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Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością pragnę polecić Państwu kolejną publikację z serii Biblioteka
COI - Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku. Raport
został opracowany przez Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Wyrażam nadzieję, iż publikacja dostarczy Państwu wielu nowych i cennych
informacji o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w naszym województwie.
W Raporcie znalazły odzwierciedlenie najważniejsze atuty Podkarpacia: rozwinięte
szkolnictwo wyższe, obecność na rynku pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników,
skupienie firm przemysłu lotniczego, dogodna lokalizacja na szlaku komunikacyjnym
wschód-zachód, rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka, doskonale
funkcjonujące specjalne strefy ekonomiczne.
Zachęcając Państwa do zapoznania się z Raportem pragnę podziękować pracownikom Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego za ogromną pracę,
którą włożyli w dogłębną analizę sytuacji w zakresie inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim.
Wyrażam również nadzieję, iż wnioski wynikające z niniejszego opracowania posłużą do prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej województwa, a sama publikacja
przyczyni się do promocji regionu oraz zwiększenia jego atrakcyjności inwestycyjnej.
Opracowanie stanowi ważny przyczynek do rozpoznania inwestycji zagranicznych
dokonanych w województwie podkarpackim od 1989 roku i ma znaczenie praktyczne
o tyle, o ile znajomość wniosków płynących z dotychczasowych doświadczeń i zawartych w tym raporcie może służyć do formułowania racjonalnych założeń przyszłej polityki
gospodarczej ukierunkowanej na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności
regionu.
Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Marszała

Z wyrazami szacunku
Barbara Kuźniar-Jabłczyńska

Prezes Zarządu RARR SA
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Zakład Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowany przez prof.
dr. hab. Bolesława Domańskiego, jest kontynuatorem wieloletnich tradycji badań regionalnych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Podstawowe zainteresowania
badawcze zespołu Zakładu dotyczą takich problemów jak:
–
–
–
–
–
–
–
–

współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
polityka regionalna
wpływ samorządów na dynamikę rozwoju gospodarczego i zagospodarowanie
przestrzenne
rola innowacji oraz regionalnych uwarunkowań rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy
czynniki lokalizacji i skutki inwestycji zagranicznych
wpływ współczesnych zmian w organizacji produkcji na lokalizację i układy
przestrzenne przemysłu
przestrzenna dostępność do usług
przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia i jego uwarunkowania.

Zakład Rozwoju Regionalnego bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Obecnie realizuje m.in. grant 6. Ramowego Programu
Unii Europejskiej pt. The moving frontier: the changing geography of production in labourintensive industries, poświęcony relokacji pracochłonnych przemysłów i usług w Europie.
Współpracuje z wieloma placówkami badawczymi w Europie, m.in. uniwersytetami
w Londynie, Newcastle, Hanowerze, Salonikach, Sofii i Tallinie. Wykonał liczne badania
na zlecenie m.in. European Trade Union Institute w Brukseli, Agencji Rozwoju Przemysłu
w Warszawie oraz wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych.
Z najnowszych opracowań dotyczących województwa podkarpackiego wymienić
należy dwie książki opublikowane w 2005 roku: Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji
w województwie podkarpackim oraz Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995-2005.
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ZAKRES, ŹRÓDŁA I METODY OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie wielkości i struktury inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim. Inwestycje analizowane są w układzie branżowym
według sekcji i działów PKD, krajów pochodzenia kapitału (w istniejące zakłady lub nowe
przedsięwzięcia – greenfield). Badana jest ponadto wielkość zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym. Przedmiotem szczególnej uwagi jest rozmieszczenie inwestycji oraz
zatrudnienia w firmach zagranicznych w obrębie województwa. Wszystkie inwestycje
zostały przypisane do miejscowości, w których były realizowane. Prawidłowości w rozmieszczeniu analizowano głównie na poziomie powiatów, a w niektórych przypadkach
według gmin i miejscowości. Rozważane są ponadto najistotniejsze czynniki wpływające
na atrakcyjność inwestycyjną w regionie.
Przedmiotem zainteresowania są wyłącznie inwestycje bezpośrednie. Przez zagraniczne inwestycje bezpośrednie (foreign direct investment) rozumie się inwestycje mające
na celu uzyskanie przez zagranicznego inwestora trwałego dochodu poprzez efektywny
wpływ na decyzje miejscowego przedsiębiorstwa (Stępniak, Umiński 1993). Jako wskaźnik
inwestycji bezpośrednich traktuje się osiągnięcie przez inwestora co najmniej 10% udziału
w kapitale akcyjnym/zakładowym spółki (OECD 1994). Na inwestycje bezpośrednie składają się wszelkie, spełniające powyższy warunek, transgraniczne transfery kapitału między
firmą-inwestorem a przedsiębiorstwem zależnym, stowarzyszonym lub filią, to jest środki
zaangażowane w nabywanie akcji/udziałów, średnio- i długoterminowe pożyczki własne
oraz zyski reinwestowane (zatrzymane) w firmie miejscowej (Domański 2001). Stanowią
więc dla kraju importującego formę dopływu kapitału, która nie powoduje stosunku kredytowo-dłużnego między stronami (Dziworska, Szczęśniak 1996). Niniejsza analiza nie
uwzględnia napływu kapitału zagranicznego w formie inwestycji portfelowych, w przypadku których inwestorzy zainteresowani są osiągnięciem zysku z lokat kapitałowych bez
istotnego angażowania się w kształtowanie przedsięwzięć gospodarczych i bez zamiaru
uzyskania kontroli nad firmą.
Podstawowym miernikiem zaangażowania inwestorów zagranicznych jest wartość zainwestowanego kapitału wyrażona w dolarach. Przytaczane w raporcie wartości
inwestycji bezpośrednich dotyczą skumulowanych nakładów podmiotów zagranicznych
zrealizowanych od 1989 roku do 31 grudnia 2005 roku i wyrażone zostały w dolarach
amerykańskich (USD). Przeliczeń walutowych dokonano według kursu NBP obowiązującego w okresie realizacji poszczególnych inwestycji. Drugim, obok wartości inwestycji
bezpośrednich, podstawowym miernikiem aktywności podmiotów zagranicznych była
liczba osób zatrudnionych w firmach, w których udział zagranicznego podmiotu przekraczał 10%. Liczba pracowników odnosi się do stanu na koniec 2005 roku.
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Badania uwzględniają zarówno firmy zarejestrowane w województwie podkarpackim, jak i podmioty zagraniczne posiadające siedzibę w innym regionie, prowadzące
jednak działalność na terenie Podkarpacia.
Dane na temat wartości inwestycji oraz wielkości zatrudnienia w firmach z kapitałem zagranicznym pozyskiwano z różnych źródeł, dążąc do ich porównawczej weryfikacji.
Głównym źródłem były informacje pozyskane bezpośrednio od firm. Na użytek niniejszego opracowania przeprowadzono ankietę pocztową i wywiady telefoniczne w ponad 200
firmach, wykorzystano także inne dane pochodzące od przedsiębiorstw w formie rocznych
raportów finansowych, giełdowych i oficjalnych komunikatów prasowych. Ogółem dane
bezpośrednio pochodzące z firm obejmują 59% wszystkich zidentyfikowanych nakładów
inwestycyjnych. Dalsze 33% inwestycji podano w oparciu o wiarygodne dane wtórne – listę największych inwestorów publikowaną przez Państwową Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których nastąpiło
zbycie akcji/udziałów udostępnione przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz informacje
z prasy branżowej i dzienników gospodarczych. Pozostałe 8% wartości inwestycji to
dane szacunkowe, wynikające najczęściej z dezagregacji znanych całkowitych nakładów
poniesionych przez danego inwestora w Polsce na poszczególne lokalizacje. Ponieważ
większość z takich przedsięwzięć ma w miarę standardowy charakter, np. stacje benzynowe, sklepy i hurtownie, ryzyko popełnienienia istotnego błędu jest niewielkie. Podstawą
szacowania była również wielkość kapitału zakładowego/akcyjnego firmy i wielkość
udziałów zagranicznych. Istniały również firmy, dla których nie udało się uzyskać jakichkolwiek wiarygodnych danych co do wielkości zainwestowanego kapitału. W tym wypadku nakłady oszacowano na podstawie porównania przychodów ze sprzedaży, zdolności
produkcyjnej, liczby pracowników lub wielkości nieruchomości z firmami o podobnym
profilu, dla których posiadano informacje o wielkości nakładów zagranicznych. Łączna
suma szacowanych w ten sposób inwestycji nie przekracza 1% zidentyfikowanych nakładów. Głównym źródłem, z którego pochodziły dane o zatrudnieniu, oprócz informacji
uzyskanych bezpośrednio od przedsiębiorstw, była baza Business CD firmy Hoppenstedt
Bonnier, a także baza Centrum Informacji Profesjonalnej TeleAdreson.
Raport składa się z siedmiu rozdziałów. Ogólną charakterystykę struktury wielkościowej i branżowej inwestycji, w porównaniu z inwestycjami w całym kraju przedstawiono
w rozdziale pierwszym. Przedmiotem drugiej, najobszerniejszej części jest szczegółowe omówienie inwestycji w przemyśle i budownictwie, handlu i pozostałych branżach
usługowych. Następne rozdziały raportu poświęcono zatrudnieniu w firmach z udziałem
zagranicznym (rozdział 3), pochodzeniu kapitału według krajów (rozdział 4) i rozmieszczeniu inwestycji (rozdział 5). Inwestycje znajdujące się w realizacji w 2006 roku oraz
planowane omówiono w rozdziale szóstym. Dokonano także krótkiej analizy czynników
i barier atrakcyjności inwestycyjnej w regionie (rozdział 7). Raport kończy syntetyczna
prezentacja najważniejszych faktów i prawidłowości dotyczących inwestycji zagranicznych na terenie województwa podkarpackiego. Załącznikiem do raportu jest lista najwięk10

szych inwestorów zagranicznych w województwie podkarpackim o nakładach 5 mln USD
i więcej (Załącznik 1) oraz lista największych inwestycji zagranicznych realizowanych lub
planowanych w regionie po 2005 roku (Załącznik 2).
Niektóre przedsiębiorstwa i instytucje, które udostępniły autorom dane, zastrzegły
sobie nie podawanie ich do wiadomości publicznej. Informacje te wykorzystano w zbiorczych analizach statystycznych, natomiast podawane w tekście wartości inwestycji dla
poszczególnych firm oparte są w tym przypadku na źródłach wtórnych. W sytuacji, gdy
różnią się one istotnie od faktycznych nakładów udziałowców zagranicznych, towarzyszy
temu odpowiednia adnotacja.
Celem większej przejrzystości wywodu w raporcie zamiennie używane są określenia
województwo podkarpackie i Podkarpacie. Termin „region” odnosi się do województwa
podkarpackiego w jego aktualnych granicach.
Autorzy raportu składają podziękowania wszystkim pracownikom i menadżerom
firm, którzy zechcieli wziąć udział w przeprowadzeniu badań i poświęcili swój czas na
przygotowanie danych dla potrzeb niniejszego raportu.
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1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA INWESTYCJI
Całkowita wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych zrealizowanych na terenie województwa podkarpackiego do końca 2005 roku osiągnęła poziom 2 726,6 mln
USD. Napływ zagranicznego kapitału w samym 2005 roku wyniósł 306,2 mln USD, podobną wartość zaobserwowano rok wcześniej. Wielkość nakładów inwestorów zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 1 300 USD, czyli znacznie mniej niż
średnia krajowa (2 415 USD). Udział województwa podkarpackiego w napływie kapitału
zagranicznego do Polski wynosi pomiędzy 2,8 a 3,2%. Jest on mniejszy niż udział regionu w liczbie ludności kraju (5,5%) oraz w tworzeniu produktu krajowego brutto (4,0%).
Relatywnie niskie znaczenie Podkarpacia w łącznych nakładach kapitału zagranicznego
w Polsce jest wynikiem braku większych inwestycji w trzecim sektorze (handlu i usługach). Udział Podkarpacia w zagranicznych inwestycjach w działalność przemysłową
w Polsce wynosi 6,8%, czyli ponad dwukrotnie więcej niż wartość dla inwestycji ogółem.
Równocześnie województwo podkarpackie skupia tylko 2,0% inwestycji w handel i zaledwie 0,3% w pozostałą działalność usługową.

Rys. 1. Udział województw w inwestycjach zagranicznych w Polsce w świetle danych PAIiIZ

Brak jest aktualnych badań pokazujących zróżnicowanie wielkości inwestycji zagranicznych według województw. Dane udostępnione przez GUS dotyczą jedynie liczby
12

spółek i podstawowych struktur zatrudnienia. Publikowana do 2004 roku Lista Państwowej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oparta była na identyfikacji wielkości nakładów według inwestorów, a nie miejsca prowadzenia przez nich działalności.
Geograficzna dezagregacja danych listy daje obraz przybliżony, niemniej jedyny możliwy
do pokazania bez przeprowadzania ogromnych badań empirycznych. Województwo podkarpackie sytuuje się w tym względzie obok województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, z których każde przyciągnęło między 2,5 a 3,5% łącznych nakładów
inwestorów zagranicznych w Polsce (rys. 1). Zaangażowanie zagranicznych przedsiębiorców w województwie podkarpackim jest największe wśród trzech wschodnich województw w Polsce. Udział regionu lubelskiego to około 2,2%, podlaskiego 1,1%. Ponadto
udział województwa podkarpackiego jest większy niż w sąsiednim województwie świętokrzyskim, a także w warmińsko-mazurskim i opolskim. Z kolei na terenie województwa
małopolskiego inwestycje zagraniczne są dwa i pół razy większe (Domański i in. 2006).
Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie podkarpackim przekroczyła w grudniu 2005 roku 735. Oznacza to, że w regionie
zarejestrowano 1,4% wszystkich firm zagranicznych w Polsce. Liczba spółek w przeliczeniu na jednego mieszkańca regionu wynosi 35, co sytuuje region wśród trzech województw o najniższej wartości tego wskaźnika. Niewielka liczba firm zagranicznych na
Podkarpaciu, a także w innych województwach wschodnich wynika m.in. z oddalenia od
Niemiec, z którego to kraju pochodzi najwięcej firm z udziałem kapitału zagranicznego
w Polsce (35%). Na tle Polski wschodniej więcej jest w województwie podkarpackim firm
dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników. W tym względzie region przewyższa też województwa opolskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (rysunek I - patrz
wklejka).
Oprócz firm, mających siedzibę na terenie Podkarpacia, w województwie funkcjonują oddziały około 120 przedsiębiorstw zagranicznych, których siedziby znajdują się
w innych częściach kraju, głównie w Warszawie i innych największych miastach Polski.
Podkarpacie (podobnie zresztą jak sąsiednie województwo małopolskie) na tle
Polski cechuje bardzo duży udział nakładów poniesionych przez największych inwestorów. Pięciu największych przedsiębiorców z zagranicy odpowiada za 1/3 wszystkich nakładów w województwie podkarpackim. Jest to wartość dwukrotnie wyższa niż średnia dla
Polski (tab. 1). Blisko połowa inwestycji została dokonana przez dziesięciu największych
inwestorów, podczas gdy w Polsce około 1/4. Dwudziestu inwestorów skupia łącznie 2/3
wszystkich nakładów. Rozkład wielkości nakładów poniesionych przez poszczególnych
inwestorów może wskazywać na poziom rozwoju województwa i jego atrakcyjność dla
kapitału zagranicznego. Im bardziej zróżnicowana struktura wielkościowa i mniejsza dominacja pojedynczych dużych inwestorów, tym wyższy poziom rozwoju, większa atrakcyjność i wyższe inwestycje.
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Tabela 1.
Udział największych inwestorów w łącznych nakładach inwestycyjnych (w %)
w województwie podkarpackim na tle kraju
Województwo
podkarpackie

Województwo
małopolskie

Polska

5 największych inwestorów

33,7

31,1

16,0

10 największych inwestorów

48,3

40,6

23,7

20 największych inwestorów

66,0

54,0

35,7

100,0

100,0

100,0

Razem

Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania pozwoliły zidentyfikować 295 firm, w których inwestorzy zagraniczni posiadali co najmniej 10% udziałów
lub akcji w okresie 1989-2005. W przypadku 141 z nich mieliśmy do czynienia z bezpośrednimi nakładami inwestycyjnymi o wielkości co najmniej 1 mln USD. W gronie tym
w 81 podmiotów zainwestowano ponad 5 mln USD, w 50 co najmniej 10 mln USD,
a w 11 największych ponad 50 mln USD (tab. 2).
Tabela 2.
Liczba firm z kapitałem zagranicznym w województwie podkarpackim według wartości
inwestycji w latach 1989-2005
Wartość inwestycji
w mln USD
Powyżej 100

Łączne nakłady
inwestycyjne

Liczba firm

Odsetek nakładów
ogółem

5

840,2

30,8

50-99,9

11

792,8

29,1

20-49,9

15

456,4

16,7

10-19,9

19

273,0

10,0

5-9,9

31

199,0

7,3

1-4,9

60

139,5

5,1

Poniżej 1

154

25,8

0,9

Razem

295

2 726,6

100,0

Nabycie akcji lub udziałów w istniejących przedsiębiorstwach w ramach procesu ich prywatyzacji w analizowanym okresie (1989-2005) pochłonęło 27% całkowitych
nakładów zagranicznych w województwie podkarpackim, na przejęcia prywatnych podmiotów i zakładów przeznaczono około 13%. Na nakłady w firmach nabytych w latach
wcześniejszych przypada 22%, na inwestycje greenfield około 39%.
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Nieomal 90% kapitału zagranicznego w regionie trafiło do przemysłu, w tym głównie do przetwórstwa przemysłowego (83,4%), a w mniejszym stopniu do zaopatrywania
w energię (5,7%). Na drugim miejscu pod względem wartości inwestycji plasuje się handel
(7,1%). Pozostałe działalności gospodarcze przyciągnęły zaledwie 3,6% kapitału zainwestowanego w regionie, z tego większość przypada na transport, magazynowanie i łączność
(rys. 3). Nakłady w przemyśle dominowały również w samym 2005 roku, chociaż ich
udział był nieco niższy niż w całym badanym okresie tj. 76,7%. Inaczej było w handlu,
gdzie inwestycje były odpowiednio dwukrotnie większe (14,3%). Pozostałe 8,6% zainwestowano w transport i łączność (rys. 2).

Rys. 2. Struktura branżowa inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim
w latach 1989-2005 oraz w 2005 roku
15

Porównanie struktury zagranicznych inwestycji w województwie podkarpackim
według sekcji PKD z analogiczną strukturą dla Polski podawaną przez PAIiIZ (The list
of major foreign investors in Poland 2005) ujawnia wyraźną specyfikę regionu (rys. 3).
Dwukrotnie większy jest udział inwestycji w przemyśle, wobec niewielkiego znaczenia
wszystkich działalności usługowych. Handel odznaczał się udziałem mniejszym o blisko
1/4 w porównaniu z wartością dla kraju (odpowiednio 7% i 12%).
Największym inwestorem zagranicznym w województwie jest grupa Kronospan
z Austrii, której nakłady – ponad 270 mln USD – przekraczają 10% łącznych nakładów
w województwie. Należy podkreślić, że zdecydowaną większość inwestycji firma ta ulokowała w budowę nowych zakładów. Nakłady wielkości 200 mln USD poniosła firma
Goodyear, a 156 mln USD inna amerykańska korporacja United Technologies Corporation
(UTC). Inwestycje tych firm to przejęcie, a następnie modernizacja i rozbudowa przedsiębiorstw państwowych: Firmy Oponiarskiej Dębica (Goodyear) i WSK PZL-Rzeszów (UTC).
Wielkie nakłady – przekraczające 100 mln USD – poniosły kolejne przedsiębiorstwa ze
Stanów Zjednoczonych: Enron i Owens Illinois. Pierwszy inwestor zbudował dużą elektrociepłownię opalaną gazem w Nowej Sarzynie, a druga firma kupiła i unowocześniła Hutę
Szkła w Jarosławiu.

Rys. 3. Struktura inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim na tle Polski
według sekcji PKD
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Dominację przemysłu w inwestycjach zagranicznych w województwie podkreśla
m.in. fakt, że firma, która zainwestowała najwięcej w działalność handlową i usługową
(brytyjskie Tesco) znajduje się dopiero na 20 miejscu na liście największych inwestorów.
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2. INWESTYCJE WEDŁUG SEKCJI I DZIAŁÓW PKD

2.1.

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO

Działalność przemysłowa przyciągnęła prawie 90% wszystkich nakładów poniesionych przez inwestorów zagranicznych na terenie województwa podkarpackiego.
Większość (83%) ulokowano w przetwórstwie przemysłowym, resztę zainwestowano
głównie w wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Jedynym przedsięwzięciem zagranicznym w górnictwie i kopalnictwie była kopalnia siarki w Baszni1. Niewielkim zainteresowaniem inwestorów zagranicznych cieszy się działalność budowlana, a łączne nakłady
nie osiągają 10 mln USD.
Najwięcej kapitału zaangażowano w produkcję sprzętu transportowego – 558 mln
USD, czyli 24,5% całości inwestycji przemysłowych. Ponad 1/5 inwestycji przypada na
produkcję artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Kapitał o wielkości
pomiędzy 246 a 320 mln USD przyciągnęły branże: drzewna, wyrobów chemicznych,
wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (tab. 3). Duże zaangażowanie inwestorów
zagranicznych w tych działalnościach jest cechą wyróżniającą województwo podkarpackie (rys. 4). Podkarpacie, skupiające 3,2% wszystkich inwestycji zagranicznych w Polsce

Rys. 4. Struktura inwestycji zagranicznych w przemyśle w województwie podkarpackim
i w Polsce
1

Wskutek wysokich kosztów wydobycia kopalnia została zamknięta w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.
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Tabela 3.
Struktura inwestycji zagranicznych w przemysł i budownictwo według sekcji i działów PKD
w latach 1989-2005

PKD

C,D,E
D
DM

Sekcja/Podsekcja/Dział

Przemysł
przetwórstwo przemysłowe
produkcja sprzętu transportowego

Wartość
inwestycji
w mln
USD
2 434,0
2 272,7
558,2

Odsetek
inwestycji
w danej
sekcji

Odsetek
inwestycji
ogółem

100,0

89,3

100,0
24,5

83,4
20,5

34

produkcja pojazdów mechanicznych

335,0

14,7

12,3

35

produkcja pozostałego sprzętu
transportowego

223,2

9,8

8,2

DA

produkcja artykułów spożywczych; napojów
i wyrobów tytoniowych

15

produkcja artykułów spożywczych i napojów

16

produkcja wyrobów tytoniowych

DD
DH

produkcja drewna i wyrobów z drewna
produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych

510,4

22,4

18,7

437,2

19,2

16,0

73,2

3,2

2,7

319,5

14,1

11,7

256,3

11,3

9,4

DG

produkcja wyrobów chemicznych

245,7

10,8

9,0

DI

produkcja wyrobów z pozostałych surowców
niemetalicznych

172,8

7,6

6,3

DK

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana

60,5

2,7

2,2

DN

produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana

52,2

2,3

1,9

36

produkcja mebli, pozostała działalność
produkcyjna

DL

produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

47,5
41,0

2,1
1,8

1,7
1,5

31

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

23,0

1,0

0,8

32

produkcja sprzętu i aparatury radiowej,
telewizyjnej i komunikacyjnej

16,1

0,7

0,6

DJ

produkcja metali i wyrobów z metali

30,8

produkcja metalowych wyrobów gotowych

DE

produkcja masy włóknistej, papieru oraz
wyrobów z papieru; działalność publikacyjna
i poligraficzna

21

produkcja papieru i wyrobów z papieru

13,1

0,6

22

działalność wydawnicza i poligrafia

10,0

0,4

0,3

154,3

100,0

5,7

zaopatrywanie w wodę, energię i gaz

C

górnictwo i kopalnictwo

F

Budownictwo

23,2

7,0
6,7

1,1

1,1

28

E

24,6

1,4

1,0

100,0
100,0

0,9
0,8
0,5

0,3
0,2
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charakteryzuje się co najmniej 15% udziałem nakładów w wytwarzaniu wyrobów z drewna, gumy i tworzyw sztucznych, a blisko tej wartości są nakłady w zakresie produkcji
mebli. Łączny udział województwa podkarpackiego w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych w przemyśle krajowym (ponad 6%) jest większy niż udział regionu w wartości
sprzedanej przemysłu (3,5%) i liczbie pracujących (5,2%). Dużą część nakładów pochłonęły inwestycje w nowe obiekty – około 860 mln USD, czyli 35% wszystkich inwestycji
w przemyśle. Zagraniczne firmy na terenie województwa do końca 2005 roku oddały
do użytku blisko 80 nowych zakładów produkcyjnych. Ponad 710 mln USD, czyli 29%
łącznych nakładów przypada na prywatyzacje, a 280 mln USD na przejęcia prywatnych
firm. Dodatkowe nakłady poniesione przez inwestorów w sprywatyzowanych i przejętych
firmach sięgają 590 mln USD, czyli około 1/4 łącznych inwestycji w przemyśle.

2.1.1.

Produkcja sprzętu transportowego

Żaden inny przemysł nie przyciągnął tak dużego kapitału jak produkcja sprzętu
transportowego. Suma zainwestowanego w ten rodzaj wytwórczości kapitału osiągnęła
560 mln USD, co odpowiada 24,5% całości inwestycji zagranicznych w przemyśle regionu. Większość z tej kwoty – 322 mln USD – koncentruje się w branży motoryzacyjnej.
Nowe zakłady skupiają 40% zainwestowanego kapitału i do końca 2005 roku utworzyły
ponad 1 600 nowych miejsc pracy. Największą inwestycją sektora motoryzacyjnego jest
należąca do amerykańskiego koncernu Federal-Mogul Corporation2 fabryka tłoków samochodowych Federal Mogul Gorzyce3 (d. WSK Gorzyce).
Felgi samochodowe są produkowane przez trzy firmy zlokalizowane w Stalowej
Woli (2) i Nisku (1). Jednym z europejskich zakładów, kontrolowanych przez południowoafrykańską firmę TSW4, jest firma Stahlschmidt & Maiworm. Pod względem wielkości
zainwestowanego kapitału jest ona największą inwestycją w Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE). Pozostali producenci felg to: zlokalizowany również w Stalowej Woli Uniwheels Production Poland (d. Rial Aluguss), należący
do WH Wheels Holding (Niemcy) oraz włoska Toora Poland (Nisko), własność prywatnych
inwestorów włoskich (Francesco Taglietti i Eros Cavalli). Zakład w Nisku, oprócz felg aluminiowych, produkuje również aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania. Wymienione
powyżej zakłady składają się na jeden z największych w Europie okręg produkcji aluminiowych felg samochodowych (7 mln felg rocznie).
W gronie największych inwestycji firm branży motoryzacyjnej w województwie
podkarpackim znajdują się kolejno: należący do amerykańskiego Delphi Corporation
producent amortyzatorów Delphi Krosno oraz wytwarzający wytłoczki dla przemysłu
2
3
4

Wydział firmy produkujący felgi został sprzedany niemieckiej firmie RH Alurad Wheels.
Zakłady produkują również różnego rodzaju odlewy ze stopów aluminium, magnezu i miedzi.
Za pośrednictwem grupy ATS (Auto Technik Spezialerzeugnisse).

20

motoryzacyjnego zakład Kirchhoff Gruppe w SSE w Mielcu (Kirchhoff Polska). Mielecki zakład Kirchhoff kooperuje z najważniejszymi producentami samochodów w Europie m.in.
z koncernem General Motors, a ponadto jest jednostką nadrzędną wobec innych zakładów
Kirchhoffa w Polsce (Gliwice) i na Węgrzech. Również w Mielcu zlokalizowany jest jedyny
na terenie województwa producent samochodów osobowych, jakim jest polsko-szwedzka
firma Leopard Automobile Mielec. Włoski inwestor ADR System kupił i gruntownie zmodernizował zakład produkujący osie do naczep i przyczep w Zagórzu. Firma ta została
wyodrębniona w procesie restrukturyzacji zakładów produkujących przyczepy i naczepy Zasław. W latach 1993-1998 w Nowej Dębie funkcjonował zakład Bernard Moteurs
Poland. Francuski inwestor produkował w nim silniki spalinowe małej mocy, silniki do
pomp strażackich oraz motorowery Stella.
Drugim działem gospodarki, który jest silnie rozwinięty w województwie podkarpackim w ramach produkcji sprzętu transportowego, a którego tradycje sięgają jeszcze przedwojennego planu Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest branża lotnicza. Największą
inwestycją kapitału zagranicznego w ten rodzaj wytwórczości jest zakup przez amerykańską firmę Pratt & Whitney (koncern United Technologies Corporation5) zakładów WSK PZLRzeszów. Wraz z nimi inwestor przejął również zakład mechaniczny WSK w Ropczycach
oraz wydział mechaniczny WSK w Przeworsku, które w procesie restrukturyzacji firmy
zostały zamknięte. Zakłady WSK projektują, produkują i serwisują silniki lotnicze oraz części do nich np. turbosprężarki (Zakład Lotniczy, Zakład Napędów Lotniczych), wykonują
precyzyjne odlewy stopowe z aluminium i żeliwa (Zakład Metalurgiczny), jak również
wytwarzają narzędzia i oprzyrządowanie dla przemysłu maszynowego (Zakład Obsługi).
Zakładowa elektrociepłownia zaopatruje w energię elektryczną nie tylko WSK, ale również
mieszkańców Rzeszowa.
Z grona dużych inwestorów w branży lotniczej wymienić można Hispano Suiza
Polska w Sędziszowie Małopolskim oraz Goodrich Krosno. Pierwsza firma wchodzi w skład
francuskiej Grupy Safran6. W latach 2002-2005 działała pod nazwą Snecma Polska, która
odkupiła teren i część hal produkcyjnych od Fabryki Mebli w Sędziszowie. Zakład wytwarza koła zębate do silników lotniczych. W wyniku przekształceń WSK Krosno w 1996
roku powstała firma Goodrich Krosno, w której w chwili obecnej większościowe udziały
posiada Coltec Aerospace Canada. Krośnieńska fabryka produkuje elementy podwozi dla
Boeingów 737, 747, 767 i 777 oraz myśliwców F-16 i kanadyjskich samolotów transportowych Bombardier. Całość produkcji jest eksportowana. Creuzet Polska w Sędziszowie
Małopolskim, będący joint venture francuskich firm Creuzet Aeronautiqe i Snecma Moteurs
specjalizuje się w produkcji tytanowych łopatek do sprężarek stosowanych w silnikach
lotniczych.

5
6

Niektóre źródła jako inwestora WSK PZL-Rzeszów podają United Technologies Holdings z Francji. Należy zwrócić
uwagę, że korporacja ta jest spółką zależną od United Technologies Corporation.
Grupa Safran, oprócz branży lotniczej (Snecma, Hispano-Suiza), zajmuje się także produkcją dla przemysłu kosmicznego
(Snacma, Turbomeca) oraz przemysłu obronnego i telekomunikacji (Sagem).
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2.1.2.

Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych

Na drugim miejscu pod względem wielkości inwestycji kapitału zagranicznego,
wśród działalności przemysłowej w regionie, lokuje się przemysł spożywczy7. Nakłady
inwestycyjne w tej branży sięgnęły 510 mln USD, co stanowi 22% ogółu inwestycji zagranicznych w przemyśle województwa podkarpackiego. Należy podkreślić, że gros nakładów
finansowych przypadło na zakup, modernizację i rozbudowę zakładów już istniejących.
Spośród wspomnianej wyżej kwoty mniej niż 5 mln USD stanowią inwestycje typu greenfield. W sposób zdecydowany odróżnia to branżę spożywczą od pozostałych branżowych
liderów województwa podkarpackiego: przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.
Najwięcej inwestycji przyciągnęły zakłady produkujące napoje. Należący obecnie
do Grupy Żywiec Browar w Leżajsku został zmodernizowany i rozbudowany przez aktualnego właściciela, holenderskiego Heineken oraz poprzedniego australijskiego Brewpole.
Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez udziałowców zagranicznych przekroczyły
85 mln USD. Browar w Łańcucie, który wchodził w struktury organizacyjne Zakładów
Piwowarskich w Leżajsku przyciągnął zdecydowanie mniejsze inwestycje i został zamknięty w 2001 roku.
Wyjątkową inwestycją w skali polskiego przemysłu piwowarskiego jest browar
Van Pur w Rakszawie, będący jednym z nielicznych przypadków budowy od podstaw
dużego zakładu piwowarskiego po 1990 roku. Firma powstała w 1992 roku jako polskoniemiecka spółka joint venture. Mniejszościowym akcjonariuszem był prywatny inwestor
– Siegfried Pura. W początkowym okresie funkcjonowania zakład świadczył usługi m.in.
rozlewu piwa do puszki, korzystając z jednej z pierwszych w Polsce południowej linii
rozlewniczej8. Nawiązana pod koniec lat dziewięćdziesiątych ub. w. współpraca z austriackim koncernem Osterreichische Brau-Beteiligungs-AG (BBAG) zaowocowała przejęciem
rakszawskiej firmy i późniejszym włączeniem jej w struktury Brau Union Polska. Po przejęciu BBAG przez Heineken w 2003 roku, browar odsprzedano pierwszym właścicielom,
ze względu na obowiązujące w Polsce przepisy antymonopolowe. Suma wszystkich nakładów finansowych poniesionych przez udziałowców zagranicznych przekroczyła do 2005
roku 60 mln USD. Fabryka Wódek Polmos Łańcut została kupiona przez zarejestrowaną
na St. Lucia firmę Caribbean Distillers, od której następnie odkupiła ją francuska grupa
Belvedere9.
W produkcję herbatników w jarosławskich Zakładach Przemysłu Cukierniczego
San w latach 1994-2001 ponad 50 mln USD zainwestowała brytyjska firma General
Biscuits. Od 2001 roku firma stała się częścią francuskiej Grupy Danone, jako LU Polska10.

7
8
9
10

Obejmujący produkcję artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych.
Firma wykonywała taka usługę m.in. dla Zakładów Piwowarskich w Leżajsku.
Przez spółkę zależną Sobieski Dystrybucja, należącą do Belvedere Dystrybucja.
Marka Danone jest zastrzeżona wyłącznie do produkcji wyrobów mleczarskich i wód mineralnych.
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Niemiecki Südzucker, wchodzący w skład grupy Süddeutsche ZückerrübenverwertungsGenossenschaft (SZVG) przejął w 1997 roku Cukrownię Ropczyce, a następnie w 2002
roku kupił Cukrownię Przeworsk. Zakład w Ropczycach intensywnie modernizowano.
Cukrownia w Przeworsku została w 2004 roku zamknięta.
Dużą inwestycją kapitału zagranicznego w przemyśle spożywczym jest również
rzeszowska Alima Gerber, w którą 50 mln USD zainwestował, wchodzący obecnie w skład
szwajcarskiego koncernu Novartis, amerykański Gerber Finance Company. Na bazie
Comindex’u w Przeworsku powstała, należąca do niemieckiej Bauer Fruchtsaft, firma O.K.
Owocowe Koncentraty. Dotychczasowe inwestycje wyniosły tu blisko 3 mln USD. Zakład
produkuje koncentraty, przeciery, soki owocowo-warzywne oraz aromaty. Zbliżone do
siebie pod względem specyfiki produkcji (pasze i mieszanki paszowe) są zakłady ProvimiRolimpex (d. Central Soya) w Jarosławiu oraz Cargill Polska w Ropczycach, których właścicielami są odpowiednio Provimi Holding i amerykański Cargill.
Spośród zlokalizowanych na terenie województwa dużych zakładów branży mięsnej, dwa kontrolowane są przez kapitał zagraniczny. Zakłady w Jarosławiu (Sokołów S.A.
– Oddział Zakłady Mięsne Jarosław) oraz Dębicy (Wytwórnia Salami Igloomeat-Sokołów)
weszły w skład Grupy Sokołów. Największe udziały należą w niej obecnie do duńskiego
Danish Crown Amba oraz fińskiego HK Ruokatalo Group. W ciągu przekształceń własnościowych Grupy od 1998 roku ważniejszymi udziałowcami zagranicznymi Sokołowa,
którzy wycofali się z firmy byli: Farm Food (USA), Lantbrukarnas Ekonomi (Szwecja),
Conrad Jacobson (Niemcy), Swedish Meats (Szwecja) i międzynarodowy Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Zakład utylizujący odpady zwierzęce Saria Małopolska
w Przewrotnem, kontrolowany jest przez Saria Bi, w której większościowym udziałowcem
jest niemiecka firma Rethmann.
Francuska firma Darte, która zajmuje się recyklingiem i przetwarzaniem pierza
i puchu znajduje się w tarnobrzeskiej części Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park
Wisłosan. Zielona Budka Mielec, jeden z dwóch producentów lodów w regionie, zlokalizowany w mieleckiej SSE, należy do niemieckiej firmy Roncandin. Przed rokiem 2001 firma
posiadała mniejszościowego udziałowca amerykańskiego, Enterprise Investors (2001-2004)
oraz francuskiego Paribas Affaires Industrielles (1998-2001). Przemysł tytoniowy na terenie
województwa przyciągnął jedną dużą inwestycję. Wchodzący w skład Altria Group, Philip
Morris Polska kupił i zmodernizował fermentownię tytoniu w Leżajsku.

2.1.3.

Produkcja drewna i wyrobów z drewna

Głównie za sprawą firmy Kronospan, największego inwestora zagranicznego na
Podkarpaciu, nakłady na branżę drzewną wyniosły 319,5 mln USD, czyli 11,7% inwestycji
ogółem. Na spółki austriackiego inwestora przypada ponad 85% tej sumy. Gros inwestycji
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pochłonął zakład produkcji płyt wiórowych Kronospan Mielec – około 200 mln USD. Pod
względem zaangażowanego kapitału jest to największa fabryka zbudowana w województwie podkarpackim po 1990 roku. Ponad 60 mln USD kosztował drugi mielecki zakład
Kronospanu – Kronoflooring Mielec (d. Melnox), który produkuje panele podłogowe
i ścienne. Z kolei w Pustkowie (pow. dębicki) funkcjonuje Kronospan HPL (d. Kronoerg),
wytwarzający laminaty dekoracyjne oraz obrzeża do blatów i płyt meblowych. Kolejna
fabryka austriackiej firmy – Kronodoor PL została uruchomiona w Jaśle na terenie zlikwidowanego zakładu laminowanych płyt wiórowych Furnel. Jej moce produkcyjne to pół
miliona drzwi rocznie. W maju 2004 roku strategicznym właścicielem Kronodoor PL została kanadyjska korporacja Masonite International, która kupiła 75% udziałów w zakładach
w Jaśle i Jihlavie (Czechy) za 22 mln USD.
Znaczące nakłady poniosła grupa Nowy Styl. Od momentu powstania (1992 rok)
mniejszościowe udziały posiada w niej rodzina Stern z USA. Nowy Styl w 1996 roku
przejął majątek i wznowił produkcję Zakładu Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi11, a do
2002 roku poprzez spółkę Drew Styl prowadził w Besku (pow. sanocki) produkcję forniru.
Ostatni zakład zakończył działalność po uruchomieniu nowoczesnej linii do łuszczenia
drewna w zakładach w Rzepedzi, gdzie przeniesiono z Beska całość produkcji. W Jaśle
powołana przez Nowy Styl spółka Baltic Wood, początkowo z mniejszościowym udziałem
fińskim, zbudowała w 1999 roku fabrykę parkietu panelowego, która kosztowała ponad
15 mln USD.
Wśród inwestorów, których łączne nakłady nie przekroczyły 10 mln USD zwraca
uwagę dominacja firm niemieckich. Na terenie województwa znajdują się dwa z sześciu zakładów grupy Formaplan. Zlokalizowane w Mielcu i Czerminie (pow. mielecki)
spółki specjalizują się w produkcji półfabrykatów dla przemysłu meblarskiego, m.in.
wstęg szufladowych. Należąca do Richarda Andersa Ra-Ap-Holz w Kańczudze oferuje
usługi suszenia drewna. Kolejna niemiecka grupa – Berthold produkuje w Ulanicy (gm.
Dynów w powiecie rzeszowskim) płyty meblowe z litego drewna. Nowy zakład na terenie
podstrefy SSE Euro-Park Mielec w miejscowości Wietlin III (pow. jarosławski) otworzył
S&W Verpackung (opakowania drewniane). Inne niemieckie inwestycje to Massiv-Holz
w Sędziszowie Małopolskim (drzwi wewnętrzne i zewnętrzne) oraz Tebix w Białobrzegach
(pow. łańcucki).
Produkcja wyrobów ze sklejki (listwy sprężynujące do łóżek) jest przedmiotem
działalności firmy Polikat z Brzozowa, którą kontrolują inwestorzy z Hiszpanii. Do przedsiębiorców z innego kraju śródziemnomorskiego – Włoch należy tartak Technodrzewo
Karpaty w Zagórzu.
Na szczególną uwagę zasługuje firma Talens Polska w Lesku, założona w 1994
roku jako joint venture kapitału polskiego (Adam Pałacki), japońskiego (Sakura) i holen-

11 Niegdyś był to jeden z większych w Polsce tartaków (uruchomiony w 1962 roku).
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derskiego. Jest to obecnie największy w Polsce producent artykułów malarskich: płócien,
podobrazi, krosien, sztalug. Ponad 96% produkcji jest eksportowane, głównie do krajów
Unii Europejskiej.

2.1.4.

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

Ponad 11% ogółu inwestycji w działalność przemysłową w regionie przypada na
przemysł gumowy i tworzyw sztucznych. Dział ten obejmuje największą pojedynczą inwestycję kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim, którą jest – należąca
do amerykańskiej The Goodyear Tire & Rubber Company – Firma Oponiarska Dębica
(TC Dębica). Zakłady produkują opony i dętki do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i urządzeń rolniczych, traktorów, motocykli, motorowerów
oraz wózków przemysłowych12. Amerykański fundusz inwestycyjny Enterprise Investors
był obecny do 2003 roku w drugim dużym zakładzie branży gumowej w województwie
podkarpackim, Stomilu Sanok. Inna sanocka firma, produkująca wyroby z gumy, Pass-Pol
(d. Pass-Stomil) posiada strategicznego inwestora, którym jest niemiecki Pass Automotive
East. Oprócz wyrobów gumowych firma wytwarza elementy plastikowe dla przemysłu samochodowego oraz sprzętu gospodarstwa domowego.
Pozostałe inwestycje w zakłady produkujące wyroby z tworzyw sztucznych zgromadziły łącznie niewiele ponad 6 mln USD. Na terenie mieleckiej SSE od 2002 roku działa,
należąca do amerykańskiego C+N Packaging, firma C+N Polska, której podstawowym profilem działalności jest produkcja plastikowych opakowań do kosmetyków. Mielecki zakład
dostarcza opakowania dla takich marek kosmetyków jak Chanel, Avon, Coty, Oriflame,
czy Dior. Z przywilejów oferowanych przez MSSE korzystała również spółka produkująca
siding, Crane Plastics Poland w Mielcu. Firma kontrolowana była przez kapitał amerykański
i wstrzymała działalność w 2001 roku. Producentem wyrobów z tworzyw sztucznych jest
również Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Joongpol w Mielcu,
należące do East West Connection (40%) i Joongbo Chemical Industries (18%). Z firmy
SKS Pipes Kańczuga, wytwarzającej rury wielowarstwowe w Kańczudze, pod koniec 2004
roku wycofał się inwestor duński, firma Ganzelve. Mniejszościowe udziały kapitału zagranicznego posiadają: Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle, wchodzący
w skład przedsiębiorstwa Nowy Styl, producent opakowań z tworzyw sztucznych Aspian
w Przemyślu i Eurocast w Mielcu wytwarzający kamień syntetyczny z tworzyw sztucznych
imitujący marmur i granit na panele ścienne, parapety oraz umywalki. Ciekawym przypadkiem, ze względu na relokację z terenów województwa zachodniopomorskiego, jest najmniejsza inwestycja w omawianej branży, węgierska firma Ammon Polska, produkująca
m.in. elementy zjeżdżalni do basenów.

12 W 2006 roku zapadła decyzja o zamknięciu wydziału produkującego dętki i opony do rowerów.
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2.1.5.

Produkcja wyrobów chemicznych

Bardzo zbliżoną do branży gumowej i tworzyw sztucznych wielkość inwestycji
zagranicznych przyciągnęła produkcja wyrobów chemicznych. Największymi inwestycjami charakteryzuje się produkcja farmaceutyków. Amerykański koncern Valeant
Pharmaceuticals International (d. ICN Pharmaceuticals) zainwestował w ICN Polfa Rzeszów
w Rzeszowie, która jest producentem m.in. popularnego leku Chlorchinaldin. Również
w stolicy województwa, trzecia pod względem wartości sprzedaży na świecie grupa farmaceutyczna, francuska Sanofi-Aventis rozbudowała zakład produkujący leki generyczne13
(d. Sanofi-Synthelabo, Sanofi-Biocom). W Rzeszowie powstały nowe hale produkcyjne,
część laboratoryjna, hala kompletowania wysyłek i magazyn wysokiego składowania.
Zakład w Rzeszowie rozpoczął działalność w 1984 roku w ramach grupy Comindex,
produkując kosmetyki i zdrową żywność. W 1987 roku rozpoczęła się produkcja leków
z użyciem substancji aktywnych, wytwarzanych w oparciu o własne technologie. W 1992
roku firma zakończyła produkcję kosmetyków i zdrowej żywności, a w 1996 roku dzięki
joint venture między francuskim koncernem Sanofi, a Spółką Biocom, utworzoną w oparciu o zakład w Rzeszowie, powstało Sanofi-Biocom. Od 2000 roku, po połączeniu dwóch
francuskich koncernów Sanofi i Synthelabo zakład zmienił nazwę na Sanofi-Synthelabo.
Dużą inwestycją, należącą do kapitału amerykańskiego, miało być Laboratorium
Frakcjonowania Osocza, którego budynki wybudowano w mieleckiej SSE. Łączne nakłady
inwestycyjne kapitału zagranicznego przekroczyły 30 mln USD, a firma miała być jedynym
w Polsce producentem preparatów krwiopochodnych z osocza. Ze względu na wycofanie
się w trakcie realizacji inwestycji ze współpracy partnera zagranicznego, nie doszła ona
do skutku.
Produkcję pianki poliuretanowej i artykułów do produkcji mebli tapicerowanych
uruchomiła w Strażowie (gm. Krasne) firma Kerko, której właścicielem jest belgijsko-austriacka firma Eurofoam. W Mielcu w modernizację dawnego zakładu Polgazu zainwestował
niemiecki koncern Linde Gas. Obecnie firma prowadzi wyłącznie działalność handlową.
Jednym z największych producentów farb i lakierów w Polsce jest kontrolowany przez
kapitał fiński TBD w Dębicy (d. Polifarb Beckers Dębica). Obecnie firma wchodzi w skład
fińskiej Kemira Group. Zakład w Dębicy produkuje farby i lakiery (ftalowe i celulozowe),
żywice lakiernicze i konstrukcyjne, masy tynkarskie oraz opakowania metalowe. W Jaśle
w wyniku prywatyzacji dawnego wydziału sadz technicznych Rafinerii Jasło niemiecki
inwestor Degussa utworzył firmę Carbon Black Polska. Zakład w Jaśle wytwarza sadze
techniczne w głównej mierze na potrzeby przemysłu gumowego. Należące do prywatnego inwestora z Niemiec GPR Guma i Plastik Recycling produkuje w Zarzeczu (pow.
przeworski) wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Z kolei w Gorzycach również prywatna
13 Leki odtwórcze, zwane generycznymi, to odpowiedniki oryginalnych produktów o ugruntowanym zastosowaniu
medycznym, produkowane po wygaśnięciu ochrony patentowej na produkt oryginalny.
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osoba z RFN zainwestowała w firmę Press+ Sintertechnik specjalizującą się w wytwarzaniu
rdzeni solnych do odlewów aluminiowych.

2.1.6.

Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych

Przemysł mineralny skupia 7% ogółu nakładów inwestycyjnych w działalność przemysłową województwa. Najwięcej pochłonęła silnie rozwinięta w regionie branża szklarska. Ponad 100 mln USD amerykański koncern Owens-Illinois zainwestował w hutę szkła
opakowaniowego w Jarosławiu. O-I Polska (d. Owens-Illinois Polska) jest największym
tego typu zakładem w Polsce14. Inwestorzy zagraniczni są obecni również w największym
ośrodku przemysłu szklarskiego w Polsce – Krośnie. Mniejszościowym udziałowcem
Krośnieńskich Hut Szkła Krosno (KHS), największego producenta szkła gospodarczego
formowanego ręcznie, jest holenderski ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne
Towarzystwo Emerytalne (10%). Mniejszościowy pakiet akcji w krośnieńskich zakładach
posiadał w latach 1995-1998 amerykański Arnhold & Bleichroeder, a następnie (19992000) Enterprise Investors. Na terenie województwa podkarpackiego w skład KHS Krosno
poza hutą szkła w Krośnie wchodzą również: Huta Szkła w Jaśle oraz jedyny w Polsce zakład produkujący półfabrykaty z włókna szklanego, Krosglass w Krośnie (d. Zakład Włókna
Szklanego KHS). Kolejna duża huta szkła, w której obecny jest kapitał zagraniczny, to
powstała w 1993 roku firma Deco Glass w Krośnie. Mniejszościowe udziały posiada w niej
osoba fizyczna z Niemiec. Zakładem, który rozpoczął produkcję szkła gospodarczego
w Tarnobrzegu jest włoskie przedsiębiorstwo Curvet Poland. Firma funkcjonuje w tarnobrzeskiej SSE.
Onduline w Mielcu, produkująca płyty bitumiczne i pokrycia dachowe w mieleckiej
SSE, do 2005 roku była własnością francuskiej rodziny Gromier. Obecnie należy do francuskiego inwestora Financiére OFIC.
Dwóch inwestorów z Belgii: Vandersanden oraz Briqueteries de Ploegsteert do końca roku 2004 kontrolowało dużą cegielnię w Kupnie (pow. kolbuszowski), która funkcjonowała w ramach Przedsiębiorstwa Ceramicznego Biegonice. Obecnie właścicielem jest
austriacki koncern Wienerberger.
W produkcję betonu i masy betonowej w regionie zainwestowało dwóch inwestorów zagranicznych. Do włoskiego koncernu Buzzi Unicem, należą betoniarnie Dyckerhoff
Beton Polska w Krośnie i Lipiu (gm. Głogów Małopolski)15. Niemiecki koncern Schwenk
Zement, jest właścicielem Schwenk Transportbeton Beteiligungen w skład którego wchodzi
Res-Bet posiadający zakłady produkujące beton w Dębicy, Gniewczynie (pow. łańcucki),
Krośnie, Mielcu, Rzeszowie i Sanoku.
14 Huta w Jarosławiu produkuje butelki i słoje o pojemności 0,2-1 l ze szkła bezbarwnego i brunatnego.
15 Poprzez Dyckerhoff z siedzibą w Wiesbaden.

27

2.1.7.

Produkcja maszyn i urządzeń

Skala zagranicznych inwestycji w produkcję maszyn i urządzeń jest dotychczas
umiarkowana, a osiągnięta wielkość 60,5 mln USD łącznych nakładów jest przede
wszystkim wynikiem niedawnej prywatyzacji firmy Zelmer. Rzeszowski potentat w branży sprzętu gospodarstwa domowego (40% udział w rynku odkurzaczy w Polsce i 50%
udział w rynku robotów kuchennych i mikserów) zadebiutował w styczniu 2005 roku na
Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Pakiet kontrolny akcji nabył Zelmer Holdings
zależny od funduszy Enterprise Investors, który systematycznie zwiększał swój stan posiadania do 48,8% w październiku 2005 roku. Akcje spółki Zelmer spotkały się ponadto
z zainteresowaniem Otwartego Funduszu Emerytalnego Commercial Union (grupa Aviva),
który posiada 11,18% akcji Zelmera. Łączne nakłady udziałowców zagranicznych na
zakup akcji rzeszowskiego zakładu przekroczyły 40 mln USD. Warto zaznaczyć, że również inne inwestycje w produkcję maszyn i urządzeń wykazują tendencję do skupiania
się wokół Rzeszowa. Druga duża inwestycja miała bowiem miejsce w Woli Rafałowskiej
(gm. Chmielnik) w spółkę Rewa. Większościowy pakiet udziałów w tym produkującym
urządzenia oddymiające i świetliki przedsiębiorstwie posiada rodzina Rothgangl z Francji.
Edward S. Linker (USA) jest z kolei wyłącznym właścicielem producenta maszyn i linii do
rozlewania wód gazowanych Linker Europa w Tyczynie. Zarówno Rewa jak i Linker to
nowe inwestycje uruchomione w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.
Transsystem – największy krajowy projektant, producent i dostawca systemów transportu technologicznego dla fabryk samochodów, posiada od 1994 roku mniejszościowego
udziałowca zagranicznego z Niemiec (Fredenhagen). W zamian za 40% udziałów firma
z Offenbach dokapitalizowała i doposażyła dynamicznie rozwijającą się firmę założoną
trzy lata wcześniej przez Stanisława Srokę, który do dziś posiada 60% akcji Transsystemu.
Podłańcuckie przedsiębiorstwo jest firmą o zasięgu światowym – realizuje kontrakty w 40
krajach świata dla czołowych producentów samochodów, m.in. General Motors, BMW,
DaimlerChrysler, Mercedes, VW, Fiat, Toyota, Hyundai.
Produkcję form i skrzynek formierskich, w ramach grupy Nowy Styl (mniejszościowy kapitał amerykański), prowadzi zakład w Jaśle, który wcześniej działał jako spółka
Form Styl. Amerykański fundusz Enterprise Investors do 2003 roku kontrolował zależne od
Stomilu Sanok przedsiębiorstwo Stomet (formy i urządzenia do produkcji wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych). Mniejszościowego inwestora ze Szwajcarii posiada Wytwórnia
Rurkowych Elementów Grzejnych Unidez w Nowej Dębie.
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2.1.8.

Produkcja wyrobów metalowych

Produkcja metali i wyrobów z nich skupia 1,4% ogółu inwestycji w regionie.
Największą inwestycją w tej branży jest stalowowolska Kuźnia Matrycowa. Zakład, który
powstał w wyniku restrukturyzacji Huty Stalowa Wola (HSW) należy od 2005 roku do
amerykańskiego Ladish Corporation. Zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa kształtują
się na poziomie 32 tys. ton stalowych odkuwek matrycowych rocznie. Do grupy CanPack kontrolowanej przez amerykański F&P Holding wchodzi producent opakowań metalowych, Zakład FOM Pol-Am-Pack w Dębicy (d. Wytwórnia Opakowań Fomet). Zakład
funkcjonuje w strukturach organizacyjnych Fabryki Opakowań Metalowych (FOM) PolAm-Pack w Brzesku.
Inwestorzy niemieccy zainwestowali w dwie odlewnie aluminium. Jedna z nich,
Alutec działa w Stalowej Woli, druga – Polmont Polska Odlewnictwo Giesserei w Nowej
Dębie. Wraz z opisanymi wcześniej zakładami produkującymi felgi samochodowe, firmy
te tworzą razem duży okręg przetwórstwa aluminium, który charakteryzuje się wieloma
cechami, typowymi dla klasycznego grona (cluster) przedsiębiorczości w ujęciu Michaela
Portera16. Należy zaznaczyć, że okręg ten został stworzony w ostatnich latach przez inwestorów zagranicznych, których przyciągnęły tutaj umiejętności miejscowych pracowników
w obróbce tego metalu.
Należący do amerykańskiej firmy Cool Bright, Kirkham Motorsports w Mielcu,
powstały na bazie Zakładu Konstrukcji Aluminiowych, produkuje aluminiowe karoserie
i podzespoły (ramy spawane, gięte elementy rurowe) do samochodów sportowych Cobra.
Podmiot włoski zainwestował w produkcję części metalowych w firmie Curti Polska
z Ławnicy (pow. mielecki). Tarnobrzeska firma Tarkon, należąca do inwestora belgijskiego
zajmuje się produkcją konstrukcji, pojemników, silosów i kontenerów stalowych.
Metalowe butle na propan-butan produkowała w Mielcu Fabryka Produkcji Butli
Cyltec Mielec, należąca do prywatnego inwestora z Kanady. W 2002 roku w Dynowie
zlokalizowała się firma Möschle Polska kontrolowana przez niemiecką Ernst Möschle
Behälterbau, która w obiekcie po dawnym Fermstalu rozpoczyna produkcję zbiorników ze
stali szlachetnej. Wcześniej firma ta działała w Przeworsku.
W Stalowej Woli działa należąca do osoby fizycznej z Włoch firma Codogni, która wytwarza kule stalowe kute i kutowalcowane oraz zakład Iwamet, będący własnością
prywatnego inwestora z USA. Przedsiębiorstwo zajmuje się obróbką metali i produkcją
wyrobów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego. W należących do grupy Nowy

16 Skupienie przedsiębiorstw albo grono (cluster) charakteryzuje się m.in. obecnością firm wyspecjalizowanych w danej
branży, zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jaki i dużych podmiotów, powiązanych siecią współpracy
i nastawionych proeksportowo.
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Styl zakładach Chrom Styl (Jasło) odbywa się chromowanie (galwanizowanie) metalowych
elementów krzeseł.

2.1.9.

Produkcja mebli

Przemysł meblarski należy do branż wytwórczości w Polsce, które w porównaniu
do stanu z 1990 roku odznacza się dużym wzrostem produkcji oraz wysokim udziałem
w eksporcie. Za wzrost ten odpowiadały zarówno liczne firmy z polskim kapitałem, jak
i podmioty, w które zaangażował się kapitał zagraniczny. Co charakterystyczne, w stosunku do rozmieszczenia wszystkich zakładów branży w Polsce, inwestycje zagraniczne
skupiają się głównie w Polsce północnej i zachodniej (Domański 2001). We wschodnich
regionach kraju zaangażowanie inwestorów jest niewielkie, przy czym największą rolę
odgrywa województwo podkarpackie. Inwestycje zagraniczne w przemyśle meblarskim
sięgają w regionie 50 mln USD, czyli około 2% nakładów w przetwórstwo przemysłowe.
Rola kapitału zagranicznego w największym przedsięwzięciu w regionie – grupie
Nowy Styl – była głównie wspomagająca. Firma, założona w 1992 roku przez Adama
i Jerzego Krzanowskich przy wsparciu finansowym amerykańskiej rodziny Stern (40%
udziałów), jest przykładem podkarpackiego success story. Obecnie grupa, składająca się
z kilkunastu spółek, zlokalizowanych głównie na terenie województwa podkarpackiego,
ale także m.in. w Meksyku i na Ukrainie, jest europejskim liderem w produkcji krzeseł.
Główny zakład Nowego Stylu (ponad 1100 zatrudnionych) znajduje się w Krośnie. Mniejszą
fabrykę o podobnym profilu produkcji spółka otworzyła na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Stalowej Woli w 2001 roku. Z kolei w zakładzie produkcyjnym grupy w Besku
powstają najbardziej pracochłonne modele „z wyższej półki” z kolekcji Nowego Stylu
i firmy Bene Nowy Styl17. Zakład Produkcyjny Korczyna (do 2004 roku odrębna spółka
Fotel Styl) dostarcza tapicerkę i gąbkę tapicerską dla zakładów produkcji krzeseł.
International Computer Limited (ICL), wchodzący w skład japońskiej grupy Fujitsu
zainwestował w 1991 roku w trzy zakłady spółki Furnel zlokalizowane w Polsce, z czego
dwa w województwie podkarpackim – w Przemyślu i Jaśle. W 2004 roku Furnel został
przejęty przez giełdową spółkę Forte, w której mniejszościowym udziałowcem (24%
akcji) jest MaForm Holding z Zurychu. Innym dużym zakładem jest kolbuszowski KFMFurniture (meble dziecięce i młodzieżowe, łóżka drewniane), należący od trzynastu lat do
niemieckiej spółki Paidi. Mniejszościowego udziałowca zagranicznego posiadały ponadto
Rzeszowskie Fabryki Mebli Paged. Obecnie firma należy w 100% do kapitału polskiego.
Najnowszą inwestycją w branży jest nowy zakład brytyjskiej spółki CEFI (Central European
Furniture Industries), która otrzymała w 2005 roku zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE w Mielcu. Inwestycja ta pochłonęła dotąd około 1 mln USD.
17 Joint venture Nowego Stylu i austriackiej firmy Bene. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie.
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Odrębnym rodzajem produkcji zaliczanym do przemysłu meblarskiego jest produkcja siedzeń do pojazdów mechanicznych. Na terenie województwa znajdujemy jedną
dużą inwestycję tego typu. Jest to nowy zakład tapicerki samochodowej Lear Corporation,
założony w Jarosławiu w 2004 roku, w zmodernizowanych halach firmy dziewiarskiej
Jarlan. Jarosławski zakład kosztował amerykańską korporację co najmniej 10 mln USD.
Produkuje on głównie na potrzeby Fiata i Forda. Zakład ten, w którym zdecydowaną większość załogi stanowią kobiety, odegrał ważną rolę na miejscowym rynku pracy, przejmując
wielu pracowników upadłego Jarlanu. Lear w Jarosławiu, mimo że zlokalizowany jest na
terenie podsterfy SSE Euro-Park Mielec, nie korzysta z ulg podatkowych.

2.1.10. Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
Zaliczana w większości do przemysłu wysokiej technologii produkcja urządzeń
elektrycznych skupiła na terenie województwa około 40 mln USD inwestycji. Połowa
nakładów przypada na zaawansowane technologicznie fabryki, a druga na nieskomplikowaną produkcję wiązek elektrycznych do samochodów.
W 1998 roku, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu, oddał do użytku
swój zakład amerykański producent wiązek United Technologies Automotive, który rok
później został przejęty przez inny koncern z USA – Lear Corporation. Inwestycje w mielecki oddział Lear, produkujący głównie dla Forda, przekroczyły 20 mln USD. Z racji dużej
skali prowadzonej działalności i jednocześnie dużej pracochłonności tego typu produkcji
Lear Automotive w Mielcu, który zatrudnia obecnie około 1600 osób, należy do największych pracodawców na Podkarpaciu.
Założona przez Henryka Burego (obywatel niemiecki polskiego pochodzenia) firma
Bury produkuje na terenie SSE Euro-Park Mielec samochodowe zestawy głośnomówiące do
telefonów komórkowych oraz odbiorniki GPS. Przedsiębiorstwo to rozpoczęło działalność
w 1994 roku w Rzeszowie. Po relokacji na teren Mielca nastąpiła duża rozbudowa firmy.
Inwestycje zagraniczne w niewielkie zakłady specjalizujące się w osprzęcie elektrycznym i sprzęcie oświetleniowym znajdujemy w regionie przemyskim. Gold-Lamp
(przedłużacze, kable, wtyczki) założona w roku 1994 przez osoby fizyczne z Turcji otworzyła niewielką fabrykę w Łazach (gm. Radymno). W Przemyślu działa firma Selena C+Z+J
Technika Świetlna (udziałowcy z Niemiec).
Nakłady na produkcję instrumentów medycznych i optycznych wyniosły niespełna
2 mln USD zainwestowane w dwa niewielkie zakłady. Są to nowe przedsięwzięcia, warte
uwagi ponieważ w województwie nie było dotychczas większej tradycji w tej branży.
Polska filia niemieckiego B&M Optik wytwarza w Zaczerniu (gm. Trzebownisko) soczewki
i szkła optyczne. Na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Nowej Dębie działa firma
Bester Medical System, posiadająca udziałowców z USA.
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2.1.11. Pozostałe branże produkcyjne
Pojedyncze inwestycje przekraczające 1 mln USD znajdujemy na terenie województwa w przemyśle papierniczym, działalności wydawniczej i poligrafii oraz produkcji
butów. Wraz z trzema średniej wielkości inwestycjami w zagospodarowanie odpadów
oraz kilkoma mniejszymi przedsięwzięciami w produkcję odzieży otrzymujemy łączne nakłady na poziomie 32 mln USD, czyli mniej niż 1,5% inwestycji w przetwórstwie
przemysłowym.
Budująca silną pozycję na rynku prasy regionalnej w Polsce Orkla Media kupiła
w 1993 roku 25,5% udziałów rzeszowskiej oficyny R-Press, wydawcy Gazety Codziennej
Nowiny. Norweski inwestor w następnych latach zwiększał swe zaangażowanie, osiągając w 2005 roku 100% udziałów. Grupa niemieckich osób fizycznych jest właścicielem
rzeszowskiej spółki Geokart-International. Firma otworzyła w 2000 roku w Krasnem nową
drukarnię offsetową.
Oddział Mondi Packaging, korporacji z Republiki Południowej Afryki, uruchomił
w 1999 roku na terenie SSE w Mielcu zakład produkcji worków papierowych. Nakłady
inwestora w Mondi Bags Mielec (d. Frantschach IPP Mielec) przekroczyły już 12,5 mln
USD.
Jedyną firmą obuwniczą z kapitałem zagranicznym jest Schoenfabriek Helioform
International w Rzeszowie. W 1991 roku inwestor holenderski przejął miejscową Spółdzielnię Inwalidów, która wcześniej związana była z nim umowami o podwykonawstwo.
Niewielkie w regionie podkarpackim, nawet na tle pozostałych województw
Polski wschodniej, jest zaangażowanie zagranicznych inwestorów w produkcję odzieży.
Największa firma z obcym kapitałem to Weddpol w Rzeszowie (suknie ślubne). W Mielcu
działa firma First Company posiadająca udziałowców z Niemiec. Należący dawniej do
udziałowców z Austrii producent konfekcji damskiej Uni Mode z Leżajska, został kupiony
przez rzeszowską spółkę Conres z kapitałem polskim.

2.1.12. Zaopatrywanie w energię elektryczną
Na terenie województwa mieliśmy do czynienia z jedną nową wielką inwestycją,
która skupia około 90% ze 154 mln USD zainwestowanych w energetykę oraz z trzema
przejęciami starszych zakładów.
Amerykańska Enron Corporation zbudowała w Nowej Sarzynie elektrociepłownię
opalaną gazem ziemnym o mocy 116 Mwe i 70 MWt, która dostarcza energię elektryczną i ciepło dla miejscowych zakładów chemicznych oraz miast Nowa Sarzyna i Leżajsk.
Elektrociepłownia, której koszt sięgnął 140 mln USD jest po zakładach Kronospanu
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w Mielcu drugą największą inwestycją greenfield na terenie województwa podkarpackiego, a jednocześnie największym obiektem wzniesionym poza obszarem specjalnych stref
ekonomicznych.
Nabycie 85,4% udziałów Elektrociepłowni Mielec przez amerykański fundusz
inwestycyjny Dexia-FondElec Energy Efficiency and Emissions Reduction Fund18 miało
miejsce w 2001 roku. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez zagranicznego
udziałowca w latach 2002-2004 zmodernizowano i rozbudowano zakład, oddając do eksploatacji trzeci turbozespół parowy o mocy 20,4 MW wraz z chłodnią wentylatorową oraz
układami wyprowadzania mocy cieplnej i elektrycznej. Inwestycje amerykańskiej firmy,
która w południowej Polsce posiada także elektrociepłownię w Gorlicach przekroczyły już
15 mln USD. Wraz z przejęciem WSK PZL-Rzeszów w 2002 roku amerykańska korporacja
UTC stała się też właścicielem zakładowej elektrociepłowni.
Elektrociepłownia Kraków należąca do Electricité de France zapłaciła pół miliona dolarów w 2002 roku za 12,5% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC)
w Tarnobrzegu. Firma zainwestowała w przeciągu dwóch lat blisko 2 mln USD, stając się
w 2004 roku głównym udziałowcem PEC.

2.1.13. Budownictwo
Na tle pozostałych sektorów gospodarki zaangażowanie inwestorów zagranicznych
w budownictwo jest niewielkie. Do końca 2005 roku nakłady w branżę nie przekroczyły
10 mln USD. Ponad połowa inwestycji przypada na firmę Skanska. Szwedzki potentat budowlany przejął kontrolę nad dużymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w Rzeszowie oraz
w Rudnej Małej: Exbudzie Rzeszów, Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych
oraz Hydrobudowie Rzeszów. Dwie pierwsze zostały włączone w struktury firmy Skanska
i funkcjonują obecnie pod nazwą: Skanska Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie
oraz Skanska Oddział Budownictwa Drogowo-Mostowego w Rzeszowie. W Rudnej Małej
działa ponadto Skanska Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego w Rzeszowie. Udziały
w Hydrobudowie Rzeszów zostały przez Szwedów sprzedane w 2002 roku.
Średniej wielkości firmą jest zarejestrowana w Rzeszowie Polsko-Amerykańska
Inicjatywa Budowlana Maxbud, posiadająca mniejszościowego udziałowca z USA. W stolicy województwa oraz najbliższym sąsiedztwie działają ponadto mniejsze przedsiębiorstwa budowlane z kapitałem zagranicznym, głównie niemieckim, np. ISO-Mont Polen,
Inwod, Disa, Art-Decor. Wznoszenie domów w technologii Sunday oferuje zlokalizowana
w Głogowie Małopolskim amerykańska firma AmTech.

18 Fundusz ten jest własnością FE Clean Energy Group.
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2.2.

HANDEL

Nakłady przedsiębiorców zagranicznych w podkarpacki handel sięgnęły blisko
195 mln USD, czyli 7% inwestycji ogółem. Dwie trzecie tej sumy (116 mln USD) pochłonął handel detaliczny, jedną czwartą handel hurtowy, reszta przypada na stacje paliw
i stacje obsługi samochodów. Ponad połowę nakładów zrealizowano w okresie 2000-2005
(tab. 4).
Tabela 4.
Struktura inwestycji zagranicznych w działalność handlową według sekcji i działów PKD
w latach 1989-2005

PKD
G

Sekcja/Dział
Handel ogółem

Wartość
inwestycji
w mln USD
194,1

Odsetek
inwestycji
w danej sekcji
100,0

Odsetek
inwestycji
ogółem
7,1

52

handel detaliczny

116,5

60,0

4,3

51

handel hurtowy

47,0

24,2

1,7

50

sprzedaż detaliczna
paliw do pojazdów

30,5

15,7

1,1

Listę największych inwestorów w branży otwiera Tesco. Brytyjska firma wydała na
inwestycje w regionie ponad 36 mln USD, będąc tym samym największym inwestorem
pozaprzemysłowym. Niewiele mniej nakładów zaangażowała na Podkarpaciu niemiecka grupa Metro (34 mln USD). Pozostałe firmy inwestowały znacznie mniej – obiekt
w Rzeszowie kosztował francuski Leclerc 15 mln USD, nakłady firm British Petroleum
i Statoil na rozwój stacji paliw wyniosły między 10 a 12 mln USD. Inwestycje niemieckich
firm Kaufland i Plus Discount (grupa Tengelmann) oraz brytyjskiej Kingfisher to około 8 mln
USD. Niewiele ustępują im nakłady koncernu paliwowego Shell (7,5 mln USD) i jeszcze
jednej niemieckiej firmy Rewe. Jerónimo Martins (Portugalia) i Royal Ahold (Holandia)
zamykają listę największych inwestorów zagranicznych w podkarpackim handlu. Do grona tego dołączy w bieżącym roku francuska rodzina Mulliez, kontrolująca sieci Auchan
i Leroy Merlin.
Województwo podkarpackie, obok lubelskiego i podlaskiego jest regionem o najniższym zaangażowaniu kapitału zagranicznego w handlu detalicznym w Polsce. Na koniec
2005 roku sklepy należące do inwestorów zagranicznych stanowiły 0,6% łącznej liczby
sklepów (w Polsce 1,4%) posiadając 7,4% udziału w powierzchni sprzedaży – ponad dwukrotnie mniej niż średnio w kraju (rys. II). Brak wielkiego miasta, rozproszona sieć osadnicza
przy niskiej urbanizacji, niższa niż w innych regionach siła nabywcza społeczeństwa to zapewne główne powody małej atrakcyjności województwa dla wielkich sieci handlowych.
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Najwięcej nakładów przypada na sklepy wielkopowierzchniowe – ponad 83 mln
USD, które jednak w województwie podkarpackim pojawiły się stosunkowo późno.
Pierwsze hipermarkety19 otwarto w Rzeszowie w 2001 roku (E.Leclerc i Tesco). Ekspansja
dużych sklepów w innych miastach województwa rozpoczęła się trzy lata później, kiedy
zainaugurowały swoją działalność Tesco w Mielcu i Kaufland w Tarnobrzegu. Na koniec
2005 roku na terenie województwa było już 9 wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, z tego dwa miały charakter hurtowni samoobsługowych (Makro Cash & Carry
i Castorama). Poza francuskim Leclerc były to wyłącznie obiekty wzniesione przez inwestorów niemieckich - Metro (Real, Media Markt i Makro w Rzeszowie), Kaufland (Tarnobrzeg,
Sanok) oraz brytyjskich: Tesco (Rzeszów, Mielec) oraz Kingfisher (Castorama w Rzeszowie)
(tab. 5).
Tabela 5.
Hipermarkety i inne wielkopowierzchniowe obiekty handlowe wybudowane przez
inwestorów zagranicznych w województwie podkarpackim do końca 2005 roku
Nazwa

Miejscowość

Powierzchnia
sprzedaży w m2

Rok uruchomienia

Tesco

Rzeszów

8 000

2001

E.Leclerc

Rzeszów

5 000

2001

Media Markt

Rzeszów

b.d.

2003

Makro

Rzeszów

8 800

2004

Tesco

Mielec

5 000

2004

Kaufland

Tarnobrzeg

2 700

2004

Real

Rzeszów

8 000

2005

Castorama

Rzeszów

b.d.

2005

Kaufland

Sanok

b.d.

2005

Uwaga: Uwzględniono tylko obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2 500 m2.

Zagraniczni przedsiębiorcy na terenie województwa podkarpackiego inwestują
najczęściej w sklepy typu supermarket20 i dyskont21. Największą liczbą placówek (17)
dysponuje holenderski Ahold (supermarkety Albert). Sieć dyskontów Biedronka, rozwijana
19 Hipermarket – sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 2 500 m2 sprzedający żywność oraz inne towary konsumpcyjne
i artykuły przemysłowe.
20 Supermarket – sklep o powierzchni sprzedaży od 300 do 2 500 m2, najczęściej samoobsługowy, sprzedający
w większości żywność oraz inne produkty konsumpcyjne.
21 Sklep dyskontowy – sklep o powierzchni sprzedaży zwykle nie mniejszej niż 300 m2 sprzedający w większości żywność
oraz często inne produkty chemiczno-kosmetyczne o ograniczonym asortymencie i przy niskim poziomie obsługi.
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przez portugalskiego inwestora Jerónimo Martins, liczy o jedną placówkę mniej. Osiem
marketów Plus posiada w województwie niemiecka firma Tengelmann. Inna niemiecka
firma Lidl otworzyła już siedem sklepów – wszystkie po 2004 roku.
Warto zwrócić uwagę na różnice w strategiach lokalizacyjnych wymienionych sieci.
Sklepy Albert i Lidl obecne są wyłącznie w dziesięciu największych miastach województwa, podczas gdy blisko połowa Biedronek i Plusów zlokalizowanych jest w miastach
poniżej 20 tys. mieszkańców.
Pojedyncze obiekty, ale o dużej powierzchni w swojej klasie, prowadzą w województwie firmy Carrefour i Rewe. Francuski inwestor kupił w 2003 roku od rzeszowskiej
spółki Frac dwa supermarkety na terenie Rzeszowa. W obu obiektach, o powierzchni
1,7 tys. m2 oraz 1,5 tys. m2, powstały supermarkety Champion. Niemiecka Rewe uruchomiła z kolei w 2001 roku sklepy Minimal w Przemyślu i Mielcu. Ten ostatni został
zamknięty w 2005 roku, nie wytrzymując konkurencji nowo otwartego w bliskim sąsiedztwie hipermarketu brytyjskiej sieci.
Do niedawna w Tarnobrzegu, Sanoku i Dębicy funkcjonowały sklepy Rema 1000,
które należały do norweskiego inwestora Reitangruppen. Ta jedna z najdłużej działającej
w Polsce sieci – swój pierwszy sklep otworzyła w 1993 roku – wycofała się w roku 2003
z polskiego rynku. Część sklepów sprzedano Jerónimo Martins Dystrybucja, część innemu
inwestorowi zagranicznemu, a z reszty majątku utworzono sieć Twoje Sklepy Spożywcze
Delikatesy z polskim kapitałem. Z Polski wycofała się także austriacka firma Julius Meinl.
Posiadane sklepy, w tym supermarket w Stalowej Woli o powierzchni 600 m2, zostały
w 2005 roku przejęte przez Tesco.
Supermarkety kosmetyczne Rossmann (kapitał niemiecki) funkcjonują w Rzeszowie
i Tarnobrzegu. Sklepy meblowe Abra, kontrolowane od 2001 roku przez południowoafrykańską firmę JD Group, znajdują się w Dębicy, Rzeszowie, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
Deichmann-Obuwie prowadzi duży sklep w Przemyślu. Germanos, grecka sieć sklepów
z telefonami komórkowymi, posiada swe placówki w Rzeszowie i Mielcu, a kioski Relay
należące do francuskiego inwestora Materies Soufflet otwarto w Jarosławiu i Rzeszowie.
Firmy zaopatrzenia hurtowego wykazują dużą koncentrację w Rzeszowie. Na 54
zidentyfikowane placówki, 23 znajduje się w stolicy województwa, a kolejne 6 w miejscowościach położonych w odległości do 10 km od Rzeszowa. Z kolei w stacje paliw zagraniczni inwestorzy zainwestowali tylko w ośmiu największych miastach województwa
lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Centrum zaopatrzenia Makro Cash & Carry w Rzeszowie jest największą inwestycją w handel hurtowy na terenie województwa podkarpackiego. Oddany w 2004 roku
obiekt, o powierzchni użytkowej 14 tys. m2 kosztował wraz z działką ponad 10 mln
USD. Niewiele mniej wydał brytyjski Kingfisher na hipermarket budowlany Castorama
zlokalizowany również w Rzeszowie. Luis Manuel Conceição do Amaral (Portugalia) jest
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właścicielem 8 hurtowni Eurocash działających w Dębicy, Jaśle, Krośnie, Lesku, Mielcu,
Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Inwestor ten przejął hurtownie od Jerónimo Martins
w ramach tzw. wykupu menadżerskiego. Nomi, która wchodzi w skład grupy kapitałowej zarządzanej przez Enterprise Investors prowadzi dwa duże supermarkety budowlane
w Rzeszowie i Przemyślu.
Działająca w trzech województwach Polski południowej sieć wyspecjalizowanych
hurtowni alkoholi i napojów Damianex weszła w 2002 roku w skład Central European
Distribution Corporation – notowanej na giełdzie w Nowym Jorku. Damianex, który swoją centralę posiada w Przeworsku, ma na obszarze Podkarpacia także placówki
w Lubaczowie, Niebylcu (pow. strzyżowski), Tarnobrzegu i Sanoku. Swoją główną placówkę na terenie Polski posiada w Rzeszowie firma BWS (import i sprzedaż win). Centrum
dystrybucyjne żywności zlokalizowała w stolicy regionu szwedzka Lantmännen Axa
Poland (d. Schulstad).
TW Metals Polska, amerykański dystrybutor materiałów metalowych dla potrzeb
przemysłu lotniczego, petrochemicznego i energetycznego otworzyła w Rzeszowie pierwszą w Polsce placówkę w 2004 roku. Firma Textron Poland (Rzeszów) pełni ważną rolę
w dziedzinie zaopatrzenia strategicznego (strategic global sourcing) w Europie ŚrodkowoWschodniej dla kolejnego amerykańskiego koncernu branży lotniczej.
Znaczne nakłady, ponad 3 mln USD, poczyniła w stalowowolskiej Dresscie (ma
wyłączność na sprzedaż towarów Huty Stalowa Wola na świecie) firma Komatsu America
International. W lutym 2005 roku amerykański inwestor wycofał się z firmy sprzedając
51% swoich udziałów spółce HSW-Trading. Nakłady przekraczające 1 mln USD poniósł
ponadto Bimex-Böllhoff, posiadający mniejszościowego udziałowca z Niemiec. Firma,
która handluje metalowymi elementami złącznymi oddała w 2003 roku w Krzemienicy
(pow. łańcucki) zbudowaną od podstaw nową siedzibę. Jedno z kilkunastu biur sprzedaży, tzw. cross dock’ów prowadzi w Rudnej Małej amerykańska firma McLane. Również
w Rudnej Małej działa oddział austriackiego koncernu Brenntag, który zajmuje się handlem surowcami chemicznymi. Autodistribution International (Belgia) w październiku
2000 roku przejęło aktywa dwóch hurtowni motoryzacyjnych w Polsce, w tym Dakol
z Dębicy, stając się jedynym właścicielem tych firm. Ponadto w Rzeszowie działa kilkanaście innych oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych wyspecjalizowanych
w handlu hurtowym.
Inwestorzy zagraniczni na koniec 2005 roku byli operatorami 17 stacji paliw na terenie województwa podkarpackiego, ponadto kilka placówek na zasadzie franszyzy działało
pod szyldem międzynarodowych koncernów paliwowych. Liczba stacji paliw należących
do zagranicznych przedsiębiorców to zaledwie 3,5% wszystkich takich placówek funkcjonujących w województwie podkarpackim na koniec 2005 roku, czyli dwukrotnie mniej niż
przeciętna dla Polski (7,0%). Najliczniejszą siecią dysponuje British Petroleum – 13 placówek BP, z czego osiem to tzw. placówki partnerskie (franszyza), a dalsze trzy to przejęte
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w 2002 roku stacje niemieckiej sieci Aral. Najwięcej nowych obiektów wybudował Statoil.
Norweska firma prowadzi 7 stacji benzynowych, w tym dwie w Rzeszowie. Trzy stacje
w stolicy województwa, a ponadto po jednej w Tarnobrzegu i Nagawczynie (pow. dębicki)
posiada brytyjsko-holenderski koncern Shell.

2.3.

USŁUGI

W literaturze opisującej rozmieszczenie usług przyjęło się twierdzić za
W. Christallerem, że usługi wykazują dużą zależność od hierarchii osadniczej. Większą
siłą przyciągania inwestycji w usługach dysponują zwykle duże i średnie miasta.
Powyższa prawidłowość znajduje odzwierciedlenie również w przypadku województwa
podkarpackiego.
Ponieważ w województwie brak wielkiego ośrodka miejskiego, a największe miasto
liczy 160 tys. mieszkańców, inwestycje w usługi na tle np. sąsiedniego województwa małopolskiego są niewielkie. Na Podkarpaciu razem z handlem wynoszą zaledwie 11% ogółu
nakładów poniesionych przez firmy zagraniczne w województwie. W Małopolsce analogiczny odsetek wyniósł 39% (Domański i in. 2006). Rolę dużych miast w przyciąganiu inwestycji usługowych pokazuje zestawienie inwestycji w tej działalności w województwie
podkarpackim i małopolskim: liczący 756 tys. mieszkańców Kraków skupia 90% z 3 431
mln USD inwestycji, a Rzeszów odpowiednio 40% z 285 mln USD.
Największe inwestycje w usługach na Podkarpaciu miały miejsce w działalności teleinformatycznej i dotyczyły głównie nakładów na rozbudowę sieci i przejęcia operatorów
telefonii przewodowej i sieci kablowych działających na terenie województwa. Największe
nakłady poniósł holenderski fundusz UNP Holdings, który za pomocą kontrolowanej przez
siebie firmy Multimedia Polska przejął spółki grupy Telenet. Około 10 mln USD wydały
w regionie amerykańskie fundusze Central Europe Telecom Investments oraz EVL i inne
fundusze poprzez spółkę Emerita (zakup akcji spółek grupy Telenet) oraz kanadyjski Stream
Communications Network (przejęcia lokalnych sieci kablowych w Rzeszowie, Sanoku,
Brzozowie i Jaśle oraz rozwój sieci w Krośnie).
Charakterystyczną cechą regionu jest niemal kompletny brak inwestycji w działalności hotelarsko-gastronomicznej. W Małopolsce firmy zagraniczne zainwestowały w tę
sekcję ponad 230 mln USD, a na Podkarpaciu mniej niż 5 mln USD (tab. 6). Jedynymi
zagranicznymi placówkami gastronomicznymi działającymi w regionie są 4 restauracje
McDonald’s: w Rzeszowie, Krośnie i Dębicy-Nagawczynie. W województwie podkarpackim nie funkcjonują duże hotele należące do firm z udziałem kapitału zagranicznego.
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Tabela 6.
Struktura inwestycji zagranicznych w usługi według sekcji i działów PKD w latach 1989-2005

PKD

I

Sekcja/Dział

Wartość
inwestycji
w mln USD

Odsetek
inwestycji
w danej sekcji

Odsetek
inwestycji
ogółem

Usługi

91,3

100,0

3,3

transport i łączność

78,3

100,0

2,9

64

poczta i telekomunikacja

57,0

72,8

2,1

60

transport lądowy

20,0

25,5

0,7

63

działalność wspierająca i pomocnicza
dla transportu

1,3

1,7

0,0

K
72

obsługa nieruchomości i firm

5,9

informatyka i działalność pośrednia

5,7

100,0
96,6

0,2
0,2

H

hotele i restauracje

4,0

100,0

0,1

N

usługi w zakresie ochrony zdrowia
i opieki społecznej

1,7

100,0

0,1

J

pośrednictwo finansowe

1,5

100,0

0,1

2.3.1.

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

Województwo podkarpackie odznacza się relatywnie dużą liczbą sprywatyzowanych
przewoźników autobusowych. Pięć lokalnych przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji
Samochodowej działa dziś pod marką Connex. W sierpniu 2001 roku Connex objął po
51% udziałów w dwóch spółkach Skarbu Państwa: Przedsiębiorstwach Komunikacji
Samochodowej w Sanoku i Łańcucie. Dwa lata później zakupiono większościowy pakiet
akcji dwóch kolejnych spółek: PKS Sędziszów Małopolski i PKS Brzozów, a w 2004 roku
inwestor przejął pakiet kontrolny w PKS Mielec. Pięć wymienionych firm, zatrudnia w sumie 950 pracowników. Właścicielem Connex jest francuska grupa Veolia Environnement.
W regionie funkcjonuje około 10 zagranicznych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowo-logistycznych, w które zainwestowano w sumie 2,3 mln USD. Działają tu m.in.
znane firmy Raben i Wincanton Trans European. Agencje celne zarządzane przez joint
venture Polskich Kolei Państwowych i austriackiego Trade-Transu prowadzą działalność
przy terminalach przeładunkowych w Żurawicy i Medyce.
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Na obszarze regionu aktywne są wszystkie najważniejsze zagraniczne firmy kurierskie funkcjonujące w naszym kraju (DHL, Masterlink Express, TNT Express Worlwide,
UPS Polska) – zatrudniają one w sumie prawie 100 osób. W województwie podkarpackim
funkcjonują trzy duże firmy telefonii przewodowej z udziałem kapitału zagranicznego:
Telekomunikacja Polska i dwie spółki grupy Multimedia Polska (z siedzibami w Mielcu
i Dębicy oraz 11 oddziałami).
Spółki Multimedia Polska mają długą historię na terenie województwa podkarpackiego. Już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, często z inicjatywy gmin
samorządowych, działało na terenie województwa podkarpackiego kilku lokalnych operatorów telekomunikacyjnych (m.in. Polska Telefonika Wiejska w Mielcu, Telekomunikacja
Dębicka). W roku 1995 zarządzanie nimi przejęła firma Poland Telecom Operators (PTO).
Holenderska spółka PTO znalazła się na polskim rynku przy okazji poszukiwania inwestora strategicznego dla firmy Retel. Z czasem założono spółkę TeleNet Polska, zarządzającą
operacyjnie kilkoma niezależnymi operatorami telefonii stacjonarnej, do niedawna wchodzącymi w skład grup: PTO (Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Retel, Telefony Brzeskie,
TeleNet Mielec (dawne Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Centrala), Telekomunikacja
Dębicka, Telefony Rzeszowskie Teler, Środkowo-Zachodnie Telefony Polskie oraz Elektrim
Telekomunikacja (Telefonia Polska-Zachód, Elektrim TV-Tel). Na przełomie czerwca i lipca
2005 roku doszło do połączenia spółek TeleNet z firmą Multimedia Polska. Zdecydowana
większość udziałów w firmie Multimedia należy obecnie do holenderskiego funduszu inwestycyjnego UNP Holdings.
Interesująca jest szeroko zakrojona w województwie podkarpackim działalność
kanadyjskiej firmy Stream Communications – operatora Internetu i telewizji kablowej.
Funkcjonowanie w regionie przedsiębiorstwo to rozpoczęło od drugiej połowy 2000 roku,
gdy przejęło dotychczasowego rzeszowskiego operatora firmę Elektromontaż Rzeszów
Tele-Kab. Z początkiem sierpnia i września 2001 roku Stream Communications włączył
do swojego systemu kolejne sieci należące do tej pory do TVK Gim-Sat (Brzozów, Jasło,
Sanok), a w grudniu 2001 roku zakończył pierwszy etap budowy własnej sieci w Krośnie.

2.3.2.

Pośrednictwo finansowe

Nakłady inwestycyjne w placówki bankowe i ubezpieczeniowe są w województwie
podkarpackim małe i nie przekroczyły do końca 2005 roku 2 mln USD22. Obserwowana
duża różnica w wartości nakładów inwestycyjnych pomiędzy województwem małopolskim a podkarpackim wynika z braku przejęć banków mających siedzibę na terenie województwa przez przedsiębiorstwa zagraniczne przy umiarkowanej aktywności banków

22 Nakłady inwestorów zagranicznych na przejęcie polskich banków przypisywane są najczęściej ich centralom.
Podawane tu nakłady obejmują jedynie koszty otwarcia nowych placówek i modernizacji istniejących.
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zagranicznych w otwieranie nowych placówek. Porównując liczbę placówek bankowych
w firmach kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w odniesieniu do liczby mieszkańców, zauważamy między tymi regionami brak większych różnic – w Małopolsce działa
8,3 placówki na 100 tys. mieszkańców, a na Podkarpaciu – 7,7. W regionie Podkarpackim
niewiele jest jednak banków obsługujących klienta korporacyjnego i zamożnych klientów
indywidualnych. Tego typu oddziały mają w Rzeszowie: portugalski Bank Millenium (Bank
Millennium, Bankowość Przedsiębiorstw) i belgijski Kredyt Bank (Regionalne Centrum
Bankowości Korporacyjnej oraz Centrum Private Banking). W stolicy regionu działa również oddział belgijskiego Fortis Banku obsługujący małe i średnie przedsiębiorstwa. Usługi
bankowe są związane z liczbą ludności miasta i jego zaplecza, poziomem zamożności
mieszkańców ośrodka oraz obecnością silnych podmiotów gospodarczych. Przykładem tej
prawidłowości jest dominacja Rzeszowa (rys. III), wysoka pozycja Mielca i Stalowej Woli.
Ciekawy jest przypadek Przemyśla, gdzie jednym z głównych czynników obecności placówek bankowych jest pełniona przez miasto rola ośrodka nadgranicznego (miasta wrót).
W regionie funkcjonują oddziały dużych zagranicznych firm ubezpieczeniowych:
Amplico Life, Commercial Union, Generali, Alianz, Compensa i Winterthur. Najwięcej,
bo aż trzynaście placówek jest zlokalizowanych w Rzeszowie, trzy oddziały i filie działają
w Stalowej Woli, po dwa w Jarosławiu i w Krośnie.

2.3.3.

Pozostałe działalności usługowe

Nieco poniżej 6 mln USD wyniosły do końca 2005 roku inwestycje w działalność
związaną z obsługą nieruchomości i firm. Gros wydatków (5,7 mln USD) poniesiono tu
w firmach informatycznych. W listopadzie 1998 roku fundusz venture capital Enterprise
Investors zainwestował pierwsze znaczące środki w nabycie akcji producenta i integratora
systemów informatycznych Comp Rzeszów. Po kolejnej emisji akcji, zwiększył swój udział
w kapitale zakładowym spółki do ponad 50%. Łączne inwestycje w Comp Rzeszów do
stycznia 2005 roku (czasu wyjścia Enterprise Investors ze spółki) wyniosły 5 mln USD.
Rzadkością w województwie podkarpackim są zagraniczne centra produkcji oprogramowania. Wyjątkiem jest SoftSystem – amerykański producent oprogramowania dla szpitali
i laboratoriów medycznych.
W sektorze edukacyjnym na terenie regionu podkarpackiego znajdujemy niewielkie inwestycje zagraniczne w pojedyncze placówki. Empik – który należy do Eastbridge,
inwestora z Francji – prowadzi w Rzeszowie Szkołę Języków Obcych, a w Mielcu działa
Fundacja Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Rozwoju Gospodarczego, w której 33%
udziałów ma VHS Bildungswerk z Hannoweru.
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Mała jest aktywność firm zagranicznych w sektorze ochrony zdrowia. Jedynie niemiecki Geers, działający w 70 oddziałach na terenie całej Polski, ma swoje niewielkie
placówki na Podkarpaciu (Rzeszów, Przemyśl, Mielec).
W usługi wywozu nieczystości zainwestowała w Przemyślu francuska Sita Polska
należąca do koncernu Suez Environment. Niemiecki Schwander rozważa możliwość inwestycji w oczyszczalnię ścieków i zakład utylizacji odpadów w Radymnie.
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3. ZATRUDNIENIE W FIRMACH ZAGRANICZNYCH
Zatrudnienie w firmach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim osiągnęło na koniec 2005 roku 49,4 tys. osób. Rok wcześniej zatrudniały one
45,4 tys. osób, czyli w ciągu roku liczba zatrudnionych wzrosła o 8,8%. Liczba pracujących w firmach zagranicznych stanowi 9,5% ogółu zatrudnionych w województwie
poza rolnictwem. Wartość ta jest nieco niższa niż w województwie małopolskim, gdzie
firmy z kapitałem zagranicznym zatrudniały w 2004 roku 10,4% ogółu pracujących w tym
województwie (Domański i in. 2006). Co trzeci z zatrudnionych w firmach z kapitałem
zagranicznym w województwie podkarpackim pracuje w nowych firmach (greenfield)
otwartych przez zagranicznych inwestorów. W firmach gdzie zagraniczny przedsiębiorca
posiada co najmniej 50% udziałów pracuje 36,9 tys. osób.
Podobnie jak w przypadku inwestycji, w strukturze zatrudnienia zdecydowanie dominuje sektor przemysłowy. W przemyśle zatrudnionych było w 2005 roku 39,1 tys. osób,
czyli 79,1% ogółu zatrudnionych w firmach z kapitałem zagranicznym. Pozostałe 10,3 tys.
osób, czyli około 20%, pracowało w budownictwie, handlu i usługach.
Najwięcej osób w obrębie działalności przemysłowej pracuje przy produkcji sprzętu transportowego – 9,8 tys. Blisko 6 tys. osób znalazło zatrudnienie w produkcji wyrobów
z pozostałych surowców niemetalicznych (głównie szkła i wyrobów ze szkła), prawie tyle
samo pracuje w produkcji metali i wyrobów z metali. Około 4 tys. osób pracuje w firmach
zagranicznych zajmujących się produkcją wyrobów gumowych. Zatrudnieniem przekraczającym 2 tys. osób odznaczają się ponadto branże spożywcza, drzewna i meblarska
(tab. 7). Warto zwrócić uwagę, że w większości opisanych powyżej działów przemysłu
ich znaczący udział w strukturze zatrudnienia wynika z obecności inwestora zagranicznego w jednym dużym zakładzie przemysłowym, zatrudniającym powyżej tysiąca, dwóch,
a niekiedy powyżej trzech tysięcy osób. Spośród działalności usługowych najwięcej osób
pracuje w firmach zagranicznych w handlu (4,4 tys.), a następnie transporcie i łączności
(2,6 tys.) oraz w pośrednictwie finansowym (1,9 tys.).
Inwestycje w nowe zakłady (greenfield) przyczyniły się do powstania 16,6 tys.
miejsc pracy (33,7% ogółu zatrudnionych w firmach z kapitałem zagranicznym). Udział
poszczególnych branż jest tutaj podobny do inwestycji ogółem. W przemyśle powstało
12,2 tys. nowych miejsc pracy (73,6% ze wszystkich miejsc pracy w inwestycjach greenfield). W tworzeniu nowych miejsc pracy stosunkowo wysoki jest udział handlu (3,3 tys.,
czyli 20,0%). Wynika to z tego, że w przypadku inwestycji zagranicznych w działalność
handlową mamy raczej do czynienia z budową nowych obiektów handlowych niż przejmowaniem istniejących placówek. Dlatego średnio trzy osoby na cztery zatrudnione w placówkach handlowych z udziałem inwestorów zagranicznych pracują w nowo powstałych
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Tabela 7.
Struktura zatrudnienia w firmach zagranicznych w 2005 roku według sekcji i działów PKD
PKD
D
26
34
35
25
28
36
15
29
20
24
31
32
16
G

Sekcja/dział
przetwórstwo przemysłowe

Liczba
zatrudnionych
w tys.
38,8

produkcja wyrobów z pozostałych
surowców niemetalicznych
produkcja pojazdów
mechanicznych
produkcja pozostałego sprzętu
transportowego
produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych
produkcja metalowych wyrobów
gotowych
produkcja mebli, pozostała
działalność produkcyjna
produkcja artykułów spożywczych
i napojów
produkcja maszyn i urządzeń
produkcja drewna i wyrobów
z drewna
produkcja chemikaliów i wyrobów
chemicznych
produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej
produkcja sprzętu
i aparatury radiowej, telewizyjnej
i komunikacyjnej
produkcja wyrobów tytoniowych
handel

Odsetek
zatrudnienia
w danej sekcji

Odsetek
zatrudnienia
ogółem

100,0

78,4

6,0

15,5

12,2

5,7

14,6

11,4

4,1

10,6

8,3

4,0

10,4

8,1

3,3

8,5

6,7

2,8

7,3

5,7

2,7

6,9

5,4

2,6

6,6

5,2

2,4

6,1

4,8

1,6

4,2

3,3

1,6

4,0

3,2

0,8

2,0

1,6

0,3

0,9

0,7

4,4

100,0

9,0

52

handel detaliczny

2,7

61,8

51

handel hurtowy

1,5

32,6

I

transport, magazyny i łączność

2,6

100,0

5,5
2,9
5,2

64

poczta i telekomunikacja

1,4

53,5

2,8

60

transport lądowy

1,0

39,1

2,1

J
65

pośrednictwo finansowe

1,9

pośrednictwo finansowe
z wyjątkiem ubezpieczeń

100,0
1,8

3,8
95,6

3,6

F

budownictwo

0,7

100,0

1,4

K

obsługa nieruchomości i firm

0,4

100,0

0,8

74

pozostała działalność związana
z prowadzeniem interesów

0,4

89,4

0,7

E

zaopatrywanie w energię

0,3

100,0

0,7

H

hotele i restauracje

0,2

100,0

0,4

O

pozostała działalność usługowa

0,1

100,0

0,2

49,4

100,0

100,0

Ogółem
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obiektach. Natomiast w przemyśle zatrudnieni w nowo wybudowanych zakładach stanowią około 1/3 ogółu zatrudnionych w firmach tego sektora.
Rola inwestorów zagranicznych w łącznym zatrudnieniu w regionie w poszczególnych branżach jest zróżnicowana. Relatywnie największy udział – dwukrotnie większy niż
średnia w województwie (9,5%) – obserwujemy w przetwórstwie przemysłowym (25,4%)
i pośrednictwie finansowym (19,2%). W dziale transport, magazyny i łączność pracujący
w firmach z udziałem kapitału zagranicznego stanowią 9,6%. Udział inwestorów zagranicznych w pozostałych sekcjach jest mało znaczący – jedynie w przypadku handlu osiąga
wartość 4,4%. Podsumowując, w przemyśle i budownictwie co piąty pracownik pracuje
w firmie, w której udziały posiadają inwestorzy zagraniczni, natomiast w usługach – jedynie co trzydziesty.
Zważywszy na dominację działalności przemysłowej nie dziwi, że największymi
zagranicznymi pracodawcami są niemal wyłącznie zakłady przemysłowe. Spośród firm
usługowych jedynie Telekomunikacja Polska, która ma mniejszościowego udziałowca
zagranicznego, zatrudnia w regionie około 1000 osób23. Natomiast wśród przedsiębiorstw
przemysłowych z kapitałem zagranicznym, aż w dziesięciu z nich wielkość zatrudnienia
przekracza tę liczbę. Łącznie pracuje w nich 21 tys. osób, co stanowi 60% wszystkich
zatrudnionych w firmach przemysłowych z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim. Spośród wymienionych firm sześć posiada większościowego
udziałowca zagranicznego – są to rzeszowskie firmy WSK PZL-Rzeszów i Zelmer, ponadto
Firma Oponiarska Dębica, krośnieński Delphi, Federal Mogul z Gorzyc oraz działający
w mieleckiej SSE Lear Automotive. Pozostałe cztery przedsiębiorstwa: Krośnieńskie Huty
Szkła Krosno i Deco Glass, producent mebli Nowy Styl oraz dostawca systemów transportu
technologicznego PPH Transsystem posiadają mniejszościowych udziałowców zagranicznych. Kolejnych jedenaście firm przemysłu przetwórczego zatrudnia między 500 a 1000
osób. Z firm budowlanych z kapitałem zagranicznych najwięcej (nieco powyżej 500 osób)
zatrudniają spółki należące do szwedzkiej firmy Skanska.
Liderami w zatrudnieniu w handlu są spółki Tesco (760 osób) oraz Metro (620 osób).
Innymi ważnymi sieciami handlowymi zatrudniającymi w województwie podkarpackim
powyżej 200 osób są francuski hipermarket E.Leclerc oraz supermarkety Albert holenderskiej spółki Ahold i dyskonty Biedronka portugalskiej firmy Jerónimo Martins Dystrybucja.
W sprzedaży hurtowej duże zatrudnienie utrzymuje również sieć hurtowni alkoholi i napojów Damianex.
Blisko połowa zatrudnionych w branży transportowej i telekomunikacyjnej przypada
na regionalne oddziały Telekomunikacji Polskiej, której mniejszościowy pakiet kontroluje
France Telecom. Zatrudnienie w tej spółce w ciągu ostatnich kilku lat znacznie zmalało,
co jest wynikiem procesów głębokiej restrukturyzacji TP S.A. w całym kraju. Ważną firmą
23 Dane przybliżone, firma odmówiła udzielenia informacji na temat wielkości zatrudnienia w województwie
podkarpackim.
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z branży telekomunikacyjnej, choć zatrudniającą kilkakrotnie mniej osób niż TP S.A., jest
Multimedia Polska. W działalności transportowej na pierwszym miejscu wśród pracodawców znajduje się francuska spółka Veolia Transport, właściciel pięciu podkarpackich
przedsiębiorstw komunikacji samochodowej (lokalne spółki zachowały poprzednią nazwę
PKS Connex). Zatrudnia ona łącznie około 950 osób. Warto zwrócić uwagę, że województwo podkarpackie jest w skali kraju liderem w zakresie prywatyzacji Pekaesów z udziałem
inwestorów zagranicznych.
Największym pracodawcą w sektorze bankowym wśród podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego jest Bank Pekao, który połączy się wkrótce z drugim w regionie
pod względem liczby zatrudnienia bankiem BPH. Ponadto ważną rolę na rynku pracy
odgrywają Bank Gospodarki Żywnościowej i Kredyt Bank.
Udział inwestorów zagranicznych w pozostałych działalnościach usługowych
jest nieznaczny, stąd brak jest tam dużych pracodawców zatrudniających powyżej 250
osób. Z tych mniejszych, warto wymienić trzy firmy, które zatrudniają po około 100 osób:
producenta oprogramowania Softsystem, spółkę Geokart-International oferującą usługi
kartograficzne oraz zajmującą się głównie wywozem nieczystości Przemyską Gospodarkę
Komunalną Sita.
Koncentracja przestrzenna zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego jest wysoka. Aż dwie trzecie pracujących w nich osób zatrudnionych jest na terenie
pięciu powiatów: miast Rzeszowa (11,3 tys.) i Krosna (8,8 tys.), a dalej w trzech powiatach ziemskich: mieleckim (5,5 tys.), dębickim (4,2 tys.) i stalowowolskim (2,9 tys.). Nieco
powyżej 2 tys. osób zatrudniają firmy z udziałem kapitału zagranicznego w powiatach
sanockim, jarosławskim i łańcuckim. Natomiast w powiatach południowo-wschodniej
części województwa (powiaty leski, brzozowski, strzyżowski, lubaczowski, przemyski
i bieszczadzki) zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym jest bardzo niskie i nie
przekracza 400 osób.
Największy udział firm zagranicznych w lokalnym rynku pracy ma miejsce w Krośnie
(36,0% ogółu pracujących poza rolnictwem), z tym, że trzeba pamiętać, że w trzech dużych
zakładach w tym mieście inwestorzy zagraniczni mają jedynie mniejszościowe udziały.
Duży udział w zatrudnieniu mają firmy zagraniczne w powiatach: mieleckim – 20,1%
(wyraźny wpływ specjalnej strefy ekonomicznej), tarnobrzeskim – 19,4% (szczególnie
widoczna jest dominacja firmy Federal Mogul w gminie Gorzyce), łańcuckim – 17,3%,
dębickim – 16,5% i mieście Rzeszowie – 16,3%. W powiatach sanockim, jarosławskim
i stalowowolskim ich udział wynosi 11-12%. W pozostałych powiatach, a zwłaszcza w wymienionych wcześniej powiatach południowo-wschodniej części województwa, udział
firm zagranicznych jest dużo niższy od średniej wojewódzkiej (rys. IV). Zróżnicowanie
zatrudnienia w firmach zagranicznych na poziomie gmin jest o wiele większe. Na szczególną uwagę zasługują miejscowości, w których udział jednego lub kilku inwestorów za-
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granicznych jest szczególnie wysoki – obok wspomnianych wcześniej Gorzyc, wymienić
można miasta Jarosław i Dębicę.
Mając na uwadze opisany powyżej przestrzenny rozkład zatrudnienia w firmach
z kapitałem zagranicznym oraz ich udział w zatrudnieniu w poszczególnych powiatach,
warto przyjrzeć się pokrótce, jaki wpływ mają inwestycje zagraniczne na regionalny i lokalny rynek pracy. Ich oddziaływanie, pozytywne lub negatywne, widoczne jest w największej mierze w przypadku tworzenia lub likwidacji miejsc pracy. Poprawa lub pogorszenie
sytuacji na lokalnym rynku pracy widoczne jest w szczególności tam, gdzie inwestor jest
głównym pracodawcą. Z drugiej strony wpływ inwestycji zagranicznych rozpatrywać
można poprzez ich działania w zakresie podnoszenia jakości miejsc pracy.
Szczególnie pozytywną rolę odgrywają miejsca pracy tworzone w inwestycjach
greenfield, czyli w nowo otwieranych zakładach produkcyjnych i placówkach usługowych.
Jak już wspomniano wcześniej, w województwie podkarpackim powstało w nich dotychczas 16,6 tys. miejsc pracy. Szczególnym przykładem oddziaływania tego typu inwestycji
na lokalny rynek pracy jest specjalna strefa ekonomiczna w Mielcu, gdzie nowe inwestycje
przemysłowe kapitału zagranicznego przyczyniły się do odwrócenia niekorzystnej sytuacji
na lokalnym rynku pracy (Dziemianowicz i in. 2000, Gwosdz, Kwiecińska 2005).
Dużo większe kontrowersje wywołują natomiast działania inwestorów zagranicznych w przejmowanych przez nich istniejących już zakładach pracy, gdzie regułą jest raczej zmniejszanie liczby zatrudnionych. Przejmowane zakłady przechodzą
zwykle proces restrukturyzacji, dzięki której stają się bardziej konkurencyjne, uzyskując wyższy poziom produkcji przy zmniejszonym zatrudnieniu, a tym samym niższe
koszty pracy. Takie działania podejmowała większość inwestorów zagranicznych,
którzy zdecydowali się kupić na terenie województwa podkarpackiego dawne zakłady
państwowe. Obniżenia zatrudnienia dokonali m.in. tacy ważni lokalni pracodawcy
jak Firma Oponiarska Dębica, Delphi Krosno, Federal Mogul Gorzyce czy Sokołów
– w Jarosławiu (d. Zakłady Mięsne Jarosław). Inwestorzy zagraniczni wprowadzają
nowocześniejsze technologie, dążą do zwiększenia wydajności pracy oraz decydują
się na wprowadzenie węższej specjalizacji produkcji, rezygnując z mniej opłacalnych
jej działów. Niekiedy zdarza się, że zwalniani pracownicy przechodzą do wydzielonych spółek współpracujących z zatrudniającą ich wcześniej firmą. Przykładem takich
działań może być amerykańska firma Owens Illinois, która w 1993 roku przejęła Hutę
Szkła Jarosław (obecnie O-I Polska), redukując zatrudnienie z 1471 osób do 640 osób.
Spośród zwalnianych, 400 osób trafiło do spółek wydzielonych z firmy, a pozostałym
firma zapewniała odprawy, a także doradztwo dla tych, którzy planowali założenie
własnych firm (Sobala-Gwosdz 2000).
Zwolnienia dotykają najczęściej najmniej wykwalifikowanych pracowników fizycznych. W województwie podkarpackim mamy również do czynienia, w przypadku kon-
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solidacji w ramach grup kapitałowych, z likwidacją stanowisk pracy kadry zarządzającej
i administracyjnej. Część kompetencji pozaprodukcyjnych kilku podkarpackich firm zostało przekazane centralom mającym swoje siedziby w dużych miastach poza regionem lub
na terenie głównego zakładu. Decyzje o przeniesieniu zarządów firm podjęto w przypadku
Zakładów Mięsnych Jarosław, które w ramach grupy Sokołów zarządzane są z Warszawy.
Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku firm Alima Gerber i Van Pur, których zarządy również zostały przeniesione do stolicy oraz Delphi Krosno, zarządzanej obecnie
z Krakowa. Takie decyzje nowych inwestorów wynikają z mniej korzystnych warunków,
jakie oferuje im województwo podkarpackie: słabszej dostępności kadry menedżerskiej,
słabszego rozwoju usług otoczenia biznesu oraz peryferyjnego położenia.
Jeszcze większym problemem dla lokalnego rynku pracy może być zamknięcie
zakładu wchodzącego w skład międzynarodowego koncernu. Inwestorzy zagraniczni
posiadający kilka zakładów, decydując się na reorganizację struktury firmy, zamykają zakłady najmniejsze, peryferyjne lub znacznie oddalone od centrali. Przykładem tego typu
działań inwestorów zagranicznych na terenie województwa podkarpackiego może być
zamknięcie cukrowni w Przeworsku przez niemiecki koncern Südzucker, który zdecydował się skoncentrować swoją działalność w cukrowni w Ropczycach. Natomiast Grupa
Żywiec, kontrolowana przez holenderski koncern Heineken, zamknęła w 2001 roku browar w Łańcucie, jednocześnie rozbudowując browar w Leżajsku. LU Polska (należąca do
Danone), po przejęciu zakładu herbatników San w Jarosławiu nosiła się z zamiarem jego
zamknięcia. Protesty załogi spowodowały odstąpienie inwestora od tego planu, niemniej
jednak znacznie ograniczono działalność jarosławskiej filii na rzecz zakładu LU Polska
w Płońsku.
Pomimo występującego często zjawiska redukcji zatrudnienia przez inwestorów
zagranicznych, trzeba również zwrócić uwagę na poprawę jakości zachowanych przez
nich miejsc pracy. Z reguły miejsce pracy, które nie zostały zlikwidowane, a także miejsca
w nowo budowanych zakładach, odznaczają się większą pewnością zatrudnienia. Dane
Głównego Urzędu Statystycznego oraz dotychczasowe badania inwestycji zagranicznych
w kraju (Jarosz 1996, Domański 2001) i w regionie (m.in. Sobala-Gwosdz 2005, Gwosdz,
Kwiecińska 2005) wskazują, że płace w firmach z kapitałem zagranicznym są wyższe niż
średnie płace w gospodarce i zwykle wyższe niż przeciętne wynagrodzenia na lokalnym
rynku pracy. Wyższe płace powiązane są jednocześnie ze wzrostem wydajności pracy
w tych zakładach. Znaczne nakłady w firmach z kapitałem zagranicznym przeznaczone
są na poprawę warunków pracy oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników (Cukrowski,
Jakubiak 2004). Inwestycje zagraniczne w regionie sprawiły również, że wielu wykwalifikowanych pracowników z województwa podkarpackiego znalazło pracę w pobliżu miejsca
zamieszkania. Dzięki temu chociaż częściowo zahamowano odpływ absolwentów uczelni
technicznych z regionu. Nie dziwi zatem fakt, że opinie pracowników firm z kapitałem
zagranicznym o swoich miejscach pracy są raczej pozytywne. Na dobrą sytuację firm
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z kapitałem zagranicznym wskazują również oceny kondycji firm regionu rzeszowskiego
przeprowadzone przez NSZZ Solidarność na początku 2004 roku. W opinii związkowców
sytuacja większości firm (24 z 28 badanych) kontrolowanych przez kapitał zagraniczny
jest dobra.
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4. KRAJE POCHODZENIA KAPITAŁU
Znajomość krajów, z których pochodzą najważniejsi inwestorzy wydaje się być
istotna z kilku powodów. Po pierwsze jest ona ważna z punktu widzenia budowania strategii przyciągania dużego kapitału zagranicznego. Po drugie może ona pokazać, że małe
i średnie inwestycje są rezultatem działania firm pochodzących głównie z jednego kraju.
Interesująca wydaje się być także odpowiedź na pytanie o istnienie specyfiki poszczególnych regionów i sektorów w zakresie krajów, z których pochodzą inwestorzy.
Analizując strukturę inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim pod
kątem kraju pochodzenia, odnotowujemy dominację kapitału z USA (tab. 8). Inwestorzy
ze Stanów Zjednoczonych (1 239 mln USD) wydali więcej niż razem wzięci przedsiębiorcy z czterech kolejnych krajów: Niemiec (380 mln USD), Austrii (334 mln USD), Francji
(191 mln USD) i Wielkiej Brytanii (136 mln USD). W porównaniu z całą Polską niskie są
na Podkarpaciu inwestycje holenderskie – 13,8% ogółu inwestycji w Polsce i 2,7% w województwie podkarpackim), włoskie (5,1% i 2,3%) i belgijskie (3,6% i 0,2%). Śladowe są
nakłady firm z krajów sąsiadujących z regionem: Ukrainy i Słowacji.
Firmy z kapitałem ze Stanów Zjednoczonych dominują również w strukturze zatrudnienia skupiając 22,3 tys. osób czyli 45,0% ogółu zatrudnionych. Przedsiębiorstwa z kolejnych trzech krajów (Niemcy, Holandia, Francja) zatrudniają razem 18,3 tys. pracowników
(tab. 9). W pierwszej dziesiątce największych pracodawców znalazło się aż siedem firm
posiadających udziałowców amerykańskich (w kolejności alfabetycznej): Delphi Krosno,
Federal Mogul, Firma Oponiarska Dębica, Lear Automotive (EEDS) Poland, Nowy Styl,
WSK PZL-Rzeszów, Zelmer. Powyższe przedsiębiorstwa skupiają ponad 2/3 ogółu zatrudnionych w firmach z kapitałem z USA.
Kapitałochłonność inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim jest
nieco niższa niż w regionie małopolskim (78,6 tys. USD) i wynosi 52,1 tys. USD na 1 zatrudnionego. Największe wydatki, sięgające 360 tys. USD na 1 zatrudnionego w stosunku
do stworzonych miejsc pracy charakteryzują inwestorów austriackich. Główną przyczyną
wysokiego stopnia kapitałochłonności inwestycji pochodzących z Austrii jest aktywność
firmy grupy Kronospan w Mielcu, gdzie wydano niemal 500 tys. USD na 1 zatrudnionego.
Ponadprzeciętną kapitałochłonnością odznaczają się również firmy szwedzkie, brytyjskie
i norweskie (103-116 tys. USD na 1 zatrudnionego). Wśród krajów pozaeuropejskich
wysokimi nakładami inwestycyjnymi mogą pochwalić się firmy południowoafrykańskie,
głównie za przyczyną inwestycji Mondi Bags (d. Frantschach IPP) w SSE Euro-Park Mielec.
Kapitałochłonność inwestycji amerykańskich (56 tys. USD na 1 zatrudnionego) nieco przekracza średnią dla regionu. Firmy niemieckie skupiają 16,9% inwestycji i 21,7% ogółu
zatrudnienia w regionie. Wysokie zatrudnienie przy relatywnie niskich inwestycjach zagranicznych wykazują: Deco Glass – huta szkła gospodarczego i oświetleniowego w Krośnie,
Transsystem z Woli Dalszej oraz mielecki Bury. Przedsiębiorstwa z Holandii, Finlandii,
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Tabela 8.
Struktura inwestycji zagranicznych w latach 1989-2005 według krajów pochodzenia oraz
rodzaju działalności

Kraj

Europa

Inwestycje
ogółem

Przemysł
i budownictwo

Handel

Usługi

mln
USD

%

mln
USD

%

mln
USD

%

mln
USD

%

1 359,3

49,9

1 126,3

46,1

182,1

93,8

50,5

55,3

Niemcy

380,6

14,0

313,7

12,9

65,9

34,0

0,9

1,0

Austria

333,5

12,2

330,6

13,5

2,1

1,1

0,8

0,9

Francja

191,3

7,0

143,4

5,9

26,9

13,9

21,0

23,0

Wielka Brytania

136,1

5,0

79,4

3,3

56,6

29,1

0,2

0,2

Szwecja

80,6

3,0

80,6

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Holandia

72,8

2,7

37,2

1,5

8,9

4,6

26,8

29,3

Włochy

62,1

2,3

61,6

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Szwajcaria

34,3

1,3

34,0

1,4

0,1

0,1

0,2

0,2

Norwegia

21,0

0,8

9,6

0,4

11,4

5,9

0,0

0,0

Dania

17,8

0,7

17,8

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Portugalia

9,3

0,3

0,0

0,0

9,3

4,8

0,0

0,0

Finlandia

6,7

0,2

6,7

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Belgia

6,6

0,2

5,7

0,2

0,5

0,3

0,3

0,4

Hiszpania

5,8

0,2

5,6

0,2

0,0

0,0

0,2

0,2

Ameryka Północna
USA
Kanada
Azja
Japonia
Pozostałe kraje

1 272,5

46,7

1 222,0

50,1

9,8

5,1

40,7

44,5

1 239,4

45,5

1 198,7

49,1

9,8

5,1

30,9

33,9

33,0

1,2

23,3

1,0

0,0

0,0

9,7

10,6

18,0
15,3
70,6

0,7
0,6
2,6

18,0
15,3
69,8

0,7
0,6
2,9

0,0
0,0
0,8

0,0
0,0
0,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Australia

56,7

2,1

56,7

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

RPA

13,9

0,5

13,1

0,5

0,8

0,4

0,0

0,0

Instytucje
międzynarodowe

3,3

0,1

3,3

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Brak informacji
o kraju pochodzenia

3,0

0,1

1,4

0,1

1,4

0,7

0,2

0,2

2 726,6

100,0

2 440,7

100,0

194,1

100,0

91,3

100,0

Ogółem
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Belgii, Portugalii i Włoch reprezentują relatywnie pracochłonne gałęzie gospodarki: przemysł obuwniczy (holenderski Schoenfabriek Helioform International), metalowy (włoskie
Codogni), produkcję farb i żywic (fiński TBD) oraz handel detaliczny (supermarkety Aholda
i Jerónimo Martins). Niskie nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego pracownika
w sektorze bankowym na Podkarpaciu wynikają głównie z olbrzymiego udziału inwestycji
realizowanych w centralach położonych poza województwem podkarpackim.
Mali i średni inwestorzy zagraniczni24 wykazują w województwie podkarpackim
przeciętną aktywność na tle kraju. Ponieśli oni w województwie podkarpackim 5,4%
ogółu zagranicznych wydatków inwestycyjnych (6,5% w Polsce). W przypadku małych
i średnich inwestycji przeważa kapitał niemiecki i amerykański, co stanowi w sumie 46,7%
ogółu inwestycji (tab. 10). Najwięcej firm (56) pochodzi z Niemiec. Często są to przedsięwzięcia joint venture z lokalnymi przedsiębiorcami. Spore inwestycje ponieśli ponadto
mali i średni inwestorzy włoscy (np. Curvet) oraz francuscy i portugalscy. Niewiele jest
małych i średnich inwestycji brytyjskich.
Biorąc pod uwagę nakłady w nowe zakłady zwraca uwagę wysoka aktywność kapitału austriackiego (ponad 280 mln USD), co jest jednak zasługą jednego dużego inwestora.
Duże nakłady ponieśli też przedsiębiorcy z Niemiec (239 mln USD). Nakłady kapitału
niemieckiego w inwestycje greenfield wiążą się z działalnością 22 firm, z których 3 największe (Stahlschmidt & Maiworm, Kirchhoff i Metro), wydały na inwestycje greenfield
w sumie około 140 mln USD.
Patrząc pod kątem zróżnicowania pochodzenia kapitału według sektorów działalności zwraca uwagę znaczący udział firm amerykańskich w sektorze przemysłowym – sięga on 47,2%. Wynika to głównie z aktywności czterech dużych inwestorów: Goodyear,
United Technologies Corporation, Enron Corporation i Owens Illinois. W sumie stanowią
one 55% ogółu amerykańskich inwestycji w przemyśle. Produkcyjny charakter mają również inwestycje austriackie (fabryki należące do Kronospan Holdings i inwestycje Brau
Union w browarze w Rakszawie z lat 2000-2003). Sięgające razem 155 mln USD nakłady firm szwedzkich, australijskich i duńskich zostały poniesione wyłącznie w przemyśle.
Przykładami mogą być tu wysokie wydatki poniesione przez Lantbrukarnas Ekonomi w zakładach mięsnych w Jarosławiu oraz Alcro Beckers w dębickiej fabryce farb i lakierów.
Podobna koncentracja inwestycji w sektorze przemysłowym (w sumie 18 mln USD) ma
miejsce w przypadku firm azjatyckich.
Handlową specyfikę wykazują inwestycje niemieckie (grupa Metro) i brytyjskie
(Tesco, British Petroleum, Kingfisher), których udział w ogóle inwestycji w sektorze przekracza 60%. Inwestycje portugalskie są również silnie skoncentrowane w handlu i dystrybucji (hurtownie firmy Eurocash i sklepy Jerónimo Martins Dystrybucja). W porównaniu
z przemysłem ponadprzeciętnie wysokie są nakłady kapitału francuskiego (E.Leclerc,
24 Przez małego inwestora rozumiemy podmiot który zainwestował mniej niż 1 mln USD, za średniego firmę lub osobę
fizyczną, która poniosła nakłady pomiędzy 1-5 mln USD.
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Tabela 9.
Zatrudnienie w spółkach z udziałem zagranicznym według krajów pochodzenia kapitału

Kraj

Europa

Liczba
zatrudnionych
w tys.

26,0

Liczba
zatrudnionych
w tys. w firmach
z dominującym
udziałem kap.
zagr.

%

52,6

17,5

Inwestycje
w tys. USD
na 1
zatrudnionego

52,3

Niemcy

9,3

18,8

6,2

40,9

Holandia

5,3

10,7

1,4

13,7

Francja

3,7

7,5

2,4

51,4

Włochy

2,1

4,3

2,1

29,4

Wielka
Brytania

1,2

2,5

1,2

110,5

Austria

0,9

1,9

0,9

359,4

Szwecja

0,7

1,4

0,6

115,8

Dania

0,6

1,2

0,6

29,7

Szwajcaria

0,5

1,0

0,5

71,4

Finlandia

0,5

0,9

0,5

14,5

Ameryka
Północna

22,8

USA
Kanada
Azja

46,1

55,8

22,3

45,0

18,3

55,7

0,5

1,1

0,5

60,2

0,4

Japonia

18,9

0,9
0,3

0,4
0,6

42,0
0,3

55,9

Pozostałe
kraje

0,1

0,2

0,1

625,1

Brak
informacji
o kraju
pochodzenia

0,1

0,1

0,0

41,0

49,4

100,0

36,9

55,1

Ogółem
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Auchan, Leroy Merlin). Wydatki kapitału amerykańskiego nie przekraczają w handlu wartości 10 mln USD.
Aż 86,2% inwestycji poniosły w usługach (poza handlem) firmy amerykańskie, holenderskie i francuskie. Warto zauważyć, że 72% inwestycji amerykańskich i holenderskich
w sektorze usług stanowią inwestycje w spółki należące obecnie do grupy Multimedia
Polska, a 82% wydatków francuskich poniosła Veolia Transport w związku z przejęciami
przedsiębiorstw PKS. W porównaniu z Małopolską niewielka jest w województwie podkarpackim aktywność funduszy inwestycyjnych z Izraela.
Tab. 10.
Struktura małych i średnich inwestycji zagranicznych według kraju pochodzenia kapitału
Inwestycje ogółem
Kraj
mln USD
Europa

%

101,1

68,4

Niemcy

34,7

23,5

Francja

16,7

11,3

Włochy

16,3

11,1

Portugalia

5,9

4,0

Hiszpania

5,8

3,9

Dania

5,1

3,5

Szwecja

4,5

3,1

Belgia

2,9

1,9

Austria

2,8

1,9

Wielka Brytania

2,3

1,5

Holandia

1,9

1,3

Ameryka Północna

35,1

USA
Azja

23,8
34,3

5,1

23,3
3,7

Korea

2,4

1,6

Japonia

1,6

1,10

Międzynarodowy

3,2

2,1

Brak informacji o kraju pochodzenia

3,0

2,0

147,4

100,0

Ogółem
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5. ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Poszczególne miejsca w przestrzeni geograficznej mają różną siłę przyciągania
mobilnego kapitału. W literaturze funkcjonuje pojęcie „lepkości miejsc” (sticky places)
obrazujące fakt różnej atrakcyjności poszczególnych obszarów dla inwestorów (Markusen
1996). Jedne miejsca skupiają znaczne nakłady inwestycyjne (są „lepkie” dla kapitału),
podczas gdy inne są przez inwestorów omijane. Dlatego poznanie geografii inwestycji zagranicznych w skali kraju czy regionu jest istotne o tyle, że pozwala określić m.in. wpływ
jaki mają one na zróżnicowania w rozwoju gospodarczym. Rodzi się pytanie, czy w wyniku działalności zagranicznego kapitału dochodzi do zwiększania się różnic poziomu
rozwoju na danym obszarze, czy też do ich niwelowania? Po wtóre, z punktu widzenia
konkurencyjności regionu ważne jest określenie, czy inwestycje zagraniczne wzmacniają
istniejące lub tworzą nowe skupienia działalności gospodarczych (clusters) o dużych lokalnych i regionalnych efektach mnożnikowych.
Należy pamiętać, że inwestycje zagraniczne w zależności od ich typu (przejęcia
lub prywatyzacje, albo nowe zakłady) mogą powielać istniejące rozmieszczenie obszarów aktywności gospodarczej, albo tworzyć nowe układy. Ten ostatni przypadek zachodzi
głównie wtedy, gdy na skutek uwarunkowań zewnętrznych jakieś terytorium staje się nagle
atrakcyjne. Najczęściej dotyczy to sytuacji regionów i obszarów nadgranicznych, a także
regionów, które zyskują szczególne preferencje, np. przywileje podatkowe.
Pięć powiatów województwa podkarpackiego – mielecki, miasto Rzeszów, dębicki,
leżajski i jarosławski, których udział w liczbie ludności województwa nie przekracza 30%,
skupia aż 70% inwestycji zagranicznych. Każdy z tych powiatów reprezentuje odmienny
typ. Mielec, który przyciągnął najwięcej inwestycji – 523 mln USD, zawdzięcza swoją pozycję nowym przedsięwzięciom przyciągniętym tu działaniem miejscowej specjalnej strefy
ekonomicznej. Rzeszów, oprócz inwestycji przemysłowych, odzwierciedla dużą atrakcyjność największego rynku zbytu województwa dla nowych inwestycji w handlu i usługach,
przy dominacji inwestycji w sprywatyzowanych firmach. Duże inwestycje w powiatach
dębickim i leżajskim to wynik prywatyzacji, a następnie dodatkowych nakładów w firmach
funkcjonujących tu przed 1990 rokiem. Sytuacja w powiecie jarosławskim jest podobna,
przy czym mamy tu do czynienia z jedną dużą inwestycją greenfield.
Nakłady inwestycyjne powyżej 50 mln USD miały miejsce w kolejnych 6 powiatach
– najwięcej w krośnieńskim (134 mln USD) oraz stalowowolskim (128 mln USD), poza tym
w ropczycko-sędziszowskim, tarnobrzeskim, łańcuckim i sanockim. Razem 11 wymienionych powiatów, skupia ponad 90% wszystkich inwestycji, przy udziale w liczbie ludności
niewiele przekraczającym 50%.
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Tabela 11.
Inwestycje i zatrudnienie w firmach z kapitałem zagranicznym w województwie
podkarpackim w latach 1989-2005 według powiatów
Wartość inwestycji
Lp.

Powiat

mln USD

%

Liczba zatrudnionych

USD na
mieszkańca*

tys. osób

%

Odsetek
ogółu
pracujących
poza
rolnictwem**

1.

mielecki

523,1

19,2

3 929

5,6

11,2

20,18

2.

Rzeszów

484,9

17,8

3 051

11,3

22,8

16,30

3.

dębicki

324,0

11,9

2 447

4,2

8,4

16,47

4.

leżajski

304,2

11,2

4 393

0,8

1,6

7,88

5.

jarosławski

262,5

9,6

2 148

2,2

4,4

12,13

6.

Krosno

134,0

4,9

2 791

8,8

17,8

35,98

7.

stalowowolski

127,7

4,7

1 166

2,9

5,8

11,20

8.

ropczyckosędziszowski

87,6

3,2

1 231

0,8

1,6

8,37

9.

tarnobrzeski

86,1

3,2

1 598

1,5

3,0

19,36

10.

łańcucki

82,7

3,0

1 067

2,0

4,1

17,31

11.

sanocki

62,0

2,3

655

2,3

4,7

12,31

12.

rzeszowski

49,9

1,8

288

1,2

2,3

6,78

13.

jasielski

49,8

1,8

431

1,5

2,9

7,18

14.

niżański

34,8

1,3

518

0,6

1,2

9,18

15.

przeworski

28,2

1,0

358

0,4

0,9

4,23

16.

Przemyśl

22,3

0,8

330

0,7

1,4

4,09

17.

Tarnobrzeg

21,9

0,8

438

1,0

2,0

9,11

18.

kolbuszowski

14,4

0,5

234

0,4

0,9

6,88

19.

brzozowski

9,1

0,3

139

0,3

0,6

4,21

20.

lubaczowski

7,8

0,3

135

0,1

0,2

1,18

21.

leski

3,4

0,1

127

0,3

0,7

8,53

22.

strzyżowski

3,0

0,1

49

0,1

0,2

1,96

23.

krośnieński

2,0

0,1

18

0,5

1,0

4,31

24.

bieszczadzki

1,0

0,0

47

0,0

0,0

0,47

25.

przemyski

0,4

0,0

6

0,0

0,0

0,31

1 300

49,4

100,0

12,97

Ogółem

2 726,6

100,0

ludność faktycznie zamieszkała, stan na 30 VI 2005
**
ogólna liczba pracujących w powiatach nie obejmuje podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób
*
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Przeliczając inwestycje na 1 mieszkańca powiatu, zwraca uwagę wysoka wartość
wskaźnika dla powiatu leżajskiego (4 393 USD) oraz mieleckiego (3 929 USD), na trzecim
miejscu plasuje się stołeczny Rzeszów (3 051 USD). Średnią dla województwa podkarpackiego (1 300 USD) przekraczają jeszcze cztery powiaty: dębicki, jarosławski, tarnobrzeski oraz miasto Krosno (tab. 11). Warto zaznaczyć, że w pięciu powiatach województwa
zaangażowanie kapitału zagranicznego w przeliczeniu na głowę mieszkańca przekracza
wartość średnią dla Polski (2 415 USD).
Obszary o znacznym zaangażowaniu kapitału zagranicznego kontrastują z powiatami, gdzie nakłady inwestorów są niskie (rys. V). Łączne inwestycje w siedmiu powiatach
regionu, położonych głównie na wschodzie i południu województwa (brzozowski, lubaczowski, leski, strzyżowski, krośnieński, bieszczadzki i przemyski) nie sięgają 27 mln USD.
Oznacza to, że tereny te skupiają razem zaledwie 1% nakładów kapitału zagranicznego
w województwie, przy czym zamieszkuje je co piąta osoba w województwie.
Zwraca uwagę słabe zaangażowanie inwestorów zagranicznych w miastach
Przemyśl i Tarnobrzeg. Każde z nich przyciągnęło jak dotąd po około 22 mln USD inwestycji. W przeciwieństwie do pozostałych powiatów grodzkich brak tu dużych inwestycji
w przemyśle.
Atrakcyjność poszczególnych miejsc w przestrzeni geograficznej oddają inwestycje
w nowe zakłady (greenfield). Na terenie województwa podkarpackiego do końca 2005
roku zagraniczni przedsiębiorcy uruchomili około 240 placówek, z czego 75 to zakłady
przemysłowe, a około 110 nowe sklepy, hurtownie i stacje benzynowe.
Rozmieszczenie inwestycji greenfield jest bardzo nierównomierne, gdyż różne
miejsca w województwie mają różną siłę przyciągania obcego kapitału. Zidentyfikowano
33 gminy, na terenie których zagraniczni inwestorzy ponieśli nakłady w nowe zakłady
o wysokości co najmniej 0,5 mln USD. Absolutnym liderem jest w tym względzie Mielec,
gdzie ulokowano inwestycje rzędu 440 mln USD. Jest to cztery razy więcej niż w stołecznym Rzeszowie. Nieco wyższe nakłady niż w Rzeszowie znajdujemy również w Nowej
Sarzynie (około 140 mln USD), co jest wynikiem jednej, dużej inwestycji. Stalowa Wola
zamyka grupę gmin, gdzie nakłady na nowe przedsięwzięcia przekroczyły 100 mln USD.
Nowe inwestycje o łącznej wartości pomiędzy 30 a 50 mln USD znajdujemy w trzech miastach: Krośnie, Sędziszowie Małopolskim i Nisku. Miasta Jarosław, Tarnobrzeg, Przemyśl
oraz podrzeszowskie gminy wiejskie Krasne i Chmielnik przyciągnęły od 10 do 20 mln
USD. Z kolei Jasło, Dębica, Sanok i Przeworsk mogą pochwalić się nowymi inwestycjami
na poziomie 5-10 mln USD (rys. 5).
Z punktu widzenia struktury branżowej nowych inwestycji zidentyfikować można
w województwie trzy typy gmin. Pierwszy, przeważający liczebnie tworzą jednostki, gdzie
zdecydowanie dominuje działalność produkcyjna (tab. 12). Do grupy tej należą Mielec,
Nowa Sarzyna, Stalowa Wola, Jarosław, Sędziszów Małopolski, Nisko, Chmielnik. Drugi typ
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Rys. 5. Inwestycje greenfield w województwie podkarpackim według gmin

odznacza się przewagą handlu i usług. Taka sytuacja ma miejsce w Rzeszowie, Przemyślu
i podrzeszowskiej gminie Krasne. Jednoelementową klasę tworzy Tarnobrzeg, gdzie nakłady na przemysł i handel były do siebie zbliżone (48,5% i 51,5%). Charakterystyczne jest,
że wśród gmin o największym zaangażowaniu inwestorów zagranicznych, w Rzeszowie
ponad 90% nakładów pochłonęły nowe placówki handlowe i usługowe, podczas gdy aż
95% inwestycji w Mielcu i Stalowej Woli przypada na działalność produkcyjną.
Cechy miejsc, takie jak położenie, liczba mieszkańców czy kwalifikacje pracowników mają odmienną siłę przyciągania dla różnych typów działalności. Można to zaobserwować na podstawie rozmieszczenia inwestycji greenfield w zależności od wielkości
ośrodka. Inwestycje, które nastawione są na lokalny i regionalny rynek zbytu – dobrym
przykładem jest tu handel – skupione są głównie w największych ośrodkach miejskich.
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Tabela 12.

Wielkość inwestycji
greenfield

Typy gmin pod względem zróżnicowania branżowego w inwestycje zagraniczne greenfield

Typ A
dominacja przemysłu

Typ B
dominacja handlu
i usług

Typ C
równowaga
pomiędzy
sektorami

Nowa Sarzyna (100,0%),
Mielec (95,1%),
Stalowa Wola (94,7%)

Rzeszów (98,0%)

–

30-50

Sędziszów Małopolski
(99,5%), Nisko (97,1%),
Krosno (76,4%)

–

–

10-20

Chmielnik (100%),
Jarosław (90,5%)

Przemyśl (100,0%),
Krasne (84,0%),

Tarnobrzeg

Powyżej
100

Uwaga: uwzględniono gminy gdzie wielkość inwestycji greenfield wyniosła co najmniej 10 mln USD.

Nie dziwi więc, że Rzeszów oraz pozostałe większe miasta województwa i ich strefy podmiejskie gromadzą aż 97% inwestycji w handlu i 81% w pozostałych branżach usług.
Inwestycje w mniejszych miastach oraz na terenach wiejskich poza strefami podmiejskimi
są znikome (tab. 13).
Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych greenfield w przemyśle wskazuje również
na dominację większych ośrodków miejskich w województwie, gdzie ulokowano dwie
trzecie nowych przedsięwzięć. Udział miast o liczbie mieszkańców nie przekraczających
10 tys. jest zauważalny – 15% nakładów greenfield, ale jest to wynik jednej dużej inwestycji w Nowej Sarzynie. Tereny wiejskie skupiły 10% nowych inwestycji przemysłowych.
Ogólnie rzecz biorąc przyciąganie nowych inwestycji przez tereny wiejskie przylegające do średnich i dużych miast województwa jest słabe. Pewnym wyjątkiem jest w tym
względzie Rzeszów. Nowe obiekty budowane w sąsiedztwie stolicy województwa są
jednak bardziej efektem niedoboru terenów inwestycyjnych w samym mieście, niż wyższą atrakcyjnością oferowaną przez tereny podmiejskie. Należy jednak przypuszczać, że
sąsiedztwo Rzeszowa jest istotne dla lokalizacji inwestycji nawet w odległości 20-30 km,
szczególnie w pasie od Sędziszowa Małopolskiego po Łańcut.
Rola położenia w korytarzu głównej arterii komunikacyjnej w regionie – drogi E4
i magistrali kolejowej Kraków-Rzeszów-Przemyśl jest umiarkowana. W odległości do
30 km od tych linii transportowych ulokowano 1/5 nowych inwestycji, przy czym zdecydowaną większość w ośrodkach miejskich. Znacznie większą rolę odgrywają specjalnie
strefy ekonomiczne, w których ulokowano aż 68% nowych inwestycji przemysłowych. To
dzięki specjalnej strefie ekonomicznej powiat mielecki zajmuje czołową pozycję w zakre-
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Tab. 13.
Nakłady inwestycyjne w nowe zakłady według sektorów działalności i wielkości ośrodka

Wielkość ośrodka
Rzeszów

Przemysł
i budownictwo
w mln USD

Handel
w mln USD

Usługi
w mln USD

1,8

86,9

4,8

Miasta 35-90 tysięcy mieszkańców

590,2

65,2

8,0

Miasta 10-35 tysięcy mieszkańców

82,3

2,1

1,5

Miasta 5-10 tysięcy mieszkańców

141,0

2,0

0,2

1,9

0,0

1,4

Wsie

26,7

13,8

2,8

w tym wsie w strefie podmiejskiej
miast pow. 35 tys. mieszkańców

22,8

12,7

2,4

843,8

170,0

18,8

Miasta poniżej 5 tysięcy
mieszkańców

Ogółem

sie inwestycji zagranicznych. Warto nadmienić, że zachęty podatkowe nie zawsze były
dominującym motywem inwestycji, gdyż dużo większe znaczenie miały dobrze przygotowane tereny inwestycyjne i profesjonalna obsługa przedsiębiorców (Micek 2005).
Szczególnie interesującym problemem jest poznanie zmian w rozmieszczeniu
inwestycji zagranicznych w dłuższym okresie. Dla województwa podkarpackiego badanie takie można przeprowadzić w przypadku inwestycji zagranicznych w przemyśle dla
dwóch okresów, tj. lat: 1990-1998, 1999-2005. Porównując sytuację na koniec 2005 roku
do stanu z końca 1998 roku zauważamy dwie prawidłowości (rys. VI). Zwiększył się udział
Rzeszowa oraz sąsiadujących z nim powiatów położonych wzdłuż drogi E4. Takie preferencje inwestorów wzmacnia korytarz podwyższonej aktywności ekonomicznej między
Sędziszowem a Łańcutem z Rzeszowem jako punktem węzłowym i regionalnym ośrodkiem wzrostu gospodarczego (Sobala-Gwosdz 2005). Więcej inwestycji w ostatnich ośmiu
latach lokowano także tam, gdzie funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne: powiecie
mieleckim, stalowowolskim, niżańskim i tarnobrzeskim. Świadczy to o dużej roli jaką odgrywają obszary uprzywilejowane ekonomicznie w przyciąganiu inwestorów zagranicznych do województwa podkarpackiego.
Podsumowując, inwestycje zagraniczne w regionie powielają w dużej mierze dotychczasową strukturę przestrzenną gospodarki województwa, faworyzując jednocześnie niektóre ośrodki miejskie kosztem innych. W tym względzie wzmacniają pozycję
Mielca i Stalowej Woli w stosunku do Tarnobrzega, oraz Jarosławia względem Przemyśla.
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Obserwowany wzrost koncentracji inwestorów w Rzeszowie i jego sąsiedztwie wzmacnia korzystną pozycję tych obszarów (rys. VII). Można zatem stwierdzić, że w efekcie
działalności kapitału zagranicznego wewnątrzregionalne zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego rosną. W związku z tym rodzi się pytanie, czy wzrost obserwowany
w ośrodkach aktywności gospodarczej w dłuższej mierze czasu będzie rozprzestrzeniał się
na tereny peryferyjne.
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6. INWESTYCJE W TOKU I PLANOWANE
Wielkość realizowanych w 2006 roku bezpośrednich inwestycji zagranicznych
na terenie województwa można oceniać na podstawie obecnie dostępnych danych
na co najmniej 250 mln USD. Większość z nich przypada na działalność przemysłową. Największy inwestor zagraniczny w województwie podkarpackim – austriacki
Kronospan realizuje dalsze wielkie inwestycje. Nowy zakład laminatów dekoracyjnych
w Pustkowie uruchomi jeszcze w tym roku Kronospan HPL. Wartość inwestycji ma
wynieść 65 mln USD i dać 300 nowych miejsc pracy. Zdolności produkcyjne zakładu
to 15 mln m2 laminatów rocznie. Amerykańska firma Ladish Co., która w 2005 roku
przejęła Zakład Kuźnia Matrycowa w Stalowej Woli, chce wyłożyć dodatkowo około
8 mln USD na modernizację produkcji oraz kapitał obrotowy. Podobną wielkość ma
planowany budżet inwestycyjny na lata 2006-2008 farmaceutycznej firmy SanofiAventis (kapitał francuski). Do zakładu w Rzeszowie planowane jest przeniesienie części produkcji z innych krajów europejskich, dzięki czemu wzrośnie rola tej placówki,
mierzona m.in. liczbą marek wytwarzanych w zakładzie preparatów z grupy SanofiAventis. Zwiększą się inwestycje i liczba zatrudnionych w produkującej urządzenia
medyczne firmie Bester Medical System. Firma działa na terenie podstrefy tarnobrzeskiej SSE w Nowej Dębie; docelowo firma ma przeznaczyć na inwestycje 3,3 mln USD
i stworzyć 40 miejsc pracy.
Trwają inwestycje na obszarze podkarpackich specjalnych stref ekonomicznych.
Nie zwalnia tempa niemiecki Kirchhoff, produkujący elementy nadwozi samochodowych. W Mielcu buduje on obecnie narzędziownię i halę magazynową. Pracę znajdzie
w nich około 80 osób, a budowa nowego kompleksu to inwestycja warta ok. 7,5 mln
USD. Niemiecki REMOG (części lotnicze), który otrzymał w 2005 roku zezwolenie na
prowadzenie działalności w SSE Euro-Park Mielec, deklaruje inwestycje na poziomie
co najmniej 1,6 mln USD i stworzenie 40 nowych miejsc pracy. Również w Mielcu
rozpoczęła działalność inna firma z branży lotniczej – RD Precision Polska. Ta brytyjska firma produkuje części m.in. dla Bombardiera i GKN Aerospace. RD Precision nie
zamierza na razie wybudować nowej fabryki, tylko będzie dzierżawić hale. Docelowo
zatrudnienie ma wynieść 100 osób.
Rozwija się skupienie firm produkujących wyroby z aluminium na terenie tarnobrzeskiej SSE. Niemieckie przedsiębiorstwo RH Alurad Wheels (części aluminiowe dla motoryzacji), które zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE otrzymało
w grudniu 2005 roku, będzie inwestować w Gorzycach. Firma ta kupiła od Federal
Mogul Gorzyce dział zajmujący się produkcją felg, przejmując 300 pracowników tej
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firmy. Wydatki firmy Toora (kapitał włoski) na inwestycje w zwiększenie zdolności
produkcyjnej zakładu w Nisku mają sięgnąć 32 mln USD do końca 2007 roku. Z kolei
na terenie Zagórza felgi aluminiowe zamierza produkować Wheels Product System.
Dużą inwestycją będzie nowa fabryka Gloria GmbH (Niemcy), kontrolowana
przez amerykański United Technologies Corporation. Firma produkująca gaśnice m.in.
dla przemysłu i motoryzacji podjęła w bieżącym roku decyzję o otwarciu na miejscu
dawnego wydziału WSK PZL-Rzeszów nowej fabryki w Ropczycach i przeniesieniu tu
całej produkcji z Niemiec. Produkcja ma ruszyć jeszcze w 2006 roku przy zatrudnieniu
250 osób. Nakłady mają sięgnąć 17 mln USD, a zakład ma rocznie opuszczać 2,5 mln
sztuk gaśnic rocznie.
Orkla Press Media (Norwegia) otworzy w drugiej połowie 2006 roku drukarnię
w Tarnobrzegu. Inwestycja ma kosztować 8 mln USD. W nowej drukarni mają być
drukowane trzy dzienniki regionalne należące do grupy Orkla – „Dziennik Wschodni”,
„Echo Dnia” i „Gazeta Codzienna Nowiny”.
W kwietniu 2006 kanadyjski Masonite nabył kolejne 25% udziałów firmy
Kronodoor PL w Jaśle, stając się wyłącznym właścicielem zakładu produkującego rocznie około 480 tys. sztuk drzwi. Strategiczny inwestor Federal Mogul Gorzyce (d. WSK
Gorzyce) podwyższył w 2006 roku kapitał firmy o ponad 40 mln USD (138,3 mln zł).
Association Familiale Mulliez (AFM), uruchomi w październiku 2006 roku
w Krasnem hipermarket budowlany Leroy Merlin o powierzchni 11 tys. m2 zatrudniający 170 osób, a w listopadzie również w Krasnem zostanie otwarty supermarket Auchan.
Łączny koszt obu inwestycji wyniesie ponad 30 mln USD. Tesco otworzyło hipermarket
średniej wielkości w Stalowej Woli (5 000 m2) oraz supermarket w Przemyślu.
Posiadająca udziałowców niemieckich wrocławska firma Womak realizuje
w Rzeszowie kompleks handlowo-rozrywkowy Galeria Nowy Świat o powierzchni
26 tys. m2.
Wśród inwestycji planowanych na terenie województwa zdecydowanie wybija
się baza serwisowa linii lotniczych Ryanair, którą na lotnisku w Jasionce ma otworzyć
Singapore Technologies Aerospace. Nakłady mają osiągnąć poziom 100 mln USD. Jeśli
inwestycja ta dojdzie do skutku w regionie powstanie 1 500 nowych miejsc pracy.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w mieleckie Zakłady Lotnicze zainwestuje amerykański producent śmigłowców Sikorsky. Rzeszów, jako jeden z głównych
ośrodków regionalnych Polski południowej i wschodniej jest zaliczany do atrakcyjnych
miejsc dla inwestycji w dziedzinie hotelarstwa i wynajmu nieruchomości.
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Od kilku lat inwestycje w Rzeszowie planuje Cushman&Wakefield Healey&Baker.
Amerykański inwestor chce wybudować kosztem 70 mln USD duże centrum handlowe, w skład którego ma wchodzić m.in. multikino.
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7. CZYNNIKI I BARIERY ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ.
ROLA SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH
Najczęściej przytaczanym celem działalności przedsiębiorstw prywatnych jest
maksymalizacja zysków bądź maksymalizacja wartości dywidend od akcji firmy (Buckley
2002). Dążąc do realizacji tak wyznaczonych celów, niektóre firmy decydują się na przeniesienie lub rozpoczęcie działalności w nowych miejscach. Decyzja o zmianie miejsca
prowadzenia działalności zostaje podjęta, jeżeli ocena zespołu warunków sprzyjających
inwestowaniu – czyli atrakcyjność inwestycyjna – daje nadzieję na osiągnięcie wyznaczonego celu. W Polsce, w sytuacji kiedy warunki makroekonomiczne są wszędzie bardzo
podobne, głównymi cechami różnicującymi atrakcyjność inwestycyjną regionów i miejsc
są: dostępność komunikacyjna, cechy rynku pracy, odległość do rynków zbytu, struktura
gospodarki, wsparcie instytucjonalne ze strony władz lokalnych i regionalnych oraz jakość
infrastruktury technicznej i społecznej.
Atrakcyjność inwestycyjna ujmowana jest zazwyczaj jako cecha względna, określana poprzez odniesienie do innych obszarów (Domański, Jarczewski 2006). Podkarpacie,
w porównaniu z innymi województwami, należy do średnio atrakcyjnych regionów kraju
z punktu widzenia przedsiębiorstw zewnętrznych. Wymiernym wskaźnikiem atrakcyjności
inwestycyjnej jest wielkość kapitału zagranicznego zainwestowanego w regionie. Chociaż
na Podkarpaciu mieszka 5,5% ludności kraju, to region na koniec 2005 roku skupiał około
3% całości polskich inwestycji zagranicznych.
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w opublikowanym w 2005 roku rankingu Atrakcyjności Inwestycyjnej Województw (Kalinowski 2005) przyznał Podkarpaciu
11. miejsce w kraju (rys. VIII). Wysoko oceniono „poziom bezpieczeństwa publicznego”,
doceniono także „zasoby i koszty pracy” oraz „infrastrukturę gospodarczą”. Warto zwrócić
uwagę na fakt, iż 11. lokata to najwyższa pozycja wśród regionów tzw. ściany wschodniej.
Z cytowanego opracowania wynika, że gorsze warunki inwestorom oferowane są w województwach świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.
Do najważniejszych atutów Podkarpacia, z punktu widzenia nowych inwestorów
należy zaliczyć:
1.

Dobrze rozwinięte szkolnictwo wyższe w stolicy regionu. Szczególne znaczenie w aspekcie szybko rozwijającego się przemysłu ma Politechnika Rzeszowska
kształcąca od lat inżynierów cieszących się wysokim uznaniem wśród pracodawców. Istotne dla projektu Dolina Lotnicza jest obecność na Politechnice
Rzeszowskiej kierunku o specjalności lotnictwo i kosmonautyka. Jest to również
jedyna uczelnia w kraju kształcąca pilotów cywilnych. Kilka lat temu, w wyniku
skonsolidowania kilku państwowych szkół wyższych, utworzono Uniwersytet
Rzeszowski. Dynamicznie rozwijają się także wyższe szkoły prywatne.
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2.

Skupienie firm przemysłu lotniczego. W ostatnich latach coraz szybciej rozwijają
się w regionie firmy szeroko pojętego przemysłu lotniczego. Niewątpliwie tak
duże zainteresowanie firm zagranicznych związanych z przemysłem samolotowym związane jest z przejęciem WSK PZL-Rzeszów przez północnoamerykański
koncern United Technologies Corporation. Obecność tych inwestorów nie tylko
przyciąga zagranicznych poddostawców, ale i przyczynia się do rozwoju w tej
branży firm z kapitałem polskim. Sikorsky Aircraft Corporation interesuje się rozpoczęciem produkcji w PZL Mielec, a tani przewoźnik lotniczy Ryanair poważnie
rozważa otwarcie centrum serwisowego na lotnisku w Jasionce. Przemysł lotniczy
jest uzupełniany w regionie przez co najmniej kilkanaście zakładów, zajmujących
się wymagającym dużych kwalifikacji procesem obróbki aluminium. Dla wszystkich tych działalności jedna z głównych słabości regionu, czyli duża odległość od
rynków zbytu ma niewielkie znaczenie.

3.

Położenie na głównej osi komunikacyjnej wschód-zachód przy granicy z Ukrainą.
Równoleżnikowo, wzdłuż całego województwa przebiega droga E4 – najważniejszy szlak komunikacyjny pomiędzy Ukrainą, a Europą Zachodnią. Ta droga nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji braku stabilizacji na Białorusi. Bliskość
granicy z Ukrainą powoduje, że Podkarpacie jest w coraz większym stopniu brane
pod uwagę jako miejsce lokalizacji operatorów centrów logistycznych oraz firm
obsługujących eksport i import z Ukrainą oraz innymi krajami na wschodzie.

4.

Dostępność lotnicza. Pozytywnie należy ocenić działania jakie zostały podjęte
na lotnisku pasażerskim w Jasionce koło Rzeszowa. Po wydłużeniu (do 3,2 km)
i modernizacji w Jasionce znajduje się drugi co do długości – po Okęciu – pas
startowy w kraju. Lotnisko to oprócz połączeń krajowych, dzięki tanim liniom
lotniczym posiada bezpośrednie połączenia m.in. z Londynem i Frankfurtem.
W przyszłym roku planuje się uruchomienie połączenia z Nowym Jorkiem.

5.

Przedsiębiorczość, która w niektórych obszarach regionu jest tradycyjnie wysoka,
procentuje aktywnością małych i średnich firm, które stają się poddostawcami
przedsiębiorstw zagranicznych zlokalizowanych w regionie. Lokalni przedsiębiorcy, potrafiąc wykorzystać pojawiające się nisze produkcyjne, zmniejszają
wyciekanie efektów mnożnikowych poza region.

6.

Rynek pracy. Atutem regionu jest obecność na rynku pracy dobrze wykwalifikowanych pracowników technicznych poszukiwanych przez przemysł. Niższe
koszty pracy, w stosunku do lepiej rozwiniętych regionów kraju, są zachętą do
lokowania działalności pracochłonnych. Tradycje „dobrej pracy” w ośrodkach
przemysłowych znajdują potwierdzenie i uznanie w opiniach przedsiębiorców,
którzy w ostatnich latach zainwestowali w regionie (Gwosdz, Kwiecińska 2005).

7.

Wysoka atrakcyjność środowiska naturalnego. Z jednej strony zapewnia wiele
możliwości spędzania czasu wolnego, a z drugiej stwarza warunki do lokowania
się przemysłu high-tech. W regionie znajdują się dwa parki narodowe, liczne
parki krajobrazowe i rezerwaty. Beskid Niski i Bieszczady należą do najbardziej
atrakcyjnych przyrodniczo miejsc w Polsce. Ciekawe krajobrazowo są m.in. tereny leśne położone w widłach Wisły i Sanu. Środowisko naturalne regionu zalicza
się do najczystszych w kraju.

8.

Funkcjonowanie w regionie bardzo dobrze zarządzanych specjalnych stref ekonomicznych: SSE Euro-Park Mielec i Tarnobrzeskiej SSE Euro-Park Wisłosan.

W regionie można zidentyfikować także kilka głównych barier utrudniających napływ kapitału zagranicznego:
1.

Peryferyjne położenie w kraju, jak i względem rynków UE. Podkarpacie ma
niewielkie szanse na pozyskanie firm nastawionych na ogólnopolski rynek zbytu
zwłaszcza w tradycyjnie silnej w regionie branży spożywczej.

2.

Rynek zbytu. Pod względem liczby ludności jak i zamożności region jest mało
atrakcyjny dla inwestorów. Widoczne jest to m.in. w opóźnieniu z jakim wchodzą na ten rynek duzi operatorzy w handlu.

3.

Zła dostępność komunikacyjna. Główna oś komunikacyjna regionu – droga E4
nie spełnia wymagań wielu potencjalnych inwestorów, a perspektywa budowy
autostrady jest ciągle odległa. Dlatego też, w celu poprawy przepustowości drogi
E4, należałoby w pierwszej kolejności zadbać o obwodnice w miastach, które
stanowią „wąskie gardła”.

4.

Rynek pracy. Działania podejmowane przez Urzędy Pracy w zakresie szkoleń
bezrobotnych często nie są adekwatne w stosunku do potrzeb pracodawców.
Średnie szkolnictwo zawodowe, zaniedbane w ostatnich latach w wielu ośrodkach
miejskich, nie dostarcza na rynek pracy wystarczającej liczby osób z wykształceniem technicznym. Szkoły wyższe, poza Rzeszowem, nie rozwijają kierunków
technicznych. Większość nowych szkół prywatnych swoje wysiłki skupia na mało
kapitałochłonnych kierunkach jak zarządzanie i marketing, administracja czy
turystyka.

5.

Brak silnego ośrodka miejskiego. Stolica regionu – Rzeszów, nie jest dużą metropolią i nie jest w stanie zapewnić usług wyższego rzędu (doradztwo, usługi finansowe, usługi prawne i in.) na interesującym zarządy niektórych firm poziomie.
W wyniku tego wiele firm zagranicznych działających na terenie Podkarpacia
posiada zarządy w innych dużych miastach kraju (rys. 6). W Rzeszowie nie zlokalizował się żaden z zarządów dużych firm zagranicznych, które posiadają swoje
zakłady/placówki na terenie całej Polski.
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Rys. 6. Rozmieszczenie zarządów firm zagranicznych, których zakłady/placówki
zlokalizowane są na terenie województwa podkarpackiego

Uwaga: pominięto miejscowości, gdzie znajdował się tylko 1 zarząd.

7.1.

ZNACZENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

Specjalne strefy ekonomiczne okazały się niezwykle istotnym czynnikiem wspierającym napływ nowych inwestorów do regionu. Do końca 2005 roku na leżących na
Podkarpaciu obszarach mieleckiej i tarnobrzeskiej SSE firmy zagraniczne ulokowały
ponad połowę, bo 563,8 spośród 1 071,7 mln USD wydanych na nowe inwestycje greenfield. W firmach działających na podstawie zezwolenia na działalność w SSE pracuje
18% osób zatrudnionych we wszystkich podkarpackich przedsiębiorstwach z udziałem
kapitału zagranicznego. Obie strefy, utworzone w latach dziewięćdziesiątych, miały złagodzić strukturalne bezrobocie oraz przyczynić się do zagospodarowania istniejącego
majątku przemysłowego w ośrodkach przemysłowych przeżywających szok transformacji
tj. Mielec, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Stalowa Wola. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się
na wybór obszarów zarządzanych przez podkarpackie SSE podkreślają, że obok zwolnień
podatkowych ważnym czynnikiem lokalizacji były doskonale przygotowane tereny oraz
bardzo wysoki poziom obsługi.
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Na szczególną uwagę zasługuje SSE Euro-Park Mielec. W chwili powstania w 1995
roku była to pierwsza polska SSE, a jej utworzenie było w dużej mierze wynikiem determinacji lokalnych elit. W ciągu dziesięciu lat dynamiczny rozwój strefy umożliwił
stworzenie 10 tys. nowych miejsc pracy (w tym 4,4 tys. przez firmy z udziałem kapitału
zagranicznego). Obecnie Mielec wskazywany jest jako jeden z najlepszych przykładów
restrukturyzacji gospodarki miasta średniej wielkości w Polsce (Dziemianowicz i in. 2000,
Domański, Gwosdz 2005).
Niestety, od kilku lat SSE przestały pełnić rolę narzędzia wspierania rozwoju regionalnego, stając się niemal standardowym wsparciem dla firm, niezależnie od ich lokalizacji.
Wskutek tego województwo podkarpackie straciło jeden z głównych atutów przyciągnięcia inwestycji zagranicznych. Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne zarządzane
w sposób profesjonalny przez Agencję Rozwoju Przemysłu przegrywają z powodu słabej
dostępności komunikacyjnej regionu i odległości od rynków zbytu w stosunku do innych
lokalizacji w kraju.
Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie preferencji lokalizacyjnych nowych
dużych firm. Po 2000 roku SSE Euro-Park Mielec, a po 2002 roku Tarnobrzeska SSE EuroPark Wisłosan nie zdołały przyciągnąć na teren Podkarpacia żadnego dużego inwestora,
w przeciwieństwie do np. stref w województwie dolnośląskim, śląskim i łódzkim, które
notują w ostatnich latach boom inwestycyjny. Spadkowi atrakcyjności SSE w obszarach
peryferyjnych nie towarzyszy żaden nowy, systemowy instrument wspomagania rozwoju
regionalnego.
Prowadząc działania proinwestycyjne Podkarpacie natrafia na silną konkurencję
innych regionów południowej Polski (szczególnie województw dolnośląskiego, śląskiego
i małopolskiego). Regiony te są w stanie zaoferować znacznie lepszą dostępność komunikacyjną oraz większy rynek zbytu i zasoby siły roboczej, co powoduje że przechwytują
większość przedsiębiorców zainteresowanych rozwijaniem działalności w południowej
części kraju. Mniejsze znaczenie ma natomiast konkurencja ze strony innych województw
tzw. „ściany wschodniej”. Województwa podlaskie, lubelskie, a nawet wschodnie regiony
Mazowsza, posiadają podobne słabe strony co województwo podkarpackie, a pozbawione są niektórych jego atutów
Od wschodu coraz silniejszym konkurentem staje się Ukraina, gdzie jeszcze przez
wiele lat koszty siły roboczej będą wyraźnie niższe niż w Polsce. Liczne firmy, szczególnie produkcyjne będą tam przenosić i rozwijać swoją działalność. Problem ten, chociaż
w znacznie mniejszym stopniu, dotyczy także Słowacji.
Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu wymaga wysiłku i współpracy możliwie wszystkich podmiotów w regionie, a w szczególności samorządów wszystkich szczebli. Coraz łatwiejszy dostęp do funduszy pomocowych stwarza nadzieję na stopniową
poprawę infrastruktury technicznej, a zwłaszcza komunikacyjnej. Konieczne wydaje się
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także opracowanie dla całego regionu strategii rozwoju gospodarczego, w tym koncepcji
pozyskiwania inwestorów. Na podstawie tego dokumentu powinno zostać rozpoczęte
wdrażanie kompleksowych działań proinwestycyjnych polegających na przygotowywaniu
atrakcyjnych ofert, odpowiednim ich promowaniu, umiejętnie prowadzonych negocjacjach z pojawiającymi się firmami, sprawnym wspomaganiu procesu inwestycyjnego oraz
wdrożeniu systemu opieki proinwestycyjnej.
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WNIOSKI
Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim osiągnęły do końca 2005
roku wartość 2 727 mln USD. W skali kraju region zalicza się do obszarów o znacznie
mniejszej od przeciętnej wielkości zagranicznych inwestycji per capita. Wynika to głównie
z małych inwestycji w sektorze usługowym. Pod względem zaangażowania inwestorów
w działalność przemysłową region charakteryzuje się bowiem wyższą od średniej krajowej
wartością inwestycji w przeliczeniu na mieszkańca.
Województwo podkarpackie w stosunku do innych regionów wyróżnia duże zaangażowanie kapitału zagranicznego w produkcję wyrobów z drewna, gumy i tworzyw
sztucznych oraz mebli. Bezwzględnie najwięcej kapitału zainwestowano w przemyśle
środków transportu i spożywczym, co jest charakterystyczne także dla Polski. Duża część
inwestycji przypada na nowe zakłady przemysłowe, które reprezentują aż 39% wszystkich
nakładów w województwie.
Głównym źródłem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim są Stany
Zjednoczone (45,5%). Firmy z krajów europejskich poniosły połowę łącznych nakładów,
w czym głównie zasługa inwestorów z Niemiec i Austrii.
Na terenie województwa zarejestrowano 735 firm z udziałem kapitału zagranicznego, które wraz z filiami przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie, a mających siedzibę
poza województwem, zatrudniają około 50 tys. osób. Stanowi to 9,5% ogółu pracujących
w województwie podkarpackim poza rolnictwem i leśnictwem. Udział firm zagranicznych
w zatrudnieniu w regionie jest najwyższy w przetwórstwie przemysłowym (25,4%) i w pośrednictwie finansowym (19,2%). W firmach z większościowym udziałem zagranicznym
pracuje 36,9 tys. osób. Zagraniczni przedsiębiorcy w nowych zakładach stworzyli w regionie w latach 1989-2005 co najmniej 16,6 tys. nowych miejsc pracy.
Najwięcej inwestycji napłynęło do powiatu mieleckiego, a następnie Rzeszowa
i powiatu dębickiego. Pięć powiatów województwa podkarpackiego – mielecki, miasto
Rzeszów, dębicki, leżajski i jarosławski, których udział w liczbie ludności województwa
nie przekracza 30%, skupia aż 70% inwestycji zagranicznych.
W zakresie inwestycji greenfield aż 43% całkowitych nakładów poniesionych w województwie podkarpackim przypada na Mielec. Odsetkiem powyżej 10% odznaczają się
ponadto Nowa Sarzyna i Stalowa Wola, a blisko tej wartości plasuje się Rzeszów. Na tle
wymienionych miast stolica województwa wyróżnia się dużymi inwestycjami w handlu
i usługach.
Aktywność kapitału zagranicznego w regionie nawiązuje do dotychczasowej struktury przestrzennej gospodarki województwa, przy czym jednak w skali subregionalnej
wzmacnia pozycję niektórych ośrodków, np. Mielca i Stalowej Woli względem Tarnobrzega
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oraz Jarosławia w stosunku do Przemyśla. Zauważalne preferencje inwestorów do lokalizacji w pobliżu Rzeszowa wzmacniają korzystną sytuację w strefie oddziaływania stolicy
województwa. Można zatem stwierdzić, że w efekcie działalności kapitału zagranicznego
rosną wewnątrzregionalne zróżnicowania w poziomie rozwoju gospodarczego.
Dla regionu peryferyjnego, jakim jest województwo podkarpackie, duże znaczenie w przyciąganiu inwestorów ma polityka regionalna państwa. Jej wyrazem winno być
wspieranie takich regionów nawet kosztem lepiej rozwiniętych obszarów. Temu celowi
służyły w latach dziewięćdziesiątych XX w. specjalne strefy ekonomiczne. Dużą rolę SSE
w przyciąganiu inwestycji obrazuje fakt, że na terenie Podkarpacia przypada nań aż 68%
inwestycji w nowe zakłady przemysłowe. Zmiany w podejściu do obszarów uprzywilejowanych w Polsce, a zwłaszcza ich rozproszenie i lokowanie w regionach wysokorozwiniętych sprawiło, że województwo podkarpackie straciło jeden z głównych atutów
przyciągania dużych inwestorów zagranicznych. Mimo tradycji przemysłowych i wykwalifikowanej siły roboczej, dobrego zarządzania i dobrej infrastruktury technicznej w wielu
ośrodkach, region nie jest w stanie konkurować z doskonale zlokalizowanymi obszarami
inwestycyjnymi w innych województwach Polski południowej, które na dodatek oferują
takie same ulgi podatkowe.
Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionu należy ocenić pozytywnie.
Poza włączeniem sprywatyzowanych fabryk w międzynarodowe sieci produkcyjne, inwestorzy zagraniczni mają znaczny wkład w tworzenie nowych miejsc pracy, zwykle lepiej
płatnych niż w firmach polskich. Aktywność kapitału zagranicznego pozwoliła na podtrzymanie lub wykreowanie nowych skupień przemysłowych w województwie podkarpackim
(tzw. klaster aluminiowy Stalowa Wola–Nisko), przyczyniła się też do sanacji dotkniętych
lub zagrożonych kryzysem gospodarczym monofunkcyjnych ośrodkach przemysłowych
(Mielec, Stalowa Wola). Należy zwrócić także uwagę na wspomagającą rolę kapitału zagranicznego w firmach z dominującym kapitałem polskim. Pozwoliło to na rozwój w regionie
wielkich firm działających w skali europejskiej i światowej (Nowy Styl, Transsystem).
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USA

USA

The Goodyear
Tire & Rubber
Company

United
Technologies
Corporation

Enron Corporation

2.

3.

4.

USA

Austria

Kraj

Kronospan
Holdings

Inwestor

1.

Lp.

137,6*

156,4*

200,0*

274,1*

Inwestycje
w mln USD
do końca
2005 roku

WSK PZL-Rzeszów S.A.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Kronospan Mielec Sp. z o.o. (d. Kronowood),
Kronoflooring Mielec Sp. z o.o. (d. Melnox),
Kronodoor PL Sp. z o.o. w Jaśle,
Kronospan HPL Sp. z o.o. (d. Kronoerg)
w Pustkowie,
Silva Sp. z o.o. w Mielcu

Miejsce inwestycji

Produkcja silników i części
lotniczych

Produkcja opon

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

Rodzaj działalności

ZAŁĄCZNIK 1. NAJWIĘKSI INWESTORZY ZAGRANICZNI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W LATACH 1989-2005
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USA

USA

USA

USA

USA

Owens Illinois
Inc.

Enterprise
Investors

Valeant
Pharmaceuticals
International

Federal-Mogul
Corporation

Delphi
Automotive
Systems

5.

6.

7.

8.

9.

75,6

80,0

80,0*

83,7

111,9

Delphi Krosno S.A.

Federal Mogul Gorzyce S.A.

Produkcja części do pojazdów mechanicznych (głównie tłoków)

Produkcja amortyzatorów do
samochodów osobowych

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Stomil Sanok S.A.,
Nomi S.A. placówki w Przemyślu i Rzeszowie,
Messenger Service Stolica S.A. oddział
w Rzeszowie,
Zelmer S.A. w Rzeszowie,
Asseco Poland S.A. (d. Comp Rzeszów S.A.),
Zielona Budka Sp. z o.o. w Mielcu,
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A.,
O-I Polska S.A (d. Owens-Illinois Polska S.A.)
w Jarosławiu

Produkcja wyrobów z gumy,
handel, usługi kurierskie,
druk prasy i czasopism,
bankowość, produkcja
oprogramowania, produkcja
sprzętu AGD, produkcja
lodów, produkcja wyrobów
ze szkła

Produkcja leków

O-I Polska S.A (d. Owens-Illinois Polska S.A.)
i Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu

Produkcja pojemników ze
szkła, pozyskiwanie tłuczki
szkła
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Australia

USA

Alcro Beckers

General Biscuits

Harbin

Gerber Finance
Company

Brau Union

Südzucker

Lear Corporation

**

Tesco

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wielka
Brytania

**

USA

Niemcy

Austria

57,6

Wielka
Brytania

36,1

**

39,8

41,0

43,8

50,0

52,0

60,0

61,6*

73,2

Szwecja

Niemcy

ATS Group

11.

USA

Philip Morris

10.

Handel detaliczny

Tesco Polska sklepy w Rzeszowie, Przemyślu,
Mielcu, Stalowej Woli

**

Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o.
w Mielcu,
Lear Corporation Poland Sp. z o.o.
w Jarosławiu

Produkcja wiązek elektrycznych do samochodów
i tapicerki samochodowej
**

Cukrownia Ropczyce S.A.,
Cukrownia Przeworsk S.A.

Produkcja cukru

Browar Van Pur Sp. z o.o. w Rakszawie

Alima Gerber S.A. w Rzeszowie

Produkcja żywności dla
dzieci i niemowląt
Produkcja piwa

Grupa Żywiec S.A. Browar w Leżajsku
(d. Zakłady Piwowarskie w Leżajsku)

LU Polska S.A. (d. ZPC San) w Jarosławiu

TBD S.A. (d. Polifarb Beckers Dębica)

Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o. w Stalowej
Woli

Philip Morris Polska S.A. w Krakowie oddział
w Leżajsku

Produkcja piwa

Produkcja pieczywa
cukierniczego

Produkcja farb i lakierów

Produkcja felg

Produkcja papierosów
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**

USA

Metro

**

Henry i Ronald
Stern

**

Linde

23.

24.

25.

26.

27.

Niemcy

**

Niemcy

**

**

22.

Francja

Danone

21.

28,0

**

29,4

**

34,3

**

35,8

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. w Mielcu

Produkcja gazów
technicznych

Produkcja krzeseł i wyrobów
z drewna

**

Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie i Stalowej Woli,
Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Besko
(d. Drew Styl Sp. z o.o.),
Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny
Korczyna (d. Fotel Styl),
Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Przemysłu
Drzewnego w Rzepedzi,
Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych (d. Top Styl),
Baltic Wood S.A.,
Chrom Styl S.A.
oraz Form Styl Sp. z o.o. w Jaśle.

**

**

Filie Makro Cash & Carry Polska S.A. w Rzeszowie,
Media Markt Sp. z o.o. w Rzeszowie,
Real Sp. z o.o. i Spółka, Spółka Komandytowa
w Rzeszowie

**

LU Polska S.A. (d. ZPC San) w Jarosławiu

**

Handel detaliczny i hurtowy

**

Produkcja pieczywa
cukierniczego
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**

Francja

Pura Siegfried

Veolia Transport

David Minot

Robert Lewis

**

**

Onduline (rodzina
Gromier )

E.Leclerc

Coltec Aerospace

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Kanada

Francja

**

USA

USA

Francja

Niemcy

Francja

Sanofi-Aventis

29.

Holandia

UNP Holdings

28.

14,8

15,0

15,1*

**

**

17,0

17,0

18,9

19,4

20,8

25,9

Goodrich Krosno Sp. z o.o.

E.Leclerc Sp. z o.o. w Rzeszowie

Handel detaliczny w sieci
hipermarketów
Produkcja części lotniczych

Onduline Production Sp. z o.o. w Mielcu

**

**

Laboratorium Frakcjonowania Osocza
Sp. z o.o. w Mielcu

Laboratorium Frakcjonowania Osocza
Sp. z o.o. w Mielcu

PKS Connex Brzozów Sp. z o.o.,
PKS Connex Łańcut Sp. z o.o.,
PKS Connex Mielec Sp. z o.o.,
PKS Connex Sanok Sp. z o.o.,
PKS Connex Sędziszów Sp. z o.o.

Browar Van Pur Sp z o.o. w Rakszawie

Sanofi-Biocom Sp. z o.o. w Rzeszowie

Multimedia Polska – Dębica S.A.,
Multimedia Polska – Południe S.A.,
Multimedia Polska Mielec Sp. z o.o.

Produkcja płyt bitumicznych

**

**

Preparaty osoczopochodne

Preparaty osoczopochodne

Transport pasażerski

Produkcja piwa

Produkcja leków

Usługi telekomunikacyjne
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USA

Niemcy

Wielka
Brytania

FE Clean Energy
Group

Fujitsu

Mondi Packaging

ADR System

Rethmann

British Petroleum
Company

Degussa

Ladish Co.

Statoil

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Norwegia

USA

Niemcy

Włochy

RPA

Japonia

Dania

Danish Crown
Amba

10,5

11,3

12,0

12,0

12,1

12,2

13,1

13,6

14,5

14,8

Mondi Bags Mielec Sp. z o.o. (d. Frantschach
IPP Mielec)

ATW Sp. z o.o. w Zagórzu

Saria Małopolska Sp. z o.o. w Przewrotnem

Produkcja worków
papierowych
Produkcja części do pojazdów mechanicznych,
przyczep i naczep
Utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

Stacje paliw Statoil w Rzeszowie, Przemyślu,
Krośnie, Tarnobrzegu, Jarosławiu, Stalowej
Woli

Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.
w Stalowej Woli

Produkcja odkuwek
matrycowych

Stacje paliw

Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle

Produkcja sadzy technicznej

BP Polska Spółka z o.o. stacje paliw w Dębicy,
Krośnie, Mielcu, Przemyślu i Rzeszowie

Furnel S.A. w Przemyślu i Jaśle

Produkcja wyrobów z drewna i mebli

Stacje paliw

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej

Produkcja wędlin

Sokołów S.A. – Oddział Zakłady Mięsne
Jarosław,
Wytwórnia Salami Igloomeat-Sokołów
Sp. z o.o. w Dębicy
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USA

USA

USA

Szwecja

Norwegia

Niemcy

Central Europe
Telecom
Investments

EVL i inne fundusze inwestycyjne
poprzez spółkę
Emerita

Arnhold &
Bleichroeder

Lantbrukarnas
Ekonomi

**

Orkla Press

Kaufland Stiftung
& Co.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

**

Francja

Association
Familiale Mulliez

49.

8,0

9,6

**

9,8

9,9

10,0

10,0

10,0

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. w Sanoku
i Tarnobrzegu

Wydawnictwo R-Press Sp. z o.o. w Rzeszowie
(wydawca gazety codziennej Nowiny)

Druk prasy, wydawanie
gazet codziennych
Handel detaliczny

**

Sokołów S.A. – Oddział Zakłady Mięsne
Jarosław, Wytwórnia Salami IgloomeatSokołów Sp. z o.o. w Dębicy

Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A.

Multimedia Polska – Dębica S.A. (d. TeleNet
Dębica, do XII 2003 Telekomunikacja Dębicka
S.A.),
Multimedia Polska – Południe S.A.(d. Telefony
Rzeszowskie Teler S.A.),
Multimedia Polska Mielec Sp. z o.o. (d. Telenet
Mielec Sp. z o.o., Polska Telefonika Wiejska)

Multimedia Polska – Dębica S.A. (d. TeleNet
Dębica, do XII 2003 Telekomunikacja Dębicka
S.A.),
Multimedia Polska – Południe S.A.(d. Telefony
Rzeszowskie Teler S.A.),
Multimedia Polska Mielec Sp. z o.o. (d. Telenet
Mielec Sp. z o.o., Polska Telefonika Wiejska)

Hipermarkety Auchan i Leroy Merlin w Krasnem (pow. rzeszowski)

**

Produkcja wędlin

Produkcja wyrobów ze szkła

Usługi telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne

Handel detaliczny i hurtowy
w sieci hipermarketów
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7,7

7,5

7,2
7,1

7,0

Kanada

Wielka
Brytania/
Holandia

Francja

Wielka
Brytania

Wielka
Brytania

Niemcy

Masonite
International
Corporation

Shell

Paribas Affaires
Industrielles

Aviva

Minquest

Rewe
BeteiligungsHolding
International

59.

60.

61.

62.

63.

64.

7,0

7,9

Wielka
Brytania

Kingfisher

58.

8,0

Niemcy

Tengelmann

57.

Handel detaliczny

Eksploatacja złóż siarki

Produkcja sprzętu AGD

Produkcja lodów

Stacje paliw

Produkcja drzwi wewnętrznych i ościeżnic

Handel artykułami budowlanymi i ogrodniczymi

Handel detaliczny

MiniMAL Sp. z o.o. supermarkety w Mielcu
i Przemyślu

Sulphurquest of Poland Ltd Sp. z o.o. w Baszni

Zelmer S.A. w Rzeszowie

Zielona Budka Mielec Sp. z o.o.

Stacje paliw Shell w Rzeszowie, Tarnobrzegu,
Nagawczynie

Kronodoor PL Sp. z o.o. w Jaśle

Castorama Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie

Plus Discount Sp. z o.o. sieć sklepów
dyskontowych w Krośnie, Tarnobrzegu,
Przeworsku, Sanoku, Lesku, Strzyżowie, Nisku,
Nagawczynie
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**

Roncadin

**

Wienerberger

Royal Ahold

66.

67.

68.

69.

70.

Holandia

Austria

**

Niemcy

**

Portugalia

5,1

5,1

**

5,9

**

6,4

Handel detaliczny i hurtowy

Produkcja cegieł

**

Produkcja lodów

**

Handel detaliczny i hurtowy

Supermarkety Albert w Rzeszowie, Przemyślu,
Tarnobrzegu, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie,
Sanoku, Dębicy, Mielcu i Stalowej Woli

Wienerberger Kupno Sp. z o.o.

**

Zielona Budka Mielec Sp. z o.o.

**

Uwagi:
* wartość inwestycji z ogólnodostępnych danych wtórnych dla inwestorów, którzy nie wyrazili zgody na ujawnienie danych
** nakłady firm, które nie wyraziły zgody na ujawnienie danych dotyczących wielkości inwestycji zagranicznych, a brak jest aktualnych danych wtórnych

Jerónimo Martins

65.

Sklepy dyskontowe Biedronka w Jarosławiu,
Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu,
Nisku, Nowej Dębie, Przeworsku, Rzeszowie,
Stalowej Woli, Strzyżowie, i Tarnobrzegu,
hurtownie Eurocash w Dębicy, Jaśle, Krośnie,
Lesku, Mielcu, Przemyślu, Rzeszowie
i Tarnobrzegu

84

Niemcy

Niemcy

Francja

Włochy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Kanada

Erhard i Fryderyk
Rothgangl

Safran Groupe

Toora

Kirchhoff Gruppe

Wheels Holding

Lothar Thoni

Pass Automotive East

Stream
Communications
Network Inc.

Kraj

Bury GmbH & Co.

Inwestor

5-10

5-10

5-10

10-50

10-50

10-50

10-50

10-50

10-50

Inwestycje w mln USD
do końca 2005 roku

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.
w Mielcu

Tłoczenie elementów karoserii
samochodowych

Stream Communications Sp. z o.
o. w Rzeszowie, Brzozowie,
Jaśle, Krośnie i Sanoku

Pass-Pol Sp. z o.o. (d. PassStomil) w Sanoku

Produkcja artykułów gumowych
i plastikowych
Usługi teleinformatyczne (telewizja kablowa, dostęp do internetu)
i telekomunikacyjne

Alutec Sp. z o.o. w Stalowej
Woli
Produkcja wyrobów z aluminium

Uniwheels Production Poland
Sp. z o.o. (d. Rial Aluguss)
w Stalowej Woli

Toora Poland S.A. (d. Almet)
w Nisku

Produkcja części aluminiowych
do samochodów i grzejników
aluminiowych

Produkcja felg

Hispano Suiza Polska Sp. z o.o.
(d. Snecma Polska) w Sędziszowie Małopolskim

Rewa Sp. z o.o. w Woli
Rafałowskiej

Bury Sp. z o.o. w Mielcu

Miejsce inwestycji

Produkcja części lotniczych

Produkcja urządzeń oddymiających i świetlików

Produkcja zestawów głośnomówiących do telefonów komórkowych oraz odbiorników GPS

Rodzaj działalności

Przybliżona wielkość nakładów obliczona z ogólnodostępnych danych wtórnych dla inwestorów, którzy nie wyrazili zgody na ujawnienie
danych (nazwy firm w danym przedziale wielkości w kolejności alfabetycznej)
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31,5

20,0

Singapur
USA

Austria

USA

Włochy

Francja
Wielka
Brytania

Singapore Technologies
Aerospace
(ST Aerospace)

Cushman&Wakefield
Healey&Baker

Kronospan

Federal-Mogul
Corporation

Toora

Association Familiale
Mulliez

Tesco

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

31,8

45,0

65,0

70,0

100,0

Kraj

Inwestor

Lp.

Docelowe
nakłady
inwestycyjne
w mln USD

400

400

250

–

300

b.d.

1500

Nowe
miejsca
pracy

Podwyższenie kapitału w firmie
Federal Mogul Gorzyce S.A.
Rozbudowa zakładu Toora
Poland S.A. w Nisku
Hipermarkety Leroy Merlin
i Auchan w Krasnem (pow.
rzeszowski)
Hipermarket Tesco w Stalowej
Woli (5000 m2), supermarket
w Przemyślu (650 m2)

Produkcja aluminiowych
części i felg samochodowych oraz grzejników
Handel hurtowy
i detaliczny w sieci
hipermarketów
Handel detaliczny
w sieci hipermarketów
i supermarketów

Nowy zakład Kronospan HPL
Sp. z o.o. w Pustkowie

Produkcja laminatów
dekoracyjnych oraz
obrzeży do blatów i płyt
meblowych
Produkcja tłoków
samochodowych

Centrum handlowo-rozrywkowe
w Rzeszowie

Baza serwisowa linii lotniczej
Ryanair w Jasionce (pow.
rzeszowski)

Miejsce i rodzaj inwestycji

Usługi deweloperskie,
wynajem nieruchomości

Lotnicze centrum
serwisowe

Rodzaj działalności

ZAŁĄCZNIK 2. NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ZAGRANICZNE REALIZOWANE LUB PLANOWANE NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PO 2005 ROKU
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RH Alurad Höffken

17.

Niemcy

Niemcy

Rudolf-Erich Müller
(REMOG)

16.

b.d.

1,6

2,5

Kanada

Masonite International
Corporation

14.

8,0

15.

Kirchhoff Gruppe

13.

Norwegia

8,0

3,5

Orkla Media

12.

Francja

8,0

Wielka
Brytania

Sanofi

11.

USA

15,9

RD Precision

Ladish Co.

10.

Niemcy

17,0

7,5

Schwander

9.

USA

Niemcy

United Technologies
Corporation (poprzez
Gloria)

8.

300

40

–

40

80

b.d.

b.d.

–

60

250

Przejęcie wydziału felg od
Federal Mogul Gorzyce S.A.

Odkupienie 25% udziałów
w firmie Kronodoor PL w Jaśle

Produkcja drzwi wewnętrznych i ościeżnic

Produkty z aluminium
dla przemysłu
samochodowego

Nowy zakład RD Precision
Polska Sp. z o.o. na terenie SSE
w Mielcu

Produkcja części
lotniczych

Nowy zakład Remog Polska
Sp. z o.o. na terenie SSE
w Mielcu

Rozbudowa zakładu Kirchhoff
Polska w Mielcu (m.in. nowa
narzędziownia)

Produkcja części metalowych dla motoryzacji

Produkcja części
lotniczych

Nowa drukarnia Orkla Press
Media Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Drukarnia

Rozbudowa mocy produkcyjnych w Sanofi-Biocom Sp. z o.o.
w Rzeszowie

Modernizacja zakładu Kuźnia
Matrycowa Sp. z o.o. w Stalowej
Woli

Produkcja odkuwek
metalowych
Produkcja leków

Projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji
w Radymnie

Nowy Zakład Gloria
w Ropczycach

Usługi komunalne

Produkcja przenośnych
gaśnic
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Curvet

Sikorsky Aircraft

19.

20.

USA

Włochy

Niemcy

b.d.

b.d

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.
Curvet Poland Sp. z o.o.
w Tarnobrzegu
Polskie Zakłady Lotnicze
Sp. z o.o. w Mielcu

Produkcja sprzętu
lotniczego

Galeria Nowy Świat
w Rzeszowie

Produkcja szkła

Usługi deweloperskie,
wynajem nieruchomości

Uwaga:
Dane o inwestycjach pochodzą z komunikatów prasowych firm, publikacji Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz dzienników
Rzeczpospolita, Puls Biznesu i prasy specjalistycznej. Nie podano wartości planowanych inwestycji przedsiębiorstw, które nie udzieliły zgody
na upublicznienie danych pozyskanych bezpośrednio od firmy.
Wartości przejęć udziałów/akcji wyrażone w innej walucie niż dolar amerykański przeliczano po kursie NBP z dnia przejęcia. Wartość realizowanych
inwestycji w 2006 roku, o których informacje podane były w złotych polskich, przeliczono po średnim kursie USD do PLN za okres I-IX 2006.

Womak

18.

