CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

KWARTALNIK GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO I KWARTAŁ 2009.
POLSKA
W styczniu napływ Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych wyższy niż przed rokiem
W styczniu 2009 r., według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego, do Polski napłynęło 1,47 mld
euro w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To o 35% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku, kiedy to napływ BIZ wyniósł 1,092 mld euro.
(Źródło: NBP)

System podatkowy w Polsce staje się bardziej przyjazny inwestorom
Zmiany w systemie podatkowym w latach 2008-2009 poprawiają atrakcyjność Polski pod względem
lokowania inwestycji.
Polityka fiskalna państwa jest istotnym, ale nie najważniejszym kryterium decydującym o napływie
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Obciążenia podatkowe w największym stopniu wpływają na
inwestycje w branżach najbardziej mobilnych np. usług logistycznych, B+R, produkcji mikroprocesorów –
priorytetowych dla Polski. PAIiIZ oraz firma doradcza MDDP opracowały Informator prezentujący Polski system
podatkowy i jego składniki mające wpływ na ocenę opłacalności lokowania inwestycji w naszym kraju.
Publikacja dostępna na stronach internetowych PAIiIZ (www.paiz.gov.pl) oraz
(www.ocrg.opolskie.pl - http://www.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=42 ) .

Opolskiego COI

Są dwie oazy spokoju: Polska i Chiny
Polska i Chiny to dwie oazy spokoju w świecie pogrążonym w kryzysie – wynika ze słów Stuarta Greena,
globalnego ekonomisty banku HSBC.
- Sytuacja będzie gorsza niż w ubiegłym roku, ale zdecydowanie lepsza niż u sąsiadów. Jeśli jednak dojdzie do
dalszego pogorszenia sytuacji na świecie, żaden kraj nie będzie odporny na złe wiadomości – mówi Green
gazecie. Jego zdaniem, na świecie są tylko dwa kraje, które kryzys dotknie w mniejszym stopniu niż resztę:
Chiny i Polska. Niedawno HSBC opublikowało optymistyczny raport na temat Polski. W przypadku oceny
kondycji Chin jest jednak odosobniony.
(źródło: Rzeczpospolita)
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Korzystny raport: Polska druga, Irlandia ostatnia
Polska stała się jedną z dwóch najbardziej konkurencyjnych gospodarek Unii Europejskiej.
Tak wynika z raportu powiązanego z Komisją Europejską brukselskiego instytutu Lisbon Council. W 2002 r.
przywódcy państw UE zadeklarowali, że w ciągu dekady staną się najbardziej konkurencyjną gospodarką na
świecie. Na krótko przed końcem dekady okazuje się, że tylko Polska, Finlandia, Grecja, Holandia, Hiszpania i
Szwecja mają szansę spełnić obietnice. Powodem całego zajścia jest kryzys.

Spada wskaźnik ryzyka bankructwa - naszej gospodarce nie grozi upadek
Nasza gospodarka przestaje być traktowana na równi z Węgrami, Litwą czy Ukrainą, inwestorzy zaczynają
rozumieć różnice w sytuacji gospodarczej krajów z europy środkowej i wschodniej.
Inwestorzy, którzy chcą budować w Europie Środkowo-Wschodniej fabryki czy kupować obligacje, przyglądają
się wskaźnikom ryzyka bankructwa. Zdaniem inwestorów zaczynamy się coraz bardziej wyróżniać w naszym
regionie.
"Dziennik" w dodatku "The Wall Street Journal".

Miliardy dla polskiej gospodarki
Polskie banki chcą od zachodnich partnerów pożyczyć miliardy złotych, informuje "Parkiet". Te pieniądze - w
postaci kredytów - mają posłużyć rozruszaniu naszej gospodarki.
Największy polski bank PKO BP pożyczy od Banku Światowego pół miliarda dolarów (1,7 mld zł) pieniądze trafią
do banków komercyjnych. Te z kolei udzielać będą kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. BRE Bank
pozyska kolejne 450 mln zł od Europejskiego Banku Inwestycyjnego – podobnie jak Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Sektor bankowy cierpi na niedostatek pieniędzy na prowadzenie akcji kredytowej. Dlatego to ważne, że PKO BP
aktywnie działa na rzecz pozyskania stabilnych źródeł finansowania za granicą
(PAP, dd/24.03.2009)

Chińska gospodarka większa niż niemiecka
Gospodarka Chin wyprzedziła w 2007 roku niemiecką i zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie.
PKB Chin wzrósł dwa lata temu o 13 proc.(3,38 bilionów USD). Dzięki temu chińska gospodarka okazała się w
dużo lepszej kondycji niż niemiecka (3,32 biliony USD) i wskoczyła na trzecie miejsce na świecie. Na pierwszej
pozycji znajduje się gospodarka USA, a tuż za nią znajduje się japońska. Warto przypomnieć, że w 2005 roku
chińska gospodarka wyprzedziła brytyjską.
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Uroczyste otwarcie trzeciej fabryki Cadbury
10 lutego br. dokonano oficjalnego otwarcia zakładu produkcji gumy do żucia w Skarbimierzu.
– Cadbury zgodnie z planem zrealizowało plan budowy najnowocześniejszej fabryki w tym regionie, która będzie
zaopatrywała w gumy do żucia rynki europejskie. Dzięki temu utworzyliśmy 300 nowych miejsc pracy, a Polska,
na terenie której znajdują się w chwili obecnej trzy fabryki, a kolejne inwestycje są w trakcie realizacji, staje się
głównym centrum dystrybucji dla koncernu Cadbury w Europie – powiedziała Judith Pickering, Prezes Fabryki
Gum do Żucia, Cadbury Polska.
O wyborze Polski i Skarbimierza jako miejsca na inwestycje zdecydowało doskonałe położenie w centrum
Europy, wykwalifikowani pracownicy oraz dostęp do dobrej infrastruktury drogowej. Proces budowy fabryki
trwał włącznie z projektowaniem ok. 1,5 roku.
W lutym 2008 zostały ogłoszone kolejne inwestycje Cadbury w Polsce, które kosztować będą 250 mln euro i
obejmują: rozbudowę zakładu w Bielanach Wrocławskich oraz budowę nowej fabryki czekolady w Skarbimierzu.

Cadbury Polska – zakład produkcji gum do żucia (fot. P. Regeńczuk)

Cadbury Wedel – budowany zakład produkcji czekolady (fot. P. Regeńczuk)
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Botswana i Madagaskar lepsze od Polski w rankingu najbardziej wolnorynkowych
gospodarek. Hongkong na czele.
Hongkong ma najbardziej wolnorynkową gospodarkę na świecie - wynika z najnowszego raportu
Heritage Foundation i "Wall Street Journal". Polska zajęła 82. miejsce, jako ostatnia z państw Unii
Europejskiej.
W badaniu brano pod uwagę: ograniczenia w handlu, prawo własności, podatki i przepisy dotyczące
funkcjonowania rynku.
Hongkong, który słynie z niskich podatków i swobodnych przepisów, przoduje w tym zestawieniu już piętnasty
rok z rzędu. Kolejne miejsca zajęły Singapur, Australia, Irlandia i Nowa Zelandia.Polskę wyprzedziły m.in. takie
państwa jak Botswana, Izrael, Meksyk, Albania, Mongolia i Madagaskar. Chociaż Hongkong jest okrętem
flagowym wolnorynkowego kapitalizmu, znaczna część jego gospodarki jest kontrolowana przez niewielką
grupę potentatów i karteli - informuje agencja Associated Press.
(źródło: Rzeczpospolita)

Chiny już są największym na świecie rynkiem motoryzacyjnym
Chiny zostały w styczniu, według wstępnych danych, największym rynkiem motoryzacyjnym świata. Wyprzedziły
dotychczasowego lidera, USA. Sprzedaż aut w Chinach w styczniu szacowana jest na 790 tys. aut. W USA, po 35
proc. spadku, wyniosła ona 656.976 aut.
(źródło: www.pb.pl)

Perspektywy rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych
Zagospodarowanie nowych terenów inwestycyjnych, zdefiniowanie inwestycji pożądanych dla gospodarki a
także określanie zasad włączania nowych terenów do stref - to główne cele dokumentu „Koncepcja rozwoju
specjalnych stref ekonomicznych” przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Rada Ministrów przyjęła
go 27 stycznia br.
Jednym z elementów jest określenie sposobu zagospodarowania nowych 8 tys. ha gruntów (weszły one w obręb
stref zgodnie z ustawą z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o SSE) oraz 150 ha pozostałych ze starej puli.
W Koncepcji rozwoju specjalnych stref ekonomicznych położony został również nacisk na zdefiniowanie
inwestycji pożądanych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Za takie uznano:
•
•

•
•
•

inwestycje innowacyjne (potwierdzone opiniami co najmniej jednej jednostki naukowej z Polski lub
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej);
inwestycje realizowane w sektorach priorytetowych, takich jak: motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny,
maszynowy, biotechnologii, chemii małotonażowej, badawczo-rozwojowy, nowoczesnych usług,
zajmujący się wytwarzaniem urządzeń służących do produkcji paliw i energii ze źródeł odnawialnych;
inwestycje wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych;
inwestycje zwiększające uprzemysłowienia regionów słabo rozwiniętych;
inwestycje tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy, w zależności od stopy bezrobocia
w powiecie.
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Zgodnie z dokumentem, zarządzający strefami do końca pierwszego kwartału 2009 r. będą musieli
przeprowadzić audyt wszystkich gruntów włączonych do stref, które nie znalazły do tej pory inwestora. Jego
celem będzie przeanalizowanie powodów takiego stanu rzeczy, a także przedstawienie działań mających to
zmienić.
Rząd wydłużył funkcjonowanie stref do końca 2020 r., tj. do końca następnej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej.
(źródło: www.mg.gov.pl)

Współpraca PAIiIZ z Shanghai Overseas Investment Development Board oraz Council for the
Promotion of International Trade Shanghai
Podczas wizyty w Szanghaju od 25 do 28 lutego 2009 roku Członek Zarządu PAIiIZ Sławomir Majman podpisał list
intencyjny z China Council For the Promotion of International Trade Shanghai Sub – Council (CCPIT) oraz
Memorandum of Understanding z Shanghai Overseas Investment Development Board (SOIDB).
Więcej na www.paiz.gov.pl
(Źródło: Dziennik)

Rola ppp w polityce gospodarczej rządu
– Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (ppp) eliminuje zbędne obciążenia administracyjne oraz
likwiduje bariery blokujące współpracę sektora publicznego i prywatnego – powiedział wiceminister
gospodarki Adam Szejnfeld w Opolu.
Rząd liczy iż dzięki zmianom ustawy, samorządy będą chętniej
współpracowały z partnerem prywatnym, budując drogi, szkoły i
szpitale argumentował wiceminister. Sekretarz stanu w MG
spotkał się również z władzami samorządowymi i
przedstawicielami
środowisk
biznesowych
województwa
opolskiego. Rozmowy dotyczyły planu antykryzysowego rządu,
oszczędności budżetowych oraz reformy prawa gospodarczego w
(Źródło: Gazeta)
okresie spowolnienia gospodarczego.

Kodeks spółek handlowych – rewolucyjne ułatwienia wchodzą w życie
Nie 50 tys. lecz tylko 5 tys. zł wynosi minimalny kapitał zakładowy w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością, a w spółkach akcyjnych nie pół miliona, lecz tylko 100 tys. zł. Przepisy wypracowane pod
przewodnictwem wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości”, weszły w życie 8 stycznia br.
Przepisy nakładały obowiązki takie jak przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. Było to wymagane w
przypadku gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat osiągnęły wartość, która
zobowiązuje firmę do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dotychczasowe przepisy Kodeksu utrudniały
powstawanie nowych spółek poprzez narzucanie wysokich wymagań względem posiadanego przez założycieli
kapitału początkowego. Zaproponowane przez wiceministra Szejnfelda zmiany przewidują radykalne zmiany.
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Nowelizacja kodeksu eliminuje także inne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wśród
rozwiązań wypracowanych przez Ministerstwo Gospodarki są m.in.:
1. Zmniejszenie odpowiedzialności wspólników spółek osobowych do wartości nabywanej firmy, za
zobowiązania wnoszonego aportem przedsiębiorstwa jednoosobowego. Dodatkowo przy rozliczeniach
będzie obowiązywał stan finansowy spółki w chwili wniesienia, a ceny z dnia zaspokojenia wierzyciela.
2. Ograniczenie wymogów formalnych dla jednoosobowych spółek kapitałowych. Dzięki nowelizacji wspólnicy
lub akcjonariusze nie będą już musieli notarialnie poświadczać podpisu składanego na oświadczeniach woli.
3. Precyzyjne określenie dnia wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych.
4. Skrócenie okresu zwrotu dopłat z tytułu straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym spółki. Będą one
mogły zostać zwrócone wspólnikom już po miesiącu od daty publikacji ogłoszenia o zamiarze zwrotu dopłat
(do tej pory okres ten wynosił 3 miesiące).
5. Znaczne ograniczenie obowiązków spółek akcyjnych dot. podawania do publicznej wiadomości uchwał i
sprawozdań. Uchylono m.in. obowiązek ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uchwał WZA
obradujących w trybie art. 405, tj. bez formalnego zwołania.
6. Obniżenie kary nakładanej na członków zarządów spółek handlowych za złożenie niekompletnego
zamówienia handlowego lub innych informacji, o których mowa w art. 127 § 5, z 10 do 5 tys. zł.
Więcej informacji na www.mg.gov.pl

Dane makroekonomiczne Polski na koniec marca 2009 r.:
1. Wzrost PKB za I kwartał 2009 r. szacowany jest na około 1,3 % i będzie to najsłabszy wynik od 2001 r.
W IV kwartale 2008 roku o PKB wzrósł o 2,9%.
2. Poziom inflacji w marcu 2009 wyniósł 3,1 %.
3. Stopa bezrobocia sięgnęła w skali kraju 11,2 %. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w
końcu marca wyniosła 1 758 tys. osób i była wyższa niż w lutym o 39,5 tys. osób (tj. wzrost o 2,3 %).
4. W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 14,3 proc. niż rok temu. Natomiast w
porównaniu do stycznia br. wzrosła o 2,7 proc. Największy spadek notowano w produkcji metali (36 %)
oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 32,5 %)
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OPOLSZCZYZNA
Profesjonalna Obsługa Inwestora
1 kwietnia 2009 r. miało miejsce otwarcie projektu "Szkolenia z zakresu Profesjonalnej Obsługi Inwestora"
organizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora (COI).
Konferencja odbyła się sali Sejmiku Województwa, a jej
honorowymi gośćmi byli
Józef Sebesta, Marszałek
Województwa Opolskiego, Robert Kwiatkowski wiceprezes
PAIiIZ, Dr Jerzy Łoik, Wiceprezes KSSE. Założenia projektu
przedstawił Arkadiusz Wiśniewski kierownik COI. Wśród
zgromadzonych gości przeważali opolscy burmistrzowie i
wójtowie oraz pracownicy lokalnych samorządów.
Więcej o konferencji i projekcie na

www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl

Włosi wchodzą do Nysy. W powiecie powstanie 80 nowych miejsc pracy
Advantech Poland Sp. z o.o. zainwestuje w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w fabrykę produkującą wełnę szklaną używaną m.in. w sprzęcie AGD.
Firma zakupiła działkę o powierzchni ok. 5,1 ha, planuje zainwestować ok 46 mln zł i zatrudnić 80 pracowników.
Zakończenie budowy fabryki planowane jest najpóźniej do końca 2010 r.
W sąsiedztwie funkcjonują m.in. Intersnack Knabber Gebaeck GmbH & Co. K.G. (chipsy Chio), ZPC "Otmuchów"
(produkcja spożywcza), Wacuś (produkcja spożywcza), Dagny (produkcja spożywcza) czy też BudBis
(budownictwo).
Niebawem uprawomocni się decyzja Min. Gospodarki poszerzająca obszar nyskiej podstrefy o kolejne 4,3 ha.
Zainteresowanie tym obszarem wyraził kolejny przedsiębiorca.

Gminne inwestycje w drogi ze środków RPO
Opolskie Samorządy realizują wiele projektów mających uatrakcyjnić ofertę inwestycyjną. Wszystko to w
walce o kolejnego inwestora. Mocne wsparcie otrzymują również od władz województwa.
Niezwykle udane okazały się starania poszczególnych samorządów o pozyskanie środków na budowę lub
modernizację dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Środki z RPO trafią na budowę dróg
dojazdowych do terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu (do firm Cadbury Polska, Cadbury Wedel, Keiper,
wzdłuż podstrefy WSSE), Ujeździe (wzdłuż KSSE), Lewinie Brzeskim (Cezbed, przy terenie nagrodzonym „Gruntu
na medal 2008”), Oleśnie (Oras) i Kluczborku (Marcegaglia, Seppeler, przy WSSE) oraz Bierawie i Popielowie.
Koszt całkowity projektów to 28 milionów złotych z czego 19 milionów tej kwoty pochodzić będzie z RPO.
Więcej na www.ocrg.opolskie.pl lub www.rpo.opolskie.pl
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Kolejny francuski inwestor w Wołczynie
Firma Pichon kupiła za ponad milion złotych byłe Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego - Linopłyt. Zamierza
tam produkować wozy asenizacyjne dla rolnictwa.

Zakład rodziny PICHON we Francji
(źródło: www.pichonindustries.com)

Michel Pichon właściciel rodzinnej firmy wyjaśnił, iż wybrał Wołczyn głównie z powodu bliskiego sąsiedztwa
cynkowni Seppeler Groupe w Kluczborku. Możliwości techniczne kluczborskiej ocynkowni idealnie wpisują się
potrzeby firmy. Inwestor podkreślił także znaczenie dobrych kontaktów z władzami Wołczyna. Już w 2010 roku
pierwsze produkty mają zjechać z taśmy produkcyjnej.

Laury Umiejętności i Kompetencji 2008 wręczone
Po raz pierwszy w historii Laurów pojawiła się kategoria: doskonała załoga. Najwyższe trofeum zdobyli
pracownicy Odry z Brzegu.
Podczas wręczania lauru kilkunastu pracowników ODRY odebrało zasłużone trofeum.
Starosta kluczborski Piotr Pośpiech i burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch otrzymali złote
laury za dokonania ważne i przełomowe dla życia gospodarczego i społecznego
regionu lub kraju. W tym za pozyskiwanie inwestorów, promocję, rozwój
infrastruktury oraz umiejętność korzystania ze środków UE.
(www.nto.pl)

Biuro Podróży Sindbad z Opola odebrało nagrodę Lider Polskiego Biznesu 2008
To bardzo duże wyróżnienie. Nagrody przyznawane są przez Business Centre Club przedsiębiorstwom
osiągającym dobre wyniki ekonomiczne, zaangażowanym w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad
etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.
Do tegorocznego konkursu nadesłano 118 zgłoszeń.

(www.nto.pl)
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Przy drukarni Sady (gmina Krapkowice) stanie nowa hala produkcyjna
Hala będzie miała powierzchnię 390 m kw. i ma stanąć w pobliżu obecnej siedziby firmy. Pieniądze mają
pochodzić m.in. z Unii Europejskiej.
Plany inwestycyjne firmy są ambitne. Oprócz hali, z unijnych pieniędzy mają zostać zakupione m.in.: urządzenie
do obróbki introligatorskiej, linia do opraw broszurowych książkowych, a także urządzenia i programy niezbędne
do zarządzania jakością w drukarni. Całość inwestycji to koszt około 2,5 mln zł.

Opolszczyzna źle znosi kryzys gospodarczy
Spada produkcja, maleją obroty sklepów, rośnie bezrobocie. A ma być jeszcze gorzej.
Od nowego roku 20 osób miało znaleźć pracę we włoskiej firmie Marcegaglia, budującej fabrykę rur w Ligocie
Dolnej koło Kluczborka. Zostali przyjęci i... natychmiast wysłani na przymusowy urlop. Według statystyki
Opolszczyznę kryzys pustoszy jak żaden inny region kraju.
O wzroście płac możemy zapomnieć, poziom życia odczuwalnie się obniży, a bezrobocie poszybuje w górę - tak
widzi przyszłość większość opolskich przedsiębiorców, natomiast ekonomiści z tą czarną wizją nie próbują nawet
polemizować. Produkcja w listopadzie 2008 w stosunku do tego samego miesiąca roku 2007 spadła u nas
najbardziej w kraju - o 19,5 procent. O skali załamania jeszcze dobitniej świadczy fakt, że w listopadzie 2008
opolskie firmy wyprodukowały i sprzedały o ponad 17 procent mniej towarów i usług niż zaledwie miesiąc
wcześniej.
(Źródło:www.nto.pl)

Firma Kolb z Kolonowskiego postawi nową halę produkcyjną
Spółka należąca do grupy kapitałowej Stalprofil S.A. budowę rozpocznie w drugim
kwartale tego roku.
Nowa hala będzie miała powierzchnię 2400 metrów kwadratowych. Powstanie obok
obecnego zakładu. Firma zajmująca się produkcją i montażem konstrukcji stalowych
obecnie zatrudnia 65 osób.
(www.kolb.pl)

Firma Nestro zainwestowała w Starym Oleśnie 1,6 mln złotych
Niemiecka firma kupiła nieruchomości po byłej roszarni. Wyremontowała dwie hale i biurowiec. Pracę
znalazło tutaj 40 osób.
Nestro w Starym Oleśnie jest jedynym oddziałem w Polsce niemieckiej firmy, produkującej urządzenia
odciągające pyły i wióry dla branży meblarskiej. Firma kupiła od syndyka 2-hektarowy teren po zlikwidowanej
roszarni. W remonty i wyposażenie Nestro zainwestowało 1,6 mln zł.
W biurowcu Nestro zastosowało ekologiczny system ogrzewania. Jest to ogrzewanie pobierane z ziemi poprzez
pompę ciepła wraz z kolektorem poziomym.
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Rozpoczął się program ORIS
Od 1 kwietnia br. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczyna realizację projektu
międzynarodowego pn. „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship”
(Otwieranie Regionalnego Systemu Innowacji Woj. Opolskiego).
W ramach projektu zostanie nawiązane partnerstwo Opolszczyzny z Dolną Austrią w zakresie wdrażania
regionalnej polityki innowacji.
Celem projektu jest tworzenie efektywnego Regionalnego Systemu Innowacji na Opolszczyźnie poprzez
„otwarcie się” na współpracę międzynarodową i korzystanie z wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń regionu
partnerskiego projektu, Dolnej Austrii, która dwukrotnie potwierdziła pozycję europejskiego lidera w zakresie
wdrażania innowacji. Rezultatem współpracy będzie identyfikacja innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby być
wdrożone w opolskich firmach.
Więcej na www.ocrg.opolskie.pl ; KONTAKT:
e-mail : oris@ocrg.opolskie.pl; tel. +48 77 40 33 651

Goście z Niemiec w OCRG
Z inicjatywy Wydziału Przedsiębiorczości i Informacji Europejskiej przy
Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Biura Współpracy
Gospodarczej Województwa Opolskiego w Niemczech w dniu 24.02.2009r.,
odbyło sie spotkanie pomiędzy przedstawicielami instytucji i organizacji
otoczenia biznesu z Nadernii-Palatynatu oraz OCRG. Celem spotkania było
omówienie możliwych form współpracy w obszarze gospodarki pomiędzy
obydwoma regionami. Więcej na www.ocrg.opolskie.pl

Uwaga na firmy oferujące publikacje drukowane wysyłane drogą pocztową!
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności przed podjęciem decyzji o zakupie publikacji nt.
funduszy unijnych. Najczęściej otrzymywany materiał (mimo wysokiej ceny) nie zawiera informacji,
które mogłyby pomóc w zdobyciu wiedzy, niezbędnej do ubiegania się o środki na współfinansowanie
inwestycji. Warto przed dokonaniem takiego zakupu skonsultować się, unikając tym samym
niepotrzebnego wydatku. Jednocześnie przypominamy, iż pracownicy Działu Informacji OCRG są do
Państwa dyspozycji codziennie w godzinach od 7:30 do 16:00:
Rafał Klimek (048 77 4744774)
e-mail: r.klimek@ocrg.opolskie.pl
Marcin Kula (048 77 4033661)
e-mail: m.kula@ocrg.opolskie.pl
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Dane makroekonomiczne woj. opolskiego pod koniec I kwartału 2009 r.

Poziom bezrobocia
W woj. opolskim pod koniec lutego br. bez pracy pozostawało 11,9 % osób gotowych do podjęcia pracy. Jest to
prawie 43 tysiąca osób z czego prawie 23 tysiące to kobiety – czyli 53 % ogółu osób bezrobotnych. Do urzędów
pracy wpłynęło 2330 ofert pracy – o 700 więcej niż na koniec poprzedniego kwartału. Najwyższą liczbę
bezrobotnych odnotowano w powiecie nyskim (7712 osób), brzeskim (5780 osób) oraz powiecie opolskim
grodzkim (3616 osób).

Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na
poziomie 2840,93 zł, tj. wyższym o 4,4% niż przed rokiem i o 1,0% w stosunku do stycznia 2009 r. W kraju
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 3195,56 zł i wzrosło o 5,1% w stosunku do analogicznego
miesiąca ub. roku, natomiast w odniesieniu do stycznia 2009 r. obniżyło się o 0,6%. W sektorze publicznym
przeciętne wynagrodzenie w ujęciu rocznym wzrosło o 9,4% do kwoty 3928,11 zł, natomiast w sektorze
prywatnym było wyższe o 3,4% osiągając poziom 2647,79 zł. W porównaniu z poprzednim miesiącem przeciętne
wynagrodzenie było o 9,9% wyższe w sektorze publicznym i o 1,1% niższe w sektorze prywatnym.
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Mieszkania
Według wstępnych danych w województwie opolskim w grudniu br. oddano do użytkowania 56 mieszkań, z
czego 36 oddano w budownictwie indywidualnym, 20 w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem. Liczba
oddanych do użytkowania mieszkań była niższa o 41,7 % w porównaniu z lutym 2008 i o 71,1 % w odniesieniu do
stycznia 2008 roku.
Według wstępnych danych w województwie opolskim w okresie I–II br. oddano do użytkowania 250 mieszkań,
tj. o 12,6 % więcej niż w analogicznym okresie 2008 r. (w kraju – o 16,6 %). Łączna powierzchnia użytkowa
oddanych do użytkowania mieszkań wynosiła 38,7 tys. m², natomiast przeciętna powierzchnia użytkowa jednego
mieszkania – 154,7m².

Przedsiębiorczość
Na koniec lutego 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON
województwa opolskiego było zarejestrowanych 95,8 tys. podmiotów, czyli o 0.7% więcej niż przed rokiem. W
stosunku do stycznia 2009 r. nastąpił spadek o 0,1% (o 113 jednostek).
Sektor prywatny na koniec lutego br. liczył 91,6 tys. jednostek i stanowił 95,6% ogólnej liczby zarejestrowanych
podmiotów gospodarki narodowej. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym
sektorze wyniósł 78,2%.
Wśród ogółu podmiotów 28,2% prowadziło działalność zaliczoną do sekcji handel i naprawy, 18,8% – obsługa
nieruchomości i firm, 12,7% – budownictwo, 9,0% – przetwórstwo przemysłowe.
Na koniec lutego 2009 r. zarejestrowanych było 4933 spółek handlowych, z czego 27,2% posiadało udział
kapitału zagranicznego. Najwięcej podmiotów działało na terenie m. Opola 20,8% oraz w powiatach: nyskim
14,4%, opolskim 11,2%, brzeskim 9,9%.
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