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Kwartalnik gospodarczy woj. opolskiego – III kwartał 2008 

 

POLSKA 

Ranking najatrakcyjniejszych lokalizacji dla Inwestycji w Europie 

Piątą lokatę przyznali Polsce autorzy rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji 

w Europie. Zestawienie przygotowała agencja Cushman & Wakefield zajmująca się rynkiem 

nieruchomości. 

 

W czołówce klasyfikacji uplasowały się trzy kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Listę 

otwierają Belgia, Holandia i Węgry. Na czwartym i piątym miejscu znalazły się Czechy  

i Polska. The European Distribution Report 2008 ocenił 25 krajów pod względem atrakcyjności 

inwestycyjnej dla działalności przemysłowej i logistycznej. Spośród krajów, które po raz 

pierwszy zostały uwzględnione w zestawieniu, najwyŜszą, 9. pozycję zajęła Słowacja (w 

poprzedniej edycji rankingu oceniano 15 krajów). 

Ranking powstał w oparciu o porównanie takich zmiennych jak: stosunek kosztów 

działalności do osiąganych zysków, wysokość czynszów, koszty pracy, wielkość rynków, 

bliskość priorytetowych rynków oraz gęstość zaludnienia. 

 

Wzrost napływu BIZ (bezpośrednich Inwestycji zagranicznych) do Polski   

Polska i Rumunia będą jedynymi krajami wśród nowych członków UE, które odnotują wzrost 

napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2008 r. – wynika z raportu 

opracowanego przez wiedeński Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. 

 

Z raportu wynika, Ŝe po kilkuletnim wzroście napływ BIZ do krajów regionu moŜe w tym roku 

nieco osłabnąć. Jedynymi krajami, które według prognoz instytutu odnotują wzrost napływu 

BIZ, będą Polska, Rumunia, Macedonia i Albania. 

Autorzy zestawienia przeanalizowali statystyki z 20 krajów regionu, biorąc pod uwagę 

zarówno nowe kraje członkowskie UE, jak i kraje bałkańskie oraz państwa byłego ZSRR. Na 

czele listy po raz drugi z rzędu znalazła się Rosja z ponad 38 mld euro BIZ. Drugiej na liście 

Polsce udało się przyciągnąć inwestycje warte blisko 13 mld euro, trzeciej pod tym względem 

Ukrainie – ponad 7 mld euro. W pierwszej piątce ulokowały się jeszcze Rumunia – równieŜ z 

kwotą nieco ponad 7 mld euro oraz Czechy, gdzie zagraniczne firmy zadeklarowały 

inwestycje o wartości ponad 6,5 mld euro. 

 



           CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA     

2 

 

 

Światowy Raport Inwestycyjny 2008 UNCTAD 

Według Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD 2008 napływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do Polski utrzymuje się na wysokim poziomie. Nasz kraj nadal jest liderem 

wśród nowych członków Unii Europejskiej. 

Raport zaprezentowany 24 września w Centrum Prasowym PAIiIZ omawia światowe 

tendencje w przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Profesor Zbigniew 

Zimny, przedstawiciel UNCTAD (Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i 

Rozwoju) w Polsce zauwaŜył, Ŝe rok 2007 był rekordowy pod względem napływu BIZ w skali 

globalnej. Wynika to z wysokiej wartości transakcji zawieranych w  krajach wysoko 

rozwiniętych oraz duŜej ilości inwestycji bezpośrednich realizowanych na rynkach 

rozwijających się. Dr Paweł Wojciechowski, Prezes PAIiIZ i gospodarz konferencji, podkreślił, Ŝe 

dla inwestorów zagranicznych lokujących swoje inwestycje w Polsce magnesem są 

wykwalifikowani pracownicy, wciąŜ stosunkowo niskie koszty pracy i solidne podstawy wzrostu 

gospodarczego.  

PAIiIZ przedstawia zwycięzców konkursu „Grunt na Medal” 

Zakończyła się III edycja konkursu prowadzonego przez PAIiIZ. Zwycięzcą na Opolszczyźnie 

zostały działki inwestycyjne z Lewina Brzeskiego. 

JuŜ po raz trzeci Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z 

marszałkami województw organizowała konkurs Grunt na medal. W I etapie, który zakończył 

się 31 lipca br. wzięło udział 220 gmin z całej Polski, które zgłosiły 332 

oferty. Najwięcej ofert nadeszło z województw: wielkopolskiego, 

opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.  

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 91 terenów z czego 5 z terenu woj. 

opolskiego. Wśród nich znalazły się: Nysa, Gogolin, Lewin Brzeski, 

Otmuchów i Prudnik. Co ciekawe, wszyscy te gminy są posiadaczami 

certyfikatu „Gmin Atrakcyjnych dla Inwestora”.  Ostatecznym zwycięzcą został  Lewin Brzeski  

z terenem o powierzchni 10,71 ha.  

Nagrody wręczono 7 listopada na uroczystej konferencji zorganizowanej w hotelu Hyatt 

Regency w Warszawie. Honorowy patronat nad imprezą, sprawował Wiceprezes Rady 

Ministrów, Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak. Patronem medialnym był „Puls 

Biznesu”. W poprzednich edycjach (2005 i 2007 r.), zwycięzcami w naszym województwie 

były: Skarbimierz (2005) oraz Gogolin (2007).  
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Ruszyła kampania promocyjna polskiej gospodarki oraz turystyki w CNN 

26 września ruszyła 12-tygodniowa kampania promocyjna Polski w CNN International. 625 

spotów przedstawia Polskę jako wiarygodnego partnera biznesowego oraz kraj róŜnorodnych 

atrakcji turystycznych. 

Realizacja kampanii jest efektem współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polskiej 

Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich 

Linii Lotniczych LOT.  Spot emitowany jest w ponad 90 krajach i dociera do 150 mln 

gospodarstw domowych i pokoi hotelowych. Dr Paweł Wojciechowski, Prezes PAIiIZ podkreślił, 

iŜ przekaz o Polsce przedstawia najwaŜniejsze atuty inwestycyjne kraju: wykształcone 

społeczeństwo, stabilny rynek wewnętrzny oraz otwartość ludzi. Koszt emisji spotów wynosi 600 

tysięcy dolarów.  

Dane makroekonomiczne Polski pod koniec III kwartału:  

Kryzys gospodarczy rozlewający się po świecie, nie pozostał bez wpływu na gospodarkę 

Polski.  

Choć załamanie gospodarcze w USA i krajach strefy euro wydaje się nie mieć obecnie 

wpływu na naszą sytuację gospodarczą, to średnio i długookresowo z pewnością odczujemy 

kryzys równieŜ u siebie. Pierwsze efekty juŜ widać- wzrastają ceny walut (dolar, który niedawno 

był po nieco ponad 2 pln, jest juŜ obecnie po 3 pln) i raty kredytów hipotecznych spłacane w 

walutach obcych, zatrzymał się wzrost inflacji, w firmach zamiast o zatrudnianiu coraz 

częściej mówi się o zwolnieniach, maleją teŜ prognozy polskiego PKB na 2009 r. Jak 

dotychczas nie słychać jednak w Polsce tak dramatycznych informacji, jak te które płyną 

choćby z zachodnich banków i przedsiębiorstw motoryzacyjnych. 

Dobra stroną ogólnoświatowego kryzysu jest natomiast spadek cen surowców, który średnio i 

długookresowo przełoŜy się na spadek inflacji, kosztów produkcji a więc znowu nakręci 

spirale wzrostu gospodarczego. 

   

Dane:  

 

Według GUS ceny towarów i usług we wrześniu 2008 r. wzrosły o 0,3 proc. w porównaniu do 

poprzedniego miesiąca. Inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 4,5% . 

  



           CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA     

4 

 

Produkt krajowy brutto (PKB) za III kwartał 08 według Ministerstwa Gospodarki wyniósł ok. 

4,3%. Oznacza to, Ŝe dynamika wzrostu gospodarczego Polski słabnie. W pierwszym kw. 

wzrost PKB wyniósł 6,1 %, a w II kw. było to 5,8 %. Józef Oleński, Prezes GUS takŜe potwierdza 

spadek dynamiki wzrostu PKB.  

 

Stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2008 r. 8,9% wobec 9,1% miesiąc wcześniej. 

We wrześniu 2007 r. stopa ta wyniosła 11,6%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 

1,376,6 tys. osób. Pracodawcy zgłosili tez w tym miesiącu 105 tys. nowych ofert pracy. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu 2008 r. wyniosło w skali kraju 3.171,65 pln, co 

oznacza, Ŝe rok do roku wzrosło o 10,9%.   
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OPOLSZCZYZNA 

  Kosztem 80 mln złotych na 10 ha terenu w gminie Kolonowskie powstanie fabryka 
izolacji rur. Spółka Izostal naleŜy do koncernu grupy kapitałowej Stalprofil S.A. 

którego głównym akcjonariuszem jest indyjski ArcelorMittal Poland. 

 
Według zapowiedzi firmy docelowo powstać moŜe około 100 nowych miejsc pracy. Na 

terenie naszego województwa w Zawadzkim swoją siedzibę ma juŜ zakład produkujący 

izolacje antykorozyjne. To właśnie ta część produkcji zostanie przeniesiona do nowego 

zakładu. Nowa fabryka wyposaŜona będzie w najnowocześniejszą w Europie Środkowej linię 

produkcji izolacji antykorozyjnej. Produkcja rur polietylenowych pozostanie jak dotychczas w 

Zawadzkiem.  

  

 
 

 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podsumowano 

prowadzony od dwóch lat program - "Gmina Atrakcyjna dla Inwestora". 

 

W trakcie cyklu szkoleń pracownicy opolskich gmin uczyli się przygotowywać i profesjonalnie 

promować oferty inwestycyjne oraz prowadzić negocjacje z potencjalnymi inwestorami. 

Najlepsi uczestnicy otrzymali certyfikaty "MenadŜera ds. inwestycji", a ich samorządy tytuły 

"Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora". Spośród 71 opolskich gmin w ciągu dwóch lat certyfikaty 

uzyskały 22 (w warsztatach uczestniczyło ich 58). 
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Celem wyjazdu była promocja oferty inwestycyjnej Opolszczyzny i rozwijanie kontaktów 

gospodarczych naszego regionu z partnerami z zagranicy. Odbywające się corocznie 

Monachijskie Targi REAL EXPO to jedna z największych tego typu imprez w Europie i świecie.  

W 2007 roku w targach wzięło udział 1823 wystawców z całego świata, w tym 31 z Polski.          

   

 Do końca września 2008 r. OCRG przeprowadziło trzy nabory wniosków 

W marcowym naborze w ramach poddziałania 1.1.2 RPO WO na lata 2007-2013 ,,Inwestycje 

w mikroprzedsiebiorstwach”, złoŜonych zostało 255 wniosków na łączną kwotę 121 726 920,11 

PLN, z czego 50 projektów warunkowo1 zostało wybranych do dofinansowania. W kwietniu 

odbył się nabór wniosków w ramach podziałania 1.4.1 RPO WO na lata 2007-2013, ,,Wsparcie 

usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa”. ZłoŜono 

68 wniosków na łączną kwotę 134 116 545,88 PLN, z czego 49 projektów warunkowo2 

wybrano do dofinansowania. W czerwcu odbył się nabór wniosków w ramach podziałania 

1.3.2 ,,Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach” PRO WO na lata 2007-2013. Wpłynęło 

138 wniosków na łączną kwotę 458 534 128,6 PLN, obecnie trwa ich ocena formalna.                    

 

                                                           
1
 Beneficjenci będę mogli podpisać umowę o dofinansowaniu dopiero po dostarczeniu odpowiednich załączników z zakresu 

ochrony środowiska. 
2
 j.w. 

 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki reprezentowane przez pracownika Centrum 

Obsługi Inwestora wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urzędem 

Miasta Opola oraz Stowarzyszeniem Samorządowym A4  reprezentowało woj. opolskie na 

Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych REAL EXPO w Monachium, 

które odbyły się w dniach 6 - 8 października 2008 r.   
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 2 września 2008 r. w Izbie Przemysłowo - Handlowej (IHK) w Wiesbaden (Niemcy) 

zorganizowano "Polski Dzień Gospodarczy", w którym prezentowało się woj.  

opolskie. 

W spotkaniu wzięli udział m. in. Pani Małgorzata Wejtko - Konsul, I radca i Kierownik Wydziału 

Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Pan Thomas Urbanczyk - 

dyrektor ds. prawnych i business development z Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo - 

Handlowej w Warszawie oraz Pan Josef Mayerhofer - Wiceprezes Zarządu HABA - BETON 

Johann Bartlechner Sp. z o. o. Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś 

przedstawił ogólne informacje o województwie, walory gospodarcze, kulturowe i turystyczne, 

a wybrane dane statystyczne, oraz projekty inwestycyjne związane z EURO 2012 

zaprezentował Pan Przemysław Łebzuch. Reprezentant OCRG - Pani Magdalena Karońska 

mówiła natomiast o moŜliwościach wspierania przedsiębiorczości, polsko - niemieckich 

Inicjatywach gospodarczych oraz o roli OCRG w regionie.  

    

 Firma Stegu z podopolskiej Jełowej stała się właścicielem 3 ha działki na 

terenie opolskiej części Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Firma z Jełowej, która jest pierwszym inwestorem w SSE w Opolu, to pręŜnie rozwijająca się 

spółka produkująca efektowne elementy wykończeniowe z betonu i gipsu. Za teren przy ul. 

Północnej zapłaciła ponad 2 mln pln. Spółka wybuduje tam halę produkcyjną z zapleczem 

wartą 16 milionów zł. Znajdzie w niej zatrudnienie minimum 30 osób.  
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 Stowarzyszenie Delta z Bałtowa zainwestuje w Krasiejów  

 Wokół Dinoparku w Krasiejowie powstanie wielkie centrum rozrywkowe, wzorowane na Parku 

Jurajskim w Bałtowie. Inwestor zagospodaruje 35 ha w sąsiedztwie pawilonu 

paleontologicznego, który wybudowało Stowarzyszenie Dinopark. Główną atrakcją będzie 

sztuczne jezioro, a  po parku będzie jeździć kolejka. Obok istniejącego juŜ pawilonu 

powstanie drugi, ze skamieniałościami z całego świata. Będzie tam stanowisko człowieka 

prehistorycznego i mamuty. Całości dopełnią place zabaw i restauracja stylizowana na 

kreskówkę o Flinstone'ach. Dinopark ma powstać w ciągu czterech lat i będzie kosztować 26 

mln pln. 

 W połowie września ruszyła produkcja w nowo wybudowanym zakładzie firmy 

CEZBED w Lewinie Brzeskim.  

11 września br. władze spółki oficjalnie otworzyły zakład, który produkuje m.in. ogromne słupy 

i ściany. Potem powstają z nich hale i magazyny. Inwestycja przyda się szczególnie teraz, 

kiedy koncern Südzucker podjął decyzję o zamknięciu cukrowni „Wróblin” w Lewinie Brzeskim. 

Zakład powstał kosztem 28 mln pln, a zatrudnienie znajdzie w nim ponad 80 osób. Jest to 

pierwszy inwestor, który zdecydował się  na budowę zakładu na terenach inwestycyjnych 

gminy Lewin Brzeski - Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora.  

   

Krasiejów Bałtów 

 

 



           CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA     

9 

 

 

 Pracownicy Opolskiego COI uczestniczyli w kolejnym spotkaniu szkoleniowym 

przedstawicieli regionalnych Centrów Obsługi Inwestora, które odbyło się 27 

sierpnia br. w siedzibie PAIiIZ.   

Głównym tematem spotkania był przebieg procesu inwestycyjnego, zasada poufności oraz 

współpraca z mediami przy prowadzeniu projektów inwestycyjnych, moŜliwości wykorzystania 

funduszy strukturalnych UE z programów ogólnokrajowych oraz regionalnych przez 

Samorządy i Centra Obsługi Inwestorów w celu intensyfikacji pozyskiwania inwestycji 

zagranicznych w regionach.   

 Opole zajęło pierwsze miejsce w Polsce w kategorii miast wojewódzkich w 

rankingu samorządowego pisma „Wspólnota” jeśli chodzi o wydatki na 

inwestycje komunalne. 

 

Miasto Opole i woj. opolskie zostały laureatami rankingu "Wspólnoty", podsumowującego 

wydatki inwestycyjne samorządów. W kategorii miast wojewódzkich wygrało właśnie Opole, 

w kategorii województw nasz region uplasował się na drugim miejscu, tuŜ za 

województwem lubuskim. 

 

 Opole zajęło drugie miejsce w Polsce w kategorii miast na prawach powiatu w 

rankingu „Rzeczypospolitej”  jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy unijnych.  

„Rzeczpospolita” oceniając samorządy brała pod uwagę przede wszystkim dotacje z UE, 

jakie wpłynęły do budŜetów gmin w 2007 r. Są to środki pochodzące ze wszystkich funduszy 

dostępnych w latach 2004 – 2006, czyli zarówno ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w ramach którego były realizowane projekty o mniejszej 

wartości, jak i z Funduszu Spójności czy programu „Transport”, finansujących większe 

inwestycje. 

 

 Kędzierzyn – Koźle zajął pierwsze miejsce na Opolszczyźnie w rankingu 

„Europejska Gmina – Europejskie Miasto” opracowanym przez Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego i „Gazetę Prawną” jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy 

unijnych w przeliczeniu na głowę mieszkańca (za rok 2007). 

 

Tak jak przed rokiem, Kędzierzyn-Koźle okazał się bezkonkurencyjny na Opolszczyźnie, 

pozyskując z UE 130 mln zł , czyli niemal po 2 tys. zł na głowę mieszkańca (dane za rok 2007). 
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W rankingu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i "Gazety Prawnej” ocenie poddano 

wszystkie polskie gminy. Kędzierzyn-Koźle w ubiegłym roku zdobył z UE średnio 1965,95 zł na 

głowę mieszkańca, zajmując wśród miast o podobnej wielkości szóste miejsce w Polsce. 

 

 Gminy Dobrzeń Wielki i Nysa otrzymały certyfikaty „Fair Play” 

 
Konkurs organizowany jest od 2002 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą. Przyznanie tytułu 

"Gmina Fair Play" jest potwierdzeniem rzetelności i przychylności władz samorządowych 

wobec inwestorów. 
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Dane makroekonomiczne woj. opolskiego pod koniec III kwartału 

 

 

 
Poziom bezrobocia  

W woj. opolskim pod koniec września br. bez pracy pozostawało 8,9 % osób gotowych 
podjąć pracę, wobec 9,1 % . Jest to prawie 31,9 tys. osób z czego ponad 20 tysięcy to 
kobiety – czyli 61 % ogółu osób bezrobotnych. 84,6 % osób nie posiadało prawa do zasiłku. 
Do urzędów pracy wpłynęło 4200 ofert pracy – o 51,5 % więcej niŜ w ubiegłym roku i 7,6 % 

więcej niŜ w sierpniu.  NajwyŜszą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie brzeskim 15,9 %, 
nyskim 12,1% oraz w głubczyckim 11,9%. Największy spadek liczby osób bezrobotnych 

zanotował powiat nyski – o 6%. NajniŜsze bezrobocie odnotowano w mieście Opolu: 4,6% , 
powiecie oleskim – 6,1 % oraz krapkowickim 8,0 %.   

Wynagrodzenia 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 

2008 r. na Opolszczyźnie wyniosło 2968,55 pln, tj. o 11,8% wyŜszym niŜ przed rokiem i o 0,6% 
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niŜszym w stosunku do sierpnia br. W kraju przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
wynosiło 3171,65 pln i wzrosło o 10,9 % w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, 
natomiast w odniesieniu do sierpnia 2008 r. obniŜyło się o 0,2 %. Nadal więc utrzymuje się 
tendencja niŜszego poziomu wynagrodzeń w województwie od przeciętnej dla kraju. 

Przeciętna płaca na Opolszczyźnie w sektorze publicznym wyniosła 3563 pln brutto, a w 
sektorze prywatnym 2699 brutto pln. W porównaniu z okresem I-IX 2007 r. zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
odpowiednio o 13,1 % i o 11,5 %.  

Minimalne wynagrodzenie nie moŜe być natomiast niŜsze niŜ 1126 pln brutto (na podstawie 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w 2008 r.)  

Mieszkania  

Według wstępnych danych w województwie opolskim w okresie od I do X 2008 br. oddano 
do uŜytkowania 877 mieszkań – 12,4% więcej niŜ przed rokiem, z czego 89 % w budownictwie 
indywidualnym. Od początku roku rozpoczęto budowę 2210 mieszkań. W sierpniu i wrześniu 

rozpoczęto budowę 667 obiektów mieszkaniowych . 
 

Przedsiębiorczość 
 

Na koniec września 2008 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki 

Narodowej REGON woj. opolskiego było zarejestrowanych 96,1 tys. podmiotów, z czego 1343 
były to spółki z kapitałem zagranicznym, czyli o 1,9% więcej niŜ przed rokiem. 
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