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Atrakcyjno  inwestycyjna regionu ódzkiego jako 
miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych 

 
The investment attractiveness of the region of Lodz  

as a location of foreign direct investment 

Abstract: The article is an attempt to evaluate the investment at-
tractiveness of the Lodz region as the location of foreign invest-
ment as compared to other regions. Both statistics describing the 
activity of enterprises with foreign capital and the available re-
ports, including PAIZ and IBnGR, show that in terms of investment 
attractiveness the region of Lodz has an average position. 

In this paper some different methods of evaluating the regional 
attractiveness in Poland are compared. As a result a comprehen-
sive image of investment attractiveness of the region of Lodz 
was presented in terms of location of foreign direct investment. 

Key words: regional investment attractivenss, foreign enter-
prises’ activity.  

 

1. Wst p 
 

W dobie globalizacji ekspansja przedsi biorstw na rynki zagraniczne

jest zjawiskiem powszechnym. Celem niniejszego artyku u jest próba

oceny atrakcyjno ci inwestycyjnej centralnego regionu kraju regionu

ódzkiego, jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych. W opraco

waniu zostan przedstawione wybrane dane statystyczne G ównego

Urz du Statystycznego (GUS) charakteryzuj ce region ódzki, wnioski

z opracowa Instytutu Bada nad Gospodark Rynkow (IBnGR) oraz

Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w zakresie atrak

cyjno ci inwestycyjnej regionu, oraz wyniki badania w asnego przepro
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wadzonego w 2011 roku w ród krajowych i zagranicznych przedsi

biorstw regionu ódzkiego.

Decyzja o rozszerzeniu dzia alno ci przedsi biorstwa o nowe, zagra

niczne rynki zbytu jest wypadkow wielu czynników. Wed ug OECD do

najistotniejszych nale czynniki: polityczne (m.in. polityki wobec bez

po rednich inwestycji zagranicznych, polityki fiskalnej, polityki konku

rencji, itd.), ekonomiczne (m.in. motywy rynkowe, motywy efektywno

ciowe, poszukiwanie zasobów itd.), biznesowe (tj. szeroko rozumiany

klimat inwestycyjny) [UNCTAD, 1998, s. 91]. J. Agarwal [1980, s. 770]

wymienia natomiast tylko dwie grupy czynników istotnych dla lokaliza

cji inwestycji zagranicznych, a jest to system bod ców inwestycyjnych

stosowanych w kraju lokaty oraz poda taniej si y roboczej. M. Casson

[1990] tak e podaje dwie grupy czynników: poda owe – obejmuj ce a

twy dost p do zasobów oraz ni sze koszty ich uzyskania oraz popytowe

– wielko rynku i perspektywy jego rozwoju. Natomiast J. Rymarczyk

[2004, s. 41] dokonuje zbli onego podzia u czynników lokalizacyjnych.

Za najwa niejsze podaje:

warunki wp ywaj ce na tworzenie tzw. klimatu inwestycyjnego;

czynniki kosztowe, obejmuj ce dost p do czynników produkcji oraz

ich ceny;

czynniki rynkowe, w szczególno ci charakterystyka rynku, jego

wielko i perspektywy rozwoju;

bariery handlowe.

Zarówno IBnGR jak i PAIiIZ opieraj swoje rankingi o szeroki zespó

czynników determinuj cych lokat inwestycji. Wyniki badania w asnego

wskazuj , e ocena niektórych elementów rodowiska inwestycyjnego

danego kraju, czy regionu mo e by inna w przypadku zagranicznych

przedsi biorstw w relacji do przedsi biorstw krajowych.

2. Charakterystyka regionu ódzkiego  
 

Pod wzgl dem atrakcyjno ci inwestycyjnej po o enie regionu i dost p

no transportowa wydaj si mie istotne znaczenie. Region ódzki jest

po o ony w rodkowej cz ci Polski i stanowi wa ny w ze komunikacyjny.
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Region ten le y na skrzy owaniu trzech transeuropejskich szlaków trans

portowych, które wyznaczaj kierunki wspó pracy gospodarczej:

Autostrada A 1: kierunek pó nocny (Skandynawia i Kaliningrad),

Autostrada A2: kierunek pó nocno wschodni (Rosja) oraz kierunek

zachodni (poprzez Berlin w kierunku krajów Europy Zachodniej).

ódzkie charakteryzuje si stosunkowo du g sto ci dróg zarówno

krajowych jak i mi dzynarodowych. Wed ug danych za 2011, na 100 km2

przypada 108,5 km drogi publicznej o twardej nawierzchni, a zatem wi cej

ni wynosi rednia warto dla Polski, tj. 89,7 km, co plasuje ódzkie na 4

pozycji wobec pozosta ych województw. W przypadku wska nika g sto ci

dróg ekspresowych i autostrad województwo ódzkie znajduje si dopiero

na 11 pozycji. Na 100 km2 przypada jedynie 0,42 km dróg ekspresowych

i autostrad ( rednia dla Polski wynosi 0,58 km). Na terenie województwa

trwaj prace nad konstrukcj szybkiej linii kolejowej Warszawa Pozna

Berlin i Warszawa Wroc aw. Obecnie na 100 km2 przypada 5,8 km linii kole

jowej ( rednia dla Polski – 6,5 km), co plasuje ódzkie na 11 pozycji wobec

pozosta ych województw [www.stat.gov.pl]. Nale y zatem zauwa y , e

mo liwo ci wykorzystania potencja u regionu wynikaj ce z jego centralne

go po o enia i usytuowania blisko transeuropejskich szlaków transporto

wych nie s w pe ni wykorzystane, co mo e mie znacz cy wp yww ocenie

atrakcyjno ci województwa jako miejsca lokalizacji inwestycji.

Na obszarze województwa ódzkiego zlokalizowana jest ódzka Specjal

na Strefa Ekonomiczna ( SSE), poza pozyskiwaniem i obs ug przedsi

biorstw inwestuj cych w oparciu o zwolnienia podatkowe, oferuje równie

po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami po o onymi poza obszarem stre

fy. SSE oferuje inwestorom zarówno tereny niezabudowane, pod inwestycje

typu greenfield jak równie gotowe do zagospodarowania budynki i pomiesz

czenia biurowe. W rankingu fDintelligence „Digital Marketing Awards 2012

[http://www.fdiintelligence.com/index.php/Rankings/…] w ród stref ekono

micznych ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje 1 miejsce w Europie

i 4 na wiecie1, natomiast w rankingu 50 najlepszych specjalnych Stref Eko

nomicznych „Global Free Zones of the Future 2012/2013”

1 W rankingu fDintelligence ocenie podlega o, jak poszczególne miasta, kraje, regio

ny czy strefy ekonomiczne wykorzystuj marketing, strategie czy innowacje internetowe,

aby zach ci i przyci gn przysz ych inwestorów.
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[http://www.fdiintelligence.com/Rankings/Global Free Zones of the Future

2012 13] SSE zajmuje 18 pozycj (z polskich stref wyprzedza j jedynie Ka

towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – namiejscu 11).

Województwo ódzkie jest najbardziej uprzemys owionym regionem

w Polsce, na terenie którego zlokalizowany jest najwi kszy odsetek

przedsi biorstw przemys owych ogó em. Sekcja przetwórstwa przemy

s owego w regionie jest niestety zdominowana przez przemys niskiej

i rednio niskiej techniki, co przek ada si na wysok pracoch onno

i niskie nak ady na dzia alno badawczo rozwojow w regionie.

ód , stolica województwa, jest równie silnym o rodkiem nauko

wo badawczym, skupiaj cym szereg instytucji naukowych i szkó wy

szych, licz cym ponad 100 tys. studentów i 10 tys. pracowników nauko

wych. Dzi ki zasobom B+R ódzkie posiada zasoby dobrze wykwalifi

kowanych pracowników. Jest to równie du y potencja badawczy wo

jewództwa w zakresie wspó pracy z krajowymi i zagranicznymi jednost

kami B+R [www.stat.gov.pl].

3. Atrakcyjno  inwestycyjna regionu ódzkiego w ocenie 
    IBnGR oraz PAIiZ  
 

Zarówno Instytut Bada nad Gospodark Rynkow jak i Polska

Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadz cykliczne ba

dania regionów i podregionów Polski, pod wzgl dem atrakcyjno ci in

westycyjnej zarówno dla krajowych jak i zagranicznych inwestorów.

IBnGR analizie poddaje kilkadziesi t zmiennych, „b d cych podsta

w dla oceny przestrzennego zró nicowania poszczególnych korzy ci

(czynników) lokalizacji, takich jak: dost pno transportowa, koszty pra

cy, wielko i jako zasobów pracy, ch onno rynku zbytu, poziom

rozwoju gospodarczego, poziom bezpiecze stwa powszechnego” [2012,

s. 7]. Województwo ódzkie w tej klasyfikacji znalaz o si w ród regio

nów o ponadprzeci tnej atrakcyjno ci inwestycyjnej. W rankingu atrak

cyjno ci inwestycyjnej podregionów, podregion ódzki (miasto ód

i jednostki otaczaj ce, funkcjonalnie po czone z miastem) w zale no ci

od rodzaju dzia alno ci inwestora zajmuje:

w przypadku dzia alno ci przemys owej – 3 miejsce,
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w przypadku dzia alno ci us ugowej – 2 miejsce,

w przypadku dzia alno ci zaawansowanej technologicznie – 4 miej

sce [IBnGR, 2012].

W rankingu województw ódzkie zajmuje 8 miejsce. Wed ug IBnGR

najsilniejsz stron województwa s zasoby i koszty pracy (4 miejsce).

Wska nik ten mierzony jest: liczb pracuj cych, liczb bezrobotnych,

liczb wolnych miejsc pracy, nap ywem absolwentów szkó rednich

i wy szych i wysoko ci wynagrodze . Na przeci tnym poziomie oce

niono atrakcyjno inwestycyjna województwa pod wzgl dem:

dost pno ci transportowej (7 miejsce), tj. po o enie wzgl dem: grani

cy zachodniej, Warszawy, mi dzynarodowych portów lotniczych

z uwzgl dnieniem ich rangi, du ych portów morskich;

infrastruktury spo ecznej (7 miejsce), tj. liczba i aktywno instytucji

kultury, nasycenie infrastruktur hotelow i gastronomiczn ;

aktywno ci województwa wobec inwestorów (7 miejsce), tj. liczba

ofert inwestycyjnych w bazie PAIiZ, dzia alno informacyjno

promocyjna wobec inwestorów we wspó pracy z Wydzia ami Pro

mocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP;

infrastruktury gospodarczej (8 miejsce), tj. g sto ci instytucji otoczenia

biznesu, obecno ci o rodków naukowo badawczych, liczby imprez tar

gowo wystawienniczych i funkcjonowania SSE [IBnGR, 2012].

Natomiast, podobnie jak w latach poprzednich najni ej oceniono po

ziom bezpiecze stwa powszechnego (10 miejsce), tj. poziom i struktur

przest pczo ci oraz poziom wykrywalno ci przest pstw, a nast pnie

ch onno rynku zbytu (9 miejsce), mierzona wielko ci rynku zbytu,

zamo no ci gospodarstw domowych i wielko ci wydatków inwesty

cyjnych przedsi biorstw[IBnGR, 2012].

Odnosz c si do wyników przedstawionego rankingu województw

IBnGR nale y zauwa y , e wspomniane wcze niej atuty województwa

ódzkiego, w szczególno ci po o enie, dost pno transportowa, silna

pozycja SSE czy zasoby sfery B+R na tle pozosta ych województw wy

daj si by niewystarczaj ce aby ódzkie mog o znale si w czo ówce

województw o najwy ej atrakcyjno ci inwestycyjnej [IBnGR, 2012].
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Raport „Atrakcyjno inwestycyjna regionów 2012” sporz dzony na

zlecenie PAIiZ przez zespó dr hab. prof. SGHH. Godlewskiej Majkowskiej,

przedstawia propozycj nieco innych wska ników oceny atrakcyjno ci in

westycyjnej poszczególnych regionów [CARiL, 2012]. Raport przedstawia

tzw. potencjaln i rzeczywist atrakcyjno inwestycyjn poszczególnych

regionów, zarówno w odniesieniu do gospodarki narodowej jak i wybra

nych sekcji: przemys u przetwórczego, handlu i napraw oraz turystyki

i gastronomii. Potencjalna Atrakcyjno Inwestycyjna (PAI) to „zespó re

gionalnych walorów lokalizacyjnych, które maj wp yw na osi ganie celów

inwestora (np. w postaci kszta towania si kosztów prowadzonej dzia alno

ci gospodarczej, przychodów ze sprzeda y, rentowno ci netto oraz konku

rencyjno ci danej inwestycji)” [http://www.investmazovia.com/old/pl/

metodyka.html] Wska nik ten jest liczony w dwóch wariantach:

PAI1 – wska nik ten uwzgl dnia pi podstawowych mikroklima

tów: zasobów pracy, infrastruktury technicznej, spo ecznej, rynku

zbytu oraz administracji. cznie zawiera 43 zmienne diagnostyczne;

PAI2 – wska nik ten opiera si na znacznie szerszym zestawie

zmiennych diagnostycznych ( cznie 73 zmienne). Sk ada si on

z analogicznych mikroklimatów jak wska nik PAI1, dodatkowo uzu

pe nionych o m.in. mikroklimat innowacyjno ci, kapita u spo eczne

go oraz o mikroklimaty odpowiadaj ce specyfice okre lonej sekcji

dzia alno ci np. walorów przyrodniczych, infrastruktury handlu.

Natomiast Rzeczywista Atrakcyjno Inwestycyjna (RAI) to „zdol

no regionu do wykreowania satysfakcji klienta – inwestora i wywo a

nia absorpcji kapita u finansowego i rzeczowego w formie inwestycji.

Mo na j mierzy za pomoc efektywno ci poniesionych nak adów kapi

ta u finansowego, rzeczowego, ludzkiego i przyrodniczego”

[http://www.investmazovia.com/old/pl/metodyka.html].

Wed ug rankingu PAIiZ województwo ódzkie równie charaktery

zuje si ponadprzeci tn atrakcyjno ci inwestycyjn . Do podstawowych

atutów województwa nale :

dost pno komunikacyjna;

du y potencja naukowo badawczy instytucji sektora B+R;

zasoby rynku pracy – mowa tu nie tylko o niskowykwalifikowanych, ta

nich pracownikach, ale równie pracownikach owysokich kwalifikacjach;



Atrakcyjno  inwestycyjna regionu ódzkiego jako miejsca… 203 

atrakcyjne oferty inwestycyjne dla inwestorów m.in. w podstrefach

specjalnych stref ekonomicznych;

surowce: zasoby w gla brunatnego, dzi ki którym mo liwe jest po

zyskanie relatywnie taniej energii oraz wody termalne, które mog

by podstaw do rozwoju energii odnawialnej w regionie i jego funk

cji uzdrowiskowych [CARiL, 2012].

Tabela 1 przedstawia zestawienie wska ników atrakcyjno ci inwe

stycyjnej województwa ódzkiego, gdzie za relatywnie wysokie przyjmu

je si oceny A C, natomiast za s abe – oceny D F.

Tabela 1. Zestawienie wska ników atrakcyjno ci inwestycyjnej

dla województwa ódzkiego

Kategoria Wska nik Ocena

PAI1 D

PAI2 (rozszerzony) CGospodarka narodowa

RAI B

Przetwórstwo przemys owe ogó em PAI1 C C

Przetwórstwo przemys owe przemys kapi

ta och onny
PAI2 (rozszerzony) D

Przetwórstwo przemys owe przemys pra

coch onny
PAI2 (rozszerzony) C

Przetwórstwo przemys owe ogó em RAI D

PAI1 D

PAI2 (rozszerzony) CHandel i naprawy

RAI B

PAI1 E

PAI2 (rozszerzony) ETurystyka i gastronomia

RAI A

PAI1 D

PAI2 (rozszerzony) D
Dzia alno profesjonalna, naukowa

i techniczna
RAI D

ród o: opracowanie w asne na podstawie [Centrum Analiz regionalnych i Lokalnych,

H. Godlewska Majkowska i in. 2012].
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Region uzyska relatywnie wysokie oceny. W odniesieni do rzeczy

wistej atrakcyjno ci inwestycyjnej ódzkie uzyska o ponadprzeci tne

oceny wska ników RAI dla gospodarki narodowej (klasa B), przemys u

przetwórczego (klasa C), handlu i napraw (klasa B) oraz turystyki i ga

stronomii (klasa A) [CARiL, 2012].

Trudno porównywa wyniki rankingu wykonanego na zlecenie PA

IiIZ oraz rankingu IBnGR, poniewa charakteryzuj si one zupe nie

inn metodologi . W obu jednak przypadkach mówi si o ponadprze

ci tnej atrakcyjno ci inwestycyjnej województwa. Znajduje to swoje od

zwierciedlenie w decyzjach zagranicznych inwestorów zwi zanych z lo

kat kapita u w poszczególnych regionach kraju.

4. Nap yw kapita u zagranicznego w latach 2005 2010 
 

Wed ug danych GUS (stan na 31.12.2010) liczba przedsi biorstw

z udzia em kapita u zagranicznego wynios a w Polsce 23 078 jednostek,

z czego 4,1% (tj. 950 jednostek) zlokalizowanych by o na obszarze woje

wództwa ódzkiego. redniorocznie w latach 2005–2010 liczba inwesto

rów zagranicznych w regionie zwi ksza a si o 4,6%, a zatem poni ej

redniej dla Polski (tj. 6,6%). W tej kategorii ódzkie zajmuje 8 miejsce

wobec pozosta ych województw (tabela 2) [www.stat.gov.pl].

Nale y zaznaczy , e w analizowanym okresie (tj. w latach 2005–

2010, a wi c równie obejmuj cych pocz tek kryzysu gospodarczego)

województwo ódzkie, jako jedne z 7 województw nie odnotowa o ujem

nego tempa wzrostu liczby przedsi biorstw z udzia em kapita u zagra

nicznego. Mo na zatem przypuszcza , e region ódzki by w tym okre

sie postrzegany przez zagranicznych inwestorów jako jedno z atrakcyj

niejszych miejsce lokaty inwestycji. Poza ódzkim podobne zjawisko mo na

zaobserwowa w województwach: ma opolskim, mazowieckim, wielkopol

skim, l skim, kujawsko pomorskim, dolno l skim (rysunek 1).
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Tabela 2. rednia warto tempa zmian liczby przedsi biorstw z udzia em

kapita u zagranicznego w latach 2005–2010

L.p Województwo

rednie tempo zmian liczby

przedsi biorstw

1 Wielkopolskie 10,0%

2 l skie 9,6%

3 Lubelskie 8,7%

4 wi tokrzyskie 7,3%

5 Zachodniopomorskie 5,6%

6 Dolno l skie 5,0%

7 Podlaskie 4,7%

8 ódzkie 4,6%

9 Ma opolskie 4,4%

10 Kujawsko pomorskie 3,9%

11 Lubuskie 3,7%

12 Pomorskie 3,4%

13 Mazowieckie 2,7%

14 Warmi sko mazurskie 2,7%

15 Podkarpackie 2,4%

16 Opolskie 0,7%

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Jak wynika z wykresu na rysunku 2 najwi kszy udzia w kapitale

zagranicznym w województwie ódzkim maj inwestorzy z Holandii

(38,4% kapita u zagranicznego ogó em) i Niemiec (20,9% kapita u zagra

nicznego ogó em), a nast pnie z Luksemburga, Francji i Hiszpanii (od

powiednio 8,3%, 7,9% i 6,3% kapita u zagranicznego ogó em).
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Rysunek 1. Wzgl dny przyrost liczby przedsi biorstw z udzia em

kapita u zagranicznego wed ug województw w latach 2005–2010

(stan na 31.12.2010)

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Bior c pod uwag struktur kapita u wed ug kraju pochodzenia inwe

stora w województwie ódzkim nale y zauwa y , e s to kraje charaktery

zuj ce si wy szym poziomem rozwoju gospodarczego w stosunku do Pol

ski, co mo na uzna za zjawisko korzystne z punktu widzenia rozwoju go

spodarczego regionu ódzkiego. Powszechnie uznaje si , e przy za o eniu,

e kraj macierzysty przedsi biorstwa zagranicznego jest lepiej rozwini ty

ni kraj lokaty kapita u, przedsi biorstwa zagraniczne stanowi ród o bar

dziej zaawansowanych i innowacyjnych technologii oraz rozwi za organi

zacyjnych w relacji do tych stosowanych w kraju lokaty kapita u. Transfer

innowacyjnych rozwi za w regionie mo e mie istotny wp yw na rozwój

gospodarczy regionu i lokalnych przedsi biorstw na skutek m.in. nawi

zywania korporacyjnych powi za .
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Rysunek 2. Kapita zagraniczny wed ug kraju pochodzenia w województwie

ódzkim (stan 31.12.2011)

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych statystycznych GUS.

Bior c pod uwag struktur kapita u zagranicznego wed ug kraju po

chodzenia kapita u w Polsce, nale y zaznaczy , e w przypadku udzia u

zarówno holenderskiego jak i niemieckiego kapita u w ódzkim ich udzia y

w kapitale zagranicznym ogó em przekraczaj redni dla Polski (tj. Holan

dia: 20,3% kapita u zagranicznego ogó em dla Polski wobec 38,4% kapita u

w województwie ódzkim, Niemcy: 19,8% kapita u zagranicznego ogó em

dla Polski wobec 20,9% kapita u dla województwa ódzkiego). Prawdopo

dobnie istotny wp yw na decyzje lokalizacyjne tych inwestorów mia o to, e

województwo ódzkie jest regionem silnie uprzemys owionym.

Z danych dotycz cych struktury kapita u zagranicznego wed ug kra

ju pochodzenia inwestora i sekcji PKD wynika, e zarówno podstawo

wym rodzajem dzia alno ci w jak inwestuj inwestorzy z Holandii

i Niemiec jest sekcja przemys u. W przypadku Holandii udzia kapita u

zagranicznego w Polsce w sekcji przemys u wynosi 42,7%, natomiast

w przypadku Niemiec – 48,3%. Prawdopodobnie znaczna cz tego kapita

u zosta a ulokowana na terenie województwa ódzkiego [www.stat.gov.pl].
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W ród przedsi biorstw z udzia em kapita u zagranicznego, zlokali

zowanych na obszarze województwa ódzkiego, 14,5% (tj. 138 jednostek)

stanowi inwestorzy, których warto kapita u zagranicznego przekra

cza 1 mln z , co stanowi 4,0% tego typu przedsi biorstw w Polsce i po

zwoli o umiejscowi województwo na 7 pozycji w tej klasyfikacji (tabela

3) [www.stat.gov.pl].

Pod wzgl dem wielko ci kapita u zagranicznego zainwestowanego

na terenie województwa, ódzkie równie zajmuje 7 pozycj (tabela 4).

Wed ug danych GUS, na koniec 2010 roku w ódzkim ulokowano blisko

4,4 mld z , co stanowi 2,74% kapita u zagranicznego ulokowanego w Pol

sce w tym okresie [www.stat.gov.pl].

Analizuj c dane zgromadzone w tabeli 3 i 4 mo na zauwa y , e mo

liwe jest dokonanie pewnej klasyfikacji województw, ze wzgl du na war

to danego wska nika. Województwem wyra nie dominuj cym jest woje

wództwo mazowieckie nast pnie, jako województwa wiod ce mo na

w obu przypadkach wskaza : dolno l skie, wielkopolskie i l skie. Kolejna

grupa to województwa o ponadprzeci tnych warto ciach wska nika2.

Tabela 3. Liczba inwestorów zagranicznych, których kapita

zagraniczny przekracza 1 mln z (stan na 31.12.2010)

Liczba przedsi biorstw zagranicznych

Lp. Województwa (jedn.) (%)

Polska 3492 100%

1 Mazowieckie 1514 43,4%

2 Wielkopolskie 327 9,4%

3 l skie 313 9,0%

4 Dolno l skie 307 8,8%

5 Pomorskie 171 4,9%

6 Ma opolskie 169 4,8%

2 Za „ponadprzeci tne” mo na umownie przyj te województwa, dla których war

to danego wska nika przekracza arytmetyczn redni , obliczon dla wszystkich jed

nostek, po odrzuceniu warto ci skrajnie dominuj cych – o ile istniej , a zatem w przy

padku danych zawartych w tabeli 3 i 4, rednia nie uwzgl dnia danych dla województwa

mazowieckiego i wynosi w przypadku tabeli 3 – 3,77 % (tj. 218,25 jedn.), a w przypadku

tabeli 4 – 3,35% (tj. 9954,2 z ).
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7 ódzkie 138 4,0%

8 Zachodniopomorskie 104 3,0%

9 Lubuskie 95 2,7%

10 Kujawsko pomorskie 92 2,6%

11 Opolskie 67 1,9%

12 Podkarpackie 54 1,5%

13 Lubelskie 53 1,5%

14 wi tokrzyskie 38 1,1%

15 Warmi sko mazurskie 33 0,9%

16 Podlaskie 17 0,5%

ród o: opracowanie w asne wed ug danych statystycznych GUS.

Tabela 4. Wielko kapita u zagranicznego wed ug województw (stan na 30.12.2010)

Liczba przedsi biorstw zagranicznych
Lp. Województwa

(%) (w mln z )

Polska 100% 159267,2

1 Mazowieckie 49,71% 79178,1

2 Dolno l skie 9,11% 14509,9

3 Wielkopolskie 8,97% 14284,1

4 l skie 8,81% 14025,8

5 Ma opolskie 6,55% 10424,2

6 Pomorskie 2,88% 4585,4

7 ódzkie 2,74% 4370,8

8 Zachodniopomorskie 2,67% 4253,7

9 Kujawsko pomorskie 1,74% 2771,2

10 wi tokrzyskie 1,63% 2589,0

11 Podkarpackie 1,25% 1989,4

12 Lubuskie 1,18% 1881,4

13 Opolskie 0,96% 1525,6

14 Warmi sko mazurskie 0,90% 1431,6

15 Lubelskie 0,64% 1024,5

16 Podlaskie 0,27% 422,7

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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W przypadku liczby inwestorów zagranicznych, których kapita za

graniczny przekracza 1 mln z b d to województwa: pomorskie, ma o

polskie i ódzkie. Bior c pod uwag wielko zainwestowanego kapita u,

poza wiod cymi województwami nie ma takich, które uzyskiwa yby

ponadprzeci tne warto ci wska nika, aczkolwiek województwa pomor

skie, ódzkie i zachodniopomorskie uzyskuj warto ci najbardziej zbli

one do redniej. Natomiast w grupie województw znajduj cych si na

ostatnim miejscu w powy szych klasyfikacjach s :

wed ug danych zawartych w tabeli 3: warmi sko mazurskie, podlaskie;

wed ug danych zawartych w tabeli 4: warmi sko mazurskie, lubel

skie i podlaskie.

Taka klasyfikacja jest oczywi cie uproszczon ocen atrakcyjno ci

inwestycyjnej województw pod wzgl dem lokaty kapita u zagraniczne

go, tym niemniej przedstawia w nieco szerszym stopniu pozycj woje

wództwa ódzkiego w powy szych rankingach, odnosz c si nie tylko

do zajmowanego miejsca w rankingu ale równie do warto ci uzyskiwa

nego wska nika. W wyniku powy szej analizy mo na przyzna , e wo

jewództwo ódzkie znajduje si w grupie województw o ponadprzeci t

nej atrakcyjno ci inwestycyjnej pod wzgl dem liczby przedsi biorstw

zagranicznych (w których kapita zagraniczny przekracza 1 mln z ) oraz

wielko ci zainwestowanego kapita u zagranicznego.

5. Wnioski ko cowe 
 

Istnieje wiele kryteriów oceny atrakcyjno ci inwestycyjnej regionów.

Zarówno zestawienia danych statystycznych dotycz cych regionu ódz

kiego, jak i rankingi IBnGR oraz PAIiIZ jasno wskazywa y, e region

ódzki charakteryzuje si ponadprzeci tn atrakcyjno ci inwestycyjn ,

równie jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych. Potwierdzaj

to tak e przedstawione w niniejszym artykule dane dotycz ce dzia alno

ci przedsi biorstw zagranicznych w polskich regionach. Pomimo sto

sowania ró nych kryteriów i metod analizy atrakcyjno ci inwestycyjnej

regionu warto zaznaczy , e w przypadku województwa ódzkiego,

prowadzi y one do podobnych wniosków (np. wskazuj c jako atuty

m.in. centralne po o enie, dost pno komunikacyjn , atrakcyjno tere

nów inwestycyjnych – SEE). Tym niemniej zestawienie kilku ró nych
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metod oceny atrakcyjno ci inwestycyjnej regionu i wynikaj cych z nich

wniosków pozwala na przedstawienie atrakcyjno ci inwestycyjnej wo

jewództwa ódzkiego w bardziej kompleksowym uj ciu.
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