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Eaton Corporation zainwestuje w
Bielsku-Białej
Stworzy co najmniej 300, a docelowo nawet dwa razy tyle nowych miejsc pracy.
"W piątek rozstrzygnęliśmy przetarg, na podstawie którego inwestor uzyskał pozwolenie na
działalność w strefie. Jego inwestycja będzie zlokalizowana na 10-hektarowej działce" -powiedział
w piątek PAP prezes KSSE, Piotr Wojaczek.
Fabryka koncernu Eaton ma ruszyć w 2006 roku. Produkcja trafiać będzie do europejskich
kooperantów firmy. Eaton jest już obecny w Polsce; zainwestował wcześniej w fabrykę przekładni
mechanicznych w Tczewie, gdzie wytwarza elementy skrzyni biegów. Koncern zatrudnia 55.000 osób
na całym świecie. Oprócz motoryzacji działa m.in. w przemyśle lotniczym, maszynowym,
elektrotechnicznym i urządzeń hydraulicznych.
Nowy inwestor uzyskał 151. zezwolenie na działalność w KSSE, a szóste w tym roku. W całym 2004
roku strefa spodziewa się pozyskania łącznie ok. 12 nowych inwestorów, którzy zainwestują w sumie

ok. 700 mln zł tworząc łącznie ponad tysiąc miejsc pracy. Tylko w przyszłym tygodniu odbędą się
dwa kolejne przetargi.
W tym roku na inwestycję w KSSE zdecydował się już m.in. koncern Electrolux, który rozbuduje
fabrykę w Siewierzu. Z kolei należąca do włoskiego koncernu firma Bitron Poland uruchomi
w Sosnowcu produkcję podzespołów do samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego. Centrala
Zaopatrzenia Hutnictwa buduje w Sławkowie - także na terenie KSSE - terminal przeładunkowy przy
końcu tzw. szerokiego toru, łączącego Polskę ze Wschodem.
Ponadto nowym inwestorem, choć niekorzystającym z ulg przysługujących w strefach, jest w KSSE
brytyjska firma developerska Parkridge Developmens - na 14 hektarach gruntu w Dąbrowie
Górniczej wybuduje ona hale, które udostępni innym inwestorom. W ten sposób będą oni korzystać
z dobrodziejstw strefy bez konieczności budowania własnych fabryk. To pierwsza firma developerska,
która zainwestowała w KSSE. Działkę w strefie dokupiła też w tym roku polska firma Kalmet.
W istniejącej od 1996 roku strefie inwestorzy zainwestowali dotąd 6,4 mld zł, wobec deklarowanych
7,1 mld zł. Powstało już blisko 17.100 z zadeklarowanych przez inwestorów 18.100 nowych miejsc
pracy; dane te nie obejmują nowych miejsc pracy w otoczeniu strefy. Spośród realnie działających
w KSSE 99 firm, 63 rozpoczęły już produkcję, a pozostałe są w różnej fazie realizacji swoich
przedsięwzięć.
Największe inwestycje to m.in. budowa fabryki Opla (ponad 1,6 mld zł) oraz fabryki silników Fiat-GM
PowerTrain (blisko 1,5 mld zł), a także fabryki silników Isuzu (ponad 0,5 mld zł). Ok. 370 mln zł
zainwestowano w budowę huty szkła gospodarczego Guardian. Wielu inwestorów znacznie
przekroczyło zarówno deklarowane pierwotnie wielkości nakładów inwestycyjnych, jak i zatrudnienia.
Powierzchnia KSSE to blisko 1,1 tys. hektarów. Zapełniona jest w niespełna połowie. Zarząd strefy
liczy, że w 2010 roku zapełnione będzie ok. 80 proc. jej terenu.
PAP
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