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Jaka Polska w połowie stulecia?
Na często zadawane pytanie, co mogłoby być w przyszłości naszą przysłowiową Nokią,
traktowaną jako synonim wielkiego, narodowego sukcesu, prawidłowa odpowiedź jest taka:
w przyszłym świecie nie będzie wielu takich „narodowych championów” i nie należy ich
w ogóle poszukiwać. Może kiedyś taki sukces stanie się naszym udziałem, ale nasze cele
i ambicje skierowane będą w inną stronę – na poszukiwanie nisz, w które wejść moglibyśmy
z naszym oryginalnym wkładem i skorzystać z pozycji rynkowej firmy integrującej nasz
produkt w swojej ofercie. To jest właśnie owo wyzwanie dla skoordynowanych działań i mądrej
polityki przemysłowej. Twórcza specjalizacja – to hasło przewodnie dla naszych przyszłych
przedsiębiorców. Istotnym elementem polityki przemysłowej powinny być także mechanizmy
tworzenia klastrów, za które uważamy położone na konkretnym terytorium skupiska powiązanych
ze sobą firm produkcyjnych i usługowych oraz współpracujących z nimi instytucji badawczych,
finansowych i wspomagających przedsiębiorczość. Klastry stanowić będą kluczową formę
organizacji produkcji jednostek prowadzących komplementarną działalność gospodarczą
i wykazujących ze względu na swe zróżnicowanie wyższą zdolność adaptacji do nowych
wyzwań, w tym wyzwań innowacyjności
.
Michał Kleiber, 2011.
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1. Uwarunkowania zewnętrzne

1.1. Migracje kapitału w kryzysie globalnym - perspektywy napływu BIZ
do Polski
Załamanie systemu finansowego w USA wywołało konieczność interwencji państwa w obronie
jego stabilności i bezpieczeństwa. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych, który zaistniał w 2007
roku, szybko przeniósł się na obszar sektora bankowego i w 2008 roku dotknął całego systemu
finansowego, zagrażając utratą płynności instytucji finansowych i groźbą niewypłacalności banków.
Wywołało to doraźne działania ze strony rządów oraz instytucji międzynarodowych. Dotychczasowy
model wolnorynkowego kapitalizmu z deregulacją rynków finansowych i ograniczoną ingerencją
państwa okazał się nieskuteczny i niesprawny. Kryzys systemu finansowego, stanowiącego rdzeń
gospodarki rynkowej, w globalnej współzależnej gospodarce w krótkim czasie przeniósł się z USA
na kraje europejskie, a następnie dotknął kraje rozwijające się. Kryzys wpłynął również na realną sferę
gospodarki w postaci spadku popytu, zmniejszenia wymiany handlowej, obniżenia PKB w krajach
rozwiniętych jak też osłabienia gospodarek krajów rozwijających się. W okresie kilkunastu miesięcy
nastąpiło spowolnienie gospodarcze, osłabienie międzynarodowych instytucji finansowych, a także
ograniczenie zaufania w relacjach międzynarodowych.
Określenie źródeł załamania gospodarczego i ustalenie praprzyczyn kryzysu stanowi obecnie
przedmiot badań naukowców. Zakwestionowano podstawowe zasady gospodarki rynkowej,
zwłaszcza w dziedzinie relacji między siłami rynku, aktywnością państwa, możliwościami sterowania
z wykorzystaniem instrumentów regulacyjnych. W opinii ekonomistów odchodzi w przeszłość
dotychczasowy model gospodarki wolnorynkowej. Przez dziesięciolecia międzynarodowa wymiana
gospodarcza utrwalała dysproporcje między regionami powodując niestabilności w gospodarce
globalnej. W obecnej sytuacji wydaje się niezbędne objęcie gospodarki zewnętrznymi regulacjami,
gdyż system finansowy i rynek kapitałowy nie działają autonomicznie. Eksperci poszukują takich
skutecznych rozwiązań regulacyjnych, które zapewnią trwały, stabilny wzrost gospodarczy,
eliminowanie dysfunkcji, a także ograniczenie dysproporcji występujących między krajami i regionami.
Doświadczenie kryzysu skłania do poszukiwania skutecznych sposobów zapewnienia trwałego,
zrównoważonego rozwoju i stabilizacji fundamentów systemowych gospodarki rynkowej. Eksperci
przewidują konieczność powrotu do tradycyjnego systemu wartości, na których w przeszłości opierała
się gospodarka rynkowa. Symbolem stała się ciężka, codzienna praca, gospodarność, oszczędność,
a także akumulacja kapitału, prowadzące od pokoleń do bogacenia się ludzi i narodów. Gospodarka
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rynkowa powinna być ukierunkowana na człowieka, który nie może być traktowany jako dodatek do
kapitału, gdyż w istocie jest on kreatorem procesów gospodarczych. Należy dążyć do eliminowania
zachowań o charakterze dysfunkcyjnym: działań spekulacyjnych, rozrostu konsumpcji ponad poziom
uzyskiwanych bieżących dochodów, rozgrywania wzrostów i spadków spółek giełdowych czy
akceptowania rosnących kredytów i wzrostu zadłużenia.
Obecnie trudno przewidywać takie rozwiązania, które w sposób selektywny wspierać będą interesy
gospodarcze krajów rozwiniętych. Skutki takiej ewentualnej fali neoprotekcjonizmu mogłyby prowadzić
do globalnego spowolnienia gospodarczego i osłabienia gospodarek krajów rozwijających się. Właśnie
te kraje, które najbardziej zostały poszkodowane w trakcie kryzysu finansowego zgłaszają, na forum
międzynarodowym, pilny postulat budowy nowego, globalnego ładu gospodarczego. Powinien on
być oparty na gruntownej reorganizacji dotychczasowych mechanizmów ekonomicznych, reformie
międzynarodowych instytucji finansowych i dywersyfikacji światowego systemu monetarnego.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają międzynarodowe przepływy kapitału, który
stanowią istotny czynnik stymulujący rozwój społeczno-gospodarczy. [71]
Nieodłączną cechą współczesnych gospodarek jest proces migracji kapitału, który poszukuje tych
obszarów i branż, które przy akceptowanym ryzyku zapewniają wysoką stopę zwrotu z inwestycji.
Coraz większa liczba spółek giełdowych sprawia, że w wyścigu o pozyskanie kapitału, niezbędnego
do wzrostu i rozwoju, rosną szanse tych przedsiębiorstw, które koncentrują się na zwiększaniu
swojej wartości dla akcjonariuszy, a maleją szanse spółek o obniżającej się wartości. W okresie
umiędzynarodowienia rynków kapitałowych konkurencja dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale
przede wszystkim państw, a więc również ich systemów podatkowych. Właśnie kwestie podatkowe
stanowią główny wyznacznik decyzji biznesowych, dotyczących w szczególności lokalizacji
inwestycji. W globalnym procesie migracji kapitału najważniejszymi czynnikami określającymi kierunki
jego przepływu pozostają atrakcyjność rynków dla inwestycji, kursy wymiany walut i ich stabilność,
prognozowane stopy zwrotu z inwestycji, czynniki bezpieczeństwa, a także subiektywne oceny
i przekonania inwestorów. [71]
Postępująca globalizacja gospodarki wyraża się między innymi rosnącym strumieniem kapitału, jaki
przepływa pomiędzy państwami. Inwestorzy poszukują najbardziej korzystnych i bezpiecznych form
lokowania posiadanego kapitału. Jedną z form są bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które
można traktować jako główny element motoryczny stymulujący wzrost gospodarki światowej. Jest
to szczególny rodzaj długoterminowych inwestycji, dokonanych przez rezydenta jednej gospodarki
(inwestora bezpośredniego) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego
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w przedsiębiorstwo rezydenta innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania).
Rezultatem jest uzyskanie wpływu lub przejęcie kontroli, przez rezydenta z jednego kraju, nad
przedsiębiorstwem działającym w innym kraju. Minimalny próg zaangażowania kapitałowego
inwestora zagranicznego w przedsiębiorstwie, będącym celem bezpośredniej inwestycji, ustanowiono
na poziomie 10%. BIZ obejmuje trzy główne komponenty: kapitał zakładowy w formie zakupu
akcji i udziałów, reinwestowane zyski oraz tzw. pozostały kapitał odzwierciedlający saldo wzrostu
zobowiązań i spłaty zobowiązań. Warto podkreślić, że istotę BIZ stanowi nie tylko przepływ kapitału,
ale również transfer pracy i know how, nowych technologii, systemów zarządzania i marketingu.
Konkurencyjność globalna opiera się na rywalizacji i dążeniu do uzyskania wiodącej pozycji
w dziedzinie produkcji, dystrybucji lub w sektorze usług. Kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi
konkurencyjnej gospodarek narodowych mają nowoczesne technologie. Systematycznie wzrasta
znaczenie czynnika innowacji, szczególnie w sektorze IT, który obecnie wytycza kierunki rozwoju
technologicznego. Konkurencyjność ma zasięg globalny i dlatego tak trudno jest rozstrzygać
o wynikach rywalizacji gospodarczej. W ostatnich trzech latach, na skutek kryzysu gospodarczego,
nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu. Odnotowano spadek konsumpcji, co wywołało korektę
planów inwestycyjnych przedsiębiorstw działających niemal we wszystkich sektorach. W gospodarce
wystąpiła silna tendencja do obniżania kosztów, a także wyhamowania wcześniej planowanych
inwestycji. W szczególny sposób wpłynęło to na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ale także
znalazło swoje odbicie w międzynarodowych przepływach kapitału. Eksperci zauważają, że w czasie
kiedy inwestycje sektora prywatnego mogą bardzo ożywić światową gospodarkę, przedsiębiorcy
z dużą ostrożnością podejmują decyzje inwestycyjne. Ich uwaga skupia się raczej na bieżącym
zarządzaniu w warunkach kryzysu, gdzie nie ma miejsca na długookresową perspektywę planowania
inwestycji.
W roku 2010 odnotowano wzrost globalnych przepływów BIZ na poziomie 5 %. Osiągnęły one
wartość 1.24 bln USD. Przepływy globalne były niższe o ok. 15% od średniej przedkryzysowej z lat
2005-2007. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) szacuje, że globalna
wartość BIZ w roku 2011 osiągnie wartość rzędu 1,4 – 1,6 bln USD, co jest powrotem do poziomu
BIZ sprzed kryzysu. Ponowne zbliżenie się do rekordowego poziomu z 2007 roku, gdy osiągnięto
wartość BIZ bliską 2 bilionów USD, przewidywane jest w 2013 roku. Wstępne dane UNCTAD za trzeci
kwartał 2011 roku wskazują na słabnące tempo wzrostu inwestycji typu greenfield oraz fuzji i przejęć
- to oznacza słabnący napływ światowych BIZ. Utrwaliła się tendencja, że kraje rozwijające się oraz
kraje znajdujące się w fazie transformacji przejmują ponad 50% światowego napływu BIZ. W 2010
roku po raz drugi z rzędu kraje rozwijające się i państwa w fazie transformacji zaabsorbowały ponad
50% światowych napływów FDI (642 mld USD). Rośnie również znaczenie tych krajów jako źródeł BIZ.
W 2010 pochodziło z nich 388 mld USD, czyli około 30% globalnego odpływu BIZ.
Prawie wszystkie kraje rozwijające się odnotowały wzrost napływu BIZ także w pierwszej połowie
2011 roku. Wzrost był stymulowany przez duże rynki wschodzące (Chiny, Indie, Rosję, Brazylię,
RPA). Natomiast w pierwszym półroczu spowolnieniu uległo tempo napływu inwestycji do krajów
rozwiniętych. Najsilniejsze gospodarki odnotowały nawet ich spadek (USA, Francja, Niemcy). Prognozy
UNCTAD na 2011 rok pozostają raczej umiarkowanie optymistyczne – wartości BIZ kształtują się
na poziomie średniej przedkryzysowej. Wzrosło ryzyko spowolnienia koniunktury gospodarczej
i osłabienia tempa inwestycji. Zdaniem ekspertów przyczynami tej sytuacji są: kryzys strefy euro, rosnące
zadłużenie publiczne, powolne tempo ożywienia gospodarki USA, niższy poziom akceptowanego
ryzyka przez inwestorów, a także generalny wzrost zawirowań na rynkach finansowych.
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Według analiz UNCTAD, Polska jest wymieniana wśród najbardziej atrakcyjnych krajów
dla lokalizowania inwestycji BIZ w latach 2011-2013. Ankietowani przedstawiciele koncernów
międzynarodowych wskazali nasz kraj na 6 pozycji w rankingu, co oznacza awans z 11 miejsca
zajmowanego rok wcześniej. Wyniki opublikowane w World Investment Report 2011, potwierdzają
mocną pozycję Polski w rywalizacji o napływ inwestycji zagranicznych. Jako nieco mniej atrakcyjne
w tym samym zestawieniu wskazane zostały m.in. Niemcy (9. miejsce w rankingu), a także Wielka
Brytania (13. pozycja) i Singapur (miejsce 14).
Tabela 1. Ranking UNCTAD Word Investment Report 2011

Pozycja w rankingu UNCTAD 2011

Kraj

1

Chiny

2

USA

3

Indie

4

Brazylia

5

Federacja Rosyjska

6

Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World Investment
Report 2011, Geneva 2011.

W ocenie analityków UNCTAD najważniejszymi czynnikami decydującymi o wysokiej atrakcyjności
inwestycyjnej Polski są: szybko rozwijający się rynek wewnętrzny, wykształceni pracownicy
zatrudniani na elastycznych warunkach, stabilny system bankowy oraz generalnie korzystny stosunek
jakości do kosztów. Generalnie potwierdza się reguła, że inwestorzy zagraniczni poszukują lokalizacji
obarczonych niewielkim ryzykiem, gdzie zapewnione są stabilne warunki prawne dla prowadzenia
interesów, rynek pracy posiada zasoby kompetentnych pracowników oraz występuje akceptowana
relacja pomiędzy jakością i kosztami pracy. Mocna pozycja Polski w rankingach konkurencyjności
gospodarek przekonuje, że w ocenie inwestorów zagranicznych, nasza gospodarka w zdecydowanie
większym stopniu spełnia te wymagania, niż ma to miejsce w przypadku wielu innych krajów.
Skuteczne sterowanie krajową gospodarką w warunkach globalnego kryzysu oraz pozytywna
ocena potencjału rozwojowego Polski ze strony inwestorów zagranicznych wywarły wpływ na
wzrost konkurencyjności kraju. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w rankingach. Pozycja naszego
kraju, w fachowych zestawieniach sporządzanych przez cenione instytucje międzynarodowe ulega
systematycznej poprawie (Tabela 2.)
Tabela 2. Pozycja Polski w międzynarodowych zestawieniach konkurencyjności gospodarek

Aktualna pozycja w rankingu

Poprzednia pozycja
w rankingu

Doing Business 2011 (wśród 183 państw)

70 (wzrost +3)

73

The Global Competitiveness Report 2010-2011

39 (wzrost +7)

46

Index of Economic Freedom

68 (wzrost +3)

71

World Competitiveness Yearbook 2011

34 (spadek -2)

32

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2011, s. 8.
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Istotne potwierdzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski stanowią wyniki badań
prowadzonych przez renomowaną firmę konsultingową Ernst&Young. Według raportu za rok 2011,
Polska pod względem pozyskanych inwestycji zagranicznych znajduje się na pierwszym miejscu
w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na siódmym wśród państw europejskich. Eksperci Ernst&Young
podkreślają, że ta wysoka pozycja w rankingu to efekt silnej i stabilnej gospodarki krajowej.
Ważne znaczenie ma także duży rynek wewnętrzny, dobra lokalizacja oraz akceptowany poziom
zadłużenia publicznego (poniżej 60 proc. PKB). Wskazywane są także ścisłe powiązania handlowe
z dynamiczną gospodarką niemiecką, gdzie jest lokowana największa część polskiego eksportu.
W efekcie polska gospodarka w znacznym stopniu oparła się negatywnym skutkom kryzysu. Według
raportu Ernst&Young istotne znaczenie ma również czynnik ludzki, szczególnie młoda, wykształcona,
kompetentna i wydajna kadra, a także relatywnie niższe koszty pracy.
Pozytywne oceny wynikają także z rankingu FDI Confidence Index® sporządzanego przez firmę AT
Kearney. Zestawienie ma zasięg globalny i wskazuje 25 krajów najbardziej atrakcyjnych pod względem
lokowania BIZ. Z badania wynika, że tylko w 53 % firm budżet inwestycyjny wrócił do poziomu sprzed
kryzysu. W rankingu 2007 Polska znajdowała się na 22 pozycji, a w roku 2010 zajmowała 6 pozycję.
Oznaczało to awans aż o 16 pozycji. Wysokie miejsce Polski w tym badaniu odzwierciedlało pozytywną
ocenę wystawioną przez międzynarodową kadrę zarządzającą sektorem biznesu. Aktualne badanie
z 2012 roku wskazuje, że Polska zajmuje 23 pozycję w tym zestawieniu. Potwierdza to względnie dobry
stan gospodarki i korzystne perspektywy inwestycyjne naszego kraju.
Tabela 3. Polska gospodarka w rankingu FDI Confidence Index® AT Kearney 2012

Kraj

Pozycja w rankingu 2007

Pozycja w rankingu 2010

Pozycja w rankingu 2012

Chiny

1

1

1

Indie

5

3

2

Brazylia

6

4

3

USA

3

2

4

Niemcy

10

5

5

Polska

22

6

23

Źródło: AT Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index®, 2012.

W badaniu FDI Monitor zrealizowanym przez firmę Ernst & Young opublikowanym w European
Investment Monitor w czerwcu 2011 roku Polska znalazła się na trzeciej pozycji w Europie pod
względem liczby miejsc pracy utworzonych dzięki BIZ w roku 2010. Raport odnotowuje, że w 143 tego
typu projektach utworzono łącznie 12 366 miejsc pracy. Polska w tym rankingu została wyprzedzona
jednie przez Wielką Brytanię i Francję. Wskaźnik atrakcyjności FDI uwzględniający czynniki kosztów
i jakości sytuuje Polskę na 5 miejscu. W tym rankingu nasz kraj wyprzedzają Chiny, USA, Indie oraz
Wietnam. Z kolei w zestawieniu analizującym jedynie czynniki jakościowe, pomijając koszty pracy,
Polska jest na zdecydowanie lepszej pozycji – zajmuje trzecie miejsce za Chinami oraz USA. Na
kolejnych miejscach w tym rankingu znalazły się Słowacja, Brazylia oraz Indie.
Przywołane zestawienia przekonują, że z zewnętrznej perspektywy Polska posiada mocną pozycję
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Eksperci wskazują czynniki geograficzne, jakimi są:
strategiczne położenie w Europie kontynentalnej (250 mln mieszkańców w promieniu 1000 km), dobre
powiązanie z transeuropejskimi korytarzami transportowymi, pozycja trzeciej najszybciej rozwijającej
się gospodarki europejskiej (dane za rok 2010), a równocześnie duży 38 milionowy rynek wewnętrzny.
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Odnotowana została również rosnąca kompetencja kadr pracowniczych, wysoki wskaźnik kształcenia
akademickiego - 11 % ogółu studentów w Unii Europejskiej, a także rosnąca produktywność.
Tabela 4. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w 2011 roku

Firma, raport
A.T. Kearney Sp. z o.o.
FDI Confidence Index
Financial Time
(FT Business) FDI Benchmark
Ernst&Young
European Investment Monitor

Miejsce w rankingu
Polska na 6. miejscu w rankingu 25 najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
inwestycyjnych na świecie w opinii menedżerów.
Polska na 3. miejscu za Chinami i Stanami Zjednoczonymi w rankingu
najlepszych jakościowo lokalizacji na świecie z punktu widzenia
prowadzenia działalności produkcyjnej.
Polska na 3. miejscu w Europie pod względem ilości nowych miejsc pracy
utworzonych dzięki BIZ.

Źródło: opracowanie własne

Ważnym czynnikiem budującym pozytywny wizerunek Polski w kontekście globalnym jest
rosnąca liczba studentów nauk ścisłych. Zdaniem ekspertów właśnie wykształcenie, kultura
techniczna, kompetencje i profesjonalizm pracowników są traktowane jako ważna przesłanka
decyzji lokalizacyjnych BIZ. W Polsce działa obecnie 455 szkół wyższych, w tym 18 uniwersytetów,
22 politechniki oraz 95 szkół ekonomicznych. Na poziomie akademickim kształci się 2,0 mln osób,
a uczelnie corocznie opuszcza 400 tys. absolwentów, wśród których 90% deklaruje znajomość języków
obcych. Tak liczna grupa dobrze przygotowanych zawodowo pracowników wchodzących na rynek
pracy może stanowić poważny argument przekonujący zagranicznych decydentów do wyboru Polski
jako miejsca lokalizacji nowych inwestycji.
W ostatnich kilkunastu latach Polska odnotowuje stały wzrost wartości napływającego kapitału firm
zagranicznych w formie inwestycji bezpośrednich. Poprawiające się wskaźniki makroekonomiczne,
a także wzrost gospodarczy i rosnąca efektywność pracy przyczyniają się do korzystnego postrzegania
Polski za granicą, jako atrakcyjnego miejsca do lokowania kapitału. Łączna wartość bezpośrednich
inwestycji zagranicznych w Polsce do 2010 roku wyniosła 150,4 mld euro. W tej kwocie 89,7%
stanowiły inwestycje krajów Unii Europejskiej, a jedynie 10,3 % pochodzące z innych krajów.
Analizy trendów wskazują, że w latach 2001-2009 średnioroczny napływ BIZ utrzymywał się na
poziomie przekraczającym 9,5 mld euro. W roku 2007 odnotowano rekordową wartość rocznego
napływu BIZ w wysokości 17,2 mld euro. W okresie 2008-2010, w konsekwencji kryzysu gospodarczego,
napływ inwestycji bezpośrednich uległ przyhamowaniu. W 2010 roku, pomimo spadku BIZ o 28%
Polska była wiodącym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wartości napływających
inwestycji zagranicznych. Uwzględniając nowe projekty typu greenfield i utworzone tam miejsca
pracy Polska znajdowała się w pierwszej piątce krajów europejskich
Napływ BIZ do Polski w okresie ostatnich 10 lat (wg danych publikowanych przez Ministerstwo
Gospodarki) przedstawiono w poniższej tabeli.
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Tabela 5A. Struktura geograficzna napływu BIZ do Polski wg kraju pochodzenia kapitału oraz stan zobowiązań na koniec
2010 roku w mln EUR

Lp.

Kraje

2006

2007

2008

2009

2010

Zobowiązania na
koniec 2010r.

1

Europa
w tym:

14.030

15.029

10.207

8.942

6.625

137.641

1.1

UE-25

13.362

13.359

9.665

8.124

5.709

129.43

1.2

Austria

-414

872

504

486

327

5.562

1.3

Belgia

210

326

710

107

32

3.690

1.4

Dania

187

514

200

227

220

2.974

1.5

Finlandia

18

320

208

-99

132

1.299

1.6

Francja

840

1.891

508

1.375

-101

18.689

1.7

Grecja

15

0,1

0,5

-56

-29

5

1.8

Hiszpania

1.137

567

296

394

252

4.954

1.9

Irlandia

332

473

213

225

218

3.870

1.10

Luksemburg

3.639

1.291

1.377

1.250

1.945

13.132

1.11

Niderlandy

1.345

1.888

1.575

480

-2.150

26.817

1.12

Niemcy

2.803

2.968

1.647

2.137

1.627

20.394

1.13

Portugalia

376

114

106

55

252

1.340

1.14

Szwecja

275

798

1.101

940

343

5.257

1.15

Wielka
Brytania

1.169

648

385

152

396

5.612

1.16

Włochy

1.430

425

322

459

1.020

10.528

1.17

Cypr

31

298

448

209

843

3.341

1.18

Słowenia

10

28

47

-70

-41

119

1.19

Szwajcaria

563

540

119

185

510

5.764

1.20

Norwegia

-78

155

54

64

117

575

1.21

Ukraina

-91

309

-33

-28

52

396

1.22

Rosja

-32

-251

-30

-70

40

25

1.23

Węgry

128

34

6

99

195

508

1.24

Czechy

22

150

-108

90

-39

332

2

Kraje AP
w tym:

456

846

307

1.019

-158

9.470

2.1

USA

395

847

311

965

-131

9.271

3

Azji
w tym:

785

370

-211

146

-158

2.835

3.1

Chiny

20

70

97

-145

8

246

3.2

Singapur

92

-44

-5

26

23

109

3.3

Japonia

254

194

-29

117

-172

1.158

3.4

Korea Płd.

416

25

-301

-76

16

566

15.576

17.196

10.085

9.863

6.686

150.441

Ogółem

Źródło: Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP.
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Tabela 5B. Napływ BIZ do Polski w latach 2001 – 2011

rok

Wartość BIZ w mld euro

Wartość łączna skumulowanych BIZ
na koniec roku w mld euro

2001

6,4

46,7

2002

4,4

46,1

2003

4,1

45,9

2004

10,2

63,6

2005

8,3

76,8

2006

15,7

95,6

2007

17,2

121,3

2008

10,1

116,6

2009

9,4

128,5

2010

6,7

150,4

2011 I-IX

ok. 7,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, 2011-12-20

W strukturze kapitałowej inwestycji zagranicznych rosnące znaczenie ma reinwestowanie
zysków. W latach 2009 – 2010 wartość tej kategorii była zbliżona lub nawet przewyższała inwestycje
w formie zakupu udziałów w polskich przedsiębiorstwach. Te odnotowane zjawiska mogą wskazywać
na poprawiającą się kondycję finansową inwestorów zagranicznych. Jest to również argument
przekonujący o ustabilizowanych planach przedsiębiorców zagranicznych dotyczących rozszerzania
zakresu swojej działalności biznesowej w Polsce. Do podobnych wniosków prowadzi analiza taktyki
inwestorów w okresie kryzysu w roku 2008. Wówczas firmy zagraniczne ograniczyły transferowanie
kapitałów z Polski, ale również zwiększyły wartość kredytów udzielnych swoim polskim spółkom
zależnym. W tym czasie udział kredytów w ogólnej wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych
wyniósł 41%. Zjawisko to odbiegało od powszechnej tendencji, obserwowanej w innych krajach, gdzie
zaniepokojeni inwestorzy zdecydowanie ograniczali przepływ kapitałów. Ważnym argumentem
były względnie dobre wyniki makroekonomiczne naszego kraju, osiągnięte w latach 2008-2009
oraz stabilność gospodarki, co wpływało na uspokojenie nastrojów inwestorów zagranicznych.
Taktyka biznesowa podjęta w warunkach kryzysu stanowi test, który przekonuje o konsekwentnym
nastawieniu zagranicznych inwestorów, którzy swoje projekty realizowane w Polsce traktują jako
zadania długofalowe.
Według danych NBP w roku 2010 do Polski napłynęło 6,7 mld euro w formie bezpośrednich
inwestycji zagranicznych. Główną pozycją były reinwestowane zyski, stanowiące 64,8 % napływu BIZ
(jest to 23,3 % więcej niż w roku 2009). W następnej kolejności – kapitał własny 33,7 % oraz pozostałe
inwestycje. Głównym źródłem inwestowanych kapitałów były kraje Unii Europejskiej (UE-27), skąd
pochodziło 85,3 proc. inwestycji w kwocie 5,7 mld euro. Najważniejszym inwestorem w Polsce były
podmioty z Luksemburga, które zaangażowały łącznie 1,9 mld euro. Tak wysoka pozycja Luksemburga
może wynikać z faktu, że inwestorzy zagraniczni traktują ten kraj jako „tranzytowy” ze względu na
dogodny system prawny i podatkowy. Kolejnym krajem w rankingu były Niemcy (1,6 mld euro) oraz
Włochy (1,0 mld euro). Te trzy państwa odpowiadały razem za 67 proc. łącznego napływu BIZ w 2010
roku.
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W Polsce funkcjonuje ponad 22 tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego,
w których pracuje blisko 1,5 mln osób, co stanowi około 10 proc. ogółu zatrudnionych. Kierunki
napływu BIZ oraz bieżącą (skumulowaną) wartość inwestycji wyrażoną w euro przedstawiono
w poniższym zestawieniu:
� Holadnia 		

(26,817 mld)

� Niemcy 		

(20,394 mld),

� Francja 		

(18,689 mld),

� Luksemburg

(13,132 mld),

� Włochy 		

(10,528 mld),

� USA 		

(9,271 mld),

� Szwajcaria

(5,764 mld),

� W. Brytania

(5,612 mld),

� Austria 		

(5,562 mld),

� Szwecja 		

(5,257 mld).

W minionym dziesięcioleciu, we wczesnej fazie modernizacji polskiej gospodarki, do Polski trafiały
głównie inwestycje zagraniczne związane z działalnością produkcyjną. W okresie ostatnich kilku lat
coraz więcej inwestycji dotyczy sektorów usług nowoczesnych, zaawansowanych technologii oraz
B+R. Ten typ inwestycji tworzy łącznie 48 proc. deklarowanych nowych miejsc pracy. Najważniejszą
branżą, która inwestuje w Polsce, są firmy motoryzacyjne. W projektach prowadzonych przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych ten sektor zapewnia blisko 33 proc. nakładów
inwestycyjnych. Znaczący udział ma również przemysł maszynowy. Najwięcej inwestycji w latach
2009-2011 pochodziło z: USA (31 proc. udziału w tworzonych miejscach pracy), Szwecji oraz Francji.
Po bardzo słabym, pod względem napływu nowych BIZ do Polski, roku 2010 prognozuje się, że
w gospodarce światowej nastąpi tendencja wzrostowa, której efektem będzie przyrost inwestycji
zagranicznych w latach 2011-2013. Eksperci przewidują, że ten proces obejmie także Polskę. [40]
Według Raportu UNCTAD wartość BIZ w Polsce w roku 2010 wyniosła 9681 mln USD. Utrzymała
się tendencja spadkowa zapoczątkowana w kryzysowym roku 2008. Ale pomimo tego, w liczbach
bezwzględnych, była to najwyższa wartość BIZ ulokowanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
W roku 2010 Czechy odnotowały napływ BIZ o wartości 6781 mln USD, Ukraina - 6495 mln USD,
natomiast Słowacja, pomimo przynależności do strefy euro tylko 526 mln euro. Warto zwrócić uwagę,
że gospodarka Niemiec przyjęła inwestycje bezpośrednie na poziomie 46 134 mln USD. Zbliżoną
wartość napływu BIZ odnotowano w Wielkiej Brytanii – 45908 mln USD.
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Tabela 6. Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach, regionach w latach 2005-2010,
w mln USD

region // lata

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

10293

19603

23561

14839

13698

9681

Czechy

11653

5463

10444

6451

2927

6781

Słowacja

2429

4693

3581

4687

-50

526

Ukraina

7808

5604

9891

10913

4816

6495

Niemcy

47439

55626

80208

4218

37627

46134

Wielka Brytania

176006

156186

196390

91489

71140

45908

Unia Europejska

496075

581719

850528

487968

346531

304689

Stany Zjednoczone

104773

237136

215952

306366

152892

228249

Chiny

72406

72715

83521

108312

95000

105735

Japonia

2775

-6507

22550

24426

11939

-1251

982593

1461863

1970940

1744101

1185030

1243671

świat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World
Investment Report 2011, Geneva 2011.

Unia Europejska jako całość zakończyła rok 2010 wartością BIZ na poziomie 304 689 mln USD, co
jednak oznacza pewien spadek w odniesieniu do roku 2009. Gospodarka USA przyjęła BIZ o wartości
228 249 mln USD. W Chinach rok 2010 to dalszy wzrost BIZ – 105735 mln USD. Drastyczne załamanie
nastąpiło w Japonii, gdzie zanotowano ujemną wartość BIZ na poziomie -1251 mln USD. Na tym tle
Polska rysuje się jako względnie stabilna gospodarka średniej wielkości, gdzie pomimo niestabilności
globalnej utrzymuje się dość wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Tabela 7. Dynamika napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach i regionach, w latach 2006 - 2010

region // lata

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

190,45%

120,19%

62,98%

92,31%

70,67%

Czechy

46,88%

191,18%

61,77%

45,37%

231,67%

Słowacja

193,21%

76,31%

130,89%

-1,07%

1052,00%

Ukraina

71,77%

176,50%

110,33%

44,13%

134,86%

Niemcy

117,26%

144,19%

5,26%

892,06%

122,61%

Wielka Brytania

88,74%

125,74%

46,59%

77,76%

64,53%

Unia Europejska

117,26%

146,21%

57,37%

71,02%

87,93%

Stany Zjednoczone

226,33%

91,07%

141,87%

49,91%

149,29%

Chiny

100,43%

114,86%

129,68%

87,71%

111,30%

Japonia

-234,49%

-346,55%

108,32%

48,88%

-10,48%

świat

148,78%

134,82%

88,49%

67,95%

104,95%

Wskaźnik dynamiki zmian liczono przyjmując wartość BIZ z roku poprzedniego za 100%.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World
Investment Report 2011, Geneva 2011.
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W Polsce po względnie niewielkim - 8% spadku w roku 2009 nastąpiło dalsze, bardziej znaczące
obniżenie BIZ (wskaźnik dynamiki zmian wyniósł 70,67% w porównaniu z rokiem poprzednim 2009).
Analogiczny wskaźnik dla całej Unii Europejskiej wyniósł w roku 2010 jedynie 87,93%, co wskazuje
na generalne przyhamowanie tempa napływu inwestycji zagranicznych. Jednak znaczącą poprawę
sytuacji BIZ odnotowały niektóre kraje naszego regionu: wskaźnik wzrostu na poziomie 231,67%
w Czechach, a także na Ukrainie, gdzie ten wskaźnik wyniósł 134,86%. Wartość całkowita, wyliczona
dla całego świata, wyniosła 104,95% co oznacza zmianę tendencji i po dwóch latach spadków wartość
globalna BIZ wzrasta o blisko 5%.
Tabela 8. Wartość odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych z wybranych krajów, regionów w latach 2005-2010,
w mln USD

region // lata

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

3406

8864

5405

4414

5219

4701

Czechy

-19

1468

1620

4323

949

1702

Słowacja

150

511

600

530

432

328

Ukraina

275

-133

673

1010

162

736

Niemcy

75893

118701

170617

77142

78200

104857

Wielka Brytania

80833

86271

272384

161056

44381

11020

Unia Europejska

606515

690030

1199325

906199

370016

407251

Stany Zjednoczone

15369

224220

393518

308296

282686

328905

Chiny

12261

21160

22469

52150

56530

ok.68000

Japonia

45781

50264

73548

128019

74699

56263

świat

882132

1405389

2174803

1910509

1170527

1323337

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World
Investment Report 2011, Geneva 2011.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne pochodzące z Polski kształtowały się w 2010 roku na poziomie
4701 mln USD. Wartość bezwzględna jest wyższa niż innych krajów naszego regionu. Ten wskaźnik dla
Czech wyniósł 1702 mln USD, dla Ukrainy 736 mln USD a dla Słowacji 328 mln USD.
Zestawienie ilustruje tendencje zmian odpływu BIZ - inwestycji zagranicznych pochodzących
z wybranych krajów. Część gospodarek: Japonia, Chiny, a także Słowacja odnotowały spadki w roku 2010.
Także Polska mieści się w tej grupie ze spadkiem 90,07%. Część krajów zanotowało wyraźne wzrosty
wskaźnika dynamiki: m.in. Czechy 179,35%, a także Ukraina 454,32%. Należy jednak uwzględnić, że
w poprzednich latach te dwa kraje charakteryzowały się względnie niskim poziomem bezwzględnych
wartości odpływu BIZ. Średnia wartość dla Unii Europejskiej to wzrost na poziomie 110,06%. Podane
wyniki pozwalają wnioskować o stabilnej, pozytywnej ocenie polskich inwestorów, gdy chodzi
lokowanie krajowych BIZ, jak też akceptowanie poziomu ryzyka związanego z inwestowaniem za
granicą.
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Tabela 9. Dynamika odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych z wybranych krajów, regionów w latach 2005-2010

region // lata

2006

2007

2008

2009

2010

Polska

260,25%

60,98%

81,67%

118,24%

90,07%

Czechy

-7726,32%

110,35%

266,85%

21,95%

179,35%

Słowacja

340,67%

117,42%

88,33%

81,51%

75,93%

Ukraina

-48,36%

-506,02%

150,07%

16,04%

454,32%

Niemcy

156,41%

143,74%

45,21%

101,37%

134,09%

Wielka Brytania

106,73%

315,73%

59,13%

27,56%

24,83%

Unia Europejska

113,77%

173,81%

75,56%

40,83%

110,06%

Stany Zjednoczone

1458,91%

175,51%

78,34%

91,69%

116,35%

Chiny

172,58%

106,19%

232,10%

108,40%

83,13%

Japonia

109,79%

146,32%

174,06%

58,35%

75,32%

świat

159,32%

154,75%

87,85%

61,27%

113,05%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World
Investment Report 2011, Geneva 2011.

1.2. Możliwość napływu BIZ do regionu podkarpackiego – kontekst między
narodowy i krajowy
Dynamika polskiej gospodarki, aktywność oraz rosnąca przedsiębiorczość młodego pokolenia
pochodzącego z wyżu demograficznego, pragmatyczne działania banku centralnego, a także
integracja w ramach Unii Europejskiej stworzyły stabilne ramy dla procesu rozwoju społecznogospodarczego. Dobra sytuacja gospodarcza Polski znajduje odzwierciedlenie w aktualnych
wskaźnikach makroekonomicznych. Wzrost gospodarczy w 2010 roku był na poziomie 3,8%, a w III
kwartale 2011r. osiągnął wartość 4,2 %. Szacowana przez analityków Banku Światowego wartość PKB
za 2011r. wynosi 4.0%. Jako główne czynniki wzrostu wskazywane są: inwestycje 8,5%, konsumpcja
3,2%, a także wyodrębniony wskaźnik indywidualnej konsumpcji o wartości równiej 3,0 %. Roczna
inflacja w 2010 wyniosła 2,7%, natomiast wskaźnik inflacji we wrześniu 2011 (r/r) wyniósł 3,5%.
Tabela 10. Wybrane parametry makroekonomiczne Polskie w latach 2004-2012

Zmienna

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Wzrost PKB
(%)

5,3

3,6

6,2

6,8

5,1

1,8

3,8

4,0-4,2
(szac.)?

2,2-2,5
(szac.)?

Napływ BIZ
(w mln euro)

10 137

8 329

15 707

17 222

10 118

9 950

6 686

10 000
(szac.)?

10 000
(szac.)?

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ, grudzień 2011 roku. Dane PKB na lata 2011 i 2012 według
szacunków analityków Banku Światowego zamieszczone w raporcie EU10 Regular Economic Report z 16 listopada 2011
roku oraz prognozy rządu polskiego. Prognoza napływu BIZ w 2011 i 2012 za: PAIiIZ.

Od 2005 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przy współpracy z Fundacją Konrada
Adenauera realizuje cykliczne badanie pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów
Polski”. Badanie swoim zasięgiem obejmuje cały kraj w podziale na 16 województw oraz 54 podregiony.
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Corocznie publikowany jest raport zawierający wyniki z przeprowadzonych analiz. Tegoroczna wersja
raportu za rok 2011 została opublikowana 15 grudnia.
Tabela 11. Państwowy dług publiczny Polski w mld złotych i proc. PKB w latach 2009-2010

2009

2010

Państwowy dług publiczny

mld złotych

669,9

747,9

Państwowy dług publiczny

Proc. PKB

49,9

52,8

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

Proc. PKB

50,9

55,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli: Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2011, s. 32. W grudniu 2011 roku
państwowy dług publiczny Polski wynosił 812,3 mld złotych, co stanowiło 53,7 proc. PKB.

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej w badaniach z lat 2005-2011 wskazuje na region podkarpacki
jako lidera na tle makroregionu Polski Wschodniej. W rankingu o wysoką pozycję podkarpackie
rywalizuje zarówno z nienależącym do tego makroregionu województwem kujawsko-pomorskim
i opolskim, jak też z województwami świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. To ostatnie wyprzedziło
podkarpackie tylko raz w siedmiu analizowanych zestawieniach w 2006 roku. Podkarpackie z kolei
tylko raz – w roku 2005 wyprzedziło kujawsko-pomorskie. [50]
Klasyfikacja opierała się na podziale jedenastkowym oraz dokonywaniu oceny według przyjętych
kryteriów jakościowych i ilościowych. Jako najbardziej atrakcyjne podregiony wskazywano te, które
zostały zaliczone do pierwszej jedenastki w ramach zestawienia i to one uzyskiwały ocenę najwyższą.
Pozostałym przyznawano oceny według gradacji: wysoki, przeciętny, niski oraz najniższy. W ten sposób
utworzono syntetyczny system oceny, w ramach którego przypisywano oceny poszczególnym
podregionom. Pozwoliło to stworzyć wyrazisty obraz, przedstawiający atrakcyjność inwestycyjną
województw i ich podregionów.
Tabela 12. Pozycja województwa podkarpackiego, zajmowana w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw
w poszczególnych latach 2008 – 2011

2008

2009

2010

2011

Śląskie

1

1

1

1

Mazowieckie

2

3

3

2

Dolnośląskie

3

2

2

3

Małopolskie

5

5

4

4

Wielkopolskie

4

4

5

5

Zachodniopomorskie

8

6

6

6

Pomorskie

6

7

8

7

Łódzkie

7

8

7

8

Kujawsko-Pomorskie

11

11

11

9

Lubuskie

9

9

10

10

Opolskie

10

10

9

11

Podkarpackie

12

13

12

12

Świętokrzyskie

14

14

14

14

Warmińsko-Mazurskie

13

12

13

13

Lubelskie

15

16

15

15

Podlaskie

16

15

16

16

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Nowicki [red.], Atrakcyjność inwestycyjna 2011IBnGR, Gdańsk 2011, s. 67.
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W ramach badania wydzielono trzy kategorie atrakcyjności inwestycyjnej. Odrębnie analizowano
działalność przemysłową, usługową oraz dziedziny zaawansowanych technologii. [50] Zebrane wyniki
analiz odzwierciedlają pewien uśredniony poziom atrakcyjności inwestycyjnej, uwzględniający miejsce
ośrodka regionalnego oraz poszczególnych podregionów położonych na obszarze peryferyjnym
województwa.

Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w zakresie działalności przemysłowej
W tej pierwszej kategorii żaden z podregionów Polski Wschodniej nie został zakwalifikowany
do pierwszej jedenastki, która skupia podregiony najbardziej atrakcyjne. Wyróżniono działalność
przemysłową tradycyjnych ośrodków - ocenę najwyższą otrzymały podregion katowicki, a na drugim
miejscu podregion rybnicki. Niemniej warto zauważyć, że w makroregionie Polski Wschodniej
tylko województwo podkarpackie posiada dwa silne podregiony wyróżniające się działalnością
przemysłową. Są to podregiony rzeszowski i tarnobrzeski. Otrzymały one w tym zestawieniu drugą
w kolejności notę - wysoką. W tym badaniu kolejne noty - oceny przeciętne - przyznano podregionom
białostockiemu i lubelskiemu. Natomiast oceny niskie przypadły: krośnieńskiemu, przemyskiemu,
puławskiemu oraz elbląskiemu. Wszystkim pozostałym podregionom z terenu Polski Wschodniej
przyznano najniższą notę. [50]
Mapa 1. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2011 roku

Źródło: opracowanie IBnGR
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Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w zakresie działalności usługowej
W tej części badania, wśród podregionów zaliczonych do najlepszych w skali kraju, podregion
rzeszowski znalazł się na 11 miejscu. W 2010 roku zajmował on pozycję 10, co oznacza spadek
o jedną pozycję. Aglomeracja rzeszowska konkuruje w tym zestawieniu z podregionem bielskim,
umiejscowionym w 2010 roku na dziewiątym miejscu i na 12 pozycji w 2009 oraz rybnickim
(odpowiednio 11 w 2010 roku i 12 w roku 2009). Na wysokich pozycjach w tym zestawieniu znalazły
się także: podregion krośnieński, przemyski, lubelski i elbląski. Przeciętną ocenę otrzymały podregiony
tarnobrzeski i białostocki. [50]
Dla podregionu rzeszowskiego fakt zaliczenia do grupy najbardziej dynamicznych podregionów
w Polsce potwierdza, że dysponuje on bardzo wysokim potencjałem rozwojowym, w tym także
zasobami pracy. W analizach wskazano, że posiada on ponadprzeciętną liczbę studentów i absolwentów
przygotowanych do podjęcia pracy w zawodach, których oczekuje rynek pracy. Podregion
rzeszowski ma bardzo dobrą dostępność komunikacyjną jako ważny krajowy węzeł transportowy
(kolejowy i drogowy) oraz posiada międzynarodowy port lotniczy. Oprócz tego mocnym walorem,
który podkreślono w raporcie z badania, jest ponadprzeciętna siła nabywcza firm i gospodarstw.
Natomiast jako słabą stroną, obniżającą atrakcyjność podregionu, wskazano ponadprzeciętny poziom
wynagrodzeń. [50]
Mapa 2. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2011 roku

Źródło: opracowanie IBnGR
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Atrakcyjność inwestycyjna podregionów w dziedzinach zaawansowanych
technologicznie
W tej kategorii podregion rzeszowski po raz pierwszy został zaliczony do pierwszej jedenastki.
Wysokie oceny przypadły podregionom: lubelskiemu i białostockiemu. Przeciętne noty otrzymały:
krośnieński, elbląski i olsztyński (warmińsko-mazurskie). Ocenę niską przyznano podregionom
tarnobrzeskiemu i przemyskiemu. Pozostałe podregiony z terenu Polski Wschodniej sklasyfikowano
jako najniższe w skali pięciostopniowej.
Dołączenie podregionu rzeszowskiego do grona najbardziej atrakcyjnych podregionów w tej
kategorii działalności zaawansowanej technologicznie to konsekwencja posiadania dużego liczebnie
zasobu wykwalifikowanej siły roboczej. Ważnym czynnikiem jest też coraz lepsza dostępność
transportowa związana z modernizacją portu lotniczego Jasionka. Kolejną zaletą wskazaną w raporcie
z badania była relatywnie wysoka siła nabywcza gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. [50, s. 41]
Z przedstawionego rankingu wynika mocna pozycja województwa podkarpackiego w porównaniu
z innymi regionami w obszarze Polski Wschodniej.
Mapa 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej technologii w 2011 roku

Źródło: opracowanie IBnGR

Wyniki przekonują o trafności dotychczasowych przedsięwzięć prorozwojowych, a także
skuteczności działań aktywizujących rozwój przedsiębiorczości. Te działania, podejmowane przez
kluczowych decydentów samorządowych, środowisko akademickie oraz liderów biznesu, tworzą
fundament dla długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego.
W najbliższym czasie można spodziewać się nowych trendów w zakresie napływu BIZ. Zmniejszać
się będą inwestycje w przetwórstwo przemysłowe, a rosnąć będzie inwestowanie w sektorze
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usług. Należy również odnotować ogólną tendencję do zmniejszania się wartości poszczególnych
projektów inwestycyjnych, z jednoczesnym wzrostem ich liczby. Generalnie może to prowadzić do
zmniejszania łącznej wartości kapitału napływającego do kraju, jednak z drugiej strony będzie on
lokowany w przedsięwzięcia generujące wyższą wartość dodaną, jak również przyczyniające się do
transferu nowoczesnych technologii oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji
w biznesie. Dotyczy to w szczególności tworzenia zakładów w przemyśle lotniczym (Dolina Lotnicza),
ośrodków badawczo-rozwojowych oraz realizacji projektów z zakresu technologii informatycznych
i telekomunikacyjnych. Ten rodzaj inwestycji stwarzać będzie znaczne możliwości zatrudnienia dla
wysokokwalifikowanych specjalistów, a także umożliwia rozwój krajowych kooperantów w dziedzinie
zaawansowanych technologii.
Obecnie najliczniej reprezentowanym rodzajem projektów inwestycyjnych realizowanych w kraju
są ośrodki usług biznesowych (BPO). Ministerstwo Gospodarki szacuje, że działa już blisko 300 tego typu
ośrodków, gdzie zatrudnienie znalazło ponad 70 tysięcy osób. Ten rodzaj inwestycji charakteryzuje się
niższą kapitałochłonnością, a równocześnie stwarza relatywnie dużą liczbę miejsc pracy. Ta zmiana
jakościowa wynika z nowych ocen przewag konkurencyjnych naszego kraju, które dostrzegli zagraniczni
inwestorzy. Decydującym czynnikiem dla lokalizacji inwestycji przestały być niskie koszty pracy,
które dotychczas stymulowały napływ kapitału zagranicznego. Rośnie zainteresowanie inwestorów
sektorem usług, gdzie decydujące znaczenie ma jakość zasobów ludzkich. Tu najważniejsze są kwestie
wykształcenia, przygotowania zawodowego, a także znajomości języków obcych. Ponadto ważnymi
przesłankami decyzji inwestycyjnych staje się coraz lepsza dostępność komunikacyjna, nowoczesna
infrastruktura informatyczna oraz pozyskanie atrakcyjnych powierzchni biurowych.
Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności innowacyjnej powiatów woj. podkarpackiego
z uwzględnieniem z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych sekcji

Źródło: Godlewska-Majkowska Hanna, Zarębski Patrycjusz: Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011 województwo
podkarpackie, SGH Warszawa 2011.
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W przyszłości można przewidywać nowe trendy w zakresie napływu BIZ do Polski. Prognozuje się
powolny proces przenoszenia się inwestorów do regionów, które do tej pory były oceniane jako mniej
atrakcyjne. Dotyczy to szczególnie makroregionu Polski Wschodniej. Ważnym sygnałem tej zmiany
nastawienia może być inwestycja firmy IKEA realizowana w województwie podlaskim. Nakładem 340
mln euro uruchomiana jest fabryka, która docelowo zatrudni ponad 2 tys. osób. Jest to największa
inwestycja zagraniczna w Polsce w 2010 roku. Przewiduje się, że w regionie, w konsekwencji tego
projektu, pojawią się kolejne firmy zagraniczne, kooperujące z branżą meblarską. Ważne znaczenie ma
również oddziaływanie marki IKEA, przekonujące inwestorów o atrakcyjnych warunkach lokalizowania
przedsiębiorstwa w tym regionie.

Twórcza specjalizacja
Analiza potencjału inwestycyjnego i intele ktualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011

19

20

Twórcza specjalizacja
Analiza potencjału inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011

2. Uwarunkowania inwestycyjne województwa
podkarpackiego

2. Uwarunkowania inwestycyjne województwa 		
podkarpackiego

2.1. Zasoby kapitałowe regionu, zagospodarowanie infrastrukturalne (w tym
dostępność teleinformatyczna)
W sensie ogólnym zasoby kapitałowe regionu podkarpackiego obejmują wszelkie dobra, które
zostały wytworzone w tym celu, aby służyły dla produkcji innych dóbr i usług. Składają się na to m.in.:
istniejące zakłady przemysłowe, linie technologiczne i infrastruktura transportowa. W obrębie zasobów
kapitałowych mieszczą się również zasoby kapitału ludzkiego, odzwierciedlające skumulowaną
wiedzę i umiejętności mieszkańców regionu, zgromadzone w procesie edukacji i kształcenia (kapitał
ludzki został odrębnie omówiony).
Zasoby kapitałowe regionu podkarpackiego są relatywnie niższe niż średnia dla innych
województw. Ma to swoje uwarunkowania historyczne, będące konsekwencją niskiego poziomu
urbanizacji. Znacznie wyższy, niż w innych regionach, jest też wskaźnik zamieszkiwania na terenach
wiejskich i procent osób utrzymujących się z rolnictwa. Ośrodki przemysłowe regionu podkarpackiego
nawiązują do tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale zarówno skala przestrzenna zespołów
fabrycznych jak i infrastruktura przemysłowa są zdecydowanie mniej rozbudowane niż ma to miejsce
w województwach o silnych tradycjach przemysłowych. Zaletą tej sytuacji jest ograniczony zasób
zdegradowanych obiektów i terenów poprzemysłowych, stanowiących pozostałości po zbędnej
obecnie infrastrukturze produkcyjnej. Te zdegradowane tereny poprzemysłowe, obejmowane są
kosztownymi projektami rewitalizacji, które mają za zadanie przywrócić wartość rynkową i odtworzyć
użyteczność terenów, a także odtworzyć utracone walory środowiskowe. Projekty rewitalizacji angażują
znaczne finanse publiczne, a efekty realizacji widoczne będą dopiero po wielu latach. Województwo
podkarpackie charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, które stanowią cenny atut.
Posiada także relatywnie niewiele terenów zdegradowanych, które wymagają kłopotliwych działań
rewitalizacyjnych.
Zasoby kapitałowe podkarpackiego odzwierciedla także mniejsza intensywność istniejącej
infrastruktury transportowej, szczególnie tras drogowych, a także sieci kolejowej. Realizowane są
liczne projekty modernizacyjne, w tym wspierane z funduszy strukturalnych, których celem jest
rozbudowa sieci transportowej, w szczególności budowa autostrady A4 oraz stworzenie nowoczesnej
sieci dróg krajowych, a także doinwestowanie dróg niższych kategorii. Dzięki tym inwestycjom, wraz
z rozbudową lotniska Jasionka, w długiej perspektywie gospodarka regionu będzie rozwijała się
szybciej niż ma to miejsce obecnie. To może spowodować zwiększenie udziału inwestycji w strukturze
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dochodów. Do tego celu prowadzą: zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, znaczący
wzrost oszczędności, a także rozszerzenie importu zagranicznych zasobów finansowych (m.in.
w drodze planowanego przyjęcia euro).
Wydaje się, że głównym powodem ograniczenia tempa wzrostu gospodarczego jest problem
finansowania, gdyż zwiększenie dostępnych środków wpływa na podniesienie udziału inwestycji
w PKB, co stymulująco oddziałuje na tempo wzrostu. Aby zwiększone finansowanie przełożyło się
na wyższy poziom inwestycji i w konsekwencji na wzrost gospodarczy, potrzebne jest zniesienie
barier inwestycyjnych. Niezbędna jest poprawa tzw. klimatu inwestycyjnego w sektorze prywatnym
tworzonego przez podmioty publiczne. Dotyczy to poprawy jakości i egzekucji prawa, a także
regulacji ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej. Wiąże się również z aspektami
makroekonomicznymi, wspieraniem konkurencyjności kosztowej i płacowej firm. Bezwzględnie
konieczne jest zwiększenie wydolności administracji, zarówno w zakresie absorpcji funduszy
unijnych, jak i w szerszym znaczeniu poprawy jakości rządzenia – zdolności aparatu państwowego
do wyznaczania i skutecznej realizacji celów strategicznych. Jednym z podstawowych celów jest
przyspieszenie procesu rozwoju gospodarczego, co warunkuje rozwój społeczny regionu.
Ograniczenie barier inwestycyjnych posiada obecnie, conajmniej tak ważne znaczenie, jak
zapewnienie dodatkowego strumienia finansowego. Dzieje się tak dlatego, że poza wspieraniem
działalności inwestycyjnej firm regionalnych, również likwidacja barier będzie sprzyjać napływowi
inwestycji zagranicznych, które zapewniają realny transfer kapitału wiedzy i technologii. Pośrednim
czynnikiem wpływającym na ocenę zasobów kapitałowych regionu stanowi system zachęt
inwestycyjnych przeznaczonych na wspieranie nowych inwestycji w regionie. Są to przede
wszystkim: zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych, zwolnienia
z podatku od nieruchomości, dotacje celowe z budżetu państwa oraz granty finansowe z funduszy
strukturalnych UE. Wszystkie te formy zachęt inwestycyjnych wiążą się, co do zasady, z udzielaniem
pomocy publicznej w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej.
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla firm sektora MSP
Inwestycje dot. transferu wiedzy, innowacji, zakupu patentów, wdrażania nowych technologii
Inwestycje z zakresu zmian procesu produkcji i sposobu świadczenia usług
Instrumenty wsparcia klastrów
Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu
Tworzenie lokalnych sieci współpracy
Wdrażanie innowacji w sektorze MSP
Promocja instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.3 Regionalna Strategia Innowacji
Wsparcie sieci instytucji świadczących specjalistyczne usługi proinnowacyjne
Systemy informacji i ofert innowacyjnych skierowanych do przedsiębiorców

Zagospodarowanie infrastrukturalne - sieć drogowa
Sieć drogową województwa tworzą drogi krajowe i wojewódzkie, uzupełnione drogami
powiatowymi i gminnymi. Łączna długość dróg krajowych na terenie województwa podkarpackiego
wynosi 771,5 km, co stanowią około 5,2 proc. sieci dróg publicznych o nawierzchni twardej dla całego
województwa. Układ najważniejszych powiązań komunikacyjnych zapewniają:
zz droga krajowa nr 4 (E-40), granica państwa – Jędrzychowice – Wrocław – Kraków – Rzeszów –
Korczowa – granica państwa,
zz droga krajowa nr 9 (E-371), Radom – Rzeszów – Barwinek – granica państwa – Słowacja (Koszyce),
zz droga krajowa nr 19 Rzeszów – Lublin – Białystok – Kuźnica Białostocka – granica państwa.
Ważnym szlakiem komunikacyjnym będzie autostrada A4, która stanowi część paneuropejskiego
korytarza transportowego. Do eksploatacji oddano już odcinek biegnący od granicy zachodniej aż
poza Kraków. W budowie pozostaje część przebiegająca przez teren województwa i te prace zmierzają
ku zakończeniu. Głównym szlakiem komunikacyjnym na kierunku północ - południe będzie droga
ekspresowa S19, która stanowi strategiczny i najkrótszy szlak transportowy łączący kraje bałtyckie
z obszarem Europy Południowej. W okolicach Rzeszowa S19 będzie łączyć się z autostradą A4 tworząc
jeden z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w tym regionie.
Łączna sieć dróg publicznych, która pokrywa obszar województwo wynosił 18 195,1 km, w tym
dróg o nawierzchni twardej jest 14 737,6 km, (13 618,9 km stanowiły drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej). Wskaźnik gęstości dróg publicznych o twardej nawierzchni wynosi 82,2 km/100 km²,
dla dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej wskaźnik ten wynosi 76 km/100 km². [1]
Podstawową sieć drogową województwa uzupełniały drogi wojewódzkie – 1 667,6 km, drogi
powiatowe – 6400,7 km oraz drogi gminne – 5 897,8 km. Stan techniczny części dróg jest oceniany
jako niezadowalający i wskazywany jest jako jedna z podstawowych barier rozwoju regionalnego,
która wpływa również na negatywnie obniżając atrakcyjność inwestycyjną województwa.
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Na terenie województwa znajdują się ważne elementy krajowego systemu energetycznego
m.in. elektroenergetyczne stacje redukcyjne najwyższych napięć, liczne linie przesyłowe wysokiego
napięcia oraz 6 głównych gazociągów wysokoprężnych zasilających Polskę w gaz ziemny ze złóż
krajowych i zagranicznych.

Sieć kolejowa – linie państwowe
Przez teren województwa przebiegają następujące linie o znaczeniu państwowym:
zz linia nr 25 Sandomierz – Ocice – odcinek wchodzący w ciąg linii kolejowej Łódź Kaliska – Dębica;
zz linia nr 68 Lublin – Stalowa – Wola Rozwadów – odcinek wchodzący w ciąg linii kolejowej Lublin
– Przeworsk;
zz linia nr 71 Ocice – Rzeszów (55.8 km) – linia jednotorowa, nie zelektryfikowana. W 2000 r. został
zawieszony ruch pasażerski na tej linii. Odcinek Rzeszów ÷ Widełka wykorzystywany jest obecnie
dla obsługi bocznicy „Petrotank” do lokalnego transportu towarowego;
zz linia nr 74 Sobów – Stalowa Wola Rozwadów (24,4 km) – linia dwutorowa, zelektryfikowana,
zz linia nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka (166,6 km) – linia dwutorowa, zelektryfikowana,
linia umiejscowiona jest w korytarzu transportowym E-30 i objęta umowami transportowymi AGC
i AGTC; jest to główna oś transportu kolejowego o charakterze międzynarodowym, prowadząca
ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę; wyposażona w kilka stacji węzłowych i towarowych, w
tym w węzeł przeładunkowy Medyka – Przemyśl – Żurawica, związany z ruchem granicznym
torami normalnymi i szerokimi;
zz linia nr 565 Charzewice – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy (1,0 km) – na torze szlakowym
Lublin – Przeworsk usytuowany jest, nieczynny w chwili obecnej, posterunek odgałęźny
„Charzewice” wraz z budynkiem nastawni.

Sieć kolejowa - linie regionalne
Obszar województwa jest obsługiwany siecią linii o znaczeniu regionalnym:
zz linia nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (łącznie z odcinkiem Sandomierz – Ocice długość 72,2 km) –
linia jednotorowa, zelektryfikowana na długości 17,3 km, uzyskiwana prędkość handlowa ok. 30
km/h;
zz linia nr 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe (32,1 km) – jednotorowa, niezelektryfikowana;
zz linia nr 68 Lublin – Przeworsk (łącznie z odcinkiem Lublin – Stalowa Wola Rozwadów długości
85,5 km) – linia dwutorowa, zelektryfikowana na długości 18,5 km;
zz linia nr 69 Rejowiec – Hrebenne (1,8 km) linia jednotorowa, niezelektryfikowana;
zz linia nr 70 Włoszczowice – Chmielów (5,1 km) linia jednotorowa, częściowo zelektryfikowana;
zz linia nr 78 Sandomierz – Grębów (7,7 km) linia jednotorowa, zelektryfikowana;
zz linia nr 101 Munina – Hrebenne (76,6 km) – linia jednotorowa niezelektryfikowana;
zz linia nr 102 Przemyśl – Malhowice – Granica Państwa (12,4 km) – linia jednotorowa zelektryfikowana
na długości 4,7 km;
zz linia nr 106 Rzeszów – Jasło (69,3 km) – linia jednotorowa, zelektryfikowana na długości 4,7 km;
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zz linia nr 107 Nowy Zagórz – Łupków (50,8 km) – linia jednotorowa, niezelektryfikowana;.
zz linia nr 108 Stróże – Krościenko (130,8 km) – linia jednotorowa, niezelektryfikowana.
Ponadto przez teren województwa przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa (83,0 km),
jednotorowa, niezelektryfikowana o rozstawie szyn poszerzonym w relacji: granica państwa z Ukraina
– Huta Katowice. Linia przebiega tranzytem północną częścią województwa. Eksploatowane linie
kolejowe liczą łącznie 1018 km. Linii normalnotorowych jest 972 km, a tras zelektryfikowanych 358 km.
Ponad 232 km stanowią linie dwu – i więcej torowe. Gęstość sieci linii kolejowych wynosiła ogółem
w województwie 5,7 km na 100 km².. Na terenie województwa istnieją również 2 linie wąskotorowe
(71 km) obsługujące przede wszystkim ruch turystyczny.

Połączenia lotnicze
Na obszarze Polski Wschodniej znajduje się pięć lotnisk cywilnych: Szymany k. Szczytna (warmińskomazurskie), Świdnik (lubelskie), Rzeszów-Jasionka (podkarpackie), Mielec (podkarpackie) oraz Kielce
(świętokrzyskie). Obok tego funkcjonują mniejsze lotniska aeroklubowe. Spośród wymienionych
lotnisk tylko Rzeszów Jasionka znajduje się w sieci Polskich Portów Lotniczych. W 2006 roku Jasionka
otrzymała certyfikat Lotniska Użytku Publicznego wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Port jest
zlokalizowany na północ od Rzeszowa, w odległości 10 km od centrum miasta. Lotnisko położone
jest na działce o powierzchni około 650 hektarów, której status prawny jest uregulowany. W ciągu
pięciu ostatnich lat trwały intensywne prace modernizacyjne. Dzięki temu lotnisko obecnie może
utrzymywać regularne połączenia przez siedem dni w tygodniu (24 godziny na dobę) z lotniskami
krajowymi oraz miastami europejskimi, a w sezonie także z Afryką Północną.
W grudniu 2011 roku port obsługiwało regularnie pięciu przewoźników: Polskie Linie Lotnicze
LOT, Ryanair, Lufthansa, Eurolot K2, OLT Jetair. Zapewniali oni cztery połączenia krajowe z Gdańskiem,
Katowicami, Szczecinem i Warszawą. W przypadku tras międzynarodowych samoloty przewoźników
międzynarodowych latają do: Birmingham, Bristolu, Dublina, East Midlands, Frankfurtu, Frankfurtu –
Hahn, Londynu – Luton, Londynu – Stansted oraz Manchesteru. Port jest dodatkowo wykorzystywany
między czerwcem i październikiem do turystycznych lotów czarterowych do: Egiptu (Hurghady),
Tunezji (Monastiru), Turcji (Antalyi) oraz do Grecji (na Kretę). Od 2011 roku wydłużono sezon lotów
czarterowych o miesiące zimowe. Biuro Podróży ITAKA uruchomiło czarterowe połączenia do Egiptu
(Hurghada) od 29 grudnia 2011 roku, a operacje lotnicze zaplanowane zostały do 5 kwietnia 2012
roku. Dodatkowo w sezonie zimowym 2011-2012 roku irlandzki Ryanair otworzył regularne połączenie
z Manchesterem. Rejsy na tej trasie rozpoczęły się od 4 listopada 2011 roku. Połączenie to ma być
realizowane w formule całorocznej. Natomiast na okres zimy zawieszono rejsy do Barcelony-Girony.
Mają one zostać wznowione w marcu następnego roku, z początkiem sezonu letniego.
Lotnisko Jasionka dysponuje drugim pod względem długości pasem startowym w Polsce, po
lotnisku Warszawa-Okęcie. Jest w stanie przyjąć największe samoloty szerokokadłubowe Boening
B-747. Obok obsługi ruchu pasażerskiego na lotnisku Jasionka mogą być przyjmowane największe
samoloty transportowe (cargo) m.in. typu Antonow An-124 Rusłan. W sierpniu 2011 roku miał miejsce
spektakularny fracht trzech śmigłowców S-70i™ BLACK HAWK, wyprodukowanych przez mieleckie
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., wchodzące w skład koncernu Sikorsky Aircraft Corporation.
Helikoptery zmontowano i skompletowano jak również oblatywano w zakładzie produkcyjnym
w Mielcu. Stanowiły one pierwszą partię dostawy międzynarodowego wariantu śmigłowca Sikorsky
BLACK HAWK, przeznaczonego dla Arabii Saudyjskiej.
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Jasionka jest uznawana za „lotnisko dobrej pogody”, gdyż statystyki potwierdzają wyjątkowo
korzystne warunki meteorologiczne dla tej części Polski. Brak jest także przeszkód lotniczych w strefach
podejścia do lądowania. Zainstalowany został wysokiej klasy system pomocy świetlno-nawigacyjnej
do lądowania oraz nowoczesna osłona meteorologiczna systemu Vaisala, które czynią port lotniczy
dostępnym 24 godziny na dobę przez cały rok. Dzięki różnorodnej ofercie usługowej Port Lotniczy
Rzeszów Jasionka odnotował w ciągu ostatnich trzech lat bardzo wyraźny wzrost liczby pasażerów
oraz przewiezionych towarów (dynamika 2008-2010 wyniosła 41,1%). Wśród jedenastu krajowych
portów lotniczych znalazł się na siódmym miejscu wyprzedzając Szczecin-Goleniów, BydgoszczSzwederowo oraz Zieloną Górę-Babimost.
Tabela 13. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarterowym w polskich
portach lotniczych oraz w Rzeszowie w latach 2008 - 2010

Cały rok
2010

Dynamika

2009

2008

2010/2008

20 466 876

18 926 259

20 628 851

-0,8 proc.

240 691

237 858

257 714

-6,6 proc.

451 720

380 711

320 115

41,1 proc.

4 863

4 263

3 446

41,1 proc.

1. Suma operacji dla 11 portów lotniczych w Polsce
1.1. Liczba pasażerów
1.2. Liczba operacji pax

2. Operacje lotnicze w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka
2.1. Liczba pasażerów
2.1. Liczba operacji pax

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Warszawa styczeń 2011 roku.

Stacja cargo na lotnisku Rzeszów Jasionka
Na początku grudnia 2011 roku w Porcie Lotniczym Rzeszów Jasionka otwarta została stacja
cargo niemieckiego przewoźnika Lufthansa Cargo. Stacja znacząco poprawia logistykę produktów
wysyłanych z terenu województwa lub do niego przysłanych. Firma Lufthansa Cargo jest liderem
przewozów w Polsce i posiada około 40 proc. rynku. Stacja w Jasionce jest jej dziewiątą inwestycją
w kraju. Wraz ze wzrostem popytu na usługi spedycyjne niemieckie samoloty cargo będą lądowały
w Rzeszowie. Wejście niemieckiego przewoźnika cargo było elementem strategii tej firmy, która
doceniła duży potencjał, który tkwi w regionie. Lufthansa Cargo liczy na współpracę z firmami
zaawansowanych technologii skupionymi m.in. w „Dolinie Lotniczej”. Dzięki temu przedsiębiorstwa
działające w regionie otrzymują dostęp do sieć regularnych połączeń lotniczych z 300 miejscami
w ponad 100 krajach. Przewoźnik zapewnia w tygodniu do 120 rejsów frachtowych. Jego flota
powietrzna utrzymuje połączenia między Ameryką Północną oraz Niemcami za pomocą 26 rejsów
frachtowych tygodniowo. Lufthansa Cargo ma w swojej ofercie także 64 połączenia lotnicze
w tygodniu z krajami Azji. Dysponuje 33 bezpośrednimi rejsami frachtowymi łączącymi Chiny
z Europą. Jej samoloty cargo wykonują do dziewięciu lotów tygodniowo na subkontynent indyjski. [36]
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Dostępność teleinformatyczna
W Polsce Wschodniej jest realizowany największy projekt telekomunikacyjny, przygotowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Łączny budżet projektu „Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej” wynosi około 340 mln euro, a finansowanie jest zapewnione
dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Badanie poziomu intensywności używania internetu BCG e-Intensity Index™ wykonane przez
The Boston Consulting Group w 2010 roku wykazuje, że Polska w rankingach międzynarodowych
zajmuje odległe 26 miejsce (z wynikiem 65). Najlepiej pod względem intensywności używania
internetu wypadało Mazowsze (77,0), tuż za nim było dolnośląskie (74), następnie Wielkopolska (72)
i potem śląskie (71). Najgorszy wynik uzyskało województwo lubelskie (55,0). [12] Różnica między
województwem najlepszym a najgorszym wynosiła 22 punkty. W tym badaniu podkarpackie znalazło
się na trzecim miejscu wśród województw Polski Wschodniej za podlaskim i świętokrzyskim, a przed
warmińsko-mazurskim oraz lubelskim.
Rysunek 2. Wskaźnik BCG e-Intensity Index™ Polska dla Polski Wschodniej w 2010 roku w Polsce Wschodniej

Najwyższą wartość wskaźnika w skali kraju odnotowano w województwie mazowieckim – 77,0, a najniższą w lubelskim – 55,0.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Cimochowski…, Polska Internetowa, Warszawa 2011, s. 23.

Zadania inwestycyjne przypadające na województwo podkarpackie, oszacowano na kwotę około
296 mln złotych - 12,2 mln złotych stanowi własny wkład województwa, natomiast dofinansowanie
unijne oraz budżetu państwa 231,6 mln złotych. [7] W ramach projektu na obszarze województwa
podkarpackiego zainstalowane zostanie około 2045 km sieci światłowodowej i utworzone będzie 214
węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, dla podłączenia operatorów telekomunikacyjnych. Planowany
termin ukończenia projektu to koniec 2014 roku. Sieć będzie dostępna na równoprawnych zasadach
dla wszystkich operatorów oraz dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne.
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2.2. Przedsiębiorczość, wiodące podmioty gospodarcze i ich struktura,
konkurencyjność sektorów
Przedsiębiorczość
Udział województwa podkarpackiego w tworzeniu krajowego PKB wynosi 3,8%, ale obszarowo
region stanowi 5,6% powierzchni kraju. W województwie zamieszkuje 5,5% ludności Polski. Oznacza
to, iż charakteryzuje się ono relatywnie nieco większym niedoborem potencjału gospodarczego
w odniesieniu do powierzchni, który wynosi – 1,5 punktu procentowego, aniżeli w stosunku do
ludności, który wynosi – 1,4 punktu procentowego. Z tych różnic wynikają poważne dyspozycje dla
działań strategicznych władz regionu, które powinny zmierzać do wyrównywania tych dysproporcji.
Cechą przemysłu w województwie podkarpackim jest jego znaczna koncentracja, która sprzyja
nadmiernej podatności na wahania koniunktury. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem wyniosła
w 2010 roku kwotę 25 628 mln zł. Znaczący udział w produkcji przemysłowej województwa, licząc
wg wartości produkcji sprzedanej, stanowiły: artykuły spożywcze - 8,4%, produkcja drewna – 8,2%,
produkcja chemikalii i wyroby chemiczne - 6,9%, produkcja gumy i tworzyw sztucznych - 14,8%,
produkcja wyrobów z metali - 7,8%, produkcja maszyn i urządzeń - 4,3%, produkcja pojazdów
i przyczep - 9,5%, pozostały sprzęt transportowy - 6,3%, produkcja mebli - 4,8%.
Struktura ta odzwierciedla w dużym stopniu rolniczo - przemysłowy charakter województwa
podkarpackiego, zdominowanego przez stosunkowo dobrze rozwinięty sektor przetwórstwa rolnospożywczego oraz wielkie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego (Jasło, Debica, Nowa Sarzyna,
Tarnobrzeg, Sanok) oraz sektor elektromaszynowy (Rzeszów, Mielec, Stalowa Wola, Sanok, Krosno).
Pozytywnym zjawiskiem jest stosunkowo wysoki udział produkcji mebli i wyrobów z drewna.
W województwie podkarpackim obecnie jest zarejestrowanych 152 007 podmiotów gospodarczych
(dane za październik 2011 rok). W dniu 31 grudnia 2009 roku liczba podmiotów wynosiła 144 999,
natomiast pod koniec 2010 roku 152 618. Po wyraźnym wzroście w 2010 roku można dostrzec pewną
niewielką tendencję spadkową, gdy chodzi o liczbę rejestrowanych podmiotów gospodarczych
w 2011 roku.
Tabela 14. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie województwa podkarpackiego w latach 2009
– 2011

Stan:

Liczba podmiotów zarejestrowanych

na 31 grudnia 2009

144 999

na 31 grudnia 2010

152 618

na 30 czerwca 2011

151 780

na 31 października 2011

152 007

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej nr 10, Urząd Statystyczny
w Rzeszowie, listopad 2011, s. 17.

Wzrost liczby podmiotów gospodarczych w regionie dotyczył szczególnie sektora prywatnego,
w którym w ciągu 2010 roku przybyło ponad 5 proc. przedsiębiorstw. Sektor publiczny odnotował
niewielką tendencję wzrostową, która była na poziomie poniżej 1 proc. W pierwszej połowie 2011
roku wystąpił jednak niewielki trend spadkowy, który objął zarówno sektor publiczny, jak i prywatny.
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Tabela 15. Ogólna liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w Województwie Podkarpackim w 2009
i 2010 roku

Rok

Ogółem

a) 31.12.2009

Sektor
publiczny

prywatny

144 999

6031

138 968

b) 31.12.2010

152 618

6086

146 532

c) 30.06.2011

151 780

6034

145 746

2009 = 100 to w 2010

105,3

100,9

105,4

Różnica 2010 - 2009

+7619

+55

+7564

Różnica 30.06.2011 - 2010

-838

-52

-786

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Biuletyn statystyczny Województwa Podkarpackiego. II kwartał 2011 roku,
Urząd Statystyczny w Rzeszowie, sierpień 2011, s. 22.
Tabela 16. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według sektorów własności i wybranych form prawnych
w Województwie Podkarpackim w 2009 i 2010 roku

ogółem
spółki handlowe
Rok
razem

w tym
z udziałem
kapitału
zagranicznego

cywilne

spółki

spółdzielnie

fundacje

osoby fizyczne

stowarzyszenia

prowadzące

i organizacje

działalność

społeczne

gospodarczą

2009

7004

913

9360

730

5608

112263

2010

7452

974

9495

731

5866

118618

2009 =100

106,4

106,7

101,4

100,1

104,6

105,7

2010 -2009

+ 448

+ 61

+ 135

+1

+ 258

+ 6355

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach
przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 roku, Rzeszów 2011, s. 21.

W przypadku spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego, zarejestrowanych w systemie
REGON, należy odnotować, że ich liczba w ostatnich siedmiu latach systematycznie wzrastała, aby
w czerwcu 2011 roku osiągnąć wartość 1020. Jeżeli przyjąć dane na koniec 2004 rok jako 100, to
w czerwcu 2011 roku wzrosły do poziomu 188,2. Natomiast powoli spada ogólna liczba podmiotów
gospodarczych, z 152 618 na początku stycznia do 152 007 w końcu października 2011 roku. Mimo
ogólnej niewielkiej tendencji spadkowej, nie obejmuje ona rejestrowania nowych spółek z udziałem
kapitału zagranicznego. W tej sekcji podmiotów wciąż się utrzymuje, niewielki, ale systematyczny
przyrost liczby podmiotów.
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Tabela 17. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie podkarpackim od 2004 do 2011

Rok
Podmioty z udziałem
kapitału zagranicznego

31.12.

31.12

31.12.

31.01.

31.12.

30.06.

30.10.

2004

2005

2009

2010

2010

2011

2011

542

602

913

914

974

998

1020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacja o stanie inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim,
Rzeszów 2009, s. 1, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy
zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 roku, Rzeszów 2011, s. 21. Komunikat o sytuacji społecznogospodarczej Województwa Podkarpackiego nr 10, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Wyniki wstępne, Rzeszów 2011, s. 17.

Wiodące podmioty gospodarcze i ich struktura
W Wyższej Szkole Zarządzania w Rzeszowie opracowano listę największych przedsiębiorstw
regionu. Danych do analiz dostarczyła statystyka GUS, sprawozdawczość finansowa, a także
zestawienia prasy fachowej. Pozycje w rankingu ustalono wg kryterium wielkości przychodów
wykazanych w roku 2010. Uwzględniano również dynamikę przychodów, traktując jako bazę wyniki
finansowe z roku 2009. Badano także zatrudnienie (pełne etaty) oraz sprzedaż eksportową. Wyniki
przygotowanego rankingu zawarto w poniższej tabeli. Spośród największych 100 przedsiębiorstw
województwa podkarpackiego 42 firmy mające swoją siedzibę w Rzeszowie. Pozostałe 58 firm działa
w innych miastach i miejscowościach. Największa liczba z nich funkcjonuje w Tarnobrzegu, Stalowej
Woli, Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Dębicy. Łączne setka największych przedsiębiorstw regionu daje
zatrudnienie wynoszące 56 890 etatów. Nieco ponad połowa firm spośród tej najlepszej setki, prowadzi
działalność zagraniczną i może odnotować sprzedaż eksportową.
Tabela 18. Lista 100 największych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego 2010
Lista

Lista

Przychody

Dynamika

2010

2009

w tys. zł

przychodów

1

Rzeszów

12 914844

bd

0

1 777

Rzeszów

3 636 082

130,4%

0

2 737

Rzeszów

3 237 733

106,1%

bd

13 638

ORLEN-PETROTANK Sp. z o.o.

Widełka

2 319 786

134,1%

0

83

4

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Dębica

1 834 063

128,9%

1 357 491

2 819

6

6

BAĆ-POL S.A. GRUPA KAPITAŁOWA

Rzeszów

926 481

123,0%

35 135

1 003

7

5

WSK PZL-RZESZÓW S.A.

Rzeszów

836 829

108,6%

751 649

3 661

8

8

KIRCHHOFF Polska Sp.z.o.o.

Mielec

643 060

117,1%

372 030

bd

9

12

Rzeszów

640 022

127,1%

257 000

10

11

Rzeszów

596 381

119,2%

261 623

349

11

10

Lubzina

531 699

101,0%

180 130

1 051

12

20

Nowa Sarzyna

487 301

139,9%

71 752

697

Nazwa firmy

Lokalizacja

3

PGE Obrót S.A.

2

13

PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o.

3

1

4

2

5

ASSECO Poland S.A. GRUPA
KAPITAŁOWA

ZELMER Rzeszów S.A. GRUPA
KAPITAŁOWA
HANDLOPEX S.A.
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA
S.A. GRUPA KAPITAŁOWA
Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA S.A.

Eksport tys. zł

Pracownicy
/ etaty

1 902
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13

15

ICN POLFA Rzeszów S.A.

Rzeszów

484 599

114,0%

116 871

797

Sanok

470 861

120,7%

259 515

2 309

Rzeszów

450 336

103,1%

bd

1 080

NOWY STYL Krosno Sp. z o.o.

Krosno

424 282

119,3%

209 251

2 136

HSW Huta Stali Jakościowych S.A.

Stalowa Wola

353 301

bd

bd

bd

Sanockie Zakłady Przemysłu
14

17

Gumowego STOMIL Sanok S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA
ASSECO South Eastern Group S.A.

15

14

16

18

17

-

18

21

FHU MERKURY Sp. z o.o.

Krosno

343 342

99,4%

bd

Bd

19

23

Elektrownia STALOWA WOLA S.A.

Stalowa Wola

314 085

100,3%

0

510

20

24

LERG S.A.

Pustków

296 555

127,4%

129 014

444

21

22

Ropczyce

265 363

84,5%

91 745

22

19

Rzeszów

237 331

67,7%

0

258

Jasło

220 746

111,4%

40 639

843

Wola Dalsza

197 132

113,7%

133 656

972

Rzeszów

193 717

119,2%

389

520

Stalowa Wola

191 228

115,1%

0

126

Pilzno

190 712

91,9%

0

172

Mielec

182 136

181,8%

59 163

82

Tarnobrzeg

168 553

106,4%

23 328

443

GOODRICH - Krosno Sp. z o.o.

Krosno

161 186

98,8%

160 944

407

ARKUS @ ROMET Group Sp. z o.o.

Dębica

158 007

102,9%

56 496

527

ZM INVEST S.A.

Ropczyce

150 749

103,0%

1 123

146

Rzeszów

149 969

127,6%

13 490

460

Rzeszów

148 596

117,5%

58

701

Przemyśl

145 462

103,9%

0

306

Rzeszów

144 496

112,3%

0

250

GRUPA KAPITAŁOWA

Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE
S.A. GRUPA KAPITAŁOWA

756

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. O/
Elektrociepłownia Rzeszów
23

26

24

27

25

30

26

28

27

-

28

48

29

-

30

29

31

-

32

34

33

44

Zakłady Tworzyw Sztucznych
GAMRAT S.A.
PPH TRANSSYSTEM S.A.
Rzeszowska Centrala Materiałów
Budowlanych S.A.
ENESTA Sp. z o.o.
OMEGA Pilzno IT&S
Godawski&Godawski Sp. z o.o.
AUTOPART S.A.
Zakłady Chemiczne SIARKOPOL
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

MAKARONY POLSKIE S.A. GRUPA
KAPITAŁOWA
Przedsiębiorstwo Produkcji

34

41

Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO S.A.

32

PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o. Spółka

35

38

36

39

37

32

Firma Handlowa BOZ S.A.

Rzeszów

142 657

92,8%

791

237

38

35

GROSAR Sp. z o.o.

Sanok

142 592

105,2%

0

Bd

39

37

Rzeszów

137 914

106,0%

0

242

komandytowa
Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i
Mostów Sp. z o.o.
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31

41

43

42

40

43

-

44

45

45

-

46

46

47

76

48

BESTA Przedsiębiorstwo

Rzeszów

134 036

85,8%

29 486

380

Rzeszów

133 412

110,9%

111 182

696

Rzeszów

127 026

89,5%

3 026

706

Rzeszów

121 456

120,4%

29 189

221

INŻYNIERIA Rzeszów Sp. z o.o.

Rzeszów

116 430

103,1%

bd

210

PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o.

Mielec

116 372

171,3%

0

211

MARSPOL Grupa Sp. z o.o.

Rzeszów

112 914

102,7%

1 035

4

Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA

Gniewczyna

S.A.

Łańcucka

111 325

195,9%

93 559

772

54

SLOVRUR Sp.z o.o.

Stalowa Wola

108 160

124,6%

35

10

49

57

TROPICANA Sp. z o.o.

Krosno

106 244

126,9%

823

104

50

47

Jasionka

99 940

96,0%

22 692

117

51

-

Pilzno

99 591

99,5%

bd

52

49

Boguchwała

98 882

101,0%

57 923

601

53

51

BALTIC WOOD S.A.

Jasło

94 965

104,6%

64 844

314

54

59

Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Jasło

93 313

114,5%

24 165

242

55

50

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Jasienica

w Jasienicy Rosielnej

Rosielna

93 091

98,3%

0

216

56

53

Trzebownisko

91 254

103,7%

0

314

57

65

POLIKAT S.A.

Brzozów

89 614

125,1%

75 312

165

58

68

WATKEM Sp. z o.o.

Rzeszów

82 717

124,3%

0

87

Rzeszów

81 163

116,5%

0

358

BEST Construction Sp. z o.o.

Rzeszów

80 597

200,2%

0

148

GREINPLAST Sp. z o.o.

Krasne

80 176

94,0%

479

162

POLDIM Mielec Sp. z o.o.

Mielec

79 773

139,3%

0

122

SPLAST Sp.z o.o.

Jedlicze

79 728

124,2%

35 061

189

Przeworsk

73 346

181,2%

0

265

Budowlane Sp.z o.o.
Zakład Metalurgiczny WSK
Rzeszów Sp. z o.o.
ELEKTROMONTAŻ Rzeszów S.A.
GRUPA KAPITAŁOWA
Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie
RES-DROB Sp. z o.o

BorgWarner Turbo Systems Poland
Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Przemysłu
Mięsnego TAURUS S.A.
Zakłady Porcelany
Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.

HARTBEX Przedsiębiorstwo
Budowlane Sp. z o.o.

bd

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp.
59

66

z o.o. - Oddz. Zakł. Gazowniczy w
Rzeszowie

60

-

61

56

62

-

63

70

64

92

65

74

Danuta i Ryszard CZACH Sp. z o.o.

Rzeszów

69 617

118,5%

258

73

66

69

TASTA Armatura Sp. z o.o.

Stalowa Wola

68 041

103,2%

8 678

108

67

71

Rzeszów

67 501

106,9%

0

396

68

64

Rzeszów

66 910

92,3%

0

107

RESBEX Przedsiębiorstwo
Budowlane Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
RES MOTORS Sp. z o.o.
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69

67

70

78

71

73

72

77

73

80

74

82

75

95

76

61

77

62

78

ELTEL Networks Rzeszów S.A.

Widełka

65 650

96,4%

0

214

Frysztak

63 775

113,3%

0

232

Rzeszów

60 099

99,9%

210

154

Stalowa Wola

59 942

105,6%

0

260

Rzeszów

59 562

108,4%

0

142

HEATING-INSTGAZ Sp. z o.o.

Rzeszów

58 469

112,9%

175

85

ZETO Rzeszów Sp.z o.o.

Rzeszów

57 717

160,7%

11 076

124

Krosno

57 362

93,7%

1 713

213

INSTALBUD Sp. z o.o.

Rzeszów

55538

72,8%

11 668

212

90

FERRBUD Sp. z o.o.

Rzeszów

55 071

129,7%

0

39

79

100

RESBUD S.A.

Rzeszów

51 620

240,2%

0

151

80

94

Dębica

50 989

137,7%

0

156

81

-

Kolbuszowa

50 429

94,7%

2 823

326

82

-

Sanok

49 453

105,7%

0

396

83

83

Rzeszów

49 385

99,5%

0

93

84

85

Rudna Mała

49260

102,1%

10 297

197

85

84

Kielnarowa

47 337

96,7%

1 440

292

86

88

Krosno

47 034

108,3%

0

344

87

86

Nowa Dęba

46 407

100,1%

0

231

88

-

Stalowa Wola

43 719

110,1%

0

119

89

96

IGLOOCAR Sp. z o.o.

Dębica

42 937

136,6%

6 649

186

90

-

PPH INTEGRAL Sp. z o.o.

Rzeszów

37 165

144,9%

0

138

91

99

BAUDZIEDZIC Sp. z o.o.

Rudna Mała

37 140

129,4%

0

65

92

91

BWS Polska Sp. z o.o.

Zaczernie

35 412

87,5%

436

44

93

98

RESGRAPH Sp. z o.o.

Rzeszów

31 329

106,1%

678

59

94

97

PUH SIGMA-CAR Sp. z o.o.

Rzeszów

31 081

104,0%

31

23

95

-

SANWIL Polska Sp. z o.o.

Przemyśl

30 931

98,0%

13 343

154

96

-

RESTAL Plus Sp. z o.o.

Rzeszów

29 713

162,1%

0

17

97

-

Zakłady Automatyki POLNA S.A.

Przemyśl

28 000

104,1%

7 611

203

98

-

VIKING CARS Sp. z o.o.

Rudna Mała

24 325

116,5%

0

14

99

-

RPIS Sp. z o.o.

Rzeszów

22 666

114,0%

0

149

100

-

Nowa Sarzyna

16 601

76,5%

5 321

210

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WENTA Sp. z o.o.
OPTeam S.A. GRUPA KAPITAŁOWA
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Stalowej Woli
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoMontażowe KLIMAWENTEX Sp. z o.o.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo
Budowlane w Krośnie S.A.

Dębickie Zakłady Komunalne
DEZAKO Sp. z o.o.
SOLBET Kolbuszowa S.A.
Sanockie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ANIA Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe VIDOK Sp. J.
Zakłady Mięsne HERMAN S.A.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
SANFARM Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Stalowej Woli Sp. z o.o.

Zakład Mechaniczno Remontowy
CHEMREM-ORGANIKA Sp. z o.o.

Źródło: opracowanie Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie udostępnione na portalu internetowym uczelni.
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Nakłady inwestycyjne styczeń-wrzesień 2011 roku
W okresie od stycznia do września 2011 roku zanotowano w regionie poważny wzrost nakładów
inwestycyjnych. Obejmował on zarówno wydatki na nowe obiekty majątkowe, jak i był związany
z ulepszaniem już istniejących. Łączna suma nakładów wyniosła 1528,6 mln złotych i była wyższa
o 29,8 proc. w porównaniu do danych za 2010 rok.
Najwięcej z tej kwoty wydano na zakup maszyn, urządzeń technicznych oraz na narzędzia - 805,4
mln złotych, co stanowiło wzrost o 15,7 proc. w porównaniu z danymi za rok 2010. Suma wydatków
na budynki oraz budowle wyniosła 586,6 mln złotych, co odpowiadało wzrostowi o 58,9 proc.
W przypadku nakładów inwestycyjnych na środki transportu, wydatkowana kwota wyniosła 131,5 mln
złotych, co odpowiadało wzrostowi o 23,8 proc. w odniesieniu do 2010 roku.
Wydatki na zakupy z importu wyniosły w regionie łącznie kwotę 315,9 mln złotych, co oznacza
62,8 proc. wzrost w porównaniu z danymi za 2010 rok. Ten udział w nakładach ogółem stanowił 20,7
proc. Z ogólnej kwoty, którą wydano na zakupy z importu, aż 98,0 proc. przeznaczono na maszyny,
urządzenia techniczne oraz narzędzia, a jedynie 2,0 proc. na zakup środków transportu. W przypadku
analizy wydatków inwestycyjnych sektorów prywatnego oraz publicznego uzyskamy następujące
wyniki. Udział podmiotów sektora prywatnego w nakładach ogółem między styczniem a wrześniem
2011 roku wyniósł 84,0 proc. i przy zestawieniu z analogicznym okresem roku ubiegłego uległ redukcji
o 6,3 proc. Inwestorzy z sektora prywatnego ponieśli nakłady w wysokości 1284,7 mln złotych.
Najwięcej środków przeznaczyli na zakup maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi – 57,1 proc.
Następną pozycją pod względem wysokości nakładów stanowiły inwestycje związane z wydatkami
na budowę oraz ulepszenie budynków i budowli – 33,8 proc. Najmniejszą pozycję stanowią wydatki
na środki transportu – 8,7 proc.
Analiza wydatków sektora publicznego zwraca uwagę na fakt, że w tej kategorii nakłady inwestycje
wyniosły 243,8 mln złotych, co odpowiadało 16,0 proc. ogólnych nakładów. W porównaniu z okresem
stycznia-września 2010 roku wzrósł łączny udział wydatków sektora publicznego w tych nakładach
o 6,3 proc.
Konkurencyjność sektorów opiera się na analizach specyficznych cech, właściwych dla danej
branży. Przedmiotem badań są także aspekty ekonomiczne, m.in.: rentowność i dochodowość
sektora. Ta zagadnienia są przedmiotem dyskretnych analiz przedsiębiorców już we wstępnej fazie
rozważania decyzji inwestycyjnych. Kluczowymi czynnikami są: koszty wejścia na rynek, dostępne
instrumenty wsparcia inwestycji (także finansowego), zasobność i chłonność rynku wewnętrznego,
stabilność systemu prawnego a także dostępne zasoby kadrowe, wiedza, umiejętności i kompetencje
posiadane przez przyszłych pracowników. Wnikliwie analizowane są ryzyka związane z lokowaniem
inwestycji, także kontekst lokalny społeczny i gospodarczy.
Odmienna jest perspektywa kluczowych decydentów szczebla regionalnego, dla których ważne
znaczenie ma wpływ nowej inwestycji na stymulowanie rozwoju regionalnego. W tym przypadku
kryterium oceny stanowi innowacyjność sektora, zakres używanych technologii i ich nowoczesność.
Ważne znaczenie ma poziom transferu innowacji do regionu, zasięg oddziaływania, skala
przedsiębiorstwa, powiązania gospodarcze, jak również obecność na rynkach międzynarodowych.
Regionalna Strategia Innowacji 2005-2013 (aktualizacja, Rzeszów 2011) wymienia sektory
kwalifikujące się do tzw. obszaru wysokiej szansy w województwie podkarpackim. Są to następujące
sektory: przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych
(budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.), rolnictwo ekologiczne
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i przemysł spożywczy, usługi, w tym szczególnie usługi turystyczne i informatyczne, przemysł
chemiczny, w tym farmaceutyczny, przemysł mineralny, przemysł naftowy, przemysł szklarski, przemysł
hutniczo-metalurgiczny. W dalszej części przywołanego dokumentu, zestawienie zostało uzupełnione
kolejnymi, atrakcyjnymi dla regionu sektorami gospodarczymi. Wskazano: przemysł związany
z infrastrukturą ochrony środowiska, przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania
źródeł odnawialnej energii, przemysł naturalnych leków roślinnych, oraz rozwijanie ośrodków ich
poszukiwania, przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia, przemysł nowoczesnych,
ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych.
W ocenie autorów niniejszego badania, można zarekomendować dla województwa podkarpackiego
dwa nowoczesne sektory gospodarcze: sektor ICT ze względu na transfer zaawansowanych
technologii informatycznych, także z powodu rozwijania łańcuchów kooperacyjnych o zasięgu
globalnym oraz sektor BPO, dzięki rosnącej specjalizacji outsourcingu procesów biznesowych,
dotyczącego coraz węższych wycinków działalności przedsiębiorstw, także LPO (Legal Process
Outsourcing), KPO (Knowledge Process Outsourcing) oraz MPO (Marketing Process Outsourcing).
Oba te rekomendowane sektory charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem transferu
innowacji i w szerokim rozumieniu stymulować mogą rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
W tym kontekście ważnym sukcesem byłoby pozyskanie lokalizacji w regionie kolejnych wiodących
firm globalnych z sektora ICT a także powstanie nowych centrów BPO.

2.3. Zasoby naturalne regionu (zasoby aktualnie wykorzystywane
i perspektywiczne, dostępność, opłacalność)
Województwo podkarpackie posiada różnorodne zasoby surowcowe, które stanowią
o przemysłowym wizerunku regionu. Siarka, ropa naftowa i gaz ziemny są od lat pozyskiwane są na
skalę przemysłową i stanowią wielki potencjał gospodarczy. Wydobycie tych surowców prowadzone
jest od wielu lat. Zasoby złóż są przedmiotem badań Państwowego Instytutu Geologicznego,
a eksploatacja prowadzona prze przedsiębiorstwa wydobywcze na mocy koncesji przyznawanych
przez resort ochrony środowiska.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się złoża kamieni łamanych i blocznych.
Państwowy Instytut Geologiczny udokumentował łącznie 40 złóż piaskowca, których geologiczne
zasoby bilansowe wynoszą 492 687 tys. ton. Zasoby przemysłowe szacowane są na 9 351 tys. ton.
Wydobycie piaskowca prowadzono w powiecie leskim (złoża Huczwie i Rabe) oraz w powiecie
krośnieńskim (złoża Lipowica II, Wola Komorska, WK-Działy P.II). Całkowite wydobycie piaskowca w roku
2010 wyniosło 1 123 tys. ton. Ponadto ze złoża Futoma w powiecie rzeszowskim eksploatowany był
łupek menilitowy, którego zasoby przemysłowe kształtują się na poziomie 267 tys. ton, a wydobycie
w roku 2010 wyniosło 19 tys. ton. Także wapień wydobywano ze złoża Brusno-Węgierka w powiecie
lubaczowskim, gdzie zasoby przemysłowe kształtują się na poziomie 177 tys. ton, a wydobycie w roku
2010 wyniosło 4 tys. ton
Wydobycie naturalnych piasków i żwirów ze złóż w Polsce w 2010 roku wyniosło łącznie 163,44
mln ton. W stosunku do roku poprzedniego eksploatacja znacząco wzrosła o 22,4 mln ton, co
stanowi 15,9 %. Wydobycie zwiększyło się w 12 województwach, ale największy wskaźnik wzrostu
wynoszący 61,7 % zanotowano w województwie podkarpackim, gdzie przyrost wyniósł 3,6 mln ton.
Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się łącznie 623 złoża piasków i żwiru, które zostały
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udokumentowane przez Państwowy Instytut Geologiczny. Łączne geologiczne zasoby bilansowe
wynoszą 1 169 874 tys. ton. Zasoby przemysłowe szacowane są na 93 945 tys. ton. Całkowite
wydobycie w roku 2010 wyniosło 9 573 tys. ton. Znaczący wzrost wydobycia kruszyw jest wywołany
przyspieszeniem budownictwa a także realizowanymi inwestycjami autostradowymi i modernizacją
dróg, także związanych z EURO 2012. Ważnym i cennym zasobem regionu są lasy, a drewno jest
pozyskiwanie i przetwarzane, stanowiąc podstawę rozwoju przemysłu meblowego i budownictwa.
Zasoby perspektywiczne są przedmiotem badań Państwowego Instytutu Geologicznego.
Na obecnym, wczesnym etapie rozpoznania istnieją przesłanki, by brać pod uwagę możliwość
występowania w Polsce złóż gazu ziemnego łupkowego (shale gas) oraz gazu ziemnego
zamkniętego (tight gas). Pozostają one jednak nadal słabo rozpoznane, a określenie ich zasobów jest
trudne i spekulatywne z uwagi na wciąż ograniczoną ilość danych. Obecnie podawane zasoby
przyjmować można jedynie jako spekulatywne i obarczone bardzo dużym zakresem możliwego błędu.
Wyniki wykonanych w latach 2010-2011 pierwszych wierceń potwierdzają obecność gazu zimnego
w omawianych formacjach łupkowych.
Perspektywicznym zasobem jest energia odnawialna, która obecnie wykorzystywana jest
w ograniczonym zakresie. W Polsce budowane są kolejne elektrownie wykorzystujących odnawialne
źródła energii (biogazowe, biomasowe, słoneczne, wiatrowe a także elektrownie wodne). Od lat
funkcjonuje elektrownia wodna w Solinie. Nowoczesne technologie energetyczne opierają się również
na rozwiązaniach takich jak m.in.: farmy wiatraków a także źródła geotermiczne. Jako potencjalne
obszary o dogodnych warunkach wiatrowych wskazywane są niezalesione wzgórza i wzniesienia
znajdujące się m.in. w Bieszczadach i na Podgórzu Dynowskim.

2.4. Zasoby ludzkie regionu, potencjał demograficzny, rynek pracy
(aktywność zawodowa, struktura bezrobocia, zawody nadwyżkowe
i deficytowe)
Liczba mieszkańców województwa podkarpackiego wynosi 2 103 505 (stan z 31 grudnia 2010
rok). W porównaniu z rokiem ubiegłym 2009 odnotowano niewielki wzrost populacji (2 101 732
mieszkańców). W odniesieniu do całego kraju stanowi to 5,5 proc. ludności Polski. Struktura wiekowa
przedstawia się następująco (w nawiasach podano średnie wartości dla Polski):
1. wiek przedprodukcyjny		

19,9 proc.,

(18,7 proc.)

2. produkcyjny 			

64,1 proc.

(64,4 proc.)

3. poprodukcyjny			

16,0 proc.

(16,9 proc.)

Analizując potencjał demograficzny można stwierdzić, że w porównaniu z innymi regionami
Polski Wschodniej społeczeństwo podkarpackie jest względnie młodym, gdy chodzi o strukturę
wieku i medianę. Odnotowano zmniejszającą się dzietność kobiet a także cykliczne zjawisko niżu
demograficznego. Następuje także niekorzystne zjawisko powolnego starzenie się społeczeństwa,
które objawia się wzrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Stopień urbanizacji województwa
podkarpackiego wskazuje na jego wyraźny rolniczy charakter. W miastach żyje zaledwie 41 proc.
ludności (w Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 62%). Tak wysoki odsetek osób mieszkających na terenach
wiejskich, a także występujące zjawisko tzw. ukrytego bezrobocia, znajdują odzwierciedlenie we
wskaźnikach gospodarczych regionu. W tej sytuacji odnotowuje się relatywnie niski udział przemysłu
w tworzeniu produktu krajowego brutto. Niepokojące są również wysokie wskaźniki bezrobocia
w części powiatów.
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Struktura administracyjna województwa podkarpackiego składa się z 25 powiatów, 111 gmin
wiejskich, 49 gmin miejskich oraz 4 miast na prawach powiatu. W regionie znajduje się siedem miast
liczących więcej niż 40 tysięcy mieszkańców. Od wielu lat można jednak zauważyć tendencje do
powolnego spadku liczby osób zamieszkujących mniejsze miasta i miejscowości. Wyjątek stanowi
Rzeszów, który odnotowuje stały przyrost liczby mieszkańców, także dzięki stopniowemu przyłączaniu
w obręb jednostki administracyjnej kolejnych terenów przyległych.
Tabela 19 . Zmiany liczby ludności wybranych miast województwa podkarpackiego w latach 2009-2010

Miasta/lata

Dębica

Krosno

Przemyśl

Mielec

Rzeszów

Stalowa
Wola

Tarnobrzeg

2009

46 737

47 534

66 389

60 799

172 770

63 889

49 419

2010

46 611

47 471

66 229

60 743

178 227

63 371

49 214

2010 (w tym
mężczyźni)

22 565

22 409

30 990

29 259

84 375

30 619

23 601

Różnica 2010
do 2009

-126

-63

-160

-56

+5457

-518

-205

Źródło: opracowanie własne na podstawie za: Rocznik demograficzny GUS 2011, Warszawa 2011, s. 86.

Badania bezrobocia potwierdzają jego niewielki przyrost w drugiej połowie 2011 roku. Stopa
bezrobocia rejestrowanego wynosiła 14,9 proc. w październiku 2011 roku, gdy dla całej Polski ten
wskaźnik wynosił 11,8 proc. Można dostrzec niewielki wzrost, jeżeli porównać te dane z sierpniem 2011
roku. Wówczas okaże się, że stopa bezrobocia dla województwa była nieco niższa i wynosiła 14,5 proc.,
gdy w tym samym okresie wskaźnik dla Polski wynosił 11,6 proc. Najniższe bezrobocie rejestrowane
w październiku 2011 roku odnotowano w następujących powiatach: dębickim (11,7 proc.), sanockim
(11,9 proc.), rzeszowskim (12,8 proc.), tarnobrzeskim (13,9 proc.) i stalowo-wolskim (14,0 proc.); największe
w powiecie niżańskim (23,4 proc.).
W przypadku miast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Krośnie (6,8 proc.) oraz
w Rzeszowie (7,3 proc.). Natomiast w Tarnobrzegu wynosiła ona 13,5 proc., a w Przemyślu 17,6 proc.
W końcu października 2011 roku urzędy pracy zarejestrowały 137 470 bezrobotnych osób (o 4,1 proc
więcej niż przed rokiem).
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Rysunek 3. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce Wschodniej stan na koniec października 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju październik 2011, GUS,
Warszawa 2011, s. 7.

Z analiz wynika, że mimo relatywnie wysokiego poziomu bezrobocia w regionie, mieszkańcy nie są
skłonni do bardzo częstego korzystania z pomocy opieki społecznej oraz innych wyspecjalizowanych
instytucji publicznych oraz pozarządowych. W takich przypadkach, częściej niż w innych regionach,
sami podejmują inicjatywę, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji, szczególnie decydując się na wyjazd
za pracą. Mieszkańcy województwa podkarpackiego w mniejszym stopniu są nastawieni roszczeniowo,
w porównaniu z innymi terenami, gdzie występują podobne kwestie bezrobocia strukturalnego.
Także zdecydowanie w mniejszym stopniu korzystają z różnych form wsparcia i pomocy społecznej,
gdy porówna się z danymi na tle kraju oraz innych województw Polski Wschodniej.
Tabela 20. Ogół gospodarstw domowych podany w procentach, korzystających z różnych form pomocy społecznej
z zewnątrz (finansowej, rzeczowej, usługowej) w Polsce Wschodniej w 2011 roku

Ilość gospodarstw
Ogółem w kraju

10,9

Warmińsko-mazurskie

19,7

Świętokrzyskie

11,7

Lubelskie

9,4

Podlaskie

8,4

Podkarpackie

7,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy społecznej 2011, Warszawa 2011, s. 58 i 60.
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Zawody deficytowe i nadwyżkowe
Badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych służą określeniu potrzeb występujących na rynku
pracy. Jego wyniki są przydatne dla profilowania programów dokształcania osób bezrobotnych. Wyniki
stanowią również ważną informacją dla szkół i uczelni odnośnie oczekiwanej przez pracodawców
specjalizacji zawodowej absolwentów. Opracowanie jest cyklicznie sporządzone przez Departament
Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W tabelach wyszczególniono te zawody, które
uznane zostały za najbardziej potrzebne w regionie. Uporządkowano je w kolejności od najbardziej
do mniej poszukiwanych. Z badania wynikają również wnioski dotyczące zawodów nadwyżkowych.
Stwierdzenie nadreprezentacji pewnych grup pracowników na poziomie lokalnym i regionalnym
stanowi ważną informację także dla urzędów pracy.
W tabeli przedstawiono 15 najbardziej deficytowych zawodów w województwie podkarpackim.
Ich kolejność została uporządkowana według wskaźnika intensywności deficytu. Wśród najbardziej
poszukiwanych pracowników w pierwszym półroczu 2011 roku w województwie podkarpackim
najczęściej wymieniano następujące zawody: operator spycharki, pracownik kancelaryjny, pozostali
nauczyciele kształcenia zawodowego.
Tabela 21. Ranking 15 najbardziej deficytowych zawodów według wskaźnika intensywności deficytu w pierwszym
półroczu 2011 roku

Nazwa zawodu

Wskaźnik intensywności
deficytu

Lp.

Kod zawodu

1

811110

Operator spycharki

71,00

2

411003

Pracownik kancelaryjny

28,00

3

232090

Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego

26,00

4

311202

Laborant budowlany

19,00

5

711902

Monter reklam

18,00

6

243103

Menedżer produktu

17,00

7

541308

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia

16,00

8

821109

Monter pojazdów i urządzeń transportowych

15,00

9

341202

Opiekun osoby starszej

13,40

10

811104

Operator koparki

13,15

11

721202

Operator automatów spawalniczych

13,00

12

441202

Kurier

12,40

13

713104

Szpachlarz

12,00

14

811407

Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

12,00

15

522302

Sprzedawca w branży mięsnej

11,75

Źródło: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w i półroczu 2011 roku, Warszawa, listopad 2011, s. 29.

W odniesieniu do zawodów nadwyżkowych dla województw podkarpackiego, należy zauważyć,
że w pierwszej trójce znalazły się: technik żywienia i gospodarstwa domowego, socjolog oraz inżynier
rolnictwa. Pomimo tych danych, szereg wyższych uczelni prowadzi nabory kolejnych roczników
studentów, którzy będą absolwentami na tych kierunków studiów.
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Tabela 22. Ranking 15 najbardziej nadwyżkowych zawodów, według wskaźnika intensywności deficytu, w pierwszym
półroczu 2011 roku

Nazwa zawodu

Wskaźnik intensywności
deficytu

Lp.

Kod zawodu

1

322002

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

0,0026

2

263204

Socjolog

0,0047

3

213205

Inżynier rolnictwa

0,0058

4

731802

Dziewiarz

0,0074

5

331403

Technik ekonomista

0,0084

6

264302

Filolog – filologia obcojęzyczna

0,0093

7

611104

Rolnik upraw polowych

0,0094

8

233025

Nauczyciel wychowania fizycznego

0,0111

9

514105

Technik usług fryzjerskich

0,0114

10

213105

Biolog

0,0116

11

311512

Technik mechanizacji rolnictwa

0,0120

12

314490

Pozostali technicy technologii żywności

0,0127

13

242190

Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

0,0132

14

422402

Technik hotelarstwa

0,0132

15

242290

Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju

0,0141

Źródło: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w i półroczu 2011 roku, Warszawa, listopad 2011, s. 29.

2.5. Wiodące i perspektywiczne sektory (lotniczy, metalurgiczny,
farmaceutyczny, spożywczy, turystyczny i około uzdrowiskowy,
produkcja zdrowej żywności itp.)
Dane GUS za trzy pierwsze kwartały 2010 roku w odniesieniu do sektora spożywczego wskazują,
że produkcja sprzedana artykułów spożywczych w Polsce przekroczyła 81 199 mln zł. Pracodawcy
sektora spożywczego w tym okresie zatrudniali przeciętnie 265,2 tys. osób, a wynagrodzenie
pracowników zakładów przemysłu spożywczego sięgało 2868 zł. Analiza konkurencyjności polskich
producentów żywności (PAIiIZ Sektor spożywczy w Polsce Wschodniej, Warszawa 2011), dokonana
na podstawie wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi oraz wybranych
wskaźników konkurencyjności (wskaźnika orientacji eksportowej produkcji, wskaźnika ujawnionych
przewag komparatywnych eksportu, wskaźnika pokrycia importu produktów rolno-spożywczych
eksportem tych produktów), jak również oceny analityków wskazują na mocną pozycję Polski
w unijnym eksporcie rolno-spożywczym. Świadczy to o wysokim poziomie konkurencyjności polskich
producentów żywności na rynku unijnym.
Do najbardziej konkurencyjnych działów polskiej gospodarki żywnościowej zaliczone zostały
sektory: mięsny, mleczarski, owocowo-warzywny, cukierniczy, wtórne przetwórstwo zbóż i produkcja
wyrobów tytoniowych. Źródłem przewag konkurencyjnych były przede wszystkim przewagi kosztowocenowe. Było to możliwe głównie dzięki niższym cenom produktów rolnictwa, niższym kosztom
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pracy (wynagrodzenia pracowników przemysłu spożywczego kształtują się poniżej przeciętnego
wynagrodzenia w przemyśle) i pozostałych czynników produkcji, jak również dzięki niższym marżom
przetwórczym. W województwie podkarpackim przeciętne zatrudnienie w przemyśle spożywczym
wynosiło 11.4 tys. zatrudnionych. Przeciętne wynagrodzenie (2009) kształtowało się na poziomie
2216 zł. Jednym z największych zagranicznych inwestorów w województwie podkarpackim jest
amerykańska firma Alima-Gerber – producent soków i odżywek dla dzieci.
W 2009 roku wartość rynku maszynowego w Polsce wyniosła 22,3 mld PlN. W roku 2008 sektor
maszynowy odnotował 7,5% tempo wzrostu. Średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
produkujących maszyny i urządzenia w czerwcu 2010 roku wynosiło 126 tys. osób. Wartość produkcji
sprzedanej maszyn i urządzeń w województwie podkarpackim w 2010 roku wyniosła 2045,0 mln zł.
W 2009 roku sprzedaż maszyn i urządzeń wyprodukowanych w Polsce Wschodniej wyniosła 7,1 mld
PlN. Najwięcej, prawie 30% maszyn i urządzeń, produkuje się na Podkarpaciu. Cechą charakteryzującą
przemysł maszynowy na terenach Polski Wschodniej jest jego ukierunkowanie na silnie rozwinięty
przemysł spożywczy oraz rolnictwo. Sektor posiada duże możliwości rozwojowe.
Wyniki finansowe największych firm sektora kształtują się następująco: Zelmer S.A. (produkcja
urządzeń AGD) przychody ze sprzedaży bieżącej wyniosły 485 281 tys. zł., sprzedaż eksportowa
132 628 tys. zł; Huta Stalowa Wola S.A. (producent maszyn budowlanych łącznie z szeroką gamą
ich części zamiennych oraz sprzęt wojskowy) przychody ze sprzedaży bieżącej wyniosły 530 000
tys. zł. Na liście największych inwestorów zagranicznych w przemyśle maszynowym w regionie
podkarpackim znajdują się: Lear Corporation USA USA - Mielec - produkcja sprzętu transportowego,
Federal Mogul Holding Deutschland GmbH Niemcy – Gorzyce - produkcja sprzętu transportowego,
Valin Participations Francja - Sędziszów Małopolski - produkcja sprzętu transportowego,,M. Kutsch
Projectgesellschaft GmbH Niemcy – Mielec - produkcja sprzętu transportowego, General Electric
Corporation (GE) USA - Rzeszów - przemysł elektromaszynowy, Delphi Automotive Systems USA Krosno - sprzęt transportowy, Siemens AG Niemcy - Nowa Sarzyna - przemysł elektromaszynowy.
W opinii ekspertów sektor lotniczy stanowi nośnik postępu technicznego i organizacyjnego.
Przewagi konkurencyjne sektora lotniczego opierają się na tradycji ponad 100 lat historii polskiego
lotnictwa i 70 lat doświadczeń przemysłu lotniczego. Obecnie w tym sektorze zatrudnionych jest
ponad 23 tysiące wysoko wykwalifikowanych pracowników. Ponad 100 firm posiada międzynarodowe
certyfikaty. Roczna sprzedaż sektora wynosi ponad 800 mln euro. Funkcjonują świetnie przygotowane
tereny inwestycyjne (Aeropolis Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny) oraz silne ośrodki
akademickie przemysłu lotniczego w Warszawie, Rzeszowie, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.
Współpraca pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami rozwijana przez Centrum
Zaawansowanych Technologii Areonet - Dolina Lotnicza. W ramach tego sektora działają największe
światowe koncerny lotnicze: GE, Hamilton Sundstrand, Agusta Westland, Pratt&Whitney, Sikorsky,
Hispano-Suiza, MTU Aero Engines, Avio, Goodrich, Vac Aero oraz EADS.
W ramach sektora metalowego prowadzona jest m.in.: produkcja konstrukcji, metalowych
elementów stolarki budowlanej, cystern, pojemników i zbiorników, opakowań metalowych, narzędzi,
złączy, gwoździ, śrub, łańcuchów itp. Ich odbiorcami są przede wszystkim inne przedsiębiorstwa
przemysłowe lub budowlane. Oznacza to, że koniunktura w przemyśle metalowym jest ściśle
powiązana z koniunkturą w całej gospodarce. Produkcja sprzedana przemysłu metalowego w roku
2010 w województwie podkarpackim wyniosła 2686,5 mln zł. Sektor metalowy skupiony jest w
regionie na tradycjach przemysłowych - Rzeszowskim Okręgu Przemysłowym. Przykładem współpracy
w tym regionie jest klaster odlewniczy Kom Cast powołany w 2006 roku w Rzeszowie, skupiający firmy
z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Wytwarza on 20% produkcji krajowej
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polskiego odlewnictwa i realizuje 30% polskiego eksportu w branży. Poza tym ważnymi ośrodkami
przemysłu metalowego w regionie są: Mielec, Rzeszów, Stalowa Wola i Nowa Dęba.
Według danych PAIiIZ (Sektor drzewny, papierniczy i meblarski w Polsce Wschodniej, Warszawa
2011) przychody ze sprzedaży branży drzewnej, papierniczej i meblarskiej w Polsce Wschodniej za okres
styczeń-wrzesień 2010 r. wyniosły: wyroby z drewna - 1761,9 w mln zł, przemysł papierniczy - 170,0
w mln zł, przemysł meblarski - 1056,2 w mln zł. Zatrudnienie w segmencie wyrobów z drewna wyniosło
6300 pracowników, w przemyśle papierniczym - 1200 a w przemyśle meblarskim 9100 osób. W okresie
gdy w pierwszych 3 kwartałach 2010 roku w produkcji wyrobów z drewna przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w Polsce kształtowało się na poziomie 2510,24 zł, to w Polsce Wschodniej
wyniosło ono 2338,67 zł i było znacznie niższe niż średnia krajowa. W przemyśle papierniczym średnie
wynagrodzenie brutto w Polsce wynosiło w tym czasie 3566,72 zł, podczas gdy w Polsce Wschodniej
– 2438,76 zł. W przemyśle meblarskim średnie wynagrodzenie brutto w całym kraju wynosiło 2503,02
zł, zaś na terenie Polski Wschodniej – 2276,15 zł.
Udział przychodów ze sprzedaży przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego
w przychodach przemysłu ogółem w 3 kwartałach 2010 roku wyniósł około 7,5% (2009 – 56,3 mld zł,
I-III kwartał 2010 – 43,7 mld zł). Wskaźnik rentowności w polskim przemyśle kształtuje się na poziomie
5,5%, podczas gdy w przemyśle wyrobów z drewna wynosi on 4,4%, ale dla przemysłu papierniczego
oraz meblarskiego odpowiednio 7,1% i 6,4%. Wartość eksportu branży w 2009 roku kształtowała się na
poziomie 10 136,7 mln euro, co stanowi około 6% polskiego eksportu). Branża drzewna, papiernicza
i meblarska w Polsce jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych. Według stanu na koniec 2009 roku
w branży działało 525 spółek z udziałem kapitału zagranicznego, które zatrudniały ponad 83,8 tys.
pracowników. Wartość zainwestowanego przez inwestorów zagranicznych kapitału w tym sektorze
wyniosła ponad 5 mld zł. Wiodące firmy sektora to: Nowy Styl Krosno Sp. z o.o. (meble, zatrudniający
2130 pracowników, eksport o wartości 209 251 tys. zł), Baltic Wood S.A. (panele, zatrudniający 315
pracowników, eksport o wartości 64 844 tys. zł), Kronospan Mielec Sp. z o.o. (płyty wiórowe,
zatrudniający 800 pracowników), BRW Sp. z o.o., MPH Fabryka Mebli.
Sektor turystyki i uzdrowisk na obszarze województwa podkarpackiego reprezentują cztery
uzdrowiska. Pełnią one funkcję centrów całorocznego ruchu turystycznego, także dzięki atrakcyjnej
ofercie usług leczniczo-profilaktycznych, turystyczno-wypoczynkowych, sportowo-rekreacyjnych
kulturalnych. Napływ turystów – pensjonariuszy na cykle lecznicze stanowi ważny czynnik rozwoju
lokalnego, wpływając na tworzenie nowych, stałych miejsc pracy w sektorze usług. Na terenie
Iwonicza Zdrój od lat funkcjonuje Uzdrowisko Iwonicz S.A. posiadające 4 obiekty uzdrowiskowe.
Obok tego w mieście działa 10 innych sanatoriów. Ich zasadniczym profilem medycznym są: choroby
serca, płuc, górnych dróg oddechowych i choroby narządów ruchu. W Rymanowie Zdrój znajduje
się 9 sanatoriów uzdrowiskowych oraz cztery szpitale uzdrowiskowe. Zasadniczy profil medyczny
to: choroby układu krążenia i układu oddechowego, reumatologia oraz choroby narządów ruchu.
Na terenie uzdrowiska Polańczyk znajduje się 5 ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych o profilu:
choroby układu oddechowego, narządów ruchu. oraz reumatologia. W miejscowości Horyniec Zdrój
znajdują się trzy sanatoria, a także dom przyrodoleczniczy. Spółka Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.,
właściciel jednego zespołu sanatoryjnego, znajduje się obecnie w fazie prywatyzacji. Trwa procedura
wyboru inwestora, który przejmie większościowy pakiet udziałów od Skarbu Państwa. Zasadniczy
profil medyczny uzdrowiska obejmuje choroby narządów ruchu oraz reumatologię.
Potencjał inwestycyjny województwa podkarpackiego jest związany z dalszym rozwojem turystyki
medycznej. Uzdrowiska posiadają ugruntowaną pozycję, a także znaną markę i są identyfikowane
jako cenione miejsca rehabilitacji zdrowotnej i wypoczynku. Ponadto zasoby wód mineralnych
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udokumentowano w 20 innych miejscowościach. Cześć obiektów sanatoryjnych znajduje się
w niezadowalającym stanie technicznym. Jest to generalny problem wieloletniej luki remontowej,
czego efektem jest niski standard bazy lokalowej służby zdrowia. Nadzieje na poprawę w tym zakresie
wiąże się z procesem prywatyzacji. Zaangażowanie kapitału prywatnego pozwoli na doinwestowanie
obiektów uzdrowiskowych, podniesienie standardu i unowocześnienie wyposażenia rehabilitacyjnego.
Także baza pobytowa dla pensjonariuszy wymaga dalszego inwestowania, aby odpowiadać na
rosnące oczekiwania klientów w tym zakresie.
Ważną grupę interesariuszy, związanych z turystyką biznesową, stanowią firmy - dostawcy
towarów i usług dla hoteli, ośrodków konferencyjnych oraz SPA. W katalogu makroregionu Polski
Wschodniej, opracowanym przez PAIiIZ i wydanym w 2011 roku, przedstawiono wiodące firmy z tego
segmentu. Wśród nich 24 firmy profilowane na obsługę hoteli - dostawców artykułów spożywczych
oraz producentów wyposażenia hoteli. Z terenu podkarpackiego prezentowane są: BOMEX Sp. z o.o,
Makarony Polskie S.A., Bistro Serwis, Ros-Sweet Sp. z o.o., Broda e-Shops System, Lamp-Art. Sp.j., MPH
Fabryka Mebli. Wśród firm obsługujących SPA, raport wskazuje 24 firmy w trzech grupach - dostawców
kosmetyki profesjonalnej i akcesoriów, urządzeń kosmetycznych oraz dostawców sprzętu fitness.
Z terenu podkarpackiego prezentowane są firmy: Ag Mat, Donegal Sp. z o.o., Sincler Sp. z o.o., AFK
oraz FHU Domi-Sport. Odrębna kategoria, opisana w raporcie PAIiIZ, to 12 firm ukierunkowanych na
obsługę ośrodków konferencyjnych. Z terenu podkarpackiego zaprezentowana została firma Nowy
Styl.
Zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami udział energii ze źródeł odnawialnych w wytworzonej
w Polsce energii w 2020 roku ma wynosić 15% (obecnie 7%). Dodatkowo Polska przyjęła program
budowy biogazowni w każdej gminie. Biorąc pod uwagę położenie oraz warunki naturalne, jak choćby
korzystne warunki wiatrowe, nasłonecznienie, a także rozwój rolnictwa, Polska ma ogromny potencjał
w produkcji energii odnawialnej. Szacuje się, że Polska może dostarczyć ponad 12% europejskiego
potencjału energetycznego biomasy. Atrakcyjność sektora produkcji energii odnawialnej w Polsce
dodatkowo wzmacnia specjalny system zachęt inwestycyjnych wspierających nowe przedsięwzięcia
w sektorze, a także przyjęte regulacje odnośnie firm prowadzących działalność w zakresie energetyki
odnawialnej, jak np. pierwszeństwo w dostępie do sieci przemysłowej i obniżone opłaty za podłączenie
do sieci dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, czy atrakcyjna cena mogących być także
przedmiotem handlu świadectw pochodzenia (tzw. Zielonych Certyfikatów). Krajowy rynek energii
odnawialnej jest na tyle chłonny, iż Polska nie jest eksporterem energii pochodzącej z odnawialnych
źródeł. Jedynym wyjątkiem jest bioetanol i biodiesel.
Realny potencjał ekonomiczny energetyki wiatrowej wynosi 445 PJ (z czego na lądzie 337 PJ).
W 2009 roku w Polsce zainstalowano urządzenia o mocy 666,332 MW, zaś produkcja energii elektrycznej
wyniosła 499 235,352 MWh. W Polsce (maj 2010) działało 1166 elektrowni wykorzystujących odnawialne
źródła energii (biogazowe, biomasowe, słoneczne, wiatrowe i wodne) o łącznej mocy 1 993 244 MW.
Według najnowszego raportu EWEA18 (European Wind Energy Association) pod koniec 2010 roku
łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w UE wyniosła 84 324 MW, czyli o 12,3% więcej
niż w 2009 r. W Polsce rynek rozwija się znacznie bardziej dynamicznie, gdyż zanotowano wzrost
o 52,7% rok do roku. Przy założeniu średniego rocznego wzrostu gospodarczego w wysokości ok.
5% zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie do wielkości prawie 170 TWh rocznie w 2020 r.
i 217 TWh w roku 2030. Według prognoz udział energii z OZE w roku 2020 wyniesie około 19,3% (około
30 TWh), a w 2030 18,8% (38 TWh, z tego ok. 18 TWh z elektrowni wiatrowych). Prawdopodobna
moc zainstalowana lądowych farm wiatrowych będzie w latach 2011-2020 wzrastać rocznie o ok.
450 MW. Przewiduje się rozwój elektrowni wiatrowych niewielkich mocy (instalacje rzędu 1-10 kW
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w miastach i do 100 kW na obszarach wiejskich). Przewidywany udział energii elektrycznej pochodzącej
z odnawialnych źródeł energii w bilansie zużycia energii ogółem na poziomie 8,85% za rok 2011
i 10,19% za rok 2012 oraz na 2013 r. wielkość 11,13%. [źródło: Energetyka wiatrowa w Polsce IDZP, TPH
Horwath raport 2011 dostępny na stronie www.paiz.gov.pl]
Dane statystyczne wskazują na stabilizację sektora farmaceutycznego i medycznego w Polsce.
Według ostatniego raportu PMR Publications, rynek farmaceutyczny w Polsce w cenach końcowych
będzie wart niemal 31 mln zł w 2011 r. Jest to o 4% więcej niż w roku 2010. Dynamika sprzedaży produktów
z kategorii OTC będzie wyższa niż w roku 2010, gdy wartość polskiego rynku farmaceutycznego
zwiększyła się zaledwie o 2%, do poziomu 29,7 mld zł. Przewiduje się niską dynamikę sprzedaży
leków refundowanych, a także umiarkowany wzrost sprzedaży na rynku farmaceutycznym z powodu
planowanych ograniczeń w wydatkach państwa na refundację. Zmniejszy się również siła nabywcza
pacjentów w wyniku wzrostu cen leków refundowanych.
Prognozy dla rynku szpitalnego, który w znacznym stopniu jest uzależniony od poziomu
publicznych subsydiów, nie są korzystne. Będzie on w latach 2011-2013 znajdował się w zastoju
pod względem zmiany wartości. Jest to konsekwencją spodziewanego ograniczenia wydatków na
refundację. Wartość rynku szpitalnego leków w cenach końcowych będzie oscylowała w zakresie
2,9 mld zł (dynamika 0-1% w latach 2011-2013). Tu również będą widoczne efekty ograniczeń
wydatków w lecznictwie szpitalnym. Koszty finansowania programów terapeutycznych poniesione
przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) w 2010 r. wyniosły około 1,6 mld zł, co stanowiło wzrost
o 33% w stosunku do poprzedniego roku, jednak w 2011 r. na realizację programów terapeutycznych
NFZ zamierzał wydać 1,5 mld zł, co w porównaniu z 2010 r. oznacza tendencję spadkową. W latach
2011-2013 wzrost rynku napędzać będzie sprzedaż w kategorii leków stosowanych w schorzeniach
narządów zmysłów (średnioroczna stopa wzrostu – CAGR na poziomie 10,0%), leków onkologicznych
i immunomodulujących (CAGR 8,7%), jak również leków z kategorii „Krew i układ krwiotwórczy”
(CAGR 7,3%). Przewiduje się znaczącą dynamikę wzrostu ubezpieczeń zdrowotnych, ale rozwój tego
segmentu nie będzie możliwy bez sprzyjających regulacji prawnych. [źródło: Rynek farmaceutyczny
w Polsce: w latach 2011-2013 tylko umiarkowany wzrost - raport Monika Stefańczyk, PMR, Kraków 2011,
dostępny www.paiz.gov.pl].

2.6. Zasoby wiedzy, potencjał badawczo-rozwojowy (ośrodki naukowobadawcze, potencjał B+R, innowacyjność regionu, instytucje wsparcia)
Analiza zasobów wiedzy w kontekście regionalnym obejmuje: działalność instytucji nauki, ośrodków
badawczych a także instytucji wsparcia, które wspólnie przyczyniają się do budowania gospodarki
opartej na wiedzy.
Według informacji zawartych w dokumencie Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji
województwa podkarpackiego na lata 2005-2013 (projekt) z 2011r. nakłady wewnętrzne na działalność
B+R według kategorii nakładów (dane statystyczne za rok 2008) wyniosły ogółem 177 382,7 tys. zł
z tego nakłady bieżące razem 11 6290,3 tys. zł, w tym osobowe 73 482,8 tys. zł. Inwestycje na środki
trwałe wynosiły łącznie 61 092,4 tys. zł, w tym wydatki na maszyny i urządzenia techniczne stanowiły
kwotę 36 551,1 tys. zł. Środki zagraniczne skierowane na działalność B+R według źródeł pochodzenia
w województwie podkarpackim wyniosły: ogółem środki zagraniczne 8026,8 tys. zł (w tym Unii
Europejskiej 3485,2 tys. zł, organizacji międzynarodowych- 4541,6 tys. zł). W analizowanym okresie
nie odnotowano skierowania środków na finansowanie działalności B+R pochodzących z sektora
przedsiębiorstw. Następująco przedstawia się struktura rodzajowa: nakłady inwestycyjne wyniosły
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75 %, marketing 5 %, działalność badawczo-rozwojowa 14%, zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych
1% oraz zakup oprogramowania 3%.
Nakłady wewnętrzne na działalność B+R, realizowaną przez jednostki działające na trenie
województwa podkarpackiego wyniosły ogółem 177382,7 tys. zł, z tego środki budżetowe stanowiły
58920,7 tys. zł, środki placówek naukowych PAN i jednostek badawczo-rozwojowych 1075,2 tys. zł.
Nakłady wewnętrzne szkół wyższych wynosiły 7,7 tys. zł, przedsiębiorstwa przeznaczyły kwotę 912,6
tys. zł, natomiast środki własne stanowiły kwotę 108 200,0 tys. zł. Nakłady wewnętrzne na bieżącą
działalność B+R w analizowanym okresie, według rodzajów badań, wynosiły ogółem 116290,3 tys.
zł. Na badania podstawowe skierowano kwotę 27703,7 tys. zł, na badania stosowane 12203,5 tys. zł,
a na prace rozwojowe 76383,1 tys. zł. Zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej według grup
stanowisk to ogółem 3362 osoby, z tego pracownicy naukowo-badawczy 2748, technicy i pracownicy
równorzędni wynosił 489 osób, natomiast pozostały personel liczył 125 pracowników.
Liczba jednostek B+R działających w województwie podkarpackim wynosi 49, co stanowi 4,2%
ogólnej liczby w skali kraju. (placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe,
szkoły wyższe, jednostki obsługi nauki, jednostki rozwojowe, pozostałe jednostki). W Polsce było ich
łącznie 957. Zatrudnienie sektorze badawczo-rozwojowym w województwie podkarpackim wynosi
ogółem 3362 etaty. Wśród pracowników znajduje się 162 osoby z tytułem profesora, 226 pracowników
posiada tytuł doktora habilitowanego, 1021 doktora, 1480 pracowników z wyższym wykształceniem
a także 473 pracowników technicznych.
Jednym z podstawowych ilościowych wskaźników innowacyjności jest liczba zatrudnionych
pracowników naukowo-badawczych w odniesieniu do liczby zatrudnionych ogółem. Na 1000
osób aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim przypada 1,1 pracownika naukowobadawczego. Jest to wskaźnik najniższy wśród wszystkich województw w kraju, gdyż średnia krajowa
wynosi 3,6. To odzwierciedla słabość zasobów kadrowych nauki i sektora B+R. Warto dodać, że własną
działalność badawczo-rozwojowa prowadzą wiodące zakłady produkcyjne m.in. Zelmer, WSK PZL Rzeszów SA, PZL Mielec Sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A., Zakłady Porcelany
Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale.
Na terenie regionu podkarpackiego działa 15 publicznych i niepublicznych wyższych uczelni.
Placówki te kształciły w 2009 roku łącznie 74,85 tysięcy studentów, co stanowi 4 proc. ogółu
studentów w skali kraju. W roku 2010 odnotowano niewielki spadek liczby studentów do poziomu
73,33 tysiąca, co odpowiadało 4,0 proc. osób studiujących w kraju. [Atrakcyjność. SGH Raport, s. 39].
Najsilniejszym ośrodkiem akademickim regionu jest Rzeszów, w którym ma swoją siedzibę dziewięć
uczelni wyższych. Liczba studentów wynosi 54 734 osób, co stanowi 75 proc. ogółu studentów
z regionu.
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Tabela 23. Liczba studentów w szkołach publicznych i niepublicznych Rzeszowa w roku akademickim 2009/2010

Studenci
dzienni

Studenci
zaoczni

Razem

Politechnika Rzeszowska

10 912

3 880

14 792

Uniwersytet Rzeszowski

13 820

8 373

22 193

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

2 400

5 200

7 600

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa
i Administracji w Przemyślu z siedzibą w Rzeszowie

1 457

6 402

7 859

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

153

766

919

Wyższa Szkoła Zarządzania

35

715

750

Wyższe Seminarium Duchowne

98

-

98

Promar-International

167

94

261

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

203

59

262

29 245

25 489

54 734

Nazwa uczelni

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rzeszów, dane z kwietnia 2010 roku.

Politechnika Rzeszowska prowadzi Ośrodek Wynalazczości i Ochrony Patentowej, specjalizujący
się w dziedzinie przeglądów patentowych i ochrony własności przemysłowej. Cytowany dokument
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005-2013
akcentuje działania innowacyjne firm związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością - norm:
ISO 9000, QS 9000 (jakość), EN-ISO 14000, EMAS (środowisko) oraz PN-N 18000 (bezpieczeństwo
i higiena pracy).

Klaster lotniczy „Dolina Lotnicza”
Na terenie południowo-wschodniej Polski funkcjonuje klaster skupiający firmy z branży lotniczej
– „Dolina Lotnicza”. Pod koniec 2011 roku zrzeszał on 92 firmy, które łącznie zatrudniały 23 tys.
pracowników i wypracowywały około 1,5 mld dolarów rocznego eksportu w postaci m.in. części
oraz komponentów lotniczych. Realizowano kontrakty m.in.: dla firm Boeing, Airbus oraz dla innych
wiodących koncernów z branży lotniczej. Centrum klastra znajduje się w Rzeszowie, a główne zakłady
w sąsiednich miastach regionu m.in. w Mielcu, Sędziszowie i Krośnie. W ramach klastra działają również
firmy spoza województwa - z Bielska-Białej (małopolskie) i Świdnika (lubelskie).
Firmy klastra wytwarzają produkty zaawansowane technologicznie o wysokiej wartości
innowacyjnej. Jedną z głównych firm klastra jest amerykański koncern United Technologies Corp. który
sprowadził do Polski szereg najnowocześniejszych innowacji lotniczych. Ta globalna firma odnotowała
w 2010 roku 54,3 mld dol. sprzedaży oraz wypracowała 4,4 mld zysku. W przedsiębiorstwach tego
koncernu w 71 krajach pracuje ponad 200 tysięcy pracowników. Amerykański United Technologies
Corp. zajmuje się nie tylko lotnictwem, ale także produkuje systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa,
wytwarza dźwigi, windy i urządzenia komunikacyjne. Firma posiada silną pozycję międzynarodową
w branży lotniczej. Znaczną część wypracowanych środków finansowych przeznacza na badania
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i rozwój - tylko w 2010 roku suma ta wyniosła 3,6 mld dolarów. Obecnie rozważana jest możliwość
wybudowania w Polsce ośrodka innowacji lotniczych - wkrótce spodziewane są w tej sprawie decyzje
koncernu. Oznacza to możliwość napływu do Polski znaczących inwestycji i transferu o wartości
milionów dolarów. Za nimi podążą dodatkowo zamówienia dla laboratoriów, grup badawczych na
wiodących krajowych politechnikach. Skutkiem tych inwestycji będzie, w niedalekiej przyszłości,
zwiększenie eksportu usług technologicznych o najwyższej jakości.
Spółki należące do grupy UTC zajmują znaczącą pozycję w krajowej branży lotniczej. W zakładach
PZL Mielec – Sikorsky Aircraft powstaje śmigłowiec bojowy Black Hawk. Rzeszowska WSK zajmuje
się produkcją napędów samolotowych. Firma Pratt&Whitney Kalisz jest dostawcą podzespołów do
silników. W zakładach PZL Wrocław - Hamilton Sundstrand powstają elementy hydrauliki oraz systemy
sterowania, natomiast w HS Rzeszów są produkowane silniki pomocnicze. W ciągu czterech lat (od 2007
roku) w polskich fabrykach amerykańskiej korporacji znalazło zatrudnienie prawie dziewięć tysięcy
pracowników. Amerykanie zainwestowali do tej pory w rozbudowę bazy produkcyjnej w Polsce około
miliarda dolarów. Dzięki różnorodnym inwestycjom amerykańskiego koncernu stworzono podstawy
dla nowoczesnego, międzynarodowego i konkurencyjnego przemysłu lotniczego.
Ważnymi atutami skłaniającymi do inwestowania w ośrodki innowacyjności zlokalizowane
w południowo-wschodniej Polsce, są dwu, a czasami nawet trzykrotnie niższe koszty pracy polskich
konstruktorów. Istotne znaczenie ma kompetencja i profesjonalizm kadry inżynierskiej. Ważną również
rolę odgrywa możliwość dofinansowania projektów technologicznych ze źródeł państwowych
i programów unijnych. W ramach projektu Aeronet: na rzecz nowych technologii produkcji
materiałów dla lotnictwa oraz ich obróbki pracuje w sposób skoordynowany 350 naukowców
z 15 uczelni technicznych oraz inżynierowie z kilkudziesięciu firm. Jest to największy obecnie program
dofinansowany przez państwo - wartość wsparcia wynosi 80 mln złotych. Działania zwiększające
innowacyjność polskich firm zostały podjęte przez firmę Hamilton Sundstrand. Firma uruchamia
biuro konstruktorskie, które będzie zatrudniało 350 inżynierów w przejętym przez UTC w 2011 roku
dawnym przedsiębiorstwie Hydral (obecnie PZL Wrocław). Również w fabryce HS Rzeszów ma być
zatrudnionych ponad 100 konstruktorów, specjalistów od pomocniczych silników samolotowych.
W nowoczesnych ośrodkach rozwojowych będą tworzone prototypy i testowane nowe produkty,
które potem trafią do produkcji w polskich fabrykach lotniczych lub zagranicznych zakładach UTC.

Klaster lotniczy „AVIA-SPLot”
Jest to drugi, mniejszy klaster lotniczy, który zrzesza 27 członków (grudzień 2011 roku). Sieć
Porozumienia Lotniczego AVIA-SPLot przekształciła się w Stowarzyszenie we wrześniu 2007 roku.
W marcu 2008 roku uzyskało ono wpis do rejestru Sądu Rejonowego w Rzeszowie, tym samym formalnie
istnieje Stowarzyszenie Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA SPLot. Tworzą je firmy zaangażowane
w produkcję lotniczą oraz stowarzyszenia i instytucje związane z lotnictwem, które mają swoje siedziby
na terenie województwa podkarpackiego. Misją stowarzyszenia jest wyspecjalizowana współpraca
techniczno-produkcyjna w celu zapewnienia rozwoju przemysłu lotniczego dla zaspokojenia
potrzeb klientów na wyroby lotnicze. Jego członkowie są zainteresowani podwyższaniem zdolności
produkcyjnych przemysłu lotniczego na bazie wspólnego, elastycznego zarządzania produkcją
(flexible management) oraz sformalizowaniem współpracy techniczno-produkcyjnej. Wysoki poziomu
zarządzania i jakości produkcji oparty jest na systemie norm ISO 9000:2000. Ważnym dla nich zadaniem
jest nawiązanie współpracy z zapleczem naukowym i technologicznym [Ibidem].
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Jednostki produkcyjne działające w ramach klastra lotniczego AVIA-SPLot:
zz EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A. Zakład Usług Agrolotniczych z siedzibą w Mielcu
zz EURO-MAG Sp. z o.o.
zz TECHSMET
zz Firma Usługowo Produkcyjno Handlowa LAGAMET Jacek Dudzik
zz KARS Sp. z o.o.
zz Polsko-Koreańskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JOONGPOL Sp. z o.o.
zz Spółdzielnia Usług Rolniczych w Czerminie
zz Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
zz STAMET Stanisław Stachura
zz SZEL-TECH Grzegorz Szeliga
zz Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.
zz Zakład Mechaniczny RUFUS
zz Zakład Metalowy WB PHU
zz ZAKŁAD METALOWY Wojciech Ortyl
zz Zakład Produkcyjno-Usługowy STEMAR S.C.
zz Zakład Produkcyjno-Usługowy „FUDKOP”
zz „PZL- Mielec” Sp. z o.o.
zz Zakład Wielobranżowy „TECHNO-MIEL” PPUH „METYANEX”
Jednostki nieprodukcyjne:
zz Kancelaria Finansowo - Ubezpieczeniowa SOLON
zz Kancelaria Patentowa - Klar Mirosław, Mielec
zz Politechnika Rzeszowska
zz Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa PROMLOT
zz Inkubator Przedsiębiorczości
zz 4-AIR AIRLINES Sp. z o.o.
zz Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR”
zz Fundacja MCKiRG w Mielcu
zz Instytut Lotnictwa Warszawa
Informatyka stanowi branżę, która rozwija się bardzo dynamicznie. W województwie podkarpackim
wiodącą rolę pełni firma ASSECO Poland, która jest liderem branży IT w Europie. Zajmuje ona czołowe
miejsce pod względem przychodów ze sprzedaży oprogramowania w Polsce. Obok ASSECO
w województwie działa kilkadziesiąt różnej wielkości firm informatycznych, typu strat-up i spin-off,
które założyli informatycy - absolwenci rzeszowskich uczelni. Firmy te specjalizują się w kompleksowej
informatyzacji przedsiębiorstw, tworzeniu oprogramowania i montażem sieci komputerowych.
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Stanowią one również zaplecze techniczne jako potencjalni poddostawcy oraz kooperanci. Firmy
współpracują z uczelniami i są zainteresowane prowadzeniem nowatorskich prac badawczych
i rozwojowych w branży IT.
Grupa ponad 20 firm działa w ramach Podkarpackiego Klastra Informatycznego, który
rozpoczął działalność w 2006 roku. Jego celem było zbudowanie platformy współpracy dla firm
działających w branży informatycznej. Firmy klastra łącznie zatrudniają łącznie 300 informatyków (2011
rok). Wchodzące w jego skład klastra podmioty tworzą powiązaną grupę przedsiębiorstw o dużym
potencjale, których oferta będzie konkurencyjna nawet dla największych dostawców na rynku sektora
IT. Informatyka Podkarpacka ma plany rozwojowe rozszerzenia działania na obszar Polski Wschodniej.
W tym celu przewiduje się utworzenie większej struktury pod nazwą: Klaster Firm Informatycznych
Polski Wschodniej.
Ważną pozycję lidera w stowarzyszeniu pełni firma Ideo, która działa w Rzeszowie od 1999 roku,
zatrudniając obecnie ponad 100 osób. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie dużych serwisów
internetowych, systemach elektronicznego obiegu dokumentów wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań
internetowych. Głównymi klientami są duże firmy (m.in. Nestle, PGNiG, Kancelaria Prezydenta RP,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Firma posiada doświadczenia
technologiczne i wytwarza usługi na najwyższym, europejskim poziomie. W październiku 2011
roku opublikowano ranking Technology Fast 50, przygotowany w firmie doradczej Deloitte, który
identyfikuje najszybciej rozwijające się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa innowacyjne.
W rankingu Technology Fast 50 na 10 miejscu znalazła się firma Ideo Sp. z o.o..
Znaczącym atutem dla branży informatycznej regionu podkarpackiego jest fakt, że 10%
absolwentów informatyki w kraju ukończyło studia w Politechnice Rzeszowskiej lub w Wyższej Szkole
Informatyki i Zarządzania. Są to dwie silne uczelnie kształcące kadry dla sektora IT.
Główne firmy informatyczne należące do klastra Informatyka Podkarpacka
zz Agencja Kreatywna 4n.pl
zz BMM Sp. z o.o.
zz TOP S.A.
zz BIOS Ewa Nowak
zz DIGIT-AL. Andrzej Lesiak
zz ETOBRES Sp. z o.o.
zz Virtual S.C.
zz Ideo Sp. z o.o.
zz WWB s.c.
zz P.H.U. Puls
zz 3A Sp. z o.o.
zz ABC Service
zz BIURO-MAT Sp. z o.o.
zz AGENDA 2000
zz RES.pl ISP
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Klaster odlewniczy powołano w Starachowicach w 2006 roku, pod nazwą: Stowarzyszenie
Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST. Głównym celem było sformalizowanie
współpracy firm, aby zwiększyć potencjał innowacyjny oraz prowadzić działalność badawczorozwojową. Dzięki współpracy i promocji zamierzano zwiększać udział w sprzedaży w kraju i za
granicą. Siedziba KOM-CAST znajduje się w Rzeszowie przy Zakładach Metalurgicznych WSK Rzeszów
sp. z o.o.
Obecnie klaster zrzesza 26 przedsiębiorstw z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz
lubelskiego. Firmy klastra zatrudniają łącznie ponad 4200 osób. Łącznie potencjał firm wchodzących
w skład klastra zapewnia ponad 25 proc. udziału w sprzedaży polskiego przemysłu odlewniczego
oraz 37 proc. udziału w eksporcie odlewów. Klaster nawiązał współpracę z Katedrą Odlewnictwa
i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej która stanowi zaplecze naukowo-dydaktyczne. Na tej uczelni
jest prowadzony specjalistyczny profil kształcenia, co zapewnia dopływ dobrze przygotowanej kadry
absolwentów.
Firm odlewnicze należące do klastra KOM-CAST (grudzień 2011 roku):
zz Odlewnie Polskie S.A.
zz Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
zz Politechnika Rzeszowska Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
zz Instytut Wdrożeń i Technologii Sp. z o.o.
zz PPHU RADSTAR Sp. z o.o.
zz OP Handel Sp. z o.o.
zz ZOMECH Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o.o.
zz Odlewnia Motoryzacyjna Sp. z o.o.
zz Zakład Produkcyjno - Handlowy Krzysztof Bryś
zz Odlewnia Metali Nieżelaznych CEMAD
zz PROMEN Ryszard Podkański
zz Fabryka Armatur JAFAR S.A.
zz Huttenes Albertus Polska Sp. z o.o. w Lublinie
zz Odlewnia Ostrowiec Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
zz PHU „CEWAR” Więch & Więch Spółka Jawna
zz Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Oddział w Rzeszowie
zz ALFA Sp. z o.o.
zz Odlewnia Ciśnieniowa META-ZEL Sp. z o.o.
zz Odlewnia Tarnów Sp. z o.o.
zz BRASS Polska Sp. z o.o.
zz Roztocze Z.U.P.

Twórcza specjalizacja
Analiza potencjału inwestycyjnego i intele ktualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011

51

W 2010 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchomiono
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”. Do klastra przystąpiły
samorządy gmin, przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, wyższe uczelnie i jednostki okołobiznesowe. Do
czterech uzdrowisk podkarpackich (Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Horyniec-Zdrój oraz Polańczyk)
dołączyły: Krasnobród (lubelskie) oraz Busko-Zdrój i Solec-Zdrój (świętokrzyskie). Łącznie klaster skupia
34 różne podmioty. Przyjęta strategia działania klastra przewiduje jakościowy rozwój kooperacji oraz
wskazuje główne obszary współdziałania. Należą do nich m.in.: zarządzanie relacjami z klientami,
komunikacja wewnętrzna, wspólna promocja podmiotów oraz produktów klastra. Jednym z ważnych
zadań jest wspieranie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Wiodąca rola wyższych
uczelni podkreśla aspekt kształceniowy klastra, także jako centrum rozwoju kompetencji pracowników
sektora turystycznego oraz służb medycznych.
Należy wspomnieć o inicjatywie starostwa powiatowego w Ustrzykach Dolnych, związanego
z powołaniem Bieszczadzkiego Transgranicznego Klastera Turystycznego. Projekt przy wsparciu
środkami unijnymi, zmierza do wzmocnienia potencjału turystycznego małych bieszczadzkich
miejscowości położonych po polskiej a także po ukraińskiej stronie granicy.

Dobre praktyki współpracy międzysektorowej
Przykładem dobrej współpracy uczelni i szkół są programy edukacyjne realizowane wspólnie
przez Wydział Marketingu i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Zespół Szkół
Energetycznych. Dotyczą one kształcące w specjalnościach: elektronika medyczna, inżynieria
urządzeń multimedialnych oraz inteligentne instalacje elektryczne. W Zespole Szkół Energetycznych
jest również prowadzona klasa o profilu technik elektryk i elektronik z uprawnieniami doradcy
marketingowego. Ze względu na to, że szkoły zawodowe proponują wiele praktycznych umiejętności,
ich oferta edukacyjna cieszy się zainteresowaniem młodzieży. W regionie coraz częściej wybierana
jest nauka zawodowa niż ogólnokształcąca. W 2009 roku liczba uczniów w szkołach zasadniczych
województwa podkarpackiego wynosiła 19,2 proc., a do techników uczęszczało 52,1 proc. (co
razem stanowi 71,3 proc. ogółu uczniów w szkołach średnich). W 2010 roku odnotowano spadek
liczba uczniów w szkołach zasadniczych, do których uczęszczało 18,8 proc. uczniów województwa,
natomiast wzrosła liczba uczniów techników do 53,5 proc. (co łącznie stanowi 72,3 proc.).
We wrześniu 2011 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PZL Mielec
a Politechniką Rzeszowską. Zakłady mieleckie zaoferowały jej studentom płatne staże długoterminowe,
praktyki wakacyjne, system stypendiów oraz uczestnictwo w konkursie prac dyplomowych. Stwarza
to studentom możliwość poznania, od strony praktycznej, pracy w branży lotniczej, aby w przyszłości,
gdy zdobędą konieczne umiejętności zawodowe, mogli dołączyć do załogi Mielca. W realizacji umowy
uczestniczy firma Sikorsky, spółka dominująca w PZL Mielec. Dla wyróżniających się studentów otwiera
się perspektywa rozpoczęcia pracy w zakładach lotniczych. PZL Mielec obok wspierania studentów
rozwija współpracę z kadrą Politechniki Rzeszowskiej. Podpisana umowa umożliwi włączenie do
programu dydaktycznego uczelni tematów z zakresu nowoczesnych technologii, stosowanych w PZL.
Jest także możliwość prowadzenia wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Firma podjęła
współpracę z Biurem Karier Politechniki Rzeszowskiej, uczestnicząc w targach pracy czy informując
o aktualnych trendach w branży.
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Instytucje otoczenia biznesu działające na terenie województwa podkarpackiego:
zz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zz Agencja Rozwoju Regionalnego KARPATY S.A.
zz Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
zz Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
zz Centrum Wspierania Biznesu w Sanoku
zz Inkubator Przedsiębiorczości INMARR w Mielcu
zz Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie
zz Izba Rolnicza Województwa Podkarpackiego
zz Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
zz Podkarpacki Klub Biznesu
zz Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP
zz Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zz Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
zz Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie
zz Krośnieńskie Centrum Wspierania Biznesu
zz Centrum Wspierania Biznesu przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie
zz Regionalne Izby Gospodarcze (Krosno, Jarosław, Przemyśl, Sanok, Stalowa Wola).
zz Leżajskie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
zz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli

2.7. Największe inwestycje zagraniczne w regionie (kraj pochodzenia,
wartość inwestycji, ilość miejsc pracy – zatrudnienie, trendy
w zakresie napływu inwestycji do regionu w odniesieniu
do Polski Wschodniej oraz całego kraju)
Głównymi inwestorami w regionie w 2011 roku były podmioty zagraniczne, które działają w branży
motoryzacyjnej, lotniczej, przetwórstwa drewna, elektromaszynowej, meblarskiej oraz wyposażenia
AGD. Wśród inwestorów były również firmy krajowe.
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Tabela 24. Główni inwestorzy w województwie podkarpackim w 2011 roku

Inwestor

Kraj pochodzenia

Branża

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

USA

lotnictwo

MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o.

Niemcy

lotnictwo

BORG WARNER TURBO SYSTEMS POLAND Sp. z o.o.

UA

motoryzacja

Lear Corporation Sp. z o.o.

USA

motoryzacja

Kirchhoff Polska Sp. z o.o.

Niemcy

motoryzacja

USA

motoryzacja

Kronospan Mielec Sp. z o.o.

Austria

przetwórstwo
drewna

BRW Sp. z o.o.

Polska

meble

USA

lotnictwo

Szwecja

elektromaszynowa

Polska

AGD

Firma Oponiarska Dębica S.A.

GOODRICH AEROSPACE POLAND Sp. z o.o.
Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Zelmer S.A.
Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011 roku.

Według publikowanych informacji prasowych, jesienią 2011 roku prowadzone były negocjacje
z firmami zagranicznymi w sprawie realizacji inwestycji w regionie. Wzmiankowane informacje dotyczą
następujących firm: Raben, Womak, MTU Aero-Engines Polska, BorgWarner, Hamilton Sudstrand
Poland Sp. z. o.o..
Wśród czołowych projektów zagranicznych obecnie realizowanych w regionie można wskazać
inwestycje firmy Pilkington Automotive Polska, a także zaawansowane pertraktacje związane
z przejęciem części cywilnej Huty Stalowa Wola przez chińską firmę Guangxi LiuGong Machinery.
Z dużych projektów, które PAIiIZ zakończyła realizować w 2011 roku w regionie podkarpackim,
na pierwszym miejscu znajduje się inwestycja producenta szyb samochodowych firmy Pilkington
Automotive Polska w Chmielowie koło Nowej Dęby (podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej). W marcu 2011 roku rozpoczęto tam pierwsze prace budowlane na działce
o powierzchni 13,5 hektara. Pierwszy budynek będzie oddany do użytku w kwietniu 2012 roku. Jest
to już druga fabryka szyb samochodowych tej firmy w Polsce. Całkowity koszt inwestycji zamknie
się kwotą około 450 mln zł (96 mln euro). Inwestycje Pilkington Automotive wyniosą 350 mln zł,
a dodatkowe 100 mln zł zaangażuje firma Panattoni. Pod koniec 2012 roku powinna być oddana do
użytku pierwsza linia produkcyjna, i równocześnie ruszy sprzedaż jej wyrobów. Drugi etap rozbudowy
zakładów jest zaplanowany na 2014 rok i ma się zakończyć w 2015 roku.
Fabryka w Chmielowie będzie miała trzy nowoczesne linie produkcyjne oraz magazyny, a łączna
kubatura zabudowy wyniesie 65 tysięcy metrów kwadratowych. Dzięki tej inwestycji pracę ma znaleźć
blisko 500 osób. Odbiorcami produktów z Chmielowa będą producenci samochodów: General
Motors, Ford, Volkswagen oraz Fiat. Nowo wznoszony zakład ma duże znaczenie dla Tarnobrzega,
Nowej Dęby oraz gmin sąsiednich. Pod względem liczby zatrudnionych oraz płaconych podatków
będzie to największy zakład w Nowej Dębie.
7 grudnia 2011 roku podpisano porozumienia między związkami zawodowymi Huty a chińską
firmą Guangxi LiuGong Machinery. Nowy inwestor jest w trakcie przejmowania części cywilnej Huty
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Stalowa Wola, tzw. I Oddział wraz ze spółką zależną Dressty, która sprzedaje jej wyroby. Właścicielami
HSW są: Skarb Państwa, który ma 52 proc. akcji, Agencja Rozwoju Przemysłu z 36 proc., a reszta to
akcjonariat pracowniczy. W Hucie obecnie jest zatrudnionych ponad 2,1 tysiąca osób, z czego 1120
osób pracuje w I Oddziale, ktory specjalizuje się w produkcji ciężkiego sprzętu budowlanego m.in.
spycharek, ładowarek kołowych i koparko-ładowarek, układarek rur itp. Od dziesiątków lat maszyny te
trafiały na rynek krajowy a także były eksportowane do ponad 80 krajów.
Koncern LiuGong powstał w 1958 roku i do dziś pakiet kontrolny należy do państwa, a spółka jest
notowana na giełdzie w Shenzhen. W 2010 roku sprzedała 46 tysięcy maszyn budowlanych i osiągnęła
2,2 mld dolarów przychodów, wypracowując 220 mln dolarów zysku. Huta Stalowa Wola w 2010 roku
sprzedała 300 maszyn oraz osiągnęła 1,7 mln złotych zysku. Celem chińskiej firmy jest zbudowanie
mocnej pozycji rynkowej i dołączenie do tzw. wielkiej trójki producentów maszyn budowlanych: CAT,
Case i Komatsu.. Datę sprzedaży huty wyznaczono na 29 czerwca 2012 roku, wtedy powstanie firma
o nazwie LiuGong Machinery Poland. Chińczycy nabędą polski zakład za kwotę rzędu 300 mln złotych.
W listopadzie 2011 roku firma Elmat z Rzeszowa rozpocznie na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu inwestycje w wartości 21,5 mln zł. Firma specjalizuje się w produkcji
i dystrybucją kabli oraz montażu wyrobów światłowodowych. Agencja Rozwoju Przemysłu wydała
jej zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to druga inwestycja Elmatu w strefie,
gdyż od 2009 roku prowadzi działalność w podstrefie mieleckiej SSE w Głogowie Małopolskim gdzie
zatrudnia ponad 100 osób. Spółka zbuduje halę produkcyjno-laboratoryjną wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w Podkarpackim Parku Naukowo - Technologicznego Aeropolis, objętym SSE. Dzięki
nowej inwestycji zatrudnienie znajdzie około 20 osób. Produkty firmy trafiają na rynek krajowy oraz
do: Francji, Holandii, Anglii, Niemiec i Hiszpanii.
W końcu 2011 roku rozpoczęto budowę najnowocześniejszej fabryki mebli w Europie zlokalizowanej
w podstrefie Tarnobrzeskiej SSE. Inwestycja jest finansowana przez firmę Nowy Styl, a jej całkowity
koszt wyniesie ponad 105 mln złotych. Spółka należy do Grupy Nowy Styl z Krosna, która jest obecnie
jednym z największych na świecie producentów krzeseł i mebli. Grupa sprzedaje swoje produkty
z wykorzystaniem pięciu marek firmowych do prawie 60 krajów, zatrudniając łącznie około sześciu
tysięcy osób. Tworzy ją kilkanaście powiązanych kapitałowo spółek działających w 12 krajach.
Ta, w pełni zautomatyzowana fabryka, zostanie uruchomiona w 2014 roku. Projekt został
dofinansowany w ramach POIG w wysokości 40 mln zł. W fabryce utworzonych zostanie 90 nowych
miejsc pracy. Nowoczesność produkcji połączona jest z innowacyjnym sposobem obsługi klienta
oraz możliwością samodzielnego projektowania mebli i ich zamówieniem przez internet. Pozwoli to
na radykalne skrócenie czasu, (nawet o 80 proc.), pomiędzy złożeniem zamówienia a dostarczeniem
produktu do klienta.
W 2010 roku SSE w Mielcu udało się do niej pozyskać tak znaczących inwestorów, jak: szwedzki
koncern Husqvarna, który w ciągu dziewięciu miesięcy uruchomił nową fabrykę w Mielcu. Następną
znaczącą firmą jest Zelmer Pro Sp. z o.o., który zaliczany jest do największych polskich producentów
sprzętu AGD. Trzecią bardzo ważną firmą inwestującą w strefie jest Hamilton Sundstrand z amerykańskiej
grupy UTC. Przedsiębiorstwo to uruchamia produkcję pomocniczych silników lotniczych, a także
utworzy centrum usług serwisowych. Ważnym wydarzeniem promocyjnym była prezentacja w PZL
Mielec Sp. z o.o., w marcu 2011 roku, wyprodukowanego w Polsce śmigłowca wielozadaniowego
Black Hawk S-70i. Jest to pierwszy helikopter tego typu zmontowany w Europie z wykorzystaniem
międzynarodowej sieci dostawców. Śmigłowce produkowane w Polsce będą sprzedawane przez
United Technologies–Sikorsky Aircraft Corporation odbiorcom zagranicznym, m.in. do Turcji. Kolejny
kontrakt na dostawę 12 śmigłowców podpisano z Arabią Saudyjską w grudniu 2011 roku.
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Koszty pracy stanowią podstawowy czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Koszty pracy są
wnikliwie analizowane przez inwestorów i mają istotny wpływ na podejmowane decyzje o lokalizacji
inwestycji. Równie ważnymi czynnikami są: zakres pomocy publicznej, ceny nieruchomości oraz
jakość i koszty życia w regionie.

3.1. Koszty pracy
Koszty pracy w Polsce wciąż pozostają na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z większością
państw Unii Europejskiej. Niższe koszty zatrudnienia w dochodzie narodowym występują tylko
w Irlandii, Grecji i we Włoszech. Koszty pracy w Polsce są wartościowo niższe niż w Bułgarii, Rumunii,
a także w części państwach bałtyckich. Niskie koszty pracy pozwalały polskiej gospodarce
w zasadniczy sposób zwiększyć konkurencyjność. To z kolei przekładało się na dynamiczny napływ
inwestycji zagranicznych w ostatnich latach, a zwłaszcza w kulminacyjnym okresie 2007 roku.
Zagraniczni inwestorzy lokowali inwestycje w sektorach, gdzie koszty pracy stanowiły znaczący
składnik wartości inwestycji. W Polsce następuje stopniowe zbliżanie się kosztów pracy do średniej
europejskiej. Globalizacja pozwala na szybsze i łatwiejsze przenoszenie produkcji do krajów o niższych
kosztach pracy niż w Polsce np. do Azji, Afryki. Oba te istotne czynniki sprawiają, że wciąż relatywnie
niskie koszty pracy już przestały być tak wyraźnym czynnikiem atrakcyjności i konkurencyjności
gospodarczej Polski. [51, Przedsiębiorczość w Polsce, s. 28.]
Nowi inwestorzy, pojawiający się obecnie w Polsce, poszukują dodatkowych udogodnień dla
swoich przedsiębiorstw. Występuje tu czynnik rywalizacji o przyciągnięcie inwestora, zarówno na
poziomie międzynarodowym jak też współzawodnictwo pomiędzy regionami naszego kraju. Ale
w każdym przypadku czynnik niskich kosztów pracy wywiera znaczący wpływ na podejmowane
decyzje. Obserwowane zmiany kosztów pracy nie powinny wpływać na wielkość i strukturę
napływających inwestycji zagranicznych. Obecnie inwestorzy coraz rzadziej opierają się na przewadze
kosztowej, a większa ich uwaga skupia się na branżach, gdzie decydujący czynnik stanowi wysoka
jakość kapitału ludzkiego [Ibidem]. Wydaje się, Polska zaczyna przyciągać nowych inwestorów, nie tylko
niższymi kosztami płacy, ale wiedzą i kwalifikacjami pracowników, ich praktycznymi kompetencjami
zawodowymi oraz dostępność kadr na rynku pracy.
Wiele przedsiębiorstw międzynarodowych, szukając zwiększenia swojej konkurencyjności decyduje
się na redukcję kosztów i przenosi swoją działalność do innych krajów, gdzie występują niższe koszty
pracy. W konsekwencji globalizacji obserwujemy olbrzymią skalę migracji tysięcy przedsiębiorstw
przemysłowych (deindustrializację), a także transfer funkcji usługowych, z krajów macierzystych do
krajów o niższych kosztach wytwarzania.
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Statystyczne koszty pracy liczone są w oparciu o godzinowe stawki wynagrodzenia
obowiązujące w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej pracowników. Głównymi składnikami
są wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. Mimo spowolniania gospodarczego w drugim kwartale
2011 roku nastąpił przyrost kosztów pracy we wszystkich krajach unijnych. Przy czym był on nieco
wyższy w strefie państw euro, niż w pozostałych krajach. W 2010 roku godzina kosztów pracy przy
produkcji w krajach unijnych (UE-27) wyniosła 22,7 euro i w porównaniu do 2009 roku nastąpił wzrost
o 1,5 proc (z 22,1 euro). Nieco wyższe koszty były w państwach strefy euro (EA-17), gdzie wynosiły one
26,9 euro w 2010 roku (w 2009 r. 26,5 euro). Według sektorów działalności gospodarczej godzinowe
koszty pracy wzrosły się w strefie euro o 4,5 proc. w przemyśle, o 2,9 proc. w budownictwie,
a w sektorze usług o 3,2 proc. Dla całej Unii Europejskiej koszty pracy odnotowano wzrost o 4,3 proc.
w przemyśle, o 2.8 proc. w budownictwie oraz o 3.0 proc. w usługach. W okresie roku (od II kw. 2010
r. do II kw. 2011 r.), w krajach członkowskich, najbardziej wzrosły koszty pracy w Bułgarii (o 12,4 proc.),
w Rumunii (o 7,2 proc.) oraz na Słowacji (o 6,5 proc.). W tym samym okresie największe spadki kosztów
pracy odnotowano w Grecji (minus 3,7 proc.), w Irlandii (minus 3,5 proc.) oraz w Portugalii (minus 0,8 proc.).
W państwach członkowskich UE wyliczone zostały następujące wartości godzinowe koszty pracy
w gospodarce w okresie drugiego kwartału 2011 roku:
1. Belgia 		
(38,2 euro)
2.

Dania 		

(37,6 euro)

3.

Szwecja

(36,0 euro)

4.

Francja 		

(33,1 euro)

5.

Luksemburg

(32,8 euro)

6.

Holandia

(30,4 euro)		

7.

Niemcy

(29,1 euro)

8.

Finlandia

(28,9 euro)

9.

Austria		

(28,0 euro)

10. Irlandia

(27,9 euro)

11. Włochy

(26,1 euro)

W drugiej grupie znalazły się państwa o niższych godzinowych kosztach pracy, których wartość
wypada poniżej średniej, którą wyliczono dla całej unijnej gospodarki.
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1. Bułgaria

(3,1 euro)

2. Litwa 		

(5,3 euro)

3. Łotwa 		

(5,7 euro)

4. Polska 		

(7,0 euro)

5. Węgry 		

(7,3 euro)

6. Estonia 		

(7,7 euro)

7. Słowacja

(8,0 euro)

8. Czechy 		

(9,9 euro)		

9. Malta 		

(11,5 euro),

10. Portugalia

(12,0 euro),

11. Słowenia

(14,1 euro),

12. Cypr 		

(16,2 euro),

13. Grecja 		

(17,5 euro),

14. Wielka Brytania (20,0 euro),
15. Hiszpania

(20,2 euro).

Tabela 25. Godzinowe średnie koszty pracy dla wszystkich krajów unijnych (EU-27), dla krajów strefy euro (EA-17) oraz dla
Polski i głównych krajów odbiorców polskiego eksportu

Gospodarka

Produkcja

2010

2009

2010

2009

EU-27

22,5

22,1

22,7

22,5

EA-17

26,9

26,5

28,3

28,1

Belgia (BE)

38,2

37,0

39,5

38,2

Szwecja (SE)

36,0

31,7

37,2

32,8

Francja (FR)

33,1

32,1

32,9

32,8

Holandia (NL)

30,4

29,8

31,2

31,0

Niemcy (DE)

29,1

29,01

32,9

32,3

Włochy (IT)

26,1

25,6

25,3

25,3

Wielka Brytania (UK)

20,0

18,9

20,9

19,6

Hiszpania (ES)

20,2

20,0

21,7

21,5

Czechy (CZ)

9,9

9,3

9,3

8,8

Słowacja (SK)

8,0

7,9

7,7

7,7

Węgry(HU)

7,3

7,3

6,9

7,5

Polska (PL)

7,0

6,4

6,3

5,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli Labour Costs per Hour in euros, European Commission, wrzesień 2011 rok.
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Poziom wynagrodzeń w regionie podkarpackim kształtował się w październiku 2011 roku na
następującym poziomie: przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
wynosiło 2978,58 złotych i było o 5,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. W Polsce analogiczne wartości
wyniosły 3617,16 złotych ze wzrostem o 5,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W sektorze
publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3423,91 złotych i wzrosło
w ciągu roku o 3,2 proc. W tym samym okresie względnie niższy był poziom wynagrodzenia w sektorze
prywatnym i wynosił 2929,84 złotych, ale tu również odnotowano wzrost o 5,9 proc. w porównaniu
do 2010 roku).
W okresie od stycznia do października 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2883,49 złotych i było wyższe o 5,1 proc. niż w tym samym
okresie odniesienia w 2010 roku. Odnotowano wzrost wynagrodzeń niemal we wszystkich sekcjach.
Znaczny wzrost płac nastąpił w górnictwie (o 8,8 proc.), w budownictwie(o 8,5 proc.), w transporcie
oraz gospodarce magazynowej (o 8,0 proc.). W handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych
przyrost płac wyniósł 5,8 proc., a w przetwórstwie przemysłowym o 5,0 proc.
Tabela 26. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w złotych brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 roku
oraz we wrześniu-październiku 2011 roku w Polsce i Województwie Podkarpackim

1. Polska

2. Województwo podkarpackie

Polska = 100

Wrzesień 2010

3403,68

2781,83

81,7

Wrzesień 2011

3581,94

2939,91

82,1

Październik 2011

3617,16

2978,58

82,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie miesięcznych obwieszczeń Prezesa GUS oraz danych Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie.

W tabeli zestawiono wynagrodzenia w regionie w poszczególnych branżach oraz porównano je
ze średnimi dla Polski. Mimo upływu dwóch lat, proporcje w poziomie wynagrodzenia występujące
pomiędzy poszczególnymi branżami w regionie oraz w odniesieniu do całego kraju, pozostają na
zbliżonym poziome także w 2011 roku.
Tabela 27. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według klasyfikacji PKD w 2009 roku w województwie
podkarpackim

Wyszczególnienie

Polska

Województwo podkarpackie

złotych

złotych

Polska = 100

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

2 966,90

3 030,45

102,14

Przemysł

3 094,41

2 603,20

84,13

Budownictwo

2 659,36

2 266,43

85,22

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle

2 544,90

1 967,30

77,30

Transport i gospodarka magazynowa

2 922,24

2 034,05

69,61

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

1 917,77

1 564,25

81,57

Informacja i komunikacja

5 323,88

5 444,69

102,27

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

5 335,59

3 706,35

69,46
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Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

3 257,74

2 689,72

82,56

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

3 972,19

2 876,25

72,41

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

2 057,78

1 511,61

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

4 020,28

3 667,20

91,22

Edukacja

3 161,88

3 042,95

96,24

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca

2 057,78

1 511,61

73,46

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

3 066,46

2 755,06

89,84

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

2 853,33

2 453,45

85,99

Pozostała działalność usługowa

2 490,22

2 243,87

90,11

73,46

Źródło: Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, Białystok 2011, s. 52.

3.2. Ceny nieruchomości i wynajmu/dzierżawy
Ceny nieruchomości, dzierżawy powierzchni magazynowej, koszty wynajmu powierzchni
biurowej a także najmu mieszkania są w województwie podkarpackim niższe niż w pozostałych
województwach i porównywalne z województwami Polski Wschodniej. Wyjątkiem jest Rzeszów, gdzie
ceny są relatywnie o 30-50 proc. wyższe. Ceny poszczególnych nieruchomości, dzierżawy i wynajmu
są bardzo zróżnicowane i uzależnione od lokalizacji, infrastruktury oraz wielkości nieruchomości.
Z punktu widzenia inwestora ceny większości nieruchomości są bardzo atrakcyjne.
Jednym ze sposobów pozyskania nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej (inwestycji)
jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE. Zarządy stref wypracowały sprawne
metody rozpatrywania wniosków składanych przez potencjalnych inwestorów (od sześciu do ośmiu
tygodni). W cenie infrastruktury technicznej działek wliczone są dostępne media: woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja burzowa, energia elektryczna, gaz. Nieruchomości do prowadzenia inwestycji
można pozyskać również od samorządu terytorialnego i prywatnych właścicieli.
Na przykład w ofercie SSE EURO-PARK Mielec w końcu 2011 roku na terenie Mielca znajdowała się
uzbrojona działka niezabudowana w cenie 50 zł plus VAT za metr kwadratowy. Kolejne cztery
oddzielne działki niezabudowane i uzbrojone znajdują się w Rzeszowie - Podstrefa Trzebownisko i są
przeznaczone pod zabudowę przemysłową, a ich koszt wynosi 95 zł plus VAT za metr kwadratowy.
Obok oferty działek niezabudowanych uzbrojonych w Leżajsku na terenie Parku Przemysłowego
„Stare Miasto-Park” na inwestorów czeka nowa hala produkcyjna o powierzchni 3000 m kw. Koszt jej
dzierżawy wynosi 12 zł plus VAT za metr kwadratowy.
Podobne oferty w innych lokalizacjach są także dostępne w Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK
WISŁOSAN. Koszty działki inwestycyjnej w zależności od lokalizacji są od 10 do 50 zł plus VAT za
metr kwadratowy. Według informacji ze strony internetowej Przemyśla ceny wywoławcze dwóch
nieruchomości zabudowanych kształtują się w przedziale 350 -750 zł za metr kwadratowy.
W końcu 2011 roku średni koszt wynajęcia jednego metra kwadratowego powierzchni biura,
w zależności od lokalizacji oraz standardu, kształtował się na poziomie od 26 do 40 zł.
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Tabela 28. Przykładowe średnie ceny wynajmu m kw. powierzchni biurowej

Lp.

Miasto

Przeciętny koszt wynajęcia powierzchni biurowej

Klasa powierzchni biurowej

1

Rzeszów

26 – 40 zł/m kw.

A-C

2

Dębica

Ok. 28 zł/m kw.

B, C

3

Ropczyce

Ok. 27 zł/m kw.

C

Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011.

3.3. Pomoc publiczna (grant rządowy, specjalne strefy ekonomiczne, środki
UE, zachęty lokalne,)
Pojęcie pomoc publiczna nie zostało precyzyjnie określone w dokumentach Unii Europejskiej.
Jednak pośrednio na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)
można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie
spełnione są następujące warunki:
zz jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
zz udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
zz ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa
albo produkcję określonych towarów),
zz grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi UE.
Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie.
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia
z pomocą publiczną. Równocześnie Komisja Europejska uważa, że niewielkie kwoty pomocy (pomoc
zgodna z zasadą de minimis) nie mają potencjalnego wpływu na konkurencję i wymianę handlową
między państwami członkowskimi. W związku z tym Komisja Europejska jest zdania, że pomoc de
minimis nie wchodzi w zakres art. 87 ust. 1 Traktatu.
Udzielanie pomocy publicznej w UE jest niezgodne ze wspólnym rynkiem (a zatem jest niedopuszczalne)
z wyjątkiem sytuacji opisanych i skatalogowanych w przepisach art. 107 ust. 2 i 3 TFUE. Organem
sprawującym kontrolę pomocy publicznej udzielanej w państwach członkowskich jest Komisja
Europejska, zgodnie z art. 108 TFUE. Artykuł ten nakłada też na państwa członkowskie obowiązek
uprzedniego informowania Komisji o wszelkich planach przyznania pomocy („obowiązek zgłoszenia
pomocy”). Organem odpowiedzialnym za opiniowanie projektów pomocy, notyfikowanie ich
w Komisji Europejskiej, reprezentowanie rządu polskiego w postępowaniu przed Komisją i sądami
europejskimi oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej polskim podmiotom jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W kompetencjach Prezesa UOKiK leży również
udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez podmioty udzielające i beneficjentów pomocy co
do sposobu interpretacji przepisów o pomocy publicznej. Regułą finansowania rozwoju kraju przez
fundusze Unii Europejskiej jest zakaz wspierania przedsiębiorstw w formie, która zakłóca mechanizmy
wolnej konkurencji. Wszelkie przepisy unijne związane z udzielaniem pomocy publicznej są zbiorami
wyjątków od tej zasady. [21, Gałka, s. 125] Odnosi się to także do wszystkich przedsiębiorstw
funkcjonujących w SSE.
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Zwolnienia podatkowe, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa istniejące w strefach, stanowią
formę krajowej pomocy regionalnej. Głównym jej zadaniem jest stymulowanie rozwoju słabiej
rozwiniętych cywilizacyjnie regionów przez wsparcie dla nowych inwestycji, które tworzą dodatkowe
miejsca pracy. Kwestia zmniejszania dysproporcji między regionami wynika z rozszerzenia Unii
Europejskiej o mniej zamożne kraje. Regulacje unijne dopuszczają udzielenie pomocy regionalnej,
która jest adresowana do przedsiębiorstw w tych regionach, gdzie PKB na jednego mieszkańca jest
niższe niż 75 proc. średniej dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wszystkie regiony Polski ze względu
na wyraźnie niższe PKB, w zestawieniu ze średnią unijną, mogą w związku z tym korzystać z różnych
form krajowej pomocy regionalnej (ulgi podatkowe), a także wsparcia programów unijnych.
Z powodu dużego zróżnicowania w poziomie rozwoju cywilizacyjnego poszczególnych regionów
Polski pułapy pomocy (tzw. intensywność pomocy) dla poszczególnych województw nie są takie
same i wahają się od 30 do 50 proc.. Reguluje to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października
2006 rok w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. W przypadku Polski Wschodniej wszystkie jej
pięć regionów zalicza się do regionów maksymalnego wsparcia.
Rysunek 4. Mapa pomocy regionalnej w latach 2007-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Gałka, Pomoc publiczna…, Warszawa 2008, s. 125.

System zachęt inwestycyjnych w Polska obejmuje szereg instrumentów, które mogą być
wykorzystywane przez zagranicznych inwestorów. Dla przedsiębiorców najważniejszymi elementami
tego systemu są: wsparcie finansowe dla inwestycji, odrębny program wspierania inwestycji o istotnym
znaczeniu dla gospodarki narodowej, zachęty inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych
oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości.
Rządowy system wsparcia dotyczy wspierania finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy
w ramach inwestycji i jest udzielane w formie dotacji z budżetu państwa. Wsparcie jest przeznaczone
dla inwestorów w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki
polskiej na lata 2011-2020”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 roku.
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Dotacja jest przyznawana inwestorowi na podstawie umowy zawartej z Ministrem Gospodarki.
Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji, która jest wypłacana proporcjonalnie do
stopnia realizacji inwestycji. Jeśli firma zamierza połączyć dotację rządową ze zwolnieniem podatkowym
w SSE i / lub grantem z funduszy strukturalnych UE, wymagana jest dodatkowo akceptacja Rady
Ministrów. Wsparcie jest wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na utworzenie miejsc
pracy oraz zwrot nakładów inwestycyjnych. Nowo utworzone miejsca pracy i/lub inwestycji powinny
zostać utrzymane przez okres co najmniej 5 lat (dla MŚP 3 lata) od daty zakończenia realizacji inwestycji.
Ten rodzaj pomocy stanowi regionalną pomocą ad hoc, w związku z czym podlega co do zasady,
przed jej udzieleniem, obowiązkowej notyfikacji do Komisji Europejskiej. W przypadku, gdy pomoc
ad hoc stanowi jedynie uzupełnienie pomocy udzielonej w ramach programów regionalnej pomocy
inwestycyjnej i pomocy na zatrudnienie i nie przekracza 50% całkowitej kwoty pomocy przyznanej
danej inwestycji, nie podlega obowiązkowi notyfikacji.
Ten rodzaj wsparcia jest przeznaczony dla firm dokonujących nowych inwestycji w sektorach:
zz motoryzacyjnym,
zz lotniczym,
zz biotechnologii,
zz elektronicznym,
zz nowoczesnych usług (outsourcing procesów biznesowych, centra usług wspólnych),
zz badania i rozwój.
Program zapewnia wsparcie na inwestycje początkowe w dwóch kategoriach. Jedną z nich jest
wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie). Wysokość wsparcia
z tego tytułu dla projektów produkcyjnych uzależniona jest od następujących czynników:
zz liczby nowych miejsc pracy,
zz odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
zz lokalizacji,
zz wysokości nakładów inwestycyjnych,
zz sektora,
zz atrakcyjności produktów na rynkach międzynarodowych.
Natomiast w projektach sektora nowoczesnych usług decydują następujące czynniki:
zz liczba nowych miejsc pracy,
zz odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
zz lokalizacji,
zz rodzaju procesów wykonywanych przez firmę.
Drugą kategorię stanowi wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant
inwestycyjny). Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy w tym
przypadku od:
zz liczby nowych miejsc pracy,
zz wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
zz lokalizacji.
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Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie
i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych dossier projektów
inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów, niezbędnych do przeprowadzenia
całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.
Inwestorzy planujący projekty inwestycyjne w Polsce mogą liczyć na wsparcie funduszy
strukturalnych. W latach 2007-2015 z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 925 mld euro, Polska
otrzymała 67 mld euro. Środki te mają służyć podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki
i zostały przeznaczone w szczególności na: infrastrukturę drogową, kolejową, lotniska, zwiększenie
konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, rozwój nauki, wdrożenie prac badawczorozwojowych, dokonanie informatyzacji kraju, podjęcie prac nad odnawialnymi źródłami energii
oraz zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego. Działania te są realizowane w oparciu o Narodową
Strategię Spójności, w którą zostanie zaangażowanych około 85,6 mld euro.
Tabela 29. Środki Narodowej Strategii Spójności zaangażowane w Polsce (mld złotych)

Pochodzenie środków

Suma (mld)

Unia Europejska

269,2

Środki krajowe

47,6

Wkład prywatny

25,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa 2007. Uwaga, kurs kupna 1 euro w grudniu 2011 roku wahał się w granicach 4,50-4,60 złotych.

Środki wydawane w ramach polityki spójności zostały połączone z wydatkami skierowanymi na
instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej oraz z programami
europejskimi wzmacniającymi konkurencyjność na rynkach globalnych. Łączna ich pula wynosi
ponad 431 mld złotych. [41, s. 5-6] Nie są to jedyne fundusze napływające z Unii, przeznaczone na
modernizację. Polska w kolejnej perspektywie budżetowej Unii przypadającej na lata 2014-2020
(propozycja budżetu z czerwca 2011 roku w wysokości 972,2 mld euro) ubiega się o fundusze na
rozwój i modernizację w wysokości 70-80 mld euro. Ostateczna wielkość kwot, które skierowane
będą w przyszłości do Polski w ramach unijnych funduszy będzie znana po formalnym zatwierdzeniu
budżetu w 2012 roku.
Firmy, które planują inwestycje w polskich SSE oraz korzystają z przysługujących im ulg w podatku
dochodowym, mają do dyspozycji dodatkowe instrumenty wsparcia w formie pomocy regionalnej.
W tym wypadku najbardziej ich atrakcyjną formą w Polsce – oprócz zwolnień podatkowych z tytułu
działalności w SSE – są dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa
mogą ubiegać się w okresie budżetowym Unii Europejskiej 2007 - 2013 o dofinansowanie w ramach
programów operacyjnych.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zawiera skoncentrowane środki, które są
przeznaczone na dotacje do inwestycji wykorzystujących innowacyjne technologie, prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych i wdrożenie ich wyników. W programie są dotacje na duże projekty
inwestycyjne w sektorze produkcyjnym (powyżej 40 mln euro), albo na znaczące inwestycje
w sektorze usług nowoczesnych, m.in. otwieranie centrów usług wspólnych, centrów outsourcingu
i call-center.
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki dysponuje funduszami przeznaczonymi na dotacje
przewidziane na szkolenia ogólne, specjalistyczne, otwarte i zamknięte, których adresatami są kadry
zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest przeznaczony na inwestycje dostosowujące
przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Są w nim środki na modernizacje systemów
zarządzania środowiskowego, gospodarkę odpadami, na wdrażanie najlepszych dostępnych technik,
na gospodarkę wodno-ściekową, ochronę powietrza lub inwestycje w odnawialne źródła energii.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej jest instrumentem polityki regionalnej
w ramach której realizowane są projekty mające kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznogospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Głównym celem jest przyspieszenie tempa
rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej, w zgodzie z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Cele szczegółowe programu przewidują: pobudzenie rozwoju konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy, zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego, rozwój wybranych funkcji
metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawę dostępności oraz jakości powiązań komunikacyjnych
województw, zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.
Regionalne Programy Operacyjne dysponują środkami na dotacje na inwestycje oraz inne
projekty rozwojowe, których wartość nie przekracza 2 mln euro (szczegółowe obszary i warunki
wsparcia różnią się w poszczególnych województwach).
Silnym magnesem ściągającym zagranicznych inwestorów są ulgi podatkowe. Jest to narzędzie
powszechnie stosowane w polityce przemysłowej wielu państw. Używa się go jako środka
promującego realizację nowych inwestycji. W Polsce specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to
wyodrębniona administracyjnie częścią terytorium kraju, którą przeznaczono do prowadzenia
działalności gospodarczej na korzystniejszych warunkach. SSE to miejsce podlegające specjalnemu,
ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą
na specjalnie przygotowanym terenie i prowadzić ją nie płacąc podatku dochodowego(CIT lub PIT).
Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej
w SSE wynosi minimum 100 tysięcy euro. W SSE przedsiębiorca może otrzymać następujące przywileje:
zz zwolnienie podatkowe (CIT lub PIT),
zz działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie,
zz darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją,
zz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).
Zwolnienia z podatku dochodowego przyznawane w SSE stanowią tzw. regionalną pomoc
publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie
nowych inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.
Nowa inwestycja jest interpretowana jako środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
polegająca na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji
produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, bądź na
zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby
zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym jest nabywane przez niezależnego inwestora.
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Tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami oznacza przyrost netto miejsc
pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.
Nowo zatrudnieni pracownicy to pracownicy zatrudnieni po dniu uzyskania zezwolenia,
w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie trzech lat od jej zakończenia.
Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych na pełnych etatach wraz z pracownikami
zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na
pełne etaty.
Zezwolenie na działalność w SSE stanowi administracyjno-prawną podstawą korzystania
z pomocy publicznej w SSE i wydaje je Zarząd SSE. Należy podkreślić, że nie każdy rodzaj działalności
może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze
zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem, że:
zz nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane
wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,
a w przypadku sektora MSP ten okres wynosi 3 lata
zz będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku
małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata
zz W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, pod warunkiem
że przedsiębiorca utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc
od dnia ich utworzenia, (3 lat w przypadku sektora MSP).
Dopuszczalna wysokość pomocy regionalnej jaką może uzyskać przedsiębiorca zależna jest od:
zz lokalizacji inwestycji,
zz wysokości nakładów inwestycyjnych lub
zz kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
zz wielkości przedsiębiorstwa ubiegającego się o zwolnienie podatkowe.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi
podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być: koszty nowej inwestycji
lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma
być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także
korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem, że łącznie wielkość tych
pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji, przy czym
dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej
kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.
Koszty nowej inwestycji obejmują wydatki stanowiące koszty związane z realizacją inwestycji,
pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość
ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania
zezwolenia, na: zakup gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania lub zakup albo wytworzenie we
własnym zakresie środków trwałych pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami
- do składników majątku podatnika. Ponadto na rozbudowę lub modernizację istniejących środków
trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez
nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

68

Twórcza specjalizacja
Analiza potencjału inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011

Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty,
budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać
leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu
najmu albo dzierżawy. Generalnie co do zasady srodki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę innego
niż z sektora MSP powinny być nowe. Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników to dwuletnie
koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone
przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.
Zachęty lokalne obejmują zachęty inwestycyjne w gminach w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości. Jest to jedna z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców
stanowi zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (dalej u.p.o.l) przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania
stawek podatkowych i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków
i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma w tym przypadku zwolnienie z podatku od
nieruchomości.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od
nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające
osobowości prawnej, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadaczami nieruchomości
lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem,
Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, jak również jest bez tytułu prawnego.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały rada gminy, z tym że stawki
roczne nie mogą przekroczyć limitów określonych w u.p.o.l.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości ustanawia rada gminy w drodze uchwały. Pomoc
powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości odpowiada wartości
zwolnienia podatkowego. Co warte podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin
jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po
spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. Wymogiem jest jednak
zawsze zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy.
Zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych mogą być wprowadzane z uwzględnieniem
warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. sprawie warunków
udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927) oraz aktach regulujących
udzielanie pomocy de minimis.
Najczęściej rady gmin wprowadzają zwolnienia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, które
stanowi ogólnopolski program pomocowy oraz w ramach pomocy de minimis. Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, określa ramowe warunki,
jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,
jako regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe oraz
w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub kosztów
utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji. Warunkiem udzielenia pomocy jest
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dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu
zamiaru korzystania z pomocy. Uchwała rady gminy powinna określać tryb i formę dokonania takiego
zgłoszenia. Ponadto ważne jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania
(niepochodzących z pomocy publicznej). Konieczne jest utrzymanie inwestycji w danym regionie
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji.
W przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów utworzenia nowych miejsc pracy, warunkiem
jest ich utworzenie w okresie nie później niż 3 lata od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie
zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc
pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia.
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jest możliwe także
w formie jaką wskazuje program pomocowy z zachowaniem rozwiązań opartych na wspólnotowych
przepisach o pomocy de minimis, co zwalnia pomoc od obowiązku notyfikacji, jednak projekt
uchwały rady gminy musi być przekazany do wiadomości Prezesowi UOKiK. Podstawowym
aktem prawnym regulującym udzielanie pomocy de minimis jest Rozporządzenie Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz.U.UE.L.06.379.5), które umożliwia udzielanie pomocy również w sektorze transportu drogowego.
Rozporządzenie to ustala pułap pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro oraz 100 tys. euro
w sektorze transportu drogowego, dla jednego podmiotu gospodarczego, przez trzy kolejne lata
budżetowe. Pomoc tę oblicza się w ten sposób, że dodaje się pomoc uzyskaną w roku bieżącym
i dwóch latach poprzedzających, a suma pomocy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro
w sektorze transportu drogowego). Uchwały w sprawie zwolnień w ramach pomocy de minimis mogą
dotyczyć w zasadzie wszystkich podatków i opłat lokalnych. Mogą być podejmowane niezależnie
od uchwał przewidujących innego rodzaju pomoc (regionalną, w ramach wyłączeń grupowych).
W takiej sytuacji jednakże należy rozgraniczyć zasady stosowania zwolnień z uwagi na możliwość ich
dublowania się.
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Teren województwa pod względem inwestycyjnym wyraźne dzieli się na dwie części: północną
oraz południową. W części północnej znajdują się powiaty i gminy mające charakter przemysłowy
i usługowy: Tu znajdują się: miasto Rzeszów, dawne miasta wojewódzkie Tarnobrzeg, a także silne
ośrodki przemysłowe: Stalowa Wola, Mielec, Dębica, Leżajsk i Jarosław. W tych miastach są zlokalizowane
specjalne strefy ekonomiczne działające w ramach Mieleckiej SSE oraz Tarnobrzeskiej SSE. Także
w Rzeszowie znajduje się podstrefa mielecka z Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
AEROPOLIS. W części południowej regionu dominują gminy raczej o charakterze rolniczym. Są tam
zlokalizowane nieco mniejsze, ale dynamicznie się rozwijające ośrodki przemysłowe, szczególnie
Krosno, Jasło i Sanok.

4.1. Potencjał miast jako subregionalnych centrów gospodarczych
Miasta województwa podkarpackiego mają szansę stać się centrami wiedzy i subregionalnymi
ośrodkami rozwoju. Wiele z nich posiada tradycje historyczne, unikalne wartości kulturowe
i architektoniczne. Także społeczności lokalne i ich liderzy dostrzegają szansę, jaką stwarza napływ
inwestorów zewnętrznych, nowe przedsiębiorstwa i powstające w nich stałe miejsca pracy. Jest
to najkrótsza droga do awansu cywilizacyjnego dla wielu, przez lata niedoinwestowanych, miast
i miejscowości. Napływ inwestorów oznacza przyspieszony rozwój gospodarczy i społeczny. W zakresie
pozyskiwania inwestycji niezbędna jest partnerska koordynacja działań dużych ośrodków miejskich
(Rzeszów) z działaniami miast małych i średnich. Konieczna jest poprawa jakości życia mieszkańców
i warunków rozwoju gospodarczego, a w szczególności innowacyjnych inwestycji. Województwo
podkarpackie potrzebuje silnych i innowacyjnych miast, które staną się subregionalnymi centrami
gospodarczymi.
Rzeszów jest największym i najsilniejszym ośrodkiem miejskim regionu. Miasto liczące
178 tysiącami mieszkańców zajmuje powierzchnię 116,32 km kw. (należy odnotować znaczne
zwiększenie się obszaru administracyjnego, w 2005 roku – 53,7 km kw.). W roku budżetowym 2012
władze miasta planują przeprowadzić duże projekty inwestycyjne o łącznej wartości 333,0 mln
złotych. W stosunku do roku 2011 dynamika inwestycyjna w budżecie miasta wynosi 41,7 proc.
W roku 2011 wpływy wyniosły 928,1 mln złotych a wydatki z budżetu miasta kwotę 1045,8 mln złotych.
Głównym atutem Rzeszowa jest lokalizacja szeregu innowacyjnych przedsiębiorstw szczególnie
z branży lotniczej, informatycznej i chemicznej. Miasto jest silnym ośrodkiem akademickim, gdzie
działa 15 wyższych uczelni. Atutami miasta są: strategiczne położenie w obrębie paneuropejskiego
korytarza transportowego, międzynarodowy port lotniczy Rzeszów-Jasionka. Tu funkcjonuje
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Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko. Na jej terenie wybudowano nowoczesne fabryki
firm MTU oraz Borg Warner. Również firma Goodrich przygotowuje tutaj swój projekt inwestycyjny.
W strefie są już przygotowane tereny pod budowę kolejnych zakładów przemysłowych, ośrodków
innowacyjnych technologii, centrów logistycznych, magazynów i baz transportowych. Na terenie
miasta działa również Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, który jest miejscem
realizacji badań naukowych i projektów wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne,
szczególnie sektora lotniczego.
Stalowa Wola ukształtowała swój gospodarczy wizerunek dzięki hucie. Właśnie Huta Stalowa
Wola S.A. i zakłady z nią powiązane tworzyły tradycje tego ważnego ośrodka przemysłowego. Działały
tu także firmy związane z budownictwem, jak Mostostal S.A., Prefabet i szereg innych, produkujących
na jego potrzeby przemysłu. Pozyskano strategicznego chińskiego inwestora dla cywilnej części
zakładów. Huta Stalowa Wola S.A. i uruchomiony został proces modernizacji ukierunkowany na
produkcji pojazdów budowlanych, maszyn i urządzeń. Dzięki temu zagospodarowane zostaną wolne
obiekty poprzemysłowe i wykorzystany zostanie potencjał wykwalifikowanych kadr specjalistów
i techników. Od 1997 roku działa Specjalna Strefa Ekonomiczna “EURO-PARK WISŁOSAN”. Teren strefy
w momencie ustanawiania obejmował obszar 215 ha. Strefa oferuje inwestorom udogodnienia
podatkowo - finansowe, zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej, zaplecze
badawczo-naukowe oraz możliwości kooperacji ze spółkami powstałymi w wyniku restrukturyzacji
HSW S.A. Największymi przedsiębiorstwami w mieście są również ENESTA Sp. z o.o., Elektrownia
STALOWA WOLA S.A., SLOVRUR Sp. z o.o. oraz TASTA Armatura Sp. z o.o.
Mielec jest miastem o bogatych tradycjach przemysłowych. Przed dziewięćdziesięciu laty jego
znaczenie zdecydowanie wzrosło, gdy w ramach utworzonego Centralnego Okręgu Przemysłowego
powstały m.in. zakłady lotnicze PZL Mielec. Miasto przekształciło się w ośrodek przemysłowy,
centrum administracyjne, kulturowe i gospodarcze. Obecnie jest siedzibą powiatu mieleckiego. Po
restrukturyzacji WSK „PZL-Mielec” powstało szereg mniejszych przedsiębiosrtw kontynuujących
produkcję lotniczą. W 1995 roku utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK
Mielec, gdzie działalność rozpoczęły firmy powstałe z restrukturyzacji WSK, lecz także napłynęły
nowe przedsiębiorstwa, część z nich to filie wielkich zagranicznych koncernów. Największymi
przedsiębiorstwami w mieście są: KIRCHHOFF Polska Sp .z. o.o., AUTOPART S.A., POLDIM Mielec
Sp. z o.o., PPUH Autopart Jacek Bąk Sp. z o.o. Na terenie miasta działa Mielecki Park Przemysłowy,
który tworzy atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania. Trwa proces
modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania
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parku. Mielecki Park Przemysłowy oferuje wsparcie małym i średnim przedsiębiorcom zamierzającym
na tym terenie podjąć lub rozszerzyć działalność gospodarczą.
Tarnobrzeg posiada dogodne położeniem geograficznym - bliskość dróg krajowych, nowo
powstającej autostrady A4 i lotniska w Jasionce oraz nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi
wewnątrz i wokół miasta. W Tarnobrzegu działa Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także Tarnobrzeski
Park Przemysłowo-Technologiczny – nowoczesny inkubator przedsiębiorczości. Na ich terenie działa
szereg przedsiębiorstw, także znanych firm międzynarodowych. Szczegółowe dane zawarto w opisie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Krosno znajduje się w południowej części województwa podkarpackiego. Jest jednym
z subregionalnych ośrodków wzrostu. W Krośnie znajduje się lotnisko sportowe. Jego modernizacja,
obejmie budowę nowoczesnego pasa startowego. W Krośnie znajduje się podstrefa specjalnej stref
ekonomicznej “EURO - PARK” Mielec utworzona 2011, która obejmuje obszar 35,7 ha zlokalizowany
w sąsiedztwie lotniska. Jest tu również Krakowski Park Technologiczny, którego obszar ogółem wynosi
5,7 ha. Krosno to największy krajowy ośrodek przemysłu szklarskiego, a także ważny ośrodek produkcji
lotniczej. Posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną. Wiodące firmy lotnicze to: GOODRICH - Krosno
Sp. z o.o., Lotnicze Zakłady Produkcyjno – Naprawcze „Aero – Kros” Sp. z o.o. a także NOWY STYL Krosno
Sp. z o.o., FHU MERKURY Sp. z o.o., TROPICANA Sp. z o.o., Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane
w Krośnie S.A.
Leżajsk to ważny ośrodek przemysłowy województwa podkarpackiego. Jest to jedno z najstarszych
miast Polski południowo – wschodniej. Prawa miejskie posiada od 1397 roku. Obecnie liczy 15 tys.
mieszkańców i zajmuje obszar o pow. 20,6 km2 (24,3 % powierzchni miasta zajmują lasy). Miasto
jest ważnym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym. Znajdują się
tu nowoczesne zakłady przemysłowe, m.in.: Zakłady Piwowarskie S. A., ZPOW “HORTINO”, Fabryka
Maszyn, Zakład Silikatowy, Zakład Tytoniowy PHILIP MORRIS. W 2003 roku utworzono na terenie 11 ha
Filię Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie funkcjonują cztery nowe zakłady przemysłowe.
Leżajsk posiada dogodne połączenia kolejowe i autobusowe. Przejścia graniczne z Ukrainą znajdują się
w Korczowej (70 km) i Medyce oddalonej o 80 km.
Dębica to nowoczesne miasto, którego historia liczy 650 lat. Obecnie liczy 48 tysięcy mieszkańców
i zajmuje obszar 34 km2 i jest ważnym ośrodkiem gospodarczym. Dębica jest dużym węzłem
komunikacyjnym ze względu na doskonałe połączenie kolejowe na trasie z Wrocławia do Przemyśla
oraz Zamościa i budowaną autostradą A-4. Najbliższe lotniska znajdują się w Jasionce 50 km od Dębicy,
a drugie, oddalone 120 kilometrów w Krakowie. Liczącymi się zakładami są: Firma Oponiarska Dębica
S.A. (największa w Europie fabryka koncernu Goodyear), największa w Europie Środkowej Fabryka
Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. w Brzeźnicy, największy w Polsce producent rowerów „Arkus&Romet
Group”, dębicka Fabryka Farb i Lakierów „Tikurilla-Becker”, Zakłady Nadwozi Chłodniczych „Igloocar”.
Tu także znajduje się Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych WUCH PZL – Dębica S.A., Firma Transportowa
„Trans-Południe”, producent odżywek i suplementów diety „Olimp Laboratories” w Nagawczynie.
Najważniejszymi zakładami branży spożywczej są Zakłady Mięsne S.A. w Dębicy, zakłady drobiarskie
„Animex – Południe” Sp. z.o.o., Wytwórnia Salami „Igloomeat–Sokołów” Sp.z o.o., „Mateo” producent
mrożonek. W Dębicy na terenie 24 ha działa Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro – Park” z Mielca.
Jarosław to historyczne miasto na prawach powiatu o powierzchni ogółem - 34,46 km² liczące
39 500 mieszkańców. Jest to ważny ośrodek przemysłowy o znaczeniu regionalnym. Miasto niegdyś
leżące na ważnym szlaku handlowym, dziś przylega do budowanej autostrady A-4. W mieście działa
filia strefy ekonomicznej – Europark Mielec. Wśród 50 najważniejszych przedsiębiorstw województwa
podkarpackiego, 4 znajdują się w Jarosławiu, należą do nich: Firma Lear Corporation Poland S.A.,
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Zakłady LU Polska S.A., Firma O-I Produkcja Polska S.A., Zakłady Mięsne SOKOŁÓW S.A. – Oddział
Jarosław. Miasto oddalone jest o 36 km od najnowocześniejszego przejścia granicznego z Ukrainą
w Korczowej, co daje możliwość przygotowania logistycznego transportu zarówno na Ukrainę
i Słowację, jak też bezpośredniego przeładunku z tych kierunków. W roku 2008 miasto otrzymało
wyróżnienie „Złota Lokalizacja Biznesu”.

4.2. Obszary o wysokiej potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej
Atrakcyjność inwestycyjna oznacza zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie
kombinacji korzyści z tytułu lokalizacji przedsiębiorstwa, możliwych do osiągnięcia w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjność wynika ze specyficznych cech obszaru, a także
szczególnych regulacji prawnych, jak również możliwości wykorzystania instrumentów finansowych
w trakcie działalności przedsiębiorstwa. Korzyści te określane są mianem czynników lokalizacji.
Obszary oferujące korzystną dla inwestora kombinację czynników lokalizacji, są postrzegane przez
przedsiębiorców, jako miejsca atrakcyjne inwestycyjnie. Najważniejszymi czynnikami lokalizacji
w ujęciu regionalnym są koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, aktywność regionu na rzecz
inwestora, dostępność transportowa i chłonność rynku zbytu.
Województwo podkarpackie uzyskało potwierdzenie swoich szczególnych walorów dla
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W rankingu IBnGR zajęło pierwszą pozycję w Polsce
w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, siódmą rangę w zakresie zasobów i kosztów pracy
oraz ósmą rangę w zakresie infrastruktury gospodarczej. Wyniki opublikowano w raporcie Instytutu
Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski
2011”. Pozostałe czynniki atrakcyjności inwestycyjnej regionu (dostępność transportowa, rynek zbytu,
infrastruktura społeczna, aktywność wobec inwestorów) zostały ocenione na 13-14 pozycji wśród
miast wojewódzkich w Polsce. W raporcie wysoko oceniono również walor atrakcyjności inwestycyjnej
podregionów. Wśród nich na 11 miejscu w Polsce znalazł podregion rzeszowski (działalność usługowa,
działalność zaawansowana technologicznie). Jako mocną stroną podregionu rzeszowskiego wskazano
liczne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej, wysoką podaż pracy, ponadprzeciętną liczbę studentów
i absolwentów, dobrą dostępność transportowa, międzynarodowy port lotniczy, siłę nabywczą
gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz relatywnie niski poziom przestępczości.
Podobne oceny potwierdzają wyniki z badania przeprowadzonego przez zespół kierowany
przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską z Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie oraz dr. Patrycjusza Zarębskiego z Politechniki Koszalińskiej. Zostały one opublikowane
w raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011. Raport syntetyczny”. Jego aktualna edycja
ukazała się w październiku 2011 roku. Region podkarpacki posiada na swym terenie cztery powiaty
(16% ogółu powiatów w województwie) oraz 25 gmin (16% ogółu gmin w województwie), którym
nadano najwyższą kategorię atrakcyjności inwestycyjnej oznaczonej symbolem A. Wśród tych gmin
znajduje się 15 gmin miejskich (z 16), trzy miejsko-wiejskie (z 29) oraz siedem wiejskich (ze 114 na
terenie województwa). Pełen wykaz wskazanych przez ekspertów powiatów i gmin uznanych za
szczególnie atrakcyjne inwestycyjnie przedstawiono w tabeli.
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Tabela 30. Wyróżnione powiaty i gminy według oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki ogółem

Klasa A*

Powiat m. Krosno, Powiat m. Przemyśl, Powiat m. Rzeszów, Powiat m. Tarnobrzeg

Powiaty
Klasa B

-

Klasa A

Boguchwała (3), Dębica (1), Głogów Małopolski (3), Gorzyce (2), Jarosław (1), Jasło (1),
Krasne (2), Krosno (1), Krościenko Wyżne (2), Leżajsk (1), Lubaczów (1), Łańcut (1), Łańcut
(2), Mielec (1), Nowa Dęba (3), Pawłosiów (2), Przemyśl (1), Przeworsk (1), Radymno (1),
Rzeszów (1), Sanok (1), Stalowa Wola (1), Świlcza (2), Tarnobrzeg (1), Trzebownisko (2)

Klasa B

Besko (2), Białobrzegi (2), Chorkówka (2), Czarna (2), Dębica (2), Gać (2), Iwonicz-Zdrój
(3), Jarosław (2), Jedlicze (3), Kolbuszowa (3), Medyka (2), Miejsce Piastowe (2), Mielec (2),
Nisko (3), Nowa Sarzyna (3), Oleszyce (3), Orły (2), Ostrów (2), Przeworsk (2), Rokietnica (2),
Ropczyce (3), Rymanów (3)

Gminy**

Uwagi metodyczne: * klasa A – najwyższa atrakcyjność, klasa B – wysoka atrakcyjność, klasa C - ponadprzeciętna
atrakcyjność. ** (1) – gmina miejska, (2) – gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2011, Warszawa 2011, s. 38-39.

Identyfikując obszary o potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej w regionie podkarpackim należy
się skupić uwagę na Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Parkach Przemysłowych i Technologicznych
oraz miastach wymienionych w raporcie. Są to: Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław,
Jasło, Sanok, Dębica, Krosno, Przeworsk, Leżajsk i Przemyśl. W większości z wymienionych miast
funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne.
Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone w celu przyspieszania rozwoju
gospodarczego regionów oraz wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych
w gospodarce narodowej. Działalność stref przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności produktów
i usług, zagospodarowania majątku i infrastruktury poprzemysłowej, a także tworzenia nowych miejsc
pracy. W regionie podkarpackim funkcjonują dwie SSE w Mielcu i Tarnobrzegu z licznymi podstrefami
działającymi zarówno na terenie województwa, jak i w innych odległych nawet regionach kraju
(np. w Szczecinie czy Wrocławiu Kobierzycach). Obok nich, dodatkowo na terenie województwa,
są zlokalizowane dwie podstrefy w Boguchwale i Krośnie należące do Krakowskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Inwestorzy rozpoczynający działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej mogą korzystać
z różnych ulg i udogodnień, wśród których są m.in. możliwości otrzymania:
zz maksymalnej intensywności pomocy publicznej sięgającej od 40 proc. do 70 proc. kosztów
poniesionych nakładów inwestycyjnych, w formie ulg podatkowych
zz atrakcyjnych nieruchomości z pełną infrastrukturą, które przygotowane zostały pod cele
inwestycyjne
zz szerokie możliwości kooperacyjne, zarówno w strefie jak i w jej otoczeniu, szczególnie
dotyczących produkcji oraz usług
zz oferty usług typu „one – stop – shop”, zapewniających kompleksową obsługę projektu
inwestycyjnego, gwarantujących krótki czas realizacji i szybkie tempo procedur administracyjnych
Obie strefy, Mielecka i Tarnobrzeska, znajdują się pod zarządem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
w Warszawie.
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Tabela 31. Lokalizacja Mieleckiej i Tarnobrzeskiej SSE

Strefa
województwo

Obszar strefy (w ha)
31.12.2009

31.12.2010

1. Mielecka:
podkarpackie,
małopolskie,
lubelskie,
zachodniopomorskie

998,53

1 134,96

Suma 1+2
Powierzchnia
14 SSE

miasta: Dębica, Gorlice, Jarosław, Leżajsk,
Lubaczów, Lublin, Mielec, Radzyń Podlaski,
Rzeszów, Sanok, Szczecin, Zamość
gminy: Dębica, Głogów Małopolski, Jarosław,
Kolbuszowa, Laszki, Leżajsk, Ostrów, Ropczyce,
Trzebownisko, Zagórz
miasta: Jasło, Kraśnik, Pionki, Przemyśl, Przeworsk,
Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg,
Tomaszów Lubelski
gminy: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski,
Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łuków, Nisko, Nowa
Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Orły, Ożarów
Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa,
Przasnysz, Rymanów, Staszów, Tomaszów
Lubelski, Tuczępy, Węgrów, Wyszków

2. Tarnobrzeska:
podkarpackie,
mazowieckie,
świętokrzyskie,
lubelskie,
dolnośląskie

Branże
wiodące

Lokalizacja strefy 31.12.2010

1 336,44

1 551,91

2334,97

2686,87

12 632,87

14 106,82

drzewna,
meblarska

wyroby
elektroniczne,
urządzenia
elektryczne
i
nieelektryczny
sprzęt
gospodarstwa
domowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa
2011, s. 6-7.

Gdy chodzi o ocenę stopnia zagospodarowania strefy mieleckiej i tarnobrzeskiej, można uznać, że
obie strefy są znacznie lepiej zagospodarowane niż średnia dla wszystkich SSE. Szczegółowe dane są
podane w tabeli.
Tabela 32. Zagospodarowanie terenów Mieleckiej i Tarnobrzeskiej SSE

Obszar
strefy
(w ha)

Grunty
zagospodarowane
(w ha)

Grunty
niezagospodarowane
(w ha)

Stopień
zagospodarowania
gruntów (w proc.)

Mielecka

1 134,96

797,96

337,00

70,30

Tarnobrzeska

1 551,91

1 050,59

501,32

67,70

14 106,82

8 788,67

5 318,15

62,30

Strefa

Razem dla 14 SSE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa
2011, s. 9.

W sumie łączny obszar 14 SSE był zagospodarowany w 62,3 proc. Następujące strefy miały na
koniec 2010 roku największy stopień zagospodarowania:
1. pomorska		
76,7 proc.,
2. warmińsko-mazurska

71,1 proc.,

3. mielecka			

70,3 proc. [32, s. 9].
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Liczby zezwoleń, które były wydawane przez obie strefy w 2009 i 2010 roku zostały podane poniżej.
Tabela 33. Liczba ważnych zezwoleń wydanych dla Mieleckiej i Tarnobrzeskiej SSE w latach 2009-2010

31.12.2009

31.12.2010

Narastająco

Wydane w 2009 r.

Narastająco

Wydane w 2010 r.

Mielecka

128

23

150

22

Tarnobrzeska

115

8

121

15

1 253

131

1 354

177

Razem dla 14 SSE

Źródło: Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Warszawa 2011, s. 10.

Dane sumaryczne przedstawiające główne wskaźniki działalności obu stref zostały zestawione
porównawczo w tabeli 34.
Tabela 34. Podkarpackie strefy w liczbach na koniec 2010 roku

Otwarcie strefy
Łączny obszar strefy
Liczba podstref

SSE EURO-PARK
MIELEC

TSSE EURO-PARK
WISŁOSAN

Razem

1995

1997

-

1135,0 ha

1587,78

2722,78

21

19

40

6: podkarpackie,
dolnośląskie, mazowieckie,
lubelskie, świętokrzyskie,
podlaskie

8

Rzeszów, Lublin

Wrocław Kobierzyce, Radom

-

Ilość zezwoleń ogółem, narastająco

198

200

398

Ilość ważnych zezwoleń

150

121

271

Inwestycje zrealizowane w złotych

4,69 mld

6,081 mld

10 mld 771 mln

W nawiasach na 30.06.2011

(4,9 mld)

(6,1 mld)

(11 mld)

Nowoutworzone miejsca pracy

12 689

20 100

32 789

Utrzymane miejsca pracy

3 827

7749

11 576

Łącznie miejsca pracy

16 516

27 849

44 365

W nawiasach na 30.06.2011

(17 775)

(31 177)

(48 952)

Liczba województw w których działają

Największa podstrefa

4: podkarpackie,
lubelskie, małopolskie,
zachodniopomorskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu rocznego ARP S.A. 2010, Warszawa 2011, s. 40 oraz dane uzupełnione
ze strony internetowej ARP S.A. w grudniu 2011 roku.
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Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
Rysunek 5. Podstrefy należące do Mieleckiej i Tarnobrzeskiej SSE

Źródło: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W ciągu 16 lat działania Strefy (1995-2011) osiągnięto wyniki, które znacznie przewyższały parametry
przyjęte w pierwszym planie rozwoju. Mielecka strefa plasuje się w ścisłej czołówce wszystkich
14 polskich SSE. Łączna wysokość nakładów poniesionych przez inwestorów wynosi 5,1 mld zł.
Całkowity obszar SSE EURO-PARK MIELEC wynosi 1246 ha i w jego składzie znajduje się szereg terenów
zlokalizowanych w różnych gminach.
Tabela 35. Tereny wchodzące w skład SSE EURO-PARK MIELEC (w hektarach)

Lp.

Miejscowość

Powierzchnia

1.

Mielec

605

2.

Rzeszów (oraz tereny gminy Głogów Młp. i gminy Trzebownisko)

170

3.

Lublin

118

4.

Szczecin

73

5.

Zamość

54

6.

Krosno

36

7.

Leżajsk (tereny miasta i gminy)

27

8.

Dębica (tereny miasta i gminy)

35
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9.

Gorlice

21

10.

Lubartów

20

11.

Jarosław (tereny miasta i gminy Jarosław)

14

12.

Ropczyce (tereny miasta Ropczyce i gminy Ostrów)

39

13.

Sanok i Zagórz

15

14.

Lubaczów

9

15.

Kolbuszowa

8

16

Radzyń Podlaski

2

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Mieleckiej SSE, grudzień 2011 roku.
Rysunek 6. Dane dotyczące struktury branżowej na 30 czerwca 2011 roku
Tekstylna 2%
Elektronika 3%

Spożywcza
2%

Przetwórstwo
drewna i meble 6%

Farmaceutyczna 1%

Metalowa 18%

Usługi/IT 7%
Przemysł
elektromaszynowy
7%

Motoryzacja 16%

Poligrafia i
opakowania 7%

Tworzywa sztuczne
12%

Materiały dla
budownictwa 9%
Lotnicza 10%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gospodarka i Przemysł nr 23, lipiec 2011, s. 14.

Tarnobrzeska SSE utworzona została w 1997r. Obecnie działa w sześciu województwach i posiada
pod swoim zarządem 19 podstref, które łącznie zajmują powierzchnię 1587 ha. Zarząd Tarnobrzeskiej
SSE dotychczas udzielił 214 zezwoleń, w oparciu o które aktualnie działa 105 przedsiębiorstw. Wszystkie
firmy funkcjonujące na terenach TSSE utworzyły łącznie 31 177 miejsc pracy (stan na 30 czerwca 2011
roku). Łączna pula nakładów inwestycyjnych przekroczyła 6,1 mld złotych. Tarnobrzeska SSE osiągnęła
bardzo dobre wyniki finansowe i jest jedną z najwyżej ocenianych specjalnych stref ekonomicznych
w Polsce.
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Tabela 36. Tereny wchodzące w skład TSSE EURO-PARK WISŁOSAN (w hektarach)
Lp.

Miejscowość

Pow.

Lp.

Miejscowość

Pow.

Lp.

Miejscowość

Pow.

1.

Tarnobrzeg

120,01

9.

Janów Lubelski

18,51

17.

Horodło

5,3

2.

Stalowa Wola

277,35

10.

Siedlce

65,40

18.

Ryki

4,45

3.

Nowa Dęba

117,20

11.

Łuków

27,29

19.

Łapy

11,95

4.

Radom

151,55

12.

Tomaszów Lubelski

10,56

5.

Staszów

104,12

13.

Węgrów

29,33

6.

Jasło

58,82

14.

Nowe Miasto nad Pilicą

15,13

7.

Wrocław-Kobierzyce

410,68

15.

Kraśnik

23,48

8.

Przemyśl

81,49

16.

Przasnysz

55,07

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej TSSE, grudzień 2011 roku.

Firmy, które działają w Strefie reprezentują różne branże, m.in. przetwórstwo aluminium,
farmaceutyki, szkło gospodarcze, elektronikę, produkcję materiałów budowlanych, meble i przemysł
poligraficzny oraz szereg innych.
Rysunek 7. Dane dotyczące struktury branżowej na 30 czerwca 2011 roku

Inne 12%
PCV 1%
Szkła 3%

Elektroniczna 31%

Konstrukcji 6%

Chemiczna 8%
Poligraficzna 10%
Aluminiowa 29%

Źródło: Gospodarka i Przemysł nr 23, lipiec 2011, s. 14.

W listopadzie 2011 roku ukazał się kolejny raport przygotowany przez globalną firmę doradczą
KPMG. Dokonano w nim analizy działania polskich specjalnych stref ekonomicznych w 2010 roku.
Podsumowano wyniki ekonomiczno-finansowe, uwzględniając 19 parametrów, oraz przeprowadzono
dodatkowe badania socjologiczne. [3, Barański, s. 22] Na pierwszym miejscu w tej edycji znalazła
się zarządzana przez ARP S.A. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC (z wynikiem +9,5).
Zanotowała ona najlepszy stosunek ocen ponadprzeciętnych do ocen poniżej przeciętnej w ramach
oceny efektywności. Za strefą mielecką w pierwszej trójce znalazły się strefy wałbrzyska (+9,0) oraz
łódzka (+6,5). [3, s. 22-23] Strefa mielecka nie dostała ani jednej oceny poniżej przeciętnej, co umieściło
ją na pierwszym miejscu pod tym względem, oraz była na drugim pod względem sumy ocen
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ponadprzeciętnych. Wysokie miejsce zajęła także strefa tarnobrzeska, lokując się na szóstym miejscu
(+1,5). Wynik średni dla 14 stref wynosił +0,6.
Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których potencjał zgromadzonych firm
z jednej branży i wsparcie placówek badawczo-naukowych umożliwia szybki rozwój i wdrażanie
innowacji. Główne cele działalności parków przemysłowo – technologicznych dotyczą zapełnienia
oferty powierzchni dla skutecznych firm wykorzystujących nowoczesne technologie, przyciąganie
inwestorów oraz tworzenie miejsc pracy. Park technologiczny stanowi zespół wyodrębnionych
nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu
wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Oferowane przez
parki udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.
Przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, park oferuje pomoc w zakresie:
doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, przekształcania wyników
badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne oraz tworzenia korzystnych
warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Większość parków przemysłowo-technologicznych
i przemysłowych zlokalizowana jest na terenie SSE, ale ze względu na specyfikę działalności stanowią
one odrębne podmioty gospodarcze.
Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS to w chwili obecnej jedno
z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Celem AEROPOLIS
jest ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału
miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo- badawczych. Park jest pierwszym branżowym
parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w regionie tradycje
przemysłu lotniczego. Lokalizacja AEROPOLIS - Park znajduje się w odległości 10 km od centrum
Rzeszowa, równocześnie leży na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr
9, drogi krajowej nr 19 i w odległości 2 km od budowanej autostrady A4. Tereny Parku bezpośrednio
sąsiadują z międzynarodowym lotniskiem Rzeszów-Jasionka.
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Głównym elementem oferty Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego są w pełni
uzbrojone tereny inwestycyjne oraz pomieszczenia Preinkubatora Akademickiego.
Strefa S1 Przylotniskowa – to obszar inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej
w szeroko pojętej branży lotniczej. Oprócz tego planowany jest rozwój na tym terenie przedsiębiorstw
przemysłu elektromaszynowego, elektronicznego i informatycznego. Naukową bazę dla tych
branż zapewnia Politechnika Rzeszowska. W strefie tej przewidywany jest także umiejscowienie
zaawansowanych technik szkolenia lotniczego bazujące na Ośrodku Kształcenia Lotniczego
Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklubie Rzeszowskim. Strefa S1 obejmuje 70 ha i podzielona jest na
35 działek, które są własnością samorządów.

Strefa S1 obok lotniska Rzeszów – Jasionka
Strefy S2 Podwyższonej Aktywności Gospodarczej zlokalizowana jest w bezpośrednim
sąsiedztwie Rzeszowa, w gminie Głogów Młp., w odległości ok. 5 km od lotniska Rzeszów-Jasionka.
To teren o powierzchni 47 ha, z dogodnym dojazdem od południa drogą krajową nr 9. Jest to Strefa
przeznaczona dla firm o mniejszym stopniu zaawansowania technologicznego z branż chemicznej,
tworzyw sztucznych, biotechnologii. Tereny strefy S2 są atrakcyjną ofertą dla średnich i małych
firm z województwa podkarpackiego. Firmy inwestujące w Strefie S2 będą ściśle współpracować
z Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim. Grunty pod inwestycje w Strefie S2 stanowią
własnością gminy Głogów Małopolski.
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Strefa S2 w Rogoźnicy
Na firmy inwestujące w AEROPOLIS czekają wymierne korzyści. Firmy działające w Parku mają
możliwość uzyskania ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, a także, dzięki włączeniu terenów Parku
do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec”, uzyskania ulg w podatku dochodowym nawet do 70% zainwestowanego kapitału. Duża koncentracja firm z pokrewnych branż daje również
możliwość tworzenia sieci kooperantów i poddostawców.
Inwestorzy mogą również liczyć na pomoc Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
zarządzającej parkiem i jednostek działających w jej strukturze. Centrum Obsługi Inwestora, które
oferuje kompleksowe wsparcie dla inwestorów, którzy podejmą decyzję o ulokowaniu inwestycji
na terenie Parku, między innymi poprzez przy zdobywaniu wszelkich zezwoleń administracyjnoprawnych niezbędnych do rozpoczęcia działalności, a także pozyskiwaniu funduszy na inwestycje
z zewnętrznych źródeł. Dla inwestorów przygotowano specjalny przewodnik opisujący specyfikę
inwestowania w Parku. Centrum Transferu Technologii wspiera rozwój firm innowacyjnych
i pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, odgrywając kluczową rolę we wdrażaniu
technologii w firmach lokujących się na terenie Parku. Wymogiem jest, aby inwestycje w AEROPOLIS
charakteryzowały się wysokim poziomem innowacyjności, wykorzystaniem kadr naukowych oraz
przestrzeganiem zasad ochrony środowiska naturalnego.
Na inwestycje w AEROPOLIS zdecydowało się już kilkanaście firm, z czego 27 wykupiło tam działki
pod budowę swoich obiektów. Najbardziej znane firmy to: MTU AeroEngines Polska, Borg Warner
Turbo Systems, Goodrich Corporation, OPTeam S.A. i Polimarky.
Zaplanowano kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę dodatkowego terenu o powierzchni
około 50 ha dla potrzeb przyszłych inwestorów, co powiększy łączny teren dla inwestycji z obecnych
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123 ha (uzbrajane w ramach I etapu PPNT) do ponad 170 ha. Plany na przyszłość obejmują budowę
bazy lokalowej dla rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Inkubatora
Technologicznego oraz Centrum Obsługi PPN-T. Inkubator służyć będzie rozwojowi działalności
sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie nowoczesnych technologii, poprzez tworzenie
lokalizacji nowych podmiotów, przy równoczesnym wsparcie informacyjnym, organizacyjnym
i logistycznym, a także dostępne będą hale i powierzchnie biurowe do wynajęcia dla inwestorów.
Centrum Obsługi PPN-T usprawni proces wchodzenia nowych podmiotów do Parku oraz ich
współpracy z otoczeniem.
Wszystkie inwestycje realizowane będą w ramach II etapu budowy PPN-T AEROPOLIS
zaakceptowanego w indykatywnym planie inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej.
Mielecki Park Przemysłowy (MPP) jest obszarem inwestycyjnym, gdzie od roku 2005
zagospodarowywany jest majątek po restrukturyzacji “WSK-PZL” Mielec. Zarządzanie Mieleckim
Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie
porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest właścicielem terenów inwestycyjnych (ok.100
hektarów). Park Przemysłowy usytuowany jest na terenie niedaleko od lotniska, które obsługuje
nieregularne loty pasażerskie i cargo. Znaczna część terenów Parku, jest kompletnie uzbrojonych
infrastrukturalnie i przygotowanych do uruchomienia projektów inwestycyjnych, które uprawniają
inwestorów do korzystania z ulg inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC
w Mielcu. W skład Parku wchodzą następujące obszary: Mieleckiego Parku Przemysłowego obszar „A”,
„B”, „C”, „D”, Inkubator IN-Tech1 oraz IN-Tech2.
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Obszary Mieleckiego Parku Przemysłowego
zz Obszar „A” MPP obejmuje tereny o powierzchni 60,6 ha położone bezpośrednio przy wydzielonym
obszarze lotniska, przeznaczone dla inwestorów branży lotniczej oraz motoryzacyjnej .
zz Obszar „B” MPP obejmuje tereny o powierzchni 40,9ha znajdujące się przy drodze wojewódzkiej
Mielec- Dębica przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych
technikach i technologiach.
zz Obszar „C” MPP obejmuje tereny o powierzchni 7,0ha położone w bezpośrednim sąsiedztwie
lotniska przeznaczone dla inwestorów MŚP z branży usług lotniczych wymagających
bezpośredniego dostępu do pasa startowego.
zz Obszar „D” MPP obejmuje tereny o powierzchni 3,2ha dołączone do obszaru „B” MPP stanowiące
jego uzupełnienie przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych
technikach i technologiach.
zz Inkubator IN-Tech1 to obszar o powierzchni ok. 2,0ha na którym znajdują się obiekty Inkubatora
Przedsiębiorczości IN-MARR przeznaczone dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą.
Inkubator funkcjonuje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec,
w bezpośrednim otoczeniu ponad 100 różnych firm produkcyjnych i usługowych.
zz Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5ha na którym znajduje się budynek po byłej
szkole zawodowej zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy,
przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3.
Obecnie Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. realizuje projekt pn. „Budowa Inkubatora
Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego”, finansowany ze
środków „Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Przedmiotem projektu jest
budowa Inkubatora IN-Tech 1 i Inkubatora IN-Tech 2 poprzez wykorzystanie, adaptację i modernizację
istniejących obiektów oraz rozbudowa infrastruktury Mieleckiego Parku Przemysłowego o kolejne
istotne elementy zwiększające jej funkcjonalności. Planowany okres realizacji projektu grudzień 2012.
Całkowita wartość projektu (kwota brutto) 68 259 tys. zł. Planowane dofinansowanie projektu ze
środków unijnych (kwota netto) 39 127 tys. zł.
Mielecki Park Przemysłowy oferuje inwestorom sprzedaż lub wieczystą dzierżawę gruntów
pod budowę obiektów produkcyjnych oraz dzierżawę, sprzedaż i najem nowobudowanych hal
produkcyjnych. Działki w sąsiedztwie lotniska w Obszarze A przeznaczone są dla inwestorów
prowadzących działalność gospodarczą związaną z przemysłem lotniczym, natomiast tereny na
osiedlu Wojsław obszar B będą koncentrować różnorodny przemysł oparty na nowoczesnych
technikach i technologiach.
Park Przemysłowy Stare Miasto posiada status podstrefy SSE Euro - Park Mielec. Park Przemysłowy
Stare Miasto – Park swoim obszarem obejmuje tereny w gminie Leżajsk. Właścicielem gruntów
i nieruchomości na terenie Parku jest Spółka Stare Miasto Park, w której 100% udziałów posiada
gmina. Park zlokalizowany jest w dwóch miejscowościach Stare Miasto (Strefa A o powierzchni 33 ha)
i Wierzawicach (Strefa B o powierzchni 2,5 ha) leżących w okolicach Leżajska. Łączna powierzchnia
terenów to ponad 35 ha w pełni uzbrojonych gruntów (green field) oraz trzech hal przemysłowych
(brown field) o łącznej powierzchni 7000m2. Zarówno do hal jak i do sektorów zbudowane są
dogodne drogi dojazdowe z drogi krajowej nr 77 jak i wojewódzkiej nr 877. Stare Miasto Park
usytuowane jest także w sąsiedztwie bocznic kolejowych PKP, co daje duże możliwości logistyczne.
Obszar strefy ulokowany jest 48 km od Rzeszowa i około 45 km od najbliższego międzynarodowego
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portu lotniczego w Jasionce. Ponadto ok. 20 km od Parku powstaje strategiczny odcinek autostrady
A4. Budowana jest również obwodnica Leżajska, która stanowi część drogi krajowej nr 77 Lipnik Przemyśl.
Profil sektorowy tworzony jest w miarę rozwoju Parku oraz pojawiających się inwestorów.
Na obecnym etapie projektu, można wskazać branże IT oraz laboratoria i drukarnie.Tereny Parku
Przemysłowego podzielone są na 11 sektorów uzbrojonych gruntów, na których znajdują się 3 nowo
wybudowane hale produkcyjne (jedna o powierzchni 3000 m2 i dwie o powierzchni 2000 m2 każda),
kompletnie wyposażone w media.
Park Przemysłowy oferuje dzierżawę i sprzedaż gruntów pod budowę hal (greenfield), dzierżawę
i sprzedaż hal produkcyjnych (brown-field), usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa biznesowego
m.in. usługi finansowe, marketingowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, inwestycyjne
i techniczne, a także pomoc w procesie rekrutacji pracowników.
Stare Miasto - Park jest częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec, na terenie której
istnieje możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnień z podatku dochodowego.
Dodatkowo gmina Leżajsk, oferuje pomoc de minimis w postaci zwolnień od podatku od
nieruchomości (budynki oraz grunty z nimi związane).
Na terenie Stare Miasto - Park działają już firmy z branży: usług budowlanych, transportowych,
drukarnie offsetowe, producent paliwa ekologicznego. W bezpośrednim otoczeniu Parku
Przemysłowego Stare Miasto-Park swoją działalność prowadzą firmy: Grupa Żywiec, ZPOW Hortino,
Philip Moris Polska, Fabryka Maszyn, Silikaty Ostrołęka oraz BMF POLSKA. Stwarza to możliwość
kooperacji z tymi przedsiębiorstwami i wykorzystania ich bazy surowcowej do ewentualnej produkcji.

4.3. Najbardziej atrakcyjne oferty inwestycyjne (w tym oferty SSE)

powierzchnia
[ha]

odległość do
drogi krajowej
[km]

odległość do
lotniska [km]

odległość do
stacji kolejowej
[km]

Białobrzegi

2.90

5

25

4

Boguchwała

8.04

0.5

20

1.5

Boguchwała

35.14

0.5

20

1.5

Dębica

48.00

0.4

47

0

Dębica / Pustków

19.70

4

66

12

Dębowiec

7.00

10

75

9

Dębowiec / Dobrynia

36.00

10

79

9

Dębowiec / Łazy Dębowieckie

4.97

10

75

9

Dębowiec / Wola Dębowiecka

54

10

78

8

Głogów Małopolski / Zabajka

4.10

0.5

5

0.5

Gorzyce

14.80

1

70

6

Gorzyce

17.54

1

90

8

Gorzyce / Sokolniki

15.75

25

85

1

miasto
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Grębów

35

11

100

5

Grębów / Olendry

39.46

2

80

15

Groble / Jeżowe

48.05

8

34

1.5

Jarosław / Surochów

53.46

6

65

9

Jesionka K. Rzeszowa

12.95

0.7

0

10

Jasło

1.80

0

80

6

Jeziórko-Tarnobrzeg

44

1

70

8

Kolbuszowa / Sokołowska

2

1

30

1

Kolbuszowa / Sokołowska

7

2

30

1

Kolbuszowa / Sokołowska

20.76

1

30

0.4

Kolbuszowa / Św. Brata Alberta

2.40

2

30

2

5

0

21

10

Krasne

0.81

0.35

15

4

Krasne

1

0.12

15

4

Krasne

1.22

0.25

15

4

Krempna

4.48

27

120

36

Krosno / Investment Industral
Park - Comlex 1

11.97

3

70

4

Krosno / Investment Industral
Park - Comlex 2

9.66

3

70

4

Krosno / Investment Industral
Park - Comlex 3

1.92

3

70

4

Krosno / Investment Industral
Park - Comlex 4

2.57

3

70

4

Krosno / Investment Industral
Park - Comlex 5

9.57

3

70

4

12

4

52

4

10.38

12

60

12

Karyłówka / Kulno

27

15

63

15

Karyłówka / Słoboda

5

20

68

20

3.45

0.5

82

7

15

45

120

12

Łacut / Kraczkowa

2.40

0

8

3

Łacut / Kraczkowa

5.65

0.1

12

4

Medyka

200

0

100

200

Mielec

2

15

60

0.1

Mielec

2

30

60

4

Kraczkowa / Łańcut

Karyłowka
Karyłowka / Brzyska Wola

Lesko / Przemysłowa Street
Lubaczów / Krowica
Hołodowska
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Mielec

3

15

60

0.4

Mielec

3.20

15

60

0.4

Mielec

15

15

60

0.1

Mielec

18

15

60

0.05

Orły / Zadąbrowie

39.22

1

90

1.5

Orły / Zadąbrowie

69.40

1

78

3

Ostrów / Kozodrza

14.95

10

40

5

Przemyśl

27.04

1.1

90

0.6

Przemyśl

145

0

90

2

Radymno / Duńkowice - Piaski

17.40

0

80

16

Radymno / Korczowa

14.16

0

90

25

40

0

90

8

Ropczyce

2.86

2

40

1

Rzeszów / Ciepłownicza

11.97

0.5

10

3

Rzeszów / Dworzysko

145

0.3

10

0

Sanok / Stróżowska

5.60

1.4

86

2.2

3

9

70

3

Stalowa Wola / Granskiego

37.80

2

65

3.5

Stare Miasto / Leżajsk

1.34

0.5

45

1

Stare Miasto / Leżajsk

3.36

0.5

45

1

Stare Miasto / Leżajsk

5.48

1.5

45

1.7

Stare Miasto / Leżajsk

7.31

2.3

45

2

Świlcza

30.46

3

20

1

Świlcza

55.05

0.5

20

0

Świlcza / Dąbrowa

94.35

0

25

0.2

Świlcza / Rudna Wielka

17.20

3

20

1

Tarnobrzeg / Machów

14

0.5

80

1

Trzebowisko / Aeropolis

1.67

2

0

3

Trzebowisko / Aeropolis

3.64

2

0

3

Trzebowisko / Aeropolis

3.70

2

0.5

3

Zagórz

7.21

0.5

80

2

Zaleszany / Turbia

3.50

0

70

2

Radymno / Młyny, Korczowa

Stalowa Wola

Źródło danych: strona www.paiz.gov.pl
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5. Turystyka

5. Turystyka

5.1 Turystyka biznesowa z uwzględnieniem bazy hotelowo-konferencyjnej
i wiodących imprez o charakterze ponadregionalnym
Ten sektor turystyki biznesowej dotyczy podróży powiązanych z działalnością zawodową lub
interesami podróżującego. Obejmuje on: indywidualne podróże służbowe, spotkania grupowe,
uczestnictwo w targach i wystawach, podróże motywacyjne i turystykę korporacyjną. Turystyka
biznesowa bywa określana terminem “przemysł spotkań” (Meetings Industry), a także skrótem MICE
meeting-incentive-conferences-event (spotkania - imprezy motywacyjne - konferencje - wystawy).
Cechą wyróżniającą ten sektor jest wyższy poziom rentowności niż ma to miejsce w przypadku innych
działów turystyki. Ocenę możliwości rozwoju turystyki biznesowej na tle potencjału inwestycyjnego
sektora turystycznego w województwie podkarpackim oparto na przesłankach merytorycznych rynku
turystycznego, a także udokumentowano wynikami statystycznymi ruchu turystycznego.
Światowa Organizacja Turystyki UN WTO odnotowała wzrost turystyki przyjazdowej w ujęciu
globalnym o 6,7 proc. w 2010 roku, co stanowi wartość rzędu 930 mln podróży. W głównych
segmentach rynku turystycznego (usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi biur podróży, przewozy
turystyczne) nastąpił powrót do trendu wzrostowego. W Raporcie opublikowanym przez Instytut
Turystyki w Warszawie we wrześniu 2011 roku, dotyczącym turystyki przyjazdowej w pierwszym
półroczu 2011 roku odnotowano, że liczba przyjazdów cudzoziemców wzrosła o blisko 8 proc.
Ten wzrost to niemal w równym stopniu skutek liczniejszych wizyt turystów, jak i przyjazdów tzw.
odwiedzających jednodniowych. Badanie potwierdziło znaczący wzrost wydatków turystów
(o ponad 27 proc.), jak też wzrost przeciętnych wydatków odwiedzających jednodniowych (o około
17 proc.). Tendencje zaobserwowane w pierwszym półroczu pozwalają prognozować dalszy wzrost
przychodów dewizowych, związanych z przyjazdami z Ukrainy, Rosji i Białorusi. Wskazuje na to zarówno
wzrost poziomu wydatków przeciętnych, jak i wielkość ruchu przyjazdowego.

Baza hotelowo-konferencyjna
Raport „Turystyka w województwie podkarpackim w latach 2008-2009” opracowany przez GUS
i wydany w Rzeszowie w 2010 roku stwierdza, że według danych uzyskanych ze sprawozdawczości
statystycznej, w końcu lipca 2009 roku w województwie podkarpackim prowadziło działalność 369
turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym m.in. 74 hotele, 5 moteli, 13 pensjonatów,
41 szkolnych schronisk młodzieżowych, 21 ośrodków wczasowych oraz 19 ośrodków szkoleniowowypoczynkowych. Z ogólnej liczby obiektów 284 były placówkami całorocznymi. W czasie badania
obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponowały 22,2 tys. miejsc, w tym 17,4 tys. całorocznymi (78,2%).
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Rosnące znaczenie turystyki biznesowej spowodowało, że co trzeci turystyczny obiekt zbiorowego
zakwaterowania wyposażony był w urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie konferencji,
szkoleń, kongresów, zjazdów i innego rodzaju spotkań biznesowych. W lipcu 2009 r. 154 obiekty
noclegowe zbiorowego zakwaterowania (tj. 42% ogółu obiektów) dysponowały 251 salami z 15,9 tys.
miejsc. Wśród obiektów posiadających sale konferencyjne było m.in. 59 hoteli (115 sal z 7,7 tys. miejsc),
27 innych obiektów hotelowych (42 sale, 2,7 tys. miejsc), 16 ośrodków szkoleniowo- wypoczynkowych
(26 sal, 1,6 tys. miejsc) oraz 9 ośrodków wczasowych (14 sal, 1,1 tys. miejsc).
Tabela 37. Oferta sal konferencyjnych w głównych obiektach w województwie podkarpackim w 2011 roku

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Kategoria

Max. pojemność

Rado

Mielec

hotel ****

230

Nowy Dwór Świlcza

Rzeszów

hotel

350

Blue Diamond

Trzebownisko

hotel ****

200

Zespół Pałacowy

Sieniawa

pałac

160

Nowy Dwór

Rzeszów

hotel ***

190

Dwór Kombornia

Korczyna

hotel ****

300

Jaś Wędrowniczek

Rymanów Zdrój

hotel **

200

Atena

Mielec

hotel

200

Gromada

Przemyśl

hotel ***

260

Bona

Sanok

hotel

150

Iskierka

Mielec

hotel

300

Impresja Krasiczyn

Przemyśl

centrum konferencyjno-szkoleniowe

400

Pod Jesionami

Nisko

zajazd

150

Jawor

Solina

wojskowy zespół wypoczynkowy

450

Polski

Mielec

hotel ***

300

Splendor

Lubenia

hotel ****

150

Energetyk

Myczkowce

hotel ***

150
Suma

4140

Źródło: kwerenda na portalu www.mojekonferencje.pl, data dostępu 18 grudnia 2011 roku.
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Na wspomnianym portalu prezentuje również swoją ofertę 14 mniejszych obiektów konferencyjnoszkoleniowych, które dysponują salami konferencyjnymi o pojemności do 150 osób, co łącznie
stanowi pulę 1480 miejsc konferencyjnych. Aktualnie na portalu zgłoszonych jest łącznie 5620 miejsc
konferencyjnych w 31 obiektach.
Hotele biznesowe znajdują się we wszystkich głównych miastach regionu. Najwięcej obiektów
o wysokim standardzie znajduje się w Rzeszowie. Aktualnie trwają prace budowlane na terenie Galerii
Handlowej Milenium Hall, gdzie znajdzie się bardzo nowoczesny 5-gwiazdkowy hotel Hilton.

Wiodące imprezy ponadregionalne
Na terenie województwa podkarpackiego organizowane są różnorodne konferencje, imprezy
targowe i wydarzenia kulturalne. Część z nich ma zasięg ponadregionalny, a niektóre także
międzynarodowy. Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich.
Wyjątkowym wydarzeniem w 2010 roku było „I Forum Innowacji” zorganizowane przy udziale
Instytutu Studiów Wschodnich i Urzędu Miasta Rzeszowa jako część krynickiego Forum Ekonomicznego.
Uczestnikami było 100 osób: przedstawicie rządu, państwowych agencji, samorządu, wyższych uczelni,
a także polscy i zagraniczni przedsiębiorcy reprezentujący United Technologies International, Energa
Operator S.A., Asseco Poland S.A. i Rodan Systems S.A. Głównym tematem Forum była innowacyjność
w energetyce, technologiach lotniczych i badaniach kosmicznych. Odbyła się uroczystość wręczenia
Nagrody „Business Innovation Award”, przyznanej w dwóch kategoriach: dla najbardziej innowacyjnej
firmy (Rafineria Lotos S.A) oraz za najbardziej innowacyjny projekt dla Politechniki Poznańskiej.
W maju 2011 roku odbyło się w Rzeszowie „II Forum Innowacji”, które zgromadziło 200 uczestników,
reprezentujących politykę, naukę i biznes m.in. z Francji, Ukrainy, Izraela oraz Chin. Tematyka
Forum koncentrowała się wokół zagadnień: informatyki, telekomunikacji oraz elektroenergetyki.
Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania technologiczne i informacyjne. Otwarto „Miasteczko
Innowacji” z prezentacjami firm: Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia Simens Network, CISCO, Telekomunikacja
Polska SA i Orange Labs. Podczas dwudniowych obrad dyskutowano zagadnienia współzawodnictwa
technologicznego między Chinami i Indiami, a Unią Europejską oraz możliwości wykorzystania nowych
źródeł energii, perspektywy rozwoju motoryzacji oraz kwestie redukcji emisji dwutlenku węgla
w przemyśle i energetyce. Forum Innowacji stało się doskonałą okazją do promocji Rzeszowa, a także
eksponowania wizerunku regionu jako miejsca otwartego na innowacje, sprzyjającego wdrażaniu
nowoczesnych technologii.
Ważne cykliczne imprezy o zasięgu ponadregionalnym są związane z działalnością
Międzynarodowych Targów Rzeszowskich, które organizowane są w hali Regionalnego Centrum
Sportowo-Widowiskowego na powierzchni ponad 6000 m2. Targi odbywają się regularnie i dotyczące
konkretnych branż. W okresie trzech kwartałów 2011r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
zz Podkarpackie Targi Ślubne - styczeń/luty
zz Podkarpackie Targi Nieruchomości i Budownictwa – marzec
zz Podkarpackie Targi Edukacyjne – marzec
zz Międzynarodowe Targi Turystyki Promocja Regionu - maj
zz Podkarpackie Targi Żywności EKOGALA – maj
zz Podkarpackie Targi Nieruchomości i grzewcze/instalacyjne – wrzesień
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zz Podkarpackie Targi Motoryzacyjne AUTO MOTO SALON – wrzesień
zz Podkarpackie Targi Szkoleń – październik
zz Międzynarodowe Targi Pracy WORK EXPO – październik
Dwa wydarzenia: majowa promocja regionu i WORK EXPO miały eksponowany charakter imprez
międzynarodowych. W tym kontekście należy również odnotować rosnącą z roku na rok liczbę
klientów odwiedzających targi oraz wzrost liczby wystawców.
Na terenie województwa organizowane są cykliczne wydarzenia kulturalne, wśród których
najbardziej znanym za granicą jest Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
W Rzeszowie w ramach tegorocznej XV edycji festiwalu wystąpiły 43 zespoły polonijne z 16 krajów.
Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie to wspólny projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Miasta Rzeszowa oraz Narodowego Centrum Kultury mający na celu promocję polskoukraińskich przygotowań do EURO 2012. W ramach imprezy zorganizowano prezentacje filmowe,
koncerty, wystawy, eksperymenty kulturalne, także z udziałem artystów z zagranicy.
W Łańcucie odbył się kolejny 48 Festiwal Muzyczny. Organizatorem festiwalu, w którym występowało
wielu wybitnych artystów z kraju i zagranicy, jest Filharmonia Rzeszowska.
W Jarosławiu cyklicznie organizowany jest Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśni Naszych Korzeni”
obejmujący różne nurty muzyki dawnej oraz śpiew liturgiczny. Wysoka ranga festiwalu i poziom
artystyczny zdecydowały, że koncerty festiwalowe są retransmitowane przez Polskie Radio.
W Mielcu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny organizowany przez Samorządowe
Centrum Kultury. W tym roku z udziałem wybitnych muzyków z kraju i zagranicy zorganizowano XIV
edycję festiwalu.
W Rzeszowie odbył się XX Festiwal „Wieczory muzyki organowej i kameralnej”. Organizatorem
festiwalu jest Parafia Katedralna w Rzeszowie, a koncerty odbywają się również w innych kościołach
na terenie miasta.
Ważnym wydarzenie muzycznym była XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej Leżajsk 2011. Koncerty muzyków z kraju i zagranicy odbywają się w Bazylice
oo. Bernardynów.
W Teatrze im. Wandy Siemaszkowej odbyły się 50 Rzeszowskie Spotkania Teatralne, uznawane za
jedno z ważniejszych wydarzeń tego typu w kraju. Wysoką rangę imprezy podkreśla udział aktorów
z głównych ośrodków teatralnych i gościnny występ artystów z Teatru Starego z Krakowa. Równolegle
odbywało się XIII Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego na które napłynęło 547 prac artystów
z całego świata. Tegoroczne nagrody otrzymali artyści z Chorwacji i Szwajcarii.
Międzynarodowy Festiwal Piosenki - Rzeszów Carpatia Festival organizowany jest na przełomie
czerwca i lipca począwszy od roku 2005. Na terenie Rzeszowa odbywają się publiczne przesłuchania
młodych piosenkarzy, którzy ubiegają się o główną nagrodę festiwalową przyznawaną przez
międzynarodowe jury.
Organizowane wydarzenia muzyczne charakteryzuje atrakcyjny program, a często również wysoki
poziom artystyczny. Wydarzenia kulturalne i koncerty stanowią cenioną atrakcję turystyczną jak też
mają bardzo wysoki potencjał promocyjny.
Zagraniczna turystyka przyjazdowa - aktualnych danych dostarcza raport „Turyści zagraniczni
korzystający z bazy noclegowej oraz udzielone noclegi turystom zagranicznym według wybranych
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krajów” (dane GUS portal informacyjny, publikacja 2011-12-06). Największe wartości w okresie trzech
kwartałów 2011 roku. odnotowano w miesiącach letnich: lipiec 543 347 oraz sierpień 555 695 osób.
Łączna liczba turystów zagranicznych odwiedzających Polskę w omawianym okresie trzech kwartałów
2011 roku wyniosła 3 509 752 osób. W tym czasie udzielono łącznie 8 496 470 noclegów, w tej liczbie
w obiektach zbiorowego zakwaterowania odnotowano 8 408 610 noclegów. Wskaźnik średniej
długości pobytu turysty zagranicznego wynosi 2.39 dnia. Ten wynik potwierdza, że znaczny udział w
ruchu turystycznym przyjeżdżających z zagranicy mają krótkie pobyty oraz przejazdy o charakterze
tranzytowym.
Ocenę koniunktury w branży turystycznej odzwierciedlają opinie przedsiębiorców, w tym
wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury, sprzedaży usług oraz wskaźnika ogólnej sytuacji firm.
W ciągu roku 2010 wskaźniki z sektora biur podróży wykazywały tendencję rosnącą ale ich wartości
bezwzględne pozostawały wciąż na niskim poziomie, w okolicach zera. Nieco lepszą ocenę koniunktury
odnotowano branży hotelarskiej i gastronomicznej. W 2010 roku wszystkie 3 analizowane wskaźniki
osiągnęły wartości dodatnie, przy czym względnie najlepiej oceniana była ogólna sytuacja firm. W tej
grupie oceny są bardziej optymistyczne niż wśród biur podróży. Nie zmienia to oczywiście faktu, że
bezwzględna ocena koniunktury na rynku turystycznym pozostaje na relatywnie niskim poziomie.
Poprawa koniunktury obserwowana w gospodarce w pierwszej połowie 2011 roku znajduje
również odzwierciedlenie w sektorze turystyki, przede wszystkim w segmencie podróży służbowych.
W stosunku do pierwszego półrocza ubiegłego roku łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD)
wzrosły; stało się tak zarówno na skutek wzrostu liczby podróży, jak i wzrostu przeciętnych wydatków.
Korzystnym zjawiskiem odnotowanym przez Instytut Turystyki jest szybszy wzrost przychodów
z tytułu wizyt turystów niż odwiedzających jednodniowych.

Ruch turystyczny w makroregionie Polski Wschodniej
Analiza Raportu GUS „Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie w I półroczu
2011 roku”, opublikowanego jako materiał informacyjny na konferencji prasowej GUS Departament
Badań Społecznych w dniu 25 października 2011 roku dostarcza przekrojowych informacji o ruchu
turystycznym. Pomimo kryzysu na rynkach finansowych twarde dane świadczą o stabilnym
rozwoju sektora i wzroście ruchu turystycznego w Polsce. Poniżej przedstawiono liczbę turystów
korzystających z noclegów w poszczególnych województwach w okresie I półrocza 2011 roku.
Z noclegów na terenie województwa podkarpackiego skorzystało 318,8 tysięcy turystów. Większą
wartość odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim, natomiast w pozostałych
regionach Polski Wschodniej były to wartości zdecydowanie niższe.
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Rysunek 8. Liczba turystów korzystających z noclegów w poszczególnych województwach w okresie I półrocza 2011 roku

Źródło: Raport Departamentu Badań Społecznych GUS Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie
w I półroczu 2011 roku, Warszawa, październik 2011.
Tabela 38. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania w I półroczu 2011 w układzie województw
makroregionu Polski Wschodniej

Lp

Kraj/województwa
Ogółem w kraju

Ogółem

Turyści krajowi

Turyści zagraniczni

w tys.

%

w tys.

%

w tys.

%

23 891.9

100

19 377.1

100

4 604.8

100

1

Lubelskie

636.7

2.7

573.6

3.0

63.0

1.4

2

Podkarpackie

886.7

3.7

813.2

4.2

73.5

1.6

3

Podlaskie

338.1

1.6

327.6

1.7

60.5

1.3

4

Świętokrzyskie

586.2

2.4

555.9

2.9

30.3

0.7

5

Warmińsko-Mazurskie

913.3

3.8

769.0

4.0

144.3

3.1

Źródło: Raport Departamentu Badań Społecznych GUS Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca oraz jej wykorzystanie
w I półroczu 2011 roku, Warszawa, październik 2011.

W powyższej tabeli przedstawiono liczby udzielonych noclegów w poszczególnych
województwach. W makroregionie Polski Wschodniej zbliżone wartości odnotowano w warmińskomazurskim oraz podkarpackim, gdzie odnotowano 886,7 tysiąca sprzedanych usług noclegowych.
W tej liczbie 73,5 tys. dotyczyło obsługi turystów zagranicznych. Warto podkreślić, że stopień
wykorzystania miejsc w obiektach hotelowych na terenie kraju w półroczu 2011 roku wyniósł 31,0
proc. i był wyższy niż w analogicznym okresie roku 2010, gdy odnotowano wykorzystanie jedynie na
poziomie 29,8 proc. Wskaźniki przekonują o rosnącej rentowności inwestowania w bazę hotelową.
Utrwalenie tej tendencji w dłuższej perspektywie czasu oznaczać będzie stabilizowanie warunków
ekonomicznych dla podejmowania nowych inwestycji w segmencie hoteli.
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Podkarpackie posiada znaczną liczbę różnorodnych atrakcji turystycznych, które stanowią
podstawę dla budowania markowych produktów turystycznych, niezbędnych dla rozwoju turystyki
biznesowej. W grupie 25 największych polskich atrakcji turystycznych wskazanych przez turystów
zagranicznych w ramach badania internetowego znalazły się Bieszczady. Stanowią one najbardziej
znany i najczęściej wskazywany, wizerunkowy produkt turystyczny województwa. Reasumując należy
stwierdzić, że podkarpackie posiada wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju turystyki biznesowej,
wypoczynku i rekreacji, dzięki licznym, często unikalnym zasobom atrakcji turystycznych.
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6. Potencjał inwestycyjny i intelektualny
		
województwa podkarpackiego na tle
		
Polski Wschodniej (benchmarking)

6. Potencjał inwestycyjny i intelektualny
województwa podkarpackiego na tle Polski
Wschodniej (benchmarking)

Benchmarking stanowi metodę analityczną, która w ujęciu regionalnym stawia sobie za cel
wsparcie tworzenia polityki poprzez dostarczenie porównywalnych danych statystycznych. Mają
one umożliwić decydentom dokonanie oceny relatywnych rezultatów osiąganych przez region.
Służą temu ujednolicone dane z dobrze funkcjonujących systemów ich gromadzenia. Zastosowanie
tej formy analizy porównawczej, opartej na wskaźnikach statystycznych, ma zwiększyć skuteczność
tworzenia polityki i czerpania z doświadczeń regionów, a także innych państw członkowskich UE.
Benchmarking regionalny posiada, w rozumieniu analitycznym, charakter relatywny, gdyż porównuje
rezultaty osiągane przez regiony w określonym aspekcie, w konkretnych okresach czasu. Zgodnie
z analizą typu desk research korzystano z danych zastanych, a główne zestawienia statystyczne
pochodzą z zasobów danych ogólnodostępnych opublikowanych przez GUS. Odwoływano się
również do specjalistycznych opracowań, jak też zestawień przygotowanych w Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Pozwoliło to znaleźć wspólną płaszczyznę odniesienia dla
tych przekrojowych danych statystycznych, a także zobiektywizować pozycjonowanie województwa
podkarpackiego na tle innych regionów Polski Wschodniej.
Charakterystyka potencjału rynkowego Polski Wschodniej w 2010 oraz 2011 roku została
przedstawiona na bazie wskaźników dotyczących tworzenia produktu krajowego brutto (PKB)
w poszczególnych regionach. Wyniki zestawienia liczby ludności oraz wartość PKB na mieszkańca
wykazują, że województwo podkarpackie, na tle czterech pozostałych w makroregionie, zajmuje
ostatnie miejsce. Na pierwszym miejscu znajduje się województwo świętokrzyskie. Wydaje się, że ten
niski wynik podkarpackiego to konsekwencja rolniczego charakteru regionu, którego znaczna część
mieszkańców (ponad 560 tysięcy) żyje na terenach wiejskich i utrzymuje się z pracy w rolnictwie.
Gospodarstwa rolne są rozdrobnione, posiadają niewielki areał powierzchni użytków rolnych
(przeciętnie 2,63 hektara na gospodarstwo) oraz charakteryzują się niską produktywnością. Znaczna
część niewielkich gospodarstw rolnych produkuje wyłącznie na własne potrzeby a mieszkańcy
znajdują zatrudnienie poza rolnictwem. Ten czynnik przesądza, że produkcja rolna w ograniczonym
stopniu znajduje odzwierciedlenie w wytwarzanym w regionie PKB.
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Liczba ludności
w (osoby),
(proc. populacji
kraju)

38 167 329
(dane 2009)

PKB na mieszkańca
(zł/osobę) w 2006
i 2007

WarmińskoMazurskie

Świętokrzyskie

Podlaskie

Podkarpackie

Polska

Wyszczególnienie

Lubelskie

Tabela 39. Ogólna charakterystyka potencjału rynkowego Polski Wschodniej w 2010 oraz 2011 roku

2 157 202

2 101 732

1 189 731

1 270 120

1 427 118

2 151 895
(5,7 proc.)

2 103 505
(5,5 proc.)

1 188 329
(3,1 proc.)

1 266 014
(3,3 proc.)

1 427 241
(3,7 proc.)

30 873

20 913

20 829

22 896

23 741

22 961

33 462

23 219

23 101

24 434

26 763

24 814

38 200 037
(dane 2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2010, Warszawa 2010 oraz H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011.

Ogólna charakterystyka potencjału zasobów pracy makroregionu Polski Wschodniej została
zobrazowana poprzez zestawienie dwóch parametrów. W tabeli przedstawiono liczbę absolwentów
szkół wyższych (także jako wskaźnik ogółu populacji mieszkańców regionu) oraz liczbę absolwentów
szkół średnich. Dane za rok 2009 wskazują, że w województwie podkarpackim wyższe uczelnie
opuściło 20 791 absolwentów. Na poziomie szkół średnich liczba absolwentów wyniosła 21117
osób, co stanowi 6,8 % ogółu mieszkańców województwa podkarpackiego. Porównanie wskazuje,
że województwo podkarpackie (dane za rok 2009) pod względem liczb bezwzględnych zajmuje
drugie miejsce w makroregionie, tuż za województwem lubelskim. Tak liczna grupa młodych osób
wchodzących na rynek pracy województwa podkarpackiego, szczególnie z przygotowaniem
zawodowym lub politechnicznym, stanowi dla pracodawców z sektorów przemysłowych gwarancję
znalezienia kompetentnych pracowników do swoich przedsiębiorstw. Przedstawione dane liczbowe
przekonują o szerokim zapleczu rezerw kadrowych regionu podkarpackiego.
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Absolwenci szkół
wyższych w (osoby)
(proc. populacji)
Absolwenci szkół
średnich w (osoby)
(proc. populacji)

Warmińskomazurskie

Świętokrzyskie

Podlaskie

Podkarpackie

Lubelskie

Wyszczególnienie
Województwo
podkarpackie
Polska/Udział

Polska

Tabela 40. Ogólna charakterystyka potencjału zasobów pracy Polski Wschodniej

1. 436 549
(2008)

26 031
(6,0 proc.)

19 590
(4,5 proc.)

11 862
(2,7 proc.)

12 394
(2,8 proc.)

15 456
(3,5 proc.)

2. 474 552
(2009)

29 584
(6,2 proc.)

20 791
(4,4 proc.)

14 883
(3,1 proc.)

12 866
(2,7 proc.)

14 397
(3,0 proc.)

1. 230 244
(2008)

16 485
(7,2 proc.)

14 220
(6,2 proc.)

8235
(3,6 proc.)

8135
(3,5 proc.)

7834
(3,4 proc.)

2. 312 355
(2009)

19 151
(6,1 proc.)

21 117
(6,8 proc.)

11 103
(3, 6 proc.)

11 393
(3,6 proc.)

12 291
(3,9 proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2010, Warszawa 2010, H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011.

Zestawienie porównujące liczbę pracujących w poszczególnych województwach Polsce Wschodniej
w 2010 roku odzwierciedla stan zasobów rynku pracy. Odnotowana wartość 402 319 osób pracujących
(co stanowi 4,7 % ogółu zatrudnionych w kraju) sytuuje podkarpackie na pierwszym miejscu wśród
województw Polski Wschodniej. Przewaga nad drugim w kolejności województwem lubelskim
wynosi blisko 38 tysięcy pracujących. Pozostałe województwa charakteryzuje zdecydowanie mniejszy
potencjał zasobów rynku pracy. Liczebność pracowników w pozostałych trzech województwach jest
znacząco niższa (najmniej w podlaskim – 207 201 pracujących).

Liczba pracujących
w (osoby), (proc.
populacji)

8 492 588

364 891
(4,3 proc.)

402 319
(4,7 proc.)

207 201
(2,4 proc.)

227 880
(2,7 proc.)

WarmińskoMazurskie

Świętokrzyskie

Podlaskie

Podkarpackie

Lubelskie

Wyszczególnienie

Polska

Tabela 41. Liczba pracujących w Polsce Wschodniej w 2010 roku

267 834
(3,2 proc.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2010. Warszawa 2010.

W województwie podkarpackim przeważającą większość stanowią mieszkańcy terenów wiejskich,
jednak uwagę zwraca względnie niska liczba mieszkańców pracujących w rolnictwie oraz relatywnie
wyższa niż w innych województwach liczba zatrudnionych w usługach i przemyśle. Analizując
strukturę zatrudnionych w Polsce Wschodniej można zauważyć, że województwo podkarpackie
dysponuje wysokim odsetkiem mieszkańców zatrudnionych w sektorze przemysłowym. Wskaźniki
potwierdzają również, że w regionie mniejszy odsetek osób utrzymuje się z rolnictwa niż w trzech
innych województwach makroregionu. W liczbach bezwzględnych stanowi to ponad 89 tysięcy
zatrudnionych.
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Lubelskie

Podkarpackie

Podlaskie

Świętokrzyskie

R – 12,8

R – 28,2

R – 22,2

R – 23,4

R – 22,4

R – 12,2

P – 30,2

P – 20,9

P – 28,4

P – 24,0

P – 29,3

P – 31,2

U – 56,9

U – 50,9

U – 49,5

U – 52,9

U – 48,3

U – 56,6

Wyszczególnienie

Struktura
pracujących: sektor
rolniczy (R); sektor
przemysłowy (P);
sektor usługowy (U)
z 2008

WarmińskoMazurskie

Polska

Tabela 42. Struktura pracujących w Polsce Wschodniej (podana w procentach)

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2011, Warszawa, październik 2011.

Analizując nakłady inwestycyjne oraz kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego
w makroregionie Polski Wschodniej zwraca uwagę fakt, że województwo podkarpackie posiadało
znacząco wyższy udział nakładów stanowiący 1,6% ogólnych nakładów odnotowanych w Polsce.
Natomiast wielkość kapitału spółek była również relatywnie wyższa niż w trzech innych województwach
makroregionu. W tym kryterium na pierwszym miejscu znajduje się zdecydowanie województwo
świętokrzyskie.

Podkarpackie

Podlaskie

Świętokrzyskie

Nakłady
inwestycyjne
w (mln zł)

528,9
(0,6)

1440,8
(1,8)

470,3
(0,6)

1106,6
(1,4)

600,4
(0,7)

2. 66884,5
(2008)

777,7
(1,2)

1094,4
(1,6)

274,8
(0,4)

706,8
(1,1)

301,5
(0,5 proc.)

1. 170997,1
(2007)

897,4
(0,5)

2253,7
(1,3)

445,6
(0,3)

3012,5
(1,8)

1538
(0,9)

Kapitał spółek
w (mln zł)

2. 179877,8
(2008)

991,7
(0,6)

2235,3
(1,2)

419,8
(0,2)

3 003,1
(1,7)

1 653,5
(0,9)

Mazurskie

Lubelskie

1. 81607,4
(2007)

Wyszczególnienie

Warmińsko-

Polska

Tabela 43. Nakłady inwestycyjne i kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce Wschodniej w mln złotych,
w nawiasach w procentach

Źródło: opracowanie własne na podstawie H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów
2010, Warszawa 2010. H. Godlewska-Majkowska, P. Zarębski, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2011, Warszawa 2011.

Województwa Polski Wschodniej wyraźnie posiadają niższe poziomy wynagrodzeń niż odnotowano
w wiodących pod tym względem województwach mazowieckim i śląskim. Jednak odnotowano
powolny trend do zbliżania się z poziomem zarobków do średniej krajowej. Pod względem średnich
zarobków województwo podkarpackie znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli województw
z kwotą 3 103,41 złotych brutto. Tuż za nim jest województwo zachodnio-pomorskie z kwotą 3 096,82
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złotych brutto. Liderem pod względem wynagrodzeń wśród pięciu województw Polski Wschodniej
jest województwo lubelskie z kwotą 3282,21 złotych brutto. Różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim
województwem makroregionu nie jest jednak znacząca i wynosi blisko 200 złotych.
Informacja o dalekiej pozycji w regionalnym rankingu zarobków stanowi dla inwestora
czynnik podnoszący atrakcyjność podkarpackiego, gdyż oznacza niższy poziom kosztów stałych
przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, że niskie koszty pracy w regionie, były przez szereg
lat istotnym czynnikiem, który wpływał na decyzje inwestorów o lokalizowaniu inwestycji. Wraz z
przyspieszeniem technologicznym szczególnego znaczenia nabierają obecnie takie kryteria jak:
wiedza, kompetencje, profesjonalizm i kultura techniczna pracowników, gdyż to gwarantuje wysoką
jakość produkcji. Województwo podkarpackie posiada znaczną liczbę (większą niż inne województwa
makroregionu) młodych, ambitnych absolwentów szkół średnich i studentów wyższych uczelni,
którzy wkraczają na rynek pracy z gotowością zatrudnienia w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
Rysunek 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I półroczu 2011 roku (złotych) w Polsce
Wschodniej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 2011.

Analizują sytuację demograficzną należy zwrócić uwagę, że w porównaniu z innymi regionami
Polski Wschodnie podkarpackie jest na pierwszym miejscu pod względem liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym. Oznacza to, że region posiada najmłodsze społeczeństwo, którego większy
odsetek przygotowuje się do wejścia na rynek pracy. Województwo podkarpackie jest na drugim
miejscu, za warmińsko-mazurskim pod względem populacji osób w wieku produkcyjnym. Natomiast
z analizy liczby osób w wieku poprodukcyjnym wynika, że posiada mniej osób w starszym wieku
niż pozostałe, analizowane regiony. W tej kategorii jest również na drugim miejscu za warmińskomazurskim.
Województwo podkarpackie posiada najwyższą gęstość zaludnienia przeliczoną na kilometr
kwadratowy. Natomiast pod względem procentu ludności żyjącej w miastach znajduje się
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w zestawieniu makroregionu na piątym miejscu, co jest konsekwencją faktu, że niemal 60% ogółu
mieszkańców zamieszkuje na terenach wiejskich. Również proporcja kobiet (104,5) do liczby mężczyzn
w województwie podkarpackim posiada najkorzystniejszy wskaźnik w zestawieniu z innymi regionami
Polski Wschodniej.

Świętokrzyskie

2 101 732
(2)

1 189 731

1 270 120

1 427 118

Ludność w wieku w proc.
przedprodukcyjnym

19,0

19,6

20,4
(1-ex)

19,2

18,5

20,4
(1-ex)

Ludność w wieku w proc.
produkcyjnym

64,5

63,1

63,4

63,5

Ludność w wieku w proc.
poprodukcyjnym

16,5

17,3

15,7
(2)

17,4

17,9

14,4
(1)

Ludność na 1 km kw.

122

86

118
(1)

59

108

59

W miastach w proc. ogółu
ludności

61,0

46,5

41,1

60,2

(5)

(1)

45,2

59,9

Kobiety na 100 mężczyzna

107,1

106,5

105,4

105,2

63,8
(2)

104,5
(1)

105,4

Mazurskie

Podlaskie

2 157 202

Ludność

Warmińsko-

Lubelskie

38 167 329

Wyszczególnienie

Podkarpackie

Polska

Tabela 44. Wybrane dane demograficzne dotyczące Polski Wschodniej (2009 roku)

65,2
(1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego województw 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 92-93.

W województwie podkarpackim bardzo silnie rozwinięte jest wyższe szkolnictwo zawodowe, które
odnotowało blisko 6,5 tysiąca absolwentów (politechniki i wyższe szkoły zawodowe). Region pod tym
względem bardzo wyróżnia się na tle innych województw w makroregionie Polski Wschodniej. Drugie
w tej kategorii województwo lubelskie może odnotować tylko 3,5 tysiąca absolwentów tych uczelni.
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Tabela 45. Absolwenci studiów magisterskich w pięciu województwach Polsce Wschodniej według typów szkół w 2009
roku

Lubelskie

Podlaskie

Podkarpackie

Świętokrzyskie

WarmińskoMazurskie

Uniwersytety

11 233

3 035

6 321

5 753

9 900

Politechniki

1 694

2 306

2 413

1 238

-

Uczelnie medyczne

1 329

965

-

-

-

1 824

650

4 065

-

759

9 162

5 058

5 784

6 467

4 077

25 242

12 014

18 547

13 458

14 736

Typ szkoły

Publiczne wyższe
szkoły zawodowe
Wyższe szkoły
niepubliczne
Ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska Wschodnia Makroregion otwarty na inwestycje (materiały z konferencji).

Analizując wskaźnik posiadania prawa jazdy przez mieszkańców Polski Wschodniej oraz znajomość
języków obcych, można stwierdzić, że poziom tych umiejętności jest dość równomierny i nie
odbiega od średnich wartości dla całego kraju. Wyjątkiem jest województwo podlaskie, którego
mieszkańcy posiadają ponadprzeciętne kompetencje w zakresie języka angielskiego i rosyjskiego,
a także gdy chodzi o posiadanie prawa jazdy. Na drugiej pozycji znajdują się mieszkańcy województwa
podkarpackiego lub lubelskiego.
Tabela 46. Ludność w gospodarstwach domowych mająca prawo jazdy oraz znająca czynnie języki obce w Polsce
Wschodniej (w proc.) w 2011 roku

Prawo jazdy

Jęz. angielski

Jęz. niemiecki

Jęz. francuski

Jęz. rosyjski

Ogółem w kraju

47,4

18,4

8,0

1,18

6,5

Podlaskie

47,8

21,2

7,3

2,1

17,3

Podkarpackie

47,4

16,0

6,6

0,8

4,0

Lubelskie

45,5

16,3

6,6

0,6

8,8

Świętokrzyskie

44,8

15,5

6,5

0,6

4,5

WarmińskoMazurskie

43,1

16,4

5,3

0,4

5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Diagnozy społecznej 2011, Warszawa 2011, s. 44.

Analizując zasoby pracowników nauki oraz zatrudnionych w sektorze B+R można zauważyć, że
w makroregionie Polski Wschodniej istnieje zdecydowanie mniejsze zaplecze kadrowe w porównaniu
z innymi regionami kraju. Najsilniejszym ośrodkiem akademickim jest Lublin.
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Polska

Lubelskie

Podkarpackie

Podlaskie

Świętokrzyskie

WarmińskoMazurskie

Tabela 47. Zatrudnieni w B+R według grup i stanowisk w regionach Polski Wschodniej

zatrudnieni ogółem

119682

7016

3362

2541

1565

2184

z tytułem profesora

9725

586

162

209

96

287

ze stopniem dr hab.

12141

778

226

300

205

311

ze stopniem dr

44471

3000

1021

1047

659

1129

z wyższym wykształceniem

38661

2071

1480

911

521

403

inni pracownicy

14683

581

473

74

84

54

Wyszczególnienie

Źródło: Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011

Ogólnopolskie badanie „Diagnoza społeczna 2011” przedstawia stopień dostępu polskich
gospodarstw domowych do internetu. W pięciu województwach Polski Wschodniej bezpośrednim
dostępem do internetu średnio dysponuje około 57 proc. gospodarstw, natomiast na terenie
pozostałych części kraju wskaźnik ten wynosi 62 proc. Różnica szybko się zmniejsza, gdyż w 2009 roku
wynosiła prawie 10 punktów procentowych, a obecnie kształtuje się na poziomie około 5 punktów.
Analiza rezultatów badania zawężających się tylko do Polski Wschodniej, wskazuje, że na pierwszym
miejscu znajduje się: podlaskie (61,3), dalej podkarpackie (59,1). Kolejne miejsca zajęły warmińskomazurskie (58,1), lubelskie (54,2) i ostatnie miejsce w rankingu – świętokrzyskie (52,3).
Rysunek 10. Procent gospodarstw domowych z dostępem do internetu w 2011 roku w Polsce Wschodniej

Źródło: J. Czapiński, Diagnoza społeczna 2011, Warszawa 2011, s. 303.
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Przedstawione badania wykazują znaczne różnice zarówno pod względem intensywności
korzystania jak też dostępu do sieci internetu w Polsce Wschodniej. Obrazuje to również duży dystans,
który wciąż dzieli Polskę od państw wysokorozwiniętych. Wydaje się, że odnotowane różnice ulegają
jeszcze większemu zaostrzeniu w przypadku badania dostępu do internetu w miastach i na terenach
wiejskich. Plan projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” zakłada wybudowanie regionalnych
sieci szkieletowych w obszarach, gdzie nie ma obecnie dostępu do internetu szerokopasmowego.
Będzie to sieć światłowodowa nowej generacji o łącznej długości około 10 tysięcy km, która będzie
zakończona około tysiącem węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych.
W oparciu o tabele tematyczne z danymi statystycznymi dla poszczególnych województw,
wykonano zestawienie porównawcze. Dotyczy ono 11 kryteriów opisanych szczegółowymi
danymi, przy czym w zestawieniu wpisywane są jedynie pozycje zajmowane przez poszczególne
województwa. W kryterium zasoby ludnościowe pierwsze miejsce zajęło województwo lubelskie,
drugie podkarpackie, trzecie warmińsko-mazurskie, czwarte świętokrzyskie i piąte województwo
podlaskie. Adekwatne cyfry zostały wpisane w pierwszym wierszu poniższej tabeli. Analogicznie
zapisano miejsca w kolejnych kryteriach. Suma o najmniejszej liczbie wskazuje lidera. W tym przypadku
jest nim województwo podkarpackie.
Tabela 48. Zestawienie - analiza porównawcza czynników wpływających na potencjał inwestycyjny i intelektualny regionu.

podkarpackie

lubelskie

podlaskie

świętokrzyskie

warmińskomazurskie

zasoby ludnościowe

2

1

5

4

3

absolwenci uczelni

2

1

3

5

4

absolwenci techników

1

2

5

4

3

zasoby rynku pracy

1

2

5

4

3

zatrudnienie w przemyśle

3

5

4

2

1

nakłady inwestycyjne sp.

1

2

5

3

4

kapitał spółek zagranicznych

2

4

5

1

3

przeciętne wynagrodzenie

2

5

4

3

1

Znajomość języków obcych

3

2

1

5

4

dostęp do internetu

2

4

1

5

3

kadry sektora nauki/ B+R

2

1

3

5

4

suma punktów-pozycji

21

29

41

41

33

Kryterium – potencjał //region

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development World
Investment Report 2011, Geneva 2011.

Zestawienie dokumentuje, że województwo podkarpackie posiada najwięcej walorów
o charakterze inwestycyjnym i intelektualnym, w porównaniu z innymi regionami Polski Wschodniej.
W świetle przyjętych 11 kryteriów podkarpackie trzykrotnie posiadało pozycję lidera zajmując pierwsze
miejsce wśród 5 porównywanych ze sobą województw, sześciokrotnie zajęło drugą pozycję i dwa
razy pozycję trzecią. Łącznie zgromadziło 21 punktów (pozycji). Kolejne miejsca zajęły: województwo
lubelskie (29 punkty-pozycje), warmińsko-mazurskie (33 punktów-pozycji) oraz świętokrzyskie (41)
i podlaskie (41). Wyniki tego rankingu wskazują, że zwycięzca – województwo podkarpackie - posiada
najwięcej atutów istotnych dla szacowania potencjału inwestycyjnego i intelektualnego.
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7. Podsumowanie i rekomendacje

7. Podsumowanie i rekomendacje

7.1. Podsumowanie
Kluczowa rola w zwiększaniu atrakcyjności Polski wynika z przynależności do Unii Europejskiej. Do
Polski napływają ogromne środki, które zainwestowano w projekty modernizujące polską gospodarkę.
Realizowane są nowe inwestycje infrastrukturalne poprawiające komunikację poprzez modernizację
i rozbudowę sieci drogowej, kolejowej oraz lotniczej, chociaż wciąż wiele pozostaje do wykonania.
Środki na modernizację otrzymała także Polska Wschodnia m.in. na budowę infrastruktury technicznej,
systemu obsługi inwestorów oraz sieci szerokopasmowego internetu.
Polska gospodarka osiągała w czasie globalnego kryzysu finansowego dodanie, relatywnie wysokie
przyrosty PKB w porównaniu z innymi państwami UE.
Atutem Polski jest wciąż młoda, przygotowana do pracy kadra pracowników, co w najbliższych
latach będzie decydującym czynnikiem przyciągającym zagranicznych inwestorów. Stabilna i duża
gospodarka krajowa, relatywnie niski stopień długu publicznego oraz elastyczny kurs złotówki
dodatkowo wzmacniają atrakcyjność Polski w ocenie zagranicznych inwestorów. Stabilność sektora
bankowego pozwala krajowym firmom na zwiększanie skali eksportu do innych państw. Ważnym, ale
już nie najistotniejszym atutem kraju są wciąż niskie koszty zatrudnienia.
Szczególnie istotne znaczenie ma współpraca gospodarcza z bardzo dynamiczną, innowacyjną
gospodarką Niemiec, z którą Polskę łączą ścisłe kontakty ekonomiczne oraz inwestycyjne. Ważne
zadanie spełnia otocznie instytucjonalne biznesu, wspierające tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych, czy przyjmowanie nowych inwestorów zagranicznych. Poprawia się sprawność
administracji publicznej, a szczególnie administracji samorządowej.
Polska wciąż pozostaje atrakcyjnym terenem do inwestowania, co potwierdzają wysokie
pozycje kraju w rankingach związanych z inwestycjami zagranicznymi. Atrakcyjność inwestycyjna
nie jest jednorodna i istnieją wyraźne regionalne dysproporcje. Wciąż od średniej krajowej odstają
województwa Polski Wschodniej. Jednakże w podkarpackim, a także w innych województwach Polski
Wschodniej, są poszczególne podregiony, powiaty oraz gminy, które pod względem atrakcyjności
inwestycyjnej nie ustępują czołówce krajowej. W województwie podkarpackim pod względem
atrakcyjności inwestycyjnej zdecydowanie wyróżnia się podregion rzeszowski, a za nim tarnobrzeski.
Województwo podkarpackie w latach 2010-2011 na tle Polski Wschodniej w różnych porównaniach
wypada bardzo dobrze. Ma najmłodszą grupę osób w wieku przedprodukcyjnym oraz ma niski wskaźnik
osób w wieku poprodukcyjnym. Pod względem liczby osób wykształconych i przygotowanych do
zawodu może konkurować z innymi, tradycyjnie przemysłowymi regionami.
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Region podkarpacki ma bardzo silnie rozwinięte szkolnictwo na poziomie zawodowym
i technicznym, które praktycznie przygotowuje wyspecjalizowaną kadrę. Rozwija się ścisła współpraca
między zakładami a wszystkimi szczeblami szkolnictwa zawodowego oraz wyższych uczelni przy
wdrażaniu specjalnych programów kształcenia młodzieży. Pod tym względem województwo
podkarpackie zdecydowanie się wyróżnia spośród innych. W regionie działa wiele zagranicznych
podmiotów, które w rozwój przedsiębiorstw zainwestowały znaczne środki w ostatnich latach. Jest to
silnym katalizatorem zwiększającym konkurencyjność globalną firm.
Główne przewagi w zestawieniu z innymi województwami to: wysoki poziom rozwoju
cywilizacyjnego rejonów zurbanizowanych, co przekłada się m.in. na wysoki poziom jakości życia
w Rzeszowie - podregionie rzeszowskim oraz większych miastach. Ważnym punktem na mapie
regionu jest sama metropolia rzeszowska, która dynamicznie się rozwija i stanowi „okno na świat”
także dla sąsiednich województw. Miasto oferuje przedsiębiorcom dobrze wykwalifikowaną kadrę
pracowników, kształconą na różnych uczelniach publicznych i niepublicznych.
Region posiada bardzo mocny pod względem atrakcyjności inwestycyjnej podregion rzeszowski
oraz tarnobrzeski, które są „lokomotywami” województwa. Część północna przeważa pod tym
względem gospodarczym nad częścią południową, nad podregionami krośnieńskim i przemyskim.
W tych ostatnich są także pojedyncze gminy bardzo atrakcyjne dla inwestorów.
Istotnym wyróżnikiem jest posiadanie na terenie województwa (zwłaszcza regionu rzeszowskiego)
przedsiębiorstw przemysłowych, produkujących towary o wysokiej wartości dodanej z sektora
lotniczego i informatycznego. Spora ich część wytwarza swoje produkty na terenie bardzo operatywnie
działających w regionie specjalnych stref ekonomicznych (SSE).
Najbardziej atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie podkarpackim
zostały stworzone w trzech specjalnych strefach ekonomicznych działających na jego terenie:
1. Mielecka z podstrefami: Dębica miasto, Dębica gmina, Jarosław miasto, Jarosław gmina, Laszki,
Kolbuszowa, Leżajsk miasto, Leżajsk gmina, Lubaczów miasto, Mielec miasto, Ostrów, Ropczyce,
Głogów Małopolski, Trzebownisko, Sanok miasto, Zagórz, Rzeszów.
2. Tarnobrzeska z podstrefami: Jasło miasto, Jasło gmina, Jedlicze, Rymanów, Nisko, Orły, Przeworsk
miasto, Stalowa Wola, Gorzyce k. Sandomierza, Nowa Dęba, Przemyśl miasto oraz Tarnobrzeg.
3. Krakowska z podstrefą Boguchwała i Krosno
Strefy te są ważnym katalizatorem przemian w strukturze nowoczesnego przemysłu, tworzenia
nowych miejsc pracy i przyciągania nowych inwestorów. W regionie pojawia się coraz więcej firm
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z udziałem kapitału zagranicznego, które przeważnie lokują się na ich terenie (podstrefach). Dzięki
temu powstają nowe miejsca pracy oraz wzrasta liczba firm produkujących na eksport.
Sektory kluczowe dla rozwoju województwa, które ujęto w strategii rozwoju regionalnego to
sektory: lotniczy, elektromaszynowy, rolno-spożywczy, chemiczny oraz turystyczny.
Podstawę gospodarczą regionu stanowi rolnictwo (bardzo rozdrobnione), przemysł, sektor
wydobywczy, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, lotniczy oraz informatyczny. Region ma również
silnie rozwinięty przemysł meblarski, liczący się na rynkach światowych. W przypadku rolnictwa, jest
ono nastawione w dużej mierze na produkcję na własne potrzeby i w niewielkim stopniu uczestniczy
w tworzeniu produktu krajowego brutto w regionie. Jest to także sektor, gdzie panuje duże ukryte
bezrobocie i w związku z tym szereg osób znajduje się z tego powodu w sferze biedy lub ubóstwa.
Bardzo silnym atutem województwa podkarpackiego i Rzeszowa jest jego międzynarodowe
lotnisko oraz bliska perspektywa zakończenia prac przy budowie autostrady A4. Oddanie autostrady
do eksploatacji stanie się kolejnym mocnym punktem na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej
regionu. Ważne znaczenie ma przebiegający przez województwo główny korytarz transportowy sieci
TEN-T. Ujemną cechą komunikacyjną regionu jest wciąż niezadawalający stan pozostałej infrastruktury
drogowej i kolejowej. Jest to prawdziwa „pięta Achillesa” zarówno dla województwa, jak i dla całej
Polski.
Następnym atutem jest duży potencjał edukacyjny w postaci różnorodnej oferty. Od poziomu
szkolnictwa zawodowego (pogimnazjalnego), aż po szkolnictwo wyższe. Podkarpackie może
pochwalić się posiadaniem wielu, atrakcyjnych szkół zawodowych przygotowujących pracowników
pod kątem potrzeb lokalnego, rozrastającego się przemysłu elektromaszynowego, lotniczego i innych
branż. Również jest bardzo atrakcyjna oferta szkolnictwa wyższego, które wspiera swoim potencjałem
lokalne branże przemysłowe, usługowe, kształci nowych pracowników i służy pomocą przy tworzeniu
programów dla szkolnictwa zawodowego.
Podkarpackie cechuje względnie niewielka liczba przestępstw oraz wysoki stopień ich
wykrywalności, co oznacza, że jest ono najspokojniejszym regionem nie tylko w Polsce Wschodniej,
ale w całym kraju.
Istotną cechą regionu jest również to, że mimo wysokiego poziomu bezrobocia oraz relatywnie
niskiego poziomu życia (szczególnie na terenach wiejskich) ma ono jeden z najniższych wskaźników
korzystania przez społeczeństwo z różnych form pomocy społecznej. To z kolei oznacza, że
ogólny potencjał kulturowy społeczności regionu nie jest mocno nastawiony na eskalację postaw
roszczeniowych i opiekuńczych, adresowanych do organizacji samorządowych, państwowych,
społecznych. Jedną z konsekwencji tej postawy jest aktywność ludzi będących w trudnej sytuacji
życiowej, którzy własnymi siłami próbują rozwiązywać swoje problemy, także poprzez emigrację.
Wskazuje to, że społeczność województwa podkarpackiego w znacznie większym stopniu niż
w innych regionu cechuje się mobilność, otwartość w poszukiwaniu pracy poza miejscem urodzenia
i życia.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie wynosi 14,9 proc (październik 2011 roku)
i rozkłada się ona nierównomiernie, w miastach odnotowuje się przeważnie mniejsze bezrobocie.
W ewidencji nie jest odrębnie wykazywane bezrobocie na obszarach wiejskich, ale tak bardzo
rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych i wysoki procent osób pracujących w rolnictwie
wskazuje, że występuje nadmiar pracowników w stosunku do możliwości ich utrzymania z rolnictwa.
Wskazuje na to również niski areał użytków rolnych - średnio poniżej trzech hektarów.

112

Twórcza specjalizacja
Analiza potencjału inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski Wschodniej w latach 2010-2011

Województwo podkarpackie pod względem wolumenu ruchu turystycznego zajmuje drugie
miejsce po województwie warmińsko-mazurskim w Polsce Wschodniej. Generalnie region wyróżnia
się na tle makroregionu Polski Wschodniej pod względem różnorodnych walorów turystycznych, liczby
zabytków, a także unikalnych atrakcji. Podkreśla to wysoką pozycję województwa podkarpackiego
jako perspektywicznego regionu turystycznego, który podejmuje konkurencję o napływ turystów
z województwem małopolskim. Branża może tworzyć nowe miejsca pracy, szczególnie na obszarach
wiejskich, lecz poziom rentowności inwestycji w turystykę wskazuje, że przy rozwoju regionalnym
zdecydowanie większą wagę odgrywa przemysł, szczególnie te gałęzi, które korzystają z nowoczesnych
technologii i eksportują produkty do innych krajów.
Region posiada bogate złoża, do których należą: siarka, ropa naftowa, gaz ziemny. Również na
jego terenie występują takie surowce mineralne jak: gipsy, piaskowce oraz wapienie, które wciąż
są eksploatowane w nowoczesnych kopalniach. Ważnym zasobem naturalnym jest leśnictwo
i gospodarka związana z pozyskiwaniem i obróbką drewna liściastego.
Ważne dla inwestorów są specjalne strefy ekonomiczne, które dynamicznie się rozwijają przyciągając
kolejnych inwestorów. Dzięki temu do Polski napłynęły nowoczesne technologie oraz otwarto nowe
kanały dystrybucji na rynki zagraniczne. Działające w strefach przedsiębiorstwa cechuje wysoka
produktywność i zdolność do podejmowania globalnej konkurencji. Specjalne strefy ekonomiczne
stanowią silny magnes dla inwestorów, ale oddziaływanie to może z każdym rokiem słabnąć, jeżeli
państwo nie wydłuży okresu ich funkcjonowania poza 2020 rok.

7.2. Rekomendacje
Potencjał rozwoju regionu podkarpackiego tkwi w miastach i musi kierować się twórczą
specjalizacją.
Możliwość konkurencji globalnej tkwi w dalszej specjalizacji i wytwarzaniu produktów niszowych
na skale masową, gdzie nie jest możliwe przeniesienie ich produkcji „z dnia na dzień” do Azji.
Kluczem do takiego konkurowania są ludzie ze swoją unikalną wiedzą technologiczną i wysokim
stopniem zorganizowania, doświadczenia i związania z podkarpaciem, których nie można „zabrać”
z regionu. Miasta przemysłowe z terenu województwa cechuje duży potencjał niszowy. Oznacza to
dysponowanie wysoką kulturą techniczną w sektorze inżynierii elektryczno-maszynowej, w sektorach
chemicznym, lotniczym, meblarskim. Oczywiście jest to silnie powiązane z naukowym zapleczem
akademickim oraz długą tradycją przemysłową regionu.
Funkcjonuje wiele zakładów związanych z branżą lotniczą, szczególnie wyróżniają się podmioty
zrzeszone w klastrze „Dolina Lotnicza” pracujące w Rzeszowie, Mielcu i innych miastach. Branża ta ma
ponad siedemdziesięcioletnią historię i tworzyły ją takie firmy jak m.in. „PZL – Mielec”, czy potem WSK
„PZL – Krosno” i WSK „PZL – Rzeszów”. Te dwie ostatnie powstały w latach 50 XX wieku.
Sektor lotniczy jest bardzo ściśle powiązany z międzynarodowymi firmami lotniczymi europejskimi
i amerykańskimi. Zatrudnieni w nim pracownicy stykają się z najnowszymi rozwiązaniami
technologicznymi. Mają dostęp do innowacji, uczestniczą w globalnej wyminie myśli technologicznej.
W „Dolinie Lotniczej” jest skupione 90 proc. produkcji polskiego przemysłu lotniczego. Bardzo ważną
część sektora przemysłowego stanowi rozwinięty przemysł elektromaszynowy a także motoryzacyjny.
W tej chwili dostęp do internetu, możliwość wymiany informacji, oznacza funkcjonowanie
na rynkach globalnych dla wszystkich przedsiębiorstw. Następną bardzo silną pod względem
twórczym a zarazem niszową branżą regionu jest sektor informatyczny, gdzie niekwestionowanym
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liderem jest ASSECO Polska S.A. Jednak nie tylko ta firma p zasięgu międzynarodowym może być
wizytówką regionu. Są nią także dziesiątki zdecydowanie mniejszych podmiotów działających od lat
w informatyce jak np. DIGITAL-AL, IDEO, SOLVEO. Parędziesiąt z nich jest skupionych w Podkarpackim
Klastrze Informatycznym.
Trzecią silną branżą, o cechach wybitnie niszowych, jest odlewnictwo. Firmy z tego sektora są
skupione we własnym klastrze KOM-CAST i skupiają ważne krajowe przedsiębiorstwa przemysłowe,
które także oferują swoje produkty w ramach eksportu poza granicami Polski.
Czwartą silną branżą niszową jest przemysł meblarski. Jego mocnymi atutami są naturalne,
duże zasoby leśne oraz wieloletnie doświadczenie w produkowaniu mebli. Firmy meblarskie duże
zarejestrowane i prowadzące działalność w regionie cieszą się uznaniem międzynarodowym
i eksportują swoje produkty do wielu krajów. W tym roku ruszyła budowa najnowocześniejszej fabryki
mebli w Jaśle.

Ludzie to skarb regionu podkarpackiego.
Kapitał ludzki jest bardzo silnym atutem regionu, jego mieszkańcy są młodzi, wykształceni
i dynamiczni. Województwo od wielu lat stosowało politykę rozwoju szkolnictwa wyższego oraz
rozwijało szkolnictwo zawodowe zasadnicze oraz średnie zawodowe (techniczne) przygotowujące
specjalistyczne kadry do pracy w zakładach przemysłowych. Ważna jest bliska współpraca pomiędzy
sektorem edukacyjnym a przemysłowym i tworzenie specjalistycznych kierunków zawodowych
przygotowujących do pracy w przemyśle.
Na terenie regionu działają prężne ośrodki akademickie, kształcące wyspecjalizowane kadry
(Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania). Ich
absolwenci znajdują zatrudnienie w takich sektorach jak m.in. przemysł lotniczy, elektromaszynowy
i chemiczny. Ośrodki akademickie stanowią zaplecze dla Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego w Rzeszowie. Mocną stroną Politechniki Rzeszowskiej, obok tego, że stała się
największą uczelnią techniczną w południowo-wschodniej części kraju, jest prowadzenie unikalnej
w Polsce oferty kształcenia pilotów dla lotnictwa cywilnego.

Podkarpackie najbezpieczniejszym i przyjaznym miejscem do życia.
Ważnym walorem regionu jest bezpieczeństwo, co odzwierciedla niski wskaźnik przestępczości.
Oznacza to, że na jego terenie ludzie żyją spokojnie i nie są oni niepokojeni gwałtownymi wydarzeniami.
Realizowane są komunalne projekty inwestycyjne, które podnoszą jakość życia w mieście, zwłaszcza
w metropolii rzeszowskiej. Samorząd rozbudowuje infrastrukturę miejską (komunikacja, przestrzeń
publiczna, obsługa mieszkańców, dostęp do bezpłatnej sieci internetowej i inne). Czynniki te zwiększają
poziom atrakcyjności zamieszkiwania na terenie województwa, także ściągając nowych mieszkańców,
migrujących z innych regionów.
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8. Załączniki

8.1. Metoda badania - „desk research”
Podstawową techniką badawczą wykorzystaną przy przygotowaniu niniejszego raportu był „Desk
research”, czyli badanie danych zastanych. Użycie tej metody pozwoliło na przeprowadzenie diagnozy
stanu województwa podkarpackiego w latach 2010-2011 na tle innych regionów Polski Wschodniej,
Polski oraz Unii Europejskiej.
Badanie danych zastanych opierało się na analizie ogólnodostępnych danych statystycznych oraz
innych źródeł wiedzy dotyczących opisywanych zjawisk. Przeprowadzono analizę m. in. raportów
statystyki publicznej na poziomie wojewódzkim oraz krajowym danych gromadzonych przez GUS,
a także na szczeblu unijnym przez Eurostat. Następnym źródłem informacji były strategie regionalne,
raporty oraz badania realizowane przez instytucje rządowe (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego), samorządowe oraz inne jednostki organizacyjne.
Wykorzystano także raporty oraz badania realizowane przez instytucje unijne oraz firmy
międzynarodowe i krajowe w okresie ostatnich trzech lat (2009-2011). Dodatkowo skorzystano
z dokumentów o charakterze strategicznym i programowym, które wypracowano na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym. Uzupełnieniem tych opracowań były informacje, sprawozdania
publikowane na stronach internetowych samorządowych: Województwa Podkarpackiego, Urzędu
Miasta Rzeszowa, Mielca.
Bardzo istotnym źródłem danych były informacje gromadzone przez agencje rządowe, tj.Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ),
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Urząd Lotnictwa Cywilnego (UCL).
Dodatkowym uzupełnieniem danych były informacje zamieszczane na własnych stronach
internetowych przez podmioty gospodarcze publiczne, społeczne działające w regionie (np. Port
Lotniczy Rzeszów-Jesionka, Stowarzyszenie Dolina Lotnicza), lub mające wpływ na kreowanie
rozwoju regionu (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego). Spis użytych źródeł jest zamieszczony
w bibliografii.
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Wyselekcjonowane zespoły dokumentów i informacji, których cały wykaz jest w bibliografii, były
skrupulatnie analizowane oraz weryfikowane przez zespół badawczy, zgodnie z zasadą triangulacji
metodologicznej, którą wykorzystano w takich obszarach jak: pozyskiwanie danych (różne źródła);
porównanie danych (różne metodologie, różni badacze); interpretacja danych (różne cele badań).
W oparciu o przyjętą metodologię powstało syntetyczne opracowanie pt. „Analiza potencjału
inwestycyjnego i intelektualnego województwa podkarpackiego na tle makroregionu Polski
Wschodniej w latach 2010-2011”. W przypisach autorzy świadomie zrezygnowali z ich rozszerzonej
wersji, umieszczanej na dole strony lub na końcu rozdziału i wybrali standartowy sposób ich podawania.
W przypisach w nawiasach kwadratowych pierwsza cyfra oznacza numer pozycji w bibliografii,
a kolejne cyfry to numery cytowanej strony publikacji lub źródła.
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8.3. Informacje dodatkowe
Tabela 49. ROK 2010

Gmina

Deklarow. inwestycje wg
zezwolenia (PLN)

Inwestycje zrealizowane
(PLN)

Deklarow. nowe
miejsca pracy wg
zezwolenia

Nowe
(utworzone)
miejsca pracy

Dębica

418 000 000,00

294 738 036,60

340

239

Głogów Młp.

256 640 280,00

111 928 387,11

575

32

Leżajsk

4 230 000,00

7 423 583,27

37

47

Lubaczów

10 000 000,00

6 506 138,16

25

28

Mielec

541 684 560,00

3 483 257 963,22

6711

11032

Ostrów

2 800 000,00

-

33

0

Ropczyce

10 550 000,00

1 154 280,65

140

0

Rzeszów

86 250 000,00

3 804 824,59

268

5

Sanok

8 000 000,00

18 672 726,75

83

244

Trzebownisko

458 911 000,00

317 796 765,84

902

536

Zagórz

14 200 000,00

10 155 255,99

89

52

Razem

1 811 265 840,00

4 255 437 962,18

9203

12215

Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011.

Tabela 50. Rok 2011, stan na 30 czerwca 2011 roku

Gmina

Deklarow. inwestycje Inwestycje zrealizowane
wg zezwolenia (PLN)
(PLN)

Deklarow. nowe
miejsca pracy wg
zezwolenia

Nowe
(utworzone) miejsca
pracy

Dębica

418 000 000,00

306 241 245,60

340

486

Głogów Młp.

267 519 580,00

174 336 217,31

585

586

Leżajsk

4 230 000,00

2 594 631,20

37

24

Lubaczów

10 000 000,00

6 558 398,16

25

31

Mielec

539 054 960,00

3 536 652 592,56

6577

11177

Ostrów

23 577 000,00

51 870,00

86

0

Ropczyce

10 550 000,00

1 154 280,65

140

0

Rzeszów

86 250 000,00

33 442 711,59

268

50

Sanok

8 000 000,00

19 646 699,75

83

240

Trzebownisko

464 323 300,00

354 256 970,84

920

642

Zagórz

11 400 000,00

10 902 545,99

79

54

Razem

1 842 904 840,00

4 445 838 163,65

9140

13290

Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011.
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Tabela 51. Wykaz podkarpackich klastrów pod koniec 2011 roku

Województwo

Nazwa klastra

podkarpackie

Sieć Porozumienia Lotniczego
„‚AVIA – SPLot”

podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

Stowarzyszenie Winiarzy
Podkarpacia

Działała / Nie
Tak, Mielec, Dębica. Partner Politechnika
Rzeszowska
http://www.splot.migron.org.pl/pl/
Tak, Boguchwała.
http://www.winiarzepodkarpacia.pl/

Podkarpacko-Lubelski
Innowacyjny Klaster Informatyczny

Klaster odlewnictwa aluminium

Brak danych
Również pod nazwą Ponadregionalny Klaster
Informatyczny
Instytut Odlewnictwa w Krakowie, brak danych o
klastrze
http://www.iod.krakow.pl/stronaiod/strona/index.
php?lang=pl

podkarpackie

Bieszczadzki Transgraniczy
Klaster Turystyczny

Tak, na bazie projektu PL-BY-UA http://www.
bieszczadzki.pl/?klaster-turystyczny,195

podkarpackie

Klaster Spożywczy

Brak danych

podkarpackie

Innowacyjny Klaster Przemysłowy
Stowarzyszenie Producentów
Komponentów Odlewniczych „KOM-CAST”’

Tak, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie

podkarpackie

Podkarpacki Klaster
Spawalniczy KLASTAL

Tak, Stalowa Wola

podkarpackie

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorstw
Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA

Tak

podkarpackie

Podkarpacki Klaster Informatyczny

podkarpackie

Klaster meblarski

Brak danych

podkarpackie

Krośnieńskie Szkło

Brak danych  

podkarpackie

Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

http://sites.google.com/site/komcastpoland/home

http://www.rig-stw.pl/o-klastrze.html

www.dolinalotnicza.pl
Tak
http://www.informatykapodkarpacka.pl/

Tak
www.klasterzit.pl
Tak

podkarpackie

Podkarpackie Smaki

www.podkarpackiesmaki.pl
Niektóre źródła podają „Podkarpackie smaki” jako
klaster

podkarpackie

Alternatywny Klaster Informatyczny

Obszar województwa mazowieckiego, lubelskiego,
podkarpackiego, małopolskiego
http://klaster.info/index.php/main/pl/ocategory/1/5
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podkarpackie

podkarpackie

podkarpackie

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

http://energia.rzeszow.pl/

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej
Energii

http://www.klaster.agh.edu.pl/index.php
Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem region
południowo - wschodniej Polski, województwa
małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
lubelskie

Klaster Medycyna Polska

http://www.medcluster.pl/pl/kontakt.html
podkarpackie

Międzyregionalny Klaster Innowacyjnych
Technologii „Minatech”

Brak danych http://www.wiadomosci24.pl/artykul/
powstal_nowy_klaster_minatech_59170.html

Źródło: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011.

Tabela 52. Województwo podkarpackie - Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg wybranych sekcji
Polskiej Klasyfikacji Działalności (stan na 31 XII 2010)

Wybrane sekcje Polskiej Klasyfikacji
Działalności

Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do REGON

Osoby prowadzące działalność
gospodarczą wpisane do REGON

152618

118618

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

3417

2895

Przemysł razem

15392

12132

w tym przetwórstwo przemysłowe

14674

11826

Budownictwo

19008

17375

Handel, naprawa pojazdów

45628

38436

Zakwaterowanie, gastronomia

4297

3477

Transport i gosp. magazynowa

10623

9898

Działalność profesjonalna, nauka i
technika

11597

10191

Administracja i działalność wspierająca

2448

2113

ogółem

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w roku 2010, wydanie GUS Rzeszów 2011
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Tabela 53.Województwo podkarpackie - Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg sektorów własności i
wybranych form prawnych - (stan na 31 XII 2010)

ogółem

152618

Sektor publiczny

6086

Sektor prywatny

146532

Spółki handlowe razem

7452

- z udziałem kapitału zagranicznego

974

Spółki cywilne

9495

spółdzielnie

731

Fundacje, stowarzyszenia i org. społeczne

5866

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

118618

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w roku 2010, wydanie GUS Rzeszów 2011
Tabela 54.Województwo podkarpackie - Spółki handlowe w rejestrze REGON wg wybranych form prawnych - (stan na 31
XII 2010)

ogółem

7452

Spółki kapitałowe razem

5876

- akcyjne

238

- z ograniczoną odpowiedzialnością

5638

Spółki osobowe

1576

- partnerskie

91

- jawne

1341

- komandytowe

134

- komandytowo-akcyjne

10

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w roku 2010, wydanie GUS Rzeszów 2011
Tabela 55. Województwo podkarpackie - Podmioty gospodarcze wg wielkości zatrudnienia (stan na 31 XII 2010)

ogółem

9 osób i mniej

10-49 osób

50-249 osób

Więcej niż 250 osób

152618

144429

6757

1230

202

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych przy zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w roku 2010, wydanie GUS Rzeszów 2011
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Egzemplarz bezpłatny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszow
tel. +48 17 85 20 600			
+48 17 86 76 200 			
fax. +48 17 85 20 611			

www.coi.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl
info@rarr.rzeszow.pl
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