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Wykaz skrótów
Skrót

Rozwinięcie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych

BDL

Bank Danych Lokalnych

COI

Centrum Obsługi Inwestora

IS

Inteligentne specjalizacje

JST

Jednostka samorządu terytorialnego

KSSE

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.

K-SSSE

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ŁSSE

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

PAIiIZ

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

PSSE

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

RCOIE

Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

SAG

Strefa aktywności gospodarczej

SSE

Specjalna strefa ekonomiczna

SUiKZP

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

UE

Unia Europejska

UMWW

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WRPO 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

WRPO 2014+

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

WSSE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK"
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1. Tereny inwestycyjne w Wielkopolsce – zarys problemu
Wojciech Dziemianowicz

1.1.

Globalna, regionalna i lokalna konkurencja o kapitał zagraniczny

Według porównywalnych danych o przepływach bezpośrednich inwestycji
zagranicznych na świecie (UNCTAD 2016), w 2015 roku do Polski napłynęły inwestycje rzędu
niemal 7,5 mld USD, co stanowiło nieco ponad 0,4% napływu w skali całego globu oraz 1,7%
w krajach UE. Polska od 2008 roku przyjmuje średniorocznie niecałe 11 mld USD. Stawia nas
to na 12. miejscu wśród krajów UE tuż za Maltą, Szwecją i Włochami, jednak z dużą stratą
wobec lidera – Wielkiej Brytanii (prawie 60 mld USD średniorocznie), i drugiej w rankingu
Irlandii (ponad 37 mld USD). Nie zmienia to faktu, że Polska, głównie ze względu na
członkostwo w UE, duży rynek wewnętrzny oraz niskie koszty pracy poparte dość dobrze
ocenianymi kwalifikacjami siły roboczej, należy do krajów, które skutecznie konkurują
o inwestycje zagraniczne.
Kluczowy jednak wydaje się szerszy kontekst, w jakim znajduje się Europa. Światowe
przepływy kapitału sugerują, że „rynek” inwestycji zagranicznych odbudowuje się po kryzysie
w latach 2008-2009. Jednak oprócz wciąż silnej pozycji krajów wysoko rozwiniętych,
obserwuje się praktycznie niezachwiany problemami kryzysowymi rozwój inwestycji
zagranicznych w Chinach (Wykres 1). Oznacza to zwiększającą się wciąż konkurencję
o inwestycje, w której zaczynają uczestniczyć również kraje, które dotąd były uznawane za
mało atrakcyjne (część krajów Afryki, Azji itp.).
Wykres 1. Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w skali świata i wybranych terytoriów (mln USD)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie UNCTAD 2016
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Konkurencja o kapitał inwestycyjny odbywa się na różnych poziomach – krajowym,
regionalnym i lokalnym. Dlatego oprócz działań podejmowanych przez poszczególne rządy,
ważne są instrumenty stosowane przez władze niższych szczebli administracji. Województwo
wielkopolskie zaliczane jest w licznych rankingach zawsze do czołówki polskich regionów pod
względem atrakcyjności inwestycyjnej. W rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Wielkopolska od lat zajmuje miejsce piąte za województwami: śląskim, mazowieckim,
dolnośląskim i małopolskim (Tarkowski 2015, tylko jeden raz w ciągu ostatnich 5 rankingów
województwo wielkopolskie było na czwartym miejscu). Z kolei w rankingu Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie (SGH) realizowanym na zlecenie PAIiIZ Wielkopolska oceniana jest
znacznie gorzej w przypadku atrakcyjności potencjalnej i nieco lepiej, gdy analizowana jest
atrakcyjność rzeczywista1 (Godlewska-Majkowska i in. 2015).
Wykres 2. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wg województw
(wielkość koła: Polska = 100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2010; 2015

Analiza najnowszych, dostępnych danych dotyczących kapitału zagranicznego, w ujęciu
statycznym (2014 r.), jak i dynamicznym (2009-2014) prowadzi do następujących wniosków:
•

województwo wielkopolskie należy do ścisłej czołówki polskich regionów pod
względem liczby podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, przy czym dynamika
zmian w latach 2009-2014 stawia region na relatywnie odległej pozycji. W tym miejscu

1

Metodyka rankingu dzieli grupy wskaźników na atrakcyjność potencjalną PAI_1 (opartą o analizę wskaźników
podstawowych, które są dostępne dla wszystkich poziomów analizy: województw, powiatów i gmin) oraz atrakcyjność
potencjalną PAI_2 (bazującą na szerszej palecie wskaźników dostępnych tylko dla poziomu województw). Z kolei
rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI, to efekt analizy napływu kapitału i działalności firm z udziałem
zagranicznym.
7
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należy podkreślić, że statystyki publiczne mówią o przynależności podmiotu według
miejsca jego rejestracji, podczas gdy firma może prowadzić działalność w kilku
województwach w Polsce. Jest to jedną z przyczyn tak wysokiej koncentracji
podmiotów na Mazowszu, dlatego wszelkie porównania powinny uwzględniać
wyjątkową sytuację w regionie stołecznym (Wykres 2);
•

podobieństwo województwa wielopolskiego do najbliższych konkurentów
(dolnośląskie, małopolskie i śląskie) jest szczególnie widoczne w statystykach
dotyczących wartości kapitału zagranicznego (Wykres 3). Dotyczy to zarówno
dynamiki, wielkości, jak i wartości inwestycji zagranicznych w przeliczeniu na
mieszkańca;

•

dane dotyczące pracujących w firmach z udziałem zagranicznym obrazują wyraźną
przewagę Wielkopolski nad najważniejszymi konkurentami (wciąż Mazowsze
traktujemy jako województwo „bezkonkurencyjne”). Pomimo i tak dużego zatrudnienia
w firmach z udziałem zagranicznym województwo wielkopolskie odnotowuje wysoki
przyrost w okresie pokryzysowym.
Wykres 3. Kapitał zagraniczny wg województw

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2010; 2015

Interesujące jest wewnętrzne zróżnicowanie aktywności inwestorów zagranicznych,
przy czym należy podkreślić, że na poziomie gmin dysponujemy jedynie informacjami
o spółkach zarejestrowanych w systemie REGON, w których zadeklarowano obecność
kapitału zagranicznego. W okresie 2008-2014 bilans zarejestrowanych i wyrejestrowanych
spółek z udziałem zagranicznym w Polsce wyniósł niemal 20 tys. Warto podkreślić, że na samą
Warszawę przypada wartość prawie 8 tys. Druga gmina w Polsce w rankingu, to Lesznowola
8
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(1 249), a trzeci jest Kraków (1 163). Poznań jest na miejscu czwartym z wartością 910
i wyprzedza takie miasta jak Wrocław, Szczecin, czy Gdańsk. Miejsce Poznania byłoby
wyższe, gdyby nie specyfika gminy Lesznowola, w której zarejestrowanych jest dużo
podmiotów gospodarczych z kapitałem azjatyckim (gmina zamieszkiwana jest przez wielu
Wietnamczyków i Chińczyków).
Wykres 4. Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego wg województw
(wielkość koła: Polska = 100%; liczba pracujących w tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: GUS 2010; 2015

Spośród gmin Wielkopolski na drugim miejscu za Poznaniem znajduje się Tarnowo
Podgórne, w którym w omawianym okresie liczba spółek z udziałem zagranicznym wzrosła
o 30. Bez wątpienia analiza omawianego wskaźnika prowadzi do znanych już z literatury
wniosków (Mapa 1):

2

•

największym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych cieszą się duże ośrodki
miejskie i ich aglomeracyjne i metropolitalne otoczenie, które zazwyczaj należą do
najsilniej rozwiniętych części regionów. Poznań2 oraz Leszno i powiat nowotomyski
tworzą odrębną grupę w województwie ocenianą, jako „bardzo wysokiego poziomu
rozwoju gospodarczego” (Borkowicz i in. 2015);

•

generalnie bardziej atrakcyjna jest część zachodnia Polski niż wschodnia, ale ta
zależność położenia widoczna jest również w województwie wielkopolskim, w którym
powiaty zachodnie (oprócz wskazanych wcześniej trzech najwyżej rozwiniętych) są
znacznie wyżej w rankingu, niż reszta powiatów (Borkowicz i in. 2015).

Rozumiany jako miasto Poznań i powiat poznański.
9
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•

bardziej atrakcyjne są gminy miejskie niż wiejskie, choć oczywiście należy pamiętać
o bardzo dużym zróżnicowaniu gmin wiejskich, które pełnią różne funkcje.
Mapa 1. Zmiana liczby spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych
w systemie REGON w latach 2008-2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Powyższe tendencje nie ulegają zmianom, nawet gdy odniesiemy zmianę liczby spółek do
liczby ludności (Mapa 2).
Mapa 2. Zmiana liczby spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych
w systemie REGON w latach 2008-2014 na 1 000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Bazując na danych o liczbie spółek z udziałem zagranicznym można sformułować kilka
wniosków dotyczących województwa wielkopolskiego. Zgodnie z tendencją krajową centrum
zainteresowania inwestorów znajduje się w aglomeracji poznańskiej. Zwraca uwagę duże
znaczenie byłych stolic wojewódzkich, choć biorąc pod uwagę dane o spółkach w przeliczeniu
na 1 000 mieszkańców, takie miasta, jak: Konin, Piła, czy Kalisz wypadają słabiej niż Leszno,
a nawet inne miasta powiatowe w zachodniej części regionu.
Ogólnie słabszym zainteresowaniem cieszy się pas gmin ciągnący się od północy
województwa do jego wschodniej części, przy czym obszary „stagnacji” aktywności inwestorów
widoczne są również w przygranicznych gminach południowych, a nawet zachodnich
(Zbąszyń, Miedzichowo). Należy jednak podkreślić, że zmiana liczby spółek na poziomie „0”
lub ujemnym, nie oznacza, że w danym okresie w danej gminie nie zarejestrowano nowych
podmiotów. Tyle tylko, że per saldo liczba tych podmiotów się zmieniła lub pozostała bez
zmiany.

1.2.

Czynniki lokalizacji kapitału zagranicznego

Próba interpretacji rozkładu przestrzennego gmin może obejmować zarówno wyniki
opinii przedsiębiorców (na temat podejmowanych przez nich decyzji), jak i analizy rozkładu
inwestycji w kontekście różnych zjawisk społeczno-gospodarczych.
Z punktu widzenia celu niniejszego badania istotną kwestią jest wpływ władz lokalnych
na decyzje inwestorów. Biorąc pod uwagę z jednej strony znaczenie określonych czynników
(znane z deklaracji przedsiębiorców, a także teorii lokalizacji), z drugiej zaś wpływ władz
lokalnych na dany czynnik można przytoczyć schemat wykonany pod koniec lat 90. XX wieku
dla Polski (Dziemianowicz 1998, Wykres 5).
Wykres 5. Wpływ władz lokalnych na czynniki lokalizacji inwestycji zagranicznych – spojrzenie
w przeszłość

Źródło: Dziemianowicz 1998
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Przytoczony schemat obrazuje kilka prawd, o których często się zapomina – szczególnie
gdy podejmowane jest zagadnienie promocji danej gminy, by przyciągać inwestorów
zagranicznych.
Pierwszą z nich jest fakt, że władze lokalne – w pojedynkę – mają dość ograniczony
wpływ na znaczną część czynników, które są (były) istotne dla inwestorów. Do takich
czynników zaliczyć należy położenie geograficzne, podaż siły roboczej, czy połączenia
komunikacyjne. Jedynie stan infrastruktury technicznej można było uznać za czynnik ważny
dla inwestora, jak i podlegający działaniom władz lokalnych.
Druga prawda, którą warto w tym miejscu podkreślić (ma konsekwencje dla całego
badania), to fakt, że czynników lokalizacji zazwyczaj jest wiele. Inwestorzy nie zainwestują na
danym terenie, jeśli oferuje on tylko jeden atut. Tych atutów zazwyczaj musi zebrać się więcej,
tym bardziej, że nasila się konkurencja i wiele gmin stara się zaoferować konkretne przewagi
(np. położenie w pobliżu tej samej autostrady).
Trzeci wniosek – tylko nieznacznie widoczny na wykresie, ale znany z rozwoju badań
nad czynnikami – to detalizacja czynników lokalizacji. Rozumiemy przez nią szczegółowe
rozpatrywanie ogólnie przyjmowanych dotąd pojęć. Dostępność siły roboczej, nie jest już
wystarczająca. Inwestorzy pytają o kwalifikacje i pogłębiają pytanie o umiejętności w zakresie
tej, czy innej branży. Psychika pracownika, jego nastawienie do pracy, możliwość poświęceń,
należą do zagadnień coraz częściej rozpatrywanych w kontekście naboru kadry pracowniczej
(Michalska-Sabal i in. 2014; Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II 2015). Podobnie
szczegółowo należy już rozpatrywać kolejne czynniki (np. bliskość granicy, to: odległość, czas
dojazdu, rodzaj transportu).
Wniosek czwarty to utrzymujące się, a nawet zwiększające znaczenie tzw. miękkich
czynników lokalizacji. Na omawianym wykresie do takich czynników zaliczyć można jakość
obsługi w urzędzie, nastawienie ludności i władz lokalnych do inwestorów. Okazuje się, że lista
takich czynników, które nie są stricte związane z działalnością firmy i nie są łatwe do
skwantyfikowania, wydłuża się, a w pewnych okolicznościach takie cechy gminy, jak: obecność
szkół podstawowych z językiem obcym i jakość nauczania w nich; możliwości spędzania
wolnego czasu; jakość kapitału społecznego, mogą zadecydować o konkretnej inwestycji.
Ostatni wniosek, który wymaga podkreślenia, to dawno zauważalny fakt, że czynniki
lokalizacji ulegają zmianom (Dunning 1981; 2008). Z zaprezentowanej palety czynników, które
uwzględniono 18 lat temu, można mieć dziś wątpliwości co do takich cech, jak: „łączność
i telekomunikacja”.

1.3.

Jaka działka i dla kogo?

Okres transformacji gospodarczej, a także ostatnie lata pozwalają wyłonić obszary
szczególnego zainteresowania władz lokalnych w kontekście rozwoju gospodarczego,
niezależnie od sytuacji, w jakiej te gminy się znajdują. W tym miejscu warto podkreślić, że
województwo wielkopolskie – w ujęciu dynamicznym, na poziomie powiatów – charakteryzuje
się w zdecydowanej większości „stałą sytuacją przejściową” (Churski i in. 2014). Poznań wraz
z powiatem poznańskim, a także miasta Leszno, Konin i Kalisz zaliczane są do obszarów
stałego wzrostu, gdy wschodnie powiaty: słupecki, pleszewski, koniński, kolski i kaliski są
12
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w różnych kategoriach, ale generalnie „stagnacyjnych”3. Dokonując wyboru zagadnień pod
kątem tematu niniejszego opracowania, należy wymienić następujące zagadnienia:
•

przywiązywanie bardzo dużej roli do zewnętrznej pomocy publicznej – szczególnie tej
płynącej z budżetu UE. W skrajnie negatywnych przypadkach mowa jest
o „uzależnieniu się od środków unijnych”, ale należy doceniać fakt, że inwestycje
poczynione w okresie transformacji przyczyniły się do rozwoju wielu gmin, w tym do
podniesienia ich atrakcyjności inwestycyjnej (np. przełamanie peryferyjności
komunikacyjnej);

•

koncentracja na kapitale „nowym” – najczęściej utożsamianym z kapitałem
zagranicznym. Z jednej strony „zapatrzenie” w inwestorów zagranicznych wpływało na
konieczność sprostania ich oczekiwaniom, z drugiej zaś lokalni przedsiębiorcy krajowi
nie rozumieli i często dotąd nie rozumieją, dlaczego systemy zachęt dotyczą tylko
nowych firm, a nie wszystkich (tym bardziej, że lokalne firmy działają na danym terenie
od wielu lat, budując potencjał rozwojowy gmin);

•

utożsamianie możliwości rozwojowych z „wolnymi terenami inwestycyjnymi”. Skutkuje
to przesuwaniem granic miast, które czują się „zablokowane” ze względu na brak
terenów, co prowadzi często do konfliktów przestrzennych. Trudno jest zmienić ten
sposób myślenia, ponieważ alternatywą dla niego jest koncentracja na zasobach
wewnętrznych gminy (firmy już działające, czasem „resztki terenów inwestycyjnych”),
a także odmienne podejście do sąsiednich gmin. Wzmacnianie zasobów
wewnętrznych wymaga sieciowania i przenoszenia aktywności władz lokalnych
z relacji władze – inwestorzy, na relacje przedsiębiorcy – przedsiębiorcy – władze
lokalne, w których rola władz samorządowych jest znacznie mniej spektakularna (nowi
inwestorzy są bardziej widoczni dla wyborców niż poprawa konkurencyjności
konkretnej firmy, która już na terenie gminy była zlokalizowana).

Powyższe stwierdzenia, oraz zaprezentowane w pierwszej części rozdziału trendy
w przepływach kapitału i aktywności inwestorów, pozwalają nakreślić problem terenów
inwestycyjnych w szerszym kontekście:
•

posiadanie wolnej działki inwestycyjnej jest tylko jednym z wielu czynników, które
mogą przyczynić się do zachęcenia inwestora;

•

inwestor to potencjalnie każdy przedsiębiorca, niezależnie z jakiego kraju pochodzi,
a szczególnie ważni są ci, którzy od lat znają uwarunkowania działalności w danej
gminie – lokalni przedsiębiorcy (Jarczewski 2011c);

•

teren inwestycyjny, jeśli ma być sprzedany, musi spełniać kryteria często specyficzne
dla konkretnej branży. Dlatego warto zastanowić się, czy oferowana działka jest po
prostu „na sprzedaż”, czy też chcemy poprzez jej sprzedaż zachęcić inwestora, który
będzie wpisywał się w wizję rozwojową gminy. Wymaga to zarówno podejścia
strategicznego, jak i wysokiej profesjonalizacji ze strony konkurujących samorządów.

3

Autorzy badania wyróżnili m.in.: obszary przejściowe z tendencją do stagnacji, obszary stagnacji oraz obszary stałej
stagnacji.
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Warto na zakończenie przytoczyć wyniki ogólnopolskiego badania opinii władz
lokalnych, które pozwalają budować pewien optymizm w obszarze władze lokalne –
przedsiębiorcy (Wykres 6).
Wykres 6. Oczekiwania władz lokalnych w Polsce wobec inwestorów (% odpowiedzi, n=529)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dziemianowicz 2016

Szczególnie ważna wydaje się pozycja odpowiedzi o staraniach przyciągania każdego
inwestora (niezależnie od faktu, iż są to deklaracje). Interpretacja takiego wyniku nie może być
jednoznaczna. Część z tych gmin w rzeczywistości wskazuje na swój brak preferencji, inna
część na desperację. Badania pokazują, że najsilniejsze samorządy zdecydowanie częściej
niż inne, wskazują bardzo konkretne oczekiwania wobec potencjalnych inwestorów.
Warto również podkreślić, że na piątym miejscu, ale ze znacznie niższym odsetkiem
wskazań znalazła się odpowiedź, iż władze lokalne oczekują inwestora, który kupi teren
inwestycyjny oferowany przez gminę (przy czym suma odpowiedzi „tak” i „raczej tak” daje
wartość ponad 65%). Wiedząc, że nie wszystkie samorządy dysponują konkretnymi działkami
można powiedzieć, że przywiązanie do atutu, jakim jest teren inwestycyjny jest wciąż duże.
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2. Metodyka badania
Klaudia Peszat, Jan Charkiewicz
Głównym celem przeprowadzonego badania było określenie dostępności oraz
uwarunkowań rozwoju i wykorzystania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim.
Celowi temu było podporządkowanych kilka celów szczegółowych:
1. Analiza zasobów terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, tj.
uwarunkowań rozmieszczenia i wykorzystania istniejących dostępnych, a także
potencjalnych terenów inwestycyjnych.
2. Identyfikacja wagi i znaczenia poszczególnych cech terenów inwestycyjnych na tle innych
czynników lokalizacji gospodarczej.
3. Rozpoznanie aktywności samorządów lokalnych na rzecz rozwoju oferty inwestycyjnej,
w tym przygotowania terenów inwestycyjnych.
4. Określenie potrzeb w zakresie tworzenia i rozwoju, w tym uzbrajania terenów
inwestycyjnych, w kontekście bieżących prac nad realizacją Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
5. Identyfikacja związków między koncentracją oraz
inwestycyjnych a uwarunkowaniami rozwoju lokalnego.

wykorzystaniem

terenów

6. Sformułowanie rekomendacji eksperckich w kontekście efektywnego monitorowania
rozwoju terenów inwestycyjnych.
7. Sformułowanie rekomendacji eksperckich dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w kontekście realizacji bieżących i przyszłych polityk, w tym strategii rozwoju
województwa w celu możliwie najefektywniejszego oddziaływania na rozwój regionu
w kontekście wspierania oferty inwestycyjnej.
W trakcie badania wykorzystano różnorodne metody i techniki badawcze:
1. Analiza danych zastanych (tzw. desk research) – przeprowadzono analizę materiałów
źródłowych dotyczących tematyki związanej z atrakcyjnością inwestycyjną województwa
wielkopolskiego, w tym dostępności terenów inwestycyjnych w województwie.
Wykorzystano do tego celu m.in. bazy terenów inwestycyjnych PAIiIZ, COI, SSE, inne
publiczne i prywatne bazy ofert inwestycyjnych, a także Krajowy System Informatyczny
SIMIK 2007-2013.
2. Analiza danych statystycznych – przeprowadzona przede wszystkim w oparciu o dane
Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji pozyskanych w ramach innych metod
badawczych (m.in. badania ankietowego samorządów lokalnych).
3. Analiza stron internetowych – analizie poddano strony internetowe wszystkich 226 gmin
województwa wielkopolskiego.
4. Wywiad kwestionariuszowy typu CAWI (Computer-Assisted Web Interview)
– przeprowadzono dwuetapowe badanie ankietowe wśród samorządów lokalnych
województwa wielkopolskiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec-październik
2016 r.
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5. Indywidualny wywiad pogłębiony/telefoniczny (Individual In-Depth Interview)
– przeprowadzono 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych i 38 wywiadów
telefonicznych z przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w województwie wielkopolskim.
Podczas doboru przedsiębiorstw do badania pod uwagę brane były następujące kryteria:
rok rozpoczęcia działalności na danym terenie / w strefie inwestycyjnej, profil działalności,
wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj kapitału, typ terenu, na którym ulokowały swoją
działalność firmy (SSE, SAG, park technologiczny, inkubator przedsiębiorczości oraz inny
typ terenu), rozmieszczenie przestrzenne w województwie. Indywidualne wywiady
pogłębione zostały przeprowadzone w następujących gminach: Murowana Goślina, Nowe
Skalmierzyce, Stare Miasto, Szamocin, Piła.
6. Indywidulany wywiad pogłębiony z władzami lokalnymi (Individual In-Depth Interview)
– przeprowadzony w 5 gminach województwa: Gostyń, Murowana Goślina, Nowe
Skalmierzyce, Stare Miasto, Szamocin (każda z tych gmin znajduje się w innym
podregionie województwa wielkopolskiego).
Istotnym elementem badania były ankiety skierowane do samorządów lokalnych, które
wysyłane były w dwóch etapach. W I etapie badania ankietowego wzięło udział 191
samorządów gminnych (zwrot na poziomie 85%), zaś w II – 182 (zwrot na poziomie 81%)4.
Wyniki przeprowadzonego badania są reprezentatywne dla województwa wielkopolskiego
zarówno pod względem rodzaju gminy i wielkości mierzonej liczbą ludności (Tabela 1), jak
i rozmieszczenia przestrzennego (Mapa 3). W opisywanej próbie reprezentowane są wszystkie
powiaty województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem miasta Poznań.

Tabela 1. Struktura gmin, które wzięły udział w I i II etapie badania ankietowego

II etap

Rzeczywisty
udział danego
obszaru
w ogóle gmin
w województwie

8,4

7,1

8,4

82,8

41,9

42,3

41,2

80,1

49,7

50,5

50,4

0,5

0,9

% gmin danego obszaru

% ogółu odpowiedzi

Struktura
I etap

II etap

I etap

miejskie

84,2

68,4

miejsko-wiejskie

86,0

wiejskie

83,3

powyżej 100 tys.

50,0

50,0

51-100 tys.

100,0

100,0

2,6

2,7

2,2

21-50 tys.

92,6

88,9

13,1

13,2

11,9

11-20 tys.

88,9

85,2

25,1

25,3

23,9

80,4

48,2

Rodzaj gminy

Wielkość gminy

5-10 tys.

86,0

poniżej 5 tys.

64,5

0,5

64,5
10,5
Źródło: Opracowanie własne

4

47,3

47,3

11,0

13,7

Informacje dotyczące realizowanej polityki proinwestycyjnej drogą elektroniczną otrzymano również od Gminy
Baranów.
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Mapa 3. Rozmieszczenie przestrzenne gmin, które wzięły udział w badaniu ankietowym

Źródło: Opracowanie własne

Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2010-2016. Należy jednak zastrzec, że rok 2016
był uwzględniony w miarę dostępności pełnych statystyk publicznych (głównie GUS).
W przypadku innych źródeł były analizowane najświeższe dostępne dane.
Zakres przestrzenny analizy obejmuje obszar województwa wielkopolskiego (w podziale
na gminy), a tam gdzie było to możliwe i zasadne przeprowadzono porównania z innymi
województwami.
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3. Koncepcje terenów inwestycyjnych w świetle doświadczeń
na świecie i w Polsce
Adam A. Ambroziak

3.1.

Tereny inwestycyjne

Inwestycje realizowane w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
(dalej inwestycje)5 są jednym z istotniejszych stymulatorów rozwoju i wzrostu gospodarczego
w regionie. Jednakże z ich realizacją związane są nie tylko korzyści w postaci nowych miejsc
pracy, aktywizacji społeczeństwa, napływu nowych technologii, czy też możliwości wejścia
lokalnych firm w łańcuch wartości dodanej i ekspansję na inne rynki. Rezultatem ich działania
są również tzw. negatywne efekty zewnętrzne, których uciążliwość dla mieszkańców może być
bardzo duża zarówno z punktu widzenia jakości życia, jak i cen nieruchomości (hałas,
zanieczyszczenie środowiska, zmiana krajobrazu, zatory drogowe). W konsekwencji przyjmuje
się często, iż tereny przeznaczone pod tego rodzaju inwestycje powinny być wydzielone od
tych przeznaczonych pod mieszkalnictwo, działalność usług o niskim poziomie uciążliwości lub
rolnictwo. Stąd też w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy
zwykły precyzyjnie określać obszary, które w odróżnieniu od przeznaczonych pod
mieszkalnictwo, rolnictwo oraz usługi o niskim poziomie uciążliwości, obejmują tereny
dedykowane do prowadzenia działalności gospodarczej (usługowej i produkcyjnej).
W konsekwencji, z każdą aktywnością gospodarczą wykraczającą poza możliwość jej
prowadzenia na terenach mieszkalnych, rolniczych lub przeznaczonych do świadczenia mało
uciążliwych usług (w tym przede wszystkim publicznych) wiąże się pojęcie terenów
inwestycyjnych.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć bardzo wiele prób sformułowania terminu
i określeń terenów inwestycyjnych. Liczne badania przeprowadzane przez samorządy
regionalne i lokalne dotyczące terenów inwestycyjnych w ostatnich latach pokazują jak
różnorodne są podejścia poszczególnych zespołów badaczy do tego zagadnienia.
W województwie łódzkim władze lokalne definiowały tego rodzaju obszary jako strategiczne
z punktu widzenia rozwoju gmin (BPPWŁ 2014). Na Dolnym Śląsku (Raport z badania…, 2014)
do analizy terenów inwestycyjnych (generalnie nie sprecyzowano żadnych cech
specyficznych, które muszą one posiadać) włączono inkubatory i parki technologiczne.
Natomiast w województwie zachodniopomorskim inwentaryzację terenów przeprowadzono
w podziale na specjalne strefy ekonomiczne, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne,
inkubatory przedsiębiorczości, strefy przemysłowe utworzone przez samorządy lokalne oraz
strefy aktywności gospodarczej (SAG) utworzone przez inne podmioty (jedynie te, które zostały
wskazywane przez samorządy gminne jako uzupełnienie gminnej oferty inwestycyjnej)
(Abramik M., Abramik W. 2015). W kompleksowym badaniu terenów inwestycyjnych polskich
miast zrealizowanym przez zespół badaczy z Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu
Rozwoju Miast przyjęto natomiast za podstawową jednostkę badawczą – strefę inwestycyjną,
5

Z analizy wyłączono inwestycje np. w mieszkalnictwo, usługi publiczne, w tym szpitale i szkoły oraz rolnictwo.
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którą zdefiniowano jako gospodarczą enklawę o odmiennych warunkach gospodarczych,
odpowiednio przygotowaną pod względem infrastrukturalnym, w której funkcjonują
przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z przywilejów
gospodarczych oferowanych przez państwo lub władze lokalne, zarządzaną przez władze
publiczne bądź podmioty z nimi powiązane prawnie i finansowo (np. spółki komunalne) (Dej
2016). Należy jednakże zauważyć, że z pojęciem terenu inwestycyjnego niekoniecznie musi
wiązać się jakakolwiek interwencja władz lokalnych czy centralnych w postaci wprowadzania
specjalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
W związku z brakiem jednoznacznej definicji i systematyki terenów inwestycyjnych,
gminy w sposób dość dowolny wprowadzają własne klasyfikacje podporządkowane specyfice
i charakterowi dotychczasowego lub zamierzonego wykorzystywania określonych gruntów.
W przypadku terenów inwestycyjnych najczęściej pojawiają się sformułowania
wielofunkcyjnych terenów usługowo-składowo-produkcyjnych lub po prostu terenów
działalności produkcyjno-usługowej. Wspomniane obszary mogą należeć zarówno do
jednostki samorządu terytorialnego albo związku komunalnego, Skarbu Państwa,
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jak też podmiotów prywatnych (fizycznych
i prawnych). O charakterze terenu decyduje jego przeznaczenie, a z punktu widzenia władz
lokalnych, możliwości jego zagospodarowania. Zakładając racjonalne działanie władz
lokalnych, są one zainteresowane możliwie pełnym wykorzystaniem terenów inwestycyjnych
(przede wszystkim tych, znajdujących się w ich gestii) w celu zapewnienia rozwoju społecznogospodarczego.
Biorąc pod uwagę stopień zagospodarowania oraz stosunki właścicielskie można
wyróżnić trzy kategorie terenów inwestycyjnych:
•

niezagospodarowane tereny produkcyjno-usługowe należące do jednostki samorządu
terytorialnego lub związku komunalnego,

•

niezagospodarowane tereny produkcyjno-usługowe należące do (lub będące
w dzierżawie wieczystej) innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego lub
związku komunalnego,

•

zagospodarowane tereny produkcyjno-usługowe należące do (lub będące
w dzierżawie wieczystej) innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego lub
związku komunalnego.

Bazując na bogatej literaturze przedmiotu (specjalistycznej oraz raportach z badań
realizowanych przez inne zespoły badawcze), a także realizując cel niniejszej ekspertyzy
przyjęto, że terenem inwestycyjnym jest oferowany inwestorowi obszar przeznaczony
pod działalność gospodarczą o charakterze zarówno produkcyjnym, w tym
przetwórczym, jak i usługowym, w tym logistycznym (brano pod uwagę zarówno tereny
komunalne, jak i należące do innych właścicieli publicznych i prywatnych). Badanie nie
obejmowało natomiast terenów przeznaczonych pod działalność rolniczą, budownictwo
mieszkaniowe i usługi rekreacyjno-turystyczne. W przypadku gdy dany teren nie stanowił
jeszcze oferty inwestycyjnej danej gminy uznawany był za potencjalny teren inwestycyjny
(obszar planowany do zagospodarowania pod działalność gospodarczą). W badaniu tereny
inwestycyjne podzielone zostały również na tereny uzbrojone, tj. takie, które posiadają
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istniejący dostęp do drogi publicznej, podłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej
oraz kanalizacyjnej, i nieuzbrojone (bez dostępu do czterech, wymienionych wyżej, rodzajów
infrastruktury technicznej).
Ze względu na typ bezpośrednich inwestycji zagranicznych dokonano także podziału na
dwa typy terenów: greenfield – obszar niezabudowany, na którym powstanie nowa inwestycja
oraz brownfield, czyli obszar, na którym istnieje zabudowa lub hale magazynowe.
W przypadku wszystkich terenów inwestycyjnych, władze lokalne mają wpływ poprzez
uchwalanie MPZP oraz inwestycje samorządowe (drogi, szkoły) na atrakcyjność inwestycyjną
terenu oraz intensywność, charakter potencjalnych inwestycji i prowadzonej tam działalności
gospodarczej. Jednakże jedynie w przypadku niezagospodarowanych terenów produkcyjnousługowych należących do jednostki samorządu terytorialnego lub związku komunalnego, ze
względu na prawa własności, władze lokalne mogą mieć realny wpływ na kształtowanie
przyszłych inwestycji. W konsekwencji wszystkie wymienione wyżej obszary można nazwać
SAG, jednakże władzom lokalnym powinno przede wszystkim zależeć na aktywizacji tych
pierwszych.
Wachlarz instrumentów, jakimi dysponują władze lokalne w celu pobudzenia
przedsiębiorczości lub przyciągnięcia inwestycji jest bardzo szeroki, gdyż lista czynników
branych pod uwagę przez przedsiębiorców przy decyzjach o lokalizacji inwestycji jest bardzo
długa. Jednakże koncentrując się na możliwych bezpośrednich działaniach gmin można
wymienić trzy główne formy interwencji:
•

posiadanie na swoim obszarze specjalnych stref ekonomicznych,

•

oferowanie prostych ulg podatkowych (od podatku od nieruchomości),

•

udział
w
skomplikowanych
technologicznych i naukowych.

3.2.

przedsięwzięciach

parków

przemysłowych,

Pojęcie uprzywilejowanych stref gospodarczych6

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne definicje i przykłady funkcjonowania
uprzywilejowanych obszarów gospodarczych ukierunkowanych na pozyskiwanie inwestycji
poprzez oferowanie różnorakich zachęt. Z punktu widzenia prawa uprzywilejowane strefy
gospodarcze są zaliczane do szerokiej kategorii, jaką jest obszar specjalny, nazywany także
obszarem specjalnej regulacji prawnej, strefą ochronną lub po prostu strefą specjalną. Strefa
taka to obszary państwa wyodrębnione dla różnych celów i poddane szczególnym przepisom
prawnym, wprowadzającym selektywne przywileje (warunki korzystniejsze, w porównaniu do
pozostałej części kraju, np. formalnoprawne, finansowe w postaci wakacji podatkowych,
zwolnień lub ulg od podatku dochodowego, zwolnień celnych, uproszczeń procedur celnych
w stosunku do towarów i materiałów eksploatowanych i importowanych do strefy, redukcji lub
zwolnień z opłat lokalnych, uproszczeń wymogów z zakresu rachunkowości, zastosowania
przyspieszonej amortyzacji, uproszczenia procedur administracyjnych, ułatwienia w transferze
dochodów z działalności w strefie) powiązane najczęściej z koniecznością spełnienia
6

Na podstawie i szerzej na ten temat: Ambroziak 2009.
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dodatkowych warunków czy przestrzegania określonych ograniczeń (Klepacz A., Klepacz E.
1998, s. 351; Bladocha 2008, s.121). Chodzi tu z jednej strony o przyciągnięcie konkretnych
inwestorów do danego obszaru poprzez przyznanie im określonych preferencji. Z drugiej zaś
strony funkcjonowanie uprzywilejowanych stref gospodarczych zapewnia państwu większą
skuteczność nadzoru nad podmiotami korzystającymi z udzielonych przywilejów (Lang 1997,
s. 127, Biernat 2006, s. 7-8).
Praktyka światowa pokazuje, że warunkami tworzenia i efektywnego funkcjonowania
uprzywilejowanych stref gospodarczych są:
•

stabilność polityczna w kraju i regionach, w których tworzone są strefy,

•

stabilne prawo określające m.in. ekonomiczne, socjalne, administracyjne, finansowe,
podatkowe i inne prawa stref,

•

odpowiednie warunki naturalno-geograficzne, w tym umiejscowienie, bliskość szlaków
transportowych, sąsiedztwo, zasoby agrarno-klimatyczne,

•

dobrze rozwinięta infrastruktura łączności, transportu oraz socjalna,

•

rozwinięta infrastruktura komercyjna w zakresie obsługi przedsiębiorców strefowych,
w tym banki, firmy konsultingowe i prawne, audytorskie oraz transportowe,

•

istnienie efektywnej struktury zarządzania administracyjnego strefami (Gonczarow,
Sbitniew 2000, s.29).

Zarówno cel, jak i zakres działalności w uprzywilejowanych strefach gospodarczych
znacząco zależą od państwa, w którym strefy te zostały zlokalizowane. Szczególnie na
początku ich powstawania chodziło o przyciągnięcie inwestorów poprzez zapewnienie
bezcłowego handlu z zagranicą (np. w Singapurze). W przypadku państw transformujących
gospodarki (np. Korea Południowa, Malezja, Tajlandia, Polska w latach 90.) strefy służyły do
ukierunkowania polityki gospodarczej rządów poszczególnych państw na bardziej otwartą,
a mniej protekcjonistyczną. W ten sposób uprzywilejowane strefy gospodarcze stanowiły
pierwszy krok do bardziej efektywnego zintegrowania państwa z gospodarką światową
(Jayanthakumaran 2003, s. 52).
Jak wskazuje Brdulak (1998), uprzywilejowane strefy gospodarcze służą przede
wszystkim do stymulowania rozwoju pożądanych dziedzin wytwórczości, likwidacji różnic
w rozwoju regionalnym oraz kreowania powiązań gospodarczych danego kraju z zagranicą,
a zwłaszcza do poprawy jego salda handlowego i płatniczego. Uprzywilejowane strefy
gospodarcze mogą być również wykorzystane w charakterze środka polityki przemysłowoinnowacyjnej, co jest zdeterminowane istniejącym poziomem rozwoju ekonomicznospołecznego. Odgrywa on kluczową rolę przy określaniu celów, korzyści oraz modelu
tworzonej strefy. Uprzywilejowane strefy gospodarcze można też traktować jako narzędzie
polityki inter- i intraregionalnej, służącej do przyspieszenia poziomu rozwoju gospodarczego
i społecznego konkretnego obszaru kraju. Wynika to z założenia, że każda inwestycja
przyczyniająca się do wzrostu zatrudnienia bądź rozwoju regionu lub przedsiębiorstw
wymagających restrukturyzacji jest pożądana z punktu widzenia rozwoju danego obszaru
(Nelec, Prusek 2006, s. 28).
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Tu jednakowoż pojawia się kwestia decydenta odnośnie do uprzywilejowanych stref
ekonomicznych. To co może być celem i przesłanką tworzenia strefy na poziomie krajowym
niekoniecznie musi odzwierciedlać zamierzenia władz lokalnych. Abstrahując od podziałów
politycznych między władzami centralnymi a regionalnymi (lokalnymi), warto podkreślić fakt,
że podczas gdy te pierwsze działają na rzecz efektów dla całego państwa, te drugie skupione
są na zapewnieniu pozytywnych efektów na poziomie regionalnym. Wygrywa w tym przypadku
wyborcza koniunktura regionalna. Dopóki chodzi jedynie o spadek bezrobocia poprzez wzrost
zatrudnienia cele obu centrów decydenckich są spójne. Jednakże, kiedy dochodzi do dyskusji
o np. zakresie lub intensywności inwestycji (czasami uciążliwej dla obecnych mieszkańców lub
też niespełniającej ich oczekiwań odnośnie do poziomu zatrudnienia, wynagrodzenia czy też
innych pozytywnych efektów zewnętrznych – wybudowanie drogi, boiska, parku) wówczas cele
przyjęte przez władze centralne przestają być podzielane przez władze regionalne (lokalne).
Ma to szczególne znaczenie w przypadku specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce,
które co prawda powoływane są przez organy centralne, ale jednakże z wydatnym
zaangażowaniem i co najmniej akceptacją władz lokalnych/regionalnych.
W miarę rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego oraz zmian lokalnych potrzeb formy
i funkcje stref ekonomicznych podlegały ewolucji. W zasadzie od początku XX w. obszary
uprzywilejowane tworzono głównie na potrzeby handlu (wolnocłowe strefy handlowe). Dopiero
w połowie XX stulecia wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu i usług oraz narastającą
globalizacją ekonomiczno-społeczną powstało zapotrzebowanie na inne formy stref
uprzywilejowanych (przetwórcze/specjalne strefy ekonomiczne, eksportowe strefy
przemysłowe). W dalszej kolejności wzrost znaczenia wiedzy i informacji, a także wyścig
technologiczny powodują, że w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się kolejne formy stref
uprzywilejowanych – technoparki przemysłowe i naukowe (Krzak 2008, s. 70). Wraz
z rozwojem nowych technologii strefy ewoluowały z pojedynczych obszarów przemysłowych
do obszarów, w których są zlokalizowane usługi wysokich technologii oraz parki naukowe,
strefy usług finansowych, centra logistyczne i turystyczne tereny hotelowe (International
Labour Office 2003).

3.3.

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
3.3.1.

Uwarunkowania tworzenie SSE

SSE w Polsce są przykładem uprzywilejowanych stref gospodarczych. Funkcjonują one
na podstawie Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(ustawa o s.s.e.). Zgodnie z ustawą SSE to „wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium
Polski, na terenie której może być prowadzona działalność gospodarcza”. W ustawie określono
wiele celów ich działania, w tym: rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej,
rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie
w gospodarce narodowej, rozwój eksportu, zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych
wyrobów i świadczonych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego,
tworzenie nowych miejsc pracy, zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych
z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej. Ostatnio jednak głównym uzasadnieniem
powołania większości SSE było i jest jedynie dążenie do redukcji lokalnego bezrobocia
strukturalnego.
22

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UWARUNKOWANIA ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Strefy powołane zostały w latach 1995-1997 przez Radę Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw gospodarki. Z ekonomiczno-administracyjnego punktu widzenia
utworzenie nowej strefy – w przeciwieństwie do objęcia nowych obszarów istniejącym
zarządem – wymagałoby poniesienia wysokich kosztów. W konsekwencji obecnie nie ma
potrzeb tworzenia nowych, gdyż w zasadzie od samego początku dopuszczano możliwość
włączania i wyłączania gruntów (tworząc tzw. podstrefy w ramach istniejących stref), jednakże
tak, aby łączny obszar wszystkich stref nie przekroczył 25 tys. ha (według danych na dzień
31 grudnia 2015 r. łączna powierzchnia obszarów objętych SSE wyniosła 19 836,9 ha)
(Ministerstwo Rozwoju 2015).
Proces ustanawiania SSE może być rozpoczęty pod warunkiem przedstawienia przez
inicjatorów, tj. władze lokalne, organy samorządowe czy grupy społeczne, następujących
dokumentów: uzasadniony wniosek inicjującego, założenia funkcjonowania podstrefy, zgoda
rady właściwej gminy oraz opinia wojewody, deklaracja intencji inwestycyjnych
potwierdzających w zadowalającym stopniu zasadność tworzenia strefy oraz zgoda
zarządzającego strefą. Natomiast w ramach istniejących SSE jest możliwość tworzenia
podstref na terenie całego kraju. Są one ustanawiane przez Radę Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu opinii
zarządu województwa oraz zgody rady gminy właściwej na położenie strefy. Zmiany granic
poszczególnych SSE dokonywane są w drodze rozporządzenia. Podstrefy SSE w Polsce
zlokalizowane są głównie na terenie miast na prawach powiatu oraz gmin miejskich. Na terenie
gminy może znajdować się więcej niż jeden teren włączony do strefy, jak również działać
więcej niż jedna SSE.
Od momentu wejścia w życie ustawy o s.s.e. z 1994 r. utworzono w Polsce 15 SSE
i dwa parki technologiczne na terenach charakteryzujących się wysokim bezrobociem
strukturalnym lub na obszarach, na których była prowadzona restrukturyzacja przemysłu
(obecnie funkcjonuje 14 SSE). Każde z rozporządzeń ustanawiających SSE określa obecnie
jedynie granice przestrzenne strefy, zarządzającego strefą, wydłużony, w stosunku do
pierwotnych planów, okres, na jaki ustanawia się strefę (obecnie do 31 grudnia 2026 r.). Jeśli
chodzi o zasady funkcjonowania, to w związku z uznaniem preferencji oferowanych w SSE za
regionalną pomoc inwestycyjną i koniecznością zapewnienia zgodności z prawem UE,
w rozporządzeniu Rady Ministrów7 określono rodzaje działalności gospodarczej, na które nie
jest wydawane zezwolenie, maksymalne wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy ze
strefy, warunki jej udzielenia, w tym koszty kwalifikowane oraz sposób ich dyskontowania.
Co do zasady podstrefy tworzone są na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa, JST albo związku komunalnego, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa albo
zarządzającego (w przypadku tych dwóch ostatnich podmiotów nieruchomość może być
w użytkowaniu wieczystym). Strefą można obejmować także grunty stanowiące własność lub
użytkowanie wieczyste innych podmiotów, tzw. grunty prywatne, w przypadku gdy spełnione

7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref
ekonomicznych, Dz.U. 2015.465 t.j.
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jest co najmniej jedno z kryteriów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów8. I tak
w przypadku kryterium bezrobocia progi dotyczące liczby nowych miejsc pracy i wysokości
nakładów inwestycyjnych w związku z realizacją inwestycji na gruncie prywatnym objętym
strefą zależne są od stopy bezrobocia w danym powiecie, w przypadku spełnienia kryterium
innowacyjności przedsiębiorca jest zobowiązany do utworzenia 30 nowych miejsc pracy
i realizacji inwestycji w kwocie co najmniej 20 mln zł, w przypadku kryterium sektora usług
nowoczesnych w ramach inwestycji powinno zostać utworzonych od 50 do 150 nowych miejsc
pracy lub zainwestowanych od 10 lub 20 mln zł, natomiast w przypadku kryterium niezbędności
obszaru dopuszcza się włączenie do strefy terenu o powierzchni nie większej niż 2 ha,
niezbędnego do pełnej realizacji rozpoczętej na terenie strefy inwestycji.
3.3.2.

Rozkład terytorialny SSE

Konsekwencją możliwości włączania nowych obszarów do SSE jest możliwość
obejmowania strefami gruntów wskazywanych przez inwestorów, co stoi w sprzeczności
z koncepcją planowania polityki regionalnej zarówno prowadzonej na szczeblu centralnym, jak
i lokalnym. Dla gminy inwestycja staje się niejednokrotnie celem samym w sobie, a nie jednym
z czynników wpływających na rozwój regionu zgodnie z wcześniej przyjętą koncepcją. W ten
sposób – bez pogłębionej analizy potrzeb regionu i oceny wpływu inwestycji na jego rozwój
i zatrudnienie – strefami są obejmowane nowe obszary Polski. Ponadto czasami dochodzi do
konkurencji między gminami zabiegającymi o inwestora i inflacji oferowanych korzyści, w tym
finansowych, które niekoniecznie zostaną zrównoważone korzyściami płynącymi
z ewentualnej SSE. Również w wymiarze krajowym „podążanie SSE za inwestorami” nie służy
racjonalnej lokalizacji inwestycji w Polsce i wspieraniu najsłabszych regionów. Jest wiele
przypadków ustanawiania podstref w relatywnie dobrze rozwiniętych aglomeracjach miejskich,
co powoduje osłabienie słabszych i biedniejszych gmin w rywalizacji o inwestorów.
Istotną kwestią lokalizacji SSE w Polsce jest ich obecne rozproszenie na terenie kraju.
Na takie rozmieszczenie stref miały wpływ zarówno pierwotne zróżnicowanie warunków
działalności w poszczególnych strefach, częste i radykalne zmiany obszarów, jak i modyfikacje
przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie SSE. Na dzień 31 grudnia 2015 r.
czternaście SSE obejmowało tereny zlokalizowane w 173 miastach i 248 gminach. W związku
z tym, iż nigdy nie obowiązywało formalne przyporządkowanie stref do konkretnych regionów
Polski, w efekcie swobodnego działania spółek zarządzających strefami w województwie
wielkopolskim zlokalizowanych jest wiele podstref pięciu SSE:
•

Pomorskiej SSE z obszarami w miastach: Czarnków, Piła;

•

Łódzkiej SSE z obszarami w miastach: Koło, Kalisz, Turek, oraz w gminach: Nowe
Skalmierzyce, Przykona, Ostrzeszów;

•

Wałbrzyskiej SSE „Invest-Park” z obszarami w miastach: Kalisz, Leszno, oraz
w gminach: Jarocin, Kościan, Krotoszyn, Książ Wielkopolski, Rawicz, Śrem, Września;

8
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie
niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną, Dz.U.2015.1473 t.j.
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•

Kostrzyńsko-Słubickiej SSE z obszarami w miastach: Gniezno, Poznań, Wągrowiec,
oraz w gminach: Buk, Chodzież, Krobia, Kwilcz, Nowy Tomyśl, Przemęt, Swarzędz,
Stęszew, Śmigiel, Wronki;

•

Kamiennogórskiej SSE Małej Przedsiębiorczości z obszarem w mieście Ostrów
Wielkopolski.

Z jednej strony, rozproszenie stref uniemożliwia prowadzenie spójnej, scentralizowanej
polityki regionalnej nastawionej na lokowanie inwestorów w ściśle określonych regionach (np.
najsłabiej rozwiniętych). Jednak z drugiej strony pozwala aktywizować wszystkie władze
lokalne w kraju i nie dyskryminuje gmin znajdujących się w województwach relatywnie lepiej
rozwiniętych. Z punktu widzenia inwestorów system ten też jest lepszy, gdyż zapewnia
możliwość inwestycji w takim regionie, który oferuje optymalne warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej (w tym dostęp do sieci transportowej, usług biznesowych,
pracowników o kwalifikacjach zgodnych z potrzebami firmy).
3.3.3.

Zachęty inwestycyjne w SSE

Główną zachętą inwestycyjną oferowaną w ramach SSE jest ulga od podatku
dochodowego. Na podstawie art. 12 ustawy o s.s.e. dochody uzyskane z działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia przez osoby prawne lub
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego.
Istnieją dwa tytuły uzyskania zwolnienia: a) realizacja nowej inwestycji oraz b) tworzenie
nowych miejsc pracy.
W związku z tym, że wspomniane zwolnienia od podatku dochodowego stanowią pomoc
publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej muszą one
spełniać szczegółowe rozwiązania prawne przewidziane w Wytycznych w sprawie pomocy
regionalnej9, w tym odnośnie do: a) zakresu dopuszczalnej działalności gospodarczej
(zamknięta lista negatywna), b) wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (zamknięta
lista pozytywna), c) algorytmu dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy na dzień
wydania zezwolenia, oraz d) pułapów maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej.
Wspomniane pułapy wprowadzane są w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego
regionu na poziomie NUTS 2 w stosunku do średniej PKB per capita w UE10 (w Polsce są to
województwa, z wyjątkiem Mazowsza, gdzie uwzględniono poziom powiatów oraz osobno
potraktowano m.st. Warszawę). W konsekwencji wielkość inwestycyjnej pomocy regionalnej
udzielonej w formie zwolnienia od podatku dochodowego w SSE nie może przekroczyć
maksymalnego pułapu określonego dla danego województwa (im słabiej rozwinięte – tym
wyższy poziom dopuszczalnej pomocy), tj. od 25% do 50% kosztów kwalifikowanych
(odpowiednio inwestycyjnych lub zatrudnienia, w zależności od wybranego przez
przedsiębiorcę tytułu wsparcia). Dla inwestorów, którzy uzyskają zezwolenie na działalność
w SSE zlokalizowanych w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020 maksymalne
9

Komisja Europejska, Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, (2013/C 209/01).
Komisja Europejska, Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Pomoc państwa nr SA.37485 (2013/N) – Polska,
C(2014) 865 final.

10
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dopuszczalne pułapy wynoszą: 25% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużego
przedsiębiorcy, 35% dla średniego i 45% dla małego. Dla realizacji dużego projektu
inwestycyjnego o wartości ponad 50 mln euro ustalana jest maksymalna pomoc wg wzoru
zawartego w rozporządzeniu w sprawie mapy pomocy regionalnej11.
Należy jednakże zwrócić uwagę na charakter środka pomocowego. W związku z tym, iż
jest to zwolnienie od podatku dochodowego, przedsiębiorca czerpie finansowe korzyści nie
w początkowej fazie działalności w strefie, kiedy rozpoczyna inwestycję czy też tuż po
uruchomieniu sprzedaży, a jedynie wówczas, gdy jego przychód przewyższa ewentualne
straty.
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE stanowi podstawę do
korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przede wszystkim przedmiot działalności
gospodarczej oraz warunki prowadzenia tej działalności, które muszą być spełnione przez
przedsiębiorcę, aby wspomniane wsparcie było udzielane. Obligatoryjne warunki, które muszą
być określone w zezwoleniu, zgodnie z ustawą o s.s.e., to: a) warunek zatrudnienia przy
prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby
pracowników, b) warunek dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji
o wartości przewyższającej określoną kwotę, c) termin zakończenia inwestycji, d) maksymalna
wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy,
e) wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o s.s.e. w przypadku, gdy inwestycja
będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów
innych niż wymienione w art. 5 ust. 1. tj. gruntach należących do Zarządzającego, Skarbu
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku komunalnego lub będących
w użytkowaniu wieczystym zarządzającego.
Na podstawie art. 16 ustawy o s.s.e. zezwolenie na działalność w strefie jest udzielane
oraz cofane lub zmieniane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po uprzednim
zasięgnięciu opinii zarządzającego strefą. Ustalenie przedsiębiorców, którzy uzyskują
zezwolenie, następuje w drodze przetargu lub rokowań podjętych na podstawie publicznego
zaproszenia w ramach precyzyjnie określonych kryteriów dla poszczególnych stref. Na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o s.s.e. minister właściwy do spraw gospodarki może w drodze
rozporządzenia powierzyć zarządzającemu udzielanie w jego imieniu zezwoleń oraz
wykonywanie w jego imieniu kontroli realizacji warunków zezwolenia – przy uwzględnieniu
potrzeby zapewnienia właściwego funkcjonowania strefy. Cofnięcie zezwolenia powoduje, że
przedsiębiorca, który je otrzymał, zostaje pozbawiony prawa do prowadzenia działalności
gospodarczej objętej zezwoleniem oraz oznacza obowiązek zwrotu pomocy publicznej, którą
uzyskał na podstawie tego zezwolenia. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o s.s.e. minister do
spraw gospodarki może, na wniosek przedsiębiorcy, po zasięgnięciu opinii zarządzającego
strefą, zmienić zezwolenie, przy czym zmiana nie może:
•

dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w zezwoleniu w dniu jego
udzielenia o więcej niż 20%,

11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata
2014-2020, Dz.U.2014.878.
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•

skutkować zwiększeniem pomocy publicznej,

•

dotyczyć spełnienia wymagań odnoszących się do inwestycji realizowanej na gruntach
stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o s.s e. SSE zarządzane są wyłącznie przez spółki akcyjne lub
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Skarb Państwa albo samorząd
województwa ma większość głosów. Na podstawie art. 8 ustawy o s.s.e. do zadań
zarządzającego należy prowadzenie – zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy
oraz przepisami prawa – działań zmierzających do rozwoju działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie SSE. Współpraca gmina-spółka zarządzająca strefą jest szczególnie
widoczna na wstępnym etapie tworzenia podstrefy i obsługi inwestorów. Jednakże dobra
kooperacja może przyczynić się do gospodarczego zdyskontowania mocnych stron układu
lokalnego (gminy i jej otoczenia) oraz wyeliminowania jego zagrożeń rozwojowych. Ponadto
takie współdziałanie powinno zapewnić, że interesy biznesowe inwestora i interesy gminy, jako
społeczności, zostaną uwzględnione. Należy zauważyć, że pewien ograniczony wpływ na
zarządzanie SSE mogą mieć także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na jej
terenie. Zgodnie bowiem z art. 11 ustawy o s.s.e. z 1994 r. podmioty gospodarcze mogą
powołać radę strefy w celu przedstawiania swoich niewiążących opinii czy postulatów.

3.4.

Ulgi w podatkach lokalnych

Oprócz współudziału w ustanawianiu podstref lub też oferowaniu nieruchomości
objętych systemem SSE gminy mogą zachęcać inwestorów poprzez stosowanie ulg
w podatkach lokalnych. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych12
rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe, m.in. inne niż wynikające
z ustawy o s.s.e. – np. ulgi od podatku od nieruchomości. W przypadku, gdy uchwała rady
gminy/miasta uwzględnia przepisy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości13, podlega ona wyłączeniu
grupowemu14 i nie wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej. Wspomniane warunki stanowią
bowiem jednocześnie kryteria oceny zgodności udzielanej pomocy publicznej z wymogami
unijnymi zawartymi w rozporządzeniu Komisji. Ponieważ jest to również regionalna pomoc
inwestycyjna, podobnie jak w przypadku standardowych zwolnień od podatku dochodowego
w SSE, warunki dotyczące zakresu podmiotowego, kosztów kwalifikowanych i intensywności
pomocy są w obu przypadkach identyczne. Rady gmin mogą jednak doprecyzować np.
wielkość inwestycji czy liczbę stworzonych nowych miejsc pracy jako minimalne kryteria
brzegowe do udzielania wspomnianej ulgi podatkowej. Należy jednak zauważyć, iż ulga
w podatku od nieruchomości może stanowić niewielki odsetek obrotów inwestora, zaś dla
gminy istotną część wpływów budżetowych. Zatem tego rodzaju decyzja powinna być

12

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U.1991 Nr 9, poz. 31 z późn. zm.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na
kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną, Dz.U.2015.174.
14
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 107 Traktatu, Dz.Urz. L 187/2014.
13
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poprzedzona szczegółową analizą kosztów i korzyści, w tym prawdziwych potrzeb
potencjalnego inwestora i realnych możliwości gminy.

3.5.

Parki przemysłowe i technologiczne w Polsce

Osobną, w stosunku do SSE, kategorią terenów inwestycyjnych w Polsce są parki
przemysłowe, technologiczne i naukowe. Udział gminy w takim przedsięwzięciu zależy od
formy prawnej, zakresu planowanej działalności, podmiotów je tworzących oraz potrzeb
i możliwości władz lokalnych. W konsekwencji gminy mogą współuczestniczyć
w przedsięwzięciu jako fundatorzy organizacji lub poprzez nieodpłatne dzierżawienie
nieruchomości, w tym budynków. Tego rodzaju inicjatywy mogą działać niezależnie lub
współistnieć ze SSE.
Obecnie, w związku z ukierunkowaniem na wprowadzanie nowych technologii,
w zasadzie nie wyróżnia się stricte parków przemysłowych w rozumieniu ustawy o finansowym
wspieraniu inwestycji. Definiowane one były jako zespół wyodrębnionych nieruchomości,
w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura
techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na
podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu
terytorialnego,
stwarzający
możliwość
prowadzenia
działalności
gospodarczej
przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim15. Częściej natomiast spotyka się różne
formy parków technologicznych i naukowo-technologicznych, gdzie oprócz zaangażowania
przedsiębiorców pojawiają się jednostki naukowe i uczelnie. Co do zasady, parki oferują
głównie usługi biznesowe w postaci doradztwa w tworzeniu i rozwoju firmy, pozyskiwania
środków zarówno krajowych, jak i europejskich, transferu technologii i czasami komercjalizacji
wyników badań naukowych, a także wsparcia w obsłudze administracyjno-biurowej. Parki
(obecnie bardziej naukowo-technologiczne niż czysto przemysłowe), które obecnie coraz
rzadziej powstają na obszarach postindustrialnych, choć to niewątpliwie ułatwia ich rozwój,
oferują dodatkowo wynajem posiadanych nieruchomości, głównie biurowych, w tym
z nowoczesną infrastrukturą IT, ale także specjalistycznych laboratoriów chemicznych,
biologicznych i fizycznych.

15

Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U.2002 Nr 41, poz. 363, uchylona z dniem
26.12.2006 r.
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4. Bazy ofert terenów inwestycyjnych
Klaudia Peszat, Weronika Marchewa, Wojciech Dziemianowicz
Bazy terenów inwestycyjnych są źródłem informacji dla przedsiębiorców poszukujących
lokalizacji pod swoje inwestycje. Wśród analizowanych baz ofert terenów inwestycyjnych
znalazły się zarówno bazy o zasięgu ponadkrajowym, ogólnokrajowym, jak i regionalnym,
prowadzone przez podmioty publiczne oraz prywatne. Liczba różnych baz terenów
inwestycyjnych jest bardzo duża, a sposoby, w jaki prezentowane są w nich oferty inwestycyjne
zróżnicowane. Ze względu na popularność baz prowadzonych przez PAIiIZ oraz wspieranych
przez nią baz regionalnych COI w dalszej części rozdziału szczegółowo przyjrzano się przede
wszystkim tym dwóm źródłom, ale wskazano również przykłady innych baz terenów
inwestycyjnych (w tym komercyjnych) i dobrych praktyk w tym zakresie.

4.1.

Baza PAIiIZ

Baza PAIiIZ jest ogólnopolskim źródłem danych na temat terenów inwestycyjnych.
Pozwala na wyszukanie terenów typu greenfield i brownfield. Zawiera 2 199 ofert16, wśród
których 2 007 stanowią tereny greenfield. Województwo wielkopolskie oferuje w bazie 220
terenów, a ich łączna powierzchnia wynosi 4 984 ha. Wielkopolska sytuuje się w czołówce
województw – jedynie województwa śląskie i dolnośląskie posiadają więcej terenów
(odpowiednio 241 i 237). Zdecydowana większość ofert z Wielkopolski to tereny typu greenfield
(aż 96%). Większą liczbą ofert typu brownfield dysponuje aż 13 województw. Większość
gruntów w bazie jest własnością jednostek samorządu terytorialnego (JST), jedynie 5%
terenów stanowi własność prywatną.
Z województwa wielkopolskiego największym terenem promowanym w bazie PAIiIZ jest
teren prywatny w gminie Kostrzyn. Jest to działka o powierzchni 417 ha, czyli ponad 8% łącznej
powierzchni terenów z Wielkopolski (prezentowanych w bazie). Działka znajduje się
w odległości 2 km od drogi krajowej nr 92 oraz 5 km od drogi ekspresowej S5. Na drugim
miejscu pod względem największej powierzchni promowanych terenów w bazie PAIiIZ jest
gmina wiejska Strzałkowo (302,77 ha). Grunty te są częściowo uzbrojone i znajdują się
w bezpośrednim lub bliskim (1,5 km) sąsiedztwie drogi krajowej nr 92. Natomiast największą
liczbą terenów w bazie PAIiIZ dysponują gminy miejskie: Września oraz Piła – odpowiednio po
13 i 12 terenów. Tereny, które oferuje Września znajdują się niedaleko drogi krajowej nr 92
(około 1 km), zaś tereny należące do Piły leżą blisko dróg krajowych nr 10 i 11. Generalnie
więcej ofert terenów inwestycyjnych oraz gruntów o dużej powierzchni posiadają gminy
położone w centralnym pasie Wielkopolski (wzdłuż autostrady A2), charakteryzujące się
bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną (Mapa 4).

16

Analizy zasobów bazy PAIiIZ dokonano w sierpniu 2016 roku.
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Mapa 4. Oferty terenów inwestycyjnych gmin województwa wielkopolskiego w bazie PAIiIZ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy terenów inwestycyjnych PAIiIZ.

PAIiIZ we współpracy z marszałkami województw oraz regionalnymi COI od 2004 roku
organizuje konkurs „Grunt na medal”. Jego celem jest wyłonienie i promocja terenów, które są
kompleksowo przygotowane pod nowe przedsięwzięcia. Zwycięzcy konkursu są w pierwszej
kolejności rekomendowani przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym. Wielkopolska jest
najbardziej aktywna pod względem zgłaszania terenów do konkursu. Zgłoszenia z gmin
województwa wielkopolskiego w 2016 roku stanowiły 17% wszystkich nadesłanych ofert. Na
drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (14% zgłoszeń). Również pod względem
największej liczby gmin17, które zgłosiły swoje tereny, prowadziło województwo wielkopolskie
(16% wszystkich samorządów lokalnych). Za nim znalazło się województwo łódzkie (13%
zgłoszonych gmin). Pozytywnie ocenione na etapie wstępnym oferty przechodzą do II etapu
konkursu, w którym wyłaniane są najlepsze propozycje (w tym roku było to średnio 5 terenów
z każdego województwa). Ostatecznie wyłoniono 16 najlepiej przygotowanych terenów
inwestycyjnych (po jednym z każdego województwa). W Wielkopolsce wyróżniono teren
Barczygłów (gmina Stare Miasto) o powierzchni 3,07 ha18.

17

Jedna gmina może zgłosić więcej niż jeden teren.
http://www.paiz.gov.pl/20161020/gala_grunt_na_medal [dostęp: 4.11.2016]

18
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4.2.

Baza COI

Działania PAIiIZ wspierane są przez ogólnopolską sieć regionalnych COI19. W bazie
prowadzonej przez wielkopolskie COI20 znajdują się 334 tereny, o łącznej powierzchni
6 303 ha (Mapa 5). Na tle innych baz regionalnych wielkopolska baza jest jedną
z największych. Liczba terenów w tej bazie jest jedynie nieco niższa od liczby terenów
dostępnych w bazie województwa podkarpackiego (359).
Mapa 5. Oferty terenów inwestycyjnych gmin województwa wielkopolskiego
w bazie Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora

Źródło: Opracowanie własne na podstawie internetowej bazy terenów inwestycyjnych COI.

W bazie COI największą powierzchnię terenów posiada gmina miejsko-wiejska Golina
(486 ha, czyli prawie 8% łącznej powierzchni terenów w bazie). Jest to 8 terenów, które
znajdują się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 92 i niedaleko autostrady A2. Drugą
największą łączną powierzchnię terenów oferuje gmina miejsko-wiejska Stęszew (403 ha),
19

Funkcjonują one w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego. Aby działać efektywnie,
potrzebują stałego dostępu do aktualnej oferty inwestycyjnej JST. Budowa bazy danych odbywa się przy ścisłej
współpracy z samorządami. Każdy zgłoszony przez gminę teren może znajdować się zarówno w bazie PAIiIZ jak
i w bazie COI.
20
Wielkopolskie COI działa w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
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natomiast trzecią – gmina wiejska Słupca (300 ha). Są to tereny położone przy głównych
szlakach komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych: nr 32 (Stęszew) i 92
(Słupca).
Natomiast największą liczbę terenów inwestycyjnych posiada gmina Nekla. Choć jest
ich 16, to mają one bardzo małą powierzchnię (połowa z nich nie przekracza 2 ha). Wszystkie
leżą w odległości około 1 kilometra od drogi krajowej nr 92. Gmina sąsiaduje z Wrześnią, co
sprawia, że tereny te mogą być bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Dużo
terenów oferują również gminy: Stare Miasto (15), Granowo (13) oraz Brudzew (10). Przez
teren pierwszej i trzeciej gminy przebiega autostrada A2, natomiast przez Granowo droga
krajowa nr 32.
Liczba gmin w Wielkopolsce, które zamieszczają swoje oferty inwestycyjne w bazach
PAIiIZ lub COI wynosi 129, z czego większość (105) promuje się w obu bazach jednocześnie21.
Tabela 2. Oferty inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego zamieszczone
w bazach PAIiIZ i COI
Rodzaj bazy

PAIIZ

COI

Liczba ofert w bazie

220

334

Łączna powierzchnia terenów w bazie (ha)

4984

6303

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PAIiIZ i COI.

Baza PAIiIZ jest bardziej dokładna niż baza COI i posiada wiele udogodnień dla osób
poszukujących konkretnych działek. Znajduje się w niej możliwość ustawienia filtrów
umożliwiających wyszukanie takich informacji jak: typ terenu (brownfield/greenfield), obecność
terenu w SSE, właściciel gruntu oraz obecność wybranej infrastruktury (woda, elektryczność,
gaz, system oczyszczania ścieków czy bocznica kolejowa). Do każdej oferty dołączone są
również fotografie istniejącego stanu działki. Informacje te są istotne dla podmiotów, które chcą
zainwestować w danej gminie. Brak w bazie COI podstawowych danych o terenie może
zniechęcić inwestora do dalszego poszukiwania. Poza wyszukaniem gminy, w której znajduje
się teren i jego powierzchnia, znajdziemy w niej jedynie odległość działki od drogi krajowej. Nie
ma natomiast tak istotnych informacji jak główne przeznaczenie czy stan uzbrojenia gruntu.

4.3.

Inne bazy

Poza bazami prowadzonymi przez PAIiIZ i wielkopolskie COI oferty terenów
inwestycyjnych z Wielkopolski znajdują się również w innych bazach. Większość z nich
prowadzą podmioty prywatne – firmy zajmujące się sprzedażą nieruchomości. Ich zasięg jest
zróżnicowany, jednak przeważają bazy ogólnopolskie, zawierające oferty z całego kraju. Tylko
jedna zidentyfikowana baza o zasięgu globalnym zawiera tereny z województwa
wielkopolskiego (2 tereny z Poznania)22. Każda z baz posiada różne filtry, które umożliwiają
21
Dziesięć gmin korzysta wyłącznie z bazy PAIiIZ, a 14 – wyłącznie z bazy COI. Natomiast w przypadku gmin
promujących się w obu bazach: nie zawsze oferta przedstawiona w jednej bazie jest identyczna z ofertą przedstawioną
w drugiej (np. te same tereny prezentowane są jako kilka mniejszych działek) lub nie wszystkie tereny przedstawione
są w obu bazach jednocześnie.
22
http://www.colliers.com/pl-pl/poland/properties
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odnalezienie potrzebnych informacji na temat danego terenu. Jednak stopień zaawansowania
wyszukiwarek w bazach jest bardzo niejednorodny, podobnie jak treść zamieszczanych
ogłoszeń.
Najbardziej zasobna23 jest regionalna baza prowadzona przez Departament Gospodarki
UMWW24. Znajduje się w niej 286 ogłoszeń. Baza nie posiada filtra do wyszukiwania terenów
o konkretnym przeznaczeniu, ale umożliwia ich sortowanie według malejącej bądź rosnącej
powierzchni. Oprócz tego pozwala na znalezienie terenu w danym powiecie lub gminie. Baza
znajduje się na stronie internetowej Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta25. Aby uzyskać
szczegółowe informacje o danym terenie należy się zarejestrować do serwisu.
Spośród wszystkich baz, które zawierają tereny z Wielkopolski, najbardziej
zaawansowane wyszukiwanie umożliwia ogólnopolska baza investingpoland26. Aż 20% jej
zasobów stanowią tereny z województwa wielkopolskiego (135 ogłoszeń). Inwestor znajdzie
tu wszystkie potrzebne informacje o gruntach, na których można zlokalizować planowaną
działalność. Poza informacjami o konkretnym przeznaczeniu i powierzchni działek, posiada też
możliwość wyszukania właściciela terenu, dostępnych mediów (elektryczność, gaz, woda,
kanalizacja) i komunikacji (najbliższe autostrady, drogi ekspresowe, lotniska oraz odległość
i czas dojazdu do nich). Oprócz tego zawiera informacje o SSE i MPZP. Dołączona jest także
mapa Polski z przebiegiem autostrad, linii kolejowych i lokalizacją lotnisk. Gdy właścicielem
terenu jest gmina, ogłoszenie zawiera również dane urzędu oraz opis dotyczący jej położenia
i potencjału gospodarczego.
Kolejna ogólnokrajowa baza prowadzona jest przez polską firmę WGN Nieruchomości27.
Zawiera ona różnego rodzaju nieruchomości – działki budowlane, rekreacyjne, a także grunty
rolne, leśne oraz inwestycyjne. Oferty terenów inwestycyjnych z Wielkopolski stanowią 6% tych
zasobów (46 terenów). Dzięki obecnym filtrom możliwy jest wybór rodzaju działki i przedziały
dotyczące jej ceny lub powierzchni. Posiada też dodatkowe możliwości – wyszukanie działek
w sąsiedztwie wybranych elementów środowiska przyrodniczego (las, jezioro, góry), a także
terenów z dostępnością wybranych mediów. Oprócz tego grunty można wyszukać
bezpośrednio na mapie Polski z zaznaczonymi drogami i ich oznaczeniami. Brakuje jednak
filtra do wyszukania gruntów o konkretnym przeznaczeniu, który dostarczyłby inwestorom
informacji o możliwości zlokalizowania danego rodzaju działalności.
Baza prowadzona przez międzynarodową firmę JLL28 zawiera tereny inwestycyjne
z całej Polski. Są to oferty z 58 największych miast w kraju. Ogłoszenia z województwa
wielkopolskiego stanowią 10% zasobów bazy (20 terenów w 6 miastach Wielkopolski).
Wyszukiwarka w bazie pozwala znaleźć konkretne przeznaczenie terenu oraz informacje czy

23

Przeglądu baz dokonano w październiku 2016 roku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa
Wielkopolskiego. Wg danych z 2013 roku baza zaktualizowana będzie do końca 2016 roku.
25
http://www.eboi.umww.pl
26
http://investingpoland.eu/oferty/
27
http://www.wgn.pl
28
http://magazyny.pl/tereny-inwestycyjne/
24
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działka należy do SSE lub znajduje się w pobliżu linii kolejowej. Umożliwia też znalezienie
terenu na mapie Polski (poprzez zaznaczenie województwa lub wybranego miasta).
Baza należąca do międzynarodowej firmy CBRE29 zawiera oferty inwestycyjne
z różnych regionów kraju. Wśród nich znajdują się tereny z trzech miast Wielkopolski:
Poznania, Konina i Kalisza, stanowiące 10% zasobów bazy (8 terenów). Wyszukiwarka
w bazie nie jest zaawansowana, ponieważ pozwala jedynie na wybór regionu oraz sortowanie
działek wg powierzchni i lokalizacji. Nie ma podanych informacji o konkretnym przeznaczeniu
terenu, a ogłoszenia nie posiadają lokalizacji na mapie ani zdjęć. Aby uzyskać dodatkowe
informacje (np. o dostępnych mediach czy cenie za m2) należy wysłać zapytanie do
wyznaczonego opiekuna terenu.
Podsumowując, bazy zawierające oferty terenów inwestycyjnych z Wielkopolski różnią
się nie tylko zasobnością, ale i jakością zamieszczanych w nich ogłoszeń. Nie każda
wyszukiwarka posiada te same filtry, co sprawia, że wielu terenów nie można ze sobą
porównać. W przedstawionych ofertach często brakuje podstawowej charakterystyki terenu –
przede wszystkim konkretnego przeznaczenia działki, co jest ważną informacją dla każdego
przedsiębiorcy. Najbardziej przydatną dla inwestora bazą, którą prowadzi podmiot publiczny,
jest baza PAIiIZ. Pomimo tego, że posiada mniej terenów niż baza tworzona przez
wielkopolskie COI, zawiera dużo więcej informacji o oferowanych terenach inwestycyjnych.
Filtry, w które jest ona wyposażona są bardzo pomocne przy wyszukiwaniu konkretnych
parametrów gruntów. Przedstawioną w PAIiIZ ofertę można również przeglądać w języku
angielskim, co zwiększa grupę odbiorców zawartych w niej informacji. Natomiast spośród
wszystkich baz prowadzonych przez podmioty prywatne najbardziej atrakcyjna dla inwestora
jest ogólnopolska baza investingpoland, której dużą część zasobów stanowią tereny
z Wielkopolski. Posiada najwięcej filtrów umożliwiających znalezienie poszczególnych
informacji o wybranym terenie, a dodatkowo jest skonstruowana bardzo czytelnie. Obie bazy
mają bardzo dobrze przystosowaną ofertę do potrzeb przedsiębiorców, szukających terenu
pod swoją inwestycję.

4.4.

Baza terenów inwestycyjnych – wymagania

Ta część opracowania powstała na bazie przeglądu omówionych wyżej baz i analizy
czynników lokalizacji. Za punkt odniesienia potraktowano najpełniejszą w Polsce bazę terenów
PAIiIZ i zestawiono ją z niemiecką bazą Investment and Marketing Corporation Saxony-Anhalt
(IaMCSA), która była wyróżniana w konkursie Top Investment Promotion Agencies w latach
2015 i 2016 (Tabela 3).
Należy podkreślić, że baza terenów inwestycyjnych nie pełni funkcji jedynego źródła
informacji. Zatem jej kształt i zawartość są pochodną wyważenia „uśrednionego oczekiwania
inwestora” i kosztów pozyskania i aktualizacji różnych informacji (które np. mogą być ważne
tylko dla niektórych inwestorów i powinny być uzupełnione w trakcie kolejnych kontaktów władz
lokalnych z potencjalnym inwestorem).

29

http://www.industrialgo.pl/search/map
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PAIiIZ

IaMCSA

Tabela 3. Kluczowe funkcjonalności baz danych o terenach inwestycyjnych

+

+

W bazie niemieckiej przygotowane są 2 wersje językowe (niemiecka i angielska),
w bazie PAIiIZ – wersja angielska.

+

-

Baza PAIiIZ posiada filtr do wyszukania terenów typu greenfield i brownfield.

+

+

Informacje o infrastrukturze
technicznej

+

+

Wybór własnej lokalizacji

+

+

Wybór lokalizacji z listy

+

-

Wybór lokalizacji z mapy

-

+

Funkcjonalność

Zagraniczne wersje
językowe
Podział na tereny typu
greenfield i brownfield
Podstawowe informacje
o położeniu

Uwagi

Obie bazy posiadają filtry umożliwiające wybór terenu ze względu na położenie
względem autostrad, lotnisk i linii kolejowych.
Baza PAIiIZ posiada filtr umożliwiający wyszukanie wybranego uzbrojenia (woda,
elektryczność, gaz, kanalizacja). Natomiast baza niemiecka informacje te ma
podane w plikach PDF z ofertami terenów.
Obie bazy oferują wyszukanie terenu na podstawie wpisanej przez siebie
lokalizacji.
Baza PAIiIZ oferuje wyszukanie terenu z 16 jednostek (województw).
Baza niemiecka pozwala na wybranie lokalizacji terenu bezpośrednio z mapy.
Obie bazy zawierają informacje o właścicielu danego gruntu, natomiast tylko baza
PAIiIZ posiada specjalny filtr do wyszukania tych informacji.
Baza niemiecka posiada filtr umożliwiający wyszukanie terenu, natomiast baza
PAIiIZ jedynie informacje w opisie.

Informacja o właścicielu

+

+

Informacja o przeznaczeniu

+

+

Wybór powierzchni

+

+

Zdjęcie satelitarne

+

+

Zdjęcia obecnego stanu

+

+

Oferty w wersji PDF

-

+

Różne rodzaje map
w ogłoszeniu

-

+

SSE/Park Technologiczny

+

-

Lokalizacja terenu na mapie

+

+

Każda z ofert w obu bazach jest zlokalizowana na mapie.

Inne firmy w danej
lokalizacji

-

+

Baza niemiecka zawiera informacje o tym, jakie firmy działają w sąsiedztwie
wybranego terenu.

Kontakt z właścicielem

-

+

Każda oferta w bazie niemieckiej zawiera dane kontaktowe właściciela terenu.

W bazie PAIiIZ jest możliwość wyszukania wybranej powierzchni, natomiast
w bazie niemieckiej wyszukania powierzchni w przedziale 0-500 ha.
W bazie PAIiIZ tylko niektóre oferty posiadają zdjęcia satelitarne terenów,
natomiast w bazie niemieckiej zawiera je każda oferta.
W obu bazach tylko do niektórych ofert załączono zdjęcia przedstawiające
istniejący stan terenów.
Baza niemiecka dla każdego terenu posiada informacje przygotowane
w dokumencie PDF.
Oferty w bazie niemieckiej mają dołączone mapy administracyjne lub
kartograficzne, na których zaznaczony jest wybrany teren.
Baza PAIiIZ posiada filtr umożliwiający wyszukanie terenu w danej SSE lub Parku
Technologicznym.

Wyszukanie wybranych
słów w opisie

+

+

Obie bazy oferują wyszukanie terenu na podstawie opisu, który zawiera wybrane
słowa.

Sortowanie ofert

+

+

Baza PAIiIZ umożliwia sortowanie ofert wg powierzchni terenu i czasu aktualizacji
ogłoszeń. Baza niemiecka pozwala dodatkowo sortować lokalizacje wg kolejności
alfabetycznej.

Minimalna i maksymalna
dostępna powierzchnia

-

+

Każde ogłoszenie w bazie niemieckiej zawiera informację o powierzchni minimalnej
i maksymalnej danego terenu.

Możliwość dodania własnej
oferty

+

-

Baza PAIiIZ posiada instrukcję (w języku polskim) do dodania własnego terenu
(typu greenfield lub brownfield).

Otwarty i darmowy dostęp
dla potencjalnego inwestora

+

+

Oferta dostępna bez konieczności logowania i wysyłania dodatkowych informacji
o sobie.

Informacje o jednostce
samorządu

-

+

Każda oferta w bazie niemieckiej posiada podstawową charakterystykę jednostki
samorządu, w której znajduje się teren (jej położenie geograficzne/ liczbę ludności/
zabytki/ krótką historię).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.paiz.gov.pl oraz www.invest-in-saxony-anhalt.com/Locations

Wybrane zagadnienia skłaniają do twierdzenia, że przygotowanie szczególnie dobrej
bazy terenów inwestycyjnych wymaga sporych inwestycji, ale przede wszystkim znalezienia
sposobu stałego zasilania bazy aktualnymi informacjami. Różnorodność funkcjonalności, które
mogą być oferowane przez bazy, nadaje im wymiar praktyczny, ale przede wszystkim należy
go połączyć z rzetelnością przekazywanych informacji.
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Na tym tle, należy zauważyć, że istotne jest pytanie o celowość
budowania/rozbudowywania baz dodatkowych, które w jakimś sensie mogą być konkurencyjne
do tej oferty, z której już gminy korzystają. Dodatkowym czynnikiem, koniecznym do
rozważenia jest dodatkowe obciążenie, jakie spoczywa na samorządach lokalnych, gdy chcą
być obecne w kilku bazach o różnych wymaganiach.
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5. Oferta terenów inwestycyjnych
Jan Charkiewicz, Agnieszka Laskowska, Weronika Marchewa, Karolina Oleszkin
Zgodnie z ankietami przeprowadzonymi wśród przedstawicieli wielkopolskich
samorządów lokalnych ponad połowa gmin w województwie wielkopolskim posiada tereny
inwestycyjne, które są obecnie oferowane inwestorom (Wykres 7)30. Jedynie niewielki odsetek
w tej grupie stanowią gminy dysponujące gruntami w pełni uzbrojonymi (tj. wyposażonymi
w infrastrukturę techniczną i transportową). Zdecydowana większość samorządów deklaruje
częściowe uzbrojenie oferowanych gruntów, natomiast w co piątej gminie oferowane są tereny
pozbawione infrastruktury.
Wykres 7. Dostępność terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego
(z lewej, n=165) oraz ogólny stopień ich uzbrojenia (z prawej, n=112)

21%

32%

8%

67%
71%

tak (tereny dostępne)

uzbrojone

nie (brak terenów)

częściowo uzbrojone

brak odpowiedzi

nieuzbrojone

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Według pozyskanych w badaniu informacji w Wielkopolsce dostępnych jest niemal
10 tys. hektarów terenów inwestycyjnych. Większość z nich to tereny nieuzbrojone (Tabela 4)
– tego rodzaju grunty w posiadaniu prywatnych właścicieli stanowią 1/3 całej zidentyfikowanej
oferty regionu31. W łącznym ujęciu, tereny innych podmiotów (np. Skarbu Państwa) stanowią
ważną grupę dopełniając ofertę samorządów lokalnych, dla których częstą wskazywaną
barierą w przygotowywaniu oferty inwestycyjnej jest niedostatek działek we własnym
posiadaniu. Łączna pula terenów komunalnych to 2,2 tys. hektarów (z czego ok. 40% to tereny
uzbrojone). Połowa gmin oferujących tego rodzaju tereny objęła je ulgami w podatkach
lokalnych dla inwestorów.

30
W niniejszym rozdziale wykorzystano przede wszystkim materiał zebrany w ankietach z samorządami lokalnymi.
Łączne liczby odpowiedzi uzyskanych na kolejne przedstawiane w opracowaniu pytania różnią się od siebie, ponieważ
nie wszyscy respondenci zdecydowali się na udzielenie odpowiedzi.
31
Przy czym należy pamiętać, że tereny prywatne zostały określone przez samorządy w przybliżeniu; 40% badanych
nie potrafiło podać takiego szacunku.
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Około 40% badanych samorządów nie zbiera informacji, dzięki którym potrafiłoby
określić szacunkową liczbę i stan terenów inwestycyjnych prywatnych oferentów w granicach
swej jednostki32. Przebieg badania wskazuje również, że duża część gmin nie dysponuje
kompleksową bazą informacji także o własnych zasobach (przygotowanej pod kątem
inwestorów), co przekładało się na trudności w precyzyjnym określeniu szczegółowych cech
poszczególnych terenów inwestycyjnych33.
Tabela 4. Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim (n=83)
Uzbrojone
ha
862
2 500
504
3 866

Tereny komunalne
Tereny prywatne*
Tereny innych podmiotów
Suma

%
9
26
5
40

Nieuzbrojone
ha
%
1 380
14
3 397
36
960
10
5 737
60

Łącznie
ha
%
2 242
23
5 897
62
1 464
15
9 603
100

* wskazane w przybliżeniu przez samorządy.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Tereny uzbrojone posiada we własnym zasobie większość gmin miejskich i trzy miasta
na prawach powiatu34 uczestniczące w badaniu (przy czym liczba i powierzchnia tych terenów
jest zróżnicowana – od pojedynczych działek po zespoły/strefy inwestycyjne) (Tabela 5). Takie
tereny posiada 1/3 zbadanych gmin wiejskich, przy czym ich oferta na ogół obejmuje mniejszą
liczbę i powierzchnię uzbrojonych działek.
Tabela 5. Powierzchnia dostępnych uzbrojonych komunalnych terenów inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim (n=107)

Gminy miejskie
Gminy miejsko-wiejskie
Gminy wiejskie
Suma

Gminy posiadające tereny
Łączna
Rozpiętość
uzbrojone w ogóle
powierzchnia
deklarowanych
badanych jednostek
terenów [ha]
powierzchni [ha]
danego typu [%]
77
179
4,5 – 34
41
437
0,2 – 41
33
246
0,5 – 26
862
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Średnia
powierzchnia
deklarowanego
terenu [ha]
18
15
8
-

Rozmieszczenie komunalnych terenów inwestycyjnych, o których zgromadzona na
podstawie deklaracji samorządów wiedza jest stosunkowo najpełniejsza, nie wykazuje
jednoznacznych tendencji w przestrzeni. Dostrzegalna jest koncentracja gmin dysponujących
zasobami nieuzbrojonych terenów inwestycyjnych w północno-zachodniej części województwa
(Mapa 6) (te jednostki nie wskazały też terenów uzbrojonych). Powyższa obserwacja wynika
jednak przede wszystkim z dużej powierzchni samych gmin w tej części regionu.

32

Taki sam odsetek nie posiada informacji o dostępnych w granicach jednostki terenach innych podmiotów.
W najmniejszym stopniu problem ten dotyczył badanych miast, gdzie w tym zakresie funkcjonują na ogół
wyspecjalizowane wydziały w urzędzie lub spółki zależne.
34
W badaniu nie uczestniczył Poznań.
33
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Mapa 6. Oferowane inwestorom nieuzbrojone komunalne tereny inwestycyjne wg powierzchni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Analiza rozkładu zasobów terenów komunalnych uzbrojonych (Mapa 7) prowadzi do
ostrożnego wniosku, że ich podaż w przestrzeni regionu koncentruje się w otoczeniu miast
i w samych miastach (częściowo). Nie jest natomiast dostrzegalna, czego można by się
spodziewać, wyraźnie zarysowana koncentracja terenów inwestycyjnych w bezpośrednim
otoczeniu Poznania (choć w nieco dalszej odległości od stolicy województwa znajdują się
również gminy o bogatej ofercie inwestycyjnej).
Udział uzbrojonych komunalnych terenów inwestycyjnych w powierzchni gminy
(z wyłączeniem lasów oraz terenów pod wodami) waha się od około 0,05% do blisko 2,3%.
Największy udział gotowych do prowadzenia działalności gospodarczej terenów (uzbrojonych)
w stosunku do powierzchni gminy występuje w miastach, ale wysoką wartością tego wskaźnika
charakteryzują się również dwie gminy miejsko-wiejskie: Nekla (1,15%) oraz Pobiedziska
(0,48%) (Mapa 8).
Większość terenów komunalnych oferowanych inwestorom przez gminy to tereny
o powierzchni do 5 hektarów (Tabela 6) 35. Nie powinno to jednak prowadzić do wniosku
35
Na przedstawienie swej oferty w szczegółowej strukturze w niniejszym badaniu zdecydowała się część gmin
uczestniczących w badaniu (część miała problemy z określeniem swych zasobów wedle podziału, co samo w sobie
jest pewnym wnioskiem płynącym z badania, ale też przełożyło się na ograniczenie możliwych sposobów
przedstawienia zjawiska). Dlatego też przyjęto w tej części prezentację procentową z liczby terenów (nie powierzchni)
jako bardziej adekwatną do wnioskowania.
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o braku możliwości lokowania większych inwestycji, ponieważ część gmin zakłada, że
wyznaczone bezpośrednio obok siebie tereny mogą w razie potrzeby być połączone.
W całej ofercie komunalnej gmin, 40% stanowią tereny uzbrojone i objęte planami
miejscowymi, natomiast co czwarty ani nie dysponuje uzbrojeniem, ani nie jest objęty zapisami
planu. Tereny uzbrojone mają na ogół uchwalone MPZP, co pozwala stwierdzić, że te gminy,
które przygotowują tereny dla inwestorów, podchodzą do tego zadania kompleksowo
– infrastrukturalnie i planistycznie.
Mapa 7. Oferowane inwestorom uzbrojone komunalne tereny inwestycyjne wg powierzchni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Tabela 6. Struktura dostępnych komunalnych terenów inwestycyjnych (% liczby terenów, n=99)
Powierzchnia

Tereny uzbrojone

Tereny nieuzbrojone
nieobjęte MPZP

Łącznie

objęte MPZP

nieobjęte MPZP

objęte MPZP

Poniżej 1,0 ha

11,7

3,2

6,9

9,6

31,4

1,0 – 4,9 ha

8,9

4,6

5,6

13,1

32,2

5,0 – 19,9 ha

8,4

1,0

7,9

2,0

19,3

20,0 – 49,9 ha

10,9

0,0

1,3

0,3

12,5

50,0 ha i więcej

0,5

3,3

0,5

0,3

4,6

SUMA

40,4

12,1

22,2

25,3

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Mapa 8. Udział uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wykres 8. Przeznaczenie kluczowych terenów inwestycyjnych w gminach
województwa wielkopolskiego (n=166)
70%
60%
50%
40%
30%

63%

56%
41%

20%

40%

10%

30%

19%

4%

0%
magazyny,
składy

przetwórstwo zakłady drobnej
przemysłowe wytwórczości

hurtownie

centra
przeznaczenie
przeładunkowe
nie jest
określone

wydobycie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Większość gmin podejmując takie działanie adresuje je do pełnego spektrum
inwestorów – zarówno zewnętrznych krajowych, jak i zagranicznych oraz lokalnych – już
działających na terenie gminy. Natomiast biorąc pod uwagę rodzaj oczekiwanej działalności
gospodarczej na tych terenach można stwierdzić, że kluczowe, z punktu widzenia władz
lokalnych, tereny inwestycyjne w Wielkopolsce najczęściej planowane są do wykorzystania
41
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na cele spedycji (Wykres 8), przy czym zamiar ten jest szczególnie częsty w przypadku gmin
miejsko-wiejskich (54%) i wiejskich (48%). Tereny pod działalność stricte przemysłową chce
przeznaczyć co druga gmina uczestnicząca w badaniu. Przypadki, w których przeznaczenie
terenów nie jest określone są stosunkowo rzadkie (mniej niż 1/5 gmin).

5.1.

Tereny inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych

W województwie wielkopolskim nie utworzono żadnej SSE, natomiast zlokalizowano
podstrefy sześciu stref:
•

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

•

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

•

Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A.,

•

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o.o.,

•

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

•

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5.1.1.

Charakterystyka poszczególnych SSE

Łączna powierzchnia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(K-SSSE) wynosi 1 868 ha. Strefę tworzą 44 podstrefy zlokalizowane w trzech
województwach: lubuskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. W województwie
wielkopolskim funkcjonuje 12 podstref, które zajmują 323,5 ha (czyli 17% całej powierzchni
K-SSSE). Na ich terenie działalność prowadzi 13 inwestorów, z czego 8 z udziałem kapitału
zagranicznego (5 firm z Niemiec oraz po jednej z Hiszpanii, Tajwanu i Wielkiej Brytanii).
Podmioty te zatrudniają łącznie prawie 13 000 pracowników i działają w następujących
branżach: meblowej, motoryzacyjnej, metalowej, chemicznej, spożywczej i produkcji sprzętu
AGD.
Nie wszystkie dostępne w podstrefach tereny inwestycyjne są wykorzystywane przez
inwestorów. Wolne tereny zajmują łącznie 152,5 ha, co stanowi prawie 47% całkowitej
powierzchni podstref K-SSSE.
Druga grupa podstref funkcjonujących w województwie wielkopolskim powiązana jest
z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (ŁSSE). ŁSSE zajmuje powierzchnię 1 339 ha
w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Tworzą ją 44 podstrefy,
z czego te w Wielkopolsce stanowią niecałe 8% całkowitej powierzchni ŁSSE (105,3 ha). Na
opisywanych terenach w regionie działalność prowadzi 9 firm, z czego 4 z kapitałem
zagranicznym (dwie z Niemiec i po jednej z Belgii i Stanów Zjednoczonych). Podmioty te
zatrudniają ponad 2 450 osób w następujących branżach: logistyka, przetwórstwo spożywcze,
produkcja opakowań, mebli, konstrukcji stalowych oraz sprzętu AGD.
Podstrefy ŁSSE w województwie wielkopolskim również nie są
wykorzystywane. Wolne tereny zajmują 45 ha (43% ich łącznej powierzchni).
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Kolejną SSE, posiadającą na terenie Wielkopolski podstrefy, jest Kamiennogórska
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. (KSSE), która obejmuje
swoim zasięgiem tereny w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Łączna powierzchnia KSSE
wynosi 373,8 ha, a składa się na nią 15 podstref. Prawie 98% terenów należących do KSSE
zlokalizowanych jest w województwie dolnośląskim. Pozostałe 2% stanowią tereny znajdujące
się w podstrefie Ostrów Wielkopolski, które zajmują powierzchnię 8,3 ha. Na terenach
w Ostrowie Wielkopolskim działalność prowadzą trzy firmy (dwie z polskim kapitałem i jedna
z francuskim), które łącznie zatrudniają ponad 70 pracowników i wykorzystują 57%
powierzchni podstrefy (4,7ha).
Największą powierzchnię w Wielkopolsce zajmują podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" (WSSE). WSSE jest jedną z największych stref
przemysłowych w Polsce. W 2012 r. pod względem wielkości była 4. strefą w Europie i 22. na
świecie, a w 2014 r. została wyróżniona w rankingu fDi Magazine za poziom i kompleksowość
obsługi inwestora.
WSSE zajmuje ponad 2 920 ha gruntów w województwach: wielkopolskim,
dolnośląskim, opolskim i lubuskim, a składa się na nią 51 podstref inwestycyjnych. Na terenie
Wielkopolski funkcjonuje 9 podstref, które zajmują 570,7 ha (prawie 20% całej WSSE). Na ich
terenach działalność gospodarczą prowadzi 14 firm, w tym 6 z kapitałem zagranicznym
(niemieckim, hiszpańskim i holenderskim). Najwięcej przedsiębiorstw (5) działa w branży
motoryzacyjnej, pozostałe są przedstawicielami sektora budowlanego, spożywczego,
logistycznego i obróbki metali. Wyżej opisane podmioty zajmują 382,8 ha (67% łącznej
powierzchni podstref WSSE w Wielkopolsce) i zatrudniają ponad 4 800 pracowników. Wolne
tereny w wielkopolskich podstrefach WSSE stanowią 33% ich całkowitej powierzchni
(187,9 ha).
Inną grupę terenów inwestycyjnych stanowią podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (PSSE). PSSE tworzona jest przez 30 podstref o łącznej powierzchni
2 040 ha. Opisywana strefa swoim zasięgiem obejmuje obszary w województwach:
pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Dwie podstrefy
zlokalizowane w Wielkopolsce zajmują powierzchnię 64,7 ha (3% całej PSSE). Natomiast
wśród nich znajduje się podstrefa w Pile, która została wyróżniona przez PAIiIZ tytułem "Grunt
na Medal 2010". Na terenach PSSE w województwie wielkopolskim działalność prowadzą trzy
firmy, w tym jedna z udziałem kapitału zagranicznego, które zatrudniają ponad 20
pracowników. Podmioty te zajmują się produkcją pasz oraz materiałów izolacyjnych i palników.
Podobnie jak w przypadku pozostałych podstref, grunty PSSE w Wielkopolsce nie są
w pełni wykorzystywane przez inwestorów. Wolne tereny w opisywanych podstrefach stanowią
13,3 ha (21% ich łącznej powierzchni).
W województwie wielkopolskim obecna jest także Słupska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która obejmuje swoim zasięgiem również dwa inne województwa: pomorskie
i zachodniopomorskie. Tworzy ją 18 podstref inwestycyjnych o łącznej powierzchni 910 ha.
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W Wielkopolsce znajduje się jeden teren objęty jej patronatem36 – w gminie Mieścisko.
Dostępna dla inwestorów powierzchnia wynosi 9,4 ha (teren typu greenfield).
5.1.2.

Poziom wykorzystania terenów w SSE

Tereny należące do SSE w województwie wielkopolskim zajmują powierzchnię
1 072,5 ha i tworzy je 30 podstref37 (Tabela 7). Największą powierzchnię w regionie zajmują
podstrefy WSSE (53% całkowitej powierzchni terenów należących do SSE w regionie). Druga
pod tym względem jest K-SSSE (30% całkowitej powierzchni wielkopolskich podstref).
Największe powierzchniowo podstrefy to Września (358,2 ha) oraz Poznań (108,1 ha).
Natomiast największą powierzchnią wolnych terenów dysponują obecnie Poznań (51,5 ha)
oraz Swarzędz (49,2 ha).
Większość terenów inwestycyjnych w podstrefach została już zagospodarowana
(Tabela 7). Obecnie użytkowanych jest 670,2 ha (62%) łącznej powierzchni podstref. Tereny
wolne, na których można rozpocząć nową działalność gospodarczą zajmują 402,3 ha.
Tabela 7. Charakterystyka podstref SSE w województwie wielkopolskim
Powierzchnia podstref [ha]
Nazwa SSE

Liczba
podstref

Nazwy podstref

Wałbrzyska SSE

9

KostrzyńskoSłubicka SSE

Stopień
zagospodarowania
terenów [%]

ogółem

zagospodarowana

wolna

Jarocin, Kalisz, Kościan, Krotoszyn,
Książ Wielkopolski, Leszno, Rawicz,
Śrem, Września

570,7

382,8

187,9

67

12

Buk, Chodzież, Gniezno, Kwilcz,
Nowy Tomyśl, Poznań, Przemęt,
Stęszew, Swarzędz, Śmigiel,
Wągrowiec, Wronki

323,5

171

152,5

53

Łódzka SSE

6

Koło, Kalisz, Nowe Skalmierzyce,
Ostrzeszów, Przykona, Turek

105,3

60,3

45

57

Pomorska SSE

2

Czarnków, Piła

64,7

51,4

13,3

79

Kamiennogórska
SSE

1

Ostrów Wielkopolski

8,3

4,7

3,6

57

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z powyższych SSE

Najwięcej wolnych terenów oferują podstrefy WSSE (prawie 188 ha) i K-SSSE (ponad
152 ha). Tereny te łącznie stanowią 85% wszystkich terenów do zagospodarowania
w regionie. Najmniej wolnych gruntów występuje w podstrefie Ostrów Wielkopolski (KSSE) –
niecałe 4 ha. Najmniejszym udziałem zagospodarowanych terenów odznacza się K-SSSE
(53% powierzchni), a największym PSSE (79% powierzchni) (Tabela 8, Mapa 9).

36

Tereny inwestycyjne znajdujące się pod patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to działki
inwestycyjne, które mogą zostać objęte statusem Strefy pod potrzeby konkretnego inwestora.
37
Przegląd terenów należących do SSE został wykonany we wrześniu 2016 roku. Dane dotyczące powierzchni
terenów inwestycyjnych w poszczególnych SSE mogą nie pokrywać się z danymi otrzymanymi w ankietach.
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Tabela 8. Największe wolne oraz zagospodarowane tereny w podstrefach SSE
w województwie wielkopolskim
Całkowita
powierzchnia
terenów

Powierzchnia
wolnych
terenów

Stopień
zagospodarowania

Liczba
podstref

Powierzchnia
podstrefy

Powierzchnia
wolnego terenu

Wałbrzyska
SSE (570,7 ha)

Wałbrzyska
SSE (188 ha)

Pomorska SSE
(79%)

KostrzyńskoSłubicka SSE
(12)

Września
(358,2 ha)

Poznań
(51,5 ha)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SSE

Kapitał firm inwestujących w wielkopolskich podstrefach SSE pochodzi zarówno
z Polski, jak i z zagranicy (odpowiednio 22 inwestorów polskich i 20 zagranicznych). Podmioty
te zatrudniają łącznie ponad 20 300 osób. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy wzrasta
regularnie wraz z pojawieniem się nowych inwestycji na opisywanych terenach.
Mapa 9. Podstrefy SSE w gminach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SSE
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5.2.

Wsparcie unijne na rzecz terenów inwestycyjnych

Opierając się na wynikach badań ankietowych, można stwierdzić, że w 103 gminach,
które przedstawiły w niniejszym badaniu poczynione inwestycje z okresu 2010-2016 (w sposób
porównywalny), powstało około 430 terenów inwestycyjnych (na tę liczbę składają się także
wskazywane pojedyncze działki)38. Działania te realizowane były zarówno z wykorzystaniem
środków własnych, jak i funduszy unijnych.
Samorządy z województwa wielopolskiego w latach 2007-2015 miały możliwość
pozyskania środków na przygotowanie terenów inwestycyjnych z dwóch programów
operacyjnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata
2007-2013 (WRPO 2007-2013) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013 (POIG). Na omawiany cel, z powyższych dwóch źródeł, wielkopolskie gminy
pozyskały łącznie 71 mln zł wsparcia UE, realizując 19 projektów o łącznej wartości
125 mln zł.
Tabela 9. Lista projektów dofinansowanych w ramach WRPO 2007-2013,
działanie 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Wartość projektu
ogółem (zł)

Wartość dofinansowania
UE (zł)

Zakończenie
projektu

Powierzchnia
terenów
uzbrojonych (ha)

Gmina Września

29 417 812

16 019 083

2015-11-30

331

Miasto Turek

24 057 179

13 934 702

2012-12-31

96

Miasto Ostrów Wlkp.

10 300 290

6 695 189

2012-12-31

44

Miasto Kalisz

7 563 486

4 250 270

2011-08-31

85,71

Gmina Pobiedziska

7 395 535

1 917 076

2012-08-31

34,73

Gmina Czerniejewo

4 288 154

1 863 142

2015-01-21

10,69

Gmina Kościan

4 137 201

2 469 720

2012-07-10

16

Miasto i Gmina Buk

3 068 673

1 987 052

2010-08-31

51,8

Beneficjent

Miasto Leszno

2 396 346

1 545 017

2011-10-31

20,62

Gmina Pniewy

2 320 631

1 095 764

2011-04-12

24,36

Gmina Jarocin

2 180 147

860 164

2012-12-18

Nie dotyczy

Gmina Stare Miasto

2 151 736

1 334 115

2010-11-12

161,04

Gmina Czerwonak

1 412 901

744 979

2012-12-31

39,21

Gmina Gostyń

1 300 627

843 821

2010-09-30

29,31

922 686

599 746

2010-06-30

6

Gmina Września

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SIMIK (stan na sierpień 2016 r.)

38

Łączna powierzchnia przygotowanych terenów wynosi 5 361 ha (średnio: 52 ha; mediana: 9 ha). Tak wysoka łączna
zidentyfikowana powierzchnia wynika ze zróżnicowanej samooceny samorządów w zakresie przygotowywania
terenów inwestycyjnych – należy przyjąć, że dla części z nich „przygotowanie” sprowadzało się do objęcia terenów
zapisami MPZP, dla innych kompleksowym uzbrojeniem, zaś dla innych – częściowym (lub uruchomieniem tego
procesu).
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Dofinansowanie z WRPO 2007-2013 przyznawano w ramach Priorytetu I
Konkurencyjność przedsiębiorstw, działania 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych.
W latach obowiązywania Programu samorządy z województwa wielkopolskiego zrealizowały
15 projektów, o łącznej wartości ponad 103 mln zł. Wysokość dofinansowania tych projektów
wynosiła 56 mln zł. Większość przedsięwzięć zrealizowano do końca 2012 roku (Tabela 9).
Dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom uzbrojono ponad 900 ha terenów w 14 gminach39, na
których zlokalizowano ponad 47 inwestycji40.
Projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach działania 1.7. WRPO 2007-2013
polegały na kompleksowym uzbrojeniu terenów w infrastrukturę techniczną (kanalizacja,
wodociągi, drogi, sieci gazowe i elektroenergetyczne). Największy pod względem wartości
i uzbrojonej powierzchni projekt zrealizowała gmina Września („Uzbrojenie strategicznych
terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2…”) – wartość tego projektu stanowiła 28%
wartości wszystkich projektów dofinansowanych z opisywanego działania, a uzbrojona
powierzchnia 35% ogólnej powierzchni uzbrojonych terenów z dofinansowaniem z WRPO
2007-2013.
Wykorzystanie terenów inwestycyjnych powstałych z zaangażowaniem środków
z WRPO 2007-2013 w większości przypadków wynosi około 30%. Wyjątek stanowią miasta
Turek i Leszno gdzie wykorzystanie terenów sięga odpowiednio 100% i 70%41. W opisywanej
grupie gmin, na powstałych dzięki środkom zewnętrznym terenach, obecnie funkcjonuje od 1
do 29 firm (najwięcej w Turku – 29, Lesznie – 14 i Gostyniu – 12). Analizując pochodzenie
pomiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenach, to najwięcej firm z udziałem kapitału
zagranicznego funkcjonuje w gminie Kościan. W większości przypadków poziom zatrudnienia
na obszarze opisywanych terenów inwestycyjnych przekraczał 500 osób42.
Dofinansowanie projektów związanych z przygotowaniem terenów inwestycyjnych
wielkopolskie gminy mogły otrzymać również w ramach POIG, poddziałania 6.2.2 Wsparcie
działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla
projektów inwestycyjnych43. W całym kraju zrealizowano 98 projektów w ramach tego
poddziałania o łącznej wartości 142,5 mln zł. Najwięcej projektów – 17 zrealizowano
w województwie śląskim (Wykres 9). Natomiast projekty o największej łącznej wartości ogółem
zrealizowano na terenie województwa opolskiego (20% wartości wszystkich projektów),
warmińsko-mazurskiego (16% wartości wszystkich projektów), wielkopolskiego (15% wartości
wszystkich projektów) i dolnośląskiego (14% wartości wszystkich projektów). Wysokość
otrzymanego dofinansowania przez podmioty z województwa wielkopolskiego plasowała ten
region na czwartym miejscu, zaraz po województwie dolnośląskim.
W województwie wielkopolskim z POIG zrealizowano cztery projekty zbrojenia terenów
inwestycyjnych, których beneficjentami były trzy jednostki – Konin (który zrealizował dwa
39

Projekt realizowany przez gminę Jarocin zakładał budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
o powierzchni 92 ha.
Dane monitoringowe UMWW.
41
Na podstawie wyników ankiety oraz danych z monitoringu.
42
Analiza objęła gminy, które udostępniły w ankiecie dane dotyczące wykorzystywania terenów inwestycyjnych
(Gostyń, Kalisz, Kościan, Leszno, Pniewy, Pobiedziska, Stare Miasto, Turek, Września).
43
Poddziałanie w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie
nowych terenów w Priorytecie VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.
40
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projekty), Poznań i gmina Ostrzeszów. Wartość ogółem tych czterech projektów wynosiła
21,5 mln zł, dofinansowanie: 15 mln zł (co stanowi około 15% puli krajowej).
W tym gronie przedsięwzięciem o największym budżecie był projekt Konina –
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”, którego wartość (19 mln
zł) stanowiła 89% wartości wszystkich projektów z województwa wielkopolskiego
zrealizowanych w ramach omawianego działania (Tabela 10). Inwestycja w Koninie była
drugim największym projektem realizowanym w ramach działania 6.2.2 POIG w kraju – obok
przedsięwzięć w Kędzierzynie-Koźlu (województwo opolskie; 20 mln zł) i inwestycji w powiecie
dzierżoniowskim (podstrefa WSSE Invest Park; województwo dolnośląskie; 17 mln zł).
Wykres 9. Liczba projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013, poddziałanie 6.2.2, w latach 2007-2013
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SIMIK (stan na sierpień 2016 r.)

Tabela 10. Lista wielkopolskich projektów dofinansowanych w ramach POIG, poddziałanie 6.2.2
Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych
dla projektów inwestycyjnych
Wartość projektu ogółem (zł)

Wartość dofinansowania UE (zł)

Zakończenie
projektu

Miasto Konin (projekt I)

19 208 947

12 991 714

2015-12-31

Miasto i Gmina Ostrzeszów

1 270 605

1 062 210

2014-12-31

Miasto Konin (projekt II)

854 850

726 623

2013-12-30

Miasto Poznań

196 908

142 266

2009-09-30

Beneficjent

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy SIMIK (stan na sierpień 2016 r.)

Wyżej opisany projekt realizowany w Koninie był kontynuacją projektu „Przygotowanie
terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie (działania studyjno-koncepcyjne)”. Oba
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projekty pozwoliły na kompleksowe przygotowanie gruntów pod inwestycje. Pierwszy projekt
zakładał stworzenie dokumentacji obszaru Konin-Międzylesie, m.in. koncepcji
zagospodarowania terenu, kompleksowych badań geotechnicznych, dokumentacji technicznej
i projektowo-budowlanej związanej z uzbrojeniem terenu oraz raportu oddziaływania na
środowisko naturalne. Natomiast drugi – budowę infrastruktury technicznej, uporządkowanie
odwodnienia terenów (przebudowę rowów melioracyjnych) i przygotowanie nowego układu
komunikacyjnego.
Drugim, pod kątem wartości otrzymanego dofinansowania, był projekt realizowany przez
miasto i gminę Ostrzeszów – „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rojowie oraz
sporządzenie dokumentacji technicznej”. Projekt zakładał budowę drogi do ŁSSE – Podstrefa
Ostrzeszów Kompleks 2 w Rojowie. Opisywana inwestycja miała w konsekwencji doprowadzić
do wzrostu zainteresowania przedsiębiorców terenami inwestycyjnymi SSE.
Projekt realizowany przez miasto Poznań – „Poznańskie Centrum Logistyczne FranowoŻegrze – dokumentacja studialna dla zagospodarowania terenów inwestycyjnych” polegał na
stworzeniu studium wykonalności, które zawierało analizę budowy infrastruktury technicznej
dla terenów objętych MPZP. Jego celem było zwiększenie liczby inwestycji na terenie miasta
poprzez doprowadzenie do wzrostu atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych inwestorów.
Reasumując, zaprezentowane wyniki na temat dwóch źródeł zewnętrznych (w stosunku
do budżetów gmin) finansowania rozwoju terenów inwestycyjnych (w latach 2007-2013)
obrazują z jednej strony ograniczony wpływ instrumentów ogólnokrajowych (konkurencja
ogólnopolska), z drugiej zaś istotną rolę WRPO 2007-2013 w kompleksowym przygotowaniu
terenów inwestycyjnych, choć w skali całego regionu ograniczoną do stosunkowo niewielkiej
liczby gmin, które w ostatnich latach prowadziły działania na rzecz aktywizacji terenów
inwestycyjnych.

5.3.

Plany rozwoju terenów inwestycyjnych

Większość badanych samorządów (około 60%) planuje działania w zakresie
przygotowywania nowych terenów inwestycyjnych lub uzupełniania istniejącej oferty
(Wykres 10). Co piąta gmina w tej grupie planuje powołać strefę inwestycyjną np. w postaci
SAG44. Wzbogacenie oferty inwestycyjnej znajduje się w planach ponad 70% gmin, które swoje
dotychczasowe zasoby oceniły niedostatecznie i 63% gmin uważających je za wystarczające.
Natomiast około 40% zbadanych samorządów w ogóle nie zakłada działań w zakresie terenów
inwestycyjnych45. Dominującym wyjaśnieniem jest – jak w przypadku wcześniej określanych
barier – brak terenów komunalnych możliwych do adaptacji. Co piąta gmina nieplanująca
dalszego zbrojenia terenów wskazuje na wystarczającą ofertę od właścicieli prywatnych lub
już przygotowanych terenów komunalnych46.

44

25% nie przewiduje takiego działania, a ponad połowa samorządów nie miała jeszcze sprecyzowanej opinii odnośnie
do SAG.
45
Wśród nich największą część stanowią jednostki, które nie potrafiły jednoznacznie ocenić swoich dotychczasowych
zasobów.
46
Analogicznie jak przy ocenie potencjału rozwoju terenów inwestycyjnych, tak przy wyjaśnieniach niemożności
zbrojenia wskazywane są ponadto: czynniki finansowe i klasa bonitacyjna gleb prawnie uniemożliwiająca inwestycje.
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Wykres 10. Plany gmin dotyczące przygotowywania terenów inwestycyjnych
w latach 2016-2020 (z lewej, n=182) oraz 2021-2023 (z prawej, n=176)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Mapa 10. Plany rozwoju terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego
w latach 2016-2023

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Gminy, w których w najbliższym czasie rozwijana będzie oferta inwestycyjna – i które
przybliżyły te plany w badaniu – można podzielić na dwie grupy: jednostki, które planują
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przygotować do 20 ha (54%) i powyżej 20 ha (46%). Tereny poniżej 20 ha najczęściej mają
powstawać jako jeden skoncentrowany obszar. Samorządy zamierzające przygotować ponad
20 ha nowych terenów na ogół planują je utworzyć jako odrębne obszary w różnych częściach
gminy. Rozmieszczenie przestrzenne gmin, które mają sprecyzowane plany dotyczące liczby
i wielkości przygotowywanych terenów inwestycyjnych przedstawia Mapa 10. Największe
powierzchniowo tereny inwestycyjne mają powstać w gminach, które już dziś charakteryzują
się wysokim stopniem rozwoju takich gruntów (otoczenie Poznania, centralny pas gmin
Wielkopolski w układzie wschód – zachód).
Wykres 11. Najważniejsze przyczyny decydujące o potrzebie rozwoju terenów inwestycyjnych
wg samorządów (% spośród gmin planujących przygotowanie nowych terenów; n=106)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Przyczyny rozwijania dostępnych terenów są różne, jednak najczęściej wskazywaną
przesłanką jest chęć zainteresowania inwestorów gminą (Wykres 11). Kierują się nią
zarówno gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, jak i miejskie województwa wielkopolskiego. Kolejną
ważną motywacją skłaniającą do przygotowywania terenów inwestycyjnych jest przekonanie
o zainteresowaniu gminą ze strony inwestorów (ogólnie) oraz o tym, że konkretni
inwestorzy oczekują na przygotowanie terenu w gminie. Na szczególną uwagę zasługuje
obserwacja, że – jeżeli uznać zasadność oceny wystawionej przez samorządy – co czwarta
gmina planująca rozwój terenów robi to w odpowiedzi na wyraźne potrzeby inwestorów.
Motywacje odnoszące się do konkurowania są częstsze od tych wynikających ze
współpracy proinwestycyjnej samorządów47. Jednak zarówno te pierwsze, jak i te drugie
47

Zagadnienia gospodarcze generalnie nie należą do powszechnych wymiarów relacji między samorządami.
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nie należą do czołówki najważniejszych motywacji. Warto również zauważyć, że tylko dla
niespełna 7% gmin najważniejszą przyczyną jest bliskie całkowitemu obecne wykorzystanie
terenów inwestycyjnych.

5.4.

Potrzeby dalszego wsparcia rozwoju oferty inwestycyjnej

W odniesieniu do perspektywy roku 2023, jedynie niewielki odsetek (4%)
przedstawicieli gmin biorących udział w badaniu jest przekonany, że posiadane zasoby
będą zdecydowanie wystarczające48. Co trzeci samorząd ocenia je jako niewystarczające
(zdecydowanie – 15%, raczej – 21%). Również co trzeci samorząd ma trudności z oceną
przyszłej sytuacji w tym zakresie (trudno powiedzieć – 32%), przy czym należy zauważyć, że
perspektywa roku 2023 nie jest perspektywą odległą w rozumieniu planowania strategicznego.
Przy określaniu odpowiedniej polityki proinwestycyjnej istotne jest rozpoznanie
potencjalnych możliwości do wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych. W większości
badanych gmin (64%) takie możliwości występują (Wykres 12). Zdaniem ankietowanych
samorządów w co dziesiątej gminie jest to niemożliwe.
Jako główne powody braku możliwości wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych
samorządy lokalne wskazują bariery finansowe (zbyt małe środki budżetowe). Problem
dostrzegają także w braku terenów komunalnych, które mogłyby być przeznaczone na
cele inwestycyjne. O niemożności decydują również cechy lokalizacji potencjalnych terenów,
które – przykładowo:
•

są zlokalizowane na glebach o wysokiej klasie bonitacyjnej,

•

mają skomplikowaną sytuację własnościową,

•

są położone w granicach lub w pobliżu obszarów prawnie chronionych (w tym Natura
2000).
Wykres 12. Potencjalne możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych
w gminach województwa wielkopolskiego (% gmin, n=178)
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zdecydowanie istnieją
22%

raczej istnieją
raczej nie istnieją
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zdecydowanie nie istnieją
trudno powiedzieć

42%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Ponadto, w pojedynczych przypadkach samorządy zwracają uwagę na ograniczenia
związane z aktualnymi zapisami SUiKZP (co należy interpretować w kontekście długotrwałego
procesu aktualizacji studiów). Badanie dostarcza też przykładów, w których barierą jest
48

28% uważa je za raczej wystarczające.
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trudność w przejęciu terenów od instytucji szczebla rządowego (np. ANR), co jest powiązane
ze wskazaną wcześniej barierą finansową.
Istnieje również wiele czynników, które utrudniają lub wydłużają proces
przygotowywania nowych terenów inwestycyjnych. Najbardziej znaczącym dla gmin
Wielkopolski (wszystkich typów) jest brak środków finansowych na zrealizowanie
przedsięwzięcia (Wykres 13). W następnej kolejności problem stanowi ograniczona
infrastruktura (określana jako średnia lub duża bariera). Trzecia podkreślana przez
samorządy bariera – brak MPZP – to czynnik w pełni zależny od działań władz lokalnych (choć
proces wiąże się z kosztami i jest zwykle bardzo czasochłonny).
Wykres 13. Czynniki utrudniające lub wydłużające proces przygotowywania terenów
inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego (% gmin, n=163)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Najbardziej kosztochłonnymi elementami procesu uzbrajania terenów według gmin są
prace w zakresie projektowania oraz realizacji sieci: drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej
i elektroenergetycznej. Większość gmin wskazuje na wysoką czasochłonność regulowania
kwestii własnościowych oraz projektowania sieci elektroenergetycznej49 (Tabela 11). Ta
ostatnia wyróżnia się więc jako najbardziej problematyczna w całym procesie przygotowania
oferty inwestycyjnej (Wykres 14).

49
W przeciwieństwie do sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, sieć energii elektrycznej nie jest zależna od działań
samorządu. W tym zakresie konieczna jest współpraca ze spółkami energetycznymi co najpewniej wpływa na takie
wskazania czasochłonności.
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Tabela 11. Wyróżnienie procesów uzbrajania terenów najczęściej ocenianych jako wysoce
czasochłonne i wysoce kosztochłonne (% gmin oceniających wysoko*, n=154)
Wysoka ocena
kosztochłonności

Wysoka ocena
czasochłonności

Prace koncepcyjne, planowanie lokalizacji

21,2

55,7

Regulowanie kwestii własnościowych

37,0

64,8

Prace geodezyjne

21,7

27,7

Projektowanie i wykonanie sieci drogowej

79,2

53,2

Projektowanie i wykonanie sieci wodociągowej

61,5

44,6

Projektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej

73,3

54,7

Projektowanie i wykonanie sieci elektroenergetycznej

64,1

63,5

Proces

*Wartości w tabeli oznaczają odsetek samorządów, które dane zjawisko oceniło jako wysoce kosztochłonne/
czasochłonne, wystawiając ocenę 4 lub 5 w 5-cio stopniowej skali.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wykres 14. Średnia ocena czasochłonności i kosztochłonności procesów uzbrajania terenów
inwestycyjnych wg samorządów gminnych Wielkopolski (n=154)*
5,0
4,5
sieć drogowa
Kosztochłonność

4,0

sieć kanalizacyjna

sieć wodociągowa

sieć energetyczna

3,5
prace geodezyjne

3,0

kwestie własnościowe
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2,5
2,0
1,5
1,0
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Czasochłonność
* średnia ocena z ocen wystawianych w skali 1-5, gdzie 1 oznacza niską, a 5 wysoką czasochłonność/kosztochłonność
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Podejmując decyzję o chęci rozwoju terenów inwestycyjnych, w tym także o ich
przygotowaniu, gminy weryfikują jakie potrzeby dotyczące terenów występują na ich terenie.
Na tej podstawie można wyróżnić potrzeby materialne obejmujące m.in. dostępność drogową
czy uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz potrzeby
„miękkie”, które dotyczą przede wszystkim działań informacyjno-promocyjnych (Wykres 15;
Wykres 16).
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Wykres 15. Potrzeby w zakresie przygotowania i rozwoju komunalnych terenów inwestycyjnych
(n=108)
poprawa dostępności infrastruktury kanalizacyjnej
objęcie mpzp
poprawa dostępności drogowej
działania promocyjne
poprawa dostępności infrastruktury wodociągowej
poprawa dostępności infrastruktury energetycznej
poprawa dostępności infrastruktury teleinformatycznej
materiały informacyjne dla inwestorów
dokumentacja techniczno-prawna terenu
scalenie działek, uzyskanie dużych powierzchni
uregulowanie stosunków własnościowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wykres 16. Potrzeby w zakresie przygotowania i rozwoju niekomunalnych terenów
inwestycyjnych (n=70)
objęcie mpzp
poprawa dostępności infrastruktury kanalizacyjnej
działania promocyjne
poprawa dostępności infrastruktury energetycznej
poprawa dostępności infrastruktury wodociągowej
poprawa dostępności drogowej
materiały informacyjne dla inwestorów
poprawa dostępności infrastruktury teleinformatycznej
dokumentacja techniczno-prawna terenu
uregulowanie stosunków własnościowych
scalenie działek, uzyskanie dużych powierzchni
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Najczęściej wskazywaną i najsilniejszą potrzebą, zarówno w odniesieniu do terenów
będących jak i niebędących własnością gminy, jest konieczność wyposażenia
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w infrastrukturę kanalizacyjną oraz objęcie gruntów MPZP. Obydwie potrzeby odczuwane
są najczęściej przez gminy miejsko-wiejskie (ponad połowa wskazań). Około 40% gmin
wskazuje również na braki w dostępie innej infrastruktury technicznej. Następną w kolejności
istotną potrzebą, którą wskazują samorządy są działania promocyjne i przygotowanie
materiałów informacyjnych (zarówno dla terenów należących do gminy, jak i innych
podmiotów). Potrzeba scalania i regulacji kwestii własnościowych gruntów – która stanowi
duży problem w innych regionach, gdzie rozdrobnienie jest znaczne, np. w Małopolsce
(Jarczewski 2012) – w Wielkopolsce ma najmniejsze znaczenie wśród diagnozowanych
potrzeb.
Większość ze wskazywanych przez przedstawicieli samorządów lokalnych potrzeb
dotyczy terenów nieuzbrojonych typu greenfield (w 53 gminach łącznie około 1 350 ha).
Zapotrzebowanie na działania aktywizujące tereny typu brownfield, tj. takie, na których istnieje
zabudowa lub hale magazynowe, zgłasza tylko 7 gmin (łączna powierzchnia tych terenów to
około 50 ha).
W gronie zbadanych samorządów, jedynie 12 zadeklarowało, że podjęło się już
oszacowania wstępnych kosztów przygotowania terenów inwestycyjnych do 2023 roku.
W chwili prowadzenia badania była to perspektywa siedmioletnia, więc niewielkie
przygotowanie kosztorysowe w tym zakresie nie powinno jeszcze być szczególnie
niepokojące. Planowana wielkość wydatków tych 12 gmin rozkłada się równomiernie na
wszystkie badane przedziały, tj. od 0,2 mln zł do powyżej 25 mln (szacowany wydatek ponad
25 mln zł deklarowała Piła i gmina Przygodzice). Suma szacowanych przez gminy
wydatków wynosi minimum 70 mln zł50. Blisko co trzeci z badanych samorządów lokalnych
zadeklarował też, że bez możliwości uzyskania wsparcia finansowego „zdecydowanie” lub
„raczej” nie podejmie się realizacji inwestycji związanych z rozwojem terenów inwestycyjnych
(Wykres 17).
Wykres 17. Ocena, czy inwestycje związane z rozwojem terenów inwestycyjnych
byłyby podejmowane bez dostępności środków zewnętrznych (n=116)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

50

Zakładając minimalne wartości przedziałów w przyjętej w badaniu kafeterii.
56

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UWARUNKOWANIA ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

W ocenie badanych samorządów najczęstszymi efektami braku wsparcia byłoby:
ograniczenie liczby przygotowywanych terenów oraz zmniejszenie zakresu uzbrajania terenów
inwestycyjnych. Warto zwrócić również uwagę na dosyć duży (40%) odsetek gmin, którym
trudno było określić czy bez zewnętrznego wsparcia finansowego oferta inwestycyjna w ich
gminie będzie rozwijana i czy jego brak wpłynie na przesunięcie horyzontu czasowego
realizacji planowanych zamierzeń (do roku 2023 lub dalej)51.

5.5.

Współpraca w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych

Dobrą praktyką w zakresie realizowanej polityki proinwestycyjnej jest współpraca
różnych organizacji na rzecz ulepszania oferty terenów inwestycyjnych. Współpraca taka może
zachodzić pomiędzy poszczególnymi samorządami lokalnymi (np. współpraca w ramach
aglomeracji), między administracją a innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi (np.
zarządcami sieci czy dostawcami energii) a także inwestorami. Zakres współpracy
z poszczególnymi aktorami zależy oczywiście od etapu przygotowania oferty inwestycyjnej.
Blisko połowa ankietowanych samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego deklaruje
współpracę z innymi instytucjami na etapie planistycznym, gdy przygotowywana jest
dokumentacja dla danego terenu inwestycyjnego (Wykres 18). Porównywalnie często
występuje współpraca podczas promocji gotowej oferty inwestycyjnej (tutaj pozytywnie
wyróżniają się gminy aglomeracji poznańskiej prezentujące jedną ofertę np. podczas targów
inwestycyjnych), natomiast znacznie rzadziej podejmowane są wspólne działania
o charakterze inwestycyjnym przy uzbrajaniu terenów.
Wykres 18. Współpraca samorządów lokalnych województwa wielkopolskiego z innymi
instytucjami podczas przygotowania oferty inwestycyjnej (% gmin, n=175)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Coraz powszechniejsza staje się też partycypacja samych inwestorów w działaniach
związanych ze zbrojeniem terenów inwestycyjnych, chociaż skala tego zjawiska nie jest
jeszcze zbyt duża. W blisko 35% gmin województwa wielkopolskiego współpraca urzędu
51

Wysoki odsetek odpowiedzi „nie wiem” świadczy o tym, że respondenci mieli trudności z odniesieniem się do tej
hipotetycznej sytuacji. Zarazem taki rozkład odpowiedzi można interpretować w połączniu ze zdiagnozowanym bardzo
niskim doprecyzowaniem finansowym planowanych inwestycji samorządów w tereny inwestycyjne.
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z inwestorem w zakresie przygotowania terenu do prowadzenia działalności gospodarczej
występowała jedynie w jednostkowych przypadkach i zazwyczaj dotyczyła doprowadzenia
drogi do tego terenu (Wykres 19). Jak wskazują przedsiębiorcy zazwyczaj to gmina realizowała
większość zadań w tym zakresie. Natomiast współpraca w ramach innych działań
inwestycyjnych związanych z doprowadzeniem lub modernizacją sieci elektroenergetycznej,
wodociągowej lub kanalizacyjnej jest w gminach województwa wielkopolskiego jeszcze mniej
powszechna.
Wykres 19. Partycypacja inwestorów w przygotowaniu terenów inwestycyjnych w gminach
województwa wielkopolskiego (% gmin, n=159; 161)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

58

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UWARUNKOWANIA ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

6. Zachęty inwestycyjne
Agnieszka Laskowska, Karolina Oleszkin
W celu przyciągnięcia nowych inwestorów na teren gminy władze lokalne realizują
specjalną politykę skierowaną do przedsiębiorców, która uwzględnia bardziej lub mniej
rozbudowany system preferencji. Zachęty inwestycyjne oferowane podmiotom gospodarczym
przez samorządy gminne mogą mieć różne formy od zwolnień i ulg w podatkach po dotacje na
utrzymanie miejsc pracy. Popularnym i dość często stosowanym przez samorządy
rozwiązaniem jest łączenie kilku form preferencji.
Podstawowymi instrumentami finansowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości
w Polsce są zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości lub podatku dochodowym (w ramach
SSE), zwolnienia z opłat czynszowych, ich obniżenie lub zawieszenie waloryzacji, a także
udzielanie wsparcia finansowego dla firm prowadzących działalność gospodarczą w gminie
m.in. w postaci poręczeń, pożyczek czy grantów.

6.1.

Stawki podatku od nieruchomości w gminach
województwa wielkopolskiego

Podatek od nieruchomości jest jednym z podatków lokalnych pobieranych przez
samorządy gminne. Dzieli się on na podatek od nieruchomości osób fizycznych i osób
prawnych. Jego wysokość zależy od uchwał rad poszczególnych gmin, jednak przyjęte
poziomy nie mogą przekroczyć górnej granicy stawki ustalanej corocznie przez ministra
właściwego ds. finansów publicznych. Górne granice stawek podatku od nieruchomości od
osób prawnych wyznaczane przez Ministerstwo od 2013 roku utrzymują się mniej więcej na
tym samym poziomie (różnica stawek w latach 2013-2016 nie przekroczyła złotówki). W 2016
roku maksymalne stawki podatku wynosiły 0,89 zł od 1 m2 powierzchni od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków oraz 22,86 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków
(lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Wysokość opisywanego podatku podobnie jak wysokość innych opłat lokalnych jest
przedmiotem polityki podatkowej władz lokalnych. Wysokość stawek przyjętych podatków
lokalnych zależy od wielkości jednostki – wyższe stawki występują w dużych miastach,
natomiast niższe w mniejszych gminach, jak i zamożności samorządu. Najwyższe stawki
wprowadzają gminy najzamożniejsze i najbiedniejsze, natomiast gminy o średnim poziomie
zamożności częściej decydują się na obniżenie opłat. Nie bez znaczenia, w opisywanym
przypadku, jest również odległość od metropolii. Podatki lokalne są niższe w gminach
zlokalizowanych poza aglomeracją poznańską. Wiele gmin kształtując swoją politykę
podatkową uwzględnia też stawki przyjęte przez sąsiednie gminy (Swianiewicz, Łukomska
2014).
W województwie wielkopolskim prawie połowa gmin (49%) zdecydowała się na
wprowadzenie maksymalnych lub prawie maksymalnych stawek podatku od gruntów
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związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej52. Analizując typ samorządu,
najczęściej na utrzymanie wysokich stawek decydowały się gminy miejskie (60%). Wśród gmin
wiejskich oraz miejsko-wiejskich, około 48% samorządów utrzymało wysokie opłaty.
W przypadku podatku od powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej 27% gmin (60) zastosowało stawki maksymalne lub prawie
maksymalne53. W tym przypadku również gminy miejskie najczęściej decydowały się na ten
krok (40%). Wśród gmin wiejskich jedynie 20% zdecydowało się ustalić wysokie stawki podatku
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że
władze 22% wielkopolskich gmin zastosowały wysokie stawki w obu rodzajach podatku od
nieruchomości osób prawnych (gruntów i powierzchni użytkowej budynków).
Mapa 11. Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał rad gmin w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rozpatrując położenie geograficzne gmin, w których uchwalono wysokie stawki podatku od
nieruchomości osób prawnych, można zauważyć ich koncentrację w środkowej i północnej
części województwa. Warto zwrócić uwagę, że prawie wszystkie gminy powiatu poznańskiego
i szamotulskiego ustaliły wysokość opisywanego podatku na najwyższym możliwym poziomie
52
0,80-0,89 zł od 1 m2, co stanowi ponad 90% najwyższej możliwej stawki. 31 gmin (14% wszystkich gmin regionu)
przyjęło maksymalne stawki podatku.
53
20,57-22,86 zł od 1 m2 (ponad 90% najwyższej możliwej stawki).
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(Mapa 11, Mapa 12). Taka sytuacja może potwierdzać tezę Swianiewicza i Łukomskiej (2014)
o tym, że przy ustalaniu wysokości stawek nie bez znaczenia jest położenie w pobliżu lub
bezpośrednio na terenie aglomeracji.
Mapa 12. Podatek od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał rad gmin w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pod względem wysokości opłat, poza obszarem aglomeracji poznańskiej i jej bliskiego
sąsiedztwa, wyraźnie wyodrębnia się grupa trzech powiatów położonych we wschodniej części
Wielkopolski – tureckiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego. W pierwszym z powiatów, aż
w siedmiu na osiem gmin wysokość podatku od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej i od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej sięga górnej granicy stawki maksymalnej wyznaczonej przez Ministra Finansów.
Natomiast w powiecie ostrzeszowskim i ostrowskim dwie trzecie gmin stosuje wysokie stawki
podatkowe, jednak są one nieco niższe niż w przypadku powiatu tureckiego. To, co wyróżnia
gminy z opisywanych powiatów, które zdecydowały się utrzymać wysoki poziom stawek
podatku od nieruchomości osób prawnych, to fakt, że część ich terenów stanowią grunty
podstrefy ŁSSE, w której stosowane są zachęty inwestycyjne. Podmioty działające w ŁSSE
mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Podobną
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prawidłowość można zaobserwować na terenie całego województwa. W około 60% gmin,
w których działają podstrefy SSE obowiązują maksymalne lub prawie maksymalne stawki
podatku od nieruchomości osób prawnych.
Ponad połowa gmin z obszaru województwa wielkopolskiego zdecydowała się na
stosowanie niższego poziomu wysokości podatku od nieruchomości osób prawnych. Stawka
opłaty w tych jednostkach zaczyna się od 0,49 zł za 1 m2 od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (55% stawki maksymalnej) i 12,85 zł za 1 m2 od
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (56% stawki maksymalnej).
Opisywana grupa samorządów zlokalizowana jest przede wszystkim we wschodniej
i południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.
Niskie stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej występują przede wszystkim wśród gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
(z porównywalną częstotliwością – ponad 50%). Najniższe stawki opisywanego podatku
uchwalone zostały w gminach liczących od 5 do 10 tys. mieszkańców, a w następnej kolejności
10-20 tys. mieszkańców. Podobnie prezentuje się sytuacja wysokości podatku od budynków –
najniższe stawki ustalane zostały w gminach liczących 5-10 tys. mieszkańców.
Gminą, którą charakteryzują jedne z najniższych stawek podatku od nieruchomości
w regionie jest gmina wiejska Szczytniki. Stawki podatku ustalone na 2016 r. wynosiły kolejno:
0,53 zł za 1 m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i 12,85 zł
za 1 m2 od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co odpowiada
60% i 56% ustalonej stawki maksymalnej. Podobną sytuację w wysokości ustalonych stawek
opisywanego podatku można zauważyć w gminach wiejskich Połajewo i Wierzbinek. Pierwsza
z nich wyróżniała się najniższą w Wielkopolsce przyjętą stawką podatku od gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynoszącą 0,49 zł za 1 m2 (55%
przyjętej stawki maksymalnej), zaś w drugiej przyjęte zostały stosunkowo niskie obydwie
stawki podatku (od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,64 zł
za 1 m2, co odpowiadało 72% stawki maksymalnej i od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 14 zł za 1 m2 stanowiącej 61% stawki maksymalnej). Cechą
wspólną trzech wymienionych samorządów jest fakt, że mają one charakter rolniczy, a udział
użytków rolnych w powierzchni gmin sięga do 84%. Natomiast, dochód gmin per capita w 2015
roku w przypadku gminy Szczytniki i Połajewo był niższy od średniego dochodu gmin
w regionie o niecałe 100zł (wynosił odpowiednio: 3 274,21 zł i 3 258,72 zł). W Wierzbinku
dochód per capita był o ponad 400 zł większy od średniej wartości dla gmin z Wielkopolski
(wynosił 3 849,64 zł).

6.2.

Inne preferencje finansowe

W Wielkopolsce 44% gmin zadeklarowało, że stosuje preferencje finansowe dla
przedsiębiorców. Gminy najczęściej obejmowały swoimi zachętami od 1 do 4 firm (47%
wskazań) lub powyżej 9 podmiotów (41% wskazań).
Najbardziej popularną zachętą stosowaną przez samorządy z regionu są zwolnienia
lub ulgi w podatku od nieruchomości (Mapa 13). Ponad 30% wielkopolskich gmin, które
wzięły udział w badaniu zadeklarowało stosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
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a blisko 26% wprowadziło ulgi w tymże podatku. Natomiast 19% badanych gmin zdecydowało
się na połączenie obu tych form. Analizując wykorzystanie narzędzia ze względu na typ gminy,
to najczęściej zwolnienie z podatku od nieruchomości stosowane jest w gminach wiejskich
(42%), następnie miejsko-wiejskich (40%) i miejskich (18%). W gminach wiejskich
zwolnieniami z podatków najczęściej objętych jest od 1 do 4 podmiotów. W gminach miejskowiejskich i miastach na prawach powiatu opisywane zwolnienia obejmują zazwyczaj ponad 9
podmiotów gospodarczych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ulg w podatku od
nieruchomości osób prawnych. Ta preferencja stosowana jest przede wszystkim przez gminy
miejsko-wiejskie i wiejskie (po około 40% wskazań). Opisywane ulgi najczęściej obejmują od
1 do 4 firm (34% wskazań) i ponad 9 podmiotów (30% gmin). Na terenach pozostałych 26%
gmin deklarujących stosowanie zwolnień lub ulg w podatku od nieruchomości, obecnie nie
funkcjonują podmioty korzystające z wymienionej preferencji.
Mapa 13. Preferencje finansowe w podatku od nieruchomości stosowane przez gminy
województwa wielkopolskiego w latach 2014-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wśród badanych jednostek54 30% deklarowało stosowanie ulg w podatkach lokalnych
dla inwestorów. Większość z nich (96%) objęła ulgami wszystkie lub większość dostępnych
terenów inwestycyjnych na swoim obszarze. Wykorzystanie tego instrumentu dotyczy przede

54

Liczba gmin, które odesłały ankietę wynosi 182.
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wszystkim gmin miejsko-wiejskich. Natomiast gminy miejskie są jednostkami, które najrzadziej
deklarowały stosowanie opisywanego rozwiązania (por. rozdział 6.1).
Kolejnymi preferencjami wykorzystywanymi przez gminy są: wsparcie finansowe dla firm
w postaci poręczeń, gwarancji, pożyczek, subwencji, grantów oraz obniżenie stawek czynszu.
Analizując typ gmin, odpowiednio 15% jednostek, które udzieliły wsparcia finansowego i 40%
samorządów, które obniżyły czynsz, stanowią gminy miejskie. W przypadku gmin miejskowiejskich, więcej z nich zadeklarowało preferencję w postaci wsparcia finansowego dla firm
(54%) niż obniżenia stawek czynszu (20%). Natomiast gminy wiejskie częściej obniżały czynsz
(40%) niż udzielały wsparcia finansowego (31%). Liczba podmiotów korzystających
z opisywanych zachęt inwestycyjnych w przypadku gmin wiejskich wynosiła najczęściej od
1 do 4 podmiotów, w gminach miejskich ponad 5 firm, a w miejsko-wiejskich ponad 9.
Innymi stosowanymi zachętami w wielkopolskich gminach są: zwolnienia z podatku
dochodowego (w ramach SSE), częściowe zwolnienia z opłat czynszowych, zawieszenia
corocznej waloryzacji naliczanego czynszu, a także preferencyjne stawki za usługi komunalne.
Najrzadziej spotykaną zachętą inwestycyjną w województwie jest utworzenie specjalnego
cennika usług komunalnych dla inwestorów (Wykres 20). Zaledwie dwie gminy miejskowiejskie zadeklarowały takie rozwiązanie – gmina Pyzdry i gmina Trzcianka, w których
opisywana preferencja objęła od 1 do 4 podmiotów gospodarczych.
Wykres 20. Preferencje finansowe stosowane w gminach województwa wielkopolskiego
(liczba wskazań)55
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Pojedyncze gminy z regionu stosują również mniej popularne instrumenty finansowe
skierowane do inwestorów. Należą do nich: dodatkowe uzbrojenie terenu na wniosek
inwestora (np. w gminie Jastrowie), czy odroczenie podatku (gmina Stare Miasto). W gminie
Łubowo jako zachętę dla potencjalnego inwestora wskazano możliwość negocjowania
warunków, w oparciu o które możliwa byłaby lokalizacja inwestycji na terenie gminy.
Część gmin województwa wielkopolskiego (26%) zastosowało jednocześnie kilka form
zachęt inwestycyjnych. Większość z nich (87%) zdecydowało się na preferencje związane
55

Liczba gmin w województwie, które stosują jakąkolwiek preferencję finansową wynosi 81.
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z podatkiem od nieruchomości osób prawnych. Szczególnym przypadkiem jest miasto Kalisz,
w którym wprowadzono aż pięć rodzajów zachęt inwestycyjnych: ulgi i zwolnienia w podatku
od nieruchomości, częściowe zwolnienia z opłat czynszowych, zawieszenie corocznych
waloryzacji naliczanego czynszu, a także jego obniżenie. Powyższe decyzje mają związek
z przyjętą przez miasto polityką na rzecz rozwoju inwestycji wynikającą z pełnienia funkcji
głównego ośrodka Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego oraz obecności podstrefy
WSSE.
Gminy przyznając preferencje finansowe przedsiębiorcom prowadzącym działalność na
ich terenie biorą pod uwagę szereg kryteriów. Dla około 37% wielkopolskich gmin kluczowe
znaczenie przy przyznawaniu preferencji ma liczba nowopowstałych miejsc pracy na skutek
realizacji inwestycji. W następnej kolejności są wielkość podmiotu gospodarczego (19%
badanych gmin określiło go jako determinantę) i profil działalności (18%). Do innych czynników,
które wpływają na to, czy dany podmiot gospodarczy uzyska preferencje w gminie można
zaliczyć: nakłady na inwestycje, trudną sytuację finansową przedsiębiorcy i ważny interes
podatnika. Ponadto, pojedyncze gminy zwracają uwagę na to czy dana inwestycja jest nowa
lub czy realizuje ważny interes publiczny (Wykres 21). Jedynie 20% ankietowanych gmin nie
stawia wymogów przedsiębiorcom i każdy podmiot gospodarczy działający na ich terenie
otrzymuje takie same preferencje. Najczęściej zjawisko to zaobserwować możemy w gminach
miejsko-wiejskich.
Wykres 21. Wymagania stawiane podmiotom gospodarczym przez gminy województwa
wielkopolskiego determinujące uzyskanie określonych preferencji (% gmin)
liczba nowopowstałych miejsc pracy na skutek inwestycji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Na terenie województwa wielkopolskiego istnieją również samorządy, które
zrezygnowały ze stosowania ulg w podatkach, ponieważ udało im się osiągnąć zadowalający
– w ich ocenie – poziom rozwoju gospodarczego. Przykładem takiej jednostki są Nowe
Skalmierzyce. W gminie tej, istotne znaczenie z perspektywy rozwoju odgrywają rodzime
przedsiębiorstwa lokalne, w tym grupa czterech firm: dwóch zlokalizowanych na terenie gminy
(Skaltex i Comfort) i dwóch wywodzących się z nich (działających na obszarze podstrefy
ekonomicznej – Correct i El Correct). Obecnie firmy te są istotnymi graczami na arenie
międzynarodowej (zajmują się produkcją mebli dla sieci IKEA). Cztery opisywane podmioty
gospodarcze zatrudniają ponad połowę mieszkańców gminy. Mimo zadawalającego poziomu
rozwoju gospodarczego, władze Nowych Skalmierzyc otwarcie deklarują, że w sytuacji gdyby
pojawił się nowy inwestor rozpatrzyliby wprowadzenie programu zwolnień z podatku od
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nieruchomości. Nieco inna sytuacja występuje w gminie Murowana Goślina gdzie wszyscy
inwestorzy mogą liczyć na ulgi w podatku od nieruchomości od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez pierwszy rok funkcjonowania firmy. Od trzech
lat, w opisywanej gminie dominuje działalność produkcyjna (głównie średnie firmy krajowe
i zagraniczne). Natomiast w gminie Szamocin, mimo dostępności atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych dla potencjalnych klientów, barierą okazuje się być ich położenie – bez dostępu
do dróg krajowych. Z powodu braku inwestorów gmina nie zdecydowała się na stosowanie ulg.
Jednak władze jednostki deklarują, że gdyby pojawili się chętni inwestorzy byłyby skłonne
wprowadzić takie rozwiązania.
Analizując rozmieszczenie najważniejszych z perspektywy rozwoju regionu inwestorów,
możemy zauważyć ich skupienie na obszarach objętych zachętami inwestycyjnymi. Jedną
z kluczowych firm w województwie wielkopolskim działającą w obrębie Wrzesińskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej (WSAG) jest firma z branży motoryzacyjnej – Volkswagen.
Przedsiębiorstwo to od dwudziestu lat jest obecne na terenie Poznania, a od 2016 roku
rozpoczęło działalność także na terenie gminy Września. Inwestycja we Wrześni stanowi drugi
pod względem wielkości zakład produkcyjny koncernu w Europie (220 ha). Samochody
produkowane w Wielkopolsce trafiają na rynki na całym świecie. Firma ma zatrudniać 3 000
pracowników. Opisywana inwestycja miała strategiczne znaczenie dla gminy Września.
Obecność tak dużego przedsiębiorstwa jest istotnym czynnikiem rozwoju JST z powodu
nowopowstałych miejsc pracy, jak i wpływa na wzrost atrakcyjności terenów WSAG. Inną
ważną z perspektywy rozwoju regionu firmą zagraniczną, która ma swoją siedzibę
w Wielkopolsce jest Europol Meble S.A. – niemiecki producent i eksporter mebli
tapicerowanych. Inwestor prowadzi działalność na terenie gminy Chodzież w K-SSSE
i zatrudnia ponad 1 000 osób.
Lokalizacja znaczących firm na obszarach objętych różnymi formami preferencji może
być jednak ryzykowna z perspektywy gospodarki regionu w horyzoncie wieloletnim. Warto
zwrócić uwagę, że obszary SSE są szczególnie atrakcyjne dla przedsiębiorców, ze względu
na fakt, że na ich terenie dopuszczalne jest łączenie środków pomocy regionalnej i lokalnej
w postaci ulg lub zwolnień, odpowiednio w podatku dochodowym i podatkach lokalnych.
Jednak pomoc, z której korzysta inwestor nie może przekroczyć dopuszczalnej maksymalnej
wielkości regionalnej pomocy publicznej. Jak wykazały badania (Ernst&Young 2011), to
właśnie perspektywa możliwych preferencji i zwolnień, jak i czas ich wykorzystania są jednym
z kluczowych czynników decydujących o lokalizacji przedsiębiorstw na tych terenach. W 2011
roku ponad połowa inwestorów prowadzących działalność w strefach deklarowała, że nie
planuje realizacji nowych inwestycji na terenie SSE, jeśli miałyby one funkcjonować tylko do
2020 roku. Obserwowalny był również spadek atrakcyjności polskich SSE, w związku
z malejącym możliwym czasem na wykorzystanie zwolnienia strefowego. Pomimo, że
funkcjonowanie SSE zostało przedłużone do 2026 roku, nadal pozostaje pytanie, czy
inwestorzy zostaną w gminie, gdy SSE przestaną istnieć w takiej formie jak obecnie? Biorąc
pod uwagę wyniki dotychczasowych badań, można przypuszczać, że wraz z zakończeniem
okresu stosowania zwolnień podatkowych duże, szczególnie zagraniczne firmy chętniej będą
podejmować decyzję o relokalizacji do innego regionu lub kraju, w którym panują
korzystniejsze warunki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej.
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7. Promocja oferty inwestycyjnej
Klaudia Peszat, Magdalena Cybulska

7.1.

Działania promocyjne

Jednym z kluczowych działań w procesie przyciągania inwestorów do gminy jest
promocja jej oferty inwestycyjnej. Aktywna, spójna i odpowiednio dopasowana do grupy
odbiorców, w tym przypadku inwestorów zewnętrznych, promocja to niewątpliwie istotny
czynnik przyciągający uwagę i zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Oczywiście
skuteczność działań promocyjnych jest uzależniona od jakości samej oferty inwestycyjnej.
Intensywne działania promocyjne gmin mogą przynieść bowiem szczególnie pozytywne
rezultaty, wtedy gdy warunki obiektywne są lepsze niż ich postrzeganie przez potencjalnych
inwestorów lub możliwości inwestycyjne w gminie znacząco poprawiły się (Jarczewski 2012).
Wiele gmin, które już osiągnęły sukces na tej płaszczyźnie ogranicza działania promocyjne,
skupiając się przede wszystkim na profesjonalnej obsłudze zainteresowanych inwestorów.
Większość samorządów w województwie wielkopolskim deklaruje, że podejmuje
działania promocyjne w celu przyciągania inwestorów zewnętrznych. Najczęściej stosowanym
instrumentem promocji jest własna strona internetowa (Wykres 22). W 61% ankietowanych
jednostek na stronie internetowej zamieszczana jest oferta inwestycyjna w języku polskim
(23% ma odpowiednik w języku obcym), ale tylko 19% prowadzi odrębny portal skierowany do
inwestorów.
Znaczny odsetek gmin (42%) korzysta z ogólnopolskich baz ofert terenów
inwestycyjnych. Blisko połowa urzędów (46%) współpracuje w zakresie promocji gospodarczej
z lokalnymi firmami i instytucjami. Rzadziej deklarowana jest współpraca z Regionalnym
Centrum Obsługi Inwestora, PAIiIZ oraz Regionalną Izbą Gospodarczą, przy czym aż 37%
gmin stara się samodzielnie kontaktować z inwestorami. Popularnym narzędziem promocji są
również foldery inwestycyjne w formie papierowej (31% gmin posiada tego typu materiały
w języku polskim, natomiast 23% jednostek stworzyło odpowiednik obcojęzyczny). Bardzo
rzadko wykorzystywane są do tego celu radio oraz telewizja (w przypadku mediów
zagranicznych wcale) oraz misje gospodarcze (co związane jest prawdopodobnie z wysokimi
kosztami i trudnościami organizacyjnymi).
Zaledwie 16 gmin (8,8% badanych) deklaruje, że brało udział w ostatnich trzech latach
w targach inwestycyjnych. W więcej niż jednej imprezie targowej w tym okresie wzięło udział
5 samorządów lokalnych. W grupie tej znajdują się głównie duże gminy miejskie (Konin, Piła,
Gniezno, Leszno) oraz gminy aglomeracji poznańskiej. Warto zwrócić uwagę, że jedną
z częściej wymienianych imprez targowych, w których gminy brały udział były Targi Inwestycji
i Nieruchomości MIPIM w Cannes, podczas których promowana była cała aglomeracja
poznańska. Do cieszących się dużą popularnością należą również Targi Nieruchomości EXPO
REAL w Monachium, a z wydarzeń krajowych – Gmina Salon Investfield w Poznaniu.
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Wykres 22. Instrumenty promocji stosowane przez gminy województwa wielkopolskiego
(% gmin, n=191)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Na liczbę podejmowanych działań promocyjnych silny wpływ ma typ gminy, jej wielkość
oraz położenie. Większą aktywność w zakresie wykorzystywania różnorodnych instrumentów
promocji wykazują duże miasta (Wykres 23), gminy położone w aglomeracji poznańskiej oraz
wzdłuż autostrady A2 (Mapa 14).
Promocja terenów inwestycyjnych w 61% ankietowanych samorządów obejmuje tereny
gminne. Niespełna połowa gmin (48%) deklaruje również promocję prywatnych ofert
inwestycyjnych, a 16% jednostek podejmuje działania w zakresie promocji gruntów należących
do Skarbu Państwa. Blisko połowa samorządów lokalnych prowadzi działania promocyjne
jedynie względem własnych terenów inwestycyjnych, natomiast są też takie gminy, które nie
posiadają swoich gruntów, natomiast promują tereny prywatne (36 gmin) lub będące
własnością innego podmiotu np. Skarbu Państwa (10 gmin).
Skuteczność wymienionych działań promocyjnych oceniana jest generalnie nisko.
W przypadku zdecydowanej większości działań dominują oceny 1-2 na skali 5 stopniowej,
gdzie 1 oznacza bardzo niską a 5 bardzo wysoką skuteczność działań. Najwyższą średnią
ocenę uzyskała współpraca z lokalnymi firmami i instytucjami (2,5), bezpośredni kontakt
z inwestorem (2,4), oferta internetowa w języku polskim oraz współpraca z PAIiIZ (2,3).
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Zauważalna jest ponadto tendencja do wyższego oceniania skuteczności najczęściej
wykorzystywanych przez badane gminy rozwiązań (Wykres 24).

Wykres 23. Średnia liczba działań promocyjnych podejmowanych przez wielkopolskie gminy
wg typu i wielkości jednostki (n=191)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Mapa 14. Liczba instrumentów promocji stosowanych przez wielkopolskie gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Wykres 24. Intensywność i skuteczność działań promocyjnych stosowanych przez
wielkopolskie gminy (n=191)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Warto natomiast podkreślić istotny związek między liczbą podejmowanych działań
promocyjnych i liczbą kontaktów z inwestorami w ostatnich latach (por. rozdział 9.2), a także
liczbą inwestorów zagranicznych, którzy zlokalizowali się w gminach wielkopolskich. Nie jest
to oczywiście jedyny czynnik wyjaśniający, ale pokazuje, że gminy, które cieszą się dużym
zainteresowaniem inwestorów również aktywnie działają w dziedzinie marketingu.
Wśród działań dotychczas niepodejmowanych przez samorządy, ale planowanych do
wdrożenia w przyszłości dominują narzędzia internetowe – 37% gmin deklaruje chęć
zamieszczenia internetowej oferty inwestycyjnej w języku obcym, 31% chciałoby stworzyć
odrębny portal dla inwestorów, a 30% jest zainteresowanych tworzeniem internetowych filmów
promocyjnych (Wykres 25).
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Wykres 25. Instrumenty promocji niestosowane, ale planowane do wdrożenia w przyszłości
przez wielkopolskie gminy (% gmin, n=191)
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Z uwagi na powszechność wykorzystywania strony internetowej w działaniach
promocyjnych wielkopolskich gmin, a zarazem istotne znaczenie tego źródła informacji dla
inwestorów, w kolejnym podrozdziale przedstawiona została szczegółowa analiza oferty
inwestycyjnej zamieszczonej na gminnych stronach internetowych.

7.2.

Oferta inwestycyjna na stronach internetowych gmin

Analiza ofert inwestycyjnych gmin województwa wielkopolskiego obejmuje 112
jednostek56. Ze względu na specyfikę i założenia przeprowadzanego badania pod uwagę
wzięto gminy, które w swojej ofercie mają tereny przeznaczone pod działalność produkcyjną,

56

Pod uwagę brane były zarówno główne strony internetowe gmin, obejmujące wyszczególnione na stronie oferty
terenów inwestycyjnych (a dodatkowo w 8 przypadkach ofertę inwestycyjną stanowiły ogłoszenia o aktualnych
przetargach według stanu na 7.08.2016), jak i odrębne gminne strony internetowe poświęcone wyłącznie ofercie
terenów inwestycyjnych. Oferta lub przetargi przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej były analizowane, jeśli
na stronie głównej gminy znajdował się link odsyłający np. do "oferty inwestycyjnej/sprzedaży
nieruchomości/sprzedaży gruntów". Do analizy nie zostały włączone powiatowe portale gospodarcze. Cała analiza
przeprowadzona została w okresie 21.07-7.08.2016.
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przemysłową lub usługową nastawioną na obsługę przemysłu57. Poniższa analiza porusza
zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe i dotyczy sposobu przedstawienia oferty terenów
inwestycyjnych na stronach internetowych.
Rozkład przestrzenny gmin posiadających ofertę inwestycyjną na stronie internetowej
jest stosunkowo równomierny, ale jednocześnie wykazuje pewne prawidłowości. Gminy, które
posiadają internetową ofertę terenów inwestycyjnych położone są wzdłuż głównych połączeń
komunikacyjnych w województwie (Mapa 15). Szczególnie widoczne jest to w centralnej części
Wielkopolski, przez którą przebiega autostrada A2. Gminy z ofertą inwestycyjną kumulują się
również przy zachodniej granicy województwa oraz w pobliżu głównego ośrodka – Poznania.
Mapa 15. Gminy, które posiadają na swojej stronie internetowej ofertę inwestycyjną

Źródło: Opracowanie własne

Istnieje także wyraźna zależność pomiędzy występowaniem oferty terenów
inwestycyjnych na stronie internetowej a wielkością gminy. Wszystkie gminy o liczbie ludności
powyżej 50 tys. zamieszczają na swojej stronie internetowej ofertę inwestycyjną. Na
prezentację terenów inwestycyjnych zdecydowała się natomiast mniej niż co trzecia gmina
licząca poniżej 5 tys. mieszkańców. Prezentacja terenów przeznaczonych dla inwestorów
57
Z analizy wyłączone zostały tereny o podstawowym przeznaczeniu mieszkalnym, rolniczym lub usługoworekreacyjnym oraz oferty ogólne, nie przedstawiające konkretnych terenów inwestycyjnych. Analizowane były
natomiast oferty gmin, w których nie podano przeznaczenia terenów lub podano informację o małym stopniu
szczegółowości, np. "tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą".
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najczęściej występuje na stronach internetowych gmin miejskich (68% gmin miejskich
zamieszcza na stronie ofertę inwestycyjną, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu),
a następnie miejsko-wiejskich (63%). Tylko nieco więcej niż 1/3 gmin wiejskich zamieszcza
ofertę inwestycyjną na swojej stronie internetowej (Wykres 26).
Wykres 26. Gminy województwa wielkopolskiego (z podziałem na wielkość i typ) z ofertą
inwestycyjną na stronie internetowej (% gmin, n=226)
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Źródło: Opracowanie własne

Pośród stron internetowych, na których zamieszczona została oferta inwestycyjna
gminy, przeważają oficjalne strony internetowe JST. W przypadku 9 gmin58 (zaledwie 8%
analizowanych ofert) na stronie internetowej znajduje się link odsyłający do odrębnego portalu
skierowanego bezpośrednio do inwestorów.
7.2.1.

Aktualność oferty inwestycyjnej

Data zamieszczenia lub aktualizacji oferty inwestycyjnej na stronie internetowej gminy
pojawia się rzadko (37% stron) i nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania w zależności
od typu i wielkości gminy, której dotyczy oferta. Nie ma także reguły, aby informacja
na temat aktualności oferty inwestycyjnej zależała od rodzaju strony internetowej (zwłaszcza
zważywszy na małą liczebność dedykowanych stron internetowych).
Oferty inwestycyjne umieszczane przez gminy są stosunkowo aktualne – prawie połowa
z nich została zamieszczona lub zaktualizowana w roku bieżącym59. Zaledwie 2 oferty
pochodzą z lat 2006-2010 (Wykres 27).

58

Są to: Gniezno (gmina miejska), Jarocin, Konin, Ostrów Wielkopolski (gmina miejska), Piła, Pyzdry, Słupca (gmina
wiejska), Strzałkowo, Śrem.
59
Przy powyższej analizie należy jednak pamiętać, iż część ofert gminnych połączonych jest z ogłoszeniami
o najbliższych przetargach – 8 dat ofert z 2016 roku stanowi datę ogłoszenia ostatniego nierozstrzygniętego przetargu
w gminie (według stanu na dzień 7.08.2016).
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Wykres 27. Aktualność oferty inwestycyjnej (% gmin, n=41)
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Źródło: Opracowanie własne

7.2.2.

Oferta inwestycyjna w językach obcych

Oferta inwestycyjna w języku obcym występuje na 41 stronach internetowych gmin
(37%)60. W przypadku stron gminnych w języku obcym dostępnych jest 35 ofert inwestycyjnych
(34%), zaś spośród stron internetowych dedykowanych wyłącznie inwestorom w języku obcym
wyświetlić można 6 ofert. Najczęściej na obcojęzyczne oferty decydują się gminy miejskie
(blisko połowa takich gmin ma na stronie możliwość wyświetlenia oferty w co najmniej jednym
języku obcym), najrzadziej zaś gminy wiejskie. Znaczna część gmin przedstawiająca swoją
ofertę w języku obcym, zlokalizowana jest w centralnej i zachodniej części województwa.
W przypadku tego zjawiska również zaznacza się wpływ lokalizacji gminy w pobliżu autostrady
oraz aglomeracji poznańskiej (Mapa 16).
W 25 przypadkach oferty występują wyłącznie w jednym języku obcym (w 24 jest to
język angielski, a w 1 język niemiecki). Na 16 stronach internetowych oferta terenów
inwestycyjnych została przedstawiona także w dodatkowych językach obcych. Dla 15 gmin jest
to dodatkowo język niemiecki, dla 4 język rosyjski, dla 3 język francuski, dla 1 język hiszpański
i dla 1 język ukraiński. Na dwóch stronach internetowych oferta przedstawiona jest aż w 5
językach obcych (Wykres 28)61. Większym zróżnicowaniem języków obcych charakteryzują się
gminne strony internetowe - w przypadku stron poświęconych wyłącznie ofercie inwestycyjnej,
tylko raz ofertę przedstawiono dodatkowo w innym języku niż angielski.

60

Z analizy zostały wyłączone oferty ogólne, nie zawierające specyfikacji terenów inwestycyjnych.
W dwóch z wymienionych przypadków ofertę obcojęzyczną stanowi przetłumaczenie strony za pomocą tłumacza
internetowego. Dodatkowo, 7 gmin zamieściło na swojej stronie możliwość przetłumaczenia strony za pomocą opcji
Google Tłumacz na wszystkie oferowane przez tę usługę języki. W pięciu przypadkach była to opcja dodatkowa (przy
obcojęzycznej ofercie), zaś w dwóch była to jedyna forma zmiany języka na stronie i nie obejmowała ona oferty
dotyczącej poszczególnych terenów (nie została uwzględniona w analizie). Oferty obcojęzyczne nie były
rozpatrywane, jeśli nie dotyczyły specyfikacji terenów.
61
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Mapa 16. Gminy, które zamieszczają ofertę inwestycyjną w co najmniej jednym języku obcym

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 28. Odsetek ofert inwestycyjnych przedstawionych w językach obcych (n=41)
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Źródło: Opracowanie własne
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Obecność obcojęzycznych ofert charakteryzuje duże i średniej wielkości gminy
w Wielkopolsce. Możliwość wyświetlenia strony w innym języku niż polski posiada 52% gmin
powyżej 20 tys. mieszkańców. Takie oferty rzadziej występują na stronach małych jednostek
terytorialnych.
Przy analizie ofert obcojęzycznych, należy mieć na uwadze ich jakość. Zdarza się, że
opisy części terenów przedstawione są wyłącznie w języku polskim (4 gminy), a wśród
analizowanych ofert wystąpiły także przypadki, w których specyfikacja danego terenu w języku
angielskim nie miała odpowiednika w języku polskim. Pośród stron internetowych
wielkopolskich gmin była także oferta, w której w poszczególnych językach oferowane były
różne tereny inwestycyjne (jednak szkoda, że nie były one sprofilowane pod konkretnych
inwestorów, pochodzących z różnych krajów). W takich sytuacjach nasuwa się wniosek, iż
oferty przedstawiane w językach obcych nie są aktualizowane odpowiednio często. Brak
czytelności ofert obcojęzycznych wynika także z faktu, iż w przypadku wielu gmin w języku
obcym przedstawiona jest wyłącznie oferta dotycząca konkretnych terenów, zaś pozostałe
informacje istotne z punktu widzenia inwestorów przedstawione są tylko w języku polskim. Na
stronach takich gmin nie ma możliwości wyświetlenia w języku obcym całej strony internetowej,
a w związku z tym, w przypadku inwestorów zagranicznych, mogą pojawić się problemy już na
etapie odnalezienia oferty na stronie internetowej (nawet jeśli sama oferta dostępna jest
w kilku językach). Spośród 41 stron internetowych prezentujących ofertę w języku obcym,
w 16 przypadkach szczegółowość podawanych informacji dla poszczególnych terenów jest
bardzo zróżnicowana. Jednolitość przekazu zauważana jest częściej w przypadku ofert
przygotowywanych w kilku językach obcych.
7.2.3.

Zakres i szczegółowość informacji zawartych w ofertach inwestycyjnych

Analizie poddano również zakres informacji przedstawionych w ofertach inwestycyjnych.
Zbadano, czy zawarte są w nich takie elementy, jak: zdjęcia i mapy terenów, informacje na
temat położenia terenów inwestycyjnych, MPZP i przeznaczenia terenów, dostępności
komunikacyjnej, aktualnego stanu zagospodarowania i sąsiedztwa terenów inwestycyjnych,
stopnia uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i media, a także podstawowe informacje istotne
w przypadku chęci nabycia danego terenu inwestycyjnego.
Najczęściej występującym elementem graficznym w ofertach inwestycyjnych
wielkopolskich gmin są zdjęcia lotnicze (lub satelitarne), które są obecne w 48% badanych
ofert. Najrzadziej na stronach zobaczyć można zdjęcia terenów inwestycyjnych (31%), które
szczególnie rzadko występują w przypadku dodatkowych stron internetowych – w zaledwie 2
na 9 przypadków (na tych samych stronach przeważają zdjęcia lotnicze – 8 na 9 przypadków).
Z porównywalną częstością w ofertach inwestycyjnych pojawiają się natomiast mapy
lokalizacyjne terenów oraz plany poszczególnych obszarów inwestycyjnych (Wykres 29).
Zaledwie 8 ofert inwestycyjnych zawierało jednocześnie wszystkie analizowane elementy
graficzne.
Oprócz tego, że wskazane wyżej elementy występują w ofertach stosunkowo rzadko
(żaden z nich nie pojawił się nawet na połowie stron), prawidłowością jest także to, iż
przedstawiane przez gminy oferty nie są jednolite i prezentują różny poziom szczegółowości.
W najwyższym stopniu dotyczy to planów poszczególnych terenów inwestycyjnych. Na 40
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ofert, w których ten element występował, aż 20 razy (18% wszystkich ofert) nie dotyczył on
wszystkich terenów inwestycyjnych oferowanych przez gminę. Wysoki odsetek map lokalizacji
oraz zdjęć lotniczych pojawiających się dla każdego z terenów w ofercie, wynika z faktu, iż
gminy bardzo często przedstawiają wszystkie tereny inwestycyjne na jednej mapie lub na
jednym zdjęciu lotniczym. Spośród wszystkich typów gmin, najczęstszym udziałem zdjęć,
zdjęć lotniczych, map lokalizacji terenów inwestycyjnych oraz planów poszczególnych
terenów, charakteryzują się gminy miejskie. Żadna z ofert nie zawierała natomiast wszystkich
elementów graficznych dla wszystkich oferowanych terenów.
Wykres 29. Podstawowe elementy graficzne występujące w ofertach inwestycyjnych
(% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne

Dokładne położenie62 wszystkich terenów inwestycyjnych w ofercie zostało określone
w 19% gmin. Na stronach gminnych najczęściej podawana jest wyłącznie miejscowość,
w której dany teren jest zlokalizowany (55% przypadków). Na temat położenia terenów w ogóle
nie wspomina się w 6% badanych ofert. W ofertach tych 7 gmin, dla których w ogóle nie
określono położenia terenów inwestycyjnych, w 5 przypadkach nie umieszczono też mapy
lokalizacji terenów.
Informacja na temat lokalizacji terenów inwestycyjnych wykazuje duże zróżnicowanie
w zależności od typu gminy. Przypadki braku informacji na temat położenia terenów
inwestycyjnych dotyczą wyłącznie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. W przeważającej
części ofert gmin wiejskich przy określeniu lokalizacji terenów inwestycyjnych podawana jest
tylko miejscowość (80%). Dokładne położenie wszystkich terenów inwestycyjnych w ofercie
jest domeną gmin miejskich. Dla 77% ofert gmin miejskich podana została dokładna lokalizacja
wszystkich obszarów przeznaczonych pod inwestycje63. Podobna zależność występuje

62

Za określenie dokładnego położenia terenu inwestycyjnego uznano podanie dokładnego adresu dla terenów
wiejskich, zaś terenów miejskich – przynajmniej nazwy ulicy, przy której zlokalizowany jest teren.
63
Na rozkład uzyskanych wyników może mieć wpływ fakt, iż w przypadku gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich
znaczna część terenów może dotyczyć obszarów typowo wiejskich, bez nazw ulic. W takich przypadkach część gmin
mogła ograniczyć się wyłącznie do podania nazwy miejscowości, zwłaszcza jeśli oferta dotyczy terenu inwestycyjnego,
który obejmuje kilka działek o różnych adresach.
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również pomiędzy informacją na temat lokalizacji terenów inwestycyjnych a wielkością gminy.
W 71% gmin o liczbie ludności powyżej 50 tys. (w tym wszystkich gminach powyżej 100 tys.
mieszkańców) zamieszczane są w ofercie informacje na temat dokładnego położenia terenów
inwestycyjnych.
Istotna z punktu widzenia inwestora informacja na temat przeznaczenia terenu pojawia
się w 89% ofert terenów inwestycyjnych wielkopolskich gmin. W tych samych ofertach nieco
rzadziej podawana jest informacja na temat tego, czy to przeznaczenie terenu określone
zostało w aktualnym MPZP czy wyłącznie w SUiKZP gminy. W 54% przypadków gmin,
w ofercie znajduje się pełna informacja na temat przeznaczenia terenu, to znaczy, że oferta
obejmuje zarówno informację na temat miejscowego planu, jak i przeznaczeniu terenu,
i dotyczy wszystkich oferowanych przez gminę terenów. Informacje na temat planów
zagospodarowania oraz przeznaczenia terenu są w większości przypadków podawane dla
wszystkich terenów prezentowanych w ofertach inwestycyjnych poszczególnych gmin.
Oznacza to, że pośród wszystkich ofert, 77% zawiera informację na temat przeznaczenia
wszystkich oferowanych terenów inwestycyjnych, a 61% na temat miejscowego planu na
obszarze wszystkich terenów (Wykres 30).
Wykres 30. Dostępność informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz przeznaczenia terenu (% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne

Informacja na temat dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych pojawia się
w ofertach stosunkowo często. Najczęściej dotyczy ona ogólnego dobrego położenia terenów,
które uwarunkowane jest bliską odległością ważnych dróg o randze krajowej lub wojewódzkiej.
W blisko 80% ofert inwestycyjnych wspomina się o położeniu terenów względem istotnych
połączeń komunikacyjnych. Informacja ta najczęściej dotyczy lokalizacji wszystkich obszarów
przeznaczonych pod inwestycje (zazwyczaj towarzyszy ona ogólnemu opisowi klimatu
inwestycyjnego, a tereny inwestycyjne często zlokalizowane są obok siebie). Rzadko
spotykane są przypadki, gdy położenie komunikacyjne stanowi charakterystykę konkretnych
terenów. W ofertach z mniejszą częstotliwością pojawia się natomiast informacja na temat dróg
dojazdowych do poszczególnych terenów inwestycyjnych (Wykres 31).
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Wykres 31. Informacja na temat dostępności komunikacyjnej (% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne.

Opis najbliższego sąsiedztwa terenów inwestycyjnych jest jedną z rzadziej
pojawiających się informacji w ofertach gminnych. Pełna informacja przedstawiona dla
wszystkich oferowanych terenów inwestycyjnych pojawia się w zaledwie 10% ofert. Bardzo
często ogólne wskazanie charakteru sąsiednich dla obszarów przeznaczonych pod inwestycję
działek, zastępowane jest przez ogólny opis i charakterystykę gminy. Częściej natomiast
wspomina się o aktualnym stanie zagospodarowania oferowanych dla inwestorów terenów
(Wykres 32).
Wykres 32. Informacje na temat zabudowania terenu i jego najbliższego sąsiedztwa
(% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne

Z punktu widzenia inwestora istotne są informacje na temat stanu uzbrojenia terenów
w niezbędną infrastrukturę techniczną i dostęp do podstawowych mediów. Najczęściej
podawaną informacją na temat infrastruktury technicznej dostępnej na oferowanych terenach
inwestycyjnych jest wyposażenie w wodociągi (63% ofert) i jest to informacja, która
w znacznym stopniu dotyczy wszystkich terenów w ofertach. W 57% ofert określana jest
również dostępność energii elektrycznej, zaś w połowie przypadków (52%) informacja ta
uzupełniona została o parametry tej energii. Najrzadziej wspomina się o kanalizacji deszczowej
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(22%) i o kanalizacji ogólnie, bez wyszczególnienia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
(19%) (Wykres 33). W ofertach sporadycznie pojawiają się również informacje dodatkowe na
temat wyposażenia terenów, takie jak odległość do oczyszczalni ścieków, czy do przyłącza
danej infrastruktury. Spotyka się także zdawkowe informacje typu "teren uzbrojony
w niezbędną infrastrukturę" (w ofertach około 5% gmin).
Wykres 33. Informacje na temat uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę techniczną
i media w ofertach zamieszczonych na stronach internetowych gmin (% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne

Ostatnia analizowana kategoria dotyczy podstawowych kwestii informacyjnych,
istotnych zarówno podczas samego procesu nabycia terenów inwestycyjnych, jak również
na etapie zaangażowania władz gminnych w przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych. Dane
dotyczące właściciela terenu oraz te umożliwiające z nim kontakt pojawiają się w ofertach
stosunkowo często (odpowiednio 75% i 79%). Rzadko pojawia się natomiast informacja na
temat sposobu zbycia praw do terenów inwestycyjnych (37%) (Wykres 34).
W nieco ponad połowie ofert (55%) występuje informacja dotycząca zachęt
inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców i zazwyczaj dotyczy ona wszystkich
terenów w ofercie. Podobnie jak w przypadku opisu dostępności komunikacyjnej, wynika to ze
specyfiki ofert, ponieważ w dużej części informacja taka towarzyszy ogólnemu opisowi klimatu
inwestycyjnego w gminie, a nie jest rozgraniczana do poszczególnych terenów. Informacja na
temat polityki podatkowej jest domeną największych jednostek, zlokalizowanych
głównie w środkowej i zachodniej części województwa, w bliskiej odległości od
Poznania i dróg o znaczeniu krajowym (Wykres 35, Mapa 17).
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Spośród wielkopolskich gmin, które posiadają na swojej stronie internetowej ofertę
terenów inwestycyjnych, 67% jednostek zamieściło opis szeroko rozumianego klimatu
inwestycyjnego. W charakterystyce gmin przygotowanej pod kątem przyciągnięcia
potencjalnych inwestorów, najczęściej występują takie elementy jak: główne atuty gmin,
najważniejsze podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu czy korzystne położenie
gmin rozumiane między innymi jako dogodne połączenia komunikacyjne. Wśród ofert znajdują
się także opisy rozszerzone o charakterystykę społeczno-gospodarczą, w tym strukturę
demograficzną czy ofertę edukacyjną gminy. Zdarzają się także przypadki, w których
szczególną uwagę przykłada się do postawy samorządu w procesie przyciągania
przedsiębiorców, w tym między innymi poprzez politykę podatkową.
Wykres 34. Podstawowe informacje dotyczące terenów inwestycyjnych w ofertach
zamieszczonych na stronach internetowych gmin (% gmin, n=112)
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Źródło: Opracowanie własne

Wykres 35. Gminy województwa wielkopolskiego (z podziałem na wielkość) z informacją
na temat zachęt podatkowych na stronie internetowej (% gmin, n=226)
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Źródło: Opracowanie własne
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Mapa 17. Zachęty podatkowe

Źródło: Opracowanie własne

Generalnie tę część gminnych ofert inwestycyjnych można uznać za pozytywną, choć
nie brakuje opisów ogólnych i opartych wyłącznie na zdawkowych informacjach na temat
gminy. Często są to także informacje nie mające wiele wspólnego z rzeczywistym potencjałem
terenu. Można wskazać przykłady, w których oparto się wyłącznie lub w znacznej mierze na
czynnikach miękkich, opisując m.in. piękno lokalnej przyrody, potencjał turystyczny czy ogólnie
pojęty korzystny klimat inwestycyjny, bez podania konkretnych danych.
Zakres przedstawianych informacji wykazuje pewne zróżnicowanie w zależności od typu
gminy (to co w gminie miejskiej jest czymś zwyczajnym, w gminie wiejskiej może zostać
uznane za warte uwagi, np. świeżo wyasfaltowana droga), a szczegółowość opisów
najczęściej jest odzwierciedleniem jakości i sposobu przedstawienia samej oferty. W ofertach
prezentowanych przez gminy wiejskie zdarzają się ogólne opisy, a występują także przypadki,
w których krótka charakterystyka gminy (a w niej lakoniczny opis dostępnych terenów
inwestycyjnych) stanowi całość oferty inwestycyjnej. Bywa też odwrotnie, wtedy, gdy nieco
szersza charakterystyka terenów inwestycyjnych niejako "konsumuje" istotne z punktu
widzenia inwestorów cechy gminy. Nie można jednak postawić jednoznacznej granicy
pomiędzy jakością ofert prezentowanych na stronach internetowych poszczególnych typów
gmin.
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Jedną z form prezentacji ofert inwestycyjnych przez gminy w Wielkopolsce, są
(wspomniane wcześniej) dodatkowe witryny internetowe poświęcone wyłącznie terenom
inwestycyjnym. Z założenia najczęściej przygotowywane są one po to, aby ukazać ważność
oferty gminy i przedstawić ją w bardziej rozbudowanej formie. Teoretycznie, stopień
szczegółowości i jakość informacji na takich stronach internetowych powinny być większe. Na
stronach wielkopolskich gmin jest to szczególnie widoczne przy opisie aspektów związanych
z klimatem inwestycyjnym. Na każdej z 9 stron internetowych znajduje się opis gminy
przygotowany pod kątem lokalizacji potencjalnych inwestycji, a w 8 przypadkach na stronach
znajdują się informacje na temat zachęt inwestycyjnych. Same opisy klimatu inwestycyjnego
są znacznie bardziej rozbudowane niż na przeciętnej stronie internetowej i w tym względzie
można upatrywać ich znaczącej przewagi. Takie witryny często stanowią charakterystykę całej
gospodarki w gminie, a oferta inwestycyjna jest tylko jednym z jej elementów. Generalnie
jednak, patrząc z punktu widzenia jakości oferty inwestycyjnej, nie przejawiają one cech, które
jednoznacznie pozwalałyby stwierdzić, iż są lepszą formą komunikacji od oferty inwestycyjnej
na stronie internetowej gminy.
W świetle powyższych analiz wyraźnie zaznaczają się słabości zarówno jednej, jak
i drugiej formy prezentacji terenów inwestycyjnych przez gminy w Wielkopolsce. Pośród 112
ofert znalazły się zarówno oferty przygotowane rzetelnie i zawierające dużo istotnych
informacji, jak i takie na dużym poziomie ogólności. Problemem większości ofert jest ich duże
wewnętrzne zróżnicowanie. W zaledwie 31% analizowanych przypadków64, szczegółowość
podawanych informacji nie różniła się dla poszczególnych terenów inwestycyjnych w ofercie
(a wśród stron przygotowanych dodatkowo jest to tylko jeden przypadek). Zmienna ta nie
wykazuje dużego zróżnicowania pod względem typu gminy, jednak zauważalne jest, iż nieco
wyższym odsetkiem takich ofert charakteryzują się gminy wiejskie. W dużej mierze wynika to
z faktu, że w przypadku gmin tego typu, oferty są znacznie mniej szczegółowe i często bazują
wyłącznie na ogólnych opisach gminy i jej terenów.
7.2.4.

Syntetyczna ocena prezentacji oferty inwestycyjnej na stronach internetowych

W celu weryfikacji ogólnej jakości poszczególnych ofert inwestycyjnych
przedstawionych na stronach internetowych gmin w Wielkopolsce, wybrane aspekty zostały
poddane ocenie za pomocą wskaźnika syntetycznego65.
W grupie najwyżej ocenionych gminnych ofert inwestycyjnych znalazły się 43 jednostki.
Gminy przedstawiające szeroki zakres informacji w ofertach inwestycyjnych,
zlokalizowane są w centralnej części województwa, głównie wzdłuż przebiegającej tam

64

Ofert, w których prezentowany był więcej niż jeden teren inwestycyjny.
Na wskaźnik syntetyczny składa się 10 wskaźników cząstkowych (odnoszących się do sposobu przedstawienia
oferty na stronie oraz zakresu zawartych w niej informacji): oferta obcojęzyczna, mapa lokalizacji terenów w gminie
lub miejscowości (ukazująca cały obszar jednostki) oraz informacje na temat liczby terenów inwestycyjnych,
powierzchni terenów, MPZP, przeznaczenia terenów, dostępności komunikacyjnej gminy lub terenów, zachęt
inwestycyjnych, uzbrojenia terenów oraz danych kontaktowych do osoby/jednostki odpowiedzialnej za zbycie gruntów.
Oferta obcojęzyczna została poddana ocenie trzystopniowej (0-1-2) – w zależności od liczby języków obcych.
Pozostałe czynniki oceniono w skali 0-1 (brak informacji/informacja). Wartości wskaźnika syntetycznego uzyskano
poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z sumy wartości równoważnych wskaźników cząstkowych. Wskaźnik
syntetyczny oparty jest na uproszczeniach względem przyjętych wcześniej założeń oceny stron internetowych – jego
rolą jest pokazanie zakresu prezentowanych informacji, nie zaś stopnia ich szczegółowości
65
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autostrady A2 (Mapa 18). W kontekście analizowanych w ramach wskaźnika syntetycznego
cech ofert inwestycyjnych zauważalne jest znaczenie portali przeznaczonych wyłącznie dla
inwestorów.
Mapa 18. Syntetyczna ocena sposobu prezentacji oferty inwestycyjnej
na stronach internetowych wielkopolskich gmin

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku 8 na 9 takich stron ocena syntetyczna uplasowała gminy w grupie
najlepszych. Nie jest to jednak podstawą do oceny wyższości tej formy prezentacji (utrudnionej
także przez małą liczebność tego typu stron) nad przedstawieniem oferty na stronie
internetowej gminy – podobny zakres informacji prezentowany jest również w ofertach na
gminnych stronach internetowych.
Spośród wymienionej wyżej grupy, oferty 18 gmin zawierają wszystkie analizowane
elementy, a zróżnicowanie ich jakości (i wartości wskaźnika syntetycznego) wynika z liczby
języków obcych, w których zostały przedstawione. Najwyżej ocenione oferty dotyczą 3 gmin
miejskich (w tym jednego miasta na prawach powiatu), 9 gmin miejsko-wiejskich oraz 6 gmin
wiejskich. Wśród ofert tej grupy gmin znalazły się 4 oferty prezentowane na portalach
dedykowanych inwestorom. Dodatkowo, wszystkie poruszane aspekty zawiera 11 gminnych
ofert, które jednak nie zostały przedstawione w żadnym z języków obcych.
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Najbardziej liczną grupą (51 jednostek) są oferty zawierające od 6 do 8 badanych
elementów. W tym przedziale najczęściej (82%) występują jednak oferty, które nie mają swoich
obcojęzycznych odpowiedników i jest to podstawowa cecha obniżająca jakość tych stron
internetowych. Taka oferta charakteryzuje gminy wszystkich typów. Podobnie jak w przypadku
najlepszych ofert, kumulują się one w centralnym i północnym pasie województwa.
Oferty o najmniejszym zakresie poruszanych aspektów (18 jednostek) przeważają
w gminach zlokalizowanych w południowej części województwa i są domeną gmin wiejskich.
Żadna z ofert w tej kategorii nie została przestawiona w języku obcym. Najrzadziej występują
w nich takie elementy jak informacja na temat zachęt inwestycyjnych czy mapy lokalizacji
terenów.
Syntetyczna jakość oferty na stronach internetowych gmin wykazuje zróżnicowanie
także w zależności od wielkości gminy. Zaledwie 13% gmin o liczbie mieszkańców poniżej
5 tys. znalazło się w najwyższym przedziale wartości wskaźnika (0,9-1,1). W tej kategorii
dominują największe jednostki – 55% gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w tym trzy miasta
na prawach powiatu.
Uzyskane wartości wskaźnika syntetycznego dowodzą, że zakres przedstawianych na
gminnych stronach internetowych informacji jest zróżnicowany, ale jednocześnie wykazuje
pewne prawidłowości odnoszące się np. do najczęściej występujących braków. Wykonana
wcześniej analiza stron internetowych wykazała, że stosunkowo rzadko w gminnych ofertach
inwestycyjnych (w mniej niż połowie) pojawiają się mapy lokalizacji terenów inwestycyjnych.
Ta negatywna cecha znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych wartościach wskaźnika
syntetycznego. Map terenów inwestycyjnych brakuje we wszystkich analizowanych
kategoriach, podczas gdy np. wskaźnik dostępności komunikacyjnej przyjmuje pozytywną
wartość dla wszystkich ofert inwestycyjnych mieszczących się w przedziale 0,9-1,1.
Zaledwie 29 gmin (26%) zawierało wszystkie analizowane informacje66, a tylko 6
jednostek uzyskało maksymalną wartość wskaźnika. Na podstawie uzyskanych wartości oceny
syntetycznej można wysnuć wniosek, iż ogólna prezentacja ofert inwestycyjnych na stronach
internetowych gmin w Wielkopolsce jest na przeciętnym poziomie. Wskaźnik syntetyczny
ukazał zakres prezentowanych na stronach informacji (z pominięciem stopnia szczegółowości
podejmowanych zagadnień) i potwierdził istnienie podstawowych braków w ofertach
inwestycyjnych gmin w województwie wielkopolskim.

66

Bez uwzględnienia oferty obcojęzycznej.
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8. Obsługa procesu inwestycyjnego
Klaudia Peszat, Weronika Marchewa

8.1.

Przygotowanie instytucjonalne gmin do obsługi inwestorów

Ważnym aspektem aktywności władz samorządowych w zakresie polityki
proinwestycyjnej jest odpowiednie przygotowanie struktur urzędu do pozyskiwania i obsługi
inwestorów. Wydzielenie odrębnej komórki organizacyjnej umożliwia uniknięcie sporów
kompetencyjnych w obrębie jednostki, skraca czas obsługi inwestora, ale także zwiększa
wiarygodność
urzędu,
jako
potencjalnego
partnera
procesu
inwestycyjnego.
Wyspecjalizowane komórki do spraw obsługi inwestorów zajmują się zwykle również promocją
gminnych ofert inwestycyjnych, dzięki czemu bardziej skuteczne jest przyciąganie inwestorów
zewnętrznych (Jarczewski 2012).
Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z przeprowadzonej ankiety, uzupełnionej analizą
web research, wynika, że wyspecjalizowaną komórkę lub stanowisko ds. obsługi inwestorów
posiada mniej niż co piąta gmina w województwie wielkopolskim (38 gmin). Takie stanowiska
są przede wszystkim domeną urzędów miejskich.
Mapa 19. Gminy, które posiadają osobną komórkę lub stanowisko ds. obsługi inwestorów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety oraz web research
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Tylko co dziesiąta gmina wiejska posiada oddzielną komórkę, której pracownicy zajmują
się obsługą inwestorów. Znacznie częściej biuro obsługi inwestora lub podobne stanowisko
posiadają gminy położone w centralnej części województwa (Mapa 19). Najczęstszym
powodem braku takiej jednostki jest podzielenie obowiązków związanych z obsługą
inwestorów między istniejące komórki (przyczyna wskazywana przez 64% gmin, które nie
posiadają biura obsługi inwestora) (Wykres 36).
Wykres 36. Przyczyny braku wyspecjalizowanych komórek ds. obsługi inwestora
w gminach województwa wielkopolskiego (% odpowiedzi, n=149)
obowiązki podzielone między istniejące komórki w
urzędzie
brak środków finansowych na utrzymanie takiej komórki
brak zainteresowania inwestorów Gminą
brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
obowiązki zlecone organizacji zewnętrznej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Co trzecia gmina wskazała także na brak środków finansowych na utrzymanie takiej
komórki, a 14% na małe zainteresowanie inwestorów gminą. Brak odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników stanowi przeszkodę w utworzeniu takiej komórki w około 10%
gmin. W 5 gminach obowiązki związane z obsługą inwestora zlecane są natomiast
organizacjom zewnętrznym. Przykładem jest Piła, w której zadania związane z promocją
gospodarczą i pozyskiwaniem inwestorów wykonuje spółka miejska Invest-Park. Miasto Konin
również ma doświadczenia w zakresie zlecania firmie zewnętrznej zadań związanych
z funkcjonowaniem Biura Obsługi Inwestora, jednak obecnie trwa reorganizacja struktur
urzędu mająca na celu wyodrębnienie własnej komórki/jednostki zajmującej się obsługą
inwestorów. Podpoznańska gmina Czerwonak jest natomiast w trakcie tworzenia takiego
stanowiska. W niektórych samorządach (zwykle mniejszych) obowiązki związane z obsługą
inwestora pełni natomiast kierownictwo gminy (wójt/burmistrz lub jego zastępca).
Udzielanie informacji na temat oferty inwestycyjnej w języku obcym deklaruje
ponad połowa ankietowanych gmin z Wielkopolski (52%). Wśród gmin miejskich tylko 15%
nie świadczy takiej usługi. Natomiast 71% gmin wiejskich i prawie połowa miejsko-wiejskich
nie posiada pracowników udzielających informacji w innym języku niż polski. Najczęściej
dostępny jest język angielski (deklarowany przez 41% gmin). Informacje w języku niemieckim
zapewnia 15% urzędów gmin (głównie w zachodniej i centralnej części województwa).
Angielski jako jedyny język obcy oferowany jest przez 49 gmin (28%), natomiast tylko niemiecki
proponuje 5 gmin, a wyłącznie rosyjski jedna gmina. Dostępność zarówno języka angielskiego,
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jak i niemieckiego zapewnia co dziesiąta jednostka samorządu terytorialnego w Wielkopolsce.
Tylko trzy gminy: Czerniejewo, Międzychód i Rakoniewice deklarują, że udzielają informacji
w trzech językach obcych (angielskim, niemieckim i rosyjskim). Gminy, które oferują obsługę
w przynajmniej jednym języku obcym nie wykazują znaczącej koncentracji przestrzennej,
chociaż większa aktywność w tym zakresie widoczna jest wśród gmin położonych w centralnej
części regionu (aglomeracja poznańska) (Mapa 20).
Mapa 20. Liczba języków obcych, w których pracownicy urzędu udzielają informacji
na temat oferty inwestycyjnej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Istnieje więc zależność między typem gminy a jej przygotowaniem
instytucjonalnym do obsługi inwestorów. Gminy miejskie częściej posiadają oddziały
zajmujące się obsługą inwestorów i większość z nich deklaruje, że udziela informacji o ofercie
inwestycyjnej przynajmniej w języku angielskim. W gminach wiejskich taka organizacja urzędu
jest rzadkością (głównie z powodów finansowych). Wyjątkiem są tutaj gminy wiejskie
zlokalizowane w obszarach funkcjonalnych dużych miast regionu, w szczególności aglomeracji
poznańskiej.
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8.2.

Współpraca inwestorów z administracją publiczną67

Podstawowym zadaniem gmin, które chcą aktywnie przyciągać nowe firmy, powinno być
stwarzanie warunków pozwalających na możliwie najłatwiejsze rozpoczęcie i prowadzenie
działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Chęć podjęcia tych działań i wizja
proinwestycyjna muszą pochodzić od przedstawicieli władz lokalnych (Jarczewski 2011).
Przygotowanie działek, a następnie profesjonalna promocja i obsługa inwestora oraz gotowość
do współpracy umożliwią gminie pozyskanie większego zainteresowania ze strony właścicieli
firm. Natomiast nieodpowiednie nastawienie władz lokalnych może zniechęcić inwestora do
rozpatrzenia nawet najbardziej atrakcyjnych ofert.
Przebieg każdej prowadzonej inwestycji można podzielić na trzy etapy: etap
wyszukiwania oferty inwestycyjnej, etap procesu inwestycyjnego oraz etap po
zrealizowanej inwestycji. Na każdym z nich konieczna jest współpraca inwestora
z administracją publiczną. Pierwszy etap jest szczególnie istotny, ponieważ inwestor
otrzymując odpowiedniej jakości informacje może w ogóle brać daną lokalizację pod uwagę.
Inwestorzy najchętniej wybierają nieruchomości należące do gminy, mające uregulowany stan
prawny i aktualny MPZP, ale ważne są też inne czynniki lokalizacji, w tym tzw. miękkie
(Dziemianowicz 1998). Dlatego już na początku władze lokalne powinny wykazać inicjatywę
i zapewnić zainteresowanemu inwestorowi jak najlepszą obsługę (w tym ważna jest –
w przypadku inwestorów zagranicznych – znajomość języków obcych, aktualna wiedza na
temat oferowanych terenów inwestycyjnych, rzetelne rozeznanie rynku, szybkość odpowiedzi).
Drugi etap, czyli prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga dalszej współpracy
z inwestorem. Możliwie szybkie odpowiedzi na pojawiające się pytania i problemy, skracanie
procedur wydawania poszczególnych decyzji zwiększają prawdopodobieństwo zadowolenia
inwestora z obsługi. Dialog dotyczący potrzeb inwestora często owocuje też lepszą współpracą
w przyszłości, a jednocześnie wpływa na kreowanie pozytywnego wizerunku gminy
(o korzystnym klimacie przedsiębiorczości), co ułatwia pozyskiwanie kolejnych firm (Florek,
Augustyn 2011).
Po zakończonej inwestycji (trzeci etap) współpraca przedsiębiorców i administracji
publicznej powinna być kontynuowana, chociaż ma ona w tej fazie nieco inny wymiar.
Podstawowym celem opieki poinwestycyjnej jest wspieranie rozwoju istniejących firm w taki
sposób, aby korzyści z funkcjonowania w danym miejscu były większe niż korzyści wynikające
z przeniesienia działalności. Do zadań władz lokalnych należy więc zapewnianie wszelkiej
pomocy doradczej (np. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania przez przedsiębiorców,
w tym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy UE), dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy, organizowanie cyklicznych spotkań w celu
poznania aktualnych potrzeb i problemów przedsiębiorców, inicjowanie współpracy między
biznesem a nauką.
Rozpatrując kwestię współpracy na linii biznes-administracja w województwie
wielkopolskim należy przede wszystkim podkreślić, że większość badanych firm ocenia relacje
z urzędem gminy jako co najmniej poprawne, a wiele jako dobre. Natomiast ewentualne
67
Rozdział na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami branży produkcyjnej
i usługowej w wybranych gminach województwa wielkopolskiego.
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problemy we współpracy nie różnią się od tych artykułowanych przez przedsiębiorców z innych
regionów Polski.
W pierwszym etapie procesu inwestycyjnego przedsiębiorcy poszukują odpowiedniego
dla ich działalności terenu. Głównym źródłem informacji w zakresie oferty inwestycyjnej gmin
jest dla przedsiębiorców Internet. Internetowe bazy terenów inwestycyjnych, w szczególności
PAIiIZ (dla inwestorów zewnętrznych) oraz oferty zamieszczane na stronach gminnych są
jednym z częściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców kanałów informacji. Są one dla
inwestorów źródłem wiedzy o atutach i szeroko pojętej ofercie inwestycyjnej samorządu
lokalnego. Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego często decydują się też na
bezpośredni kontakt z urzędem lub prywatnymi właścicielami gruntów (możliwość poznania
szczegółów dotyczących oferty inwestycyjnej). Z wypowiedzi wielkopolskich przedsiębiorców
wynika, że na tym etapie samorządy są zwykle bardzo aktywne i większość z nich nie spotkała
się z większymi problemami dotyczącymi pozyskiwania niezbędnych informacji o terenach pod
działalność produkcyjną, chociaż jednostkowo zdarzały się takie sytuacje, w których
pracownicy wydziału odpowiedzialnego za tereny inwestycyjne nie byli odpowiednio
przygotowani do obsługi inwestora, ponieważ np. nie potrafili zidentyfikować właścicieli
poszczególnych gruntów.
W drugim etapie kluczowe znaczenie ma sprawne przeprowadzenie przedsiębiorcy
przez proces decyzyjny oraz pomoc w dostosowaniu terenu do jego potrzeb. Należy przy tym
zaznaczyć, że przedsiębiorcy z Wielkopolski (podobnie jak z innych regionów Polski) mają
różne oczekiwania wobec administracji lokalnej. Spora grupa chciałaby, żeby "urzędnicy po
prostu nie przeszkadzali”. Podejście to wynika ze złych doświadczeń w relacjach z gminą lub
szerzej z administracją publiczną. Natomiast inni oczekują większej pomocy, w szczególności
w zakresie uzbrojenia terenów i doprowadzenia niezbędnych mediów, jak i wsparcia
finansowego. W wywiadach z przedsiębiorcami wielokrotnie pojawiała się też kwestia braku
uchwalonego dla danego terenu MPZP lub braku jego konsultacji z przedsiębiorcami. Ustalony
przebieg dróg i przeznaczenie terenów ułatwia inwestorom planowanie rozwoju swoich
działalności a przykład jednego z rozmówców pokazuje, że brak udziału właściciela działki
w konsultacjach MPZP, doprowadziła wręcz do zablokowania rozwoju firmy (bariera fizyczna).
W innym przypadku (po wielu latach działalności przedsiębiorcy w gminie) na skutek
zmienionych kierunków zagospodarowania sąsiednich działek, pojawiły się konflikty
przestrzenne.
Przedsiębiorcy jako jeden z problemów, w którym powinien pomagać samorząd
wskazywali też kwestię rozdrobnienia działek i potrzebę rozpoczęcia negocjacji z właścicielami
terenów prywatnych. Ich zdaniem nakłanianie rolników do odsprzedaży gruntów powinno
należeć do zadań urzędników.
Przedsiębiorcy zlokalizowani w Wielkopolsce wielokrotnie podkreślali też, że bardzo
ciężko im pracować z JST ze względu na biurokrację. Zaznaczali przy tym, że nie zawsze jest
to wina niewłaściwego funkcjonowania urzędów gminnych, ale źle skonstruowanego polskiego
prawa. Jeden z rozmówców podał jako przykład próbę włączenia swojej firmy do KSSE.
Potrzebna była do tego uchwała rady gminy, którą udało się przyjąć w bardzo krótkim czasie,
natomiast większe problemy i opóźnienia pojawiły się na szczeblu centralnym.
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Wiele wielkopolskich samorządów lokalnych stara się jednak pomagać przedsiębiorcom
lokalizującym działalność w ich gminie, np. poprzez zmianę zapisów MPZP, zmianę klasyfikacji
gruntów rolnych na przemysłowo-składowe czy doprowadzanie infrastruktury technicznej
(wodociągowej, kanalizacyjnej czy drogowej). Zdarzają się również przypadki udanej
współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (zob. rozdział 5.5. Współpraca
w zakresie rozwoju terenów inwestycyjnych).
Po zakończonej inwestycji „opieka” ze strony urzędu gminy nie powinna ustawać, ale
przyjąć nieco inną formę. Doświadczenia przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego we
współpracy z administracją publiczną są w tym zakresie bardzo niejednolite. Wskazywane są
przez przedsiębiorców sytuacje, w których urzędy z własnej inicjatywy starają się umożliwić
rozwój firmom na swoim terenie (konsultacje zmian zapisów w MPZP, rozwój infrastruktury
technicznej, doradztwo). Współpracę z nimi przedsiębiorcy określają jako "wzorową". Inne
gminy pomagają wyłącznie wtedy, gdy zgłosi się do nich przedsiębiorca i chociaż nie wykazują
inicjatywy, to nawiązana z nimi współpraca układa się dobrze. Jednak część gmin określana
jest przez przedsiębiorców jako "trudna" we współpracy. Zdaniem przedstawicieli tej grupy
respondentów ciężko porozumieć się z urzędnikami, ponieważ nie rozumieją oni potrzeb
przedsiębiorców (kwestia czasu rozpatrywania spraw i wydawania decyzji), ale też brakuje
wymiany informacji (nie ma regularnych spotkań z urzędem, kontakt ze strony władz lokalnych
pojawia się np. tylko wtedy, gdy organizowane są duże wydarzenia sportowe lub kulturalne
w gminie i samorząd zabiega o pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego lub
rzeczowego od biznesu).
Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu twierdzą natomiast zgodnie, że
największą pomocą dla nich na etapie poinwestycyjnym są zwolnienia i ulgi w podatku od
nieruchomości przyznawane na dwa lub więcej lat. Mimo że uznaje się je za czynnik
zachęcający do inwestycji, według rozmówców świadczy o zaangażowaniu gminy i o tym, że
rzeczywiście zależy jej na konkretnym przedsiębiorstwie. I chociaż większość przedsiębiorców,
która wzięła udział w badaniu nie korzysta z żadnych preferencji finansowych stosowanych
przez gminy to uważa ten element za największe wsparcie. Dosyć powszechną opinią była
również ta, że gminy powinny pomagać przedsiębiorcom finansowo, ale każdego inwestora
traktować przy tym jednakowo (obecnie większe preferencje finansowe otrzymują duże firmy,
w szczególności z kapitałem zagranicznym).
Bardziej aktywne w opiece poinwestycyjnej gminy świadczą również różnego rodzaju
pomoc „miękką” dla przedsiębiorców, począwszy od szkoleń organizowanych dla firm, przez
działania na rzecz dostosowania kadr do potrzeb przedsiębiorców aż po wspólną promocję.
Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu twierdzili zgodnie, że bardzo chętnie biorą udział
w spotkaniach czy szkoleniach, szczególnie, gdy gmina pokrywa koszty całego
przedsięwzięcia. Samorządy lokalne oferują również czasem możliwość wspólnego
uczestnictwa w targach, misjach gospodarczych lub innych wydarzeniach promocyjnych (np.
dniach przedsiębiorcy). Cieszą się one zwykle dosyć dużym zainteresowaniem, chociaż
– zdaniem części rozmówców – nie zawsze są dobrze dopasowane do potrzeb
przedsiębiorców.
W badaniu podkreślana była również rola administracji regionalnej, zarówno w zakresie
organizacji szkoleń dla przedsiębiorców, jak i pomocy w zakresie przygotowania wniosków
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o środki unijne. Istnieje bowiem wiele programów i finansowych możliwości wsparcia w ramach
konkursów, jednak problemem dla wielu firm są krótkie terminy aplikowania i skomplikowane
procedury. Wielkopolscy przedsiębiorcy wskazywali na to, że przygotowanie wniosku wymaga
poświęcenia dużej ilości czasu i zaangażowania, a nie zawsze istnieje taka możliwość, dlatego
pomoc z zewnątrz jest po prostu niezbędna. Jeden z rozmówców bardzo cenił sobie również
przyznawanie nagród dla najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw w regionie – podkreślił,
że świadczy to o zainteresowaniu władz regionu kondycją lokalnych firm.
Oczekiwanie wobec administracji publicznej jest natomiast generalnie takie, że będzie
ona w większym stopniu wsłuchiwać się w potrzeby firm. Przykładem dobrej współpracy
między biznesem a administracją są relacje firm z zarządami parków technologicznych.
Przykład Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który na wniosek działających
w nim przedsiębiorców uruchomił przedszkole, księgarnię, a także sezonowo mobilny serwis
zmiany opon w samochodach pokazuje, że nawet stosunkowo niewielkie działania znacząco
poprawiają jakość pracy i zadowolenie z obsługi.
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9. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw w gminach województwa
wielkopolskiego
Jan Charkiewicz, Magdalena Cybulska
W literaturze przedmiotu odnoszącej się do teorii oraz czynników lokalizacji wyróżniane
są miękkie i twarde czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. Pierwsza grupa obejmuje
czynniki trudno mierzalne i niedające się zobiektywizować, a ich charakterystyczną cechą jest
mniejsze powiązanie ze specyfiką podejmowanej działalności. Druga grupa czynników to
czynniki kwantyfikowalne i mające silniejszy związek ze specyfiką branży (Dziemianowicz,
Jałowiecki 2004).
W zależności od etapu podejmowania decyzji inwestycyjnej, istotne mogą być różnego
rodzaju czynniki: począwszy od cech kraju, województwa, poprzez cechy gminy, a
skończywszy na cechach wybranych terenów inwestycyjnych. Wybór jest procesem
rozłożonym w czasie. Wysoka na wstępnym etapie wyboru lokalizacji waga czynników
miękkich ulega zmniejszeniu na rzecz znaczenia kwantyfikowalnych determinant, by następnie
zaważyć o końcowym wyborze pomiędzy lokalizacjami oferującymi inwestorowi taki sam
zestaw pożądanych cech „twardych”.

9.1.

Mocne i słabe strony gminy oraz terenów inwestycyjnych
wg samorządów

Przedstawiciele samorządów województwa wielkopolskiego, wśród cech decydujących
o tym, że inwestorzy interesują się ich gminą najczęściej wskazują dostępność
komunikacyjną (w tym jakość infrastruktury drogowej) oraz lokalizację (rozumianą jako
korzystne położenie geograficzne w centrum kraju, bliskość głównych ośrodków miejskich lub
węzłów na szlakach drogowych)68 (Wykres 37).
Do grona najczęściej wymienianych mocnych stron gminy należą przede wszystkim
aspekty pozostające w dużej mierze poza wpływem władz samorządowych (obok lokalizacji
i dostępności zewnętrznej są to uwarunkowania przyrodnicze). W nieco większej, choć nie
pełnej, zależności od działań lokalnych znajdują się czynniki wskazywane rzadziej
w zestawieniu: sytuacja i zjawiska demograficzne warunkujące dostępność potencjalnych
pracowników (19%) i dostępność podstawowej infrastruktury technicznej (17%). Wynikająca
z postawy samorządu lokalnego aktywność w pozyskiwaniu inwestycji i wspieraniu procesu
inwestycyjnego została wskazana w gronie najważniejszych atutów decydujących
o zainteresowaniu inwestora przez 16% badanych.
Najczęstszą mocną stroną samych terenów inwestycyjnych wskazywaną przez
gminy jest dostępność komunikacyjna (40%). Dostępność ta rozumiana jest zarówno jako
możliwość bezpośredniego dojazdu do terenu, jak i dostępu z tej lokalizacji do ważnych
szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe, wojewódzkie, połączenia kolejowe) (Wykres 37).
W gronie mocnych stron terenów inwestycyjnych wymieniane jest również ich korzystne
68
W tym miejscu jest to ocena całości badanej grupy, tj. bez wyróżnienia grupy samorządów, które zadeklarowały
faktyczne kontakty z inwestorami w ostatnich latach.
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położenie (32%), rozumiane jako bliskość dużych miast, lub – bardziej szczegółowo
– sąsiedztwo istniejących inwestycji i odpowiednia odległość terenów od zabudowy
mieszkaniowej. W podobnym odsetku gmin za mocną stronę uważa się dostępność
infrastruktury technicznej i mediów na obszarze przeznaczonym pod inwestycje (31%).
Wykres 37. Mocne strony gminy (z lewej) oraz terenów inwestycyjnych (z prawej) decydujące
o zainteresowaniu inwestorów (w opinii samorządów gminnych) (% gmin, n=191)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety (pytanie otwarte)

Najczęściej wymieniane słabe strony gminy, zmniejszające zainteresowanie
inwestorów, należą do tych samych dziedzin, które wskazywane są jako stymulanty
zainteresowania, czyli dostępność i lokalizacja (Wykres 38). Lokalizacja, jako słaba strona,
sprowadzana jest do niekorzystnego położenia względem głównych miast, obszarów
przyrodniczych objętych ochroną prawną. W tym wymiarze jako słabość wskazywane jest też
sąsiedztwo gmin z silną ofertą dla inwestorów. Niemal co trzecia badana gmina wskazuje
wśród słabych stron niską dostępność komunikacyjną i jakość infrastruktury drogowej.
W gronie często wskazywanych cech, wpływających na zmniejszone zainteresowanie
inwestorów, znalazł się też „rolniczy charakter” gmin, wysokie koszty odrolnienia gruntów oraz
posiadanie wysokiej jakości gleb, objętych ochroną prawną (14%). W takim samym odsetku
gmin wśród barier wymienia się procesy demograficzne – najczęściej dotyczy to
zaobserwowanego procesu odpływu osób młodych i zdolnych do pracy.
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Wykres 38. Słabe strony gminy (z lewej) oraz terenów inwestycyjnych (z prawej) zmniejszające
zainteresowanie inwestorów (w opinii samorządów gminnych) (% gmin, n=191)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety (pytanie otwarte)

Najczęściej wskazywaną przez respondentów słabą stroną oferowanych przez gminę
terenów inwestycyjnych jest niewystarczające uzbrojenie gruntów w odpowiednie
media i infrastrukturę techniczną (41% gmin). Pozostałe słabe strony dotyczą dostępności
komunikacyjnej terenów inwestycyjnych (brak lub zła jakość doprowadzonej drogi) oraz cech
samych działek (niedostateczna powierzchnia, nieoptymalny kształt) – na słabość tych
zagadnień wskazało po 15% gmin (Wykres 38). Niekorzystna lokalizacja terenów
inwestycyjnych (12%) rozumiana jest jako odległe położenie względem ośrodków miejskich (to
cecha tożsama ze słabością gminy jako całości), niewystarczającą odległością od zabudowy
mieszkaniowej oraz położeniem w pobliżu obszarów chronionych lub posiadających wysokie
walory przyrodnicze.

9.2.

Zainteresowanie inwestorów ofertą inwestycyjną

Zainteresowanie inwestorów lokalizacją działalności gospodarczej w poszczególnych
gminach województwa wielkopolskiego jest bardzo zróżnicowane. W latach 2014-2016 65%
ankietowanych samorządów gminnych województwa wielkopolskiego miało kontakt
(w sprawie uzyskania szczegółowych informacji) z potencjalnymi inwestorami
poszukującymi terenu pod działalność produkcyjną lub usługową (nastawioną na obsługę
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przemysłu)69. Takie kontakty miały miejsce w większości gmin miejskich (w tym we wszystkich
biorących udział w badaniu miastach na prawach powiatu) i miejsko-wiejskich oraz w niewiele
ponad połowie gmin wiejskich (Wykres 39).
Wykres 39. Gminy, które w latach 2014-2016 miały kontakt z inwestorem poszukującym terenu
pod działalność produkcyjną lub usługową (% gmin, n=182)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wyróżniającym się obszarem Wielkopolski, który w badanym okresie nie cieszył się
zainteresowaniem inwestorów jest pas gmin przebiegający wzdłuż południowowschodniej granicy regionu z województwem łódzkim oraz, nieco słabiej zarysowany, pas
wzdłuż granicy północno-wschodniej z województwem kujawsko-pomorskim (Mapa 21).
W latach 2014-2016 z przedstawicielami samorządów gminnych najczęściej
kontaktowali się inwestorzy poszukujący terenu pod działalność produkcyjną (taki kontakt
miało 88% samorządów w tej grupie), pod działalność usługową (68%) i handlową (67%),
natomiast stosunkowo rzadziej – transportową (50%). Wśród samorządów, które w latach
2014-2016 miały jakikolwiek kontakt z inwestorami, 40% wszystkich (a 60% miejskich) cieszyło
się zainteresowaniem szerokiego spektrum inwestorów – tj. lokalizacją działalności na ich
terenie interesowały się zarówno podmioty prowadzące działalność produkcyjną, jak
i handlową, usługową oraz w zakresie transportu.
Najbardziej powszechne były kontakty z mikro- i małymi przedsiębiorstwami,
tj. zatrudniającymi mniej niż 50 osób (kontakt w 66% gmin, które odnotowały relacje
z inwestorami) oraz średnimi przedsiębiorstwami (37%) zaś podmioty gospodarcze
zatrudniające powyżej 249 osób kontaktowały się z gminami najrzadziej (24% jednostek miało
taki kontakt). Kontakt z największymi podmiotami gospodarczymi dotyczył przede
wszystkim gmin miejskich (60% biorących udział w badaniu gmin miejskich miało taki
kontakt), zaś w dużo mniejszym stopniu gmin miejsko-wiejskich (23%) i wiejskich (17%). Liczba
kontaktów z podmiotami gospodarczymi jest zróżnicowana i zależna od wielkości
przedsiębiorstw (Wykres 40).

69
29% ankietowanych samorządów zadeklarowało brak takiego kontaktu, a 5% nie udzieliło odpowiedzi w tym
zakresie. O ocenę znaczenia czynników lokalizacji, omawianych w dalszej części rozdziału, poproszone zostały tylko
te samorządy, które miały kontakty z inwestorami w badanym czasie.
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Mapa 21. Gminy, które w latach 2014-2016 miały kontakt z inwestorem zainteresowanym
lokalizacją (n=182)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Wykres 40. Liczba kontaktów gmin z inwestorami wg wielkości przedsiębiorstwa
w latach 2014-2016 (% gmin, n=73,76,87)
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Najczęściej wskazywaną formą zainteresowania70 był kontakt telefoniczny lub mailowy
oraz bezpośredni na terenie gminy (Wykres 41). Zdecydowanie mniejszy udział mają kontakty
podejmowane na zewnątrz jednostek – podczas targów lub misji gospodarczych (27%).
70

Zainteresowanie nie cechowało się wysoką intensywnością – najczęściej było to poniżej 5 kontaktów w ciągu
badanego okresu.
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Wykres 41. Forma kontaktów inwestorów z gminami w latach 2014-2016 (% gmin, n=191)
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W kontaktach z gminami w latach 2014-2016 inwestorzy najczęściej pytali
o dostępność infrastruktury technicznej i mediów (Wykres 42). Według przedstawicieli
samorządów gminnych, istotne dla inwestorów są również informacje na temat przeznaczenia
terenu, dostępności komunikacyjnej, cen terenów oraz oferowanych przez samorząd zachęt
inwestycyjnych. Jednym z rzadziej pojawiających się zapytań było pytanie o stan własnościowy
gruntu – 6% gmin, to jednak wynika najpewniej z koncentrowania się samorządów na
oferowaniu własnych terenów (w związku z tym własność jest kwestią wcześniej znaną
inwestorowi).
Wykres 42. Cechy gminy, o które w latach 2014-2016 najczęściej pytali inwestorzy
(% gmin, n=119)
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Większość samorządów gminnych Wielkopolski nie ma określonego profilu
oczekiwanego inwestora ani ukierunkowania na konkretną branżę. W 17% gmin, które
posiadają tego typu preferencje i potrafią je sprecyzować, oczekuje się przede wszystkim
inwestorów z branży produkcyjnej i przetwórczej (rolno-spożywczej, drzewnej) oraz
logistycznej, metalowo-maszynowej, motoryzacyjnej, turystycznej. Często wskazywaną
odpowiedzią jest również konieczność niewielkiego oddziaływania na środowisko (generalnie).
W przypadku, gdy zainteresowany wcześniej inwestor nie zdecydował się ostatecznie
na inwestowanie na terenie danej gminy, zdecydowana większość respondentów (71%) nie
potrafiła wskazać na ostateczne miejsce lokalizacji jego inwestycji71. Ci, którzy potrafili,
wskazywali najczęściej, że inwestorzy wybierali inną gminę zlokalizowaną w województwie
wielkopolskim (62%), przy czym w połowie tych przypadków było to najbliższe sąsiedztwo
rozpatrywanej jednostki72.
Wedle wiedzy ankietowanych przedstawicieli samorządów, o tym, dlaczego ostatecznie
inwestorzy podjęli inną decyzję lokalizacyjną decydowały przede wszystkim twarde czynniki
lokalizacji, dotyczące zarówno cech oferowanych terenów inwestycyjnych (np. cena gruntu,
powierzchnia terenu, istniejące zagospodarowanie, położenie w strefie ekonomicznej), jak
i gminy (jej położenie czy dostępność komunikacyjna). W przypadku lokalizacji w innym kraju,
brano pod uwagę ogólną sytuację makroekonomiczną i niższe koszty pracy.

9.3.

Znaczenie czynników lokalizacji wg samorządów

Według przedstawicieli samorządów – mających kontakt z inwestorami73 w latach
2014-2016 i na tej podstawie oceniających determinanty – jednym z ważniejszych czynników,
który ma wpływ na lokalizację inwestycji w gminie jest dostępność drogowa (77% badanych
określiła ją jako ważną cechę) (Wykres 43). Na tym tle odróżnia się niższa ocena wagi
dostępności kolejowej i lotniczej (którą jednak może „zaspokajać” dobra dostępność drogowa
nawet z odległym portem lotniczym – większe znaczenie ma czas dojazdu).
Wykres 43. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– dostępność komunikacyjna (% gmin, n=117,112,109)
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Przy czym według 6% przedstawicieli gmin, taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca.
Natomiast 13% inwestycji ostatecznie lokowanych było w innym kraju.
73
sektora produkcyjnego i usługowego (nastawionego na obsługę przemysłu).
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Istotne znaczenie mają również cechy udostępnianych przez gminy terenów
inwestycyjnych. Na wysokie znaczenie odpowiedniej wielkości działki oraz uzbrojenia
terenów inwestycyjnych wskazała zdecydowana większość samorządów. Uchwalone MPZP,
określające przeznaczenie terenów inwestycyjnych, uznawane są już jako nieco mniej ważne
(Wykres 44).
Wykres 44. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– jakość terenów inwestycyjnych (% gmin, n=114,111,112,110)
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O tym czy dana gmina znajdzie się w kręgu zainteresowań inwestorów lub zostanie
przez nich ponownie wybrana na miejsce lokalizacji inwestycji, mogą decydować czynniki
związane z polityką proinwestycyjną przyjętą przez samorząd. Do grupy tych cech zaliczone
zostały procesy przebiegające na trzech etapach gminnej polityki inwestycyjnej: polityki
podatkowej i kształtowania cen terenów, przedstawienia przygotowanej oferty inwestycyjnej
i sposobu jej promocji w mediach lub na targach oraz postawy władz w zakresie współpracy
z inwestorem. Według respondentów, ważną cechą jest przede wszystkim współpraca
i wsparcie ze strony władz lokalnych (51%) oraz cena zakupu/najmu nieruchomości (47%).
Nieco mniejsze znaczenie ma przyjęta polityka w zakresie kształtowania zachęt
inwestycyjnych, zaś promocja oferty inwestycyjnej wskazywana jest jako najmniej istotna
spośród analizowanych cech (Wykres 45).
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Wykres 45. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– polityka proinwestycyjna (% gmin, n=115,113,112,109)
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Specyfika branż produkcyjnych i przemysłowych związana jest z szerszym
oddziaływaniem inwestycji niż obszar wybranej gminy. Z punktu widzenia inwestora, znaczenie
może mieć również dogodne położenie względem odbiorców oferowanych produktów,
wielkość rynku zbytu oraz bliskość zaopatrzenia w towary i surowce niezbędne do
prowadzonych procesów produkcyjnych. Wszystkie wymienione cechy oceniane zostały
najczęściej jako „raczej ważne” (odpowiednio: 44%, 39%, 44%) (Wykres 46).
Wykres 46. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– rynek zbytu i dostaw (% gmin, n=110,108,109)
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Jako czynniki raczej ważne lub ważne z punktu widzenia inwestorów z sektora
produkcyjnego lub usługowego, określone zostały także cechy lokalnego rynku pracy,
rozumiane przez łatwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników oraz koszty ich
zatrudnienia (Wykres 47). Wyżej oceniana jest waga dostępności wykwalifikowanej kadry
aniżeli koszty ponoszone na jej zatrudnienie. Dostrzegalna różnica w tych ocenach może
wynikać z faktu, że koszty zatrudnienia nie różnicują się w ramach regionu jak może się
różnicować dostępność do szerokiej gamy kadr.
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Wykres 47. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– rynek pracy (% gmin, n=110,113)
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Na tle wcześniej omawianych czynników, zdecydowanie mniej istotnymi w opinii
respondentów są aspekty związane z dostępnością zaplecza badawczo-rozwojowego oraz
instytucji nauki i kształcenia (Wykres 48). Ocena znaczenia sfery B+R dostarcza pewnych
trudności (26% odpowiedzi „nie wiem”), które mogą wynikać zarówno z braku wiedzy
o generalnym wpływie tego aspektu na decyzję inwestora, jak i ze zróżnicowania znaczenia
tego czynnika w zależności od rodzaju inwestycji. Fakt, że zaplecze B+R ma niewielkie
znaczenie – a dokładniej: dla większości firm nie znajduje się w gronie ważnych czynników –
potwierdzają wyniki badania przedsiębiorców prowadzone na Mazowszu (Dziemianowicz,
Mackiewicz, Zaleski 2012).
Wykres 48. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– edukacja i B+R (% gmin, n=106,107)
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Co ciekawe, wedle opinii przedstawicieli samorządów, usługi z zakresu kultury, rozrywki
i opieki zdrowotnej, raczej nie mają większego znaczenia z punktu widzenia lokalizacji
inwestycji produkcyjnych (Wykres 49)74. Nieco więcej niż co piąty przedstawiciel samorządów
(29%) nie potrafił ocenić znaczenia czynników z tej grupy, która w świetle przytoczonych

74

Duże znaczenie ma natomiast bliskość głównych ośrodków miejskich, która niejako warunkuje dostęp do większości
rodzajów usług.
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wcześniej koncepcji, powinna mieć istotne znaczenie w ostatecznym etapie wyboru między
„podobnie dobrymi” lokalizacjami.
Wykres 49. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– usługi i bliskość miast (% gmin, n=110,107)

Bliskość głównych ośrodków miejskich
Dostępność i jakość usług kultury,
rozrywki i medycznych
0%

20%
ważna

40%

raczej ważna

60%

80%

raczej nieważna

nieważna

100%
nie wiem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Pozostałą grupę czynników stanowią te oparte na subiektywnych opiniach i odczuciach.
Większość przedstawicieli gmin uważa, że pozytywne doświadczenia innych firm mają istotne
znaczenie dla kolejnych inwestorów (Wykres 50), zaś nieco mniejsze znaczenie ma „marka”
miejsca i związany z nią prestiż lokalizacji.
Wykres 50. Cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
– wizerunek (% gmin, n=108)
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Na wybór lokalizacji inwestycji mogą mieć także wpływ takie czynniki jak: postawa
mieszkańców, bliskość zamieszkania inwestora czy jakość środowiska przyrodniczego75.
Wśród nich największe znaczenie ma, w ocenie samorządów, ten pierwszy. Większość
respondentów wskazała, że pozytywne nastawienie lokalnych mieszkańców i ich otwarta
postawa przyjmowana względem inwestorów ma duże znaczenie (73% przedstawicieli gmin
uznało tę cechę jako ważną lub raczej ważną). Inwestycje związane z branżą produkcyjną
niosą ze sobą ryzyko oddziaływania na szeroko pojęte otoczenie, w tym lokalne

75

Ponadto, ze względu na specyfikę własnej gminy, pojedynczy respondenci za ważne uznali dodatkowo: elementy
zagospodarowania turystycznego (bazę noclegową), dostępność surowców oraz bliskość atrakcji turystycznych.
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społeczeństwo, w związku z czym ważną rolę może odgrywać akceptacja ze strony
mieszkańców. Jakość środowiska przyrodniczego to raczej ważny czynnik (36%), zaś bliskość
zamieszkania założyciela nie ma większego znaczenia (Wykres 51).
Wykres 51. Inne cechy gminy docenianie przez inwestorów w opinii samorządów gminnych
(% gmin, n=109, 110, 111)
Otwarta postawa
mieszkańców
Bliskość miejsca
zamieszkania
założyciela/właściciela
Jakość środowiska
naturalnego
0%

20%
ważna

40%

raczej ważna

60%

raczej nieważna

80%
nieważna

100%
nie wiem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

9.4.

Znaczenie czynników lokalizacji wg inwestorów76

Z punktu widzenia przedsiębiorców z sektora produkcyjnego i usługowego
(nastawionego na obsługę przemysłu), którzy podjęli już decyzję o lokalizacji inwestycji
w wielkopolskich gminach, znaczenie mają zarówno miękkie, jak i twarde czynniki
lokalizacji. Inwestorów i właścicieli firm wymienionych sektorów generalnie można podzielić
na trzy grupy, różniące się pod względem zakresu czynników (i przykładanej do nich wagi)
branych pod uwagę na etapie lokalizacji inwestycji.
Dwie pierwsze grupy obejmują przedsiębiorców, dla których podstawową determinantą
wyboru miejsca lokalizacji inwestycji jest bliskość miejsca zamieszkania lub bliskość już
poczynionej inwestycji. Te podstawowe czynniki implikują wąski zakres lokalizacji
rozpatrywanych na nowe przedsięwzięcia. Przekłada się to na dokonywanie wyboru poprzez
porównywanie cech konkretnych terenów inwestycyjnych (wybór dokonywany jest ze znanego
decydentowi otoczenia – względnie bliskiego).
Pierwszym ze zdiagnozowanych scenariuszy jest posiadanie przez przedsiębiorców
terenów rodzinnych, które mogą zostać przygotowane pod inwestycję (wówczas wybór
lokalizacji jest w pewnym sensie z góry określony). Podstawowe znaczenie ma wtedy to, czy
uchwalony został MPZP, czy istnieje możliwość ewentualnej zmiany jego zapisów lub wydania
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Decydującą rolę może mieć
również postawa władzy lokalnej i współpraca z nią w zakresie realizacji procedur
administracyjnych tego dotyczących.
76
Rozdział na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami branży produkcyjnej
i usługowej w wybranych gminach województwa wielkopolskiego.
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Na etapie podejmowania decyzji o inwestycji w takim scenariuszu pozostałe czynniki
mają raczej drugorzędne znaczenie, są jednak rozpatrywane jako aspekty ograniczające lub
wspomagające rozwój działalności gospodarczej. Działalności lokalizowane w ten sposób nie
zawsze wpisują się w profil rozwojowy gminy. Jednym z problemów jest niedostosowanie się
do profilu gospodarczego przyjętego przez władze. Dotyczy to zwłaszcza małych jednostek,
które zlokalizowane są na obszarze atrakcyjnym przyrodniczo i inwestują raczej w rozwój
działalności turystycznej.
W przypadku lokalizacji na terenach adaptowanych do działalności produkcyjnej,
wymienianym problemem jest odległość do rynku dostaw i zbytu, co generuje dodatkowe
koszty działalności. Lokalni inwestorzy zwracają także uwagę na szeroko pojętą dostępność
komunikacyjną, rozumianą zarówno poprzez dostęp do terenu, jak i położenie względem
ważnych dróg o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. Problem stanowi często niedostosowana
do działalności inwestora oferta edukacyjna, co w konsekwencji skutkuje brakiem odpowiedniej
i wykwalifikowanej siły roboczej. Często pojawiającym się problemem jest również
niewystarczające uzbrojenie terenów inwestycyjnych – inwestorzy lokujący działalność na
własnych gruntach często muszą borykać się z koniecznością wyposażenia terenu w drogę
dojazdową, infrastrukturę techniczną i media na „własną rękę”. W wielu zidentyfikowanych
przypadkach inwestorzy mogli liczyć w tym zakresie na wsparcie samorządu gminnego.
Druga grupa obejmuje inwestorów lokalnych, poszukujących terenu pod inwestycje lub
rozbudowę istniejącej działalności oraz inwestorów wewnętrznych (z Wielkopolski), chcących
działać na terenie województwa ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub funkcjonującą
już działalność. Ciekawym przykładem takiego procesu jest przeniesienie firmy/zakładu
z jednej gminy do drugiej lub też rozbudowa firmy w granicach jednej jednostki. Ważną grupą
czynników lokalizacji jest wtedy rynek pracy, ale rozumiany poprzez chęć utrzymania
istniejącej kadry pracowników. Najczęściej z tego powodu rozpatrywana jest wyłącznie
lokalizacja w najbliższej okolicy, z dogodnym połączeniem komunikacyjnym (dogodnym
również dla samego inwestora-właściciela).
W grupie tych przedsiębiorców ważne są czynniki nakierowane na poszukiwanie
konkretnego terenu inwestycyjnego. Najczęściej wymieniane w tym kontekście cechy to:
•

teren zlokalizowany w strefie przemysłowej/SSE,

•

tereny zwolnione z podatku od nieruchomości,

•

odległość terenu od zabudowy mieszkaniowej,

•

określone przeznaczenie terenu,

•

odpowiednia powierzchnia terenów inwestycyjnych,

•

uzbrojenie terenów inwestycyjnych,

•

możliwość szybkiego rozpoczęcia inwestycji,

•

cena gruntu i możliwość zakupu terenu na własność.

Trzecią wyróżnioną grupą są firmy spoza województwa wielkopolskiego, w tym także
firmy z kapitałem zagranicznym. W ich przypadku, o miejscu lokalizacji inwestycji decyduje
zazwyczaj najszersza gama czynników (dokonują wyboru „lokalizacji w regionie”, a nie jak
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poprzednie grupy „lokalizacji względem siebie”). Gama determinant wyboru obejmuje zarówno
cechy województwa, gmin, jak i konkretnych terenów inwestycyjnych. Obejmuje także aspekty
wymieniane w przypadku dwóch wcześniej wskazanych grup przedsiębiorców.
Podstawową determinantą dla omawianej grupy jest dostępność komunikacyjna. Uwaga
inwestorów przykładana jest także do wszystkich innych, omawianych wcześniej, aspektów
warunkujących korzystną lokalizację (różni się ew. stopień ich ważności): począwszy od
czynników miękkich, takich jak wizerunek gminy i doświadczenia innych firm po czynniki
twarde. Podkreślić jednak należy, że czynniki typowo miękkie wymieniane były przez
przedsiębiorców stosunkowo rzadko.
Inwestorzy zewnętrzni wskazują, że w Wielkopolsce najczęściej poszukiwane
i wybierane są gminy zlokalizowane w okolicach dużych miast. Takie położenie związane jest
z korzystnymi połączeniami komunikacyjnymi. W przypadku inwestorów zagranicznych,
dużą rolę odgrywa także dogodne połączenie do ich kraju (w tym lotnicze). Rzadziej
wymienianym czynnikiem lokalizacji jest lokalna dostępność surowców i towaru do produkcji,
a także bliskość rynku zbytu. O ile w przypadku mniejszych firm i firm lokalnych, na etapie
lokalizacji inwestycji czynnik ten często nie jest brany pod uwagę, o tyle dla firm dużych
zewnętrznych przedsiębiorców czasami nie ma on znaczenia. Surowce i towary niezbędne do
produkcji, a także adresowany rynek zbytu zlokalizowane są zazwyczaj na obszarze całego
kraju bądź Europy. Wtedy decydującą rolę ponownie odgrywa dostępność komunikacyjna.
Przedsiębiorcy zewnętrzni, którzy zdecydowali się na lokalizację działalności
produkcyjnej lub usługowej w Wielkopolsce wskazują, że przewagą województwa nad innymi
jest generalnie wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Dodatkowo, województwo
wielkopolskie cechuje wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, co zdaniem
inwestorów przekłada się na jakość i zaangażowanie prezentowane przez pracowników.
Analiza lokalnego rynku pracy jest dla przedsiębiorców zewnętrznych ważnym etapem wyboru
miejsca lokalizacji inwestycji.
Powyższe trzy grupy inwestorów nie są całkowicie rozłączne, a główne czynniki
lokalizacji powielają się w ich wyborach. Niezależnie od pochodzenia inwestora i przyczyny
lokalizacji działalności w Wielkopolsce najczęściej wymienianym czynnikiem wyboru miejsca
pod inwestycję (lub czynnikiem warunkującym rozwój działalności) jest dostępność
komunikacyjna. W Wielkopolsce jej właściwa jakość warunkowana jest przede wszystkim
obecnością autostrady i dróg ekspresowych, drogami krajowymi i wojewódzkimi, dobrymi
połączeniami gmin aglomeracji poznańskiej z Poznaniem i dobrymi połączeniami kolejowymi
(tu najczęściej wymieniano linię kolejową łączącą Warszawę z Berlinem oraz linię łączącą
Poznań z gminami aglomeracji poznańskiej). Zdaniem części przedsiębiorców, infrastruktura
drogowa łącząca stolicę województwa z okolicznymi gminami nie jest wystarczająca,
a podstawową potrzebą jest budowa północnej obwodnicy Poznania. Właściwa dostępność
komunikacyjna i jakość infrastruktury drogowej to także czynnik najczęściej wymieniany jako
ważny w przypadku inwestorów planujących dalszą rozbudowę działalności.
Znaczącą rolę zawsze odgrywa ocena rynku pracy – zarówno na etapie lokalizacji
inwestycji, jak i na etapie jej dalszego rozwoju. Problemem regionu są migracje młodego
i wykształconego społeczeństwa. Na drugim biegunie analizy rynku pracy pojawiają się
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również problemy z dostępnością pracowników angażowanych do pracy fizycznej (ze względu
na analizowaną specyfikę branż – najczęściej w produkcji). Z doświadczeń przedstawicieli
biznesu wynika jednak, że jest to zjawisko ogólnokrajowe, nie dotyczy wyłącznie województwa
wielkopolskiego i może być związane z wieloma czynnikami – począwszy od niedostosowanej
oferty edukacyjnej, w tym braku szkół zawodowych, aż po zbyt socjalną politykę państwa.
Generalnie jednak, analiza rynku pracy jest ważnym elementem na etapie lokalizowania
inwestycji – niegdyś województwo wielkopolskie prezentowało w tym aspekcie duży potencjał,
obecnie zaczyna brakować pracowników.
Dla części przedsiębiorców – niezależnie od przynależności do jednej z trzech
wyróżnionych grup – znaczenie ma podejście władz lokalnych do inwestora, przyjęta polityka
proinwestycyjna i prezentowana wizja rozwoju gminy. Lokalizacja w danej gminie lub na danym
terenie w części przypadków podyktowana jest jednak jednym, konkretnym czynnikiem.
Przykładowo, inwestor bierze pod uwagę wiele gmin i wiele terenów w nich, a ostatecznie
decydujące znaczenie ma cena gruntu. Badanie obejmowało również inwestorów, których
decyzja lokalizacyjna podyktowana była bardziej zbiegiem okoliczności niż przeprowadzoną
analizą czynników (takich przykładów dostarczyła raczej grupa inwestorów wewnętrznych).
Zebrane materiały pozwalają na stwierdzenie, iż zakres czynników lokalizacji ważnych
dla inwestorów nie wykazuje istotnych zmian w ostatnich latach. Naturalnym zjawiskiem jest
wzrost jakości gminnych ofert inwestycyjnych, a wraz z nim zainteresowania przedsiębiorców
pewnego typu czynnikami. Prawdą jest zatem stwierdzenie, że gama pożądanych cech
lokalizacji inwestycji (rozumianych zarówno jako cechy gminy, jak i cechy terenów
inwestycyjnych) może ulegać zmianie w odniesieniu do lokalnej specyfiki i jakości lokalnych
ofert inwestycyjnych77, jednak ogólny zakres czynników najczęściej decydujących o lokalizacji
nie zmienia się w czasie.
Znaczenie pewnego wąskiego zakresu cech najczęściej decydujących o miejscu
inwestycji potwierdza zbieżność opinii przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów
gminnych. Na podstawie obu przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż do
najczęstszych determinant lokalizacji działalności należą czynniki związane
z dostępnością komunikacyjną (w tym najczęściej drogową), lokalizacją związaną
z korzystnym usytuowaniem względem ośrodków miejskich i położeniem w stosunku
do odbiorców produktów oraz rynkiem pracy.
Warto również podkreślić, że przywołane wyżej najważniejsze dla inwestorów czynniki
lokalizacji78 należą do zestawu cech prezentowanych także w innych opracowaniach.
Uniwersalność i niezmienność znaczenia tych czynników na przestrzeni ostatnich lat
potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych w województwie mazowieckim. Podobnie jak
w Wielkopolsce, przedsiębiorcy najczęściej doceniają dostępność komunikacyjną, chłonność
rynku, dostępność wykwalifikowanej kadry, a także bliskość stolicy województwa
(Dziemianowicz, Mackiewicz, Zaleski 2012).

77

A także indywidualnych potrzeb przedstawicieli biznesu – na podstawie przeprowadzonego badania można wskazać
przypadki zmiany podejścia do czynników lokalizacji inwestycji w wyniku niezadowolenia przedsiębiorców z pierwotnej
lokalizacji działalności (podyktowanej np. niewłaściwym wyborem decydenta czy małym zróżnicowaniem
samorządowych ofert inwestycyjnych).
78
Jednak z różną wagą w różnych grupach przedsiębiorców.
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10. Analiza rozmieszczenia przestrzennego terenów inwestycyjnych,
determinant oraz mechanizmów ich rozwoju i wykorzystywania
Wojciech Jarczewski, Magdalena Dej, Łukasz Sykała, Agnieszka Mucha,
Agnieszka Świgost, Krzysztof Wiedermann
W procesie skutecznego pozyskiwania inwestorów niezwykle istotną rolę odgrywa
konkurencyjna oferta inwestycyjna. Równocześnie należy zaznaczyć, że obok samej
dostępności terenów inwestycyjnych, kluczowe znaczenie posiada także ich odpowiednie
przygotowanie pod kątem potrzeb potencjalnych inwestorów, w tym zwłaszcza kompleksowe
uzbrojenie w zakresie infrastruktury technicznej. Na 182 gminy województwa wielkopolskiego,
które wzięły udział w drugim etapie badania ankietowego, 139 zadeklarowało, że na ich
obszarze zlokalizowane są dostępne tereny inwestycyjne (Mapa 22).
Mapa 22. Dostępność terenów inwestycyjnych w gminach województwa wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Całkowita powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych, jakie wykazano
w powyższych gminach, wynosi 9 687 ha, z czego największy udział, pod względem
zajmowanej powierzchni, posiadają tereny oferowane przez podmioty prywatne (61,5%).
Tabela 12. Dostępność terenów inwestycyjnych w powiatach województwa wielkopolskiego
Powiat

Liczba
gmin
ogółem

Liczba gmin,
które wzięły
udział w
badaniu
14
6
8

Liczba gmin
posiadających
dostępne tereny
inwestycyjne
13
5

Powierzchnia
dostępnych terenów
inwestycyjnych [ha]

poznański
17
2 474,0
słupecki
8
1 475,1
czarnkowsko8
7
461,8
trzcianecki
gnieźnieński
10
7
6
433,9
koniński
14
9
4
431,5
wrzesiński
5
5
5
405,8
międzychodzki
4
4
4
359,3
turecki
9
7
5
319,9
obornicki
3
3
2
317,7
kościański
5
4
4
315,6
chodzieski
5
4
4
315,0
złotowski
8
6
4
274,8
gostyński
7
7
7
239,2
wągrowiecki
7
7
7
207,1
pleszewski
6
5
4
160,8
kolski
11
10
7
140,0
leszczyński
7
5
3
135,2
pilski
9
6
5
118,5
ostrowski
8
7
4
116,2
szamotulski
8
6
4
116,0
m. Konin
1
1
1
114,0
krotoszyński
6
5
5
99,7
średzki
5
4
4
94,5
kępiński
7
6
3
92,5
rawicki
5
4
2
86,1
m. Kalisz
1
1
1
77,0
nowotomyski
6
3
3
71,3
wolsztyński
3
3
2
62,5
kaliski
11
9
5
36,2
ostrzeszowski
7
5
1
35,5
jarociński
4
3
3
32,2
śremski
4
2
2
31,3
m. Leszno
1
1
1
23,3
grodziski
5
5
2
13,5
m. Poznań*
1
0
0
0,0
Suma
226
182
139
9 687,0
* Miasto Poznań nie uczestniczyło w badaniu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety.

Udział w ogólnej
powierzchni dostępnych
terenów inwestycyjnych
w województwie [%]
25,5
15,2
4,8
4,5
4,5
4,2
3,7
3,3
3,3
3,3
3,3
2,8
2,5
2,1
1,7
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,0
100,0

Gminy, które dysponują wolnymi terenami inwestycyjnymi (niezależnie od ich własności)
rozmieszczone są względnie równomiernie w przestrzeni regionu. Warto w tym miejscu
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odnotować, że w większości powiatów województwa wielkopolskiego, co najmniej połowa
wchodzących w ich skład gmin posiada na swoim obszarze wolne tereny inwestycyjne (Tabela
12). Jednocześnie w przypadku czterech powiatów (gostyński, międzychodzki, wągrowiecki
oraz wrzesiński) dostępność wolnych terenów oferowanych inwestorom zadeklarowały
wszystkie tworzące je gminy. Z drugiej strony jedynym powiatem, gdzie dostępne tereny
inwestycyjne posiada tylko jedna gmina, jest powiat ostrzeszowski (tego rodzaju tereny
znajdują się wyłącznie w gminie Ostrzeszów).
Pomimo względnie równomiernego rozmieszczenia terenów inwestycyjnych
w granicach województwa wielkopolskiego, poszczególne obszary regionu cechują się
wyraźnym zróżnicowaniem pod względem łącznej powierzchni terenów oferowanych
inwestorom. Nieco ponad 40% ogólnej powierzchni wolnych terenów inwestycyjnych przypada
na obszar dwóch powiatów, a mianowicie poznańskiego (25,5%) oraz słupeckiego (15,2%).
Na tle pozostałych powiatów względnie dużą powierzchnią terenów oferowanych inwestorom
odznaczają się także powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, koniński i wrzesiński.
Wykres 52. Koncentracja terenów inwestycyjnych na tle potencjału ludnościowego
i powierzchniowego powiatów województwa wielkopolskiego
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koncentracja powierzchni terenów inwestycyjnych w stosunku do liczby ludności powiatu
koncentracja powierzchni terenów inwestycyjnych w stosunku do powierzchni powiatu
*W badaniu nie uczestniczył Poznań
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety oraz danych BDL GUS
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Wśród ogółu powiatów województwa wielkopolskiego 10 odznacza się ponadprzeciętną
koncentracją powierzchni wolnych terenów oferowanych inwestorom w stosunku do
zajmowanego obszaru (Wykres 52). Są to trzy miasta na prawach powiatu (Konin, Kalisz,
Leszno), a także powiaty: słupecki, poznański, wrzesiński, międzychodzki, chodzieski,
obornicki oraz kościański. W każdym z tych powiatów wskaźnik ilorazu lokalizacji obliczony
jako stosunek udziału w ogólnej powierzchni terenów inwestycyjnych do ich udziału
w całkowitej powierzchni regionu przyjmuje wartości powyżej 1,25. Nie licząc miast na prawach
powiatu najwyższym poziomem koncentracji powierzchni wolnych terenów inwestycyjnych
w stosunku do zajmowanego terytorium wyróżniają się powiaty słupecki i poznański,
w przypadku których wskaźnik ilorazu lokalizacji przyjmował wartości odpowiednio 5,42 oraz
4,01. Najwyższym stopniem koncentracji dostępnych terenów inwestycyjnych oferowanych
inwestorom w stosunku do potencjału ludnościowego (ogólnej liczby mieszkańców)
charakteryzuje się powiat słupecki, a w dalszej kolejności międzychodzki, poznański
i chodzieski.
Mapa 23. Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych w gminach województwa
wielkopolskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Zróżnicowanie powierzchni dostępnych terenów inwestycyjnych w granicach
województwa uwidacznia się w szczególności w skali pojedynczych gmin (Mapa 23). Spośród
139 gmin, które w ramach badania ankietowego zadeklarowały dostępność terenów
inwestycyjnych, 28 (21%) posiada na swoim obszarze dostępne tereny inwestycyjne o łącznej
powierzchni ponad 100 ha. Jednocześnie na powyższe gminy przypada 69,2% ogólnej
powierzchni wolnych terenów inwestycyjnych w całym regionie. Gminą o zdecydowanie
największej powierzchni terenów oferowanych inwestorom jest Kleszczewo (powiat
poznański), gdzie tego typu tereny zajmują obszar 939,8 ha, przy czym większość stanowią
tereny będące własnością prywatną (58,6%) lub innych podmiotów (40,5%). Na tle pozostałych
wielkopolskich gmin tereny inwestycyjne o bardzo dużej powierzchni (500 ha) posiadają
również dwie gminy powiatu słupeckiego (Strzałkowo i Lądek). W obu przypadkach dominujący
udział w strukturze własnościowej tych terenów posiadają podmioty prywatne. W kolejnych
czterech gminach (Słupca, Stęszew, Kórnik, Rogoźno) łączna powierzchnia dostępnych
terenów oferowanych inwestorom zawiera się w przedziale od 300 ha (Rogoźno) do 346 ha
(Słupca). Warto odnotować, że wymieniony wyżej Stęszew (powiat poznański) jest gminą
o największej powierzchni komunalnych terenów inwestycyjnych (334 ha) wśród wszystkich
wielkopolskich gmin.
Wśród gmin województwa wielkopolskiego, posiadających na swoim obszarze wolne
tereny oferowane inwestorom, przeważają (61,9%) gminy dysponujące terenami
inwestycyjnymi o powierzchni mniejszej niż 50 ha. W skrajnych dwóch przypadkach łączna
powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych wynosi mniej niż 1 ha.
Obok fizycznej dostępności terenów inwestycyjnych, jak zauważono na początku
niniejszego rozdziału, istotne znaczenie dla skutecznego przyciągania inwestorów posiada
również ich uzbrojenie w sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. W skali całego
regionu uzbrojone tereny inwestycyjne stanowią 40,6% całkowitej powierzchni wolnych
terenów oferowanych inwestorom. Równocześnie wielkopolskie gminy są wyraźnie
zróżnicowane pod względem stopnia uzbrojenia dostępnych terenów inwestycyjnych (Mapa
24). W pełni lub przynajmniej częściowo uzbrojone wolne tereny inwestycyjne na swoim
obszarze posiada 87 gmin (tj. ponad 60% gmin, które w badaniu ankietowym zadeklarowały
dostępność terenów oferowanych inwestorom). Spośród nich, 45% dysponuje w pełni
uzbrojonymi terenami inwestycyjnymi.
W przypadku 99 gmin województwa wielkopolskiego (54,4% biorących udział w badaniu
ankietowym) w latach 2010-2016 przygotowanych zostało ponad 400 terenów inwestycyjnych
o łącznej powierzchni przekraczającej 5 000 ha. Na chwilę obecną powyższe tereny
przynajmniej częściowo wykorzystywane są w 45 gminach (Mapa 25). Wyłącznie w pięciu
gminach (tj. Czarnków, Gostyń, Jastrowie, Kościan oraz Ostrów Wielkopolski) tereny
inwestycyjne, jakie zostały przygotowane w omawianym okresie są w pełni wykorzystywane.
Na tle pozostałych gmin wysokim stopniem wykorzystania tych terenów odznaczają się także
gminy Pępowo (92,6%) oraz Stęszew (88,2%). Z drugiej strony aż w 1/3 rozpatrywanych gmin
tereny inwestycyjne, jakie przygotowano w latach 2010-2016 nie są obecnie wykorzystywane
w żadnym stopniu. W przypadku kolejnych 30% gmin wykorzystywanych jest mniej niż 50%
całkowitej powierzchni tych terenów. Jednocześnie należy zauważyć, iż nie ma wyraźnej relacji
między stopniem wykorzystania analizowanych terenów inwestycyjnych a położeniem
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poszczególnych gmin. Niemniej trzeba podkreślić, że wśród gmin o wysokim poziomie
wykorzystania tych terenów przeważają gminy miejskie i miejsko-wiejskie. Wśród 14
gmin, w których stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych wynosi co najmniej 50%,
znajdują się jedynie 3 gminy wiejskie (Pępowo, Święciechowa i Tarnowo Podgórne).
Poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych, jakie przygotowano w latach 2010-2016
w niewielkim stopniu związany jest również z przebiegiem głównych szlaków komunikacji
drogowej (autostrad i dróg ekspresowych). Jednakże trzeba zauważyć, że przez obszar
niemalże wszystkich gmin o największym stopniu wykorzystania terenów
inwestycyjnych (tj. ponad 80%), nie licząc gminy Czarnków, przebiegają drogi krajowe.
Mapa 24. Stopień uzbrojenia dostępnych terenów inwestycyjnych w wielkopolskich gminach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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Mapa 25. Stopień wykorzystania powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych
w latach 2010-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Dla potrzeb niniejszego badania stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych,
przygotowanych w omawianym okresie, skorelowany został ze wskaźnikami obrazującymi
poziom rozwoju oraz poziom kapitału społecznego w rozpatrywanych gminach. W pierwszym
przypadku odsetek wykorzystywanych terenów inwestycyjnych zestawiono z wielkością
dochodów własnych gmin (osiągniętych w 2015 roku) na 1 mieszkańca (Wykres 53). Na
podstawie przeprowadzonej analizy nie zaobserwowano żadnej istotnej współzależności
pomiędzy stopniem wykorzystania terenów inwestycyjnych a poziomem rozwoju
gospodarczego gmin, mierzonego dochodami własnymi per capita (współczynnik korelacji
liniowej Pearsona dla obu zmiennych przyjmował wartość równą 0,25). Należy odnotować, że
wśród gmin o największym stopniu wykorzystania terenów inwestycyjnych (tj. ponad 80%)
znalazła się tylko jedna gmina (Czarnków), w której wartość dochodów własnych na
1 mieszkańca (2 421,5 zł) kształtowała się powyżej średniej dla wszystkich gmin województwa
wielkopolskiego (2 115,7 zł).
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Dochody własne gminy na mieszkańca

Wykres 53. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a poziom rozwoju gmin (mierzony wskaźnikiem dochodów własnych na 1 mieszkańca)*
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety oraz danych BDL GUS

Liczba fundacji i stowarzyszeń na 10 tys.
mieszkańców

Wykres 54. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a poziom kapitału społecznego (mierzonego liczbą organizacji pozarządowych na 10 tys.
mieszkańców)*
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety oraz danych BDL GUS*

W celu zidentyfikowania potencjalnego wpływu kapitału społecznego na poziom
wykorzystania terenów inwestycyjnych, odsetek wykorzystywanych terenów inwestycyjnych,
przygotowanych w latach 2010-2016, skorelowano z liczbą organizacji pozarządowych
(fundacji i stowarzyszeń) w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (Wykres 54). W tym
przypadku również nie odnotowano żadnego istotnego związku między analizowanymi
zmiennymi (współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla obu badanych cech osiągnął wartość
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0,03). Warto zwrócić uwagę, że wśród gmin o największym stopniu wykorzystania terenów
inwestycyjnych (ponad 80%), znalazła się tylko jedna gmina (Pępowo), w której liczba
organizacji sektora społecznego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (45,0) była wyższa od
średniej dla województwa (36,1). Jednocześnie w gminie miejskiej Ostrów Wielkopolski, gdzie
tereny inwestycyjne przygotowane w latach 2010-2016 są w pełni wykorzystywane, wskaźnik
ten przyjmował wartość (35,9) zbliżoną do średniej dla regionu.
Podjęto również próbę zidentyfikowania zależności pomiędzy stopniem wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych a różnymi działaniami z zakresu polityki proinwestycyjnej,
prowadzonymi przez samorządy. Analizie poddano kwestie związane z obsługą inwestora,
stopień intensywności działań promocyjnych realizowanych przez gminy oraz stosowanie
przezeń różnego rodzaju typów preferencji finansowych. W pierwszym przypadku odsetek
wykorzystywanych terenów inwestycyjnych skorelowano z obecnością osobnej jednostki
organizacyjnej powołanej do obsługi inwestora w gminie (Wykres 55). Przeprowadzone analizy
nie wykazały żadnej znaczącej współzależności (współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla
obu badanych cech osiągnął wartość 0,12) pomiędzy funkcjonowaniem wyspecjalizowanej
komórki organizacyjnej do spraw obsługi inwestora a odsetkiem wykorzystania terenów
inwestycyjnych. Warto podkreślić, że wśród gmin o największym stopniu wykorzystania
terenów inwestycyjnych (tj. ponad 80%) tylko dwie (Kleszczewo i Ostrów Wielkopolski)
posiadają osobną jednostkę zajmującą się obsługą inwestora. Jednocześnie wśród badanych
77 gmin mniej niż 1/3 posiada tego typu wyodrębnioną komórkę organizacyjną.

Obecność osobnej komórki organizacyjnej
do spra obsługi inwestora w gminie

Wykres 55. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a obecność wyodrębnionej komórki organizacyjnej do spraw obsługi inwestora)*
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Istotnym czynnikiem mogącym przyciągać inwestorów jest stosowanie preferencji
finansowych przez gminy. W celu zidentyfikowania ich potencjalnego wpływu na wykorzystanie
terenów inwestycyjnych odsetek powierzchni wykorzystywanych terenów inwestycyjnych, jakie
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zostały przygotowane w latach 2010-2016, skorelowano ze stosowaniem preferencji
finansowych przez lokalne samorządy oraz ich poszczególnymi typami.
Wykres 56. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a stosowanie preferencji finansowych*
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

W przypadku stosowania (jakichkolwiek) preferencji (Wykres 56) nie odnotowano
żadnego istotnego związku między analizowanymi zmiennymi (współczynnik korelacji liniowej
Pearsona dla obu badanych cech osiągnął wartość 0,27). Niemniej 70% gmin o największym
stopniu wykorzystania terenów inwestycyjnych (tj. ponad 80%) stosuje tego typu preferencje
względem inwestorów. Ponadto analizie poddano poszczególne typy preferencji podatkowych
stosowanych przez gminy. Tylko w przypadku zwolnienia z podatku od nieruchomości (Wykres
57), można mówić o umiarkowanej zależności (współczynnik korelacji liniowej Pearsona dla
obu badanych cech osiągnął wartość 0,44). Tego typu preferencje finansowe stosuje 30 gmin,
wśród nich znajdują się wszystkie gminy o najwyższym odsetku wykorzystania terenów
inwestycyjnych.
W przypadku pozostałych typów preferencji finansowych (tj. ulgi w podatku od
nieruchomości, częściowe zwolnienie z opłat czynszowych w lokalach komunalnych
wynajmowanych przez przedsiębiorców, zawieszenie corocznej waloryzacji naliczanego
czynszu za lokale użytkowe, obniżenie stawek czynszu za lokale użytkowe, wsparcie
finansowe dla firm w postaci poręczeń, gwarancji, pożyczek, subwencji, grantów, dopłat,
montażu finansowego, zwolnienie z podatku dochodowego w formie pomocy publicznej,
stworzenie specjalnego cennika usług komunalnych, preferencyjne stawki za usługi
komunalne) wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona nie przekraczała 0,25. Analizie
poddano również intensywność prowadzonych działań promocyjnych (Wykres 58). Wśród nich
znalazły się takie działania, jak zamieszczenie na stronie internetowej gminy oferty w języku
polskim lub obcym, prowadzenie portalu internetowego dla inwestorów, publikacja folderów
reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie, radio i telewizji czy też współpraca z PAIiIZ,
Regionalnym Centrum Obsługi Inwestora lub Regionalną Izbą Gospodarczą. Również w tym
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przypadku zależność pomiędzy intensywnością prowadzonych działań a poziomem
wykorzystania terenów inwestycyjnych jest znikoma (współczynnik korelacji liniowej Pearsona
dla obu badanych cech osiągnął wartość 0,28). Niemniej jednak można zauważyć, że gminy
o największym odsetku wykorzystania terenów inwestycyjnych prowadzą działania
promocyjnie o względnie wysokiej intensywności.
Wykres 57. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a stosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Stosowanie zwolnienia z podatku od
nieruchomości
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety

Intesnywność prowadzonych działań
promocyjnych

Wykres 58. Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
a intensywność działań promocyjnych prowadzonych przez gminy
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* Analiza dotyczy 77 gmin, które w ankiecie udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania
powierzchni terenów inwestycyjnych przygotowanych w latach 2010-2016
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety
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11. Najlepszy teren inwestycyjny województwa wielkopolskiego –
wnioski i rekomendacje
Wojciech Dziemianowicz

11.1. Teren inwestycyjny w kontekście relacji władze lokalne – przedsiębiorcy
Przeprowadzone badanie pozwala wyciągnąć szereg wniosków na temat szeroko
rozumianej oferty inwestycyjnej gmin województwa wielkopolskiego. Poza wnioskami, ważna
jest odpowiedź na pytanie co można zrobić, by całe województwo, a także poszczególne gminy
mogły coraz lepiej konkurować o czynnik rozwojowy, jakim jest kapitał inwestycyjny.
Zakres badań, wynikający z postawionego celu, daje możliwość sformułowania
rekomendacji zarówno dla władz wojewódzkich, jak i samorządów gminnych79.
Omawiając zagadnienia dotyczące terenów inwestycyjnych, należy koncentrować się
oczywiście na władzach lokalnych, które najczęściej są właścicielem konkretnych działek,
a nawet jeśli nie, to działki leżą w granicach gmin zarządzanych przez samorząd lokalny.
Jednocześnie problem oceny terenów inwestycyjnych nie może być rozpatrywany bez
szerszego kontekstu, chociażby polityki regionalnej i krajowej. W związku z powyższym
struktura niniejszej części podporządkowana jest koncepcji relacji inwestorzy – władze lokalne,
która uwzględnia fakt, iż nie tylko inwestorzy zewnętrzni (najczęściej utożsamiani
z zagranicznymi), ale również lokalni przedsiębiorcy są ważnym czynnikiem budującym
konkurencyjność miast i gmin (Dziemianowicz 2008).
W takim układzie, odpowiedź na pytanie o ofertę terenów inwestycyjnych
w województwie wielkopolskim musi uwzględniać nie tylko relację teren inwestycyjny –
inwestor, ale również relacje między wszystkimi elementami tzw. diament konkurencyjności
gminy, który tworzą władze lokalne, inwestorzy, a także czynniki lokalizacji oraz efekty
działalności gospodarczej (Wykres 59). Wzajemne związki między wszystkimi czterema
elementami diamentu były opisane w literaturze jeśli nie kompleksowo, to fragmentarycznie,
podczas gdy autorzy koncentrowali się na wybranych aspektach prezentowanych przez
diament.
Jako przykłady takich relacji można wymienić:
•

klimat inwestycyjny, który oferowany jest przedsiębiorcom i w głównej mierze tworzony
przez politykę lokalną;

•

wpływy do budżetu – w najprostszej formie jako podatki płacone przez
przedsiębiorców;

•

inwestycje infrastrukturalne – jedna z częściej stosowanych przez władze lokalne form
wzmacniania swojej oferty inwestycyjnej;

79
Dobór wniosków jest z jednej strony sformalizowany – jest konsekwencją pytań stawianych przez Zamawiającego,
z drugiej zaś stanowi subiektywny dobór tych zjawisk, które z punktu widzenia autora wydają się najważniejsze.

119

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ UWARUNKOWANIA ROZWOJU I WYKORZYSTYWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

•

obniżanie kosztów działalności – to tylko jeden z wielu czynników, które rozpatrują
przedsiębiorcy oceniając warunki działalności w danej gminie;

•

efekt kuli śniegowej – tak nazywane jest podążanie jednych inwestorów za innymi.
Z punktu widzenia władz lokalnych często kluczowym problemem jest zdobycie
pierwszego ważnego inwestora (znaną światową markę), którego obecność będzie
świadczyła o dobrych warunkach inwestycyjnych w danej gminie;

•

wzrost zamożności mieszkańców – jest konsekwencją wzrostu aktywności
przedsiębiorców, gdy nowe inwestycje przyczyniają się do wzrostu popytu, a także np.
redukcji bezrobocia;

•

wpływ na jakość czynników lokalizacji – jest to możliwość transformacji/ulepszania
posiadanych przez gminę atutów, które brane są pod uwagę przez inwestorów. Rozwój
przedsiębiorczości w gminie może przyczyniać się do wzrostu zainteresowania
jednostką tych inwestorów, którzy poszukują np. kooperantów;

•

korzyści dodatkowe inwestycji – ta ostatnia relacja pojawia się, gdy silne atuty gminy,
które są ważnymi czynnikami lokalizacji pozwalają gminie osiągnąć dodatkowe efekty
realizacji inwestycji (np. rozwój infrastruktury drogowej).
Wykres 59. Diament konkurencyjności gmin – przykładowe relacje

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dziemianowicz 2008, s. 154
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W centrum uwagi niniejszego opracowania znajdują się tereny inwestycyjne, dlatego
wnioski i rekomendacje zbudowano wokół odpowiedzi na pytanie o pożądane relacje, które
powinny prowadzić do wzrostu inwestycji w gminach województwa wielkopolskiego (Wykres
60). W omawianym układzie uwzględniono dwa dodatkowe czynniki zewnętrzne, jakimi są:
polityki publiczne oraz konkurencja o kapitał inwestycyjny.
Wykres 60. Diament konkurencyjności gmin w kontekście terenów inwestycyjnych

Źródło: Opracowanie własne

11.2. Wnioski i rekomendacje
Niniejszy rozdział uwzględnia wszystkie kluczowe wnioski dotyczące elementów
wskazanych na wykresie 60. W rekomendacjach uwzględniono fakt, że system obsługi
inwestora budowany jest przez liczne podmioty.
11.2.1. Konkurencja o kapitał inwestycyjny
Obserwowanie działań konkurencji należy do podstawowych czynności w zarządzaniu
strategicznym. W kontekście niniejszego badania konkurencja dotyczy zarówno sfery
publicznej, jak i prywatnej.
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Wniosek 1.

Konkurencja o kapitał inwestycyjny będzie zaostrzała się, zarówno w wymiarze
państwa, regionów, jak i mniejszych jednostek terytorialnych, ale kluczowe
znaczenie dla pozyskiwania inwestorów przez województwo wielkopolskie
będzie miała konkurencja wewnątrzkrajowa.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż kapitał inwestycyjny (prywatny,
publiczny, krajowy, zagraniczny) stanowi jeden z ważniejszych czynników rozwoju. Dlatego,
zarówno kraje, jak i regiony, a także miasta i gminy konkurują o inwestorów, zakładając, że
bilans inwestycji zewnętrznych będzie korzystny dla danej jednostki terytorialnej. Jednocześnie
inwestorzy są zdolni „wygrywać jedną lokalizację, przeciw drugiej”. To najczęściej duże
korporacje wybierają jedną ofertę spośród prześcigających się krajów oferujących np. pomoc
publiczną.
Bardzo dużo emocji wywołują przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
ponieważ dokonywane są głównie przez światowe i dobrze znane korporacje, które mają do
wyboru zazwyczaj wiele ofert inwestycyjnych. Przyczyn takiego stanu jest kilka:
•

coraz więcej krajów liberalizuje swoje przepisy dotyczące inwestorów zagranicznych,
otwierają się zatem nowe możliwości do inwestowania;

•

w miarę rozwoju gospodarczego Polski, rodzime firmy zaczynają własną ekspansję
zagraniczną, powodując czasem „lukę inwestycyjną” w kraju. Podobnie dzieje się
w innych państwach, dlatego tak silna jest konkurencja o inwestycje między krajami
wysoko rozwiniętymi, a także częste są zabiegi państw (rządów), by zniechęcić
ważnych inwestorów do relokacji swoich inwestycji z danego kraju;

•

rozwój gospodarczy powoduje również wzmacnianie różnych terenów, które np.
z punktu widzenia Wielkopolski, nie stanowiły dotychczas zagrożenia. Dzieje się tak
m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej, podnoszeniu jakości siły
roboczej.

Biorąc pod uwagę sekwencję procesów decyzyjnych ważniejsza dla województwa
wielkopolskiego jest konkurencja wewnątrzkrajowa, niż zagraniczna. Inna sytuacja byłaby,
gdyby Wielkopolska była zdecydowanym liderem w przyciąganiu kapitału. Tak nie jest.
Natomiast można przyjąć, że częściej dochodzi do porównywania warunków inwestycyjnych
w gminach Wielkopolski z warunkami w innych gminach w Polsce, niż z warunkami
w jednostkach terytorialnych innych krajów. Oczywiście takie sytuacje, gdy w finalnej
rozgrywce pozostaje miasto z Polski i np. miasto z Czech, są również powszechne, jednak
wcześniej to jedno miasto z Polski zazwyczaj wygrywa wstępną konkurencję wewnętrzną.
Jednak decyzja o wyborze konkretnego miejsca spośród lokalizacji z dwóch państw zazwyczaj
odbywa się pod wpływem negocjacji na linii korporacja – rządy.
Rekomendacja 1.

Polityka regionalna powinna realizować systemowe podejście do kwestii
napływu kapitału inwestycyjnego do województwa.

Kluczowe jest przyjęcie, że system będzie uwzględniał mobilność kapitału, niezależnie,
czy nazywamy go zagranicznym, czy też mówimy o firmach, których właścicielami są Polacy.
Generalnie zwrócenie uwagi na ten problem powinno prowadzić do rzetelnej diagnozy nie tylko
zagadnień związanych z terenami inwestycyjnymi, ale szeroko pojętym zagadnieniem
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atrakcyjności inwestycyjnej i wprowadzeniem usystematyzowanego planu/programu wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego, spójnego ze strategią rozwoju
województwa.
11.2.2. Polityki publiczne
Biorąc pod uwagę obecną perspektywę finansową UE (2014-2020), a także –
nawiązujące w dużym stopniu do środków europejskich – polityki Rządu oraz Samorządu
Województwa Wielkopolskiego można scharakteryzować kilka czynników decydujących
o szansach Wielkopolski w konkurencji globalnej.
Wniosek 2.

Przede wszystkim duzi inwestorzy (głównie zagraniczni) są „decydentami”
w zakresie lokowania podstref SSE, dlatego koncentracja wysiłków na tego typu
inwestorach musi prowadzić do dalszej polaryzacji przestrzeni.

Niezależnie od intencji, jakie kierowały wprowadzeniem w Polsce mechanizmu SSE
w 1995 r., obecna sytuacja jest daleka od idealnej. Paradoksalnie służy to możliwościom
lokalizacji inwestycji w Wielkopolsce. Należy jednak pamiętać, że duże korporacje
międzynarodowe, jak i znaczący inwestorzy krajowi stawiają przed potencjalnymi lokalizacjami
największe wymagania (adresowane zarówno do poziomu rządowego, jak i lokalnego).
Dlatego władze regionalne korzystając z zainteresowania SSE stoją przed problemem
polaryzacji.
Rekomendacja 2.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, która będzie tworzyć
atrakcyjne zaplecze kooperacyjne dla dużych firm poprzez politykę
rozwoju struktur sieciowych (w tym samorządu gospodarczego).

Możliwości kooperacyjne, a nawet obecność konkurentów budują tzw. korzyści
aglomeracji. Dzięki współpracy tworzą się struktury klastrowe i inne wartościowe sieci
współpracy. W tym celu potrzebne jest budowanie zaufania między przedsiębiorcami, ale
również między władzami lokalnymi a biznesem. Systemy wspierania przedsiębiorczości
(obejmujące różne instrumenty – od proponowanych przez różne programy operacyjne, po
indywidualne propozycje władz lokalnych) powinny być przede wszystkim transparentne
i odpowiadać rzeczywistym potrzebom firm zlokalizowanych na danym terenie.
Wniosek 3.

Polityki UE wywołały koncentrację uwagi władz wszystkich szczebli na kwestii
inteligentnych specjalizacji (IS). Wprawdzie IS mogą mieć ograniczony realny
wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w województwach, to jednak cecha
regionu, jaką jest „innowacyjność” będzie prawdopodobnie brana coraz częściej
pod uwagę w przypadku poszukiwania regionów atrakcyjnych dla inwestorów.

IS wyłonione w województwie wielkopolskim są nakreślone szeroko, co pozwala włączyć
się wielu podmiotom gospodarczym w proces wzmacniania przewagi konkurencyjnej
regionu80. Istotna będzie jednak mobilizacja firm i uczelni oraz instytutów naukowo-

80

Województwo ma określonych 6 specjalizacji: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów; wnętrza
przyszłości; przemysł jutra; rozwój oparty na ICT; wyspecjalizowane procesy logistyczne; nowoczesne technologie
medyczne (UMWW 2015).
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badawczych nie tylko w obszarze regionalnych IS w Wielkopolsce, ale również w obszarze
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
Rekomendacja 3.

Promocja idei IS wśród przedsiębiorców i ośrodków naukowych w całym
województwie.

Dotychczasowe obserwacje pozwalają stwierdzić, że novum jakim są IS i instrumenty
ich rozwoju umieszczone w programach operacyjnych są wciąż zrozumiałe w ograniczonym
zakresie. Generalnie znaczna część gmin uważa, że sfera innowacji należy do co najmniej
poziomu regionalnego, same zaś władze lokalne nie myślą przez pryzmat lokalnych systemów
innowacji. Ważne jest przede wszystkim, by środowisko biznesu było szeroko poinformowane
o możliwościach wsparcia jego działalności innowacyjnej środkami publicznymi.
Wniosek 4.

Rozwój instrumentów pozwalających zmniejszyć lukę cywilizacyjną między
Polską „A” i Polską „B” osłabia pozycję konkurencyjną Wielkopolski. Słabsze
stają się argumenty w postaci „bliskości Niemiec” i „bliskości UE”.

Wprawdzie w zakresie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego zróżnicowania
regionalne w Polsce pogłębiają się, głównie poprzez wysoki wzrost Mazowsza (a tu przede
wszystkim Obszaru Metropolitalnego Warszawy), to realizacja wielu inwestycji
infrastrukturalnych – szczególnie w Polsce Wschodniej, przybliżyła obszary peryferyjne do
centrów rozwoju gospodarczego. Oznacza to poszerzenie grupy konkurentów wewnątrz kraju.
Rekomendacja 4.

Intensywna promocja kładąca nacisk na zaplecze wykwalifikowanej siły
roboczej, obecność wielu inwestorów, korzyści aglomeracji.

Tego typu działania oczywiście będą w dalszym ciągu potęgowały polaryzację
(największe korzyści aglomeracji są w miastach) jednak z punktu widzenia regionu istotne jest
zatrzymanie inwestorów w Wielkopolsce, niezależnie, w których miejscach będą podejmowali
działalność. Strategia promocji inwestycyjnej województwa wielkopolskiego powinna odnosić
się do porównywalnych przykładów regionów krajów wysoko rozwiniętych położonych między
dwoma silnymi regionami metropolitalnymi (Warszawa i Berlin).
11.2.3. Otoczenie terenu inwestycyjnego
Poprzez otoczenie terenu inwestycyjnego należy rozumieć wszelkie cechy gminy, które
budują tzw. klimat dla biznesu. Składają się na nie zarówno czynniki twarde, jak i miękkie.
Istotą zwrócenia uwagi na to zagadnienie jest fakt, że teren inwestycyjny nie może być
oceniany bez szerszego kontekstu.
Wniosek 5.

„Wolne tereny inwestycyjne” nie są wystarczającym argumentem, by
przyciągnąć kapitał inwestycyjny, pełnią wręcz rolę czynnika dodatkowego,
nawet jeśli są znane przypadki, iż inwestorzy „odkryli daną działkę, która im się
bardzo spodobała”. Wybór takiej działki poprzedzony jest licznymi analizami na
poziomie krajowym, regionalnym i badaniem lokalnych uwarunkowań rozwoju.

Teren inwestycyjny jest de facto jednym z wielu elementów składających się na szeroko
rozumianą atrakcyjność inwestycyjną. Z punktu widzenia tematu niniejszego badania istotne
jest jakiego rodzaju otoczenie jest wymagane, by dany teren inwestycyjny stał się atrakcyjny
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dla potencjalnego inwestora. Jednak można pytanie to odwrócić i wówczas kluczem jest
charakterystyka całego środowiska lokalnego z jednym z dodatkowych pytań – o tereny
inwestycyjne. Często spotykana jest sytuacja, w której inwestor podejmuje działalność nie na
terenie oferowanym przez gminę, ale np. przez podmioty prywatne, lub gdy nie ma takich
terenów wchodzi we współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Krajowi lokalni przedsiębiorcy
myśląc o rozwoju swoich firm rozpatrują zasoby własne (intensyfikacja zagospodarowania),
lub poszukują terenu w gminie zamieszkania lub w najbliższym otoczeniu.
Rekomendacja 5.

Wyjście poza schematy wszelkich rankingów atrakcyjności inwestycyjnej
i budowa bazy wiedzy o gminach opartej o wyniki badań jakościowych
oraz informacje pochodzące z innych źródeł niż statystyka publiczna.

Podkreślenia wymaga fakt, że pomysł budowy takiej bazy (najlepiej przez COI) nie
wynika z chęci tworzenia regionalnego rankingu atrakcyjności inwestycyjnej. Tym zajmują się
instytucje zewnętrzne, które wykorzystują ogólnodostępne bazy – najczęściej GUS i nie wydaje
się, by ciągłe przeliczanie tych samych danych prowadziło do innych wniosków, niż te, które
są od lat znane regionalistom. Istotą budowania bazy wiedzy jakościowej powinna być rzetelna
informacja o różnych typach przestrzeni w regionie, która może zaciekawić potencjalnych
inwestorów (czasem może to być informacja dodatkowa w stosunku do tradycyjnych zestawów
pytań przedsiębiorców).
11.2.4. Istotne cechy terenu
Zebrane w trakcie badania informacje pozwalają sformułować wniosek na temat
oczekiwań inwestorów wobec konkretnych terenów inwestycyjnych, a także szerzej
rozumianych czynników lokalizacji.
Wniosek 6.

Dojazd do działki, jej wielkość, uzbrojenie infrastrukturalne i oczywiście MPZP,
to elementy wskazywane przez samorządy jako główne tematy rozmów
z inwestorami o konkretnych terenach inwestycyjnych.

W trakcie spotkań z przedstawicielami władz lokalnych (w różnych częściach kraju)
sygnalizowany jest problem potrzeb gminnych w celu uatrakcyjnienia ich oferty inwestycyjnej
(rozumianej często jako „terenów inwestycyjnych”). W tym kontekście samorządy lokalne nie
rozumieją restrykcyjnego podejścia UE, która w obecnej perspektywie w bardzo ograniczonym
stopniu chce przeznaczać środki na drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych.
Rekomendacja 6.

Mobilizacja zasobów regionalnych i współpracy np. w ramach Konwentu
Marszałków na uruchomienie rządowego programu wsparcia rozbudowy
i modernizacji dróg lokalnych.

Proponowana rekomendacja wymaga weryfikacji na poziomie rządowym, jednak na
pewno środki zabezpieczone na rozbudowę dróg lokalnych w WRPO 2014+ nie są
wystarczające z punktu widzenia potrzeb lokalnych (nie tylko też z punktu widzenia
inwestorów, ale również mieszkańców i turystów).
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Wniosek 7.

Badanie pozwala wskazać kluczowe problemy władz samorządowych
Wielkopolski w kontekście terenów inwestycyjnych. Są nimi: brak środków,
ograniczenia infrastrukturalne, brak MPZP, a także rozdrobnienie własnościowe
i nieuregulowane formy własności.

Można by stwierdzić, że te główne problemy byłyby rozwiązane, gdyby samorządy miały
więcej środków. Na tym tle warto przytoczyć deklaracje samorządów Wielkopolski, iż są
zainteresowane rozwojem terenów inwestycyjnych. W sumie obraz ten jest bardzo budujący,
jednak konieczne jest chłodne wyważenie, na ile plany rozwoju terenów inwestycyjnych są
konsekwencją marzeń, na ile zaś realnej oceny opłacalności tworzenia oferty inwestycyjnej.
Rekomendacja 7.

Przeprowadzenie wewnątrzwojewódzkiego konkursu na najlepszy
„rozwojowy teren inwestycyjny”, skierowanego do gmin, które chcą
stworzyć ofertę terenów (nie mają takiej lub wszystkie inne tereny są już
sprzedane).

Kluczowym celem konkursu powinna być promocja i wsparcie finansowe
kompleksowego i strategicznego myślenia o terenach inwestycyjnych. Samorządy lokalne
powinny przedstawiać całościowo wszelkie działania, wpisać je w kontekst strategii gminnej,
oraz określić oczekiwane rezultaty – szczególnie w kwestii rozwoju gminy. Warto zastanowić
się nad wykorzystaniem takiego konkursu dla rozwoju IS w obszarach, które samorząd
województwa postrzega jako konieczne do wsparcia w ramach polityki rozwoju.
11.2.5. Stan przygotowania terenu
Porównanie ofert inwestycyjnych pozwala stwierdzić fakt, że nie wszystkie propozycje
gmin są na tym samym poziomie przygotowania do ew. sprzedaży. Należy podkreślić, że
różnice te nie muszą wynikać z zaniechania, a często są efektem przyjętej polityki władz
lokalnych.
Wniosek 8.

Różnice w przygotowaniu terenów inwestycyjnych wynikają z różnych
przesłanek, jednak najszybciej uwagę inwestorów zwracają te tereny, które
oferują możliwie „pełne przygotowanie infrastrukturalne”.

Jako ilustrację problemu można przytoczyć zasady funkcjonowania bazy terenów
inwestycyjnych PAIiIZ. Oferuje ona możliwość wyboru stopnia wyposażenia terenu
w infrastrukturę techniczną. Jest oczywistym, że w pierwszej kolejności przeglądane są oferty
ze 100% infrastrukturą techniczną.
Rekomendacja 8.

Promocja idei oraz wsparcie organizacyjno-finansowe rozwoju różnego
rodzaju stref inwestycyjnych i obszarów aktywności gospodarczej.

Z uwagi na dosyć zintegrowany charakter wymienionych stref warto wydzielać wśród
terenów inwestycyjnych te, które są zarządzane poprzez tego typu instrumenty. Perspektywa
stref inwestycyjnych daje także dobre możliwości analizowania efektywności pomocy
publicznej. Ważne jest, że niektóre ze stref istnieją już kilkanaście lat i korzystały z różnych
form wsparcia, a w ich otoczeniu także dochodziło do różnego rodzaju przemian.
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Wniosek 9.

Zaangażowanie inwestorów prywatnych we współfinansowanie rozwoju
infrastruktury i inne elementy związane z lokalizacją działalności na danym
terenie jest niewielkie, ale możliwe.

Samorządy lokalne województwa wielkopolskiego znajdują się czasami w dość dobrej
sytuacji, w której inwestorowi zależy na danej lokalizacji. Pojawiająca się wówczas możliwość
współuczestniczenia przedsiębiorcy w określonych działaniach związanych z przygotowaniem
terenu inwestycyjnego stwarza nie tylko dobre podstawy do obserwacji studiów przypadku, ale
również daje możliwość myślenia o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Rekomendacja 9.

Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego jako formuły zwiększającej
możliwości rozwoju terenów inwestycyjnych w Wielkopolsce.

W omawianym obszarze duże znaczenie mogą mieć pozytywne przykłady realizowania
działań w partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp). Tego typu forma współpracy pozwoli
w szerszej perspektywie przełamywać bariery i stereotypy, jakie narosły generalnie w relacjach
sektor publiczny – sektor prywatny. Jednak rolą rozwoju ppp powinno być zwiększenie
zasobów lokalnych, służących celom rozwojowym.
11.2.6. Wiedza
Przeprowadzone badanie zostało bardzo rzetelnie zaprogramowane przez zespół
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT). Autorzy koncepcji,
zdając sobie sprawę ze złożoności problemu terenów inwestycyjnych i pewnych trendów, które
są dobrze diagnozowane, postawili pytania m.in. o sposób monitorowania i badania terenów
inwestycyjnych (oprócz oczywiście pytań, na które odpowiadaliśmy w całym badaniu).
Realizacja badania przysporzyła kilka większych problemów, dlatego wnioski dotyczące
monitorowania dotyczą nie tylko odpowiedzi na pytanie „jak monitorować”, ale przede
wszystkim „jak skutecznie monitorować”?
Wniosek 10. Samorządy gminne Wielkopolski mają szerokie doświadczenie w kontaktach
z potencjalnymi inwestorami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, choć
można zdefiniować liczne obszary wciąż słabo rozpoznane.
Jednym z takich obszarów jest „historia inwestora”, który był zainteresowany gminą, ale
wybrał inną lokalizację (tylko co trzecia gmina posiada wiedzę na temat ostatecznej inwestycji,
ale głównie ze względu na fakt, że inwestor wybiera gminę sąsiednią). Nadal diagnozujemy
rozmijanie się ocen uwarunkowań inwestycyjnych dokonywanych przez samorządy lokalne
i inwestorów. Ponadto sami inwestorzy często nie mają skonkretyzowanych oczekiwań wobec
władz lokalnych (poza najczęściej wymienianymi ulgami w podatkach).
Rekomendacja 10. Wzmocnienie relacji Centrum Obsługi Inwestora – miasta i gminy.
Wspieranie inwestycji w Wielkopolsce powinno być oparte o wymianę wiedzy
doświadczeń instytucji zaangażowanych w obsługę i kontakty z przedsiębiorcami. Kluczowym
problemem jest pozyskanie informacji od przedsiębiorców (z różnych powodów dość
niechętnie dzielą się nimi) oraz jej takie przetworzenie, by dała praktyczne pozytywne efekty
w relacjach władze lokalne – inwestorzy.
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11.2.7. Informacja o terenie
Przekazywanie rzetelnej informacji o terenie inwestycyjnym może, a nawet powinno być
traktowane jako element szerszych działań promocyjnych, mieszczących się w politykach
rozwoju.
Wniosek 11. Wprawdzie większość samorządów deklaruje podejmowanie działań
promocyjnych w celu przyciągania inwestorów zewnętrznych, to jednak
działania te można w dużej mierze zaliczyć do „pasywnych”.
Samorządy lokalne mogą być przeświadczone o tym, że przygotowywane przez nie
informacje do baz terenów inwestycyjnych – np. PAIiIZ, jak i na ich własne strony internetowe,
a także – w nielicznych przypadkach – materiały opracowywane do innych baz, czy też z okazji
imprez promocyjnych, to odpowiedni zakres działań, jakie można/należy wykonać. Oprócz
działań w sferze publicznej (administracyjnej) samorządy lokalne dostrzegają działania
komercyjne, które również wpisują się w nurt promowania terenów inwestycyjnych danej
gminy, ale na styku biznes – biznes.
Pomimo zdiagnozowanej aktywności różnych organizacji, można zastanowić się, czy
nie powstaje swoisty szum informacyjny. Jeżeli ten sam teren inwestycyjny jest w trzech
bazach, ale ze względu na wymogi tych baz, prezentowany jest w różnym zakresie, można
z jednej strony oczekiwać, że jest to problem firm obsługujących inwestora, z drugiej zaś
– niepotrzebnie zwiększa to koszty administracji. Jeszcze inne światło rzuca na omawiany
problem fakt poszukiwania terenów przez inwestorów krajowych, którzy nie posiadając
doświadczenia globalnych koncernów, często z trudnościami nawiązują współpracę
z instytucjami otoczenia biznesu.
Należy przyjąć, że niezależnie od toczonej dyskusji i powracających chęciach
„reorganizacji” PAIiIZ, niepodważalna jest potrzeba działania rządowej instytucji zajmującej się
profesjonalną promocją gospodarczą kraju i obsługą inwestorów. PAIiIZ stawia największe
wymagania wobec napływających ofert terenów inwestycyjnych, a jako agencja rządowa jest
chętnie wykorzystywana jeśli nie jako pierwszy, to jeden z pierwszych kontaktów potencjalnych
inwestorów z naszym krajem.
Rekomendacja 11. Budowa zbioru informacji o terenach inwestycyjnych w gminach
Wielkopolski w oparciu o możliwości, jakie stwarza PAIiIZ.
PAIiIZ oferuje najwyższej jakości (w Polsce) usługi wspierające inwestycje zagraniczne,
a jednocześnie stawia wysokie wymagania wobec współpracy. W związku z powyższym
można rekomendować nie tyle budowę własnej regionalnej bazy danych o terenach
inwestycyjnych, co strategiczne partnerstwo z PAIiIZ w zakresie promocji terenów
inwestycyjnych. Strategiczne działanie oznacza pewien wybór, który będzie miał
konsekwencje w innych obszarach działalności. W pierwszej kolejności oznaczać to będzie
zaprzestanie budowania własnych baz przez samorządowe instytucje w regionie (COI). COI
powinno dbać o to, by w PAIiIZ znajdowały się wszystkie oferty z Wielkopolski, które są ważne
z punktu widzenia władz lokalnych, jak i samorządu województwa. Z drugiej strony COI
i RCOIE powinny zacząć pracować wyłącznie „na bazie PAIiIZ”, traktując ją jako zaufaną
płaszczyznę wymiany informacji między potencjalnymi inwestorami a regionem. Jednak, by
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móc przejmować obsługę inwestorów lub współpracować w procesie obsługi inwestorów
konieczne jest posiadanie przez COI kompetencji (wiedzy i zasobów) wykraczających poza to,
co jest w bazie PAIiIZ.
Druga, ważna konsekwencja proponowanego podejścia dotyczy informacji skierowanej
do przedsiębiorców krajowych. Wydaje się logicznie uzasadnione, by przedsiębiorcy ci,
traktowali bazę PAIiIZ z terenami z Wielkopolski (i nie tylko), jako własną. Wymaga to
odpowiedniej kampanii informacyjnej.
Trzecia kwestia, to jakość stron internetowych gmin, która mogłaby być wyższa –
szczególnie w zakresie promocji gospodarczej dzięki organizacji cyklicznych szkoleń oraz
doradztwa produktowego (budowa i modernizacja stron internetowych poświęconych
gospodarce).
Wniosek 12. Zebrany w trakcie badania materiał jest z jednej strony interesujący i inspirujący,
z drugiej zaś ujawnia wiele problemów, jakie występują np. w sferze
monitorowania terenów inwestycyjnych.
Wydaje się, że tego typu badanie było pewnym zaskoczeniem dla samorządów, z kolei
inwestorzy zazwyczaj niechętnie biorą udział w badaniach, które nie mają prostego i szybkiego
przełożenia na ich korzyści. Ponadto ważne jest spostrzeżenie, że badanie opierało się w dość
znacznej mierze na subiektywnych ocenach respondentów.
Rekomendacja 12. W celu określenia rzeczywistego stopnia wykorzystania terenów
inwestycyjnych w skali regionu oraz poszczególnych jego gmin czy
powiatów procesem monitorowania powinny zostać objęte wszystkie
tereny inwestycyjne.
Przy takim podejściu możliwe będzie uzyskanie bardziej miarodajnych wyników.
Równocześnie większa populacja badanych jednostek stworzyć może szersze możliwości do
przestrzennej analizy stopnia wykorzystania terenów inwestycyjnych, a także jego korelacji
z różnymi cechami społeczno-gospodarczymi gmin. Jeżeli ważne jest wskazanie czasu
przygotowania poszczególnych terenów, to można wskazać kilka przedziałów czasowych (na
przykład co 5 lat) i wówczas będzie można obserwować jak następuje proces wypełniania
terenów przygotowywanych w poszczególnych okresach.
Wniosek 13. Istnieje co najmniej kilka sposobów definiowania pojęcia „tereny inwestycyjne”,
które nabierają innego znaczenia, gdy rozpatrujemy różne rodzaje działalności
gospodarczej, czy oceniamy stan ich zainwestowania, czy też uwarunkowania
prawne.
Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że terenem inwestycyjnym dla niektórych
gmin są tylko te, które stanowią dobrą ofertę dla nowych inwestorów, a dla innych – obszary
w planach miejscowych przeznaczone pod zabudowę. Tak szerokie i różnorodne spojrzenie
na „tereny inwestycyjne” utrudnia jednoznaczne zobrazowanie sytuacji w poszczególnych
gminach i powiatach w województwie.
Rekomendacja 13. W celu rzetelnego monitorowania inwestycji na terenach inwestycyjnych,
konieczne jest przyjęcie precyzyjnej definicji terminu „teren inwestycyjny”,
ewentualnie zdefiniowanie kilku kategorii „terenów inwestycyjnych”.
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Przyjęcie definicji (nawet złożonej) powinno być efektem połączenia celu monitorowania
z możliwościami dotarcia do określonych informacji i ich wiarygodności. Z jednej strony taka
definicja powinna uwzględniać obecny system prawny, z drugiej zaś obejmować zakresem te
obszary, na które władze samorządowe (regionalne i lokalne) chcą mieć wpływ, lub chcą
traktować jako ważne zasoby strategiczne (nawet jeśli należą do właścicieli prywatnych lub
innych instytucji).
11.2.8. Zasoby strategiczne
Zasoby strategiczne gminy – w kontekście terenów inwestycyjnych – budowane są
poprzez realizację inwestycji właśnie na tych terenach i późniejsze relacje między
przedsiębiorcami a otoczeniem (miejsca pracy, kwalifikacje siły roboczej, zarobki itp.).
Wniosek 14. Samorządy lokalne przykładają dużą wagę do kwestii posiadania własnych,
wolnych terenów inwestycyjnych, ponieważ dzięki ich sprzedaży gmina osiągnie
wpływy do budżetu, a rozwój firm będzie skutkował dalszymi pozytywnymi
efektami.
Oczekiwanie, iż rozwój gminy będzie skutkiem szeregu pozytywnych sprzężeń
zwrotnych, zgodnie z zasadą kumulatywnej przyczynowości jest oparte na realnych
przesłankach. Jednak sytuacja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, jeśli okazuje się,
że oczekiwane inwestycje nie nadchodzą lub nie są realizowane zgodnie z oczekiwaniami
władz lokalnych. Ponadto trudności pojawiają się w tych gminach, w których terenów
inwestycyjnych jest relatywnie mało. Myślenie „wokół sprzedaży działek” blokuje czasem
dostrzeganie innych form pobudzania przedsiębiorczości.
Rekomendacja 14. System podnoszenia sprawności instytucjonalnej administracji lokalnej
w zakresie pobudzania przedsiębiorczości (szkolenia, forum wymiany
doświadczeń, konkursy dla gmin).
Tego typu podejście wymagać powinno zarówno oceny zasobności gminy w wolne
i perspektywiczne tereny inwestycyjne, celów, jakie stawia się przed określoną formą
wykorzystania tych terenów, a w końcu określenia oczekiwanych relacji między firmą/firmami
zlokalizowanymi na danym terenie a środowiskiem lokalnym. Wymiana doświadczeń powinna
wspomóc samorządy w budowaniu własnych relacji z przedsiębiorcami lokalnymi.
11.2.9. Obecność inwestorów
Inwestorzy zlokalizowani w gminie świadczą o tym, że w danej jednostce „da się
prowadzić biznes”. To działający w gminie przedsiębiorcy mogą najlepiej świadczyć o tym, że
gmina tworzy dobry klimat inwestycyjny. Wszystko zależy od budowanych w czasie procesu
inwestycyjnego relacji.
Wniosek 15. Znaczna część analizowanych terenów inwestycyjnych jest już w jakimś stopniu
zagospodarowana, co oznacza, że samorządy gminne Wielkopolski mają
szerokie doświadczenie w kontaktach z inwestorami, zarówno krajowymi, jak
i zagranicznymi.
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Kluczowym zagadnieniem – nawiązując do celu prowadzonego badania – jest kwestia
wpływu zlokalizowanej inwestycji na danym terenie na całą gminę, a czasem jej szersze
otoczenie. Nie zawsze sprzedaż gruntu wiąże się z oczekiwanym oddziaływaniem inwestycji
na rozwój gminy.
Rekomendacja 15. Wypracowanie mechanizmu (szkolenia, doradztwo) służącego
budowaniu scenariuszy realizacji inwestycji i ich późniejszych
konsekwencji w kontekście posiadanych terenów inwestycyjnych.
Umiejętności te (metody scenariuszowe) mogą być przydatne przede wszystkim przed
tworzeniem oferty inwestycyjnej. Przemyślane w kontekście konsekwencji kroki i dobrze
zaplanowane działania pozwolą zbudować odpowiednią ofertę inwestycyjną, zarówno dla
gminy, jak i potencjalnych i sprofilowanych przedsiębiorców.
11.2.10. Strategie rozwoju
Dokumenty strategiczne gmin nie były przedmiotem analizy, jednak w trakcie badania
ustosunkowano się do Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Wielkopolska 2020 (SRWW). Dlatego trzy wnioski, które prezentowane są poniżej odnoszą się
do ogólnej natury planowania strategicznego.
Wniosek 16. SRWW jest dokumentem, który rzetelnie wskazuje zarówno wymiar terytorialny
polityki rozwoju województwa, jak i wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które
narzuca otoczenie regionu. Jednak z punktu widzenia atrakcyjności
inwestycyjnej można wskazać na problem braku określenia obszarów, które
w szczególności powinny realizować cele związane z przyciąganiem do regionu
inwestorów zewnętrznych.
W szczególności należy podkreślić wyeksponowanie roli metropolii poznańskiej
i subregionalnych biegunów wzrostu, wzrost dostępności usług publicznych w całym regionie,
a także wzrost spójności komunikacyjnej województwa81. Jako dokument trzeciej generacji
(Szlachta 2013) Strategia rozwoju określa również potencjalne specjalizacje województwa
i stawia na szeroko rozumianą innowacyjność regionu. Pomimo tych pozytywnych ocen, warto
zwrócić uwagę na fakt, iż Strategia nie delimituje obszarów strategicznej interwencji, odwołując
się do typów takich obszarów wymienionych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zakładając, że Obszary
Strategicznej Interwencji będą wyznaczone w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa wielkopolskiego. Podejście to jest jednym z rozwiązań i ma swoje mocne strony.
Jednak uważamy, że lepszym rozwiązaniem byłoby wyraźne wskazanie, które obszary
województwa są w szczególności predestynowane do realizacji określonych celów. Częściowo
można je zidentyfikować, interpretując np. zapisy dotyczące celu czwartego SRWW
(Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu
w województwie). Jednak ogólny odbiór dokumentu może być taki, że w pewnym stopniu
strategia zakłada dla wszystkich podobne warunki rozwoju. Zgadzając się co do zasady, że
81

Interesujących i godnych polecenia rozwiązań w Strategii wojewódzkiej jest więcej, np. określone horyzontalne
zasady realizacji celów, czy warianty wdrażania Strategii. Jednak w tym miejscu koncentrujemy się przede wszystkim
na kwestiach związanych z atrakcyjnością gmin i ich terenów inwestycyjnych.
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szanse rozwojowe powinny być zbliżone, należy przyjąć, że gminy rozwijają się wykorzystując
różne potencjały.
Rekomendacja 16. W procesie aktualizacji SRWW powinien być zdecydowanie silniej
odzwierciedlony wymiar terytorialny, bazując na bogatym dorobku
WROT, a także na innych analizach i dokumentach strategicznych gmin.
Przegląd badań i ekspertyz znajdujących się w bazie WROT pozwala wnioskować, że
wiedza o zróżnicowaniu przestrzennym województwa jest bogata i ciągle się rozwija (są
również inne źródła wiedzy). Kluczowe – z punktu widzenia niniejszego badania – wydaje się
udzielenie odpowiedzi na pytanie: w których obszarach (gminach) województwa
wielkopolskiego rozwój przedsiębiorczości będzie „terenochłonny” i w jakim zakresie? W inny
sposób należy podchodzić do terenów mieszkaniowych, turystycznych czy przemysłowych.
Konieczne jest również określenie ogólnych oczekiwań wobec funkcji, jakie pełnią dane
obszary w wojewódzkiej mozaice. Funkcje te powinny w dalszej kolejności determinować
instrumenty stosowane na danym terytorium.
Wniosek 17. Strategie lokalne są najczęściej ukierunkowane na „ogólną poprawę społecznogospodarczą” i dopiero od niedawna coraz odważniej zaczynamy mówić
o specjalizacji gmin, dając wyraźny sygnał również przedsiębiorcom.
Podkreślenia wymaga słowo „specjalizacja”, bowiem część gmin – szczególnie tych
o bardzo słabym potencjale społeczno-gospodarczym – widzi swoje mocne strony w sposób
niezmiernie subiektywny. Po części jest to efektem trudności, jakie mają władze lokalne,
w mobilizacji zasobów wewnętrznych na rzecz rozwoju. Te trudności z kolei wynikają z faktu,
iż budowa strategii lokalnych jest procesem często wypaczonym, nie uwzględniającym
rzeczywistego uspołecznienia, przy bardzo słabym zaangażowaniu przedsiębiorców. Część
gmin – niezależnie od ich subiektywnej oceny – będzie przegrywało konkurencję o inwestorów,
mieszkańców czy turystów. Szczególnie te gminy, które nie mają szans w konkurencji powinny
być wsparte intensywną polityką regionalną, której celem będzie najczęściej zapewnienie
dostępności wysokiej jakości usług publicznych dopasowanych do struktury społeczności
lokalnej.
Rekomendacja 17. Przegląd strategii lokalnych pod kątem potencjałów rozwojowych
ocenianych z punktu widzenia polityki regionalnej oraz aspiracji lokalnych.
Wydaje się, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego powinien zainicjować
program, który można nazwać roboczo: „W kierunku zintegrowanego planowania
strategicznego – Wielkopolska 2030”. Istotą tego programu nie powinna być w żadnym
wypadku unifikacja strategii, a usystematyzowana wymiana informacji i dyskusja nad
potrzebami zróżnicowanych terytoriów i możliwościami przełamywania istniejących wciąż
barier rozwoju.
Wniosek 18. Podejście strategiczne gmin do zagadnienia przyciągania kapitału
inwestycyjnego jest słabo rozpowszechnione i ma charakter często działań
doraźnych, co przejawia się m.in. sposobem organizacji obsługi inwestora.
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Podejście strategiczne samorządów lokalnych do kwestii przyciągania inwestorów musi
wpisywać się w politykę lokalną (wyrażaną przede wszystkim w strategiach rozwoju gmin)
powiązaną z politykami publicznymi na wyższych szczeblach.
Uwzględniając fakt, że tylko ok. co piąta gmina w Wielkopolsce ma sprecyzowane
oczekiwania wobec inwestorów, których zachęca się do lokalizacji na konkretnych terenach
inwestycyjnych, a także inne elementy dotyczące „systemu obsługi inwestora” (np. brak
wyspecjalizowanej komórki zajmującej się obsługą inwestorów, słabą dostępność informacji
o terenach inwestycyjnych w języku obcym) można stwierdzić, że podejście do kwestii
inwestycji prywatnych jest bardzo zróżnicowane. Na terenie województwa są oczywiście
samorządy lokalne posiadające doświadczenie na trzech etapach procesu inwestycyjnego
(promocja – obsługa – serwis poinwestycyjny).
Rekomendacja 18. Promocja dobrych praktyk w zakresie relacji z przedsiębiorcami,
obejmujących różne (najlepiej wszystkie etapy procesu inwestycyjnego)
w ścisłej relacji z władzami lokalnymi, samorządem gospodarczym oraz
instytucjami otoczenia biznesu.
Samo promowanie dobrych praktyk będzie mało skuteczne, jeśli nie doprowadzi się do
wymiany informacji między władzami lokalnymi a lokalnymi firmami. To przedsiębiorcy, a także
radni gmin powinni posiadać wiedzę na temat możliwości, jakie mają samorządy lokalne
w zakresie budowania klimatu inwestycyjnego. W procesie promocji dobrych praktyk
konieczne jest uwzględnienie zróżnicowanej pozycji gmin. Poznań stanowi odrębną klasę
i trudno oczekiwać, że miasto to będzie w pełni naśladowane przez gminy wiejskie. Ale
z drugiej strony Poznań pokazuje generalny kierunek, zaś licznym małym gminom w Polsce
udaje się spełniać oczekiwania inwestorów – te gminy powinno się rozważyć jako ew.
benchmark dla różnych grup gmin w Wielkopolsce.

11.3. Tereny inwestycyjne Wielkopolski – spojrzenie w przyszłość
We wstępie niniejszego opracowania przytoczono schemat obrazujący ocenę
czynników lokalizacji z punktu widzenia ich ważności dla inwestora zagranicznego, jak
i możliwości wpływu władz samorządowych na dany czynnik. Stawiając tezę, iż władzom
lokalnym nie powinno zależeć wyłącznie na inwestorach zagranicznych, a także bazując na
wynikach licznych badań (w tym będących podstawą niniejszego raportu), można pokusić się
o weryfikację układu czynników z końca lat 90. i odnieść go do szeroko rozumianego klimatu
inwestycyjnego na poziomie lokalnym (Wykres 61).
Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają sformułować kilka ogólnych wniosków
dotyczących możliwości kreowania klimatu inwestycyjnego przez władze lokalne:
1. Kluczowe preferencje inwestorów pozostają niemal niezmienione. Już klasycy teorii
lokalizacji zwracali uwagę na takie czynniki, jak: dostęp do siły roboczej, koszty transportu,
wielkość (chłonność rynku). Rozwój konkurencji spowodował, że czynniki te są coraz
bardziej „detalizowane”, co najlepiej widać na przykładzie czynnika pracy.
2. W analizie czynników lokalizacji inwestorów muszą być uwzględniane czynniki
miękkie. Są to czynniki pośrednio związane z działalnością gospodarczą i trudno
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kwantyfikowalne (Grabow i in. 1995; Dziemianowicz, Jałowiecki 2004). Czynniki te
generalnie mają mniejsze znaczenie w procesie decyzyjnym niż czynniki twarde. Jednak
często zdarza się sytuacja, w której inwestorzy nie tylko już na wstępie pozyskują
informacje o ogólnie rzecz biorąc środowisku lokalnym, ale w ostatecznym podjęciu
decyzji – kiedy wszystkie twarde czynniki dają zbliżony rezultat w kilku lokalizacjach, to
właśnie detale związane z miękkimi czynnikami potrafią zadecydować o napływie kapitału
do gminy.
Wykres 61. Wpływ władz lokalnych na czynniki lokalizacji przedsiębiorstw
– spojrzenie w przyszłość

Źródło: Opracowanie własne

3. Budowa klimatu inwestycyjnego powinna obejmować wszystkich przedsiębiorców,
a w szczególności lokalne firmy i mieszkańców. Jeżeli tak trudno jest niektórym
gminom przyciągnąć inwestorów zagranicznych, a z drugiej strony dla zdecydowanej
większości firm lokalnych najważniejszym czynnikiem lokalizacji jest „miejsce
zamieszkania”, wnioski nasuwają się same. Przy czym to „zdanie się” na miejsce
zamieszkania nie powinno oznaczać, że gminy nie muszą troszczyć się o swoich
lokalnych przedsiębiorców. Jeśli tego nie będą robiły, firmy te, jak i młodzi ludzie chcący
rozwijać swoją przedsiębiorczość, będą szukać innych gmin i regionów (fale relokacji nie
są związane wyłącznie z chęcią unikania kontroli skarbowych).
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4. Niestety, większość kluczowych czynników lokalizacji w danym terenie leży poza
bezpośrednim i silnym wpływem władz lokalnych. Sytuacja ta wciąż się nie zmienia,
jednak optymizmem powinny napawać działania niektórych samorządów, dotyczące np.
wspierania szkolnictwa zawodowego, nawet wyższego (co oczywiście dotyczy tylko
niektórych miast). Prawne wykluczenia, nie oznaczają, że władze lokalne nie mogą
nawiązywać współpracy lub budować koalicji na rzecz rozwiązywania problemów
własnego środowiska lokalnego na wyższych szczeblach administracji (lobbing
polityczny).
5. Tereny inwestycyjne, a w szczególności infrastruktura techniczna i drogowa z nimi
związana, są wciąż kluczowymi czynnikami lokalizacji inwestorów w gestii władz
lokalnych. Nie powinno zatem dziwić decydentów krajowych i regionalnych, że spotykają
się z tak silną presją, by wspierać instrumenty rozwoju dróg i infrastruktury lokalnej – tym
bardziej, że często służy ona nie tylko pojedynczym inwestorom, ale całej społeczności
gminy.
Z pewnością, zaprezentowany schemat może mieć nieco inny układ, gdy chodzi o dużą
aglomerację, miasto wojewódzkie , czy też o oddaloną od głównych szlaków komunikacyjnych
gminę wiejską. Jednak istotne jest, by nawet w tej gminie podjęto ocenę tych licznych
czynników w kontekście własnej oferty terenów inwestycyjnych. Ważna jest uczciwa
odpowiedzieć na pytanie: co można zrobić, aby przyciągnąć inwestora i jakie działania są
konieczne dla wspierania lokalnego klimatu dla biznesu.
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16. Słowniczek
Potencjalny teren inwestycyjny – obszar lub miejsce planowane do zagospodarowania pod
działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, przetwórczym lub logistycznym,
z wyłączeniem działalności deweloperskiej.
Teren inwestycyjny – oferowany inwestorowi obszar lub miejsce przeznaczone pod
działalność gospodarczą o charakterze produkcyjnym, przetwórczym lub logistycznym,
z wyłączeniem działalności deweloperskiej.
Teren inwestycyjny typu brownfield – obszar, na którym istnieje zabudowa lub hale
magazynowe.
Teren inwestycyjny typu greenfield – obszar niezabudowany.
Teren inwestycyjny uzbrojony – teren, który posiada istniejący dostęp do drogi publicznej,
podłączenie do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
Wykorzystywany teren inwestycyjny – teren inwestycyjny (lub jego część), na którym
zainicjowana została lub jest prowadzona działalność gospodarcza.
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