne, banki publiczne, fundacje itp. Pomoc nie musi być koniecznie udzielona przez państwo.
Może być również udzielona przez prywatny lub publiczny organ pośredni wyznaczony przez
państwo.
Korzyść ekonomiczna– pomoc stanowi korzyść ekonomiczną, której przedsiębiorstwo nie
uzyskałoby w zwykłym toku działalności, np. firma kupuje lub dzierżawi grunt będący własnością
skarbu państwa po cenie niższej od ceny rynkowej, firma korzysta z uprzywilejowanego dostępu do
infrastruktury nie uiszczając za to stosownej opłaty, firma uzyskuje kapitał podwyższonego ryzyka od
państwa na warunkach, które są bardziej korzystne niż warunki oferowane w sektorze prywatnym90.
Selektywność–

pomoc

państwa

musi

wpływać

na

równowagę

pomiędzy

niektórymi

przedsiębiorstwami i ich konkurentami. Selektywność to cecha odróżniająca pomoc państwa od tzw.
środków ogólnych (czyli środków, które mają zastosowanie do wszystkich firm we wszystkich
sektorach gospodarki w danym państwie członkowskim). Za selektywne uważa się takie wsparcie, w
przypadku którego władze zarządzające posiadają pewną swobodę decyzyjną. Kryterium
selektywności spełnione jest również wówczas, gdy udzielone wsparcie ma zastosowanie tylko do
części terytorium państwa członkowskiego (tak jest w przypadku wszelkich programów pomocy
regionalnej i sektorowej).
Wpływ na konkurencję i wymianę handlową– pomoc ma potencjalny wpływ na konkurencję i
wymianę handlową między państwami członkowskimi. Wystarczy wykazać, że beneficjent prowadzi
działalność gospodarczą i działa na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa pomiędzy
państwami członkowskimi. Forma działalności beneficjenta nie ma w tej kwestii żadnego znaczenia,
nawet organizacja nienastawiona na osiąganie zysku może prowadzić działalność gospodarczą i
naruszać wymianę handlową.
Co do zasady, udzielanie pomocy publicznej w UE jest niezgodne ze wspólnym rynkiem (a zatem jest
niedopuszczalne). Organem sprawującym kontrolę pomocy publicznej udzielanej w państwach
członkowskich jest Komisja Europejska, zgodnie z art. 108 TFUE. Artykuł ten nakłada też na państwa
członkowskie obowiązek uprzedniego informowania Komisji o wszelkich planach przyznania pomocy
(„obowiązek zgłoszenia pomocy”).
udzielnie pomocy publicznej.

Komisja Europejska musi też wyrazić zgodę – notyfikować

Obecnie pewne przypadki pomocy publicznej są dopuszczone na

terenie UE bez konieczności wcześniejszej akceptacji przez Komisję Europejską, pomoc ta może być
jednak udzielana tylko w oparciu o uzgodnione i przyjęte przez Komisję Europejską programy
pomocowe. Programy pomocowe są aktami normatywnymi (np. ustawami albo rozporządzeniami),
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Na podstawie http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna
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które zawierają podstawy prawne przyznawania wsparcia przedsiębiorcom i jednocześnie określają
zasady oraz warunki udzielania tego wsparcia, m.in.:
•

krąg beneficjentów,

•

formę wsparcia (dotacja, rozłożenie na raty płatności podatku, gwarancja, poręczenie itp.),

•

przeznaczenie (np. na szkolenia, badania i rozwój, ochronę środowiska, zwiększanie
zatrudnienia, restrukturyzację),

•

organy udzielające,

•

maksymalną wielkość wsparcia,

•

czas trwania programu91.

Pomoc udzielana indywidualnym przedsiębiorcom na podstawie zaakceptowanego przez Komisję
Europejską programu pomocowego nie podlega już odrębnej notyfikacji, chyba że Komisja zażąda
tego w decyzji akceptującej program. Komisja czyni tak niezbyt często, zazwyczaj w odniesieniu do
przypadków, które uważa za wymagające dodatkowej weryfikacji, np. gdy wielkość pomocy jest
bardzo wysoka lub też występują inne szczególne okoliczności udzielenia pomocy. Klasycznym
przykładem pomocy publicznej są różnego rodzaju dotacje przyznawane na mocy uzgodnionych z
Komisją Europejską programów pomocowych. W dniu 6 sierpnia 2008 roku zostało wydane
rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3), które stosuje się
w przypadku udzielania pomocy publicznej małym i średnim przedsiębiorcom. Akceptowaną przez
UE formą pomocy państwa jest również tzw. pomoc regionalna przyznawana przedsiębiorcom. Pomoc
ta jest przyznawana zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa
członkowskiego na lata 2007–2013. W Polsce mapa pomocy regionalnej wprowadzona została na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.10.2006 roku, a maksymalna dopuszczalna
intensywność pomocy państwa została zaprezentowana poniżej.
Tabela 34. Mapa pomocy regionalnej

Region
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•

miasto stołeczne Warszawa

•

województwo mazowieckie w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia
2013 r.

•

województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie,
wielkopolskie, śląskie

•

województwo mazowieckie w okresie od 01 stycznia 2007 do 31 grudnia
2010 r.

•

województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie,

http://www.uokik.gov.pl

Dopuszczalna wysokość
pomocy
30%

40%

50%
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podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie,
kujawsko-pomorskie.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej

Dodatkowo intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikro i małych przedsiębiorców
podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto, a w odniesieniu do średnich przedsiębiorcówo 10
punktów procentowych brutto, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla
poszczególnych regionów. Zasada ta nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą w sektorze transportu.
W przypadku realizacji dużego projektu inwestycyjnego, rozumianego jako nowa inwestycja, w której
koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro, maksymalna
wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z poniższym wzorem:
I= R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie:
I – maksymalna wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego;
R – intensywność pomocy w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja;
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro;
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100 mln
euro92.
Należy mieć na uwadze, iż pojęcie pomocy państwa (publicznej) jest bardzo złożone i zgodnie z
najnowszymi interpretacjami przepisów i wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
prezentowanymi między innymi w opracowanej przez Komisję Europejską siatce analitycznej
zawierającej wskazówki pomocne do ustalenia czy finansowanie infrastruktury/przedsięwzięć może
stanowić pomoc publiczną, w zasadzie większość form wsparcia udzielanego traktować należy jako
pomoc publiczną.
Opracowane siatki analityczne dotyczą

infrastruktury – ogólna siatka analityczna, budowy

infrastruktury portów lotniczych, budowy infrastruktury szerokopasmowej, budowy infrastruktury w
zakresie kultury, budowy infrastruktury portowej, infrastruktury – badania, rozwój i innowacje,
infrastruktury – usługi wodne i należy bezwzględnie brać je pod uwagę.

ZASADY INWESTOWANIA W SPECJALNYCH STREFACH EKONOMICZNYCH
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie
inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem
funkcjonowania Stref jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez przyciąganie nowych inwestycji i
promocję tworzenia miejsc pracy. Zasady i warunki inwestowania na terenie SSE oraz korzyści
92

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej.
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płynące z faktu prowadzenia tam działalności gospodarczej określa ustawa z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 i z 2008 r. nr 118, poz.
746) wraz z aktami wykonawczymi.
Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej,
udzielanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Czynnikiem przyciągającym
inwestorów do strefy może być także np. dobrze przygotowana infrastruktura, dostępność
wykwalifikowanej kadry, bliskość innych przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu kooperacji, a
także możliwość uzyskania dodatkowej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od
nieruchomości, z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy.
Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie
realizowana jest inwestycja, oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Wielkość
pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności
pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Korzystanie z pomocy z tego tytułu wymaga: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres
nie krótszy niż 5 lat, 2) utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki
inwestycyjne, przez okres 5 lat, przy czym okresy te ulegają skróceniu do 3 lat w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw.
Wielkość pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją oblicza się
jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i dwuletnich kosztów płacy brutto nowo
zatrudnionych pracowników, powiększonych o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich
zatrudnieniem. Przedsiębiorca korzystający z pomocy z tego tytułu jest zobowiązany utrzymać nowo
utworzone miejsca pracy przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich firm – 3 lat.
Inny sposób kalkulowania wielkości pomocy dotyczy dużych projektów inwestycyjnych (tj. takich,
których koszty kwalifikowane przekraczają kwotę 50 mln euro) i jest on wyrażony wzorem
wskazanym w rozporządzeniu określającym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
działającym na terenie SSE.
Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenia wydają spółki zarządzające strefami w drodze przetargu
łącznego lub rokowań93.
W świetle § 5 rozporządzenia strefowego, co do zasady, zwolnienie z CIT/PIT z tytułu kosztów nowej
inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki
inwestycyjne (w okresie od dnia uzyskania zezwolenia).

Z kolei zwolnienie z tytułu tworzenia

nowych miejsc pracy przysługuje, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął
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ponoszenie kosztów pracy (w odniesieniu do nowo zatrudnionych pracowników). W odniesieniu do
przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo objęto granicami SSE w związku z nową inwestycją, dla
rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej wymagane jest jednak dopełnienie wymogów
wskazanych w zezwoleniu odnośnie do poniesienia wydatków inwestycyjnych i osiągnięcia poziomu
zatrudnienia. W praktyce korzystanie z pomocy publicznej w ramach SSE rozpoczyna się w
momencie uzyskiwania pierwszych dochodów związanych z inwestycją, które mogą podlegać
zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.
Na podstawie obecnych regulacji można zasadniczo wyróżnić dwa sposoby skorzystania z ulgi: 1)
zlokalizowanie inwestycji na gruncie już objętym SSE lub 2) rozszerzenie terenu SSE o grunt
prywatny, na którym realizowana będzie inwestycja. Proces ubiegania się o zezwolenie różni się w
zależności od wyboru jednej z tych metod oraz specyficznych wymogów danej SSE. W obu
przypadkach zasadnicze etapy obejmują:
•

przedłożenie do zarządu SSE informacji dotyczących inwestora i inwestycji, w tym
biznesplanu inwestycji;

•

ogłoszenie przez SSE przetargu lub rokowań w celu wyłonienia przedsiębiorcy, któremu
zostanie przyznane zezwolenie – jest to jedyna możliwa droga, przy czym ryzyko, iż do
przetargu przystąpi inny przedsiębiorca, jest zazwyczaj minimalne;

•

złożenie przez inwestora oferty i wydanie zezwolenia.

Cały proces w przypadku obszarów objętych SSE trwa zazwyczaj około 2 miesiące.
Proces włączenia gruntu prywatnego w teren SSE jest znacznie dłuższy niż zlokalizowanie inwestycji
bezpośrednio na terenie już objętym SSE – działania dotyczące uzyskania zezwolenia (przedstawione
powyżej) poprzedzone są dodatkowo procedurą rozszerzenia SSE o nowy obszar. Metoda ta wiąże się
z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków – m.in. musi to być inwestycja o określonej
wysokości nakładów i liczbie nowych miejsc pracy, inwestycja z zakresu innowacyjnych technologii
lub też inwestycja związana ze świadczeniem usług informatycznych lub usług z zakresu badań i
rozwoju. Ostateczną decyzję o włączeniu gruntu prywatnego w obszar SSE podejmuje Rada
Ministrów w formie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego SSE, której obszar podlega rozszerzeniu.
Procedura ta może potrwać nawet kilka miesięcy94.

NOWA DEFINICJA MŚP
Właściwe zakwalifikowanie przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego, średniego (MŚP)bądź dużego
przedsiębiorcy jest istotne w szczególności z punktu widzenia oraz możliwości wielkości możliwego
do uzyskania dofinansowania. Generalną zasadą jest, iż Komisja Europejska wspiera przede
94
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wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dostępność funduszy unijnych dla dużych firm jest
w znacznym stopniu ograniczona i możliwa jedynie w przypadku spełnienia przez nie tzw. efektu
zachęty95.
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej klasyfikacji przedsiębiorstwa dokonuje się według
następujących trzech kryteriów:
•

liczba osób zatrudnionych,

•

roczny obrót,

•

całkowity bilans roczny.

Tak więc zgodnie z art. 2 załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE na kategorię
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa, które
zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Definicja małego i średniego
przedsiębiorstwa weszła w życie 1 stycznia 2005 r., na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
70/2001 (Dz. Urz. UE L 10 z 13.01.2001, s. 33) zmienionego przez rozporządzenie 364/2004 (Dz.
Urz. UE L 63 z 28.02.2004). Definicja MŚP ma zastosowanie do wszystkich polityk, programów i
działań, jakie KE realizuje wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Kategorie przedsiębiorstw,
zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008
przedstawiono w poniższej tabeli.
Wielkość
zatrudnienia

Roczny obrót

Roczna suma
bilansowa

średnie przedsiębiorstwo

mniej niż 250
pracowników

nie przekracza 50
milionów euro

nie przekracza 43
milionów euro

małe przedsiębiorstwo

mniej niż 50
pracowników

nie przekracza 10
milionów

przekracza 10
milionów euro

mikroprzedsiębiorstwo

mniej niż 10
pracowników

nie przekracza 2
milionów euro

nie przekracza 2
milionów euro

Kategoria przedsiębiorcy

Definicje określone w rozporządzeniach Rady czy Komisji Europejskiej obowiązują wprost i są
stosowane bezpośrednio na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, w związku
z tym są niezależnie od regulacji krajowych (poza Konstytucją RP).
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Efekt zachęty – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
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Definicja MŚP została także zawarta w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej. Zawarte w ww. ustawie zapisy dotyczące kwalifikowania MŚP mają charakter
kryteriów ilościowych i opisane są szczegółowo w artykułach 104–110.
Przy opracowywaniu ustawy o swobodzie gospodarczej posiłkowano się definicjami MŚP ustalonymi
dla celów udzielania pomocy publicznej w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12
stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa
dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, z późn. zm.). Jednak definicje
MŚP w ww. ustawie nie mają zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej, bowiem w tym
zakresie wiążące jest rozporządzenie WE.
Warunki klasyfikacji przedsiębiorcy do właściwej kategorii są objęte koniunkcją. Zasadniczym
kryterium wstępnym przy określaniu kategorii przedsiębiorstwa jest średnioroczne zatrudnienie,
natomiast w przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP
można wybrać jeden z nich96.
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ROZDZIAŁ 8. STUDIUM PRZYPADKU – WYBRANE PRZYKŁADY INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH
Opracowanie: Agnieszka Sobala-Gwosdz, Krzysztof Gwosdz
Celem poznania uwarunkowań lokalizacji nowych inwestorów w województwie podkarpackim oraz
oceny jego przewag konkurencyjnych nad innymi obszarami w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej, przeprowadzono badania w ramach dwóch studiów przypadku. Firmy dobrano w ten
sposób, aby ilustrowały szersze prawidłowości dotyczące motywów inwestorów w kontekście
globalnych strategii i trendów lokalizacyjnych, oraz odpowiadały głównym typom firm lokalizujących
się w regionie. Dlatego też zdecydowano się na firmy produkcyjne (czyli gałąź gospodarki, która
przyciąga do regionu zdecydowanie najwięcej kapitału), działające w branży średnio-wysokiej i
wysokiej techniki (czyli gałęzie, które mają największy udział w BIZ na terenie Podkarpacia), a
ponadto dotyczyły inwestycji od podstaw (greenfield) i były istotne dla gospodarki regionu ze
względu na wielkość nakładów i zatrudnienia.

LOKALIZACJA FABRYKI HUSQVARNA
Wobec systematycznie zwiększającej się konkurencji na globalnym rynku, korporacje ponadnarodowe
realizują liczne strategie o charakterze optymalizacyjnym. Doskonałym przykładem w tym względzie
jest szwedzki koncern Husqvarna. Inwestor w 2011 r. uruchomił w Mielcu kosztem ponad 100 mln zł
nowy zakład produkcji kosiarek tradycyjnych i tzw. typu Rider, czyli samojezdnych. Firma zatrudniła
w fabryce 240 osób.
Husqvarna to jeden ze światowych liderów na rynku urządzeń do pielęgnacji zieleni. Popyt na
wytwarzane przez grupę produkty charakteryzuje duże sezonowe zróżnicowanie, a ponad 90%
produktów sprzedaje się w krajach Europy i Ameryki Północnej.
Husqvarna celem poprawy swojej konkurencyjności realizuje następujące cele strategiczne97:
•

Zmniejszenie liczby zakładów produkcyjnych przy wzroście produkcji w utrzymanych
fabrykach, co pozwoli na lepsze wykorzystanie korzyści skali i optymalizację produkcji.

•

Zwiększenie o niemal 100% roli dostaw z krajów tzw. nisko kosztowych (low cost countries)
w trzy lata: z 18% w 2008 r. do 30% w 2011 r., przy równoczesnym redukcji o ponad 1/4
liczby dostawców w tym okresie.

W ramach reorganizacji sieci zakładów produkcyjnych firma podjęła decyzję o budowie nowej
fabryki. Zakład ten miał zapewniać cztery przewagi konkurencyjne: odpowiednią skalę produkcji,
dużą elastyczność w stosunku do popytu, niskie koszty produkcji przy jej wysokiej jakości. Te cztery
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warunki najlepiej spełniały lokalizacje w postsocjalistycznych krajach Europy Środkowej. Leżą one
bowiem w bezpośredniej bliskości rynku zbytu w Europie Północno-Zachodniej, dzięki czemu mogą
bardzo szybko reagować na wzrost lub spadek popytu (jest to podstawowa przewaga Europy
Środkowej nad państwami azjatyckimi). Po drugie są krajami stabilnymi politycznie o dużym
poziomie bezpieczeństwa publicznego, w czym posiadają istotną przewagę nad krajami Ameryki
Łacińskiej. Odznaczają się one ponadto ułatwionymi procedurami eksportowo-importowymi jako
członkowie Unii Europejskiej i last but not least są wyraźnie bardziej atrakcyjne jeśli chodzi o koszty
prowadzenia działalności – przede wszystkim w zakresie wynagrodzeń – w porównaniu z Europą
Północno-Zachodnią.
Według oficjalnych informacji firmy Polska jest jednym z głównych rynków zbytu w Europie, co
mogło zdecydować o jej wyborze spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej98. Należy
jednak przypuszczać, że istotną rolę odgrywały także niskie koszty pracy (przewaga nad Czechami),
bliskość geograficzna do centrali firmy i sieci dostawców w Skandynawii, dobre doświadczenia
innych dużych przedsiębiorstw ze Szwecji działających w Polsce, np. spółek Sweedwood należących
do IKEA oraz znajomość polskich uwarunkowań, w związku z tym, że Husqvarna rozwija tu swoją
sieć dystrybucji od ponad 20 lat.
Regułą przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych jest rozpatrywanie kilku opcji lokalizacji
szczegółowych. Uwzględniając strategiczne uwarunkowania, jakim miał stawić czoło nowy zakład,
oraz realizowaną strategię dostosowawczą korporacji, dla Husqvarna niewątpliwie szczególnie ważne
były trzy czynniki, które wykazują duże zróżnicowanie w obrębie Polski – dostępność pracowników
(kwalifikacje i koszty pracy), zachęty inwestycyjne w miejscu lokalizacji, czyli przede wszystkim
możliwość skorzystania z ulg podatkowych w ramach specjalnych stref ekonomicznych, oraz cechy
nieruchomości,

na

której

będzie

zlokalizowany

zakład.

Dwa

ostatnie

czynniki

miały

najprawdopodobniej decydujące znaczenie przy wyborze Mielca w stosunku do konkurencyjnej
lokalizacji w Lublinie, która również znalazła się na tzw. krótkiej liście99. Zaoferowana przez
decydentów mieleckich działka była objęta specjalną strefą inwestycyjną, miejscowym planem
przestrzennego zagospodarowania, posiadała klarowny status własnościowy, dostęp do infrastruktury
technicznej, umożliwiając w szybkim czasie rozpoczęcie budowy zakładu, co było w kontekście
strategii firmy bardzo istotne. Prowadząc negocjacje ze szwedzką korporacją, władze Mielca wykazały
się także znacznie większym profesjonalizmem niż niektórzy politycy z Lubelszczyzny, którzy
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Polsce.
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upublicznili informacje o planach Husqvarna przed podjęciem ostatecznej decyzji lokalizacyjnej przez
szwedzką korporację100.
Z opisanego studium przypadku lokalizacji Husqvarna w Mielcu można wyciągnąć kilka szerszych
wniosków. Po pierwsze potwierdzona została teza, że w dobie dominujących trendów elastycznej
(flexible), szczupłej (lean) i nastawionej na potrzeby klienta produkcji (built to order), kluczową
przewagą konkurencyjną Europy Środkowej jest bliskość geograficzna do głównych rynków zbytu w
Europie Północno-Zachodniej101 przy dosyć stabilnym otoczeniu instytucjonalnym i przy znacząco
niższych kosztach pracy. Polskę na tle innych państw środkowoeuropejskich wyróżnia największy
rynek zbytu. Istotnym czynnikiem różnicującym atrakcyjność wewnątrz Polski są m.in. cechy
związane z kadrą, takie jak koszt pracowników i ich kwalifikacje, możliwość objęcia miejsca
inwestycji pomocą regionalną w ramach SSE oraz cechy nieruchomości inwestycyjnej wreszcie
poziom profesjonalizmu prowadzonej polityki proinwestycyjnej. Mielec znakomicie wpisuje się w te
przewagi, które jak się okazuje, mogą kompensować niekorzyści, które są wspólne tak dla Mielca, jak
i całego województwa podkarpackiego, czyli: relatywna peryferyjność względem głównych rynków
zbytu w Europie Zachodniej, brak dużego ośrodka metropolitalnego i odwlekający się termin
ukończenia lub rozpoczęcia realizacji głównych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury transportowej
(autostrada A4 i droga ekspresowa S19).

LOKALIZACJA NOWEGO ZAKŁADU VAC AERO KALISZ
Województwo podkarpackie jest największym skupieniem przemysłu lotniczego w Polsce oraz na
obszarze postsocjalistycznych krajów Europy Środkowej. Ostatnia dekada przyniosła w branży
głębokie

zmiany

własnościowe,

organizacyjne

i

technologiczne

związane

z

włączeniem

podkarpackich firm lotniczych w łańcuchy dostaw wiodących światowych producentów samolotów i
śmigłowców. Obecnie wszystkie główne zakłady lotnicze, które zostały zbudowane przed 1989 r.,
zostały sprywatyzowane przez kapitał zagraniczny. Inwestorzy zagraniczni zbudowali ponadto od
postaw kilkanaście nowych zakładów. Wartość inwestycji zagranicznych w latach 2007-2015 wąsko
definiowanym przemyśle lotniczym (PKD 3030) wyniosła blisko 1,4 mld zł, czyli 18% całkowitych
nakładów poniesionych przez podmioty zagraniczne na terenie województwa podkarpackiego.
Obserwujemy ponadto rozwój małych i średnich firm z kapitałem rodzimym. Branża lotnicza jest
niewątpliwie jedną ze strategicznych gałęzi gospodarki województwa podkarpackiego, a firmy i
instytucje z nią związane są główną siłą przekształcającą województwo w region wiedzy i wysokich
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O znaczeniu poufności prowadzonych negocjacji przy wyborze lokalizacji pisze m.in. Jarczewski W., 2007,
Pozyskiwanie inwestorów do gmin, Wolters Kluwer, Warszawa.
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Zob. Labrianidis L. (red.), 2008, The moving frontier. The changing geography of production in labourintensive industries, Ashgate, Aldershot; Roukowa P., Keremidchiev S., Sobala-Gwosdz A., Evgeniev E.,
2009, Local production networks and governance: comparative study of the footwear industry in Bulgaria
and Poland, Problems of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, 1-2, 72-88.
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technologii. Działalność Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina
Lotnicza jest wzorcowym przykładem wykształcania się skupienia typu porterowskiego, czyli klastra.
Wzrost roli polskich filii oraz lokalizacja nowych zakładów jest odpowiedzią producentów lotniczych
na współczesne wyzwania w branży. Przemysł lotniczy jest współcześnie jedną z najbardziej
konkurencyjnych gałęzi przemysłu. Główne czynniki konkurencyjności obejmują cenę, wydajność
(performance), jakość, dizajn, zdolności inżynieryjne i innowacyjne oraz terminowość dostaw. Popyt
na nowe wyroby cechuje się cyklicznością i dużą zależnością od światowej koniunktury
gospodarczej102. Duża konkurencja wśród przewoźników lotniczych oznacza niższe budżety na zakup
nowych samolotów, co generuje dużą presję cenową dla producentów samolotów. Presja ta
przenoszona jest w dół łańcucha produkcji, na dostawców komponentów i części. Zmusza to
producentów komponentów do poszukiwania oszczędności i obniżanie kosztów. Jednym z
podstawowych źródeł wzrostu efektywności jest przenoszenie działalności produkcyjnej do krajów o
niższych kosztach pracy przy równoczesnej zdolności do utrzymania jakości produkcji.
Bardzo dobrym przykładem rozwoju łańcucha dostaw w skupieniu firm przemysłu lotniczego oraz
wzrostu zaawansowania technologicznego firm w województwie podkarpackim jest nowy zakład Vac
Aero Kalisz w Tajęcinie (pow. rzeszowski). Firma należy do grupy Vac Aero International Inc., której
główna siedziba znajduje się w Oakville w stanie Ontario w Kanadzie. Vac Aero prowadzi działalność
usługową w zakresie lotniczych procesów specjalnych, m.in. obróbki cieplnej, nawęglania
próżniowego oraz nakładania powłok specjalnych.
Pierwszy zakład Vac Aero w Polsce został założony w Kaliszu. Jego lokalizacja była związana z
rozwojem polskiej filii Pratt&Whitney. Polski oddział tej amerykańskiej korporacji powstał na bazie
103

utworzonej w 1994 r. spółki joint venture

. Pratt&Whitney wykupił z czasem całość udziałów firmy,

zwiększając równocześnie swoje zaangażowanie w kaliską wytwórnię. Rosnąca liczba projektów w
Kaliszu stworzyła rynek dla specjalistycznych dostawców, dlatego też w 2003 r., certyfikowany
dostawca amerykańskiej korporacji, kanadyjska firma Vac Aero zlokalizowała się w hali wynajętej od
Pratt&Whitney.
Dynamiczny rozwój zakładu Vac Aero w Kaliszu zaowocował decyzją o zwiększeniu zaangażowania
kanadyjskiej firmy w Polsce. Podjęto decyzję o budowie nowego zakładu. Jako najbardziej optymalne
miejsce wybrano lokalizację na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis
w gminie Trzebownisko, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego portu
lotniczego w Jasionce. Wartość projektu wyniosła 13,3 mln zł, i została dofinansowana kwotą 6,4 mln
zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka104. Zakład, otwarty w 2011 r. – podobnie jak
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Goodrich Corporation, 2012, Annual Report.
Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania
i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
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www.poig.gov.pl/documents/lista_beneficjentow_poig_5_04_11.xls [dostęp 27 I 2013]
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inne zlokalizowane na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPN-T) – korzysta
z ulg strefowych w ramach SSE Euro-Park Mielec.
Głównym czynnikiem lokalizacji firm dostarczających specjalistyczne usługi dla producentów z
branży lotniczej jest bliskość do obecnych i potencjalnych klientów z branży. Wiąże się to z faktem,
że są one elementem tzw. międzyoperacyjnym. Niektóre procesy specjalne muszą być bowiem
wykonane nie później niż 4-8 godzin od wcześniejszej fazy produkcji, a ich odbiorca musi wykonać
kolejne fazy obróbki już u siebie również w bardzo krótkim czasie. Dlatego też obecna skala wielkości
skupienia i dobre perspektywy rozwoju branży sprawiły, że firma zdecydowała się na lokalizację w
województwie podkarpackim, gdzie świadczy usługi m.in. dla WSK PZL-Rzeszów oraz Norbert Polska
w Rzeszowie.
W obrębie samego województwa podkarpackiego firma wybrała lokalizację w Tajęcinie. Warto
zauważyć, że lokalizacje w powiecie rzeszowskim, a głównie PPN-T, przyciągnęły w ostatnich 5
latach wszystkie zakłady greenfield w branży lotniczej w województwie podkarpackim. Wiąże się to z
faktem, że obszar ten posiada obecnie niewątpliwie najkorzystniejszy „miks” czynników lokalizacji
dla nowych zakładów produkcyjnych na terenie województwa podkarpackiego w branży wysokiej i
średnio-wysokiej techniki, czyli:
•

bardzo dobrą dostępność do lotniska międzynarodowego (które jest dosłownie „za płotem”),
oraz dobrą – a w perspektywie 2015 r. bardzo węzłową lokalizacją drogową w związku z
realizowaną autostradą A4i planowaną drogą ekspresową S19,

•

bezpośrednie sąsiedztwo Rzeszowa, największego miasta w województwie oferującego bez
wątpienia najlepszy dostęp do usług dla przedsiębiorstw w regionie, odpowiednio wysoką
jakość życia dla kadry zarządzającej, a także będącego największym rynkiem pracy,

•

cechy terenu, przede wszystkim dostępność działek o odpowiedniej wielkości, z
uregulowanym statusem własnościowym, wyposażone w infrastrukturę techniczną oraz objęte
pomocą publiczną w ramach specjalnej strefy ekonomicznej,

•

obecność dużych i średnich producentów z branży oraz MŚP oferujących usługi obróbki
mechanicznej.

Przypadek Vac Aero pozwala na wyciągnięcie dwóch szerszych wniosków.
Pojawienie się na terenie województwa samodzielnego dostawcy procesów specjalnych jest
wskaźnikiem rosnącej dojrzałości skupienia producentów lotniczych w Polsce południowowschodniej. Vac Aero jest bowiem pierwszą niezależną firmą dostarczającą usługi specjalne.
Wskazuje to na rosnące korzyści skali i różnorodności tego skupienia. Jest to kluczowe w
perspektywie długoterminowej dla utrzymania i rozwoju tej działalności, gdy wyczerpie się obecna
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główna przewaga konkurencyjna regionu, czyli bardzo korzystna relacja kosztów pracy do jakości
produkcji.
Rozwój Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis jest natomiast jednym z
nielicznych przejawów procesów metropolizacji w strefie podmiejskiej Rzeszowa. Zważywszy na
obecnie niekwestionowaną pozycję konkurencyjną tej lokalizacji w województwie oraz rosnącą
atrakcyjność województwa dla inwestycji zewnętrznych, należy utrzymywać i wzmacniać jej rolę jako
strefy dedykowanej, tzn. ściśle zorientowanego profilu branżowego na przemysł wysokiej technologii
lub usługi oparte na wiedzy. Strategia ta pozwala bowiem po pierwsze na szybsze tworzenie się
powiązań między firmami, po drugie na transfer technologii między nauką a biznesem, wreszcie po
trzecie zmniejsza konkurencję z innymi strefami, położonymi w bardziej peryferyjnych obszarach
województwa, które z powodzeniem mogą przyciągać inwestorów z grupy średnich i średnio-niskich
technologii.

WNIOSKI
Województwo podkarpackie odznacza się wyraźną specyfiką w zakresie napływu i struktury
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Specyfika ta wyraża się w zakresie struktury branżowej
inwestycji, dominujących form nakładów, głównych kierunków pochodzenia kapitału, stopnia
zaawansowania technologicznego trafiających do regionu inwestycji, głównych rynków zbytu
przedsiębiorstw oraz roli specjalnych stref ekonomicznych.
W zakresie struktury branżowej, wyjątkowo duży jest udział inwestorów z przetwórstwa
przemysłowego a względnie niewielki podmiotów zagranicznych w działalności usługowej. Wynika
to przede wszystkim z małego regionalnego rynku zbytu w województwie. Na terenie Podkarpacia nie
ma ani jednego dużego ośrodka metropolitalnego, który byłby magnesem przyciągającym inwestycje
zewnętrzne zorientowane na lokalny i regionalny rynek.
Gros nakładów inwestycyjnych koncentrują reinwestycje i nowe przedsięwzięcia, relatywnie niewielki
jest udział nakładów poniesionych na przejęcia i fuzje. Jest to konsekwencją niewielkiego udziału
usług w strukturze nakładów, a zwłaszcza nieruchomości komercyjnych, będących częstym
przedmiotem transakcji typu M&A (fuzje i przejęcia), w które angażują się fundusze inwestycyjne z
kapitałem zagranicznym.
J. Dunning w odniesieniu do korporacji międzynarodowych wyróżnia cztery typy motywów
inwestycji: poszukujące zasobów, rynków zbytu, wzrostu efektywności oraz strategicznych
aktywów105. W województwie podkarpackim dużo większy niż średnio w Polsce jest udział firm,

105

Dunning J.H., 1994, Re-evaluating the benefits of foreign direct investment, Transnational Corporations, 3(1),
23-51. Zob. też. Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne –
inwestorzy zagraniczni, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
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których przeważają efektywnościowe motywy lokalizacji, czego wyrazem jest przewaga firm
produkujących na eksport oraz czynniki lokalizacji wskazywane przez nowych inwestorów, którzy
wybudowali zakłady produkcyjne w województwie w latach 2007-2012.
Zdecydowana większość inwestycji w zakłady zbudowane od podstaw dotyczyła terenów specjalnych
stref ekonomicznych: SSE Euro-Park Mielec i SSE Euro-Park Wisłosan. Potwierdza to ich dużą rolę
zachęt inwestycyjnych w przyciąganiu inwestorów do obszarów pozametropolitalnych. Należy przy
tym zauważyć, że czynnikiem atrakcyjności lokalizacji objętych SSE są nie tylko oferowane ulgi
podatkowe, ale i często wysoki poziom obsługi inwestorów oferowany przez zarządzające nimi
instytucje, w tym także stopień przygotowania nieruchomości inwestycyjnych. Szerokie badania
prowadzone w województwie małopolskim wyraźnie potwierdziły, że znacząco lepiej do obsługi
potencjalnych inwestorów przygotowane są gminy dysponujące strefą ekonomiczną106. Warto
podkreślić fakt, że w opinii ekspertów czynnikiem, który w najbliższych latach będzie szczególnie
nabierał na znaczeniu, jest dobrze przygotowana nieruchomość inwestycyjna objęta planem
przestrzennego zagospodarowania.
Na tle innych województw Polski Wschodniej, a także sąsiedniego województwa małopolskiego
zwraca uwagę bardzo wysoki odsetek inwestycji w firmy sektora średnio-wysokiej i wysokiej techniki
poniesionych na terenie Podkarpacia. Wprawdzie często obejmują one pracochłonne segmenty
łańcucha produkcji tych branż, niemniej jednak zachodzi proces wzrostu kompetencji produkcyjnych i
pozaprodukcyjnych filii zagranicznych koncernów zlokalizowanych w regionie.
Województwo podkarpackie jest najatrakcyjniejszym inwestycyjnie regionem Polski Wschodniej
zarówno w świetle rankingów inwestycyjnych, pokazujących „potencjalną atrakcyjność”, jak i w
zakresie miar zaangażowania inwestorów zagranicznych, które pokazują „rezultat” atrakcyjności. W
związku ze wzrostem dostępności transportowej, posiadaniem jedynego ponadregionalnego portu
lotniczego w Polsce Wschodniej, unikalnymi kompetencjami technicznymi oraz relatywnie dobrymi
prognozami demograficznymi należy spodziewać się dalszego wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej
województwa w porównaniu z innymi regionami Polski Wschodniej.
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Jerschina J., Beźnic S., Lalik-Budzewska D., Lesińska E., Pytliński Ł., 2010, Standardy obsługi inwestorów
w Małopolsce. Poradnik, Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Kraków.
Guzik R., Gwosdz K., Działek J. (red.), 2012, Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim,
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ANEKS
Załącznik 1. Zbiorcze wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczelni podkarpacia
rok akademicki

2010/2011

2011/2012

2012/2013

architektura krajobrazu

287

395

362

biologia

311

217

201

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ochrona środowiska

470

557

598

rolnictwo

502

341

293

technologia żywności i żywienia człowieka

451

602

693

ekonomia

2 096

2 108

1 812

filologia angielska

363

441

510

filologia polska

775

710

609

filologia germańska

283

425

389

filologia rosyjska

515

343

309

edukacja techniczno-informatyczna

366

314

235

inżynieria bezpieczeństwa

0

0

79

mechatronika

29

91

193

informatyka

222

290

339

inżynieria materiałowa

41

84

137

fizyka techniczna

147

160

139

matematyka

557

557

526

1 248

1 190

1 133

pielęgniarstwo

696

663

561

położnictwo

279

292

217

zdrowie publiczne

274

292

232

fizjoterapia

dietetyka

0

109

198

ratownictwo medyczne

140

197

222

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

222

216

210

nauki o rodzinie

164

214

172

pedagogika

2 100

2 092

1 994

administracja

1 053

941

883

prawo

2 058

1 828

1 323

europeistyka

487

558

691

archeologia

134

82

99

historia

423

315

295

kulturoznawstwo

281

336

341

politologia

461

342

304

0

72

128

socjologia

591

411

300

edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

226

224

215

grafika

135

151

138

praca socjalna

turystyka i rekreacja
wychowanie fizyczne
biotechnologia

990

1 248

1 002

1 418

1 183

1 080

280

293

255
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filozofia

203

163

116

21 278

21 047

19 533

ochrona środowiska

108

151

172

mechatronika

224

294

416

1 227

1 196

1 168

91

101

81

matematyka

411

474

573

europeistyka

558

373

151

biotechnologia

447

432

434

1 719

1 745

1 878

architektura i urbanistyka

278

341

402

inżynieria środowiska

979

941

969

inżynieria materiałowa

46

91

117

610

753

757

razem
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

informatyka
fizyka techniczna

budownictwo

lotnictwo i kosmonautyka
mechanika i budowa maszyn

1 129

1 214

1 294

automatyka i robotyka

207

245

251

zarządzanie i inżynieria produkcji

899

996

1 023

transport

376

459

429

technologia chemiczna

498

506

511

81

82

171

inżynieria chemiczna i procesowa
energetyka

59

181

205

elektrotechnika

546

567

560

elektronika i telekomunikacja

558

529

512

zarządzanie

2 941

2 507

2 338

logistyka

1 071

1 331

1 509

308

548

742

0

223

465

stosunki międzynarodowe

128

180

201

towaroznawstwo

318

201

96

15 817

16 661

17 425

finanse i rachunkowość
bezpieczeństwo wewnętrzne

razem

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU
rolnictwo

188

185

173

filologia polska

71

66

67

pielęgniarstwo

201

110

232

ratownictwo medyczne

75

138

189

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

54

62

61

pedagogika

203

282

261

kulturoznawstwo

142

92

25

praca socjalna

331

260

215

mechanika i budowa maszyn

263

223

187

1 528

1 418

1 410

razem

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W
JAROSŁAWIU
filologia polska

130

145

116
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informatyka

372

359

263

pielęgniarstwo

575

505

437

pedagogika

587

752

597

europeistyka

351

272

164

turystyka i rekreacja

309

208

105

budownictwo

451

537

446

0

13

33

elektronika i telekomunikacja
zarządzanie

484

365

250

finanse i rachunkowość

0

91

174

bezpieczeństwo wewnętrzne

0

0

299

gospodarka przestrzenna

0

0

45

517

516

511

0

67

113

3 776

3 830

3 553

rolnictwo

276

201

145

filologia angielska

297

217

184

95

64

36

geodezja i kartografia
kosmetologia
razem
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

filologia polska
filologia germańska

49

30

18

informatyka

258

281

260

pielęgniarstwo

401

358

361

pedagogika

865

758

542

turystyka i rekreacja

232

155

92

wychowanie fizyczne

322

262

181

budownictwo

505

572

616

inżynieria środowiska

382

384

375

mechanika i budowa maszyn

312

337

311

66

127

166

4 060

3 746

3 287

1 458

1 291

1 190

0

0

120

towaroznawstwo
razem
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE
ekonomia
filologia angielska
informatyka
zdrowie publiczne
administracja
turystyka i rekreacja

897

948

938

1 328

978

685

852

741

651

1 369

994

773

logistyka

0

118

209

finanse i rachunkowość

0

95

174

bezpieczeństwo wewnętrzne

787

988

902

1 277

1 187

1 049

166

297

402

8 134

7 637

7 093

ekonomia

458

308

236

razem

458

308

236

91

62

39

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
kosmetologia
razem
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W STALOWEJ WOLI

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARCZA W PRZEMYŚLU
technologia żywności i żywienia człowieka
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zarządzanie

90

80

97

181

142

136

informatyka

132

96

92

razem

132

96

92

razem
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU
administracja

7 142

6 017

4 734

prawo

447

571

656

bezpieczeństwo wewnętrzne

613

1 271

1 820

8 202

7 859

7 210

architektura krajobrazu

287

395

362

biologia

311

217

201

ochrona środowiska

578

708

770

rolnictwo

966

727

611

technologia żywności i żywienia człowieka

542

664

732

4 012

3 707

3 238

razem
OGÓŁEM

ekonomia
filologia angielska

660

658

814

1 071

985

828

filologia germańska

332

455

407

filologia rosyjska

515

343

309

edukacja techniczno-informatyczna

366

314

235

0

0

79

253

385

609

3 108

3 170

3 060

41

84

137

238

261

220

filologia polska

inżynieria bezpieczeństwa
mechatronika
informatyka
inżynieria materiałowa
fizyka techniczna
matematyka

968

1 031

1 099

fizjoterapia

1 248

1 190

1 133

pielęgniarstwo

1 873

1 636

1 591

położnictwo

279

292

217

1 602

1 270

917

0

109

198

ratownictwo medyczne

215

335

411

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

276

278

271

nauki o rodzinie

164

214

172

pedagogika

3 755

3 884

3 394

administracja

9 047

7 699

6 268

prawo

2 505

2 399

1 979

europeistyka

1 396

1 203

1 006

zdrowie publiczne
dietetyka

archeologia

134

82

99

historia

423

315

295

kulturoznawstwo

423

428

366

politologia

461

342

304

praca socjalna

331

332

343

socjologia

591

411

300

edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

226

224

215

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW
– analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012
grafika

135

151

138

turystyka i rekreacja

2 900

2 605

1 972

wychowanie fizyczne

1 740

1 445

1 261

727

725

689

biotechnologia
filozofia
budownictwo
architektura i urbanistyka
inżynieria środowiska
inżynieria materiałowa
lotnictwo i kosmonautyka
mechanika i budowa maszyn

203

163

116

2 675

2 854

2 940

278

341

402

1 361

1 325

1 344

46

91

117

610

753

757

1 704

1 774

1 792

automatyka i robotyka

207

245

251

zarządzanie i inżynieria produkcji

899

996

1 023

transport

376

459

429

technologia chemiczna

498

506

511

inżynieria chemiczna i procesowa

81

82

171

energetyka

59

181

205

elektrotechnika

546

567

560

elektronika i telekomunikacja

558

542

545

zarządzanie

3 515

2 952

2 685

logistyka

1 071

1 449

1 718

308

734

1 090

1 400

2 482

3 486

finanse i rachunkowość
bezpieczeństwo wewnętrzne
stosunki międzynarodowe

128

180

201

1 277

1 187

1 049

0

0

45

geodezja i kartografia

517

516

511

kosmetologia

166

364

515

towaroznawstwo

384

328

262

63 566

62 744

59 975

dziennikarstwo i komunikacja społeczna
gospodarka przestrzenna

razem
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lotnicza

21.03.2006

ul. Hetmańska 120,
35-078 Rzeszów

www.kom-cast.pl

stowarzyszenie

metalowa

26.09.2006

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

www.klaster.agh.edu.pl

porozumienie o
współpracy

energetyczna

Stowarzyszenie Sieć
Porozumienia Lotniczego
„AVIA – SPLot”

11.09.2007

ul. Sienkiewicza 1,
39-300 Mielec

www.splot.migron.org.pl

stowarzyszenie

lotnicza

Instytut Uprawy Nawozenia I
Gleboznawstwa Państwowy
Instytut Badawczy
Regionalna Izba Gospodarcza
w Stalowej Woli

12.12.2007

ul. Nadbystrzycka 44A,
20-501 Lublin

www.dolinaeko.pl

porozumienie o
współpracy

rolno-spożywcza

6

Klaster Spawalniczy
KLASTAL

31.08.2007

ul. 1-go Sierpnia 26 b,
37-450 Stalowa Wola

www.klastal.org

porozumienie o
współpracy

metalowa

7

Podkarpackie Powiązanie
Kooperacyjne – Klaster
Lotnictwa Lekkiego i
Ultralekkiego

Stowarzyszenie B-4

07.01.2008

plac Kilińskiego 2,
35-005 Rzeszów

www.klasterlotniczy.pl
www.aerocluster.eu

porozumienie o
współpracy

lotnicza

8

Świętokrzysko-Podkarpacki
Klaster Energetyczny

Świętokrzyskiego Centrum
Innowacji i Transferu
Technologii

16.12.2009

ul. Zagnańska 84,
25-528 Kielce

www.klasteroze.it.kielce.pl

porozumienie o
współpracy

energetyczna

9

Innowacyjny Klaster Zdrowie i
Turystyka „Uzdrowiska Perły
Polski Wschodniej”

Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie

01.01.2010

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

www.klasterzit.pl

stowarzyszenie

turystyczna

10

Wschodni Klaster Obróbki
Metali

Wojewodzki Klub Techniki i
Racjonalizacji

01.01.2010

ul. Szewska 4,
20-086 Lublin

www.wschodniklaster.pl

porozumienie o
współpracy

metalowa

2

3

96

88

2

6

0

0

23 000

7

6

1

0

0

0

2 000

42

23

11

4

0

4

b.d.

27

21

2

4

0

0

b.d.

19

15

1

3

0

0

136

15

12

1

2

0

0

500

36

22

6

8

0

0

220

34

9

3

4

0

18

800

34

22

2

3

0

7

b.d.

26

23

1

2

0

0

b.d.

Liczba zatrudnionych osób przez
przedsiębiorstwa

Osoba kontaktowa
p. Andrzej Rybka
tel. 17 850 19 37
fax 17 850 19 36
andrzej.rybka@dolinalotnicza.pl
p. Andrzej Trytek
tel. 17 743 24 25
info.komcast@gmail.com
p. Ireneusz Soliński
tel. 12 617 27 49
fax 12 633 46 48
klaster@agh.edu.pl
p. Zbigniew Działowski
tel. 17 773 18 89
fax 17 773 18 89
avia-splot@o2.pl
p. Teresa Borzęcka
tel.81 538 46 68
biuro@dolinaeko.lublin.pl
p. Małgorzata Szczepańska
tel. 15 844 03 57
fax. 15 844 03 57
rig@onet.pl
p. Piotr Piątek,
tel. 17 853 27 24
fax 17 853 27 24
klaster@b4.org.pl
p@2pp.pl
p. Włodzimierz Grochal
tel. 41 3432910
fax 41 3432912
biuro@it.kielce.pl
p. Jacek Rodzinka
p. Małgorzata Janiec
tel. 17 866 14 70
biuro@klasterzit.pl
p. Eugeniusz Suski,
p. Tomasz Biedacha
tel. 81 532 13 39,
fax 81 532 13 39,
kontakt@wschodniklaster.pl

Jednostki administracji publicznej

Dolina Ekologicznej Żywności

Branża/ sektor funkcjonowania

stowarzyszenie

Osoby fizyczne

5

Forma prawna funkcjonowania

www.dolinalotnicza.pl

Instytucje Otoczenia Biznesu

Sieć Porozumienia Lotniczego
„AVIA – SPLot”

www

ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów

Instytucje naukowe

4

Adres klastra

11.04.2003

Przedsiębiorstwa

Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego DOLINA
LOTNICZA
Stowarzyszenie Producentów
Komponentów Odlewniczych
KOM-CAST
Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wydział Górnictwa i
Geoinżynierii

Data powstania klastra

Koordynator klastra

Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorstw Przemysłu
Lotniczego DOLINA
LOTNICZA
Stowarzyszenie Producentów
Komponentów Odlewniczych
KOM-CAST
Małopolsko-Podkarpacki
Klaster Czystej Energii

Liczba członków klastra ogółem

1

Nazwa klastra

Lp.

Załącznik 2. Dane nt. klastrów w województwie podkarpackim
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Klaster Firm Informatycznych
Polski Wschodniej

Stowarzyszenie Informatyka
Podkarpacka

17.12.2010

ul. Rejtana 1/8,
35-326 Rzeszów

www.klasterit.pl

porozumienie o
współpracy

informatyczna,
telekomunikacyjna

12

Świętokrzysko-Podkarpacki
Klaster Budowlany
INNOWATOR
Klaster Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych POLIGEN

Staropolska Izba PrzemysłowoHandlowa

19.03.2010

ul. Sienkiewicza 53,
25-002 Kielce

www.klaster-innowator.pl

porozumienie o
współpracy

budowlana

INNpuls Sp. z o.o.

14.09.2011

ul. Hetmańska 40a,
35-045 Rzeszów

www.poligen.pl

porozumienie o
współpracy

chemiczna,
przetwórstwo
tworzyw sztucznych

14

Podkarpacki Klaster Energii
Odnawialnej

Stowarzyszenie Podkarpacka
Ekoenergetyka

15.09.2011

ul. Pigonia 8,
35-959 Rzeszów

www.klasteroze.org

porozumienie o
współpracy

energetyczna

15

Podkarpacki Klaster RolnoSpożywczy

Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie

20.09.2011

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

brak danych

porozumienie o
współpracy

rolno-spożywcza

16

Wschodni Klaster Komunalny

Stowarzyszenie Zielona
Stalówka

13.04.2012

ul. Komunalna 1, 37-450
Stalowa Wola

brak danych

porozumienie o
współpracy

17

Klaster Jakości Życia „Kraina
Podkarpacie”

Klaster Jakości Życia „Kraina
Podkarpacie”

26.06.2012

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

www.krainapodkarpacie.pl

stowarzyszenie

ochrona środowiska,
gospodarka
komunalna
turystyka,
agroturystyka i
żywność
ekologiczna,
medycyna, kultura i
rozrywka, sport i
odnowa biologiczna

13

b.d. – brak danych

p. Paweł Kielanowski
tel. 880 300 500, 17 853 76 70,
p.kielanowski@
informatykapodkarpacka.pl
p. Joanna Makuch,
tel: 41 344 43 92 wew. 22,
biuro@klaster-innowator.pl
p. Paweł Wacnik
tel. 17 77 88 270
fax 17 77 88 273,
biuro@poligen.pl
p. Grzegorz Wisz tel.
17 717 33 00,
fax 17 785 23 93,
biuro@klasteroze.org
p. Władysław Szajna,
tel. 17 866 13 08,
wszajna@wsiz.rzeszow.pl
p. Aleksandra Bułaś
tel. 15 842 34 11 w 341,
abulas@mzk.stalowa-wola.pl
p.Rafał Darecki
tel. 17 866 12 99
info@kraina-podkarpacie.pl

32

28

2

2

0

0

1000

19

15

1

3

0

0

b.d.

10

7

1

2

0

0

810

87

15

7

4

57

4

b.d.

40

38

1

1

0

0

b.d.

14

10

3

1

0

0

b.d.

21

16

2

3

0

0

990
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Załącznik 3. Najwięksi inwestorzy zagraniczni w województwie podkarpackim w latach 20072012
Lp.

1.

Inwestor

Kraj pochodzenia
inwestora

United Technologies
Corporation
USA

Rodzaj działalności

Miejsce inwestycji

Produkcja samolotów
i śmigłowców, silników i innych części
lotniczych, produkcja gaśnic

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu, Pratt &
Whitney AeroPower Rzeszów Sp. z o.o. (d. Hamilton
Sundstrand Poland), UTC Aerospace Systems Sp. z o.o. (d.
Goodrich Aerospace Poland) w Tajęcinie (pow. rzeszowski),
UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. (d. Kidde-Polska)
w Ropczycach, WSK PZL-Rzeszów S.A.

Produkcja opon, usługi korporacyjne

Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodyear EEMEA Financial
Services Center Sp. z o.o.

2.

The Goodyear Tire Rubber
Company

USA

3.

Federal Mogul

USA

Produkcja części samochodowych

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.

4.

Valeant Pharmaceuticals

USA

Produkcja leków

ICN Polfa Rzeszów S.A.

5.

Guangxi LiuGong Machinery
Chiny

Produkcja maszyn budowlanych (ładowarki
kołowe, spycharki gąsienicowe, układarki rur
oraz koparko-ładowarki)

Liugong Machinery (Poland) Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

Wytwarzanie energii elektrycznej w
elektrowniach wiatrowych, handel detaliczny

Bukowsko-Windenergy Sp. z o.o., elektrownie wiatrowe w
Bukowsku i Łękach Dukielskich (pow. krośnieński), centrum
handlowe IKEA
w Świlczy (pow. rzeszowski) [w przygotowaniu]

Produkcja wyrobów z drewna (płyty
meblowe, panele podłogowe, drzwi i
ościeżnice), wyspecjalizowany transport

Kronoflooring Mielec Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o.,
Kronospan HPL Sp. z o.o.
w Pustkowie, Silva Sp. z o.o. w Mielcu

Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych

Jeronimo Martins Dystrybucja Sp. z o.o. sklepy dyskontowe
Biedronka w licznych lokalizacjach w województwie

Niemcy

Odlewy aluminiowe

Thoni Alutec Sp. z o.o. w Stalowej Woli

Niemcy

Produkcja części silników samolotowych,
naprawa elementów zespołów napędowych
samolotowych

MTU Aero Engines Sp. z o.o. w Tajęcinie
(pow. rzeszowski)

Produkcja felg aluminiowych

Uniwheels Production Poland Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

Produkcja elementów karoserii
samochodowych

Kirchhoff Polska Sp. z o.o. w Mielcu

Produkcja szyb samochodowych

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
w Chmielowie (pow. tarnobrzeski)

Produkcja sprzętu ogrodniczego
i leśnego

Husqvarna Poland Sp. z o.o. w Mielcu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., stacje bazowe w licznych
lokalizacjach na terenie województwa

Produkcja butelek i słojów ze szkła

O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu,
O-I Sprzedaż i Dystrybucja Polska Sp. z o.o.
w Jarosławiu

Francja

Produkcja części do silników lotniczych

Hispano Suiza Polska Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim

Kanada

Produkcja części i elementów podwozi
lotniczych i systemów sterowania lotem

Goodrich Krosno Sp. z o.o., *Goodrich Aerospace Poland Sp.
z o.o. w Tajęcinie
(pow. rzeszowski)

Usługi telewizji kablowej, Internetu i
telefonii

Multimedia Polska S.A.,
Media Operator Sp. z o.o. w Dębicy

6.

IKEA
Szwecja

7.

Kronospan Holdings
Austria

8.

Jerónimo Martins

9.

Lothar Thoni

10.

MTU Aero Engines

11.

WH Wheels Holding

12.

Kirchhoff

13.

Nippon Sheet Glass

14.

Husqvarna

15.

T-Mobile

16.

Owens Illinois

Portugalia

Niemcy

Niemcy

Japonia

Szwecja

Niemcy

USA

17.

Safran

18.

Goodrich

19.

YTD LLC

USA
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20.

Balinvest
Szwajcaria

Realizacji procesów budowy,
komercjalizacji i zarządzaniu obiektami
handlowym

Womak Alfa Sp. z o.o. Centrum handlowo-usługowe Galeria
Nowy Świat w Rzeszowie

Źródło: opracowanie A. Sobala-Gwosdz i K. Gwosdz na podstawie badań własnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszow
tel. +48 17 852 43 76
fax +48 17 852 43 74
e-mail: coi@rarr.rzeszow.pl
www.coi.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

