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WPROWADZENIE
Przygotowany raport regionalny dla woj. opolskiego opracowano w ramach prac
eksperckich związanych z inicjatywą Programu dla Polski Zachodniej. Podstawowe zadanie
raportu – to określenie obecnej i potencjalnej specjalizacji regionu w kontekście krajowym.1
W szczególności chodzi o wskazanie regionalnych potencjałów rozwojowych
uwzględniających moŜliwości miasta wojewódzkiego, subregionalnych biegunów wzrostu,
kluczowych branŜ (obszarów) w gospodarce województwa, kapitału społecznego, poziomu
innowacyjności.
Drugim kierunkiem podejmowanych analiz jest ocena krajowej konkurencyjności
województwa w zakresie:
- jakości kapitału ludzkiego;
- pozyskiwania inwestycji zagranicznych;
- innowacyjności i
- jakości Ŝycia (w tym równieŜ walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego.
Na podstawie analizowanych dokumentów i materiałów oraz własnych ocen ekspertyza
ma określić obszary problemowe w woj. opolskim – w tym zagroŜenia naturalne, problemy
restrukturyzacji ośrodków przemysłowych itp.
W rezultacie wynikiem podjętych działań jest ekspercka ocena najwaŜniejszych wyzwań,
przed jakimi stoi woj. opolskie w kontekście współpracy w ramach Polski Zachodniej.

1

Specjalizację określono na podstawie analizy istniejących dokumentów strategicznych oraz analizy SWOT w
woj. opolskim (Strategia rozwoju regionu, Plan zagospodarowania przestrzennego woj. opolskiego ,Foresight
regionalny, strategie branŜowe, strategia innowacyjności itd.)
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1. SPECJALIZACJA OBECNA I POTENCJALNA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO
Oceny aktualnej specjalizacji woj. opolskiego oraz specjalizacji potencjalnej
dokonano posługując się wynikami badań prowadzonych w ramach kilku projektów, których
celem było zidentyfikowanie dotychczasowych trendów zmian w strukturze gospodarczej i
społecznej regionu oraz wskazanie potencjalnych i poŜądanych kierunków przekształceń2.
Poprzez identyfikację zakresu procesów restrukturyzacyjnych w regionie i ich ocenę, w
kontekście bieŜącym i przyszłościowym, wskazano podstawowe pola prowadzenia
regionalnej polityki rozwoju.
Analizując wieloaspektowo czynniki egzo- i endogeniczne, oddziałujące na zmiany
trendów rozwojowych regionu oraz identyfikując tzw. koła zamachowe rozwoju regionu
wskazano kluczowe obszary rozwoju regionu [Malik 2009, s. 127−128]:
− zasoby naturalne i nowe materiały w przemyśle chemicznym,
− zasoby naturalne i nowe materiały w przemyśle spoŜywczym i przetwórstwie rolnospoŜywczym,
− zasoby naturalne i nowe materiały w budownictwie,
− zrównowaŜona energetyka,
− rolnictwo, agroturystyka,
−

szeroko rozumiany sektor usług (rynkowych i nierynkowych).
Ponadto takimi czynnikami, spoza bezpośredniej sfery gospodarki, są walory

połoŜenia i dostępności regionu (scharakteryzowano je dalej) oraz moŜliwości tkwiące w
potencjale związanym z wysoka jakością Ŝycia w woj. opolskim.

1.1. Region o silnie rozwiniętym sektorze przemysłowym
W gospodarce woj. opolskiego istotną rolę odgrywa przemysł. ZróŜnicowana struktura
przemysłu i długoletnia tradycja produkcji przemysłowej są atutem rozwojowym regionu.
NajwyŜszym udziałem w produkcji przemysłowej cechuje się przemysł spoŜywczy (13,2%

2

Autor ekspertyzy kierował pracami zespołu badawczego, który opracował program: Woj. Opolskie Regionem
ZrównowaŜonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020r., Politechnika Opolska, Opole 2009 oraz projektem
Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim, Politechnika Opolska,
Opole 2010.
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całej produkcji regionalnej) [Raport o sytuacji… 2011]. Szczególnie istotną rolę odgrywa:
przetwórstwo owoców i warzyw (m.in. zakłady Nutricia w Opolu), produkcja wyrobów
mleczarskich (m.in. Zott Polska w Opolu, Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie w Prudniku,
Głubczycach), produkcja wyrobów piekarskich, ciastkarskich i cukierniczych (np. Zakłady
Przemysłu Cukierniczego w Otmuchowie, Cukry Nyskie w Nysie, PWC Odra w Brzegu, Kraft
Food wcześniej Cadbury Schweppes w Skarbimierzu), produkcja cukru (Südzucker Polska cukrownia w Polskiej Cerekwi) oraz inne (np. Lesaffre Polska w Wołczynie). Rangę
przemysłu spoŜywczego podnosi największa liczba pracujących (łącznie prawie 8 tys. osób3)
– najwięcej spośród wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego w woj. opolskim.
Równie istotny wkład w produkcję regionu wnosi przemysł chemiczny, bazujący na
produkcji podstawowych chemikaliów (m.in. Zakłady Azotowe i Petrochemia Blachownia w
Kędzierzynie-Koźlu) oraz w mniejszym stopniu na produkcji wyrobów chemii gospodarczej.
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych jest istotnym elementem potencjału
przemysłowego Opolszczyzny. Jej udział w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wynosi
11,7% (drugie miejsce pod względem udziału w kraju), a sam dział skupia ok. 3 tys.
pracujących.
Trzecim działem – ze względu na udział w produkcji sprzedanej przemysłu – jest
działalność związana z produkcją wyrobów z surowców niemetalicznych (11,1% produkcji w
regionie względem 4,2% średnio w kraju). Szczególne znaczenie ma przemysł cementowowapienniczy, zatrudniający łącznie ok. 1,4 tys. osób (m.in. GóraŜdŜe Cement w Choruli,
Cementownia Odra w Opolu, Lhoist Polska w Tarnowie Opolskim), produkcja wyrobów
betonowych oraz gipsowych (1,2 tys. pracujących, m.in. Lafarge Dachy w Opolu, Prefabet w
Kluczborku), a takŜe produkcja szkła i wyrobów ze szkła (ponad 0,5 tys. pracujących, m.in.
Warta Glass w Jedlicach k. Ozimka, Vitroterm-Murów w Murowie).
Dawne znaczenie stopniowo odzyskuje przemysł metalowy, którego potencjał i
produkcja stale rośnie. Stosunkowo niekorzystnym dla branŜy był 2009 rok, w którym
odnotowano znaczący spadek produkcji oraz spadek liczby pracujących - dotyczy to w sposób
szczególny produkcji metali4. Produkcja wyrobów z metali to ok. 7,8%, a samych metali ok.
2,1% całej produkcji w regionie. Udziały tej wysokości plasują region w pierwszej piątce

3

Wszystkie dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu i pracujących dotyczą podmiotów o liczbie
pracujących większej niŜ 9 osób.
4
W 2009 r. produkcja metali w woj. opolskim spadła o niecałe 20% r/r. W tym samym czasie produkcja
wyrobów z metali wzrosła o 6%. W 2010 r. w pierwszym z działów odnotowano wzrost produkcji o 13,5%, a w
drugim wzrost o 14,3% r/r.
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regionów o najwyŜszym udziale przemysłu metalowego w produkcji ogółem. Produkcja
wyrobów z metali skupia ponad 6 tys. pracujących, a produkcja metali ok. 2 tys. osób.
Potencjał regionu w branŜy metalowej tworzą m.in. Huta Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku,
Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w Zawadzkiem, Marcegaglia w Praszce, Małapanew
Maszyny i Konstrukcje w Ozimku, Izostal S.A. w Zawadzkiem, Fabryka Wyrobów
Metalowych Kuźnia Osowiec w Osowcu. Podejmowane są nowe inwestycje (np. w maju 2009
r. w podstrefie ekonomicznej w Ligocie Dolnej k. Kluczborka otwarto jedną z
najnowocześniejszych i największych w Europie ocynkowni).
Tabela 1. Struktura produkcji sprzedanej przemysłu w woj. opolskim wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji
Działalności (średnio w latach 2008–2009)
Udział w produkcji
przemysłowej (%)
Opolskie

Polska

Pozycja
woj.
opolskiego*

1. Sekcja „Przetwórstwo przemysłowe”, z czego:

87,6

83,2

9

Produkcja artykułów spoŜywczych

13,2

15,4

10

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

11,7

4,3

2

Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych

11,1

4,2

2

Produkcja wyrobów z metali

7,8

5,7

3

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
(w tym części samochodowych)

5,7

9,8

6

Produkcja maszyn i urządzeń

4,0

4,2

9

Produkcja urządzeń elektrycznych

2,9

3,8

7

Produkcja mebli

2,5

2,9

9

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

2,4

4,9

15

Produkcja metali

2,1

3,9

5

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

1,6

2,4

12

Produkcja papieru i wyrobów z papieru

1,0

2,2

12

Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

0,7

0,8

9

Wyszczególnienie

6

Pozostała produkcja (w tym przemysł koksowniczy)

20,9

18,7

6

2. Sekcje (łącznie):
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę
- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami;
rekultywacja
- Górnictwo i wydobywanie

12,4

16,8

8

PRZEMYSŁ RAZEM

100

100

-

* Orientacyjna, gdyŜ w nielicznych przypadkach pozyskanie danych nie było moŜliwe ze względu na tajemnicę
statystyczną
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Na tle pozostałych województw, region opolski charakteryzuje się bardzo wysokim
udziałem przemysłu chemicznego w produkcji ogółem, bardzo wysokim udziałem produkcji
wyrobów z surowców niemetalicznych (2 miejsce w kraju), wysokim produkcji metali (5
miejsce) oraz wyrobów z metali (3 miejsce) Ponadto naleŜy do czołowych producentów
branŜy koksowniczej (Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach) oraz energetycznej (PGE
Elektrownia Opole SA).
Perspektywicznie, rozwój przemysłu chemicznego w woj. opolskim jest powiązany z
zasobami naturalnymi i nowymi materiałami pochodzącymi z gospodarki rolnej regionu.
Wzmocnieniu jego konkurencyjności, jako czynnika wiodącego w regionie opolskim, sprzyja
dostęp do wykwalifikowanych kadr oraz wspieranie sektora MŚP, a takŜe zwiększenie
certyfikacji jakości wyrobów. Szczególnie waŜne jest pobudzanie innowacyjności i tworzenie
korzystnych wzorców współpracy (budowanie, wykorzystanie i wzmacnianie związków z
regionalnym kompleksem naukowo-badawczym rozwijanym dla potrzeb przemysłu
chemicznego, a takŜe kooperacja w szerszych układach – Polski Zachodniej i Europy
środkowej) [Raport o sytuacji… 2011; Woj. Opolskie regionem… 2009].

1.1.1. Region o silnie rozwiniętym przemyśle spoŜywczym
Przemysł spoŜywczy woj. opolskiego ma stały, moŜliwy do wykorzystania, potencjał
w tworzeniu miejsc pracy w wymiarze lokalnym i układzie trwałej aktywizacji obszarów
wiejskich. MoŜliwość „skojarzenia” go z rolnictwem, które jest równieŜ waŜną składową i
polem rozwoju regionu, podnosi znaczenie tych dziedzin w budowaniu scenariusza ścieŜki
sukcesu. Rozwój branŜy spoŜywczej moŜe zdynamizować i zwiększyć konkurencyjność
7

regionalnego rolnictwa, a takŜe wzmocnić sieci innowacyjne i regionalny sektor B+R. Wzrost
sektora spoŜywczego implikuje intensywne działania porządkujące gospodarkę rolną w sferze
środowiskowo-ekologicznej polegające na zrównowaŜonym nawoŜeniu, ograniczeniu
skaŜenia gleb, racjonalizacji wykorzystywania gospodarki wodnej i uwzględnieniu wpływu
zmian klimatycznych oraz pełnym wykorzystaniu gleb o wysokiej klasie bonitacji. W tym
sensie rośnie spójność polityki rolnej regionu opolskiego z celami polityki UE [Raport o
sytuacji… 2011; Woj. Opolskie Regionem… 2009].
Siłą sektora rolno-spoŜywczego są wielowiekowe tradycje, relatywnie wysoka kultura
rolna

oraz

dogodne

uwarunkowania

sprzyjające

rozwojowi.

Instytucje

otoczenia

przedsiębiorczości wspierają przedstawicieli branŜy spoŜywczej w tworzeniu inicjatywy
klastrowej. Zaowocowało to utworzeniem dwóch grup przedsiębiorców: klaster mięsnowędliniarski (16 członków) i klaster piekarsko-cukierniczy (20 członków). Działania
podejmowane są od 2009 r. w ramach projektu „Regionalne Biuro Promocji Klastrów – etap
II”5. Opolscy cukiernicy, którzy wcześniej wspólnie opracowywali jednolitą recepturę
kołocza śląskiego zawiązali w grudniu 2007 Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego, w
którego skład weszło jedenastu cukierników, którzy zobowiązali się przestrzegać ustalonej
receptury wypieku6. Produkt ten jako jedyny z Opolszczyzny zgłoszony został do wpisania na
listę produktów regionalnych do Komisji Europejskiej (aplikuje o Chronione Oznaczenie
Geograficzne), przy czym data złoŜenia wniosku to 20.11.2008 i wciąŜ ma status
„opublikowany” (05.11.2010), jednakŜe nie „zarejestrowany” [Klemens 2010, Tradycja
wytwarzania…, s. 107−126]7. Działaniom patronuje Związek Śląskich Rolników8.
Inicjatywy w sektorze rolniczym, wzmacniające pozycję przemysłu spoŜywczego
regionu, łączą się z innowacyjnym stosowaniem biotechnologii i genetyki oraz
wprowadzeniem nowych (zdrowych) technologii konserwacji i produkcji Ŝywności (wsparcie
dla współdziałania z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie i wzrost nakładów na
rozbudowę jego potencjału i infrastruktury). W sferze społeczno-politycznej i ekonomicznej
podstawowe znaczenie mają inicjatywy poprawiające jakość kapitału ludzkiego, działania
wspierające energetykę odnawialną oraz zwiększające popyt na zdrowe produkty, a takŜe
5

Zob. więcej: http://www.klastry.po.opole.pl i http://www.smaczneopolskie.pl/index.php (dostęp 28.04.2011).
Zob. więcej: http://koloczslaski.prv.pl/kontakt.html (dostęp 28.04.2011).
7
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filter.comboNam
e=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.milestone=&fi
lter.country=PL&filter.category=&filter.type=&filter.status= (dostęp 28.04.2011).
8
http://www.silesia.agro.pl/strona/tresc/opprodtradycszans i
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071125/OPOLANKA/71125009 (dostęp 28.04.2011).
6
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wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstw branŜy spoŜywczej (logistyka i dystrybucja,
zmiany makroorganizacyjne) [Raport o sytuacji… 2011; Woj. Opolskie Regionem… 2009].

1.1.2 Region o silnie rozwiniętym przemyśle chemicznym
Woj. opolskie naleŜy do czołówki polskich regionów, jeśli chodzi o rozwój przemysłu
9

chemicznego i ma potencjał do budowania swojej przewagi konkurencyjnej w tej branŜy .
Cechą opolskiego przemysłu chemicznego jest koncentracja przestrzenna oraz zróŜnicowany,
pod względem rodzaju i skali produkcji, charakter, a takŜe znaczące zaplecze badawcze i
edukacyjne. Wszystko to sprawia, Ŝe branŜa chemiczna ma zestaw wyjściowych czynników
organizacyjno-technologicznych,

umoŜliwiających

trwały

wzrost,

choć

wymaga

doinwestowania i nowych inwestycji, a takŜe intensywnych działań umacniających sferę
badawczo-rozwojową.

Chodzi

o

uzyskanie

niezbędnego,

permanentnego

rozwoju

technologicznego i podniesienie poziomu innowacyjności, warunkującego konkurencyjność
tej branŜy w skali

europejskiej i

globalnej. Nowoczesny przemysł

chemiczny,

współdziałający z kompleksem edukacyjno-badawczym oraz sektorem małych i średnich
przedsiębiorstw, moŜe być „wizytówką” regionu opolskiego, generując nowe miejsca pracy i
hamując niekorzystne zjawisko migracji.

9

Na podstawie (chyba, Ŝe w przypisach zaznaczono inaczej): Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna. Informacja Sejmik Województwa Opolskiego, Zarząd
Województwa Opolskiego, Opole luty 2011. Opracowano na podstawie: Woj. Opolskie Regionem
ZrównowaŜonego Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020 r.
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produkcyjna

produkcja mebli; pozostała działalność

przyczep i naczep

produkcja pojazdów samochodowych,

produkcja maszyn i aparatury elektrycznej

produkcja maszyn i urządzeń

produkcja wyrobów z metali

KONKURENCYJNOŚC OBSZARU

produkcja metali

niemetalicznych

produkcja wyrobów z pozostałych surowców

sztucznych

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw

produkcja wyrobów chemicznych
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Wykres 1. Dekompozycja trzech składowych przesunięć udziałów liczby zatrudnionych w poszczególnych
działach przetwórstwa przemysłowego w woj. opolskim.
Źródło: Adamska, Malik, 2009.

Relatywnie niska innowacyjność oferty produktowej przemysłu chemicznego wymaga
skoncentrowania się na niezbędnych, znacznych nakładach na rozwój sektora naukowobadawczego i wyraźnej poprawie jego infrastruktury. DuŜą wagę mają teŜ działania
dynamizujące intensywność badań związanych z sektorem chemicznym w regionie. Wsparcie
procesów restrukturyzacyjnych oraz wspomaganie nowych przedsięwzięć ze sfery otoczenia i
funkcjonowania przemysłu chemicznego oraz jego stopniowa dekoncentracja, to koła
zamachowe rozwoju tego sektora w woj. opolskim.
Wzmacnianie współpracy nauki i biznesu, budowa i aktywizowanie struktur typu
organizacyjnego (centra naukowo-biznesowe, klaster chemiczny, rozwój technologii
„czystych” i wysoko przetworzonych, wykorzystanie surowców odnawialnych oraz
intensyfikacja recyklingu (wykorzystanie surowców wtórnych)) – to inicjatywy pobudzające
nowoczesny i kooperacyjny rozwój branŜy chemicznej w regionie.
W badaniu przeprowadzonym przez IBnGR10 w 2007 r. zewidencjonowano w regionie
około 70 średnich i duŜych przedsiębiorstw z branŜy chemicznej, z czego znaczne skupisko
znajduje się w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Zdzieszowic (współczynnik lokalizacji
wyniósł 4,34). Pierwsze rozmowy nt. utworzenia inicjatywy klastrowej miały miejsce w
10

Skrót IBnGR oznacza Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową z Gdańska (dalej IBnGR).
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listopadzie 2008 r., kiedy to z 12 podmiotami podpisano deklarację uczestnictwa i list
intencyjny. Przeszkodą w rozwoju inicjatywy był kryzys gospodarczy, który spowodował, Ŝe
firmy w praktyce dbały jedynie o utrzymanie się na rynku (produkcja w niektórych firmach
spadła o 30-40%). Naborem przedsiębiorstw do inicjatywy zajęli się pracownicy OPNT11, a
jej celem miało być opracowywanie i wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań, głównie
dotyczących nowych gatunków uszlachetnionych olejów grzewczych. Dodatkowo, innymi
produktami miały być instalacje i zbiorniki magazynowe na środki chemiczne [Klemens
2010, Klastry jako czynnik…]. JednakŜe podejmowane próby utworzenia inicjatywy
klastrowej Innowacyjna Chemia nie przynoszą jak na razie wymiernych efektów, głównie z
uwagi na małe zainteresowanie samych przedsiębiorców12.
Działania wspierające konkurencyjność przemysłu chemicznego woj. opolskiego
powinny stymulować przejmowanie wiodącej roli rozwojowej w obrębie tzw. wielkiej
syntezy chemicznej (tj. w procesach wielkoprzemysłowych, związanych z chemią
nieorganiczną – Zakłady Azotowe „Kędzierzyn”) i chemii organicznej (praktycznie wszystkie
duŜe przedsiębiorstwa skupione w rejonie Kędzierzyna-Koźla). Muszą one równieŜ
przyciągać nowe przedsięwzięcia gospodarcze, umacniające pozycję regionu w tej branŜy.
Inicjatywy integracyjne wzmocnią rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm
skupionych wokół wiodących zakładów, bazujących na ich produkcji i powiązanej z nimi
infrastrukturze o charakterze parków technologicznych i przemysłowych.
Nowoczesna, współdziałająca z sektorem badawczo-rozwojowym branŜa chemiczna,
opierająca się o regionalne zasoby, w duŜym stopniu uniezaleŜnia rozwój woj. opolskiego od
załamań koniunktury gospodarczej. Pobudzanie więzi kooperacyjnych moŜe uchronić branŜę
przed najbardziej negatywnymi konsekwencjami.

11

Skrót OPNT oznacza Opolski Park Naukowo-Technologiczny (dalej OPNT). Kontaktowano się bezpośrednio z
prezesami przedsiębiorstw w celu zaproszenia ich na spotkania wyjaśniające ideę klastrów, jednak odzew nie był
duŜy. Przedsiębiorcy okazali się pasywni w tej kwestii.
12
Działania podejmowane były od 2008 r. przez OPNT w ramach projektu Regionalne Biuro Promocji
Klastrów-etap II, strona: http://www.klastry.po.opole.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=25&Itemid=41 (dostęp 28.04.2011). Niestety utworzona w ramach projektu strona www.innowacyjnachemia.pl
równieŜ nie działa.
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1.1.3. Region o silnie rozwiniętym sektorze budowlanym
DuŜe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej woj. opolskiego ma równieŜ sektor
budownictwa13. Cechuje się on stosunkowo wysoką konkurencyjnością w stosunku do
sytuacji tej branŜy w kraju i obejmuje, oprócz działalności budowlano-montaŜowej, produkcję
materiałów budowlanych wraz z przemysłem wydobywczym (kamień wapienny, bazalt,
kruszywa, gliny). Dysponuje równieŜ specjalistycznym szkolnictwem zawodowym,
wyŜszymi uczelniami (Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej z 7 Katedrami, w
których pracuje 76 pracowników naukowo-dydaktycznych14), ośrodkami i instytutami
naukowo-badawczymi (m. in. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział
InŜynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, NOT), przedsiębiorstwami
budowlanymi, firmami logistycznymi i duŜymi zakładami produkującymi materiały dla
budownictwa.
DuŜa i niemalejąca ilość firm działających w tym sektorze, bogate tradycje budowlane
oraz znaczne zasoby surowcowe są czynnikami zachęcającymi do kontynuacji roli tej branŜy
w rozwoju regionu. Wspomagania wymagają inicjatywy konsolidujące przedsiębiorstwa
regionu, a takŜe integrujące ze środowiskami otoczenia.
Ze względu na znaczne zasoby surowców mineralnych, istniejący potencjał naukowobadawczy, powiązany z branŜami budowlanymi oraz wykwalifikowane zasoby pracy, sektor
budownictwa jest jednym z waŜniejszych czynników budowania konkurencyjnej pozycji
regionalnej gospodarki. Wzmocnienie potencjału konkurencyjnego budownictwa wraz z jego
szeroko pojętym otoczeniem powinno być pobudzane przez wspomaganie budownictwa
mieszkaniowego, inwestycji sektora publicznego (infrastruktura społeczna związana z
podnoszeniem jakości Ŝycia) oraz infrastruktury transportowej w woj. opolskim. Istotnym
czynnikiem, pobudzającym rozwój budownictwa w wymiarze społecznym, jest równieŜ
udział w tworzeniu ładu przestrzennego (m.in. eliminowanie nieprawidłowości zabudowy).
Wychodzące z tradycji budownictwo oraz nowoczesny przemysł materiałów
budowlanych miał w woj. opolskim silne zaplecze szkoleniowe i naukowo-badawcze,
dysponuje teŜ wykwalifikowaną kadrą i potencjałem do budowania przewag innowacyjnych i
rozwijania nowych technologii. Wzmacnianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
13

Na podstawie (chyba, Ŝe w przypisach zaznaczono inaczej): Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa opolskiego…, op. cit. Opracowano na podstawie: Woj. Opolskie Regionem ZrównowaŜonego
Rozwoju – Foresight Regionalny do 2020 r.
14
http://wb.po.opole.pl/?l=pl&acc=pracownicy (dostęp 28.04.2011).
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operującego intensywnie w branŜy budowlanej i jej otoczeniu, jest punktem wyjścia do
tworzenia struktur typu sieciowego i poprawy ich pozycji konkurencyjnej na rynku.
Utrzymanie dynamiki budownictwa, jako sektora konkurencyjnego w skali krajowej i
europejskiej, wymaga działań utrzymujących wykwalifikowanych pracowników w regionie
oraz ograniczających niedobory materiałowe i sprzętowe.
Opolszczyzna, wytwarzająca około ¼ krajowej produkcji cementu, utrzymująca
pozycję lidera w kraju, powinna w dalszym ciągu rozwijać tę działalność, w znacznym
stopniu opierając się na wewnętrznym popycie związanym z inwestycjami wynikającymi
m.in. z rozwoju gospodarczego i napływu środków z UE. Specjalnością Opolszczyzny moŜe
być budownictwo pasywne, które posiada w regionie potencjał do intensyfikacji powiązań
branŜy z sektorem naukowo-badawczym i innowacyjnym oraz integracji z innymi działami
gospodarki (ograniczenia tradycyjnych źródeł energii, technologie energooszczędne i
odnawialne źródła energii). Inną wizytówką regionu opolskiego w tym zakresie moŜe być
tzw. Opolski Dom (inaczej opolski jamnik). Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
przeprowadził w 2007 r. konkurs pod tytułem „Opolski Dom”, którego celem było stworzenie
i wypromowanie produktu regionalnego w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego
nawiązującego do tradycji architektury regionalnej na Śląsku Opolskim, a jednocześnie
nowoczesnego - łączącego współczesne trendy architektury z realiami historycznymi15.
WaŜną kwestią jest moŜliwość wybudowania go z maksymalnym wykorzystaniem surowców
pochodzących z regionu i materiałów budowlanych produkowanych na Opolszczyźnie.
Budynek powinien charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Działaniami
kieruje klaster budowlany „Opolski

Dom”

(stowarzyszenie),

którego

celem

jest

pielęgnowanie, propagowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, w tym architektury,
tradycji, obyczajów i gospodarki Śląska Opolskiego16.
Inicjatywą klastrową, która realizuje przedsięwzięcia w obszarze tworzenia i
wdraŜania innowacji w zakresie budownictwa energooszczędnego, systemów dociepleń w
budownictwie, wykorzystania materiałów ekologicznych, wykorzystania ekologicznych
systemów ogrzewania, jest Klaster TERMOMAX. Jego celem jest wypromowanie nowych
technologii, głównie poprzez szkolenia17. Inicjatywa powstała w październiku 2008 r., w jej
skład wchodzi 23 członków (1 średnie przedsiębiorstwo, 1 małe i pozostałe mikro), którzy
15

Przykładowy dom powstał m.in. w Dębskiej Kuźni. Źródło: http://www.opolski-dom.pl/ (dostęp 29.05.2011).
http://www.opolski-dom.pl/ (dostęp 25.04.2011).
17
Głównie w technologii ISOMAX, którą obrano w inicjatywie klastrowej – Klaster TERMOMAX – za
technologię produkcji domów pasywnych: http://www.isomax.com.pl/ (17.07.2010).
16
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podpisali deklarację członkowską i pochodzą z województw: opolskiego, śląskiego i
dolnośląskiego [Klemens 2010, Klastry jako czynnik…].
RównieŜ uczelnie wyŜsze regionu przygotowały ofertę studiów podyplomowych w
zakresie odnawialnych źródeł energii i certyfikatów energetycznych:
Wydział

Mechaniczny

Politechniki

Opolskiej:

Świadectwa

charakterystyki

18

energetycznej i audyt energetyczny budynków ; Wydział Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz
oceny

energetycznej

budynków19;

Wydział

Budownictwa

Politechniki

Opolskiej:

Budownictwo energooszczędne z charakterystyką energetyczną i audytem budynków20 oraz
Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego: InŜynieria Środowiska z
zakresu audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej
budynków21.
Sukces regionu w oparciu o branŜę budowlaną łączy się ze wzmoŜeniem nacisku na
zagospodarowanie surowców wtórnych i odpadów przerobowych, ekologizację produkcji
materiałów budowlanych i ich wykorzystania oraz wzmacnianie regionalnego popytu na taką
działalność. Wspieranie efektywności ekonomicznej budownictwa i jego aktywizacja,
poprzez politykę ulg podatkowych i kredytów, mogą stanowić podstawowe czynniki
umacniające pozycję konkurencyjną regionu w tym zakresie.

1.1.4. Region o silnie rozwiniętym sektorze energetycznym
Woj. opolskie jest jednym z głównych regionów nowoczesnej produkcji energii w
Polsce. Jeśli dalszy zrównowaŜony rozwój energetyki upatruje się w znacznym zwiększeniu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr, geotermia, odpady organiczne,
biomasa), to synergiczne wykorzystanie tych surowców, a w szczególności biomasy wraz z
odpadkami organicznymi, jest szansą na uzyskanie konkurencyjnej przewagi w skali krajowej
i europejskiej. Biomasa uzyskiwana w silnym sektorze rolno-spoŜywczym i leśnym regionu
(drewno, słoma, siano, liście, osady ściekowe, makulatura itp.) jest surowcem do produkcji
biogazu – paliwa o bardzo wszechstronnym zastosowaniu [Raport o sytuacji… 2011; Woj.
Opolskie Regionem… 2009].
18

http://www.wm.po.opole.pl (dostęp 28.04.2011).
pl/ (dostęp 28.04.2011).
20
www.wb.po.opole.pl (dostęp 27.04.2011).
21
www.uni.opole.pl (dostęp 24.04.2011).
19
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Zagospodarowania… 2010, s. 120−122]:
- obszarach predysponowanych dla rozwoju energii wodnej, wykorzystujących
potencjał energetyczny i częściowo istniejącą infrastrukturę hydrotechniczną w dolinach rzek
regionu;
- obszarach predysponowanych dla rozwoju energii wiatrowej;
- obszarach rozwoju energii z biomasy, bazujących na odpadach drzewnych, uprawach
roślin energetycznych i słomie;
- obszarach rozwoju energii geotermalnej w środkowej i północnej części
województwa w powiecie namysłowskim, kluczborskim, opolskim, oleskim, strzeleckim,
brzeskim i krapkowickim.
Obszarami predysponowanymi dla lokalizacji elektrowni wiatrowych są tereny
niezalesione oraz wyniesione ponad poziom otoczenia. W woj. opolskim najlepsze warunki
do rozwoju energetyki wiatrowej występują w południowej jego części na terenie powiatu
nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego oraz w północno-wschodniej części regionu w
powiatach oleskim i kluczborskim. W związku z tym, zakłada się lokalizację22 nowych
obiektów oraz kontynuację juŜ podjętych działań związanych z realizacjami elektrowni
wiatrowych na tych obszarach (kilkanaście farm wiatrowych na poziomie napięcie 110 kV)
[Plan Zagospodarowania… 2010, s. 179].

22

Są to lokalizacje orientacyjne, które zaleŜeć będą głównie od opłacalności ekonomicznej, uzyskania
odpowiednich zezwoleń oraz po przeprowadzeniu wymaganych procedur środowiskowych.
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Mapa 1. Wykorzystanie zasobów środowiska w woj. opolskim.
Źródło: Plan zagospodarowania… 2010, s. 121.

Woj. opolskie posiada duŜy potencjał produkcji energii z biomasy – 62% powierzchni
województwa stanowią uŜytki rolne, a 27% powierzchni to obszary leśne. Dodatkowe
moŜliwości pozyskania energii tkwią w produkcji biogazu z odpadów organicznych (z
hodowli zwierząt, rolnictwa i przetwórstwa), na bazie istniejących oczyszczalni ścieków
(istniejąca w Opolu) i składowisk odpadów komunalnych (w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu).
Ponadto, z uprawy roślin oleistych, głównie rzepaku oraz uprawy roślin energetycznych, np.
wierzby energetycznej. W woj. opolskim najlepsze warunki do produkcji energii ze spalania
słomy występują w zachodniej części regionu na terenie powiatu brzeskiego, nyskiego i
namysłowskiego oraz na terenie powiatu kluczborskiego, głubczyckiego i prudnickiego.
16

Prawie cały obszar regionu nadaje się pod uprawy energetyczne (szczególnie obszar
powiatów: brzeskiego, nyskiego, kluczborskiego, oleskiego, strzeleckiego, kędzierzyńskiego i
głubczyckiego) [Plan Zagospodarowania… 2010, s. 180].
Główne kierunki działań w zakresie szerszego wykorzystania potencjału energii
biomasy obejmować będą: spalanie biomasy w produkcji ciepła technologicznego oraz dla
potrzeb bytowych, poprzez budowę elektrociepłowni oraz kotłowni; zakładanie upraw roślin
energetycznych; budowę instalacji do produkcji biogazu na bazie oczyszczalni ścieków i
składowisk odpadów komunalnych; budowę biogazowi rolniczych.
Utworzenie inicjatywy klastrowej w branŜy energetycznej wydaje się zasadne z uwagi
na specyfikę regionu opolskiego. Z jednej strony, zlokalizowana w pobliŜu Opola
Elektrownia „Opole” o bardzo duŜej mocy, z drugiej, znacząca powierzchnia gruntów, które
moŜna wykorzystać pod uprawę roślin energetycznych (biomasa), jest dobrym punktem
wyjścia do takich działań. Dalej, zaplecze naukowo-badawcze, jakiego dostarczyć mogą
opolskie uczelnie wyŜsze oraz dogodna lokalizacja pomiędzy silnymi ośrodkami naukowymi
i juŜ istniejącymi klastrami energetycznymi we Wrocławiu i Katowicach. RównieŜ w
dokumentach strategicznych regionu jest mowa o konieczności eliminacji nieekonomicznych
i uciąŜliwych źródeł energii oraz zastąpieniu ich nowymi, wysokowydajnymi, co przyczyni
się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego (zrównowaŜony rozwój regionu) [Strategia
Rozwoju Województwa…, 2005, s. 42]. Z uwagi na potencjał tkwiący w regionalnych firmach
zajmujących się kwestią energii odnawialnej utworzona została inicjatywa klastrowa
Ekoenergia Opolszczyzny. Rosnące zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii stanowi
potencjał rozwojowy całego regionu, gdyŜ panują tu odpowiednie warunku naturalne.
Inicjatywa zawiązana została w grudniu 2008 r. podczas konferencji zorganizowanej przy
współudziale OCRG23. Uczestniczący w niej przedsiębiorcy wyrazili chęć akcesji do
struktury i podpisali deklaracje członkowskie [Klemens 2010, Klastry jako czynnik…]24.
Edukacja w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powinna być
prowadzona od najniŜszych szczebli, stąd Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie wraz z
Uniwersytetem Opolskim przygotował ofertę dwusemestralnych studiów podyplomowych
„Odnawialne źródła energii” dla nauczycieli przedmiotów: biologia, fizyka, chemia,
środowisko zatrudnionych na obszarze woj. opolskiego w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach średnich. Celem studiów jest wyposaŜenie w wiedzę i umiejętność
23
24

Skrót OCRG oznacza Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (dalej OCRG).
oraz http://www.ekoenergiaopolszczyzny.pl/.
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przekazywania informacji z zakresu metod ograniczania zuŜycia energii, rodzajów
odnawialnych źródeł energii i projektowanie ich doboru w konkretnych warunkach,
instrumentów prawnych i finansowych przy inwestycjach w zakresie OZE25.
Wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz istotne wzmocnienie struktur
badawczo-rozwojowych regionu zajmujących się zrównowaŜoną energetyką, zintensyfikuje
innowacyjne inicjatywy i wzmocni energetyczno-ekologiczną specjalizację woj. opolskiego.
Osiągnięcie konkurencyjnej pozycji woj. opolskiego w sektorze zrównowaŜonej energetyki
wymaga wspomagania przedsięwzięć inwestycyjnych umoŜliwiających przetwarzanie w
biogazowniach, sprzęŜonych z elektrociepłowniami, odpadów z kaŜdego gospodarstwa
rolnego oraz ze składowisk odpadów komunalnych w miastach i gminach. Wspieranie
przemysłowej

uprawy

roślin

energetycznych

na

potrzeby

regionalnej

energetyki

zdywersyfikuje popyt na produkcję rolniczą w regionie. Woj. opolskie moŜe nie tylko
produkować „zieloną energię” na swoje potrzeby, ale moŜe stać się jej waŜnym eksporterem,
jeŜeli wykorzystanie miejscowych zasobów odnawialnych źródeł energii zostanie
zintensyfikowane [Raport o sytuacji… 2011; Woj. Opolskie Regionem… 2009].

1.2. Region stawiający na rolnictwo i agroturystykę
Rozwój obszarów wiejskich stanowi jeden z głównych celów przyjętych w „Strategii
rozwoju województwa opolskiego” – Wielofunkcyjne, róŜnorodne oraz atrakcyjne dla
inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie. Poprawa warunków gospodarowania –
wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich.
Opolskie rolnictwo ma znaczący potencjał rozwojowy. Wpływ na to mają; dogodne
ukształtowanie terenu, sprzyjające warunki klimatyczne oraz wysoka jakość gleb. Czynniki te
decydują o tym, Ŝe pod względem plonów zbóŜ, rzepaku i rzepiku oraz buraków cukrowych
region opolski przoduje w skali kraju. Plony zbóŜ w woj. opolskim od lat naleŜą do
najwyŜszych w Polsce. Znaczący potencjał rolnictwa woj. opolskiego, skłania do traktowania
go jako istotnej i trwałej składowej polityki regionalnej. Sektor rolniczy charakteryzuje się
relatywnie wysoką konkurencyjnością, silnym, jak na polskie warunki, stopniem powiązań
gospodarstw z rynkiem.
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http://www.oodr.pl/informacja.php?id=2011-0211_09:36:48&kategoria=studia_podyplomowe&dzial=szkolenia&on=tak (dostęp 27.04.2011).
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Specyfiką woj. opolskiego jest nastawienie na rolnictwo wysokoefektywne i
intensywne, a nie wyłącznie ekologiczne. Ta cecha Opolszczyzny odróŜnia ją od
promowanego, ekologicznego modelu polskiego rolnictwa. MoŜliwości płynące z wysoko
produkcyjnego, dobrze rozwiniętego rolnictwa i korzystnych warunków prowadzenia
działalności rolniczej, nie są w pełni wykorzystywane, ze względu na słabość zaplecza i
kooperującego przemysłu rolno-spoŜywczego. W dokumentach strategicznych regionu nacisk
połoŜono na rozwój rolnictwa ekologicznego oraz produkcję lokalnych i tradycyjnych
produktów Ŝywnościowych (w szczególności na obszarach objętych ochroną prawną (parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) [Plan Zagospodarowania… 2010, s. 193]).
Wsparcia wymagają przedsięwzięcia włączające produkcję rolniczą regionu w
struktury przetwórstwa Ŝywności i zrównowaŜonej energetyki oraz inwestycje umoŜliwiające
pełne wykorzystanie regionalnego potencjału rolnictwa. Wzmocnienia wymaga równieŜ
szeroko rozumiany sektor usług dla rolnictwa (głównie agroturystyka, dawne rzemiosła, itp.),
a celem strukturalnych zmian jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich,
rozwój infrastruktury technicznej oraz zachowanie i wykorzystanie zasobów kulturowych
oraz przyrodniczych wsi. Działania te zwiększają atrakcyjność przestrzeni wiejskiej i
umoŜliwiają intensywniejszy rozwój agroturystyki [Raport o sytuacji… 2011; Woj. Opolskie
Regionem… 2009].
Rolnictwo, rozumiane jako jedna z wiodących branŜ regionalnej gospodarki, musi
dąŜyć do specjalizacji produkcji rolnej (energia odnawialna, Ŝywność ekologiczna i Ŝywność
wysokiej jakości) oraz mechanizacji i automatyzacji produkcji. Wsparcia wymagają
inicjatywy

wzmacniające

naukowo-badawcze

zaplecze

sektora

rolniczego

oraz

przedsięwzięcia realizujące te cele, łączące rolnictwo z przemysłem chemicznym i
spoŜywczym

(przemysł

nawozów,

środków

ochrony

roślin)

oraz

umoŜliwiające

zrównowaŜone zagospodarowanie nieuŜytków i intensyfikację zalesiania [Raport o sytuacji…
2011; Woj. Opolskie Regionem… 2009].
Woj. opolskie posiada predyspozycje do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki, co
wskazano jako jeden z celów operacyjnych, przyjętych w Strategii rozwoju województwa
opolskiego – Turystyka jako element rozwoju gospodarczego regionu.
Aby osiągnąć na tym polu sukces naleŜy szczególnie wspierać rozwój jakościowy i
ilościowy bazy noclegowej i gastronomicznej; zbudować i zmodernizować infrastrukturę
słuŜącą rozwojowi aktywnych form wypoczynku (szlaki piesze, trasy rowerowe, plaŜe,
kąpieliska, szlaki kajakowe wraz z przystaniami kajakowymi, przystanie jachtowe, przystanie
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Ŝeglugi śródlądowej. Wspierać funkcje turystyczne w oparciu o dostępne wykopaliska
paleontologiczne o międzynarodowej randze (JuraPark w Krasiejowie) i walory geologiczne
(Geopark Góra św. Anny). WaŜna jest równieŜ rozbudowa systemu informacji turystycznej
(w ośrodkach powiatowych oraz na obszarach najwyŜszej i wysokiej atrakcyjności
turystycznej) [Plan Zagospodarowania… 2010, s. 196−197].
Wykorzystując potencjał turystyczny obszarów wiejskich i walory przyrodniczokrajobrazowe region opolski powinien wspierać głównie rozwój agroturystyki oraz innych
rodzajów turystyki poprzez podnoszenie estetyki i ładu przestrzennego wsi (m.in. dbałość o
zachowanie historycznego układu przestrzennego wsi oraz lokalnych elementów regionalnego
stylu architektonicznego). Warto w tym celu tworzyć system szlaków tematycznych oraz
budować, rozbudowywać i modernizować parkingi leśne [Plan Zagospodarowania… 2010, s.
198].
Koncentracja gospodarstw agroturystycznych w powiecie kluczborskim i oleskim oraz
10 letnia praca animatora zaowocowała utworzeniem inicjatywy klastrowej w branŜy
turystycznej - Kraina Miodem i Mlekiem Płynąca. W ramach tej inicjatywy działa kilka grup
oferujących róŜne produkty. Trzon stanowią przedsiębiorstwa oferujące wypoczynek w
gospodarstwie agroturystycznym, które generują podstawowe usługi, typu nocleg i
wyŜywienie lub sam nocleg, albo samo wyŜywienie, ale i preferujące działania ekologicznie:
ścieŜki zdrowia, zdrowa Ŝywność, itp. Druga grupa działań obejmuje dziedzictwo kulturowe
związane z drewnianymi kościółkami, będącymi cechą charakterystyczną krajobrazu
Opolszczyzny. Trzecia grupa obejmuje tzw. hotele wiejskie, a więc restauratorów oferujących
sale na róŜnego rodzaju imprezy, np. wesela, wraz z noclegami. Kolejna grupa obejmuje
produkcję wyrobów pochodzenia mlecznego, np. sery, ajerkoniak [Klemens 2010, Klastry
jako…].
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2. OKREŚLENIE REGIONALNYCH POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH
Woj. opolskie połoŜone jest w południowo-zachodniej części kraju. Od wschodu
sąsiaduje z woj. śląskim (Katowice), a od zachodu – z woj. dolnośląskim (Wrocław). Oba
regiony naleŜą do grupy duŜych europejskich struktur regionalnych, opierających swój rozwój
na układach typu węzłowego z kształtującymi się metropoliami – wrocławską i katowicką. Od
południa region opolski sąsiaduje z krajem morawsko-śląskim i ołomunieckim w Republice
Czeskiej. Pierwszy ma charakter metropolitalny (Ostrawa), natomiast drugi charakteryzuje się
podobnym potencjałem rozwojowym. Od północy woj. opolskie graniczy z woj.
wielkopolskim i woj. łódzkim, regionami znacznie większymi, ale z centrami (Poznań, Łódź)
oddalonymi od układu regionalnego Polski południowej [Raport o sytuacji… 2011].

Mapa 2. Woj. opolskie na tle kraju i Europy
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego… 2010, s. 28.

Administracyjnie woj. opolskie dzieli się na 12 powiatów, w tym 1 powiat grodzki
(Opole) oraz na 71 gmin (w tym 3 miejskie, 32 miejsko-wiejskie i 36 wiejskich). Układ
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osadniczy regionu jest równomiernie rozwinięty, a do największych miast naleŜą: Opole
(125,7 tys. mieszkańców), Kędzierzyn-Koźle (64,5 tys.), Nysa (46,2 tys.), Brzeg (37,5 tys.) i
Kluczbork (25,2 tys.)26.
W strukturze przestrzennej kraju woj. opolskie wiąŜe się z pasmem południowych
regionów Polski opartych na korytarzu transportowym (III TEN-T27) rangi europejskiej –
łączącym regiony trzech państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej: Niemcy, Polskę
i Ukrainę. W większości dokumentów wskazuje się, Ŝe główną osią komunikacji drogowej
woj. opolskiego jest autostrada A4 [Plan Zagospodarowania… 2010, s. 28], chociaŜ warto teŜ
zwrócić uwagę na rosnące znaczenie kierunku „warszawskiego” – tj. łączącego Opole z
Częstochową.
Struktura przestrzenno-funkcjonalna regionu jest pochodną zarówno wielorakich cech
fizyczno-geograficznych, społeczno-gospodarczych i historycznych, jak i zróŜnicowanych
działań podejmowanych w celu jak najlepszego ich wykorzystania. Ewolucja cech
funkcjonalnych regionu i ich struktura przestrzenna umoŜliwia wydzielenie w woj. opolskim
trzech charakterystycznych stref [Strategia rozwoju województwa… 2005, s. 107; Raport o
stanie… 2006, s. 61; Heffner, Klemens 2009, s. 110−111]:
- centralna – obejmująca aglomerację opolską i jej silnie zurbanizowane zewnętrzne
otoczenie, z licznymi funkcjami metropolitalnymi w centrum, najbardziej zurbanizowany i
uprzemysłowiony obszar województwa z Opolem (gmina miejska na prawach powiatu) i
gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi, wykazującymi bardzo silne powiązania funkcjonalne
oraz związki ekonomiczno-społeczne i demograficzne z miastem. Cały obszar charakteryzuje
się podobieństwem fizjonomicznym przede wszystkim ze względu na bardzo wysoki poziom
zurbanizowania. Strefa powiązana z Opolem zawiera się w zasięgu powiatu opolskiego i
krapkowickiego28. Łącznie potencjał ludnościowy aglomeracji opolskiej wynosi 340 tys.
mieszkańców i poza Opolem obejmuje równieŜ miasta: Krapkowice, Gogolin, Prószków,
Ozimek, Niemodlin i Zdzieszowice oraz liczne silnie zurbanizowane gminy wiejskie;
- wschodnia, z rejonami intensywnej produkcji przemysłowej, z przewagą ludności
autochtonicznej, w jej skład wchodzą powiaty: kluczborski, oleski, strzelecki i kędzierzyńskokozielski;

26

Dane dotyczące ludności wg stanu na 30 VI 2010.
Skrót TEN-T oznacza Trans-European Network – Transport (Transeuropejska sieć transportowa).
28
Np. w Kamieniu Śląskim (gm. Gogolin, pow. krapkowicki) znajdują się, realizujące funkcje metropolitalne
znaczące obiekty potencjalnego portu lotniczego Opola i regionu opolskiego, a takŜe centrum konferencyjne
Uniwersytetu Opolskiego i ośrodek sanatoryjno-rehabilitacyjny..
27
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- zachodnia, z obszarami o warunkach przyrodniczych niezwykle korzystnych głównie
dla intensywnej produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spoŜywczego oraz znacznych walorach
wypoczynkowo-turystycznych (m.in. rejon Gór Opawskich, Jeziora Nyskie i Otmuchowskie),
zamieszkała przez ludność napływową. Z powiatami: namysłowskim, brzeskim, nyskim,
prudnickim, głubczyckim29.
Charakterystycznymi elementami przestrzeni społecznej województwa są [Raport
o sytuacji… 2011]:
− Postępująca depopulacja, wynikająca z niskiego przyrostu naturalnego oraz bardzo
niekorzystnych tendencji w zakresie ruchu migracyjnego ludności.
− Bardzo niska aktywność ekonomiczna ludności oraz niski poziom zatrudnienia,
składające się na potencjalne i niewykorzystywane rezerwy podaŜy pracy.
− Wysoki standard Ŝycia gospodarstw domowych oraz wysoki poziom zaspokojenia
potrzeb, świadczące o korzystnych warunkach i jakości Ŝycia mieszkańców.
Przestrzeń gospodarczą województwa charakteryzuje [Raport o sytuacji… 2011]:
− Średni poziom rozwoju gospodarczego (PKB per capita – 11 miejsce w kraju) oraz
najniŜsza w kraju stopa wzrostu gospodarczego w ostatnich kilkunastu latach.
− Stosunkowo

silne

wewnątrzregionalne

zróŜnicowanie

poziomu

rozwoju

gospodarczego (niŜszy wskaźnik PKB per capita w części zachodniej).
− Istotne znaczenie sektora przemysłu w rozwoju gospodarczym regionu (30, 7%
wartości dodanej brutto przy przeciętnej dla Polski 23,9%).
− ZróŜnicowana struktura działowa przemysłu, w której wyróŜniają się zakłady
przemysłu spoŜywczego, chemicznego, koksowniczego, cementowo-wapienniczego,
metalowego, a ponadto przemysł meblarski i drzewny, bazujący na długoletniej
tradycji.
− Trwała, wysoka rentowność opolskich przedsiębiorstw, charakteryzujących się
ponadto wysokim stopniem płynności finansowej.
− DuŜy potencjał eksportowy woj. opolskiego, opierający się w zdecydowanej mierze na
przemyśle chemicznym.
− Wysoka produktywność rolnicza (wysokie plony).

29

Przyjęty 1 stycznia 2008 r. przez GUS podział na jednostki statystyczne poziomu NTS3 (NUTS 3) nie
odzwierciedla rzeczywistego podziału funkcjonalno-przestrzennego regionu.
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− Słabość sektora usług, zwłaszcza usług rynkowych (najniŜszy w kraju udział usług
rynkowych w wartości dodanej brutto) oraz niedostateczny rozwój sektora usług
wyŜszego rzędu.
− Niska innowacyjność gospodarki oraz słabość sfery B+R (nakłady na działalność
badawczo-rozwojową w przeliczeniu na 1 mieszkańca naleŜą do najniŜszych w kraju).
− Niski poziom inwestycji zagranicznych.

2.1. Potencjał Opola i aglomeracji opolskiej w strukturze regionu i Polski
zachodniej
Podstawowe zewnętrzne przestrzenne uwarunkowania rozwoju Opolszczyzny
zdeterminowane są połoŜeniem regionu w paśmie III korytarza transportowego, pomiędzy
dwoma znaczącymi w skali kraju i Europy ośrodkami rozwoju o duŜym potencjale społecznogospodarczym

–

kształtującymi

się

obszarami

metropolitalnymi:

wrocławskim

i

górnośląskim. Wywierają one znaczące oddziaływanie na region opolski – głównie w postaci
30

generowania jednokierunkowych przepływów (ludzkich i materialnych) . Znikoma część
tych zasobów – najczęściej w postaci przetworzonej – powraca do regionu. Metropolie
oferują zdecydowanie szerszą gamę dóbr, a zwłaszcza usług wyŜszego rzędu (szkolnictwo
wyŜsze, specjalistyczna opieka medyczna, kultura i sztuka, transport lotniczy), oraz handlu,
rozrywki i sportu, stąd teŜ naturalnym procesem są migracje stałe i wahadłowe.
Obszary intensywnego zagospodarowania związane są z centralną częścią woj.
opolskiego – aglomeracją opolską, wyróŜniającą się - na tle regionu - wysokim poziomem
urbanizacji oraz koncentracją funkcji administracyjnych, przemysłowych, usługowych i
mieszkalnictwa. Aglomeracja opolska zajmuje 22,6% powierzchni województwa i skupia ok.
1/3 jego ludności. Tworzy ją miasto Opole liczące blisko 130 tys. mieszkańców wraz z
powiązaną z nim strefą zurbanizowaną, w której pełni rolę centrum społeczno-gospodarczego
województwa, skupiającego funkcje administracyjne, produkcyjne, usługowe, transportowe i
mieszkaniowe.
Strefa zurbanizowana obejmuje obszary bezpośredniego zaplecza Opola, którymi w
ujęciu funkcjonalnym są gminy powiatu opolskiego. Z uwagi na szereg związków i
podobieństw do strefy zurbanizowanej aglomeracji opolskiej włączono równieŜ powiat

30

Materiały z (chyba, Ŝe w przypisach wskazano inaczej): Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
opolskiego…, op. cit., s. 35, 85, 201−202.
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krapkowicki, wzmacniając tym samym konkurencyjność aglomeracji w stosunku do
krajowych i europejskich centrów rozwoju, dzięki znaczącemu wzmocnieniu zarówno
potencjału ludnościowego jak i gospodarczego.
Miasto Opole jest ośrodkiem najwyŜszego rzędu w skali regionu, które pełni rolę
centralnego ośrodka administracyjnego, siedziby władz samorządowych i rządowych
województwa jednocześnie koncentrującego wysoko wyspecjalizowane instytucje i obiekty
obsługi o charakterze krajowym i ogólnowojewódzkim tj. nauki, szkolnictwa wyŜszego,
zdrowia, kultury, sportu, otoczenia biznesu, administracji rządowej i samorządowej, handlu i
turystyki.
W układzie przestrzennym aglomeracji opolskiej moŜna wyróŜnić trzy strefy o
zróŜnicowanej intensywności zagospodarowania [Raport o stanie zagospodarowania… 2006,
s. 62]:
- centrum aglomeracji obejmujące miasto Opole ze strefą podmiejską (gminy Dobrzeń
Wielki, Dąbrowa, Prószków, Chrząstowice, Turawa, Łubniany i Komprachcice). Występuje
tu największa koncentracja potencjału przemysłowego, usługowego i mieszkaniowego. Tu
równieŜ rozwijają się wspomniane wcześniej funkcje metropolitalne;
- przemysłowo-usługowa południowo-wschodnia część aglomeracji (Zdzieszowice,
Krapkowice, Ozimek, Gogolin i Tarnów Opolski);
- zewnętrzna, obejmująca zachodnie i północne rejony aglomeracji, pełniące funkcje
rekreacyjne i biologiczne (Niemodlin, Tułowice, Popielów, Murów).
Pobudzanie aktywności zawodowej i społeczno-kulturowej wśród mieszkańców oraz
tworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości - to główne działania
intensyfikujące wzrost gospodarczy aglomeracji opolskiej i całej Opolszczyzny. Dzięki
centralnemu połoŜeniu, dogodnemu układowi komunikacyjnemu oraz rozbudowanemu
zapleczu administracyjnemu, naukowo-badawczemu i społeczno-kulturowemu Opole
powinno korzystnie oddziaływać w tym zakresie na resztę regionu [Heffner, Klemens 2009, s.
111−112].

2.2. Subregionalne bieguny wzrostu
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Sieć osadniczą woj. opolskiego tworzy 35 miast - głównie małych, poniŜej 10 tys.
mieszkańców i 1191 miejscowości wiejskich. Formalny poziom urbanizacji regionu wynosi
52,3% i jest zdecydowanie niŜszy od średniej krajowej (61,0%). W strukturze hierarchicznofunkcjonalnej sieci osadniczej woj. opolskiego określa się pięć typów ośrodków, przyjmując
jako podstawowe kryterium poziom funkcji obsługi. Są to [Plan Zagospodarowania… 2010,
s. 124−126] – ośrodek wojewódzki Opole (I), ośrodki subregionalne (II), miasta powiatowe
(III), ośrodki lokalne miejskie (IV) i wsie gminne (V).
Grupę ośrodków subregionalnych tworzą miasta, których oddziaływanie wykracza
poza granice jednego powiatu. Strefy wpływów i związków funkcjonalnych otoczenia z tymi
ośrodkami sytuuje takie miasta w hierarchii układu osadniczego pomiędzy ośrodkiem
wojewódzkim a grupą miast powiatowych. W systemie obsługi mieszkańców stanowią one
jednostki wspomagające ośrodek wojewódzki w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
subregionu.
Analizując potencjał społeczno-gospodarczy ośrodka i stopień ugruntowania
związków funkcjonalnych zaplecza tych ośrodków z miastem subregionalnym, wyróŜniono
ośrodki subregionalne ukształtowane – Brzeg, Kędzierzyn-Koźle i Nysę oraz ośrodek
subregionalny kształtujący się – Kluczbork.
W woj. opolskim funkcje powiatowe pełni 11 miast: Brzeg, Głubczyce, KędzierzynKoźle, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie oraz
miasto Opole na prawach powiatu grodzkiego. Są to wykształcone ośrodki posiadające strefy
wpływów na zespoły co najmniej kilku gmin. Miasta te zapewniają mieszkańcom powiatów
obsługę w niezbędnym wymiarze usług ponadlokalnych i lokalnych w zakresie: edukacji,
zdrowia, pomocy społecznej, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru
sprawiedliwości, sportu i handlu.
Ośrodki lokalne miejskie – otoczenie subregionalnych centrów wzrostu
Obejmują pozostałe 24 miasta tj.: Baborów, Biała, Byczyna, Dobrodzień, Głogówek,
Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Kietrz, Kolonowskie, Korfantów, Leśnica,
Lewin Brzeski, Niemodlin, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Praszka, Prószków, Ujazd,
Wołczyn, Zawadzkie oraz Zdzieszowice, które pełnią rolę lokalnych ośrodków rozwoju.
Miasta te realizują waŜną funkcję uzupełniającą w stosunku do ośrodków powiatowych –
koncentrują instytucje i obiekty zapewniające usługi podstawowe w zakresie szkolnictwa
podstawowego i gimnazjalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, kultury, sportu i handlu.
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Zasięg oddziaływania ogranicza się zwykle do granic gminy na terenie której zlokalizowany
jest ośrodek miejski.
Wsie gminne – lokalne centra
Obejmuje
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wsi

pełniących

funkcję

ośrodków

gminnych,

obsługujących

elementarnych potrzeby mieszkańców gmin wiejskich. Niektóre z nich mają charakter miejski
i mogą w przyszłości uzyskać status miast (Dobrzeń Wielki, Tułowice, Strzeleczki, Pokój,
Branice).
Miasta regionu opolskiego, z uwagi na pełnione funkcje, generalnie moŜna podzielić
na dwie grupy produkcyjne (przemysłowe) i usługowe. W zaleŜności od struktury
zatrudnienia

wyróŜniono

następujące

typy

funkcjonalne

miast

[Raport

70%

ogółu

o

stanie

zagospodarowania… 2006, s. 71−72]:
− ośrodki

przemysłowe

wyspecjalizowane

(ponad

pracujących

zatrudnionych jest w sektorze przemysłu i budownictwa). W woj. opolskim cechę taką
posiada miasto Zdzieszowice;
− ośrodki przemysłowe (pracujący w przemyśle i budownictwie stanowią 60-70%):
Kolonowskie, Krapkowice, Dobrodzień, Zawadzie, Praszka, Lewin Brzeski, Ozimek;
− ośrodki przemysłowo-usługowe (pracujący w przemyśle i budownictwie stanowią 5060%, a w usługach 40-50%): Otmuchów i Paczków;
− ośrodki usługowo-przemysłowe (pracujący w usługach stanowią 50-60%, a w
przemyśle i budownictwie stanowią 40-50%): Biała, Grodków, Brzeg, Byczyna,
Ujazd, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Wołczyn, Głuchołazy, Kietrz);
− ośrodki usługowe (pracujący w usługach stanowią 60%): Gogolin, Leśnica, Opole,
Nysa, Strzelce Opolskie, Olesno, Głogówek, Prószków, Kluczbork, Korfantów,
Głubczyce, Niemodlin;
− Ośrodki usługowo-rolnicze (pracujący w usługach około 40%, a w rolnictwie ponad
20%): Baborów;
− Ośrodki wielofunkcyjne z brakiem dominacji określonej funkcji: Namysłów, Gorzów
Śląski.
PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe jakkolwiek sieć miast w regionie nie jest
jednorodna, to dominującym typem funkcjonalnym są miasta usługowe (23 miasta, co
stanowi 66% ogółu miast), a więc ośrodki posiadające potencjał rozwojowy w skali lokalnej,
ponadlokalnej i regionalnej. Potencjał ludnościowy aglomeracji opolskiej (w zasięgu
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funkcjonalnym – ok. 259 tys. mieszkańców, w zasięgu formalnym (miasto Opole i 2 powiaty)
– ok. 340 tys. mieszkańców.

Kierunki przekształceń miejskiej sieci osadniczej [Plan Zagospodarowania… 2010, s.
124−126]
MoŜna przyjąć, Ŝe w okresie 2011-2020 dynamika zmian ludnościowych w miastach
będzie niewielka, a przyrost obserwowany będzie w większych ośrodkach miejskich. MoŜna
spodziewać się stagnacji, a nawet recesji ludnościowej w większości miast najmniejszych.
Wydaje się, Ŝe perspektywą rozwoju grupy miast średnich, w których utworzone
zostały siedziby powiatów jest wzmacnianie ich funkcji usługowych, zarówno rynkowych jak
i nierynkowych, w tym równieŜ sektora publicznego. Dynamika procesów rozwojowych
miast pozostałych, głównie małych, będzie zróŜnicowana i zaleŜna od lokalnych warunków,
do których zaliczyć moŜna m.in.: restrukturyzację przemysłu, rozwój funkcji usługowych,
zmianę stanu infrastruktury, połoŜenie w przestrzeni geograficznej, aktywność środowisk
lokalnych itp. Najgorsze perspektywy rozwojowe dotyczą monofunkcyjnych miast
przemysłowych (takich jak m. in.: Zawadzkie, Ozimek), dla których szansą rozwoju powinien
stać się równieŜ wzrost znaczenia sektora usługowego.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju woj. opolskiego ma dynamizacja procesów i
kształtowanie mechanizmów wydatnie wzmacniających potencjał społeczno-ekonomiczny
aglomeracji opolskiej i jej rolę jako kształtującej się metropolii, jak równieŜ miast
subregionalnych, pozwalające wykorzystać wielorakie atuty i szanse pojawiające się w
otoczeniu.
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Mapa 3. System osadniczy woj. opolskiego.
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego… 2010, s. 127.

Ludność w woj. opolskim nie jest rozmieszczona równomiernie. ZróŜnicowanie
gęstości zaludnienia jest efektem zróŜnicowanych cech endogenicznych regionu (chodzi
głównie o cechy przyrodnicze), które decydowały o walorach ekonomicznych, a w
konsekwencji o sieci osadniczej.
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Mapa 4. Gęstość zaludnienia w woj. opolskim.
Źródło: oprac. Adam Czarnecki IRWiR PAN Warszawa 2006.

Obszar woj. opolskiego zamieszkują róŜne grupy narodowościowe i etniczne.
Najliczniejszą mniejszość narodową stanowi ludność pochodzenia niemieckiego. Wg
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r., 81,6% mieszkańców deklarowało narodowość
polską, 10% niemiecką, 2,3% śląską, 0,2% inną, a dla 5,9% mieszkańców narodowości nie
ustalono31.
Badanie z 2004 r. wskazuje, Ŝe liczba zameldowanych w woj. opolskim mieszkańców
z obywatelstwem niemieckim (potwierdzonym lub nie) wynosi około 330 tys. osób, co
stanowi 31,4% ludności regionu, ale spośród nich około ¼ stanowią osoby stale mieszkające
za granicą, które nie dopełniły obowiązku wymeldowania się z miejsca zamieszkania [Raport
o stanie zagospodarowania… 2006, s. 55−57; za: Jończy 2005]. Rzeczywista liczba ludności
woj. opolskiego jest zatem mniejsza od formalnej. Osoby deklarujące narodowość niemiecką
zamieszkują głównie obszary wiejskie środkowej i wschodniej części regionu (Lasowice

31

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzany jest nowy Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań. Analizy statystyczne dostępne będą w okresie późniejszym.
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Wielkie, Zębowice, Radłów, Kolonowskie, Jemielnica, Izbicko, Gogolin, Ujazd, Walce,
Strzeleczki, Prószków, Bierawa, Cisek, Polska Cerekiew).
Do najwaŜniejszych kierunków działań związanych z rozwojem sieci osadniczej miast
i jej struktury przestrzennej naleŜą:
- wzmocnienie aglomeracji opolskiej, m.in. dzięki lokalizacji funkcji i obiektów o
szczególnym znaczeniu miastotwórczym w stolicy regionu – chodzi o przedsięwzięcia
związane z funkcjami metropolitalnymi (np. centra finansowo-bankowe, ośrodki obsługi
gospodarczej, obiekty targowo-wystawiennicze i logistyczne; parki naukowo-technologiczne,
wysokiej klasy hotele i ośrodki konferencyjno-kongresowe, instytucje naukowo-badawcze,
uniwersyteckie, specjalistyczne usługi ochrony zdrowia, obiekty tzw. kultury wysokiej);
- rozwój wielofunkcyjny jednostek osadniczych;
- poprawa dostępności śródmieść i ogólnej droŜności w powiązaniu z modernizacją,
integracją i promocją transportu publicznego;
- porządkowanie układu sieci osadniczej – (działania skupiające jednostki osadnicze (np.
lokalizacje nowych terenów zabudowanych wewnątrz lub w nawiązaniu do juŜ istniejących
jednostek osadniczych), poprawiające dostępność ośrodków usługowych i tworzenie układów
przestrzennych o lokalizacji i geometrii respektujących uwarunkowania ekofizjograficzne,
cechy krajobrazu i walory kulturowe oraz uwzględniające racjonalność ekonomiczną i
funkcjonalną w ujęciu perspektywicznego rozwoju);
- rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów zdegradowanych, w tym zaniedbanych dzielnic i
osiedli fabrycznych, blokowisk, terenów poprzemysłowych, powojskowych i pogórniczych;
- aktywizacja małych miast poprzez wzmacnianie ich funkcji usługowych;
- stabilizacja sieci osadniczej (działania równowaŜące strukturę demograficzną jednostek
osadniczych poprzez sprzyjanie powstawaniu miejsc pracy w lokalnych układach);
- poprawa stanu środowiska umoŜliwiająca łagodzenie kolizji między rozwojem funkcji
przemysłowych a funkcją mieszkaniową.
Inicjatywy porządkujące regionalny układ sieci osadniczej, opierający się o
rozwijającą się aglomerację opolską jako działania zintegrowane, powinny być realizowane
poprzez m.in. tworzenie związków i porozumień międzygminnych oraz wspierane przez
samorząd województwa.
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Pozycja ośrodków subregionalnych w budowaniu warunków rozwoju regionu
Analizując potencjał społeczno-gospodarczy ośrodka i stopień ugruntowania
związków funkcjonalnych zaplecza tych ośrodków z miastem subregionalnym, wyróŜniono
ośrodki subregionalne ukształtowane – Kędzierzyn-Koźle (64,6 tys. mieszkańców, drugie co
do wielkości miasto woj. opolskiego), Nysa (46,3 tys. mieszkańców), Brzeg (37,6 tys.
mieszkańców) oraz ośrodek subregionalny kształtujący się – Kluczbork (25,6 tys.
mieszkańców). Suburbanizacja rozumiana jest jako proces przekształceń zachodzących w
układach miasto-strefa podmiejska, którego przejawem jest m.in. przemieszczanie się
ludności z miasta do strefy podmiejskiej.
Wschodnia część województwa, obejmująca powiaty: kędzierzyńsko-kozielski,
strzelecki, oleski i kluczborski, cechuje się znacznym udziałem sektora przemysłowego w
zatrudnieniu. Głównymi ośrodkami rozwoju społeczno-gospodarczego są miasta: KędzierzynKoźle oraz Kluczbork. Strefa charakteryzuje się brakiem czytelnych powiązań wewnętrznych
(komunikacyjnych i funkcjonalnych). Główne szlaki komunikacyjne przebiegają pasmowo w
relacji południowy-wschód, północny-zachód, a nie łączą głównych ośrodków strefy
(Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork) [Raport o stanie zagospodarowania… 2006, s. 63].
Strefę zachodnią Opolszczyzny tworzą powiaty: brzeski, głubczycki, nyski i
namysłowski. Jej wspólnymi cechami i wyznacznikami są: dominująca funkcja rolnicza,
wysokie bezrobocie, dominacja ludności napływowej. Nie stanowi ona jednorodnego
funkcjonalnie obszaru. Do rejonu silnie zurbanizowanego z duŜym udziałem funkcji
przemysłowych zaliczyć moŜna pasmo: Paczków−Nysa−Głuchołazy−Prudnik i obszar
brzesko-grodkowski. Głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi regionu są miasta
subregionalne: Nysa i Brzeg [Raport o stanie zagospodarowania… 2006, s. 63−64].
Pozycja miast: Kędzierzyna-Koźla, Nysy, Brzegu i Kluczborka jako ośrodków
obsługujących co najmniej 2 lub 3 powiaty województwa winna być wzmacniana poprzez
utrzymanie i rozwinięcie ich wielofunkcyjnego charakteru, zapewniającego pełny wachlarz
usług dla ludności nie tylko tych miast, lecz takŜe obszarów stanowiących ich zaplecze, w
tym m.in. poprzez:
- utworzenie i rozwój szkolnictwa wyŜszego na poziomie wyŜszych szkół
zawodowych lub filii uczelni,
- rozwój bazy edukacji, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
- restrukturyzację i rozwój ośrodków lecznictwa zamkniętego i specjalistycznego,
- rozwój placówek pomocy społecznej,
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- wzmocnienie ośrodków kultury i sportu,
-

tworzenie

warunków

dla

wykorzystania

potencjału

gospodarczego

i

instytucjonalnego umoŜliwiającego organizowanie parków technologicznych lub inkubatorów
przedsiębiorczości.

2.3. Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość moŜe być rozpatrywana w kilku wymiarach: jako proces tworzenia i
budowania nowych struktur gospodarczych, jako zespół cech opisujących szczególny sposób
postępowania człowieka oraz jako innowacyjność, która wiąŜe się z wprowadzaniem czegoś
nowego, z ulepszaniem [Makieła 2008, s. 9]. Pojęcie to jest nierozerwalnie związane z
rozwojem Ŝycia gospodarczego, aktywnością poszczególnych grup społecznych oraz
podejmowaniem działalności gospodarczej [Heffner, Klemens 2008, s. 147−156].

Struktura podmiotowa przedsiębiorstw w 2009 r.
W 2009 roku w woj. opolskim w systemie REGON było zarejestrowanych niecałe 96
tys. przedsiębiorstw z sektora MSP, z czego około 95% były to przedsiębiorstwa mikro.
Firmy z regionu stanowiły niecałe 2,5% wszystkich firm zarejestrowanych w kraju, i jest to
jeden z najniŜszych udziałów spośród wszystkich regionów. O niskim poziomie
przedsiębiorczości w woj. opolskim świadczy równieŜ liczba przedsiębiorstw na 1000
mieszkańców wynosząca niecałe 93 przedsiębiorstwa, co plasuje Opolszczyznę na 10 miejscu
w kraju [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 104].
Prawie 99% z 8,3 tys. nowopowstałych w 2009 roku w woj. opolskim firm stanowiły
jednostki mikro. Jednocześnie w analizowanym okresie zlikwidowano ponad 8,6 tys. firm.
Największą względną róŜnicę między liczbą firm nowo powstałych i zlikwidowanych
odnotowano dla firm bez pracowników, powstało ich niemal 2-krotnie więcej niŜ
zlikwidowano. W pozostałych grupach firm ilość zlikwidowanych był większa niŜ nowo
powstałych. W 2009 roku nie powstało ani jedno duŜe przedsiębiorstwo. Analizując liczbę
firm nowo powstałych i zlikwidowanych w kontekście liczby mieszkańców moŜna zauwaŜyć,
Ŝe pod względem nowo utworzonych firm na 1000 mieszkańców region zajął 13 miejsce w
kraju. Z drugiej strony w regionie zlikwidowano 8,39 firm na 1000 mieszkańców, co plasuje
woj. na 6 miejscu w skali kraju [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 104].
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W 2009 roku w woj. opolskim udział pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej
liczbie pracujących wynosił 73,2%, co jest poniŜej średniej krajowej wynoszącej 75,7%.
Największy udział odnotowuje woj. wielkopolskie (79,8%), łódzkie (77,9%) i świętokrzyskie
(77,8%), a najmniejszy woj. śląskie (69,8%) [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 104].

Problem obniŜonej aktywności ekonomicznej ludności
Na podstawie Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonych
przez Główny Urząd Statystyczny – gospodarkę woj. opolskiego charakteryzują potencjalne
rezerwy podaŜy pracy, które od lat nie są efektywnie wykorzystywane i tym samym nie
przyczyniają się do wzrostu dobrobytu społecznego. Woj. opolskie lokuje się w grupie
regionów o niskim współczynniku aktywności zawodowej – zarówno ogółem, jak i w wieku
produkcyjnym32. Szczególnie niskie wartości przyjmuje wskaźnik aktywności zawodowej
kobiet (w niektórych latach najniŜszy w kraju). Pozytywnym aspektem jest stosunkowo
wysoka aktywność zawodowa męŜczyzn w ostatnich latach.
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Na tle relatywnie niskiej aktywności zawodowej mieszkańców regionu, niepokojąca jest wymowa prognozy
zmian w poziomie aktywności - wskazująca na dominującą tendencję spadku aktywności. Prognozy wskazują,
Ŝe na ponad tysiąc miejscowości w woj. opolskim, aŜ w 70% z nich udział ludności aktywnej zawodowo w
latach 2002-2015 zmniejszy się.
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Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej w woj. opolskim i w Polsce w latach 1995-2009
(średniorocznie, w wieku produkcyjnym – od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: Opracowanie własne UMWO.

Na przełomie lat 2008-2009 aktywność zawodowa ludności woj. opolskiego znacząco
wzrosła (do 70,5%), co odzwierciedla trend ogólnokrajowy (70,9%) (zob. wykr. 2).
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Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wg województw w 2009 r. (średniorocznie, w wieku
produkcyjnym – od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO.
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Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce wg województw w 2009 r. (dla kobiet)
(średniorocznie, w wieku produkcyjnym– od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO

Niska aktywność ludności moŜe mieć źródło zarówno w pozytywnych, jak i skrajnie
negatywnych przesłankach. Do pozytywnych naleŜy przede wszystkim nauka oraz
podnoszenie kwalifikacji przez mieszkańców – grupa ta stanowi ok. 20% biernych
zawodowo. Powodem niskiej aktywności są jednak przede wszystkim przejścia na emeryturę
i rentę (ok. 48%), choroby i niepełnosprawność (ok. 11%), obowiązki rodzinne, w tym
związane z prowadzeniem domu (ok. 11%) oraz w niewielkim stopniu przekonanie o

35

niemoŜności znalezienia pracy lub wyczerpanie wszystkich znanych moŜliwości jej
znalezienia [Raport o sytuacji… 2011].
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Wykres 5. Wskaźnik zatrudnienia w woj. opolskim i w Polsce w latach 1995-2009 (średniorocznie, w wieku
produkcyjnym – od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO

Grupę biernych zawodowo w woj. opolskim cechuje przede wszystkim bardzo wysoki
udział ludności pobierającej rentę lub emeryturę (jedynie w woj. łódzkim i podlaskim udział
jest wyŜszy), a takŜe zjawisko najniŜszego w kraju udziału osób chorych lub
niepełnosprawnych. Opolskie naleŜy do grupy tych województw, w których udział osób
pracujących w grupie osób w wieku 15 lat i więcej jest jednym z najniŜszych33 – podobnie jak
wcześniej takŜe wśród kobiet. W ostatnich latach wskaźnik zatrudnienia był niŜszy niŜ
przeciętnie w kraju i w minionym roku (2009) wyniósł 63, 4% względem 65% przeciętnie w
kraju (wykres 5) [Raport o sytuacji… 2011].

33

Szczególnie dotknięta tym problemem jest zachodnia część województwa, zaś najmniej – północno-wschodnia
Ostatnie szczegółowe dane (na poziomie miejscowości) pochodzą ze spisu powszechnego przeprowadzonego
osiem lat temu.
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Wykres 6. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce wg województw w 2009 r. (średniorocznie, w wieku produkcyjnym
– od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO
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Wykres 7. Wskaźnik zatrudnienia w Polsce wg województw w 2009 r. (dla kobiet) (średniorocznie, w wieku
produkcyjnym – od 18 do 59/64 lat, w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO

W świetle średniorocznych danych za 2009 r. bardziej obciąŜonymi województwami
było sześć innych regionów, natomiast w przypadku kobiet wskaźniki zatrudnienia cechowały
się gorszymi wartościami jedynie w trzech.

Ocena poziomu przedsiębiorczości
Poziom przedsiębiorczości mieszkańców województwa jest relatywnie niski (wg
badań PARP naleŜy do grupy pięciu województw o najniŜszych wartościach stopnia
przedsiębiorczości). Kategoria ta stanowić powinna zatem naturalny obszar wsparcia,
stymulacji oraz interwencji. Do stworzenia syntetycznej miary przedsiębiorczości autorzy
badania wykorzystali takie cechy jak m.in.: liczbę przedsiębiorstw aktywnych w przeliczeniu
na liczbę mieszkańców, liczbę pracujących w przeliczeniu na aktywny podmiot, a takŜe
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nakłady inwestycyjne na pracującego. Poziom przedsiębiorczości, na podstawie tak
wyliczonej miary, niŜszy był jedynie w woj. świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim,
lubelskim i warmińsko-mazurskim (wykres 8) [Raport o sytuacji… 2011].
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Wykres 8. Poziom przedsiębiorczości w regionach – wskaźnik syntetyczny PARP (2007).
Źródło: opracowanie własne UMWO

Równie często stosowaną miarą jest tzw. „wskaźnik przedsiębiorczości” obrazujący
liczbę podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.
Cecha ta, pomimo niedoskonałości rejestru, doskonale oddaje poziom przedsiębiorczości
mieszkańców (rzeczywistą chęć prowadzenia przedsiębiorstwa – zob. wykres 9).
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Wykres 9. Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce wg województw w 2009 r. (stan w końcu roku).
Źródło: opracowanie własne UMWO

W literaturze często podaje się wskaźnik bazujący wyłącznie na liczbie osób
prowadzących działalność gospodarczą. Tak skonstruowana cecha nie powoduje jednak
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radykalnych zmian w postrzeganiu poziomu przedsiębiorczości i lokuje region poniŜej
średniej dla całego kraju.
Kwestia przedsiębiorczości została mocno zaakcentowana w Strategii Rozwoju
Województwa Opolskiego. Relatywnie niski poziom zatrudnienia i przedsiębiorczości uznany
został za słabe strony regionu, ale tradycje gospodarności, silne poczucie toŜsamości
regionalnej, mobilność przestrzenna ludności oraz potencjał i dynamiczny rozwój przemysłu
zaliczono do silnych stron obszaru. Rozwój przedsiębiorczości pobudzany moŜe być dzięki
wsparciu mikroprzedsiębiorstw i MSP (w tym rękodzieła i rzemiosła oraz postaw
przedsiębiorczych). Ponadto, promowanie przedsiębiorczości i pracy w miejscu zamieszkania
jest istotne dla migrantów i do stworzenia warunków do reemigracji. Konieczne jest wsparcie
systemu inkubacji przedsiębiorczości, głównie przez poradnictwo prawne, pomoc
organizacyjną i obsługę. Aby aktywizować gospodarczo region, naleŜy wdroŜyć zestaw
działań na rzecz wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, czemu sprzyjać ma kreowanie
podmiotów otoczenia biznesu oraz rozwój nowych form zatrudnienia. Działania te leŜą w
kompetencjach władz samorządowych, a ich efektem moŜe być powstanie wielu inicjatyw
lokalnych, które mogą przekształcić się m.in. w inicjatywy klastrowe [Klemens 2010, Klastry
jako…, za: Strategia Rozwoju Województwa…, s. 13, 22, 24, 35−36, 47−48, 56, 60].
Część gmin aktywnie działa na rzecz pobudzania przedsiębiorczości i pozytywnych
relacji z przedsiębiorcami [Klemens 2010, Klastry jako…]: organizacja wyjazdów lub spotkań
z przedsiębiorcami reprezentującymi partnerów zagranicznych mająca na celu wymianę
doświadczeń. Część przedstawicieli władz regularnie organizuje szkolenia dla osób chcących
podjąć działalność gospodarczą lub przekwalifikować się np. z branŜy rolnej do branŜy
usługowej. Najbardziej popularną tematyką szkoleń jest pozyskiwanie środków unijnych.
Niektóre urzędy organizują targi przedsiębiorczości, w tym międzynarodowe lub udostępniają
pomieszczenia na konferencje oraz organizują specjalne projekty rozwojowe. Innym
pomysłem jest ustanawianie własnych nagród dla aktywnych przedsiębiorców34.

Czynniki utrudniające rozwój przedsiębiorczości w regionie
W wielu badaniach wskazuje się, Ŝe wysokiej klasy kapitał ludzki jest niezmiernie
waŜną determinantą rozwoju regionu [Heffner, Klemens 2008, s. 147−156]. Wszelkie

34

Jak np. Niemodliński Sokół za przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze (Niemodlin); Nagroda Burmistrza
„Praszkowkie Koziołki” (Praszka); Laur Ziemi Strzeleckiej (Strzelce Opolskie); Rada Przedsiębiorcza
(Głubczyce).
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działania ukierunkowane na jego rozwój oraz na powstrzymanie fali migracji, głównie w
celach zarobkowych są uzasadnione. Wg badań ankietowych przeprowadzonych wśród
opolskich przedsiębiorców, podstawowym etapem tworzenia firmy, który sprawił szczególną
trudność jest właśnie dobór właściwych pracowników [Niedzielski, Heffner, Solga, Klemens
2008]35.
Migracja zarobkowa wykwalifikowanych zasobów pracy jest obecnie powaŜną barierą
w rozwoju lokalnym i regionalnym. Jest to problem dostrzegany zarówno przez samych
migrantów, jak równieŜ przez pracodawców i władze lokalne. Z badań wynika, Ŝe
permanentna migracja zarobkowa pociąga za sobą wysokie koszty społeczne: brak
zaangaŜowania migrantów w rozwój regionu, podwójne Ŝycie migrantów, rozbite rodziny,
rozwody, problemy wychowawcze z dziećmi, itp. [Heffner, Solga 2008]. Innymi,
wskazanymi przez przedsiębiorców czynnikami utrudniającymi prowadzenie działalności
gospodarczej były m.in.: skomplikowane procedury administracyjno-prawne, system
podatkowy, jakość obsługi w urzędach oraz procedury nabywania gruntów i nieruchomości.
Wskazują na nie często i inne opracowania.
Przedsiębiorczość w regionie jest w sporej mierze uzaleŜniona od atmosfery
aktywności, której sprzyja wykreowanie intencyjnego wizerunku miejsca, wyróŜniającego
gminę czy teŜ region z otoczenia. Wizerunek ten powinny budować władze samorządowe.
Sytuacja w zakresie poprawy przedsiębiorczości wymaga podjęcia intensywnych
działań aktywizujących mieszkańców, wdraŜania ułatwień dla przedsiębiorców juŜ
funkcjonujących oraz budowania klimatu przedsiębiorczości sprzyjającego przyciąganiu
inwestorów zewnętrznych.

2.4. Kluczowe branŜe
Analizując kwestię kluczowych branŜ woj. opolskiego posłuŜono się wynikami badań
uzyskanymi w projekcie Foresight dla województwa opolskiego dot. potencjału rozwojowego
branŜ (wykonany przez zespół ekspertów Politechniki Opolskiej), jak równieŜ wnioskami z
analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - Perspektywy rozwoju klastrów na
Opolszczyźnie dot. specjalizacji regionu przy uŜyciu m.in. współczynnika lokalizacji.

35

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród 146 przedsiębiorców działających na Opolszczyźnie.
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Z przeprowadzonych badań foresightowych dla woj. opolskiego wynika potencjał
rozwojowy poszczególnych

branŜ,

który rozumiany jest

jako

róŜnica

pomiędzy

prawdopodobieństwem dynamicznego rozwoju w okresie do 2020 roku a oceną jej znaczenia
w roku badawczym 2008. BranŜe, w których dystans pomiędzy aktualnym znaczeniem a
dynamicznym rozwojem jest największy to: gastronomia oraz baza turystyczna; usługi
komunalne oraz społeczne; usługi w zakresie transportu, gospodarki magazynowej i
łączności; usługi związane z obsługą nieruchomości oraz firm, jak równieŜ budownictwo i
usługi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej [Malik 2009, s. 128−129].
Analizując gospodarkę woj. opolskiego przy uŜyciu macierzy Boston Consulting
Group (BCG), wg kryterium duŜy/mały udział sekcji w gospodarce regionu oraz
wzrost/spadek udziału sekcji w gospodarce woj. opolskiego (kryterium odniesienia to
odpowiednie wskaźniki wartości dodanej brutto obliczone da całego kraju) w okresie 19952008, wyselekcjonowano cztery podstawowe grupy dziedzin gospodarki [Malik 2009, s. 131]:
Gwiazdy: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; produkcja
wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych; produkcja wyrobów z metali.
Dojne krowy: produkcja wyrobów chemicznych; handel i naprawy; budownictwo;
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; produkcja artykułów spoŜywczych i napojów.
Znaki zapytania: górnictwo i kopalnictwo; produkcja metali; produkcja drewna i
wyrobów z drewna oraz słomy i wikliny; produkcja masy włóknistej i papieru.
Psy: transport, gospodarka magazynowa i łączność; pośrednictwo finansowe.
Dodatkowo, wyodrębniono dość liczną grupę sekcji przedsiębiorstw, które nie dają się
jednoznacznie zakwalifikować do wymienionych grup wg klasyfikacji BCG:
- produkcja mebli,
- pozostała działalność produkcyjna,
- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep,
- produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych,
- produkcja maszyn i aparatury elektrycznej,
- działalność wydawnicza i poligrafia,
- produkcja maszyn i urządzeń,
- hotele i restauracje.
Dokonując analizy przesunięć udziałów branŜ gospodarki woj. opolskiego (Shift-share
analysis) w odniesieniu do gospodarki krajowej zdiagnozowano, które branŜe rozwijają się
pręŜnie i szybko, a które wskazują gorsze wartości wskaźników w regionie opolskim. Gdyby
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gospodarka Opolszczyzny rozwijała się w takim samym tempie jak gospodarka krajowa, to
łączna liczba podmiotów gospodarczych powinna wzrosnąć o 33.024, a wzrosła o 53.844
(61% ponad wartości oczekiwanej), co moŜna powiązać z ilościowym rozwojem m.in.
następujących branŜ [Adamska, Malik 2009, s. 137−154]:
- rolnictwo (wzrost o 2771 podmiotów zamiast oczekiwanych 798),
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (podwojenie liczby firm),
- pośrednictwo finansowe (siedmiokrotny wzrost liczebności podmiotów w stosunku do
oczekiwań),
- obsługa nieruchomości i firm (siedmiokrotnie większy wzrost niŜ proporcjonalnie w kraju).
W porównaniu z krajową tendencją zdecydowanie gorsze wartości odnotowano w
sekcjach: rybactwo, górnictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawy. W
kontekście ilości podmiotów gospodarczych wysoka konkurencyjność Opolszczyzny
charakteryzuje branŜe:
- handel i naprawy;
- obsługa nieruchomości i firm;
- budownictwo;
- przetwórstwo przemysłowe.
W 2007 r. IBnGR przeprowadził analizę z której wynika, Ŝe relatywna specjalizacja
regionu opolskiego dotyczyć moŜe 12 branŜ [Wyniki i analiza badań zaczerpnięta z:
Perspektywy rozwoju klastrów… 2007, s. 50−65]. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem
współczynnika lokalizacji, obliczonego na podstawie danych o liczbie pracujących
znajdującej się w bazie GUS (z danymi za 2005). Współczynnik lokalizacji ukazuje udział
danego sektora, w podziale na grupy PKD w zatrudnieniu regionu do udziału danego sektora
w zatrudnieniu w kraju. Zasadniczo zakłada się, Ŝe o specjalizacji w danej branŜy
(skupiskiem, koncentracją) moŜna mówić wówczas, gdy wartość współczynnika lokalizacji
przekracza poziom 1,25 (koncentracja w danej branŜy w regionie przekracza o 25 % średnią
krajową). Współczynnik ten bardzo często wykorzystywany jest w diagnozowaniu klastrów.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe współczynnik lokalizacji jako narzędzie badawcze cechuje
się równieŜ wadami. Analizę przeprowadza się na podstawie danych GUS, obejmujących
podmioty zatrudniające 10 i więcej pracowników, pomijając całkowicie przedsiębiorców
mikro, których liczba jest znacząca Perspektywy rozwoju klastrów… 2007, s. 59]. Analiza
współczynnika lokalizacji dokonana była w podziale na cztery agregaty: liczbę
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przedsiębiorstw, przychody ze sprzedaŜy, eksport oraz liczbę pracujących. Dodatkowo,
obliczono średnią arytmetyczną dla współczynników cząstkowych.

Tabela 2. Stopień specjalizacji – wysokość współczynnika lokalizacji/specjalizacji dla 2-cyfrowych sekcji PKD
w 2005 roku
PKD
NAZWA
LQ – współczynnik lokalizacji
LP
PS
EKS
LPR
śred.
01
Rolnictwo, łowiectwo i związane z nimi usługi
3,71
4,27
0,35
4,20
3,13
24
Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i
1,20
2,90
4,41
3,00
2,88
włókien sztucznych
14
Górnictwo
i
kopalnictwo
surowców
1,72
4,09
0,14
3,19
2,29
nieenergetycznych i niemetalicznych
28
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z
1,15
2,30
2,37
1,64
1,86
wyjątkiem maszyn i urządzeń
26
Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych
1,01
3,32
0,64
1,57
1,63
29
Produkcja maszyn i urządzeń
1,16
1,72
1,81
1,83
1,63
36
Produkcja mebli; produkcja biŜuterii, instrumentów
1,76
1,49
1,05
1,72
1,50
muzycznych, sprzętu sportowego, gier i zabawek
15
Produkcja artykułów spoŜywczych i napojów
0,97
1,43
1,64
1,28
1,33
41
Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody
1,71
1,37
0,00
1,50
1,14
45
Budownictwo
0,92
0,98
1,50
1,15
1,14
27
Produkcja metali
1,66
0,57
0,38
1,74
1,09
90
Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi
1,41
1,33
0,00
1,38
1,03
sanitarne i pokrewne
19
Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja
0,56
1,52
0,75
1,29
1,03
skórzanych toreb, wyrobów rymarskich, uprzęŜy i
obuwia
60
Transport lądowy; transport rurociągami
1,32
0,78
0,46
0,65
0,80
74
Działalność usługowa, związana z prowadzeniem
0,51
0,45
1,27
0,84
0,77
interesów
70
Obsługa nieruchomości
0,87
0,86
0,47
0,82
0,76
51
Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu
0,79
0,62
0,95
0,63
0,75
pojazdami mechanicznymi i motocyklami
33
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych
0,91
0,86
0,22
0,95
0,74
i optycznych, zegarów i zegarków
63
Usługi pomocnicze dla transportu; agencje
0,50
0,94
0,72
0,70
0,71
turystyczne
92
Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
1,21
0,93
0,00
0,62
0,69
25
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
0,66
0,74
0,72
0,63
0,69
85
Ochrona zdrowia i opieka socjalna
0,88
0,87
0,00
0,91
0,67
18
Produkcja odzieŜy; wyprawianie i barwienie skór
0,81
0,49
0,58
0,63
0,63
futerkowych
52
Handel detaliczny, bez sprzedaŜy pojazdów
1,07
0,64
0,00
0,62
0,58
mechanicznych;
naprawy
artykułów uŜytku
osobistego i domowego
31
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej
0,72
0,32
0,14
0,84
0,51
72

Informatyka i działalność pokrewna

0,46

0,12

0,00

0,28

0,22

Źródło: opracowanie własne IBnGR na podstawie danych GUS; gdzie LP- liczba przedsiębiorstw, PS –
produkcja sprzedana (przychody ze sprzedaŜy), EKS – eksport, LPR – liczba pracujących. Opublikowano w:
Perspektywy rozwoju klastrów na Opolszczyźnie, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, Opole 2007, s. 52.
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Klasyczny współczynnik
koncentrację

w

trzech

lokalizacji

branŜach:

(mierzony liczbą

rolnictwo,

górnictwo

i

pracujących) wskazał
kopalnictwo

surowców

nieenergetycznych i niemetalicznych oraz produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i
włókien sztucznych. Ponadto, ponadprzeciętne wartości przyjmuje dla kolejnych 9 branŜ
(zob. tab. 2).
Przy uwzględnieniu liczby przedsiębiorstw, duŜe skupisko tworzą firmy działające w
sektorze rolnictwa, a znacząca jest liczba firm działających w dalszych 6 branŜach.
Koncentracja przedsiębiorstw ze względu na przychody ze sprzedaŜy odnotowana
została w pięciu branŜach: rolnictwo; górnictwo i kopalnictwo surowców nieenergetycznych i
niemetalicznych; produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych; produkcja chemikaliów,
wyrobów chemicznych i włókien sztucznych oraz produkcja metalowych wyrobów
gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń. Ponadto, wysokie przychody ze sprzedaŜy
wskazać moŜna w kolejnych sześciu sekcjach PKD.
Współczynnik specjalizacji dla eksportu, wskazuje Ŝe region opolski przekracza
wartość średnią dla Polski w sześciu grupach PKD, z czego w sposób znaczący w produkcji
chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych oraz produkcji metalowych
wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń.
Średnia arytmetyczna z czterech cząstkowych współczynników lokalizacji wskazuje
na specjalizację regionu opolskiego (w porównaniu z gospodarka ogółem we wszystkich
województwach) w ośmiu grupach PKD, a w szczególności w: rolnictwie; produkcji
chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych, górnictwie i kopalnictwie
surowców nieenergetycznych i niemetalicznych oraz produkcji metalowych wyrobów
gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń [Klemens 2010, Tradycja wytwarzania…].
Jeśli PKD zanalizować bardziej szczegółowo, to wyniki są nieco odmienne, co w
efekcie prowadzi do wyodrębnienia grupy potencjalnych klastrów na Opolszczyźnie:
budowlany, rolno-spoŜywczy, maszynowo-narzędziowy, drzewno-meblowy, chemiczny,
metalowy, logistyczny, energetyczny, pojazdów mechanicznych oraz włókienniczoodzieŜowy, turystyki i rozrywki oraz badawczo-rozwojowy [Perspektywy rozwoju klastrów…
2007, s. 63−65]. Jeśli wskazane dziedziny traktować jako „lokomotywy” rozwoju regionu, to
inicjatywy w tych branŜach powinny być znacząco wspierane przez administrację publiczną.
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2.5. Kapitał społeczny
Pojecie kapitału społecznego jest zwykle rozumiane jako zestaw norm i zaleŜności w
grupie społecznej lub społeczności, tworzących sieci wzajemnego zaufania i lojalności oraz
horyzontalne powiązania róŜnego typu. Kapitał społeczny jest umiejętnością współdziałania
w obrębie grup i organizacji róŜnych poziomów hierarchicznych w celu realizacji własnych
interesów, co czyni go niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego.
Kwestia kapitału społecznego w polskich regionach poddawana jest stosunkowo
regularnym ocenom. Opolszczyznę cechuje średni poziom tego czynnika, głównie ze względu
na bardzo niskie wskaźniki zaufania społecznego [Działek 2008, s. 127−143]. Aby pobudzać
kapitał społeczny wykorzystuje się szereg narzędzi, z których szczególnego znaczenia nabrały
programy i działania aktywizujące społeczności wiejskie, przede wszystkim powszechny w
woj. opolskim program Odnowy Wsi [Wilczyński 2004], który jest największym i najdłuŜej
działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce. Stawiając
na kapitał ludzki i społeczny wsi stał się on podmiotem i siłą napędową rozwoju lokalnych
społeczności wiejskich oraz czynnikiem integrującym ich członków [Samoorganizacja w
społecznościach… 2002]. Podobną rolę odgrywa np. projekt „Wioska internetowa”.
Z kolei, przy okazji corocznych badań nad atrakcyjnością inwestycyjną regionu
prowadzonych przez IBnGR oceniono, Ŝe pod względem infrastruktury społecznej
(charakteryzowanej m.in. przez składowe kapitału społecznego - aktywność lokalnych
środowisk kulturalnych, liczby występów itp.) region opolski wypada słabo (14. lokata),
zwłaszcza na tle regionów ościennych (woj. śląskie 1. a dolnośląskie 3. lokata)36.

36

Całość opracowano na podstawie: Heffner, Klemens 2011.
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Mapa 5. Wartość punktowa ogólnego indeksu dla obszaru „Kapitał ludzki i rynek pracy”
Źródło: Foresight Regionalny. Raport z przeprowadzonych badań… 2008.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego podejmuje szereg innych działań,
których celem jest wspieranie potencjału ludzkiego i jego aktywizacja w regionie37.
Wymienić tu moŜna m.in.: Tradycyjny Produkt Opolszczyzny, Dziedzictwo Kulinarne
Opolskie, „Opolskie – tutaj zamieszkam”, „Opolskie – tutaj zostaję”, „Opolska Marka”. W
większości przypadków są to działania podejmowane w ramach strategii marketingowej
„Opolskie kwitnące” [Klemens 2010, Tradycja wytwarzania…].
Badaniach w urzędach gminnych regionu wskazują, Ŝe władze lokalne równieŜ
czynnie uczestniczą w aktywizacji zarówno gospodarczej, jak i społecznej mieszkańców.
Podkreślają zgodnie, Ŝe więcej narzędzi mogą wykorzystać w aktywizacji dla działań
społecznych, aniŜeli przedsiębiorczych, stąd praktycznie wszyscy przedstawiciele władz
lokalnych wskazali na działania w tym zakresie w pierwszym aspekcie, a zdecydowana
większość (86 %) na pobudzanie w drugim aspekcie [Klemens 2010, Klastry jako…].
Mieszkańcy obszarów wiejskich bardzo aktywnie uczestniczą np. w programie Odnowa Wsi,
LEADER, kołach gospodyń wiejskich, zespołach sportowych, ochotniczych straŜach
poŜarnych, jednostkach Caritas, a nawet w uniwersytetach trzeciego wieku. Ponadto,
zakładają stowarzyszenia i kluby (np. Klub Inteligencji Twórczej, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Brzegu, Towarzystwo Rozwoju Wsi w Cisku), organizują doŜynki, przeglądy
artystyczne, we własnym zakresie zapewniają świetlice dla dzieci w czasie ferii (Dobrzeń
37

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl.
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Wielki). Niektóre z organizowanych imprez mają charakter międzynarodowy, np.:
Międzynarodowy Przegląd Filmów NiezaleŜnych PUBLICYSTYKA (Kędzierzyn-Koźle) lub
Międzynarodowe Zawody Drwali (Rudniki). Na obszarach wiejskich pręŜnie działa
Towarzystwo Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Związek Wędkarski, Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych. Ta aktywność dostrzegalna jest lokalnie. Niestety, bardzo
słabo przekłada się ta działalność na wzrost przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.
Analiza porównawcza danych dotycząca liczby mieszkańców przypadających na
organizację pozarządową (NGO) w regionie ujawniła, Ŝe woj. opolskie naleŜy do grupy
regionów o średniej aktywności w tym zakresie38. W ogólnopolskiej bazie organizacji
pozarządowych umieszczono 3140 jednostek z woj. opolskiego (średnio na jedną organizację
przypada 328 mieszkańców).
NajwyŜsze pozycje w rankingu zajmują takie województwa jak: mazowieckie (19352
NGO; 269 mieszkańców na 1 NGO), warmińsko-mazurskie (4862 NGO; 294/NGO),
dolnośląskie (9507 NGO; 302/NGO), lubuskie (3319 NGO; 304/NGO), pomorskie (7253
NGO; 307/NGO), lubelskie (6951 NGO; 311/NGO), zachodniopomorskie (5416 NGO;
312/NGO), wielkopolskie (10550 NGO; 322/NGO) podkarpackie (6443 NGO; 327/NGO).
Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja takich województw jak: śląskie (10633
NGO, średnio 436 mieszkańców na 1 NGO), świętokrzyskie (3434 NGO; 371/NGO),
kujawsko-pomorskie (5757 NGO; 359/NGO) łódzkie (7274 NGO; 350/NGO), podlaskie
(3538 NGO; 337/NGO), małopolskie (9785 NGO; 335/NGO)39. Mała liczba m.in.
stowarzyszeń wynikać moŜe z problemów proceduralnych związanych z rejestracją. W
sytuacji, gdy zarówno starostwo powiatowe, jak teŜ Krajowy Rejestr Sądowy mogą
wielokrotnie odsyłać propozycję statutu do poprawy, prosta i z załoŜenia bezproblemowa
rejestracja moŜe się ciągnąć przez długie miesiące. Mniej zmotywowani mieszkańcy mogą
nie podjąć kolejnej próby rejestracji oraz aktywnego działania.
Przeprowadzone w 2009 r. badanie intensywności współpracy urzędów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi (tzw. indeks „Partnerski samorząd”) ujawniło, Ŝe
woj. opolskie plasuje się w czołówce krajowej (2 lokata ze współczynnikiem 2,46), tuŜ za
woj. śląskim (współczynnik 2,63) i przed woj. dolnośląskim (współczynnik 2,40)40.
38

www.ngo.pl (dostęp 27.02.2011).
www.ngo.pl oraz www.stat.gov.pl Bank Danych Lokalnych (dostęp 27.02.2011).
40
Indeks „Partnerski samorząd” to autorskie przedsięwzięcie Stowarzyszenia Klon/Jawor. Opracowano go na
podstawie danych z „Monitoringu współpracy między organizacjami i samorządem” - badania realizowanego
wspólnie przez Klon/Jawor i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W badaniu tym urzędy administracji
publicznej proszone są o informację o swojej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie tych
39
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Inna aktywność zasobów ludzkich - mierzoną frekwencją w wyborach (w tym
przypadku prezydenckich) plasuje region opolski w grupie województw o najniŜszym udziale
ludności w głosowaniu. Z frekwencją wynoszącą 46,7 % Opolszczyzna osiągnęła najgorszy
wynik w kraju. Dla porównania – najwyŜszą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim
(61,6 %)41. Na tak niski poziom wskaźnika oddziałuje przede wszystkim duŜa liczba
migrantów, którzy występują w oficjalnych statystykach, ale faktycznie nie przebywają w
kraju. Inaczej mówiąc niska frekwencja wyborcza w regionie opolskim nie jest jednoznaczna
z pasywnością społeczną mieszkańców regionu [Berlińska 1999].
Generalnie, sytuacja w zakresie kapitału społecznego nie przedstawia się najlepiej i
wymaga podjęcia intensywnych działań ze strony administracji publicznej oraz sfery B+R i
wspierającej przedsiębiorczość. Wzajemne zaufanie i koopetycja pomiędzy przedsiębiorcami
oraz aktywni mieszkańcy mogą być szansą na rozwój gospodarczy regionu.

2.6. Innowacyjność
2.6.1. Potencjał innowacyjny

Jednym

z

bardziej

istotnych

czynników

determinujących

poziom

rozwoju

gospodarczego jest działalność innowacyjna, którą traktuje się jako jedno z najwaŜniejszych
uwarunkowań wzrostu i konkurencyjności regionalnych gospodarek.
OCRG przeprowadziło w 2009 roku badania dot. stanu innowacyjności opolskich
MSP pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Wyniki przeprowadzonych badań
potwierdzają, Ŝe wśród opolskich przedsiębiorstw istnieje stosunkowo niska liczba
przedsiębiorstw

dysponujących

wysokim

potencjałem

innowacyjnym

[Badanie

innowacyjności… 2009]42. Ponad 60% badanych przedsiębiorstw deklaruje brak aktywności
w podejmowaniu działań innowacyjnych lub nie ma świadomości takich działań w ich

danych opracowywane są cząstkowe oceny współpracy, dotyczące 4 waŜnych wymiarów relacji między
organizacjami i samorządem: opracowywania tzw. programów współpracy z organizacjami, współpracy
finansowej, wsparcia pozafinansowego oraz partnerstwa w realizacji wspólnych przedsięwzięć lub
konsultowaniu decyzji władz lokalnych. W kaŜdym z tych wymiarów jednostki samorządu terytorialnego mogą
zdobyć określoną liczbę punktów - max 5. Źródło: http://www.mojapolis.pl/ (dostęp 21.04.2011).
41
http://www.prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN/F/index.htm (dostęp 26.02.2011).
42
Badanie przeprowadzono na próbie 1354 przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze woj. opolskiego
zatrudniających średniorocznie powyŜej 4 pracowników, przy wykluczeniu firm handlowych i małych zakładów
rzemieślniczych (625 mikroprzedsiębiorstw, 500 małych przedsiębiorstw, 206 średnich i 23 duŜych
przedsiębiorstw).
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przedsiębiorstwach. NaleŜy podkreślić, Ŝe im większe przedsiębiorstwo tym większą liczbę
innowacji wdraŜa/deklaruje.
Spośród przedsiębiorstw, które wdroŜyły innowacje przedsiębiorstwa mikro
najczęściej deklarują wprowadzenie nowych produktów i usług; udoskonalenie właściwości
oferowanych produktów i usług oraz udoskonalenie technologii bądź procesu produkcyjnego
lub świadczenia usług. Przedsiębiorstwa małe preferują innowacje w kategoriach:
wprowadzenie nowych produktów i usług; inwestycje w park maszynowy lub linie
produkcyjne; udoskonalenie właściwości oferowanych produktów i usług oraz udoskonalenie
technologii bądź procesu produkcyjnego lub świadczenia usług. Przedsiębiorstwa średnie
inwestują w innowacje w zakresie udoskonalenia technologii bądź procesu produkcyjnego lub
świadczenia usług, w park maszynowy lub linie produkcyjne oraz wprowadzenie nowych
produktów i usług. Natomiast duŜe przedsiębiorstwa wdraŜają innowacje obejmujące
inwestycje w park maszynowy lub linie produkcyjne, wprowadzenie nowych produktów i
usług, udoskonalenie właściwości oferowanych produktów i usług oraz udoskonalanie
technologii bądź procesu produkcyjnego lub świadczenia usług [Badanie innowacyjności…
2009, s. 41].
Najczęściej podawanym powodem wdraŜania innowacji w przedsiębiorstwie jest chęć
zdobycia nowych klientów, dorównanie konkurencji, zdobycie nowego rynku oraz poprawa
sytuacji finansowej firmy. Wśród najczęściej podawanych efektów planowanych innowacji
przedsiębiorcy podają: zwiększenie asortymentu produktów/usług, wzrost konkurencyjności
firmy, zwiększenie wydajności pracy, otwarcie nowych rynków i zwiększenie zatrudnienia.
NaleŜy podkreślić znaczenie uczestnictwa w szkoleniach z zakresu innowacyjności, które
przekładają się na ich wdraŜanie w przedsiębiorstwach (70% przedsiębiorstw, które wdroŜyły
innowacyjne rozwiązania uczestniczyła w przeciągu 3 lat w tego typu szkoleniach) [Badanie
innowacyjności… 2009, s. 54−55].

Innowacyjność sektora przemysłu [Raport o sytuacji… 2011]
W 2008 roku wartość nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach
przemysłowych43 w woj. opolskim wyniosła 310,7 mln złotych, co stanowiło zaledwie ponad
1% nakładów ogółem w kraju. Woj. opolskie charakteryzuje się bardzo niskim udziałem
produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych44 w produkcji sprzedanej
43
44

Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Wprowadzonych na rynek w latach 2006-2008.
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wyrobów ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych (9,0% wobec 15,8% średnio w
kraju).
Rosnąca

konkurencyjność

regionalnych

gospodarek

oraz

postęp

techniczny

wymuszają konieczność wdraŜania innowacji i nowych technologii. W latach 2006–2008
prawie 30% przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło innowacje produktowe, w tym
prawie 20% stanowiły produkty nowe dla rynku (wobec 17,2% średnio w kraju), ok. 31%
przedsiębiorstw wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone procesy (podobny odsetek
notowano średnio w kraju).
W

latach

2006–2007,

w

strukturze

produkcji

sprzedanej

przetwórstwa

przemysłowego, wg klasyfikacji opracowanej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD), produkcja wysokiej i średniowysokiej techniki, uznawanej za jeden z
podstawowych wskaźników nowoczesności gospodarki, stanowiła łącznie ponad 32%.
Produkcja sprzedana techniki średnioniskiej wyniosła 42%, a niskiej – 25%. Udział produkcji
wysokiej techniki stanowił zaledwie 0,7%45. Biorąc pod uwagę kryterium poziomu techniki,
stopień innowacyjności opolskiego przemysłu – sektora o istotnym znaczeniu dla rozwoju
regionalnej gospodarki – naleŜy ocenić jako niewystarczający.
Zasadniczo potencjał innowacyjny regionu opolskiego jest bardzo niski i wymaga
podjęcia intensywnych działań zarówno w sferze publicznej jak i w sektorze prywatnym, a w
układzie Polski zachodniej przede wszystkim wspomagania przedsięwzięć inicjujących
zbliŜenie z ośrodkami innowacyjności i przedsiębiorczości w Wrocławiu, Poznaniu i
Szczecinie.
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W przemyśle wysokiej techniki funkcjonują podmioty produkujące m.in. wyroby farmaceutyczne, maszyny
biurowe i komputery, sprzęt i urządzenia radiowe, telewizyjne i telekomunikacyjne, instrumenty medyczne,
precyzyjne i optyczne, zegary i zegarki.
W przemyśle średniowysokiej techniki funkcjonują podmioty produkujące lokomotywy kolejowe i tramwajowe
oraz tabor kolejowy i tramwajowy, motocykle i rowery, pozostały sprzęt transportowy, wyroby chemiczne za
wyjątkiem produkcji wyrobów farmaceutycznych, maszyny i urządzenia, maszyny i aparaturę elektryczną,
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy.
W przemyśle średnioniskiej techniki funkcjonują podmioty produkujące koks, produkty rafinacji ropy i paliw
jądrowych, wyroby gumowe i z tworzyw gumowych, produkujące wyroby z pozostałych wyrobów
niemetalicznych, metale, produkujące i naprawiające statki i łodzie.
W przemyśle niskiej techniki funkcjonują podmioty produkujące artykuły spoŜywcze, napoje i wyroby
tytoniowe, wyroby włókiennicze i odzieŜ, skóry wyprawione i wyroby ze skór wyprawionych, drewno i wyroby
z drewna, produkujące masę włóknistą, papier oraz wyroby z papieru, prowadzące działalność publikacyjną i
poligraficzną.
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2.6.2. Potencjał badawczo-rozwojowy

Bardzo waŜną rolę w zakresie innowacji odgrywają podmioty sfery badawczorozwojowej. W zakresie powiązań sfery B+R z przemysłem problemem regionu opolskiego
jest niska konkurencyjność regionalnej oferty naukowo-badawczej oraz niezadowalający
poziom współpracy instytucji sektora B+R z przedsiębiorcami. Zbyt niski jest teŜ udział firm
podejmujących współpracę z instytucjami sektora B+R, a najczęstszą formą współpracy tych
jednostek są szkolenia, konsultacje i doradztwo [Stan innowacyjności… 2006]. W 2008 roku
w sferze B+R regionu funkcjonowało 16 jednostek, co stanowiło niespełna 1,5% wszystkich
podmiotów tego sektora w Polsce. Jednostki te zatrudniały 912 osób (ponad 1% udział
opolskiego w ogólnej liczbie pracujących w B+R w Polsce) [Raport o sytuacji… 2011].
Region dysponuje znikomą bazą w zakresie prowadzenia badań naukowych i ich
wykorzystania, w sumie funkcjonują zaledwie trzy placówki naukowo-badawcze, z których
dwie mają siedziby w woj. opolskim46:
- Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, jest jedynym instytutem,
który od kilku dekad prowadzi regularne, interdyscyplinarne badania społeczeństwa i
współczesnej historii całego Śląska, w tym zwłaszcza woj. opolskiego;
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział InŜynierii Materiałowej,
Procesowej i Środowiska w Opolu, który prowadzi badania nad istniejącymi oraz
powstającymi wyrobami i technologiami w zakresie mineralnych materiałów budowlanych,
zajmuje się równieŜ racjonalizacją gospodarki paliwowo-energetycznej, ochroną środowiska,
certyfikacją, atestacją, doradztwem technicznym, niestety jego siedziba, po konsolidacji w
branŜy, została przeniesiona do Warszawy;
- Instytut CięŜkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, który
prowadzi badania skupiające się na chemicznej przeróbce surowców i półproduktów dla
przemysłu tworzyw sztucznych i włókien.
Znaczącą rolę w procesie tworzenia i przekazywania wiedzy odgrywają uczelnie
wyŜsze. W działalności B+R w 2009 r. zatrudnionych było łącznie 1.476 osób, z czego
pracowników naukowo-badawczych było 1.247 (w przemyśle 48, w szkolnictwie wyŜsze
1.199).
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http://regiony.poland.gov.pl/opolskie/Nauka,i,kultura,115.html (dostęp 21.04.2011).
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Jeśli chodzi o transfer wiedzy i innowacji z nauki do biznesu, to w regionie opolskim
stosunkowo dobrze rozbudowany jest sektor szkoleń realizowanych przez wiele jednostek,
m.in.:
- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej47;
- Opolski Park Naukowo-Technologiczny48;
- Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego49;
- Opolski Park Naukowo–Technologiczny Sp. z o.o. wraz z partnerem zagranicznym
Technologie-und Gründerzentrum Bautzen GmbH50.
Z przeprowadzonej przez OCRG oceny innowacyjności instytucji naukowobadawczych na Opolszczyźnie wynika, Ŝe głównymi przeszkodami na drodze do
komercjalizacji wyników badań są względy finansowe, prawne, brak tradycji współpracy z
prywatnymi firmami, brak zainteresowania inwestorów pracą naukową oraz brak osób
pomagających w komercjalizacji [Badanie innowacyjności… 2009, s. 70]51.
Niewielka liczba instytucji naukowo-badawczych w woj. opolskim przekłada się na
bardzo niski poziom nakładów na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca w woj.
opolskim (15 miejsce). W 2008 r. ich wartość wyniosła 39 zł wobec 202 zł średnio w Polsce.
W roku 2009 r. nakłady na działalność B+R wyniosły 68,4 mln zł (daje to wynik 66 zł na
mieszkańca, przy średniej krajowej 238 zł), co w dalszym ciągu plasuje region bardzo nisko
(13 pozycja) i moŜna tą sytuację zinterpretować jako jeden z powodów słabszego i
wolniejszego tempa rozwoju regionu (nakłady na działalność B+R rosną równieŜ znacznie
wolniej niŜ średnio w kraju). Jak się wydaje to właśnie w sferze nauki i badań w regionie,
konieczne są zdecydowane działania intensyfikujące aktywność środowisk naukowobadawczych, wzmacniające powiązania z biznesem oraz umoŜliwiające transfer osób i
instytucji, które inicjowałyby poŜądane kierunki rozwoju potencjału ludzkiego i
organizacyjnego w woj. Opolskim. W tej sytuacji potrzebne jest znaczne i powaŜne wsparcie
sektora nauki, tak by przynajmniej zacząć się zbliŜać do średniego poziomu w Polsce (wykres
10).
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www.inkubator.po.opole.pl (dostęp 26.04.2011).
http://www.spinoff.uni.opole.pl/show.php?id=8&lang=pl&m=1 (dostęp 26.04.2011).
49
www.inkubator.uni.opole.pl (dostęp 26.04.2011).
50
http://opnt.pl/pl/aktualnosci/trwa-rekrutacja-od-nauki-do-biznesu-spin-2/ (dostęp 26.04.2011).
51
W badaniu uczestniczyli przedstawiciele: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu CięŜkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia” oraz Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych, Oddział InŜynierii
Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu.
48

52

202,1
Polska

200
150

opolskie

175,1
154,6

146,0

135,0
118,0

119,0

28,0

27,0

28,0

27,0

2002

2003

2004

2005

100

50

34,9

39,1

35,0

0
2006

Wykres 10. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową
w woj. opolskim i w Polsce w latach 2002-2008 (w zł).
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Woj. opolskie charakteryzuje się równieŜ jedną z niŜszych w kraju relacją nakładów
na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do produktu krajowego brutto, która w 2007
roku wyniosła ponad 0,1% wobec 0,6% średnio w Polsce (14 miejsce). Relacja ta traktowana
jest często jako uniwersalny wskaźnik dla oceny regionalnej innowacyjności i wypada dla
woj. opolskiego bardzo niekorzystnie (wykres 11) [Raport o sytuacji… 2011, za:
Dziemianowicz, Łukomska, Górska, Pawluczuk 2009, s. 16].
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Wykres 11. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do produktu krajowego brutto w woj.
opolskim i w Polsce w latach 2002-2007 (w %).
Źródło: opracowanie własne UMWO

Zdecydowana większość przedsiębiorstw Opolszczyzny nie jest zainteresowana
prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych (ponad 86%). Spośród przedsiębiorstw, które
podejmują się prac badawczo-rozwojowych około 1/3 korzysta z własnego zaplecza B+R,
natomiast około 17% posiada zaplecze B+R i jednocześnie korzysta z bazy innych instytucji.
WdraŜanie innowacji w jednostkach gospodarczych jest silnie skorelowane z posiadaniem
bazy B+R (ponad 50% respondentów potwierdziło, Ŝe wprowadzenie innowacji stanowiło
efekt prac badawczo-rozwojowych) [Badanie innowacyjności… 2009, s. 42].
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Sfera badawczo-rozwojowa w regionie opolskim wymaga dokapitalizowania,
wsparcia organizacyjnego i posunięć, które działałyby w sposób zachęcający. Konieczne jest
zwiększenie aktywności inwestycyjnej sektora przedsiębiorczości w sferze innowacji.
Zdecydowanie niewystarczający jest potencjał instytucji wspierających rozwój innowacji i
transfer wiedzy w regionie. Wskazana grupa czynników stanowi o niskim poziomie
innowacyjności gospodarki woj. opolskiego [Raport o sytuacji… 2011].
Sytuacja wymaga podjęcia intensywnych działań aktywizujących sektor B+R
(instytuty naukowo-badawcze, jednostki rozwojowe na uczelniach, w przedsiębiorstwach,
inicjatywy klastrowe, itd.)., w kontekście Polski zachodniej przyciągających instytucje
naukowe i badawcze do aglomeracji opolskiej.

2.6.3 Potencjał instytucjonalny otoczenia przedsiębiorczości

W regionie opolskim funkcjonuje szereg instytucji otoczenia przedsiębiorczości, które
pełnią róŜne funkcje związane z wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu działalności
gospodarczej.
Badanie dot. potencjału instytucji pośredniczących i wspierających działalność
innowacyjną, zaliczanych do sektora otoczenia biznesu [wyniki badań patrz: Stan
innowacyjności… 2007, s. 83−150] wykazało, Ŝe główny deklarowany rodzaj działalności
jednostek otoczenia biznesu (27 instytucji) to: pomoc dla przedsiębiorców (doradztwo i
konsulting, organizacja szkoleń, wyjazdów na targi itp.), działania słuŜące rozwojowi
gospodarczemu, wspieranie klastrów, pomoc prawna, udzielanie poręczeń kredytowych i
poŜyczek dla MSP, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. Jedynie dwie jednostki
wskazały na propagowanie innowacyjności i transfer wiedzy z nauki do przedsiębiorstw.
Instytucje te największe obroty wypracowują w samym regionie (84%), obszar Śląska
wskazało 8% instytucji, rynek krajowy i inne kraje UE (po 4%). Do największych odbiorców
usług instytucji otoczenia biznesu zaliczyć moŜna mikroprzedsiębiorstwa i małe
przedsiębiorstwa krajowe (średnia ranga 2,5252), średnie przedsiębiorstwa krajowe (ranga
1,37), osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą (ranga 0,48) i administracja
samorządowa (ranga 0,44).
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W sytuacji gdy rangi przyznawane są w skali od 0 do 3, gdzie 3 oznacza najwaŜniejszego odbiorcę usług, a 0
oznacza, Ŝe dany odbiorca nie naleŜy do trzech głównych odbiorców.
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Jednostki te zatrudniają głównie kadry doradcze zajmujące się funduszami UE,
finansowe/księgowe, konsultantów i szkoleniowców. Liczba specjalistów ds. wdraŜania
innowacji i transferu technologii jest bardzo mała i wymaga uzupełnienia. Blisko 100%
kierownictwa

instytucji

posiada

wykształcenie

wyŜsze,

a

wśród

pracowników

merytorycznych około 80%. Blisko 100% instytucji deklaruje, Ŝe ułatwia swoim
pracownikom szkolenie i dokształcanie się (przekazywanie informacji o szkoleniach, zgoda
na szkolenia w godzinach pracy, finansowanie szkoleń i kursów organizowanych w
godzinach pracy).
Jedną z licznych grup instytucji otoczenia przedsiębiorczości w regionie opolskim
stanowią inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie), które jako zorganizowane
kompleksy gospodarcze posiadają ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i
średnie firmy. Ich funkcjonowanie jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju
nowopowstałych firm w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego działania na
rynku oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez53:
−

dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą;

−

usługi wspierające biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne,

patentowe, organizacyjne i technologiczne;
−

pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych;

−

tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania działalności gospodarczej i

realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne;
−

kontakty z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.

Tabela 3. Zestawienie funkcjonujących inkubatorów przedsiębiorczości w woj. opolskim

Nazwa jednostki

Lokalizacja

Inkubator Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości
Namysłowski Inkubator Przedsiębiorczości przy Namysłowskim Stowarzyszeniu
Inicjatyw Gospodarczych
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Ekonomicznym w Opolu
WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.

Do

instytucji

wspierających

przedsiębiorczość

zaliczają

Opole
Namysłów
Opole
Opole
Opole

się

równieŜ

parki

przemysłowe i technologiczne. Park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości
(przynajmniej

jedna

z

nich

cechuje

się

infrastrukturą

techniczną

pozostałą

po

restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy), utworzony na podstawie umowy
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http://ocrg.opolskie.pl/a/10/Inkubatory_przedsi%C4%99biorczosci (dostęp 20.04.2011).
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cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający
moŜliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i
średnim. Natomiast park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z
infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii
pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są
przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w
tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników
badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a takŜe stwarzający tym
przedsiębiorcom moŜliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z
nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych54. W woj. opolskim działa
Opolski Park Naukowo Technologiczny (OPNT)55 oraz Kędzierzyńsko-Kozielski Park
Przemysłowy (KKPP)56.
Niezwykle istotną rolę we wspieraniu przedsiębiorczości w regionie odgrywa
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, które jest jednostką budŜetową Samorządu
Województwa Opolskiego. Realizuje zadania związane z polityką rozwoju woj. opolskiego,
na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,
kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu
konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na
rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego
i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych57.
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http://ocrg.opolskie.pl/ (dostęp 20.04.2011).
http://opnt.pl/pl/ (dostęp 20.04.2011).
56
http://www.kkpp.pl/ (dostęp 20.04.2011).
57
http://ocrg.opolskie.pl/index (dostęp 30.04.2011).
55

56

Mapa 7 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w woj. opolskim
Źródło: Opracowanie UMWO na podstawie: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010,
PARP, Warszawa 2010 oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, UMWO,
Opole 2010.

Działające od kilku lat przy OCRG - Opolskie Centrum Obsługi Inwestora rozszerzyło
zakres swojej działalności i od kwietnia 2011 r. zmieniło nazwę na Opolskie Centrum Obsługi
Inwestora i Eksportera (dalej COIE). Ta ostatnia inicjatywa powstała w ramach rządowego
programu inicjującego ich tworzenie we wszystkich regionach, w oparciu o jednolite
standardy świadczenia usług. Jest to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców
zainteresowanych inwestowaniem, które dysponuje największą w regionie bazą atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych oraz bogatą ofertę nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje58.
PręŜnie działają równieŜ izby gospodarcze: Izba Gospodarcza „Śląsk”59, Opolska Izba
Gospodarcza60 oraz Nyska Regionalna Izba Gospodarcza61. Ich głównym zadaniem jest
wspieranie rozwoju gospodarczego regionu i tworzenie klimatu sprzyjającego rozwoju
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http://ocrg.opolskie.pl/index (dostęp 29.04.2011).
http://www.igsilesia.pl/# (dostęp 28.04.2011).
60
http://www.oig.opole.pl/ (dostęp 01.04.2011).
61
http://www.nrig.pl/ (dostęp 01.04.2011).
59
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przedsiębiorczości, a oferta dotyczy głównie szkoleń i warsztatów, wspierania powiązań
kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami, organizacji wyjazdów studyjnych i współpracy
międzynarodowej. W regionie działa równieŜ Kongregacja Przemysłowo-Handlowa
(Ogólnopolska Izba Gospodarcza)62 oraz Związek Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny
będący członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan63.
Izba Rzemieślnicza jest organizacją samorządową o charakterze społecznozawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne
organizacje. Izba Rzemieślnicza w Opolu jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i
współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Izba zrzesza organizacje64
w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Brzegu, Oleśnie oraz w Kluczborku,
Krapkowicach, Namysłowie i Grodkowie, a takŜe w Nysie i w Prudniku.
Instytucją udzielającą szerokiego spektrum wsparcia dla przedsiębiorców jest
Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie, oddział w Opolu. Zrzesza ona m.in.:
inŜynierów i techników (budownictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu materiałów
budowlanych, komunikacji, mechaników polskich, rolnictwa, sanitarnych, przemysłu
spoŜywczego, włókienników, poŜarnictwa), geodetów, elektryków65. Jej działalność
skierowana jest więc do przedstawicieli konkretnych branŜ.
Wsparcia finansowego udzielają: Fundusz Mikro Sp. z o.o. w Warszawie/Odział w
Opolu; Regionalny Fundusz PoŜyczkowy w Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania
Inicjatyw Lokalnych; Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Opole.
Niewątpliwie do aktywnych fundacji działających w regionie opolskim zaliczyć
moŜna Fundację Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Zgodnie ze statutem,
celem jej działania jest wspieranie lub uczestniczenie w działaniach na rzecz rozwoju Śląska
oraz inicjatyw lokalnych we wszystkich dziedzinach Ŝycia społecznego, a w szczególności
takich jak gospodarka w zakresie przedsięwzięć w przemyśle, infrastrukturze komunalnej,
rzemiośle, handlu, usługach i rolnictwie, z preferencją dla małych i średnich, a zwłaszcza
rodzinnych przedsiębiorstw, a takŜe opieka i pomoc społeczna, kultura i sztuka66.
Przedsiębiorcom z branŜy rolnej wsparcia udzielają: Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Izba Rolnicza w Opolu oraz Związek Śląskich Rolników. Szczególnego pomocy
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http://www.kph.pl/ (dostęp 01.04.2011).
http://pkpplewiatan.pl/o_nas/o_lewiatanie/statut (dostęp 01.04.2011).
64
http://www.izbarzem.opole.pl/2010/10/zakres-dziaalnosci.html (dostęp 01.04.2011).
65
http://www.not.opole.pl/o-nas/kontakty.html (dostęp 21.03.2011).
66
http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=2 (dostęp 22.03.2011).
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przedsiębiorcy działający w branŜy agroturystycznej mogą oczekiwać od KluczborskoOleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej67.
W regionie pręŜnie działa wiele stowarzyszeń, których cele dotyczą równieŜ rozwoju
przedsiębiorczości. MoŜna tu wymienić m.in.: Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych, Krapkowickie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
Stowarzyszenie „Jackowa Dolina”, Stowarzyszenie „Kraina św. Anny”, Stowarzyszenie
„Promocja Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie „Rozwój i Gospodarka”, Stowarzyszenie
Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w gminie Gogolin. Nie naleŜy równieŜ zapominać o takich
instytucjach jak: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opolskie Centrum Transferu
Innowacji czy Opolskie Studenckie Forum Business Centre Club.
Tabela 4. Specyfika działalności wybranych instytucji otoczenia przedsiębiorczości w woj. opolskim
Współpraca na poziomie przedsiębiorstw/instytucji
Instytucja
BranŜe
Zasięg
mikro
małych
ŚredduŜych
B+R
okołodziałania
nich

biznesowych

Instytut CięŜkiej
Syntezy
Organicznej
KędzierzynKoźle

0

0

0

34

3

25

Izba Gospodarcza
„Śląsk”

200

180

20

6

1

0

Izba
Rzemieślnicza w
Opolu

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

8

KluczborskoOleska Lokalna
Organizacja
Turystyczna

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

67

chemia,
przemysł
rolnospoŜywczy,
metalowy
i
maszynowy
drzewna,
metalowa,
budowlana,
gastronomiczna, usługowohandlowa,
poligraficzna,
transportowa,
consultingowa
informatyczna
ogrodnicza,
fryzjerska,
etc.
odbiorcami
mogą
być
wszyscy, ze
szczególnym
uwzględnienie
m
sektora
MŚP
oraz
branŜy
rzemieślniczej
Sektorowa
Strategia
Rozwoju
Turystyki na
obszarach
wiejskich w
gminach:
Kluczbork,

powiat opolski,
woj. opolskie,
pozostałe
województwa

Woj. opolskie,
pozostałe
województwa

woj. opolskie,
pozostałe
województwa

woj. opolskie,
pozostałe
województwa

http://kolot.republika.pl/ (dostęp 22.03.2011).
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Kongregacja
PrzemysłowoHandlowa OIP

0

146

0

0

0

8

Krapkowickie
Stowarzyszenie
Rozwoju
Gospodarczego i
Promocji
Namysłowskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Gospodarczych

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1

b.d.

25

5

0

0

6

0

Opolskie
Centrum
Demokracji
Lokalnej FRDL
Opolski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w
Łosiowie

0

0

0

0

83

0

10

42

40

2

0

8

Stowarzyszenie
„Promocja
Przedsiębiorczośc
i”
Związek Śląskich
Rolników

38

9

0

0

0

0

20

0

0

0

0

2

Instytut Ceramiki
i
Materiałów
Budowlanych
Oddział
InŜynierii
Materiałowej

3

15

30

20

72

4

Byczyna,
Wołczyn
i
Lasowice
Wielkie
Handel,
rzemiosło,
budownictwo,
rolnictwo
terenów
obszarów
wiejskich w
rozumieniu
PROW68
mikro
i
małych
przedsiębiorst
wa
bez
względu
na
rodzaj
prowadzonej
przez
nich
działalności
Administracja
publiczna,
edukacja

woj. opolskie

woj. opolskie

woj. opolskie

woj. opolskie

rolnictwo,
przetwórstwo
rolnospoŜywcze i
usługi
MSP

woj. opolskie

rolnictwo
–
usługi 60koło
rolnicze
–
przetwórstwo
rolne
Przemysł
cementowy
Energetyka
zawodowa
Przemysł
materiałów
budowlanych
Hutnictwo i
przetwarzanie
metali
nieŜelaznych
Ceramika
i
przemysł
szklarski

powiat opolski,
woj. opolskie,
pozostałe
województwa,

powiat opolski,
woj. opolskie

powiat opolski,
woj. opolskie,
pozostałe
województwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie http://opnt.pl/firmy/ (dostęp
26.04.2011).

Instytucje wspierające przedsiębiorczość w regionie opolskim chętnie współpracują z
przedsiębiorstwami mikro i małymi, a rzadziej deklarują współpracę z przedsiębiorstwami
68

Skrót PROW oznacza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które
są wdraŜane w ramach 4 osi priorytetowych. Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z budŜetu krajowego.
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średnimi i duŜymi (zob. tab. 7). MoŜe to wynikać ze specyfiki rynku – większość
przedsiębiorstw w regionie to firmy mikro i małe, które potrzebują doradztwa i wsparcia w
róŜnym zakresie. Korzystna jest równieŜ współpraca z innymi jednostkami z sektora około
biznesowego i B+R.
W regionie działa wiele instytucji otoczenia przedsiębiorczości o zasięgu lokalnym,
regionalnym bądź krajowym. Z analizy stron internetowych poszczególnych instytucji
wynika, Ŝe najbardziej aktywne są te, które działają na obszarze samego regionu lub kilku
ościennych województw. Mobilizacja ta moŜe wynikać ze znajomości specyfiki obszaru i
potrzeb przedsiębiorców.
Wiele wskazuje na to, Ŝe opolskie instytucje otoczenia biznesu i sektor MSP ma
znaczący potencjał, który - w połączeniu z moŜliwościami innych regionów Polski zachodniej
– moŜe istotnie przyczynić się do poprawy pozycji konkurencyjnej Opolszczyzny w skali
krajowej i europejskiej.

2.6.4. Potencjał edukacyjny
Konkurencja między organizacjami w coraz większym stopniu opiera się na
wykorzystaniu walorów kapitału ludzkiego, którego główną składową jest kapitał edukacyjny.
PrzeobraŜenia występujące we współczesnej gospodarce i edukacje łączy wyraźny związek,
bowiem kształcenie stanowi niezbędny wkład w procesy innowacji, a szybkie zmiany
narzucają wszystkim rodzajom działalności rynkowej konieczność permanentnego uczenia
się. Czynnikiem, który w istotny sposób transformuje relację przedsiębiorstw z sektorem
edukacyjnym jest konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i zasobów wiedzy
przez pracowników ze względu na szybką dewaluacją wiedzy, zwłaszcza technicznej, oraz jej
postępującą specjalizację.
Działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną regionu łączą się z odpowiednim
przygotowaniem kapitału ludzkiego i struktur regionalnych, głownie w zakresie poprawy
innowacyjności i edukacji. Mogą one inicjować powstawanie regionalnych ośrodków wzrostu
i rozwoju opierających się na współdziałaniu sfery przedsiębiorstw z sektorem nauki i badań.
Niestety, w tych właśnie dziedzinach woj. opolskie naleŜy do grupy regionów słabszych [R.
Rauziński 2008].
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Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, zawodowe i średnie
Sieć instytucji oświaty i wychowania o znaczeniu lokalnym tworzą placówki
wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i gimnazja. Placówki ponadgimnazjalne i
uczelnie wyŜsze kształtowane powinny być m.in. poprzez zapotrzebowanie na regionalnym
rynku pracy.
PoniewaŜ głównym zadaniem systemu edukacji jest przygotowanie młodych osób do
skutecznego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy, dlatego oferta edukacyjna
regionu opolskiego powinna być atrakcyjna i zróŜnicowana. Wyniki przeprowadzonych, w
ostatnich latach, badań w regionie w zakresie potrzeb gospodarki i kształcenia wskazują
m.in., Ŝe ponad 50% pracodawców ocenia, Ŝe „przygotowanie praktyczne absolwentów nie
jest zadowalające, po zakończeniu nauki w szkołach zawodowych. Od 34 do 73%
absolwentów, zaleŜnie od poziomu wykształcenia, znajduje zatrudnienie po zakończeniu
edukacji, w tym od 49%-77% podejmuje pracę w zawodzie wyuczonym lub branŜy właściwej
ze względu na posiadany zawód. Pomimo tego, iŜ nawet wykształcenie wyŜsze, bądź
ukończenie najbardziej atrakcyjnego kierunku kształcenia nie gwarantuje uzyskania i
utrzymania pracy, to jednak wyŜsze kwalifikacje zdecydowanie zwiększają szanse na rynku
pracy, Wśród bezrobotnych, osoby z wyŜszym wykształceniem stanowią najmniejszy udział
(7,9%), podczas gdy największy (62%)69 stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym i
podstawowym lub niepełnym podstawowym” [Kształcenie w województwie opolskim…2010,
s. 64−65]70. Kolejną liczną grupą są bezrobotni z wykształceniem zawodowym (20,3%)
natomiast z wykształceniem ogólnokształcącym zajmują przedostatnią lokatę (9,9%) [Woj.
opolskie-podregiony… 2010, s. 129].
Woj. opolskie charakteryzuje się gęstą, równomiernie rozmieszczoną siecią szkół i
placówek edukacyjnych. W roku szkolnym 2008/2009 w województwie funkcjonowało m.in.
403 szkół podstawowych, 167 szkół gimnazjalnych (dla dzieci i młodzieŜy), 47 zasadniczych
szkół zawodowych, 52 licea ogólnokształcące dla młodzieŜy, 22 licea profilowane, 56
techników dla młodzieŜy oraz 79 szkół policealnych (tab. 8). Ponadto, wymienić moŜna 106
szkół róŜnych profili dla dorosłych (w tym 5 zasadniczych zawodowych, 62 licea
ogólnokształcące oraz 20 techników).

69
70

Stan na koniec grudnia 2009 r.
Do grupy tej zaliczają się takŜe osoby z wykształceniem gimnazjalnym.
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Tabela 5. Liczba szkół wg szczebla kształcenia oraz liczba uczęszczających, w tym kobiety w woj. opolskim w
roku szkolnym 2008/2009
Liczba uczęszczających
L.p.

Szkoły

Liczba placówek/szkół
ogółem

w tym kobiety

54 258
32 877
14 164
1 221
15 115
7 683
6 146

26 386
15 980
9 014
895
6 168
2 330
3 729

40 884

24 601

Edukacja dzieci i młodzieŜy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoły podstawowe
Szkoły gimnazjalne
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane
Technika
Zasadnicze szkoły zawodowe
Szkoły policealne

9.

Szkoły wyŜsze oraz filie i
zamiejscowe
podstawowe
jednostki organizacyjne

403
167
52
22
56
47
79
Szkolnictwo wyŜsze
6+3

Edukacja dorosłych
10.
Szkoły gimnazjalne
7
645
139
11.
Zasadnicze szkoły zawodowe
5
244
23
12.
Licea ogólnokształcące
62
5 513
2526
13.
Licea profilowane
12
1 618
14.
Technika
20
1 066
125
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Woj. Opolskie – podregiony… 2010, s.151−168; Rocznik
Statystyczny Województw 2009, GUS, Warszawa 2009 oraz Bank Danych Lokalnych (dostęp 21.04.2011).

W

2009

roku

na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego

największym

zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące (37% absolwentów), wzrosło
zainteresowanie nauką w technikach (36% absolwentów)71. Ukończenie technikum umoŜliwia
uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a takŜe uzyskanie świadectwa
dojrzałości, co umoŜliwia podjęcie dalszej nauki na studiach wyŜszych. Łącznie w woj.
opolskim moŜna uzyskać tytuł technika w 30 zawodach, zarówno bardzo popularnych (m.in.
technik elektryk i elektronik, informatyk, handlowiec), jak i niszowych (m.in. technik
pszczelarz) [Informator o publicznych… 2009].
„W ostatnich latach zdecydowanie zmniejszyło się zainteresowanie liceami
profilowanymi. Obecnie moŜna juŜ mówić o pewnym trendzie wygasającym. W ostatnich
latach ten typ szkół wybrało jedynie ponad 2% absolwentów gimnazjów”. W przypadku
liceów profilowanych, poza zajęciami z zakresu kształcenia ogólnego, realizowane są zajęcia
z zakresu ogólno zawodowego na kierunkach wśród których największym zainteresowaniem

71

W porównaniu do 2005 roku zainteresowanie technikami wzrosło o 7 pkt proc., a w porównaniu do 2002 – o
16 pkt proc.
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cieszyły się: ekonomiczno-administracyjny z kierunkiem transportowo-spedycyjnym;
zarządzanie informacją; usługowo-gospodarczy; kształtowanie środowiska; profil rolniczospoŜywczy i kierunek socjalny. Po ukończeniu liceum profilowanego moŜna uzyskać zawód:
pracownik

usługowo-gospodarczy,

pracownik

socjalny,

pracownik

ekonomiczno-

administracyjny, zarządzanie informacją, kształtowanie środowiska, elektrotechniczny,
elektronik, mechatronik, transportowo-spedycyjny. Ukończenie liceum profilowanego
umoŜliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości preferującego do podjęcia studiów wyŜszych
[Ratajczak 2010, s. 113−114].
Ostatnie lata wskazują na coraz większe zainteresowanie szkolnictwem zawodowym –
w 2009 r. co czwarty absolwent rozpoczynał naukę w zasadniczej szkole zawodowej (dla
porównania w 2002 – 18% absolwentów) [Kształcenie w województwie opolskim…2010, s.
9]. W woj. opolskim moŜna ukończyć zasadniczą szkołę zawodową w 35 specjalnościach
[Ratajczak 2010, s. 117−117]. Problemem pozostaje miejsce odbywania praktyk, gdyŜ wiele
przedsiębiorstw wycofuje się z tego rodzaju usług.

Liczba osób korzystających z komputerów w szkołach
Wskaźnik komputeryzacji72 szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2009 r.
przedstawiał się bardzo dobrze i wynosił 96,05%, w roku 2008 było to 93,83%. Dla
porównania, w roku 2003 (przed przystąpieniem do UE) wskaźnik komputeryzacji wynosił
59,76%. W 2009 r. w woj. opolskim na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony dla
uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach przypadało 10 uczniów (w roku 2003 było
ich 27).
Sytuacja

szkół

ponadgimnazjalnych

dla

młodzieŜy

w

zakresie

wskaźnika

komputeryzacji przedstawia się gorzej niŜ szkół podstawowych i gimnazjalnych. W roku
2009 wynosił on 57,9%, w roku 2008: 53,5%, a w roku 2003 16,8%. Widać więc znaczący
progres, którego tendencję naleŜy utrzymywać.

Szkolnictwo wyŜsze
Region opolski cechuje znaczący potencjał edukacyjny w zakresie szkolnictwa
wyŜszego. W województwie funkcjonuje 6 szkół wyŜszych oraz 3 filie/oddziały zamiejscowe
uczelni mających swoje siedziby poza regionem: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska,

72

Udział % szkół wyposaŜonych w komputery przeznaczone do uŜytku uczniów z dostępem do Internetu.
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WyŜsza Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Państwowa Medyczna WyŜsza Szkoła
Zawodowa w Opolu, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, WyŜsza Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu. Do wymienionych filii zaliczyć naleŜy: Szkoła
WyŜsza im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu, WyŜsza Szkoła Bankowa we
Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz WyŜsza Szkoła HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny.
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Wykres 12. Liczba studentów szkół wyŜszych w woj. opolskim w latach 1999-2010 (osoby)
Źródło: opracowanie własne UMWO

Liczba studiujących na opolskich uczelniach systematycznie rośnie. W roku
akademickim 2009/2010 w regionie studiowały 40 884 osoby (w tym 24 601 kobiet), z czego
81% w uczelniach publicznych. W 2009 r. szkoły wyŜsze opuściło 9 900 absolwentów (w
tym 6 710 kobiet). Do najpopularniejszych kierunków jakie wybierali ubiegający się na studia
naleŜały kolejno: pedagogika, psychologia, prawo, filologia angielska, dziennikarstwo i
komunikacja społeczna, administracja i ekonomia (Uniwersytet Opolski), a biorąc pod uwagę
uczelnię techniczną największą popularnością cieszyły się: budownictwo, administracja,
fizjoterapia, zarządzanie i inŜynieria produkcji, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie i
marketing [Raport o sytuacji… 2011, za: Kształcenie… 2010, s. 28].
W roku 2009 r. w szkołach publicznych największa liczba studentów kształciła się na
kierunkach: pedagogicznych (16,9% w ogólnej liczbie studentów szkół publicznych),
społecznych (13,1%), medycznych (11,9%), humanistycznych (11,3%), ekonomia i
administracja (10%). Najmniej studentów studiowało na kierunkach artystycznych (0,1%)
oraz dziennikarstwo i informacja (0,4%). Zaobserwować moŜna, Ŝe kierunki pedagogiczne,
humanistyczne, społeczne nie tracą zainteresowania studentów. W stosunku do roku 2004
zdecydowanie zmniejszyła się liczba studentów na kierunkach informatycznych oraz
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ekonomia i administracja, a wzrosło zainteresowanie kierunkami medycznymi i inŜynieryjnotechnicznymi73.
W przypadku szkół niepublicznych najczęściej wybieranym kierunkiem jest ekonomia
i administracja (42,9% w 2009 r. w ogólnej liczbie studentów szkół niepublicznych). Od lat
obserwowalny jest trend na kierunkach pedagogicznych (od 23% w 2004 r. 35,2% w 2009 r.)
oraz społecznych (od 13,1% w 2004 r. do 35,2% w 2009 r.).
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Wykres 13. Liczba absolwentów szkół wyŜszych w woj. opolskim w latach 1999-2009 (osoby)
Źródło: opracowanie własne UMWO

Opolskie uczelnie posiadają zróŜnicowaną ofertę edukacyjną w zakresie szkolnictwa
wyŜszego, co stanowi o atrakcyjności regionu dla szerokiej grupy osób, zarówno
mieszkańców regionu jak i młodzieŜy spoza Opolszczyzny.
Potencjał instytucjonalny regionu w zakresie szkolnictwa, w tym wyŜszego, uznać
naleŜy jako konkurencyjny. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe w dalszym ciągu istnieje wiele
obszarów wymagających modernizacji lub poniesienia nowych, znaczących inwestycji
(budynki, sale szkoleniowe i specjalistyczny sprzęt). Inwestycje te są konieczne dla
zapewnienia najwyŜszej jakości i standardów nauczania oraz uzyskania określonej pozycji
konkurencyjnej opolskiego ośrodka naukowego. W procesie budowania przewagi
konkurencyjnej wyzwaniem dla woj. opolskiego jest zapewnienie odpowiedniej jakości Ŝycia
i kształcenia, tak aby nie dopuścić do odpływu siły kreatywnej drzemiącej w kapitale
ludzkim, a takŜe przyciągnąć ją z zewnątrz. W tym aspekcie wyzwaniem dla woj. opolskiego
jest teŜ zachęcenie ludzi młodych do wyboru edukacji, a następnie ścieŜki zawodowej w
regionie [Raport o sytuacji… 2011].
W woj. opolskim pracuje łącznie 1.687 nauczycieli akademickich (w tym 696 kobiet),
co stanowi 1,66% nauczycieli akademickich w kraju. Region plasuje się na przedostatnim
73

Bank Danych Lokalnych (dostęp 21.04.2011).
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miejscu w kraju (najmniejszą liczbę ma woj. lubuskie: 1.550). Pod względem liczby
studentów statystyka przedstawia się analogicznie - przedostatnie miejsce w kraju (ostatnie
zajmuje lubuskie).
Z uwagi na wyzwania demograficzne, przed którymi stoi region opolski, naleŜy
podjąć intensywne działania mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług w
zakresie edukacji, urozmaicenia oferty edukacyjnej, przystosowania kierunków kształcenia do
potrzeb rynku pracy, zwiększenia nacisku na kształcenie specjalistów poprzez nacisk na
praktyczną naukę zawodu (praktyki, staŜe, współpraca z przemysłem).
Woj. opolskie w okresie transformacji zdecydowanie poprawiło swoje moŜliwości w
zakresie edukacji, szczególnie szkolnictwa wyŜszego, a Opole stało się waŜnym ośrodkiem
akademickim w układzie Polski zachodniej, chociaŜ bardzo słaby sektor naukowo-badawczy
jest

tu

powaŜnym

gospodarczego.

problemem

opóźniającym

przyspieszenie

wzrostu

społeczno-

Współpraca z centrami akademickimi Wrocławia i Poznania oraz

inicjowanie powiązań z ośrodkami czeskimi (Opawa, Ołomuniec) moŜe stać się czynnikiem
korzystnej zmiany pozycji opolskiego ośrodka uniwersyteckiego.
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3. OCENA KRAJOWEJ KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA
3.1. Jakość kapitału ludzkiego
Większość opracowań oceniających jakość zasobów ludzkich w skali kraju wskazuje,
Ŝe pozycja woj. opolskiego w tym zakresie nie jest najlepsza74. Przed transformacją ustrojową
Śląsk Opolski był w grupie regionów ocenianej jako wysoko rozwinięte pod względem
społeczno-gospodarczym, co było efektem głównie zróŜnicowanej, wielokierunkowej
produkcji przemysłowej, wysokotowarowego rolnictwa oraz relatywnie wysokiego poziomu
usług [Heffner 2008, Warunki inwestowania…, s. 85]. W pierwszej fazie transformacji (okres
1989-1998) region opolski rozwijał się relatywnie gorzej niŜ inne części kraju, co
potwierdzają liczne badania [Gorzelak 2007, s. 179−214; Szlachta 1994, s. 12−30]. Wpływ na
to miały głównie czynniki gospodarcze, ale i społeczne, takie jak: wysokie bezrobocie,
utrzymujący się negatywny bilans migracji zagranicznych w części wschodniej regionu.
Warto jednak podkreślić, Ŝe w stosunku do małego potencjału ludnościowego, udział regionu
w produkcji krajowej przemysłu i rolnictwa był względnie duŜy [Heffner 2008, Warunki
inwestowania…, s. 86].
W latach 2000. woj. opolskie w dalszym ciągu należy do regionów o średnim
poziomie rozwoju gospodarczego. Jest obszarem relatywnie wolnego tempa wzrostu
gospodarczego, a średnioroczna stopa wzrostu produktu krajowego brutto w latach
1995–2008 była najniższa w kraju i wyniosła zaledwie 9,4% (11,0% średnio w Polsce).
Jednak druga część dekady przyniosła zdecydowane przyspieszenie wzrostu przypadające głównie na okres po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (w latach
2003-2008 średnioroczny wzrost PKB wyniósł w cenach bieżących 9,8% względem
8,6% przeciętnie w kraju).
Przy stosunkowo niskiej dynamice gospodarczej, a takŜe wolnym wzroście kapitału
ludzkiego, woj. opolskie cechuje się wysokim poziomem Ŝycia, na co wpływ mają
niewątpliwie znaczące i długotrwałe migracje zarobkowe mieszkańców. Powiązane ze sobą
procesy demograficzne, gospodarcze i społeczne, których areną są głównie obszary wiejskie
regionu opolskiego, są implikowane przez utrzymujące się od dziesięcioleci zjawiska
migracyjne. Dla rozwoju potencjału aglomeracji opolskiej i ośrodków subregionalnych
74

Napisano m. in. na podstawie: Heffner, Klemens 2011.
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odpływ zagraniczny [zob. m.in.: Heffner, Solga 1999; Heffner 2008, Region migracyjny… s.
147−168]

jest jednak czynnikiem istotnie zmniejszającym zasoby ludzkie regionu,

pogarszającym strukturę kapitału ludzkiego oraz rozpraszającym i pomniejszającym kapitał
społeczny obszarów wiejskich [Jończy 2008]. W programie Polski zachodniej wzmacnianie
moŜliwości rozwojowych ośrodka opolskiego moŜe stać się znaczącym czynnikiem
odwracania negatywnych trendów zmian związanych z długotrwałym osłabianiem kapitału
ludzkiego regionu.

Demografia
Na koniec 2009 r. zaludnienie woj. opolskiego wynosiło 1 031 097 osób (o 39,5 tys.
osób mniej niŜ w roku 2000), co stanowiło 2,70% ludności Polski. Pod względem wielkości
zaludnienia woj. opolskie plasuje się na przedostatnim miejscu w kraju (przed woj. lubuskim).
Region opolski jest tradycyjnie regionem migracyjnym, co w połączeniu z ujemnym saldem
przyrostu naturalnego wpływa na małą liczbę ludności.
Region cechuje się niskim poziomem urbanizacji. W 2009 r. w miastach regionu
mieszkało 52,22% ludności Opolszczyzny. Wskaźnik ten nie uległ duŜym zmianom na
przełomie ostatniego dziesięciolecia (róŜnice w dziesiętnych procenta). Taki poziom
urbanizacji znacząco odstaje od poziomu obszarów sąsiednich: woj. śląskiego (78,10%) i
dolnośląskiego (70,28%).
Opolszczyzna naleŜy do grupy małych regionów europejskich. Niewielki wymiar
przestrzenny (powierzchnia ok. 9,4 tys. km kw.) i relatywnie mała liczba mieszkańców
stanowią o potencjale rozwojowym regionu. Gęstość zaludnienia (ok. 110 osób na km2),
chociaŜ niŜsza od średniej krajowej (122 osoby na km2), zbliŜona jest do średniej Unii
Europejskiej. Na przestrzeni lat 2000-2006 gęstość zaludnienia Opolszczyzny systematycznie
spadała i ustabilizowała się na obecnym poziomie w 2007 r.
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Wykres 14. Struktura ludności woj. opolskiego w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i
poprodukcyjny.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analizując strukturę ludności woj. opolskiego w podziale na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny zaobserwowano, Ŝe od roku 2000 do 2009 systematycznie
rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym spadku ludności w wieku
przedprodukcyjnym (trend obserwowalny od 2003 r.). Wskazuje to na proces starzenia się
ludności. Ludność w wieku produkcyjnym od roku 2005 utrzymuje się na w miarę stałym
poziomie (w roku 2003 nastąpił znaczący spadek w stosunku do lat poprzednich).
Pod koniec roku 2009 udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w woj. opolskim
wynosił 17,21% (w kraju 18,95%), ludności w wieku produkcyjnym 65,74% (w kraju
64,52%), a ludności w wieku poprodukcyjnym 17,05% (w kraju 16,54%). NiŜszy udział
ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do średniej krajowej oznacza, Ŝe na
Opolszczyźnie rodzi się mniej dzieci, natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjny w
regionie w stosunku do wartości tego wskaźnika dla kraju, wskazuje na szybsze starzenie się
społeczeństwa regionu opolskiego w porównaniu z innymi obszarami kraju.
Analizując populację wiejską regionu obserwowalne są znaczne deformacje
demograficzne, związane głównie z bardzo wysokim udziałem ludności w wieku
poprodukcyjnym, małym udziałem grupy produkcyjnej oraz niedoborami w populacji kobiet
w wieku 25-45 lat. Ich rozkład przestrzenny wiąŜe się bezpośrednio z strefami zamieszkania
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ludności autochtonicznej i napływowej [zob. więcej: Jończy 2008]. Zmiany, jakie zachodzą
we wzorcach migracyjnych ludności wiejskiej świadczą o utrwalaniu się w regionie
przepływów o charakterze wahadłowym [Solga 2002], równocześnie jednak stopniowo rośnie
zatrudnienie w kraju. Z drugiej strony rośnie liczba stale pracujących za granicą
wywodzących się z grupy nieautochtonicznej [Jończy, Rokita 2009]. MoŜna się spodziewać,
Ŝe w przyszłości w zachodniej i południowej części regionu wystąpi wiele analogii do zjawisk
społecznych i gospodarczych występujących na obszarach wiejskich wschodniej części woj.
opolskiego75.
Stale ujemny, zewnętrzny bilans migracyjny obszarów wiejskich Opolszczyzny,
stopniowo osłabia strukturę demograficzną całego regionu, wywołując nasilające się
problemy na rynku pracy oraz głębokie deformacje lokalnych struktur społecznogospodarczych wydatnie zmniejszając moŜliwości rozwojowe całego regionu76.
Przykładem działań, które mogą pobudzać aktywizację i rozwój zasobów ludzkich na
obszarach wiejskich jest projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach
wiejskich”77. Podstawowym celem projektu było zmniejszenie dysproporcji cywilizacyjnych
róŜnicujących wieś i miasto, a środkiem jego realizacji - stworzenie moŜliwości
bezpośredniego kontaktu z aktualnymi trendami szkoleniowymi i wdraŜanie na terenach
wiejskich idei life long learning (kształcenie przez całe Ŝycie). Z oferty skorzystać moŜe
kaŜda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnieniem i poszerzeniem
wiedzy, podniesieniem swoich kompetencji, czy zdobyciem nowych kwalifikacji78. Projekt
zakładał utworzenie ogólnopolskiej sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość (CE) oraz
Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych (ICEO), jako głównych ośrodków
działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Centra wyposaŜone są w sprzęt
komputerowy z dostępem do Internetu (5, 10 lub 15 stanowisk komputerowych) i
teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów
edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy).

75

Zob. więcej: K. Heffner, Rozwój obszarów wiejskich w województwie opolskim. Znaczenie kapitału ludzkiego i
społecznego.
76
K. Heffner, Rozwój obszarów wiejskich w województwie opolskim. Znaczenie kapitału ludzkiego…, op. cit.
77
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
78
http://www.wioskainternetowa.pl/strona/o_projekcie (dostęp 15.02.2011).
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Tabela 6. Ranking województw wg liczby mieszkańców obszarów wiejskich przypadających na 1 centrum w
ramach projektu „Wioska internetowa”

Lokata

woj.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

lubuskie
zachodniopomorskie
opolskie
podlaskie
warmińsko-mazurskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
łódzkie
pomorskie
świętokrzyskie
śląskie
lubelskie
mazowieckie
wielkopolskie
podkarpackie
małopolskie

Liczba
mieszkańców
obszarów
wiejskich
369 775
535 037
492 313
479 364
581 827
854 286
820 116
916 479
753 396
701 252
1 014 912
1 168 787
1 849 494
1 496 539
1 248 519
1 673 219

Łączna liczba
ICEO i CK

53
72
60
55
54
69
65
70
57
50
71
72
114
92
76
81

Liczba osób
przypadająca
na łączną liczbę
ICEO i CK
6 977
7 431
8 205
8 716
10 775
12 381
12 617
13 093
13 217
14 025
14 295
16 223
16 224
16 267
16 428
20 657

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.wint.pl/baza/ oraz Banku Danych Lokalnych (dostęp
20.04.2011).

Najwięcej punktów zlokalizowanych jest w woj. mazowieckim (CK: 49, ICEO: 65,
razem 114) oraz wielkopolskim (CK: 48, ICEO: 44, razem 92). Najmniej w województwach:
świętokrzyskim (łącznie 50), lubuskim (łącznie 53), warmińsko-mazurskim (łącznie 54) i
pomorskim (łącznie 57)79.Woj. opolskie, pomimo Ŝe najmniejsze w kraju, liczy łącznie 60
nierównomiernie rozlokowanych centrów, np. po kilka w jednej gminie80. Jeśli analizie
poddać aktywność tworzenia centrów i liczbę mieszkańców obszarów wiejskich
przypadających na centrum (im mniej osób przypada na 1 centrum, tym więcej centrów w
regionie), to najlepiej przedstawiają się województwa: lubuskie, zachodniopomorskie,
opolskie i podlaskie (zob. tab. 9).
Jako efekty, tzw. rezultaty miękkie projektu „Wioska internetowa” wymienia się:
podniesienie poziomu posiadanej wiedzy i zdobycie nowych kompetencji niezbędnych na

79

https://www.wint.pl/webmail/src/login.php (dostęp 15.02.2011).
Są to gminy: Baborów, Bierawa, Branice, Byczyna, Cisek, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Gogolin,
Gorzów Śląski, Grodków, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin
Brzeski, Lubsza, Łambinowice, Nysa, Otmuchów, Ozimek, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew,
Popielów, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Ujazd, Wilków, Wołczyn,
Zawadzkie, Zębowice, Zdzieszowice. Informacje na stronie: https://www.wint.pl/webmail/src/login.php (dostęp
15.02.2011).
80
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regionalnym rynku pracy, zwiększenie motywacji do aktywnego działania i mobilności
zawodowe na rynku pracy, zaspokojenie potrzeb lokalnych instytucji w zakresie
dokształcania m.in. pracowników przedszkoli, szkół, uczniów, podwyŜszenie poziomu
umiejętności w zakresie wykorzystania technologii ICT, zdobycie nowych umiejętności w
zakresie pisania aplikacji o pracę (list motywacyjny, C.V.) oraz sporządzanie dokumentów
zgłoszeniowych, podniesienie poziomu samooceny i poczucia skuteczności dzięki zdobytym
umiejętnościom [Frączkiewicz-Wronka, Fiedkiewicz 2008, s. 246].

Wykształcenie mieszkańców
Analizując kapitał ludzki regionu nie sposób pominąć zagadnień dot. edukacji,
poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.
Coraz więcej mieszkańców Opolszczyzny decyduje się na podnoszenie swoich
kompetencji, np. poprzez studia i kursy. W 2009 r. średnio przypadało 397 studentów szkół
wyŜszych na 10 tys. mieszkańców (4.198 studentów na 10 tyś. mieszkańców w wieku 19-24
lata)81.
Tabela 7. Zestawienie podstawowych danych dotyczących poziomu wykształcenia mieszkańców woj.
opolskiego (stan na 31.12.2009)
Rodzaj szkoły
Kategoria
Kobiety
MęŜczyźni
Ogółem
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
Szkoły wyŜsze

Studenci

146

Studenci
2.464
Studenci
24.601
Absolwenci
6.710
Uczniowie
6.168
Technika
Absolwenci
1.387
Uczniowie
9.909
Licea ogólnokształcące i profilowane
Absolwenci
4.043
Zasadnicze szkoły zawodowe
Uczniowie
2.330
Absolwenci
798
Gimnazja
Uczniowie
15.980
Absolwenci
5.629
Szkoły podstawowe
Uczniowie
26.386
Absolwenci
5.061
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych:
28.02.2011).

195
750
16.283
3.190
8.947
1.943
5.476
2.264
5.353
1.661
16.897
5.700
27.872
5.283
www.stat.gov.pl

341
3.214
40.884
9.900
15.115
3.330
15.385
6.307
7.683
2.459
32.877
11.329
54.258
10.344
(dostęp

Znamienny jest fakt, Ŝe na poziomie szkół wyŜszych zdecydowaną większość wśród
studiujących stanowią kobiety, tendencja ta dotyczy równieŜ studiów podyplomowych (około
81

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=107226&p_token=0.7057861937652391 (dostęp
28.02.2011).
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77%). Świadczy to o duŜej aktywności kobiet w tym względzie (studia podejmuje się
dobrowolnie) i chęci realizacji na rynku pracy. Na studiach doktoranckich przewaŜają
męŜczyźni (ponad 57%). W liceach przewaŜają kobiety, natomiast edukację w technikach i
szkołach zawodowych częściej wybierają męŜczyźni.
Wg danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, przeprowadzonego w 2002 r.
wynika, Ŝe 6,9% mieszkańców miało wykształcenie wyŜsze (w przedziale wiekowym 15 lat i
więcej jest to wskaźnik 8,3%), przy średniej w kraju równej 10,2%82. Porównując strukturę
wykształcenia mieszkańców regionu ze średnią dla Unii Europejskiej naleŜy zauwaŜyć, Ŝe o
ile wartość wskaźnika ilustrującego udział ludności z wykształceniem wyŜszym nie
przedstawia się korzystnie, o tyle region zdecydowanie wyróŜnia się odsetkiem osób z
wykształceniem średnim (70,6% względem 48,6% UE-27)83.
80
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Wykres 15. Poziom wykształcenia ludności w 2005 r. (w %)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Growing regions… 2007, s. 179, 191.

Średnia liczba studentów szkół wyŜszych przypadająca na 10 tys. ludności w 2009 r.
kształtowała się na poziomie 397 (w roku 2004 było to 364). Natomiast średnia liczba
studentów szkół wyŜszych w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku 19-24 lata wynosi
4.198 (w roku 2004 było to 3.545). Wzrost zainteresowania studiami wyŜszymi w woj.
opolskim doprowadził do ponad dwukrotnego zwiększenia liczby studiujących (z 13,7 tys. w
82

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w 2011 roku, tak więc aktualne
dane z zakresu poziomu wykształcenia ludności dostępne będą na przełomie lat 2011/2012.
83
Klasyfikacja wykształcenia na niskie, średnie i wysokie wynika z adaptacji anglojęzycznego nazewnictwa
(low, medium, high) przyjętego według nomenklatury ISCED (International Standard Classification of
Education). Podział ten obejmuje osoby w wieku od 25-64 lat i określa poziom wykształcenia, który
klasyfikowany jest według systemu edukacji odpowiadającego danemu krajowi UE.
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1996 roku, do 36,6 tys. w 2004) i ustabilizowania się tej wielkości na poziomie ok. 37 tys.
osób.
Zdawalność matur w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach na terenie woj. opolskiego
wynosiła: z języka polskiego 96,8% (Polska: 95%), z matematyki 86,6% (Polska: 87%).
Średnia zdawalność wyniosła 81 % i była niŜsza od średniej krajowej (87,31%).

Języki obce
W szkołach podstawowych w woj. opolskim w 2009 r. ponad 92% uczniów uczyło się
języka angielskiego jako obcego języka obowiązkowego, a około 9% języka niemieckiego. W
zakresie nauczania dodatkowego 9,6% uczniów dokształcało się z języka niemieckiego (co
stanowi 67% uczniów podejmujących dodatkowe nauczanie języka obcego w szkołach
podstawowych), 3,5% z języka angielskiego i 1,2% z innych języków.
RównieŜ w gimnazjach najczęściej nauczanym językiem jest angielski (85,9%
uczniów gimnazjów), następnie niemiecki (42,6%) i francuski (1%).
W przypadku szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy w roku szkolnym 2009/2010
85,4% uczniów obowiązkowo uczyło się języka angielskiego, 77,8% niemieckiego i 5,0%
francuskiego.
Z przeprowadzonych przez OCRG badań wynika, Ŝe ponad ¾ mieszkańców woj.
opolskiego deklaruje znajomość języka obcego, przy czym występuje zaleŜność: im starsza
osoba, tym mniejsza znajomość. Najpopularniejsze języki obce wśród mieszkańców
Opolszczyzny to: rosyjski (40%), angielski (39%), niemiecki (38%) [Kotliński 2010, s.
22−61]84.

Zasoby ludzkie w sektorze publicznym
Tworzenie i wdraŜanie polityki prowadzącej do rozwoju zasobów ludzkich w regionie
łączy się z podnoszeniem kompetencji wśród pracowników sektora publicznego. Spośród
licznych programów szkoleniowych i dokształcających warto wymienić projekty Profesjonalna Obsługa Inwestora 1 oraz Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 zrealizowane
przez OCRG. Ich głównym celem było podniesienie kwalifikacji dorosłych osób pracujących
z woj. opolskiego o rzadkie, a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy, umiejętności
84

Badanie przeprowadzono na próbie 7156 respondentów w wieku od 15 do 75 lat, z 12 powiatów woj.
opolskiego, w okresie od 08.10 do 29.10.2010. Opublikowano na stronie: http://www.badaniekapitaluludzkiego
.pl/files/Raport_koncowy.pdf (dostęp 28.02.2011).
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związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji85. Jako efekt uczestnictwa w
szkoleniach wskazuje się istotną poprawę jakości świadczonych usług w tym sektorze.
W aspekcie pobudzania rozwoju i wykorzystania moŜliwości zasobów ludzkich duŜą
rolę odgrywają liderzy lokalni i władza samorządowa. Zakłada się, Ŝe wysokie wykształcenie
idzie w parze z większą akceptacją rzeczy nowych, innowacyjnym i kreatywnym podejściem
do kwestii pobudzania potencjału endogenicznego.
Tabela 8. Poziom wykształcenia radnych do rad gmin i powiatów oraz miast na prawach powiatu w woj.
opolskim w latach 2002-2009

Lata

% udział radnych
wykształcenia

rad

wyŜsze

policealne
i średnie

zasadnicze
zawodowe

2009

35,1

40,7

2008

34,7

2007

gmin

wg % udział radnych rad powiatów i miast na
prawach powiatu wg wykształcenia
wyŜsze

policealne
i średnie

zasadnicze
zawodowe

22

gimnazjalne
i
podstawowe
2,2

77,4

19,8

2

gimnazjalne
i
podstawowe
0,8

41,2

22

2,2

77,4

19,8

2

0,8

34,4

41,6

21,8

2,2

77,3

19,8

2

0,8

2006

34,5

41,8

21,4

2,4

77,3

20,6

0,9

0,4

2005

34,2

40,8

22,6

2,3

75,7

20,7

2,8

0,8

2004

34,2

40,6

22,8

2,4

75,7

20,7

3,2

0,4

2003

34,5

40,9

22,3

2,3

75,7

21,0

3,2

0,4

2002

33,7

40,5

22,7

3,1

75,7

21,0

3,2

0,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (dostęp 20.04.2011).

Poziom wykształcenia radnych do rad gmin i powiatów w latach 2000. nie uległ
radykalnym zmianom (zob. tab. 11). W przypadku radnych do rad gmin dominuje
wykształcenie średnie, a co piąty radny ma wykształcenie zasadnicze. Natomiast radni
powiatowi charakteryzują się dominacją wykształcenia wyŜszego, a udział radnych z
wykształceniem zasadniczym i niŜszym jest marginalny. Oznacza to zupełnie odmienny typ
aktywności społecznej na poziomie lokalnym i ponadlokalnym w regionie opolskim.

Aktywność ekonomiczna
Według danych szacunkowych na koniec 2008 r. w gospodarce narodowej w woj.
opolskim pracowało 324,6 tys. osób, co stanowiło 2,3% ogółu pracujących w kraju. Prawie
84% (274,0 tys. osób) pracujących to osoby wykonujące pracę zarobkową, pozostała część to
pracujący w rolnictwie indywidualnym (50,6 tys. osób). Od 2005 roku notuje się wzrost
85

http://inwestycje.ocrg.opolskie.pl/pierwsza_edycja/?p=art&id=7 oraz
http://www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=7 (dostęp 25.02.2011).
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liczby pracujących, który w 2008 roku ukształtował się na poziomie 3,8%. wobec 3,6%
wzrostu w roku poprzednim (dane szacunkowe).
Stopa aktywności ekonomicznej ludności w wieku powyŜej 15 lat w woj. opolskim
wynosiła w 2009 roku 53,64% i była niŜsza od średniej krajowej (55,45%) oraz średniej dla
Unii Europejskiej (57,69%). Jedyny region w Polsce, który przekracza średnią dla UE to woj.
mazowieckie (58,84%), a tuŜ poniŜej średniej są: podkarpackie (56,58%) i wielkopolskie
(56,05%).
Pod względem wskaźnika zatrudnienia, woj. opolskie plasuje się na 14 lokacie (48,3%
ludności w wieku 15 lat i więcej, przy średniej dla Polski wynoszącej 50,4%, a dla UE wynoszącej
52,5%). Obserwując dynamikę zmian wskaźnika moŜna stwierdzić, Ŝe ma on charakter wzrastający
(od 43,0% w 2002 do 48,3% w 2009 r.), co oznacza stopniową poprawę sytuacji na regionalnym
rynku pracy (zob. wykr. 32).

Wykr. 16. Liczba pracujących w gospodarce narodowej w województwie opolskim w latach 2002-2009 (w tys.)
oraz dynamika liczby pracujących w Polsce i województwie opolskim w latach 2003-2009 (rok poprzedni=100).
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych GUS w Warszawie

W 2009 r. na 1000 ludności w woj. opolskim pracę podejmowało 301 osób, co lokowało
region znacznie poniŜej średniej dla kraju (352 osoby).
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Struktura pracujących
W 2008 r. w sektorze przedsiębiorstw w woj. opolskim pracowało 100,3 tys. osób – o
3,8% więcej niŜ jeszcze rok wcześniej (w kraju wzrost o 4,8%, zob. tab. 12). Zarówno w
regionie, jak i w kraju, począwszy od 2005 roku, obserwuje się tendencję wzrostową w
zakresie zatrudnienia.
Tabela 9 . Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie opolskim i
w Polsce w latach 2000–2008

Źródło: I. Mąkolska, Ł. Ostrowski, R. Wrzeciono, 2009, Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa opolskiego, [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie
opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze, pod red. K. Malika, Promedia, Opole, s. 9-60.

W 2008 roku w woj. opolskim w przemyśle zanotowano wzrost zatrudnienia o 1,7%,
w budownictwie o 9,5%, w handlu i naprawach o 5,8%, w transporcie, gospodarce
magazynowej i łączności o 7,4%, a w obsłudze nieruchomości i firm o 12,4%. W 2008 roku
największe zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w przemyśle (60,0 tys. osób)
oraz w handlu i naprawach (13,8 tys. osób). W budownictwie pracowało 7,1 tys. osób, a w
obsłudze nieruchomości i firm 8,4 tys. osób. Prawie 55% spośród zatrudnionych w sektorze
przedsiębiorstw pracowało w przetwórstwie przemysłowym (55,2 tys. osób) [I. Mąkolska, Ł.
Ostrowski, R. Wrzeciono, 2009].
W woj. opolskim największy udział pracujących odnotowuje się w przemyśle i
budownictwie (97,9 tys., co daje 30,5% pracujących w regionie); w pozostałych usługach
(85,5 tys., 26,6%); w handlu, naprawie pojazdów samochodowych, transporcie, gastronomii
(68,8 tys., 21,4%) oraz w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (49,2 tys., 15,3%).
Rynek pracy jest mało nasycony kadrami kwalifikowanymi, co stawia region na
ostatnim miejscu w kraju. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe to kapitał ludzki jest głównym
czynnikiem słabości ekonomicznej Opolszczyzny [Rauziński, Szczygielski 2009, s. 109].
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Bezrobocie
Bezrobocie w woj. opolskim w 2009 roku objętych było 47,1 tys. osób, co oznacza 7
osób na 1000 ludności w wieku produkcyjnym i daje 11 lokatę w kraju (najwyŜsze bezrobocie
w woj. warmińsko-mazurskim, a najniŜsze w śląskim). W roku 2010 liczba bezrobotnych
wzrosła do 48,8 tys. osób. Z grupy tej 52,9% stanowiły kobiety, 44,5% mieszkańcy wsi,
85,8% bezrobotni bez prawa do zasiłku, 22,2% młodzieŜ w wieku do 25 lat, 44,3%
długotrwale bezrobotni, a 24,2% bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia.
Tabela 10. Wybrane kategorie liczby bezrobotnych w woj. opolskim w 2010 i 2007 r. (stan w końcu roku)
31 XII
Wyszczególnienie
2010
2007
Kobiety
52,9%
Bezrobotni bez prawa do zasiłku
85,8%
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
3,4%
Osoby dotychczas nie pracujące
18,4%
Mieszkańcy wsi
44,5%
Osoby poniŜej 25 roku Ŝycia
22,2%
Osoby z wyŜszym wykształceniem do 27 roku Ŝycia
1,8%
Długotrwale bezrobotni
44,3%
Osoby powyŜej 50 roku Ŝycia
24,2%
Osoby bez kwalifikacji zawodowych
28,7%
Niepełnosprawni
5,1%
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

60,4%
86,0%
2,3%
20,0%
45,4%
18,7%
0,9%
60,5%
24,2%
35,0%
3,8%

Cechą charakterystyczną woj. opolskiego jest wyŜszy poziom stopy bezrobocia aniŜeli
średnio w kraju. Na przestrzeni ostatnich prawie dwunastu lat stopa bezrobocia w woj.
opolskim zaledwie dwa razy była mniejsza aniŜeli w kraju (ostatnio w październiku 2009
roku). Pod koniec grudnia 2010 r. poziom stopy wynosił w regionie 13,1% względem 12,3%
przeciętnie w kraju (siedem innych regionów cechuje się bardziej niekorzystnymi
wskaźnikami, stan w końcu grudnia 2010 roku) [Raport o sytuacji… 2011].
W woj. opolskim największą liczbę bezrobotnych notuje się w powiatach zachodniej i
środkowej części regionu (nyski – 6,4 tys. osób (18% ogółu zarejestrowanych), brzeski – 5,3
tys. (14,8%), opolski – 3,1 tys. (8,8%) i Opole – 3,0 tys. (8,5%)), natomiast najmniejszą we
wschodniej (oleski – 1,4 tys. (3,9%) i krapkowicki – 2,1 tys. (5,8%)) [I. Mąkolska, Ł.
Ostrowski, R. Wrzeciono, 2009].
W kontekście znacznego, stałego odpływu osób czynnych zawodowo, związanego z
migracjami zarobkowymi, poziom bezrobocia w regionie opolskim jest zdecydowanie zbyt
wysoki.
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W warunkach współdziałania w ramach programu Polski zachodniej region opolski
charakteryzuje się zmniejszającym się potencjałem ludnościowym oraz powiązanym z tym
procesem zjawiskiem trwałego odpływu migracyjnego. Skutki zmian demograficznych oraz
przekształcenia rynku pracy, wysoki poziom dezaktywacji zawodowej oraz stosunkowo
wolna poprawa poziomu i jakości wykształcenia, kształtują regionalne moŜliwości
oddziaływania na jakość kapitału ludzkiego, na atrakcyjność lokalizacyjną i procesy
inwestowania w regionie.

3.2. Atrakcyjność inwestycyjna i główne przedsiębiorstwa woj. opolskiego

Dla inwestora waŜna jest jakość terenów inwestycyjnych. Zazwyczaj w bardzo
dobrym stanie znajdują się te na obszarach SSE86, gdyŜ są odpowiednio duŜe, uzbrojone,
dobrze usytuowane w pobliŜu szlaków komunikacyjnych.

Tabela 11. Powierzchnia podstref specjalnych stref ekonomicznych w woj. opolskim w 2010 roku (w ha)
L.p.

Podstrefy/Gmina

Powierzchnia

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

283,5

Namysłów
Prudnik
Skarbimierz
Opole
Kluczbork
Praszka
Nysa

6,3
11,3
131,9
61,7
53,9
6,2
12,2
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

8.
9.
10.
11.
12.
13.

437,2

Ujazd
Strzelce Opolskie
Kietrz
Gogolin
Kędzierzyn-Koźle
Krapkowice

197,0
63,0
6,9
19,3
77,0
74,0

Starachowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
14.

16,9

Tułowice

16,9
Łącznie

≈ 737,6 ha

Źródło: opracowanie własne UMWO na podstawie danych Centrum Obsługi Inwestora w Opolu, stan na koniec
września 2010 r.

W woj. opolskim funkcjonuje 14 podstref specjalnych stref ekonomicznych·, o łącznej
powierzchni terenów inwestycyjnych ok. 737,6 ha, docelowo planuje się znaczne zwiększenie
tej powierzchni. W bazie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (dalej COIiE) w Opolu na

86

Skrót SSE oznacza Specjalną Strefę Ekonomiczną (dalej SSE).
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koniec września 2010 roku znajdowało się ok. 300 ofert inwestycyjnych, z czego ok. 100
stanowiły obiekty. Łączna powierzchnia terenów to niespełna 5 tys. ha. Natomiast PAIiIZ87
dysponowała 99 ofertami terenów inwestycyjnych (5 miejsce w kraju) oraz 24 obiekty (1
miejsce w kraju).
Jak wskazują krajowe i zagraniczne przykłady, SSE mogą przyczynić się do rozwoju
klastrów i inicjatyw klastrowych. Irlandzki klaster w branŜy turystycznej, rozwoju obszarów
rolnych oraz rodzimej gospodarki powstał dzięki funkcjonującej na obszarze 243 ha88 strefy
Shannon Free Zone [Grywalska 2002, s. 28]89. Podkarpacka Dolina Lotnicza powstała
głównie dzięki utworzeniu w 1995 r. Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [Guzik,
Micek 2005, s. 191; Jarczewski 2005, s. 43]90.

87

Skrót PAIiIZ oznacza Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie.
http://www.shannonireland.com/ Dostęp dnia 20.07.2010.
89
Bezpośrednio sąsiaduje ona z Międzynarodowym Lotniskiem Shannon i znajduje się w odległości zaledwie 15
minut jazdy samochodem od miasta Limerick, które drogami głównymi oraz gęstą siecią kolejową połączone
jest z Dublinem. Dzięki uzbrojonym, zlokalizowanym na jednym obszarze i odpowiednio duŜym terenom
inwestycyjnym oraz bliskości portu lotniczego i licznemu udziałowi firm działających w pokrewnych branŜach,
moŜliwe stało się powołanie do Ŝycia inicjatyw klastrowych. Dodatkowo, czynniki te stają się zachętą do
lokalizacji nowych inwestycji.
90
Mielec i Rzeszów to dwa główne ośrodki polskiego klastra lotniczego. Główne załoŜenia polskiej ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych oraz załoŜenia pierwszej w Polsce strefy ekonomicznej w Mielcu,
kształtowane były w oparciu o doświadczenia i z udziałem ekspertów z Shannon Free Zone. Wśród korzyści
płynących z funkcjonowania terenów inwestycyjnych skupionych w SSE Mielec, niektórzy lokalni liderzy
wskazują na silną kooperację lokalnych firm z przedsiębiorstwami z SSE, a właściciele przedsiębiorstw
strefowych przekonali się, Ŝe „warto podzlecać część produkcji miejscowym firmom, bo wykonują wyroby o
wysokiej jakości i konkurencyjnej cenie”. Zob. więcej: G. Gacki, Lotnicza inwestycja w Mielcu, z dnia 16
sierpnia 2005, opublikowane na stronie www.egospodarka.pl (17.07.2008).
88
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Praszka

Opole
Namysłów

6,2 ha

61,7 ha

6,3 ha

Skarbimierz
131,9 ha

Kluczbork
53,9 ha

Tułowice

Strzelce Op.

16,9 ha

63 ha

Nysa
12,2 ha

Ujazd
197,0 ha

Prudnik
11,3 ha

Kędzierzyn-Koźle
77,0 ha
Legenda:

Gogolin
19,3 ha

Podstrefy specjalnych stref ekonomicznych:
wałbrzyskiej
katowickiej
starachowickiej

Krapkowice
74,0 ha

Gminy posiadające certyfikat
"Gminy Atrakcyjnej dla Inwestora"
Powierzchnia podstrefy:
powyŜej 150 ha
od 100 do 149 ha
od 50 do 99 ha
poniŜej 50 ha

Kietrz
6,9 ha

W województwie opolskim znajduje się 14 podstref
specjalnych stref ekonomicznych: wałbrzyskiej,
katowickiej oraz starachowickiej.
Największe z nich zlokalizowane są w Ujeździe,
Skarbimierzu, Kędzierzynie-Koźlu i Krapkowicach.
Do najmłodszych stref naleŜą strefy w KędzierzynieKoźlu, Gogolinie oraz Krapkowicach.
Uwagi: stan na koniec września 2010 r., na podstawie
danych Centrum Obsługi Inwestora, OCRG.

Mapa 6. Specjalne strefy ekonomiczne w woj. opolskim wg gmin w 2010 r.
Źródło: opracowanie własne UMWO

Zgodnie z danymi zawartymi w bazie COI do duŜych i atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych w woj. opolskim zaliczyć moŜna sporo gruntów z wielu gmin w regionie91.
Są to tereny w większości uzbrojone i o duŜej powierzchni, leŜące blisko siebie, dobrze
uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną, częściowo uŜytkowane przez innych
inwestorów, część z nich naleŜy do SSE lub do stref aktywności gospodarczej. Atutem oferty
91

Grunty w Łambinowicach (680 ha), w Strzelcach Opolskich (424 ha), w Krapkowicach (359 ha), w Nysie
(207 ha), w gminach: Ujazd (200 ha), Olszanka (200 ha), Skarbimierz (175 ha), Łubniany (170 ha),
Kędzierzynie-Koźle (111 ha), Głogówek (100 ha), Gogolin (96 ha), Prószków (96 ha), Opole (88 ha), Dąbrowa
(86 ha), Polska Cerekiew (85 ha), Grodków (84 ha), Namysłów (84 ha), Olesno (72 ha), Bierawa (59 ha) oraz
Reńska Wieś (57 ha). Zob. http://ocrg.opolskie.pl/index.php?p=komponent&id=25 (20.07.2010).

82

terenów inwestycyjnych woj. opolskiego jest ich dobra dostępność w skali krajowej i
europejskiej (równomiernie rozbudowana sieć komunikacyjna, z dobrą infrastrukturą
drogową, w tym autostradą A-4).
Tabela 12. Inwestorzy wg podstref SSE na obszarze woj. opolskiego

Podstrefa

Lokalizacja

Inwestorzy

Podstrefa
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej „INVESTPARK” w

Namysłów
Skarbimierz

brak
- Cadbury Polska Sp. z o.o.,
- Cadbury Sp. z o.o.,
- Keiper Polska Sp. z o.o.,
- FPS Polska Sp. z o.o.;
- Stegu Sp. z o.o.
- Marcegaglia Poland Sp. z o.o.,
- Inpol-Krak Tubes Service Center Sp. z o.o.;
- Advantech Sp. z o.o.,
- Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Alsecco”
Zając G., Zając M., Kelner S., Sp. j.,
- Vasco Doors Sp. z o.o
- Marcegaglia Poland Sp. z o.o.
- TSP Sp. z o.o.

Opole
Kluczbork
Nysa

Podstrefa
Katowickiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej

Praszka
Prudnik
Ujazd
Krapkowice
Kędzierzyn-Koźle
Kietrz
Strzelce Opolskie

- DSO Sp. z o.o. (Austria),
- KRONOSPAN OSB (Austria);

Gogolin
Podstrefa Specjalnej Strefy Tułowice
- Neo Plus Technology Sp. z o.o.,
Ekonomicznej
- Greenagro S.A.,
„STARACHOWICE” S.A.
- KAYE Aluminium Opole Sp. z o.o.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.ksse.com.pl/lista/dane_list/lista1.php, http://www.investpark.com.pl i http://www.sse.com.pl/przedsiebiorcy/lista/ (dostęp 26.04.2011)

Wynika stąd jasno, Ŝe nie wszystkie podstrefy są dla inwestorów jednakowo
atrakcyjne. Do najbardziej aktywnych pod względem lokowanych przedsięwzięć naleŜą strefy
w Skarbimierzu, Kluczborku i Nysie.
Tabela 5. Znaczące przedsiębiorstwa w woj. opolskim wg branŜ – wybrane podmioty
BranŜa

Przedsiębiorstwo
CEMENTOWNIA ODRA S.A.

budowlana

GóraŜdŜe Cement SA
Monier
Adamietz sp. z o.o.
Velux
Polbau Sp. z o.o.
BisMultiserwis Sp. z o.o.

Siedziba
Opole
Chorula
Opole
Strzelce Opolskie
Namysłów
Opole
Krapkowice

83

metalowa

Mercegaglia
IZOSTAL S.A.
INTERSILESIA McBride Polska Sp. z o.o.,

Kluczbork
Zawadzkie
Strzelce Opolskie

chemiczna

Petrochemia-Blachownia S.A.
Kędzierzyn-Koźle
Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle S.A.
Kędzierzyn-Koźle
Lesaffre Polska SA
Wołczyn
Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. Z o.o.
Opole
PWC Odra SA w Brzegu
Brzeg
spoŜywcza
ZPC Otmuchów SA
Otmuchów
Nestle Schöller
Namysłów
Zott Polska
Opole
FRIGOOPOL
Opole
PGE Elektrownia Opole S.A.
Brzezie
energetyczna
ArcelorMittal Poland SA (b. Zakłady Koksownicze)
Zdzieszowice
Kler S.A.
Dobrodzień
drzewna
Meble Rust
Dobrodzień
Kronospan OSB Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie
Uwaga: Najpierw określono najwaŜniejsze branŜe, a następnie wskazano główne przedsiębiorstwa, biorąc pod
uwagę m.in. listę firm nagradzanych w prestiŜowych rankingach i konkursach.
Źródło: Opracowanie własne OCRG.

Do największych przedsiębiorstw regionu zalicza się: Elektrownię Opole, Zakłady
Azotowe Kędzierzyn-Koźle, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice S.A. (od 1 stycznia 2011 r.
funkcjonują pod nazwą ArcelorMittal Poland S.A. Zdzieszowice), Cementownię GóraŜdŜe,
Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych ODRA S. A. (lokalizacja Brzeg), FRIGOOPOL
(jest członkiem grupy NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o., lokalizacja Opole).
Generalnie woj. opolskie dysponuje znaczącym potencjałem gospodarczym, przede
wszystkim w sektorze produkcji przemysłowej oraz w rolnictwie i powiązanymi z nim
branŜami, co oznacza utrzymującą się przewagę tradycyjnych form gospodarowania. Rozwój
moŜliwości lokalizacyjnych i ich częściowe wykorzystanie wskazuje na otwieranie się
nowych kierunków inwestowania w regionie, a co za tym idzie zmianę struktury gospodarczej
w kierunku znaczącego przyrostu sektora usług. Współdziałanie w układzie Polski zachodniej
moŜe te procesy znacząco przyspieszyć.

3.3. Pozyskiwanie inwestycji zagranicznych
Atrakcyjność inwestycyjna rozumiana jest jako zdolność do przyciągania inwestora
poprzez proponowanie kompilacji korzyści lokalizacyjnych, które moŜna osiągnąć w trakcie
prowadzenia działalności gospodarczej. Czynniki lokalizacyjne zaleŜne są m.in. od cech
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obszaru, w którym prowadzona byłaby działalność gospodarcza. Optymalny zestaw
czynników lokalizacyjnych wyznacza atrakcyjną lokalizację dla działalności. NaleŜy jednak
pamiętać, Ŝe kaŜdy inwestor poszukuje lokalizacji, która będzie atrakcyjna w jego
subiektywnym odczuciu.
Wskaźnik syntetyczny za 2009 r. plasuje woj. opolskie w grupie regionów o średniej
atrakcyjności inwestycyjnej (10 lokata). Woj. opolskie charakteryzuje wysoki, choć wciąŜ nie
w pełni wykorzystany, potencjał inwestycyjny. Powołując się na wyniki wybranych badań
zewnętrznych (np. IBnGR), region cechuje relatywnie konkurencyjna chłonność rynku (6
lokata) i dostępność transportowa (7 lokata, tuŜ za woj. śląskim) oraz atrakcyjna
infrastruktura gospodarcza (m.in. specjalne strefy ekonomiczne). Wysoko oceniany jest
poziom bezpieczeństwa, mierzony m.in. wykrywalnością przestępstw (7 pozycja, przy 15
lokacie woj. dolnośląskiego i 16 woj. śląskiego) [Nowicki, Tarkowski 2010]. Ponadto
zachodnia część woj. (podregion nyski) charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności
dla działalności usługowej, natomiast część wschodnia regionu (podregion opolski) jest
oceniana jako „wysoko” atrakcyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie.
Poziom obsługi inwestora w woj. opolskim jest uznawany za jeden z najwyŜszych w
kraju, co jest w duŜej mierze efektem realizacji autorskiego projektu Gmina atrakcyjna dla
inwestora. Uczestniczące w nim samorządy lokalne uzyskały informacje i narzędzia
niezbędne dla pozyskiwania nowych inwestycji, budowania sprzyjającego klimatu
inwestycyjnego, a takŜe pozwalające na właściwe zrozumienie potrzeb inwestora i
zapewnienie mu moŜliwie najlepszej obsługi związanej z ulokowaniem i realizacją inwestycji
[Raport o sytuacji… 2011].
Innym projektem, udzielającym wsparcia i polepszającym jakość kadry urzędniczej
woj. opolskiego była Profesjonalna Obsługa Inwestora 1 oraz Profesjonalna Obsługa
Inwestora 2. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji dorosłych osób
pracujących z terenu woj. opolskiego o rzadkie, a jednocześnie poszukiwane na rynku pracy
umiejętności związane z bezpośrednią obsługą inwestorów i inwestycji. Tematyka szkoleń
dotyczyła m.in.: savoir vivre w biznesie; proces negocjacji; pomoc publiczna (zwolnienia
podatkowe i ulgi inwestycyjne); wsparcie ze strony UE dla inwestorów zagranicznych (PO
IG, PO IŚ); zakładanie działalności gospodarczej w Polsce i zasady prowadzenia działalności
gospodarczej;

zatrudnianie

obcokrajowców;

zasady promocji

oferty

inwestycyjnej;

przygotowanie materiałów promocyjnych; wystąpienia publiczne; profesjonalne inwestycyjne
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prezentacje multimedialne92. Beneficjentami projektu byli opolscy urzędnicy oraz
wójtowie/burmistrzowie/prezydenci. Przewidywanym efektem projektów była poprawa
jakości obsługi w urzędach i podniesienie kwalifikacji zawodowych urzędników.

Spółki z udziałem kapitału zagranicznego jako element budujący potencjał
konkurencyjny regionu
Kapitał zagraniczny odgrywa istotną rolę w gospodarce regionu, niemniej jednak
poziom inwestycji zagranicznych, jednego z czynników zwiększających innowacyjność
regionalnej gospodarki ocenia się jako niewystarczający93.
Tabela 13. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim wg klas wielkości w latach 2003-2009.
Podmioty wg klas
Lata
wielkości
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
419
412
420
428
459
462
461
ogółem
268
259
256
257
282
288
296
0-9
85
86
89
83
76
77
79
10-49
47
47
56
68
78
74
64
50-249
19
20
19
20
23
23
22
250 i więcej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (dostęp 26.04.2011).

92

http://inwestycje.ocrg.opolskie.pl/pierwsza_edycja/?p=art&id=7 oraz
http://www.inwestycje.ocrg.opolskie.pl/?p=art&id=7 (dostęp 25.02.2011).
93
Rozdział powstał na podstawie danych pozyskanych ze złoŜonych sprawozdań dla podmiotów z kapitałem
zagranicznym ”KZ” (badanie wprowadzone Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej).
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek prawa handlowego, a w
szczególności spółek z udziałem kapitału zagranicznego, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a takŜe
podmiotów zorganizowanych w innej niŜ wymienione formie prawnej i posiadających udziały kapitału
zagranicznego. Opracowanie nie obejmuje danych o podmiotach sektora finansowego, tj. bankach i instytucjach
ubezpieczeniowych, w których inwestorzy zagraniczni posiadają swoje udziały. Zbadana zbiorowość stanowiła
około 35% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w REGON.
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Mapa 8. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim wg powiatów wg liczby pracujących
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu.

W końcu 2008 roku w woj. opolskim działalność prowadziły 462 spółki z kapitałem
zagranicznym – najwięcej było podmiotów z udziałem kapitału niemieckiego (245),
holenderskiego (83) oraz włoskiego (18). Liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego
systematycznie rośnie. Najwięcej z nich to firmy mikro, ale odnotowuje się minimalny jednak
systematyczny wzrost liczby firm duŜych i średnich – w przypadku tych ostatnich, po nagłym
wzroście ich liczby w 2006 r. i tendencji wzrostowej, w roku 2009 liczba podmiotów
zdecydowanie zmalała (zob. tabela 13). Wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w
regionie według stanu na koniec 2008 roku wyniosła niecałe 1,5 mld zł – co stanowiło ok. 1%
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wielkości inwestycji zagranicznych ogółem w Polsce94. Poziom inwestycji zagranicznych,
jednego z czynników zwiększających innowacyjność regionalnej gospodarki w woj.
opolskim, ocenia się jako niewystarczający.
Tabela 14. Podstawowe dane o spółkach z kapitałem zagranicznym w woj. opolskim wg kraju pochodzenia
kapitału (w 2008 r.)
Liczba
Wartość kapitału
Kraj pochodzenia kapitału
Liczba spółek pracujących
podstawowego
zagranicznego
w osobach
w tys. zł
w%
Niemcy
245
13 428
733 637
697 129
47,9%
Niderlandy
83
3 625
321 018
288 619
19,8%
Kapitał mieszany
20
3 688
161 485
65 761
4,5%
Włochy
18
327
#
#
#
Austria
13
849
40 639
30 206
2,1%
Republika Czeska
10
42
#
#
#
Wielka Brytania
10
545
31 084
#
#
Irlandia
7
167
1 032
856
0,1%
Belgia
5
118
#
#
#
Francja
5
481
#
#
#
Norwegia
5
161
9 486
7 863
0,5%
Hiszpania
4
8
201
176
0,0%
Finlandia
4
531
#
#
#
Luksemburg
4
#
75 930
36 475
2,5%
Ukraina
4
7
108
108
0,0%
Pozostałe (16 krajów)
25
#
#
#
#
Ogółem
100%
462
25 292
1 692 531
1 455 801
# dane niedostępne
Źródło: opracowanie własne UMWO na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu.

W woj. opolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego skupiają ok. 25 tys.
pracujących, odpowiadają za ok. 20% ogółu inwestycji w gospodarce narodowej, a takŜe za
ponad połowę eksportu. Skumulowana wartość zaangaŜowanego kapitału wynosi niecałe 1,5
mld złotych. Kapitał zza granicy napłynął do województwa łącznie z trzydziestu krajów,
jednak niemal połowa przypada zaledwie na jeden z nich (47,9% na Niemcy) [Raport o
sytuacji… 2011].

94

Dane GUS, pozyskane ze złoŜonych sprawozdań dla podmiotów z kapitałem zagranicznym KZ z 2008 roku.
Badana zbiorowość stanowi około 35% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w
REGON.
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Mapa 9. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału w woj. opolskim wg
powiatów
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu.

Niemal ¾ kapitału zagranicznego zaangaŜowanego w regionie przypada na
przetwórstwo przemysłowe (spółki z tej sekcji odpowiadają takŜe za ¾ nakładów
inwestycyjnych spółek z kapitałem zagranicznym). Szczególnym zainteresowaniem
inwestorów cieszą się przede wszystkim następujące branŜe: produkcja wyrobów z surowców
niemetalicznych (27,2% całego kapitału zagranicznego zaangaŜowanego w regionie),
produkcja artykułów spoŜywczych i napojów (18,2%), produkcja wyrobów z metali (17,2%),
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a takŜe produkcja wyrobów chemicznych (10%). Na wyróŜnienie zasługują ponadto: handel i
naprawy oraz obsługa nieruchomości i firm [Raport o sytuacji… 2011].
Badania prowadzone na próbie spółek z udziałem kapitału zagranicznego wskazują, Ŝe
do głównych barier działalności inwestycyjnej w woj. opolskim naleŜą: brak lotniska, braki
lub

słaby

stan

infrastruktury

technicznej,

nadmierna

biurokracja,

mała

oferta

prywatyzowanych przedsiębiorstw, słabo rozwinięta sieć instytucji otoczenia biznesu,
trudności kooperacyjne z lokalnymi firmami (niedostosowanie do norm jakości oraz
terminowość dostaw), a takŜe brak duŜej aglomeracji miejsko-przemysłowej [Kania,
Wróblewska 2008, s. 249].
Tabela 15. Podstawowe dane o spółkach z kapitałem zagranicznym w woj. opolskim wg sekcji PKD (w 2008 r.)
Wartość kapitału
Liczba
pracujących
Liczba spółek
w tys. zł
w%
Wyszczególnienie
w osobach
Przetwórstwo przemysłowe
166
18 583
1 055 380
Obsługa nieruchomości i firm
107
1 595
117 157
Handel i naprawy
86
1 817
152 658
Budownictwo
38
1 884
19 718
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
23
622
13 148
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
14
110
2 482
Hotele i restauracje
9
39
703
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
5
#
#
elektryczną, gaz, wodę
Działalność usługowa komunalna, społeczna i
5
#
2 912
indywidualna, pozostała
Górnictwo
4
235
80 512
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
3
#
174
Edukacja
2
#
#
Ogółem
462
25 292
1 455 801
Źródło: Opracowanie własne UMWO na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Opolu

72,5%
8,0%
10,5%
1,4%
0,9%
0,2%
~0,0%
#
0,2%
5,5%
~0,0%
#
100%

Analizując udział kapitału zagranicznego na 1000 mieszkańców w działalności
przedsiębiorstw naleŜy odnotować 7 pozycję w kraju [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s.
104]. O dobrym klimacie dla przedsiębiorczości świadczyć moŜe liczba MSP z kapitałem
zagranicznym, która wynosi 1,22 na 1000 mieszkańców i lokuje obszar w środku stawki
[Raport o stanie sektora… 2009]95.
Firm z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim przybywa, moŜna tu
wymienić m.in. (w porządku alfabetycznym):
Advantech Polska (kapitał włoski, lokalizacja w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w Nysie),
95

oraz www.stat.gov.pl (12.09.2010).
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Animex (część grupy kapitałowej Smithfield Group, lokalizacja Opole i Grodków),
Blechwarenfabrik Limburg GmbH – w Polsce FPS Polska Sp. (Niemcy, lokalizacja
Wałbrzyska SSE w Skarbimierzu),
Brenntag Polska Sp. z o.o. (Austria, Belgia, lokalizacja w Kędzierzynie-Koźlu),
COROPLAST (Niemcy, lokalizacja Dylaki),
DIAMANT INTERNATIONAL POLSKA Młyny ZboŜowe Stanisława Grygiera Sp. z
o.o. (Niemcy, lokalizacja w gminie Walce),
Firma Ocynkownia Śląsk (branŜa metalowa, Seppeler Gruppe z kapitałem
niemieckim, lokalizacja Kluczbork),
FM Logistic (Francja, lokalizacja w gminie Ujazd),
GóraŜdŜe Cement (członek grupy HeidelbergCement, lokalizacja Chorula Opole),
Heerema Fabrication Group (Holandia, lokalizacja w Opolu),
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania, lokalizacja Strzelce
Opolskie),
Jeronimo Martins (Portugalia, lokalizacja w Skarbimierzu),
Keiper Polska (Niemcy, lokalizacja Wałbrzyska SSE w Skarbimierzu),
Kludi Armaturen (Niemcy, lokalizacja w Opolu),
Kraft (do 2010 r. Cadbury Schweppes, kapitał amerykański, lokalizacja w gminie
Skarbimierz),
Kronospan (Cypr, lokalizacja w Strzelcach Opolskich),
Lesaffre Bio-corporation S.A. (Francja, lokalizacja Wołczyn),
Lhoist Opolwap (Belgia, lokalizacja w Tarnowie Opolskim),
Marcegaglia (Włochy, lokalizacja w gminie Kluczbork oraz Praszce),
Mayland Real Estate (Francja, centrum handlowe „Karolinka” w Opolu),
Nestle Schöller Polska Sp z o.o. (lokalizacja Namysłów),
Norgips (Norwegia, lokalizacja w gminie Dobrzeń Wielki),
Nutricia Polska Sp. z o.o. (Francja, jest członkiem grupy Danone, lokalizacja w
Opolu),
PERI Polska (Niemcy, lokalizacja Opole),
Sanpuro Holding (Niemcy, lokalizacja w Opolu),
Südzucker Polska Sp. z o.o. (Niemcy, lokalizacja w Polskiej Cerekwi),
Tower Automotive (USA, lokalizacja w Opolu)
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Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (Grupa Bunge Limited - Stany Zjednoczone,
lokalizacja w Brzegu),
Zott (kapitał niemiecki, lokalizacja w Opolu) [Kwartalnik gospodarczy… 2010]96
Spośród nowych firm znacząca ich liczba lokuje działalność w SSE.
W 2009 r. w województwie zarejestrowanych było 445 firm prowadzących
działalność eksportową, najwięcej w grupie średnich przedsiębiorstw (202 podmioty). W
województwie działała zbliŜona liczba firm importujących (431), z tym Ŝe najwięcej z nich
było w grupie małych przedsiębiorców (200), choć wartość ich zakupów z importu była
najniŜsza i wyniosła około 534 mln zł [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 106].
Ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej firmom krajowym, Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy OCRG przygotowało i udostępnia nieodpłatnie
broszury informacyjne o aktualnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na
wybranych rynkach zagranicznych, a takŜe broszury informacyjne na temat prowadzenia
działalności eksportowej z danym krajem. Broszury opracowano dla 42 rynków
zagranicznych97 w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zawierają między innymi
informacje na temat:
− form prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju,
− sposobów rejestracji podmiotu gospodarczego,
− funkcjonującego systemu podatkowego.
Broszury informacyjne dotyczące warunków prowadzenia działalności eksportowej do
wybranego kraju zawierają informacje na temat:
− współpracy gospodarczej (w tym: specyfiki rynku, wymiany handlowej,
moŜliwości eksportowych branŜ i towarów w ramach Jednolitego Rynku
Europejskiego),
− kwestii prawnych (w tym: dostępu do rynku, zamówień publicznych, ochrony
własności przemysłowej, rozstrzygania sporów, windykacji naleŜności).

96

oraz http://umwo.opole.pl/tutaj_zostaje/index.php?id=5660 (dostęp 26.04.2011), jak równieŜ PAIiIZ.
Algieria, Argentyna, Austria, Belgia, Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Egipt,
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Kazachstan,
Korea Południowa, Litwa, Malezja, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rosja,
Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Źródło:
http://ocrg.opolskie.pl/a/578/Przewodniki_po_rynku (dostęp 21.04.2011). Broszury informacyjne o aktualnych
warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na wybranych rynkach zagranicznych są opracowywane
przez PAIiIZ.
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Pomimo znacznej liczby przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, region
opolski - w porównaniu z regionami ościennymi - zajmuje niską lokatę. Opolszczyzna
tradycyjnie nie kojarzy się z dogodnym miejscem do inwestowania, lecz z dogodnym
miejscem do zamieszkania. NaleŜy zatem zintensyfikować działania wpływające na poprawę
wizerunku regionu w tym względzie.

3.4. Innowacyjność
Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce wzrosła w ostatnich latach z 17,1% do
poziomu 26,6%, co przy średniej dla UE równej 51 % wciąŜ jest słabym wynikiem. Niski
poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest wynikiem złej sytuacji finansowej oraz
zbyt

małego

zainteresowania

prowadzeniem

działalności

badawczo

rozwojowej

charakteryzującej się duŜym ryzykiem niepowodzenia. Innowacje moŜna podzielić na
produktowe i procesowe (usprawnienia sposobu wytwarzania wyrobów), które znacznie
chętniej są wdraŜane przez polski sektor MSP. W ostatnich latach w sektorze prywatnym
przeciętnie 11% małych i 31% średnich firm zastosowało nowe procesy podczas gdy nowe
wyroby wdroŜyło 9% małych i 26 % średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy z woj.
opolskiego naleŜą do ścisłej krajowej czołówki, gdyŜ nowe sposoby wytwarzania zastosowało
17% małych i 35% średnich przedsiębiorstw, do czego mogła się przyczynić moŜliwość
współfinansowania projektów z Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa
Opolskiego 2007 – 2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka [Hanszke
2010].

Tabela 16. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2008 r. wg liczby pracujących oraz źródła finansowania
inwestycji przedsiębiorstw w 2008 r. wg liczby pracujących (w %)

Opolskie

Ogółem

0-9

10-49

NAKLADY
2 545 353
312 804
238 028
Nakłady w tys. zł
100,00
12,29
9,35
Udział w nakładach przedsiębiorstw
regionu (%)
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
69,84
81,55
Środki własne
2,91
1,08
Środki budŜetowe
15,99
13,27
Kredyty i poŜyczki krajowe
4,22
2,54
Środki zagraniczne ogółem:
1,76
0,30
W tym zagraniczne kredyty
4,11
1,34
Inne źródła
2,92
0,22
Nakłady niefinansowe
Źródło: Opracowanie na podstawie: Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 104−106.

50-249

>249

877 038
34,46

1 117 483
43,90

63,80
4,02
15,88
7,59
3,57
6,41
2,30

73,17
2,20
17,12
0,60
0,00
2,22
4,69
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Udział przedsiębiorstw woj. opolskiego wdraŜających w 2009 r. nowe lub ulepszone
procesy wynosi 13,71%, co lokuje region na 7 pozycji w kraju (najwyŜszy udział w woj.
podkarpackim, a najniŜszy w woj. lubuskim). Poziom innowacyjności produktowej jest
wyŜszy i wynosi 14,18%, co lokuje obszar na 4 pozycji (ponownie najwyŜszy udział w woj.
podkarpackim, a najniŜszy w woj. zachodniopomorskim). Udział przedsiębiorstw
innowacyjnych przemysłowych ogółem wynosi w woj. opolskim 17,55% (9 pozycja).
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w woj. opolskim wyniosły ponad 2,5 mld zł, z
czego najwięcej środków przypadło na przedsiębiorstwa duŜe (1,1 mld zł) i średnie (blisko
900 mln zł). Podobnie sytuacja wyglądała w roku ubiegłym. W stosunku do roku 2007 r.
róŜnice w udziale w nakładach przedsiębiorstw w poszczególnych grupach przedsiębiorstw są
niewielkie. Dla mikro i duŜych przedsiębiorstw te nakłady spadły, a w małych i średnich
wzrosły [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 104].

Mapa 10. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2008 r.(ceny bieŜące, dane dot. podmiotów
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób).
Źródło: Regiony Polski. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 24.

W 2008 r. przedsiębiorstwa woj. opolskiego w niemal 70% (w 2007 r. − 76%)
finansowały swoje inwestycje ze środków własnych. Najczęściej sięgały po nie małe firmy
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(ok. 82% inwestycji), a w najmniejszym firmy średnie (ok. 64% inwestycji). Następnym pod
względem wielkości finansowania źródłem były kredyty i poŜyczki krajowe – niemal 16%.
Dla firm małych były mniej waŜnym źródłem niŜ dla firm średnich i duŜych. Trzecie co do
wielkości źródło finansowania, to środków zagraniczne, z których najchętniej korzystały
przedsiębiorstwa średnie, natomiast minimalnym zainteresowaniem środki te cieszyły się
wśród duŜych przedsiębiorstw (0,6%). Najmniej wykorzystywanym źródłem finansowania
inwestycji w woj. opolskim były środki budŜetowe, jednakŜe ich rola w porównaniu z latami
ubiegłymi nieznacznie wzrosła [Talar, Wasilewska, Węcławska 2010, s. 105−106].
W porównaniu z innymi regionami Polski, Opolszczyzna jest wręcz „zapuszczona”
innowacyjnie i naleŜy do grupy najsłabszych regionów pod względem nakładów na
działalność innowacyjną, a poziom innowacyjności poprawia się równieŜ wolno. Współpraca
z rozwiniętymi ośrodkami naukowo-badawczymi jak i współdziałanie kadr i przedsiębiorstw
w ramach Polski zachodniej powinno stopniowo zmienić tą sytuację.

3.5. Jakość Ŝycia
Region opolski kojarzony jest z obszarem o korzystnych warunkach zamieszkania i
wysokiej jakości Ŝycia mieszkańców98. Do głównych jego atutów naleŜą m.in.: dogodna
lokalizacja, relatywnie dobra dostępność komunikacyjna, korzystne warunki klimatyczne oraz
wysoki poziom Ŝycia i bezpieczeństwa jego mieszkańców. Kwestia poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców zajmuje waŜne miejsce w dokumentach strategicznych regionu, m.in. w
Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego (II cel strategiczny: Zapewnienie dogodnych
warunków Ŝycia w regionie) [Strategia Rozwoju Województwa… 2005] oraz w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego99.
Istotnym czynnikiem wpływającym na ocenę warunków Ŝycia jako korzystnych są
moŜliwości finansowe mieszkańców do zaspokajania własnych potrzeb. Wg diagnozy
społecznej [Diagnoza społeczna 2009]100, woj. opolskie charakteryzuje się najwyŜszym

98

Na podstawie: Raport o sytuacji… 2011
Poprawa stanu czystości wód i ograniczenie dopływu zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gruntu;
poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; osiągnięcie
poŜądanych standardów akustycznych na terenach chronionych; likwidacja przyrodniczo-środowiskowych
konfliktów przestrzennych, s. 102–103.
100
Pierwsze badania w ramach diagnozy zrealizowano w 2000 r., kolejne – trzy lata później, trzy następne
diagnozy opracowano w odstępach dwuletnich. Analiza porównawcza w układzie wojewódzkim została
99
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poziomem materialnych warunków Ŝycia w Polsce. Region, na tle pozostałych województw,
wyróŜnia wyjątkowo korzystna sytuacja w zakresie zasobności materialnej (1 miejsce),
jednocześnie warunki w zakresie kształcenia dzieci i wypoczynku naleŜą do lepszych w kraju
(3 miejsce). Bardzo wysoko oceniono takŜe warunki w zakresie ochrony zdrowia (4 miejsce)
oraz uczestnictwa w kulturze (5 miejsce).
TakŜe indywidualna jakość Ŝycia w woj. opolskim oceniona została wyjątkowo
korzystnie – region zajął pierwszą pozycję w rankingu. Wysoka pozycja opolskiego wskazuje
na przewagę pozytywnych opinii, wyraŜonych przez mieszkańców regionu, w zakresie ich
indywidualnej oceny jakości i stylu Ŝycia. Ocena jakości Ŝycia obejmowała m.in. następujące
elementy: ogólny dobrostan psychiczny, zadowolenie z poszczególnych dziedzin i aspektów
Ŝycia, subiektywną ocenę materialnego poziomu Ŝycia, stres, postawy i zachowania
społeczne, w tym kapitał społeczny, korzystanie z nowoczesnych technologii, sytuację na
rynku pracy oraz karierę zawodową. Opolskie, pod względem indywidualnej jakości Ŝycia,
wypadło lepiej aniŜeli sąsiednie woj.: wielkopolskie (3 miejsce), dolnośląskie – 4 miejsce,
śląskie – 7 i łódzkie – 12.
Oprócz wskazanych wyŜej atutów regionu naleŜy zauwaŜyć, Ŝe Opolszczyzna
wyróŜnia się wysokim poziomem wydatków jego mieszkańców, co potwierdza wysoką
pozycję województwa w zakresie materialnych warunków Ŝycia. W 2009 roku przeciętne
miesięczne wydatki rozporządzalne na 1 osobę w gospodarstwie domowym plasowały region
na 2 miejscu w kraju (zaraz za mazowieckim). Pod względem przeciętnych miesięcznych
dochodów rozporządzalnych opolskie zajęło 10 pozycję101. Dobrą sytuację materialną
gospodarstw domowych potwierdza ponadto najniŜsza w kraju wartość wskaźnika zagroŜenia
ubóstwem (5% wobec 8,3% średnio w kraju).
Sferą istotną dla oceny warunków Ŝycia w regionie jest odpowiedni dostęp do
placówek opiekuńczo-wychowawczych. RównieŜ tu woj. opolskie wyróŜnia się na tle innych
regionów – pod względem ilości miejsc w Ŝłobkach w przeliczeniu na 1000 urodzeń Ŝywych
region plasuje się na 2 pozycji (124 miejsc wobec 73 średnio w kraju). Pod względem ilości
miejsc w przedszkolach, w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym, opolskie
zajmuje 1 miejsce (815 miejsc wobec 543 średnio w kraju). W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć,

przeprowadzona przez pryzmat finansowych moŜliwości zaspokojenia potrzeb w wybranych obszarach przez
gospodarstwa domowe.
101
W latach 2004-2008 woj. opolskie pod względem kształtowania się wartości dochodów rozporządzalnych w
przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym plasowało się na następujących pozycjach: odpowiednio 6,3,10,5, 4.
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Ŝe o ile sytuację opolskiego na tle innych regionów naleŜy ocenić jako relatywnie korzystną, o
tyle na poziomie regionu obserwuje się znaczne trudności w dostępie do usług o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym, zwłaszcza na poziomie Ŝłobków. Liczba miejsc w Ŝłobkach nie
zaspokaja istniejących potrzeb w tym zakresie.
Mieszkańcy regionu Ŝyją dłuŜej niŜ przeciętnie w kraju (w 2009 roku: męŜczyźni 72,7
lat wobec 71,5 średnio w Polsce – 3 miejsce, kobiety 80,5 lat, podobnie jak średnio w kraju –
5 miejsce). Na warunki Ŝycia mieszkańców istotnie wpływa takŜe stan bezpieczeństwa oraz
funkcjonowanie instytucji porządku publicznego. Liczba przestępstw w woj. opolskim
sukcesywnie maleje, natomiast wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych rośnie i
jest wyŜszy niŜ przeciętnie w Polsce (w 2008 r. wyniósł on 72,1% wobec 65,9% średnio w
Polsce, tab. 17).
Tabela 17. Warunki Ŝycia w 2009 r. – charakterystyka statystyczna wybranych obszarów
Lp.

Wskaźnik

Polska

Opolskie

Pozycja
regionu na tle
pozostałych

1.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę (zł)*

1 114,5

1082,3

10

2.

Przeciętne miesięczne wydatki ogółem na 1 osobę (zł)

956,7

1 016,3

2

8,3

5,0

1

543

815

1

73

124

2

70,2

77,3

3

24,2

25,3

3

80,1
71,5

80,5
72,7

5
3

87,2
61,5
51,7

94,5
58,7
41,2

1
11
12

3.
4.

Wskaźnik zagroŜenia ubóstwem wg ustawowej granicy
ubóstwa (%)102
Miejsca w przedszkolach, w tym specjalnych, na 1000 dzieci w
wieku 3–6 lat

5.

Miejsca rzeczywiste w Ŝłobkach, łącznie z oddziałami na 1000
urodzeń Ŝywych

6.

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania (m2) 103

7.
8.

9.

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania przypadająca na
1 osobę (m2)
Przeciętne trwanie Ŝycia:
kobiety
męŜczyźni
Ludność korzystająca z instalacji w ogólnej liczbie ludności
(ogółem, w %)
wodociągowa
kanalizacyjna
gazowa

10.

Ludność korzystająca z instalacji w ogólnej liczbie ludności
(na wsi, w %)

102

Ustawowa granica ubóstwa to kwota dochodów, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej
uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pienięŜnego. Wskaźnik dotyczy odsetka badanych
gospodarstw domowych.
103
Wskaźniki dotyczące przeciętnej powierzchni uŜytkowej mieszkania, wykrywalności sprawców przestępstw
oraz ludności korzystającej z instalacji gazowej dotyczy 2008 roku.
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wodociągowa
kanalizacyjna
gazowa
11.

Wskaźnik
wykrywalności
stwierdzonych (%)

sprawców

przestępstw

74,7
23,5
18,8

91,2
27,1
2,6

1
5
15

65,9

72,1

5

* Dane dot. dochodów, wydatków, wskaźnika ubóstwa dotyczą gospodarstw domowych. W 2009 roku w woj.
opolskim badaniem objęto 1017 gospodarstw domowych, w całej Polsce próba wynosiła 37 302.
Źródło: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Woj.

opolskie

jest

regionem

atrakcyjnym

pod

względem

przyrodniczym,

krajobrazowym i kulturowym. Charakteryzuje się znaczącym potencjałem turystycznorekreacyjnym, co istotnie wpływa na ocenę jakości Ŝycia jego mieszkańców, jak równieŜ
stanowi o atrakcyjności województwa dla odwiedzających. Ponadto region posiada bogatą i
zróŜnicowaną ofertę w zakresie szkolnictwa wyŜszego. Dynamicznie rozwijający się opolski
ośrodek akademicki wraz z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową, skierowaną do grupy
młodych osób, stanowią istotny potencjał przewagi konkurencyjnej regionu.
Kultura i dziedzictwo kulturowe jako czynniki kształtujące toŜsamość regionalną oraz
zapewniające ciągłość tradycji i rozwój regionu
Region opolski zajmuje znaczącą pozycję na „kulturowej” mapie Polski. Jest on
interesującym przykładem polskiego regionu pogranicza. Na jego obecny charakter wpływ
miało silne oddziaływanie wielu kultur w tym m.in. polskiej, czeskiej i niemieckiej.
Ukształtowana historycznie wielokulturowość regionu104 stanowi część dzisiejszego
pozytywnego wizerunku woj. opolskiego i swoisty wyróŜnik na tle kraju. Wyjątkowa w
porównaniu do pozostałych województw róŜnorodność form i przejawów kultury, a takŜe
bogactwo zasobów dziedzictwa kulturowego wpływają na atrakcyjność regionu, decydują o
poczuciu toŜsamości jego mieszkańców, a takŜe mogą stanowić podstawę dla społecznoekonomicznego rozwoju regionu.

104

W woj. opolskim mieszka 71% ogólnej liczby osób deklarującej przynaleŜność do mniejszości niemieckiej,
14% mieszkańców regionu to Ślązacy. Udział ludności niepolskiej w ogólnej liczbie ludności regionu wynosi
12,5%. W woj. opolskim spisano ponadto 20 osób narodowości białoruskiej, 8 – litewskiej, 10 – łemkowskiej,
861 – romskiej, 128 – rosyjskiej, 17 – słowackiej, 275 – ukraińskiej oraz 966 o innej narodowości, wobec 62443
osób nie ustalono narodowości, zobacz: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, Opole 2005, s. 106.
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Mapa 11. Obszary i ośrodki turystyczne w woj. opolskim.
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Głównym ośrodkiem kulturalnym województwa jest Opole [Strategia Rozwoju
Miasta… 2007, s. 77]. Tutaj odbywają się najwaŜniejsze imprezy o znaczeniu regionalnym i
krajowym, a swoją siedzibę mają prestiŜowe instytucje kultury (teatry, filharmonia, kina,
muzea, amfiteatr). Nasycenie i stan sieci instytucji kultury w województwie są bardzo
zróŜnicowane. Niedostatki widoczne są zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie oprócz
trudności w dostępie do instytucji kultury, problemem jest równieŜ zły stan lokalnej
99

infrastruktury. Podstawowym ośrodkiem kultury na terenach wiejskich są biblioteki, domy
kultury i świetlice, przy których działają lokalne kluby, zespoły artystyczne oraz liczne koła
zainteresowań. Poprawa stanu technicznego tych obiektów, jak równieŜ ich lepsze
wyposaŜenie moŜe stanowić impuls do rozwijania aktywności twórczej, sprzyjać lepszemu
kultywowaniu tradycyjnej kultury oraz przyczynić się do wzmocnienia potencjału
kulturowego opolskich wsi. W 2009 roku w regionie znajdowały się 232 domy i ośrodki
kultury, kluby i świetlice, a takŜe 338 bibliotek i punktów bibliotecznych, w tym 249 na
wsi105. Większość z nich wymaga generalnego remontu i doposaŜenia.
Działalność sprzyjającą zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców
regionu prowadzą m.in. dwa teatry (Teatr im. Jana Kochanowskiego i Teatr Lalki i Aktora im.
Alojzego Smolki) oraz Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera.
Do znaczących placówek kultury o lokalnym zasięgu moŜna zaliczyć występujące na
terenie woj. opolskiego muzea106. Prowadzą one zarówno edukację w zakresie tzw. „kultury
wysokiej” jak równieŜ popularyzują dawną i współczesną kulturę ludową (np. Muzeum Wsi
Opolskiej w Bierkowicach). Znaczna część instytucji kulturalnych funkcjonuje w obiektach,
które nie są w stanie sprostać współczesnym funkcjom i standardom, co ma pośredni, a
czasami bezpośredni wpływ na satysfakcję potencjalnego odbiorcy.
Region opolski naleŜy do najzasobniejszych w Polsce w obiekty zabytkowe. NaleŜy
jednak zaznaczyć ze sporo obiektów o zabytkowych wartościach nie znajduje się w rejestrze
zabytków.

105
106

Dane GUS w Warszawie.
Muzea łącznie z oddziałami w 2009 r. Dane GUS w Warszawie.
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Mapa 10. Obszary chronione w zakresie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, historycznych układów
przestrzennych oraz obszarów i miejsc dziedzictwa kulturowego w woj. opolskim.
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego…., s. 198.

Lista najcenniejszych zabytków nieruchomych wpisanych z terenu woj. opolskiego do
krajowego rejestru zabytków ma około 2,8 tys. pozycji, ruchomych ponad 7,2 tys., zabytków
archeologicznych jest w rejestrze 1160107. Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią
m.in.: historycznie ukształtowane zespoły urbanistyczne (m.in. stare miasta w Brzegu,
Byczynie, Opolu i Głogówku), zespoły pałacowo-folwarczno-parkowe (m.in.: w Mosznej i
Kamieniu Śląskim), dzieła architektury i budownictwa (m.in.: zamek biskupów wrocławskich
w Otmuchowie, warownia w Rogowie Opolskim, zamek ksiąŜęcy w Namysłowie) obiekty
techniki (m.in.: szybowe piece wapiennicze z okolic Gogolina i GóraŜdŜy, fabryka porcelany

107

Dane Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (stan na koniec czerwca 2010 r.)
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w Tułowicach, huta szkła w Murowie, huta Ŝelaza w Ozimku, papiernia w Krapkowicach,
cegielnia w Szydłowie), cmentarze (m.in.: Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach,
cmentarz śydowski w Białej), dzieła sztuk plastycznych, dzieła rzemiosła artystycznego i
sztuki uŜytkowej, wytwory techniki, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne oraz
stanowiska archeologiczne. Stan techniczny wielu obiektów i zespołów dziedzictwa
kulturowego jest zły i kwalifikuje je do generalnego remontu bądź wykonania drobnych
napraw [Program opieki nad zabytkami… 2007, s. 29−86; Raport na temat… 2008, s. 86,
90−93]108.
WaŜny element dziedzictwa kulturowego Śląska Opolskiego stanowi oryginalna
kultura ludowa z dominującą, rodzimą kulturą śląską. Przejawia się ona między innymi w
specyficznym dla regionu folklorze, obyczajowości, języku i sztuce kulinarnej. Do ciągle
Ŝywych i kultywowanych zwyczajów i obrzędów zaliczyć moŜna m. in. wodzenie
niedźwiedzia, babski comber, topienie marzanny, grzebanie basa, palenie Ŝuru i polterabend
[Program Opieki nad Zabytkami…, s. 87-89]109. Elementem wyróŜniającym region jest takŜe
tradycyjna kuchnia, w której Ŝymlok opolski, buchty i kluski śląskie, śliszki i mołcka, kołacz
śląski to tylko niektóre z charakterystycznych specjałów110. WaŜną składową dorobku
kulturowego regionu opolskiego jest teŜ gwara śląska. „Śląskie Beranie”, cyklicznie
organizowany konkurs gawędziarski111, ma za zadanie rozbudzenie wśród dzieci i młodzieŜy
zainteresowań kulturą i tradycją regionu, wykształcenie poczucia przynaleŜności do regionu.

108

[w:] www.kongreskultury.pl
oraz Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku [w:] www.muzeumwsiopolskiej.pl; NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe część
imprez folklorystycznych wspierana jest w ramach Programu Odnowa Wsi [w:] www.odnowawsi.eu
110
Lista produktów tradycyjnych, zobacz: www.odnowawsi.eu
111
Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych Województwa Opolskiego na 2010 rok [w:]
pdf; Tylko u nas....., są takie miejsca, imprezy, tradycje, Opole 2009, s. 18 [w:] www.umwo.opole.pl/
docs/others/tylko_u_nas_pl.pdf
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Mapa 13. Atrakcje turystyczne woj. opolskiego.
Źródło: Opolskie Centrum Informacji Turystycznej
Projekt: R. Hlawacz, K. Mular, P. Simonides. Rysunki: P. Kasprzyk, K. Mular. Wydawca: Oficyna Piastowska.
Dostęp: http://umwo.opole.pl/docs/atrakcje_turystyczne_a.pdf (05.04.2011).

Odmienność i bogactwo tradycyjnej kultury w odpowiedni sposób chronione i
jednocześnie promowane, moŜe stać się istotnym elementem rozwoju opolskich wsi,
wpływając na zasobność jej mieszkańców i powodując rozwój gospodarczy obszarów
wiejskich. Promocja materialnej i niematerialnej kultury ludowej, tradycyjnych wyrobów
sztuki kulinarnej, języka, typowych i rzadkich w innych miejscach zawodów, rękodzieła
ludowego, tradycyjnej opolskiej architektury moŜe stanowić waŜny element rozwoju turystyki
wiejskiej, kulturalnej i agroturystyki, a takŜe sprzyjać pełnieniu przez obszary wiejskie
funkcji osiedleńczych.
Tabela 18. Uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnym na 1000 ludności w woj. opolskim i w Polsce w 2009 r
Wyszczególnienie
czytelnicy bibliotek publicznych

Polska

Opolskie
172,0

154,0 (12)

103

widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych

301,4

185,0 (14)

zwiedzający muzea i oddziały znajdujące się w gestii samorządu
gmin, powiatów i miast na prawach powiatu

130,8

79,0 (13)

widzowie w kinach

1 024

636,0 (13)

uczestnicy imprez

902,7

1173,7 (5)

członkowie zespołów artystycznych

7,5

9,0 (3)

członkowie kół (klubów)

7,2

6,2 (12)

556,4

189,7 (15)

zwiedzający muzea i oddziały
Uwagi: w nawiasie podano pozycję woj. opolskiego w rankingu województw.
Źródło: opracowanie własne UMWO na podstawie danych GUS w Warszawie.

Woj. opolskie posiada wyjątkowo bogatą ofertę kulturalną. Ilość i zróŜnicowanie
imprez i wydarzeń podejmowanych w regionie umoŜliwia uczestnictwo szerokiej
publiczności, zarazem jednak stosunkowo duŜa liczba uczestników wskazuje na konieczność
rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty i zwiększenia dostępu dla większych grup m.in.
odwiedzających woj. turystów. WaŜnym aspektem z punktu widzenia konkurencyjności i
atrakcyjności kulturalnej regionu jest wspieranie wszelkich imprez które są znakiem
rozpoznawalnym woj. opolskiego lub pretendują do tego miana. Największe i najbardziej
znane imprezy kulturalne odbywające się w województwie to m.in.: Festiwal „Gaude Mater
Polonia” Wincenty z Kielczy in memoriam, którego celem jest uczczenie twórczości i samej
osoby Wincentego z Kielczy, a poprzez to takŜe ziemi opolskiej, Międzynarodowy Najazd
Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek,
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej, Muzyczne Święto Kwitnących Azalii w Mosznej,
Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Moritza
Brosiga „Muzyka ponad granicami”, Paczkowski Festiwal Filmowy, Ogólnopolski Festiwal
Filmów NiezaleŜnych „Opolskie Lamy”, obchody Dni Twierdzy Koźle, Międzynarodowy
Festiwal Piosenki Turystycznej „Kropka” w Głuchołazach, Międzynarodowy Festyn Rycerski
w Byczynie, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd „Art Cup” w Zakrzowie, Opolskie
Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska”, Tydzień Bibliotek, Konkurs Plastyki Obrzędowej
„Kroszonki opolskie”112.

112

Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych… (w:) www.umwo.opole.pl/docs/calosc_kalendarz_imprez_
k.pdf
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Turystyka i sport jako jeden z potencjałów rozwoju

Woj. opolskie posiada atrakcyjne i zróŜnicowane lokalnie zasoby przyrodnicze i
krajobrazowe, korzystne dla rozwoju aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji
i krajoznawstwa.
Region naleŜy takŜe do najzasobniejszych w obiekty zabytkowe regionów Polski,
charakteryzuje się jednocześnie zróŜnicowanymi uwarunkowaniami rozwoju turystyki.
Decydują o tym zarówno walory środowiska przyrodniczego, róŜnorodność form
krajobrazowych, jak i szeroki wachlarz róŜnych rodzajów wypoczynku oraz duŜa liczba
obiektów zabytkowych.
Do ulubionych miejsc wypoczynku nad wodą naleŜą jeziora turawskie, mając jednak
na względzie optymalne wykorzystanie potencjału turystycznego tego miejsca konieczne jest
podjęcie działań rewitalizacyjnych na tym obszarze. DuŜym zainteresowaniem cieszą się
równieŜ usytuowane w południowo-zachodniej części regionu zbiorniki – Jezioro Nyskie i
Jezioro Otmuchowskie.
Do atrakcji turystycznych zalicza się układy urbanistyczne miast średniowiecznych
(m.in.: Brzeg, Byczyna, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle, Namysłów, Opole, Otmuchów,
Paczków oraz Nysa – „Śląski Rzym”, stolica księstwa nyskiego biskupów wrocławskich w
XIII–XIX w. i miasto europejskie opisane w „Kronice świata”), obiekty sakralne, zabytki
kultury materialnej (np. Zamki w Brzegu, Mosznej, Kamieniu Śląskim, Głogówku i Rogowie
Opolskim) skansen (Opole-Bierkowice), muzea i galerie sztuki.
Atrakcyjnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi charakteryzują się Góry
Opawskie oraz Masyw Chełmski z Górą Świętej Anny, miejscem szczególnym w krajobrazie
Śląska Opolskiego. Szczególną atrakcję turystyczną stanowi unikatowe w skali europejskiej
stanowisko dokumentacyjne przyrody nieoŜywionej „Trias” w Krasiejowie.
Region cechuje duŜe nasycenie zabytkami w stosunku do powierzchni województwa,
a występowanie zabytków w duŜych zespołach umoŜliwia zorganizowanie „turystycznych
szlaków zabytków” – jak np. architektura drewniana. Ponadto gotyckie kościółki z
polichromiami, bogactwo zabytków techniki, charakterystyczna dla Opolszczyzny duŜa ilość
rezydencjonalnych zespołów pałacowo-folwarczno-parkowych, dobrze utrzymane zespoły
sakralne, ustalone stany własnościowe zabytków to wszystko stanowi o znaczącym potencjale
regionu dla działalności turystycznej i rekreacyjnej [Program opieki nad zabytkami… 2007, s.
96]. Niestety wiele zabytków jest w złym stanie technicznym, co obniŜa ich atrakcyjność.
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Konieczne jest podejmowanie systematycznych działań mających na celu poprawę
posiadanego zasobu, zarówno w części zabytkowej, jak i infrastrukturalnej (np. dworce),
stanowiącego o atrakcyjności turystycznej regionu. Renowacji wymaga m.in. wiele zabytków
architektury sakralnej, zamków, dworków i pałaców oraz obiektów fortyfikacyjnych.
Posiadane zasoby oraz migracyjny charakter regionu dają moŜliwości dla rozwoju
„turystyki sentymentalnej”, skierowanej głównie do grupy starszych osób, co w połączeniu z
bogatą ofertą rekreacyjno-uzdrowiskową moŜe stanowić jeden z czynników rozwojowych
woj. opolskiego. Dlatego tak waŜne jest ponoszenie bieŜących inwestycji na rozwój
infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-uzdrowiskowej oraz podejmowanie wszelkich działań
propagujących i rozwijających działalność usługową w tym zakresie.
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Wykres 17. Turyści, w tym zagraniczni, korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania w woj. opolskim
w 2009 r. (osoby)
Źródło: opracowanie własne UMWO

W 2009 roku woj. opolskie oferowało turystom 30 hoteli, moteli i pensjonatów oraz
80 innych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Niestety tylko część posiadała pełne,
atrakcyjne dla turysty wyposaŜenie (m.in.: w 15 obiektach była siłownia, w 4 – basen kryty, w
11 - kort tenisowy, w 30 - boisko do siatkówki lub koszykówki, w 17 – sauna). W 2009 r.
obiekty te odwiedziło ponad 230 tys. turystów, w tym prawie 31 tys. stanowili turyści
zagraniczni. Analizując sytuację w pozostałych województwach moŜna stwierdzić, Ŝe region
odwiedza relatywnie mało turystów, w porównaniu do istniejącego potencjału w tym zakresie.
Średnio w Polsce 20% odwiedzających,

korzystających z obiektów zbiorowego

zakwaterowania, to turyści zagraniczni, w regionie odsetek ten wynosi zaledwie 13%.
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Woj. opolskie posiada zróŜnicowane i stosunkowo równomiernie rozmieszczone
zaplecze

obiektów

sportowych

i

rekreacyjnych.

Brakuje

jednak

hal

sportowych

wielofunkcyjnych z widownią, mało jest teŜ krytych pływalni, lodowisk i kortów tenisowych.
Dla zwiększenia atrakcyjności regionu, dla mieszkańców, jak i osób przyjeŜdŜających z poza
województwa naleŜałoby ponieść dodatkowe inwestycje w zakresie obiektów/terenów
sportowych umoŜliwiających uprawianie sportów niszowych, jak np. golf. Ponadto
lokalizacja kompleksowych obiektów sportowych, jak np. aquapark, w pobliŜu atrakcyjnego
pod względem turystycznym, terenu mogłaby przyciągnąć znaczące grupy turystów z poza
regionu.
Pod względem poziomu Ŝycia region opolski jest bardzo atrakcyjny, a wykorzystanie
walorów przyrodniczych, krajobrazowych, etnicznych i kulturowych w działaniach
promujących Opolszczyznę równieŜ w innych obszarach - to istotna moŜliwość rozwojowa
(np. jako region, w którym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą czuć
się bezpiecznie, godnie Ŝyć i atrakcyjne wypocząć, a kontrahenci są pracowici, uczciwi i
zaradni) w skali krajowej i europejskiej. W układzie Polski zachodniej woj. opolskie naleŜy
do tych stref, które poprzez walory środowiskowe, społeczno-kulturowe i infrastrukturalne
mogą przyczynić się do wzmocnienia wizerunku tej części Polski jako obszaru
przyciągającego nowych mieszkańców, inwestorów i innych uŜytkowników.
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4. ANALIZA TERYTORIALNA – OBSZARY PROBLEMOWE (W TYM
ZAGROŻENIA NATURALNE, PROBLEMY RESTRUKTURYZACJI
OŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH, ITP.)
Obszary problemowe w KPZK 2030 i w woj. opolskim
Woj. opolskie połoŜone jest w południowo-zachodniej części kraju, jest najmniejszym
woj. i zajmuje obszar 9412 km2 (3,0% powierzchni Polski). Region graniczy od południa z
Republiką Czeską, od północy z woj. wielkopolskim i łódzkim, od wschodu z woj. śląskim,
natomiast od zachodu – z dolnośląskim [Solga 2005, s. 9−18].
Analizę terytorialną dla woj. opolskiego przeprowadzono w dwóch płaszczyznach:
− podejście krajowe – na podstawie przesłanek Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR 2020) oraz Projektu
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) dokonano
wydzielenia w obrębie granic województwa obszarów funkcjonalnych oraz obszarów
problemowych, stanowiących barierę dynamicznego rozwoju regionu;
− podejście

wojewódzkie

–

na

podstawie

zapisów

Planu

Zagospodarowania

Przestrzennego Województwa Opolskiego (PZPWO) określono główne obszary
problemowe Opolszczyzny.
Obszary funkcjonalne charakteryzują się wspólnymi cechami geograficznymi:
społeczno–gospodarczo–przestrzennymi. Część z nich wyodrębnionych w KPZK 2030, to
jednocześnie obszary wskazane w KSRR 2020 jako problemowe, wyróŜniające się na tle
kraju pod względem cech społeczno – gospodarczych.
Zgodnie z klasyfikacją dokonaną w ramach KPZK 2030 wyodrębniono cztery rodzaje
obszarów funkcjonalnych:
− oparte

o

krajowy

system

osadniczy,

wyznaczone

na

podstawie

stopnia

zurbanizowania, obejmujące obszary miejskie oraz obszary wiejskie;
− wyodrębnione ze względu na typ potencjału rozwojowego związany z występowaniem
szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej – np. tereny górskie, tereny naraŜone
na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzecza;
− o znaczącym potencjale kulturowym i przyrodniczym, co prowadzić moŜe do
wystąpienia konfliktów przestrzennych (w tym obszary cenne przyrodniczo, tereny
ochrony krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych,
strategicznych złóŜ kopalin);
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− wymagające restrukturyzacji i rozwoju nowych funkcji terytorialnych, w tym obszary
o najniŜszym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych,
obszary przygraniczne113.
Spośród wyodrębnionych w KPZK 2030 obszarów funkcjonalnych, teren woj. opolskiego
obejmują tylko te związane z restrukturyzacją, strefami ekologicznymi i ochroną
przeciwpowodziową (zob. mapa 20), w sumie dotyczą niewielkiej tylko części Opolszczyzny.

Miejskie obszary funkcjonalne – ośrodki metropolitalne – cechy aglomeracji opolskiej
Miejskie obszary funkcjonalne są układami osadniczymi ciągłymi przestrzennie,
których

odrębne administracyjnie jednostki tworzą całość. Obszary te obejmują

metropolitalne, regionalne, subregionalne i lokalne ośrodki miejskie, jak równieŜ obszary
funkcjonalne zurbanizowanych stref podmiejskich oraz ośrodki bliskiego sąsiedztwa.
Administracyjnie obszary te mogą obejmować zarówno gminy miejskie, wiejskie, jak i
miejsko-wiejskie.
Wśród miejskich obszarów funkcjonalnych największe znaczenie społeczno–
gospodarcze mają obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych, które zgodnie z
kryteriami KPZK 2030 powinny cechować się następującymi wyznacznikami:
− potencjał ludnościowy obszaru funkcjonalnego przekracza 300 tys. mieszkańców,
− stanowią centrum zarządzania gospodarczego regionu o duŜym

potencjale

gospodarczym,
− oferują usługi wyŜszego rzędu,
− charakteryzują się duŜymi moŜliwościami edukacyjnymi i innowacyjnymi,
− posiadają zdolność utrzymywania relacji handlowych, naukowych, edukacyjnych i
kulturowych z innymi międzynarodowymi metropoliami,
− charakteryzują się wysoką atrakcyjnością turystyczną [Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju… 2011, s. 167].
Opole i aglomeracja opolska nie spełnia większości z powyŜszych kryteriów, nie
moŜna więc mówić o obszarze metropolitalnym w woj. opolskim. NajbliŜszym obszarem
metropolitalnym jest Wrocław i Konurbacja Górnośląska. Jest to o tyle interesujące, Ŝe w
raportach europejskich granicą dla funkcjonalnych obszarów miejskich (Functional Urban
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Jeśli chodzi o obszary funkcjonalne, to okazuje się, Ŝe woj. opolskie praktycznie nie znajduje się w Ŝadnej z
wyznaczonych stref. Nie oznacza to jednak, Ŝe w regionie nie ma obszarów, które wymagałyby podejmowania
działań z poziomu krajowego. Opolszczyzna nie jest regionem nie wymagającym interwencji płynącej z
centrum.
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Area, FUAs) jest potencjał 250 tys. mieszkańców i to kryterium aglomeracja opolska spełnia
(wraz z Szczecinem, Poznaniem i Wrocławiem w Polsce Zachodniej, zob. mapa 14).
Podobnie, aglomeracja opolska spełnia kryterium potencjału – tu wraz z Szczecinem, Zieloną
Górą i Poznaniem Opole zalicza się do tej samej grupy ośrodków regionalnych o znaczeniu
krajowym i międzynarodowym [The role, specific… 2003]. W ujęciu wyznaczonym w
PZPWO równieŜ kryterium 300 tys. dla regionu funkcjonalnego aglomeracji opolskiej jest
spełnione (miasto Opole wraz z powiatami: opolskim i krapkowickim, a więc aglomeracja
opolska w zasięgu formalnym łącznie liczą ok. 340 tys. mieszkańców [2009]).
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Mapa 14. Potencjał ludnościowy obszarów funkcjonalnych głównych miast europejskich
Źródło: Projekt ESPON
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Mapa 15. Typologia Funkcjonalnych Obszarów Miejskich [FUAs] w Europie
Źródło: Projekt ESPON 2003.

KPZK 2030 przewiduje utworzenie obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych
tworzone są m.in. wokół miast wojewódzkich, które w długim okresie (przekraczającym
perspektywę planu) mogą osiągnąć rangę ośrodków metropolitalnych. Miasta te pełnią waŜne
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role administracyjne, gospodarcze i społeczne i cechują się pewnymi funkcjami
metropolitalnymi, jednakŜe o zdecydowanie mniejszej skali oddziaływania (przewaŜnie
regionalnej) niŜ ośrodki metropolitalne. W regionie opolskim takim miastem jest Opole, które
jako funkcjonalny region miejski liczy prawie 260 tys. mk. (w ujęciu formalnym aglomeracja
opolska ma potencjał 340 tys. mieszkańców), a strefa oddziaływania obejmuje całe
województwo.
Do miast subregionalnych Opolszczyzny zalicza się mniejsze ośrodki miejskie opisane
w części 2.1 (Miasta województwa) i 2.2 (Subregionalne bieguny wzrostu) raportu. Wymienić
tu moŜna: Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork. Uzupełniają one funkcjonowanie
miast metropolitalnych i regionalnych w dostarczaniu usług publicznych. Obszary
funkcjonalne ośrodków subregionalnych obejmują gminy wiejskie połoŜone w bezpośrednim
sąsiedztwie tych ośrodków.
Lokalne ośrodki miejskie to zwykle powiatowe, które nie posiadają własnego zaplecza
funkcjonalnego, mogą natomiast koncentrować niektóre funkcje gospodarcze, a swoim
zapleczem usługowym mogą słuŜyć obszarom wiejskim [Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju… 2011, s. 170].

Pozostałe obszary i strefy funkcjonalne w woj. opolskim
Analogicznie do miejskich obszarów funkcjonalnych wyróŜnić moŜna równieŜ
wiejskie obszary (terytorium pozostające poza granicami miast) funkcjonalne, które dzielą się
na wiejskie obszary funkcjonalne połoŜone w sąsiedztwie duŜych miast oraz wiejskie obszary
funkcjonalne zagroŜone marginalizacją społeczną i ekonomiczną (obszary peryferyjne).
Obszary wiejskie, połoŜone w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka miejskiego, są
zazwyczaj ściśle z nim powiązane. Mają zwykle dobry dostęp do usług, są włączane w
procesy społeczno-gospodarcze z miastem, ponadto cechuje je zróŜnicowana działalność
pozarolnicza. Fakt dostępu do zatrudnienia w ośrodkach miejskich zmniejsza groźbę
bezrobocia, a w woj. opolskim równieŜ skłonność do odpływu zewnętrznego.
Z kolei wiejskie obszary funkcjonalne o duŜym zagroŜeniu marginalizacją połoŜone są
w oddaleniu od duŜych miast (powyŜej 90 minut) i w małym stopniu uczestniczą w procesach
rozwojowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto, oferują niedochodowe miejsca pracy (głównie
w rolnictwie i administracji), które naraŜone są na wahania sezonowe (np. turystyka), co
prowadzi do migracji zarobkowych [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju…
2011, s. 171−172].
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Mapa 16. Miejskie i wiejskie obszary funkcjonalne
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011 r., s. 172.

Do obszarów funkcjonalnych szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej w woj.
opolskim zaliczyć moŜna strefy naraŜone na moŜliwość wystąpienia powodzi w skali
dorzeczy, ponadto obszary terenów zamkniętych oraz obszary górskie i podgórskie.
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Mapa 17. Obszary szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej
Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011 r., s. 176.

Obszar naraŜony na niebezpieczeństwo powodzi to w sensie prawnym obszar, na
którym istnieje lub prawdopodobnie wystąpi znaczące ryzyko powodzi, określone we
wstępnej ocenie ryzyka, w skali częstości występowania zjawiska w przekrojach czasowych.
W dorzeczu Odry jest realizowany inwestycyjny „Program dla Odry 2006”, który przed
przekształceniem w samodzielna strategię makroregionalną wymaga aktualizacji i
skoordynowania z KPZK 2030, uspójnienia z planami gospodarowania wodami
międzynarodowego dorzecza Odry (MODO) [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju… 2011, s. 179−180].
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Mapa 18. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj. opolskim
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, 2010 r.

Woj. opolskie leŜy w górnym dorzeczu Odry, obejmując jej lewostronne (Psina z
Troją, Stradunia, Osobłoga, Nysa Kłodzka z Białą Głuchołaską i Ścinawą Niemodlińską) i
prawostronne dopływy (Bierawka, Kłodnica, Mała Panew z Chrząstawą, Stobrawa z
Budkowiczanką i Widawa). LewobrzeŜne dopływy Odry mają częściowo charakter rzek
górskich lub podgórskich i cechują się szybką reakcją na zwiększoną ilość opadów
atmosferycznych (zagroŜenie powodziowe). WaŜną rolę w gospodarce zasobami wodnymi
odgrywają sztuczne zbiorniki wodne: turawski, otmuchowski i nyski. Brak natomiast jezior
naturalnych, występują natomiast liczne stawy [Solga 2005, s. 9−18].
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Mapa 19. PołoŜenie kompleksów wojskowych
Źródło: Lach, Skrzyp, Łaszczuk 2011, s. 179.

Tereny zamknięte w regionie opolskim są związane z obiektami wojskowymi
uŜytkowanymi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (garnizony). Zadaniem polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju powinno być zapewnienie ochrony funkcji
podstawowych terenów zamkniętych, a więc obronności państwa z jednoczesnym
wykorzystaniem cech tych obszarów do rozwoju regionu.
Obszary górskie cechują niekorzystne warunki fizyczno-geograficzne, klimatyczne i
glebowe, których skutkują utrudnieniami dla rolnictwa czy rozwoju transportu (wyŜsze koszty
budowy infrastruktury). Z drugiej strony, ich zmienność i róŜnorodność ukształtowania terenu
oraz krajobrazów kulturowo-przyrodniczych zwiększa atrakcyjność obszarów, oferując
znakomite moŜliwości rozwoju turystyki [Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju… 2011, s. 176−177]. Teren woj. opolskiego wchodzi w skład trzech podprowincji:
Nizin Środkowopolskich (około 75% powierzchni województwa), Sudetów z Przedgórzem
Sudeckim (około 15%) i WyŜyny Śląsko-Krakowskiej (około 10%) [Kondracki 2002, s.
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32−43]. Nizinna jest środkowa i północno-zachodnia część obszaru, wyŜynna – północnowschodnia, natomiast górska i przedgórska - południowa i południowo-zachodnia [Solga
2005, s. 9−18].
Trzecią grupę stanowią obszary kształtowania potencjału rozwojowego, wymagające
programowania działań ochronnych ze względu na ich wartość przyrodniczą, kulturową lub
szczególne znaczenie dla ochrony zasobów naturalnych. Zaliczono do nich obszary cenne
przyrodniczo, ochrony krajobrazów kulturowych, ochrony i kształtowania zasobów wodnych
oraz ochrony strategicznych złóŜ kopalin.
Lokalną formą ochrony wyselekcjonowanych obszarów ze względu na skupienie
wyróŜniających się w skali regionu wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych są
parki krajobrazowe. W regionie opolskim są to: Park Krajobrazowy Góra św. Anny, Park
Krajobrazowy Góry Opawskie oraz Stobrawski Park Krajobrazowy. W wyniku reformy
administracyjnej od 01.01.1999 r. w granicach woj. opolskiego znalazł się fragment
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (gmina Rudniki) [Kantorczyk-Gałkiewicz 2005, s.
149·165]. Projektowany jest Park Krajobrazowy Dolina Małej Panwi.
W woj. opolskim utworzono dotychczas 35 rezerwatów przyrody, w tym dwa ścisłe –
florystyczne: Ligota Dolna i Góra Gipsowa oraz dwa rezerwaty geologiczne: Nad Białką i
Góra Świętej Anny. W większości są to rezerwaty leśne. Do najciekawszych naleŜą m.in.:
Staw Nowokuźnicki i Smolnik, Kamieniec, Srebrne Źródła, Biesiec i Cicha Dolina114.
Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania terenów, które
wyróŜniają się pod względem krajobrazowym. Działalność gospodarcza na takim obszarze
nie musi ulegać powaŜniejszym ograniczeniom, lecz winna być prowadzona w sposób nie
naruszający stanu względnej równowagi ekologicznej, umoŜliwiający zarazem rozwój
ekoturystyki lub produkcję zdrowej Ŝywności. Na terenie Opolszczyzny utworzono 7
obszarów chronionego krajobrazu: Mokre-Lewice, Wronin-Maciowakrze, Las Głubczycki,
Otmuchowsko-Nyski, Łęg Zdzieszowicki, Bory Niemodlińskie oraz Lasy StobrawskoTurawskie115.
Część Opolszczyzny objęta została europejską ekologiczną siecią Natura 2000, której
celem jest ochrona róŜnorodności biologicznej na terytorium krajów członkowskich UE. Na
Opolszczyźnie, do specjalnego obszaru ochrony siedlisk zalicza się: Forty Nyskie oraz Górę

114
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http://www.umwo.opole.pl/docs/cz2_przyroda.pdf (dostęp 05.04.2011).
http://www.umwo.opole.pl/docs/cz2_przyroda.pdf (dostęp 05.04.2011).
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św. Anny, natomiast do obszaru specjalnej ochrony ptaków: Grądy Odrzańskie [KantorczykGałkiewicz 2005, s. 149−165].

Krasiejów i park paleontologiczny
Na Śląsku Opolskim występuje wiele skał osadowych, w których znaleźć moŜna
skamieniałości, głównie kopalne szczątki zwierząt. Ich poszukiwanie umoŜliwiają liczne
kamieniołomy

i

wyrobiska.

Jest

jednym

z

najbardziej

fascynujących

stanowisk

paleontologicznych w regionie jest stanowisko paleontologiczne w Faustiance koło Rudnik
sprzed 170-180 milionów lat. W osadach ilastych występują bardzo licznie amonity o
średnicy kilkudziesięciu centymetrów, belemnity oraz muszle małŜy i ślimaków. Jest to jedno
z najwaŜniejszych jurajskich stanowisk w kraju z licznymi skamieniałościami bezkręgowców
(m.in. amonity, małŜe, ramienionogi)116.
Około 230 mln lat temu teren dzisiejszego Krasiejowa zalegały nadbrzeŜne bagniska
wielkiego jeziora, sięgającego na północy po Olsztyn i Francję na zachodzie. Stanowisko
paleontologiczne w Krasiejowie koło Ozimka ujawnia dwie warstwy skamieniałych
triasowych szczątków kostnych: w jednej występują głównie szczątki zwierząt wodnych
(fitozaurów, cyklotozaurów, metopozaurów), w drugiej – kości zwierząt lądowych. To
właśnie w tej warstwie odkryto szczątki kostne naleŜące do dinozaura, którego nazwano
Silesaurus opolensis („śląski jaszczur z Opola”). Jest to najstarszy przedstawiciel linii
genealogicznej dinozaurów. Znaleziono równieŜ bardzo duŜe nagromadzenie kości
triasowych gadów lądowych: aetozaura i teratozaura. Szczątki kostne aetozaura z Krasiejowa
naleŜą do najstarszych znalezionych dotychczas na świecie. Dzięki krasiejowskim odkryciom
Śląsk Opolski i Polska mają swe miejsce na paleontologicznej mapie świata117.
W budowie geologicznej woj. opolskiego dominują utwory polodowcowe, które są
bogate w surowce mineralne, wykorzystywane głównie w przemyśle cementowowapienniczym (na terenie Opolszczyzny udokumentowano 10% krajowych zasobów
surowców wykorzystywanych przez ten przemysł). Największe złoŜa zalegają w okolicach
Opola, Krapkowic i Strzelec Opolskich. Udział innych surowców to: piaski posadzkowe:
13,9%, piaski formierskie: 12,7%, kruszywa naturalne: 10,6%, surowce ilaste do produkcji
ceramiki budowlanej: 4,1%, łupki fyllitowe: 100% zasobów krajowych [Solga 2005, s. 9−18].
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http://www.umwo.opole.pl/docs/cz2_przyroda.pdf (dostęp 05.04.2011). Podobne skamieniałości moŜna
równieŜ odnaleźć w kamieniołomach wapienia i margla w okolicach Opola i Strzelec Opolskich.
117
http://www.umwo.opole.pl/docs/cz2_przyroda.pdf (dostęp 05.04.2011).

119

Obszary ochrony krajobrazów kulturowych to obszary funkcjonalne, obejmujące
znaczące zagęszczenia obiektów kultury i obiektów o duŜym znaczeniu historycznym.
Opolszczyzna jest obszarem o duŜym znaczeniu historycznym, cechująca się duŜą liczbą
obiektów zabytkowych118.

Obszary problemowe w woj. opolskim a obszary problemowe wskazane w KPZK 2030
Ostatnią grupę obszarów funkcjonalnych tworzą obszary wymagające restrukturyzacji
i rozwoju nowych funkcji przy wsparciu instrumentów właściwych polityce regionalnej. Ze
względu na zasięg i skalę problemów wymagających działań w sferze polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju oraz w sferze polityki regionalnej, wyróŜniono pięć typów obszarów
(wymienionych takŜe w KSRR 2020), które wymagają długofalowej interwencji publicznej z
poziomu krajowego w partnerstwie z władzami regionalnymi i lokalnymi. Wymienić tutaj
moŜna: miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, obszary
o najniŜszym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkującymi moŜliwości rozwojowe,
obszary przygraniczne, obszary o najniŜszej dostępności transportowej do ośrodków
wojewódzkich oraz obszary o najniŜszym stopniu rozwoju i pogarszających się
perspektywach rozwojowych [KPZK 2030, s. 183−184].
Z punktu widzenia rozwoju regionu obszary problemowe woj. opolskiego są
powiązane głównie z problematyką słabnącego potencjału rozwoju (depopulacja, brak
ośrodka metropolitalnego o wystarczającym wymiarze ludnościowym) dostępności i
infrastruktury oraz konfliktów przestrzennych (zob. tab. 19).
Tabela 19. Obszary problemowe w woj. opolskim
Obszar
Typ problemu
Woj. opolskie
[1]

Obszar kryzysu ludnościowego

Dolina Odry
[2]

Jest obszarem nakładania się konfliktów
pomiędzy:
- zagroŜeniem powodziowym,
- terenami silnie zurbanizowanymi
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Zasięg obszaru
problemowego
Całe
województwo

Gminy połoŜone
w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki,
tj: Bierawa,

Cechy obszaru
problemowego
Zachodzące procesy
demograficzne wskazują,
Ŝe region opolski pozostaje
i będzie nadal w skrajnie
trudnym połoŜeniu w
Polsce (najgorsze w kraju).
Wymusza to konieczność
traktowania regionu jako
obszaru zagroŜonego
nadchodzącym kryzysem
ludnościowym.
Dolina Odry jest
podstawową strukturą
przestrzenną regionu,
stanowiącą jego główną oś

Ich charakterystyka znajduje się w części 3.4 raportu (Jakość Ŝycia).
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(miasta Opole, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg,
Krapkowice),
- funkcjami przyrodniczymi (korytarz
ekologiczny rangi międzynarodowej),
- eksploatacją surowców mineralnych i
bogatą perspektywiczną bazą
surowcową.
Stanowi istotną barierę komunikacyjną
(mała liczba przepraw mostowych na
Odrze).

Obszary
górskie i
podgórskie
(Góry
Opawskie i
Przedgórze
Sudeckie) [3]

Aglomeracja
opolska [4]

Obszar związany z zagroŜeniem
powodziowym.
Obszar wzdłuŜ granicy polsko-czeskiej
ze słabą dostępnością transgraniczną,
presją urbanizacyjną i turystyczną w
terenach o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych.
WyróŜnia się dwa podobszary:

KędzierzynKoźle,
Zdzieszowice,
Gogolin, Tarnów
Opolski, Opole,
Dobrzeń Wielki,
Popielów, Lubsza,
Cisek, Reńska
Wieś, Walce,
Krapkowice,
Prószków,
Dąbrowa, Lewin
Brzeski,
Skarbimierz
Powiat
głubczycki, część
powiatu
prudnickiego i
nyskiego

Obszar wschodni to obszar nakładania
się konfliktów:
- najlepsze w kraju tereny do
prowadzenia produkcji rolnej,
- procesy erozyjne,
- wysoka intensywność produkcji rolnej i
zanieczyszczenie wód gruntowych,
- zagroŜenie powodziowe,
- niekorzystne procesy demograficzne.

Gminy Baborów,
Branice,
Głubczyce, Kietrz

Obszar zachodni to obszar nakładania się
konfliktów:
- obszary ochrony wód
powierzchniowych,
- bardzo dobre warunki do prowadzenia
produkcji rolnej,
- procesy erozyjne i pozostałości
eksploatacji surowców mineralnych,
- ochrona przyrody na obszarze
występującego parku krajobrazowego,
- rekreacja i turystyka,
- niedobory w infrastrukturze wodnokanalizacyjnej
Obszar niedostatku funkcji
metropolitalnych, ze słabym centrum i
brakiem integracji wewnętrznej, z
niedostatkiem infrastruktury komunalnej
i transportowej.

Głuchołazy,
Kamiennik,
Lubrza, Prudnik,
Nysa, Otmuchów,
Paczków

Obszar o niskim poziomie inwestycji.
Obszar o przewadze odpływu nad
napływem ludności.

Miasto Opole,
gminy powiatu
opolskiego i
krapkowickiego

rozwoju społecznogospodarczego, skupiającą
największy potencjał
społeczno-gospodarczy a
takŜe oś ekologiczną
kluczową w krajowym i
europejskim systemie
przyrodniczym.

Główna struktura
rozwojowa województwa z
najwyŜszym poziomem
urbanizacji oraz
koncentracją funkcji
administracyjnych,
przemysłowych,
usługowych i
mieszkalnictwa –
integrująca i wzmacniająca
region.

Obszar o wysokiej koncentracji zagroŜeń
środowiskowych (powodzie, obniŜona
jakość środowiska.
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Monofunkcyjność miast: Krapkowice,
Zdzieszowice, Ozimek.

Kędzierzyńskostrzelecki
obszar
problemowy
[5]

Brzeskogrodkowski
obszar
problemowy
[6]

Obszar wymagający zintegrowania
działań samorządów szczególności w
dziedzinie: systemu transportu
publicznego, gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadowej,
ochrony terenu o wysokich walorach
przyrodniczo-krajoznawczych, dostępu
do usług wyspecjalizowanych i
wyŜszego rzędu.
Obszar koniecznej integracji
zagospodarowania z nowoczesnym
transportem.
Obszar rozwiązywania konfliktów
pomiędzy intensywnym
zagospodarowaniem a ochroną
środowiska (silna presja przemysłu,
intensywna eksploatacja surowców dla
potrzeb przemysłu cementowego i
wapienniczego).
Obszar o szczególnych predyspozycjach
dla przyśpieszonego rozwoju i
intensyfikacji zagospodarowania
wymagający znacznego wysiłku
inwestycyjnego w infrastrukturę
komunikacyjną.
Obszar koniecznej integracji
zagospodarowania z nowoczesnym
transportem a takŜe godzenia wysokich
walorów przestrzeni z potrzebami
nowoczesnego przemysłu, osadnictwa,
rolnictwa.

Powiat
kędzierzyńskokozielski (bez
gminy
Pawłowiczki) i
powiat strzelecki

Obszar połoŜony w strefie
koncentracji potencjału
społeczno-gospodarczego
(Kędzierzyn-Koźle i
Strzelce Opolskie) oraz
infrastruktury
komunikacyjnej i
technicznej.

Gminy powiatu
brzeskiego,
namysłowskiego i
północnowschodnia część
powiatu nyskiego

Obszar dotychczas
zdominowany funkcją
rolniczą, a obecnie z
rozwijającymi się nowymi
pozarolniczymi funkcjami
(strefa gospodarcza
Skarbimierz-Brzeg)

Powiat nyski,
prudnicki i
głubczycki

Południowa część
Opolszczyzny –
zdominowana funkcją
intensywnego rolnictwa z
uzupełniającą funkcją
turystyczno-rekreacyjną.
Obszar o wysokich
walorach przyrodniczokrajobrazowych.

Obszar godzenia konfliktów pomiędzy
intensywnym zagospodarowaniem a
ochroną przyrody, w szczególności w
dolinie Odry i Nysy Kłodzkiej i
zapewnieniem bezpieczeństwa
mieszkańcom.

Południowy
obszar
problemowy
[7]

Obszar o szczególnych predyspozycjach
dla przyspieszonego rozwoju i
intensyfikacji zagospodarowania
wymagający znacznego wysiłku
inwestycyjnego w infrastrukturę
komunikacyjną.
Konieczna poprawa zewnętrznej
dostępności obszaru, zarówno z osią
regionu, jak i Republiką Czeską.
Restrukturyzacja rolnictwa i rozwój
funkcji pozarolniczych.
Obszar zagroŜeń środowiskowych
związanych ze spływem wód
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powodziowych w dolinach rzek górskich
Konieczna poprawa skomunikowania
obszaru z osią rozwoju regionu
(powiązania z aglomeracją i węzłami
autostradowymi).

Północna część
Opolszczyzny –
zdominowania rolnictwem
i leśnictwem.
Obszar ze słabymi
Unowocześnienie tradycyjnych funkcji.
powiązaniami
Rozwój pozarolniczych i nieleśnych
południkowymi w kierunku
funkcji.
aglomeracji i węzłów
Ochrona zasobu przyrodniczego.
autostradowych.
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, op. cit., s. 67−75.
Północny
obszar
problemowy
[8]

Powiat
namysłowski,
kluczborski i
oleski.

W kontekście rozwoju regionu opolskiego, do najbardziej istotnych obszarów
problemowych zalicza się postępującą depopulację (dotyczy całego województwa),
zagroŜenie powodziowe (głównie Dolina Odry), słabą infrastrukturę transportową i
komunikacyjną, konflikty przestrzenne wynikające z presji intensywnego zagospodarowania,
(szczególnie w strefie aglomeracji opolskiej) i wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Mapa 20. Obszary problemowe woj. opolskiego o znaczeniu
ponadregionalnym
Źródło: PZPWO, str. 76.

123

Mapa 21. Obszary problemowe o znaczeniu regionalnym
w woj. opolskim. Źródło: PZPWO, str. 77.

W zakresie obszarów problemowych wspólnych z sąsiadującymi regionami
wyodrębniono kilkanaście grup zagadnień, praktycznie wszystkie dotyczą szeroko
rozumianych kwestii ekologicznych, infrastrukturalnych oraz turystycznych (tabela 20).
Tabela 20. Wybrane problemy wspólne z sąsiadującymi regionami
Region
Obszar problemowy
Woj. dolnośląskie
Zagospodarowanie turystyczne i wykorzystanie rzeki Odry jako środka transportu
Bezpieczeństwo powodziowe – stworzenie spójnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej
Ochrona wód zlewni Nysy Kłodzkiej i Oławy jako zasobu wody pitnej dla aglomeracji
wrocławskiej
Budowa systemów kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z gminy Oława na
oczyszczalnię ścieków w Brzegu
Ochrona terenów o wysokich wartościach przyrodniczych w ramach sieci ekologicznej
Econet – Polska w rejonie obszaru węzłowego „Bory Stobrawskie” (Stobrawski Park
Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”) i
korytarza ekologicznego rzeki Nysa Kłodzka oraz ostoi przyrodniczych NATURA
2000 (Grądy Odrzańskie, Lasy Barucickie, Grądy w Dolinie Odry).
Zagospodarowanie turystyczne Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich łączących województwa
− droga krajowa nr 94 relacji Krzywa – Balice do pełnych parametrów klasy GP;
− droga krajowa nr 46 relacji Kłodzko – Szczekociny do pełnych parametrów
klasy GP (w przypadku rezygnacji z działań podjętych na rzecz budowy drogi
S46)
− droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno do pełnych parametrów klasy
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G
droga wojewódzka nr 382 relacji Stanowice – granica państwa na odcinku
Stanowice – Paczków do pełnych parametrów klasy Z
− droga wojewódzka nr 385 relacji Jaczkowice – granica państwa do pełnych
parametrów klasy Z
− droga wojewódzka nr 403 relacji Łukowice Brzeskie – Młodoszowice do
pełnych parametrów klasy G
− droga wojewódzka nr 451 relacji Namysłów – Oleśnica do pełnych
parametrów klasy G
− droga wojewódzka nr 396 relacji Bierutów – Strzelin do pełnych parametrów
klasy Z
− droga wojewódzka nr 378 relacji Biedrzychów – Grodków do pełnych
parametrów klasy Z.
Modernizacja linii kolejowych nr
– 132 (E30, E 59) relacji Wrocław – Gliwice, objętej umową „AGC” do uzyskania
prędkości przejazdu 160 km/h
– 277 (C 30, C 59) relacji Opole – Wrocław Brochów, objętej umową „AGTC do
uzyskania prędkości przejazdu 120 km/h,
– 137 relacji Katowice – Legnica na odcinku Kędzierzyn Koźle – Legnica,
– 143 relacji Kalety – Wrocław do uzyskania prędkości przejazdu 120 km/h
Utrzymanie korytarzy linii energetycznych:
− 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice, z uwzględnieniem jej przebudowy na linię
dwutorową
− 220 kV Groszowice (Opole) – Ząbkowice Śl., z uwzględnieniem jej
ewentualnej przebudowy na dwutorową linię 400 kV Ząbkowice – Dobrzeń,
Dobrzeń – Świebodzice (względnie wielonapięciową)
− 110 kV Hermanowice (Brzeg) – Oława,
− 110 kV Hermanowice (Brzeg) – Zacharzyce,
− 110 kV Orlęta (Nysa) – Ziębice,
110 kV Paczków – Kamieniec Ząbkowicki.
Utrzymanie korytarza gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław
o nominalnym ciśnieniu 4,0 MPa i przekroju DN 400/350
Zagospodarowanie przestrzenne obszarów przygranicznych z Republiką Czeską
Ochrona zlewni Widawy jako obszaru występowania terenów przyrodniczych
przewidzianych do objęcia ochroną
Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ekologicznego systemu obszarów
chronionych na obszarach stykowych (leśny kompleks promocyjny „Lasy
Rychtalskie”, proponowany obszar chronionego krajobrazu „Dolina Prosny”)
Utrzymanie i modernizacja dróg krajowych: nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom do
pełnych parametrów klasy S oraz nr 39 relacji Łagiewniki – Kępno do pełnych
parametrów klasy G.
Utrzymanie i modernizacja magistralnej linii kolejowej nr 272 relacji Kluczbork –
Poznań do uzyskania prędkości przejazdu 120 km/h
Utrzymanie korytarza linii energetycznej 110 kV relacji Kluczbork – Kostów – Kępno.
Utrzymanie korytarza gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Komorno – Tworóg o
nominalnym ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 2 x 500 oraz budowa gazociągu
wysokiego ciśnienia relacji Odolanów – Tworóg o przewidywanym nominalnym
ciśnieniu 6,3 MPa i przekroju DN 700
Zagospodarowanie turystyczne proponowanego obszaru chronionego krajobrazu
„Dolina Prosny”.
Utrzymanie i polepszenie powiązań komunikacyjnych drogowych i kolejowych dla
obsługi ruchu transgranicznego, opartych na:
− drodze krajowej nr 40 relacji granica państwa – Pyskowice,
− drodze krajowej nr 41 relacji granica państwa – Nysa,
− drodze krajowej nr 38 relacji granica państwa – Kędzierzyn-Koźle,
− drodze wojewódzkiej nr 382 relacji Paczków – granica państwa,
− drodze wojewódzkiej nr 411 relacji Nysa – granica państwa,
−

Woj. wielkopolskie

Republika Czeska
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−
−
−

drodze wojewódzkiej nr 419 relacji Nowa Cerekiew – Branice,
drodze wojewódzkiej nr 420 relacji Kietrz – granica państwa,
liniach kolejowych nr 333 relacji Głuchołazy – granica państwa i nr 334 relacji
Głuchołazy – Mikulovice
Monitoring i ochrona wód powierzchniowych ze zlewni Białej Głuchołaskiej, Złotego
Potoku, Opawy i Opawicy oraz ochrony wód podziemnych ujęć wodnych Bliszczyce –
Uvalno.
Ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Białej Głuchołaskiej, Złotego Potoku, Opawy,
Opawicy Świdnej, Widnej i wspólnego monitoringu ochrony przeciwpowodziowej
Ochrona zasobów i walorów przyrodniczych na obszarach przyrodniczo cennych
pogranicza polsko-czeskiego (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, doliny rzek
Osobłogi, Prudnika, Opawy, Opawicy)
Zagospodarowanie i wzajemne wykorzystanie turystyczne obszaru pogranicza, w
szczególności obszarów o najwyŜszej i wysokiej atrakcyjności turystycznej (Park
Krajobrazowy „Góry Opawskie”, Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego
Krajobrazu, Park Krajobrazowy „Jeseniki”)
Pełniejsze wykorzystanie szlaku transportowego odrzańskiej drogi wodnej, w tym
budowa kanału Odra – Dunaj
Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, op. cit., s. 45−49.

W kontekście programu dla Polski zachodniej istotne znaczenie ma słaba
koincydencja zasięgów i typów obszarów problemowych wskazywanych na obszarze woj.
opolskiego w KPZK 2030 z problemami, wskazywanymi jako waŜne i wymagające
rozwiązania, w PZP Woj. Opolskiego i w regionalnych dokumentach strategicznych. Oznacza
to, Ŝe najwaŜniejsze problemy rozwojowe regionu nie będą rozwiązywane w ramach działań i
przedsięwzięć o charakterze krajowym.
Wśród

tych

zagadnień

znajdują

się

kwestie

depopulacyjne

(wywoływane

permanentnym odpływem migracyjnym za granicę), a w szczególności kluczowy dla rozwoju
regionu problem słabego wzrostu lub wręcz spadku zaludnienia w strefie zewnętrznej
aglomeracji opolskiej (większość gmin wiejskich powiatu opolskiego i krapkowickiego)
znacząco zmniejszający jej potencjał (zob. tab. 19 i mapy 20-21).
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5. NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA PRZED JAKIMI STOI WOJ. OPOLSKIE
W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY W RAMACH POLSKI ZACHODNIEJ
Na podstawie analizy licznych dokumentów strategicznych oraz zewnętrznych materiałów
analitycznych dotyczących strategii krajowych i regionalnych sporządzono listę wyzwań dla woj.
opolskiego w ramach współpracy Polski Zachodniej:
1) Wyzwania wynikające z specjalizacji gospodarczej regionu i kierunków jej zmian. Woj.
opolskie jest regionem o silnych tradycjach przemysłowych, a produkcja przemysłu odgrywa
znaczącą rolę w jego rozwoju. Szczególnie waŜne jest podtrzymywanie zróŜnicowanej
struktury przemysłu, która jest atutem rozwojowym regionu równieŜ jako moŜliwość szerokiej
kooperacji. NajwaŜniejsze branŜe to przemysł spoŜywczy, chemiczny i metalowy oraz
produkcja energii elektrycznej i rolnictwo. W przyszłości kluczową rolę moŜe odgrywać
energetyka współdziałająca z sektorem rolnictwa i specjalizująca się w produkcji energii
odnawialnej oraz przemysł chemiczny współdziałający z rozwijanym regionalnym
kompleksem edukacyjno-badawczym oraz sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a
takŜe budowa i aktywizowanie struktur typu organizacyjnego (centra naukowo-biznesowe,
klaster chemiczny, rozwój technologii „czystych” i wysoko przetworzonych, wykorzystanie
surowców odnawialnych oraz intensyfikacja recyklingu (wykorzystanie surowców wtórnych))
– to inicjatywy pobudzające nowoczesny i kooperacyjny rozwój branŜy chemicznej w
regionie. MoŜe on być „wizytówką” regionu opolskiego, generując nowe miejsca pracy i
hamując niekorzystne zjawiska odpływu migracyjnego.
2) Wyzwania związane z ewolucją regionalnego rolnictwa i jego otoczenia. W strukturze
gospodarczej regionu znaczącą rolę odgrywa rolnictwo i produkcja rolna oraz jej
przetwarzanie. Sektor rolno-spoŜywczy umoŜliwia podtrzymanie tradycyjnej branŜy, ale jego
rozwój oprzeć moŜna o nowoczesne technologie, produkcję wysokiej jakości Ŝywności,
specjalizację i współpracę z opolskimi i wrocławskimi uczelniami. WaŜna jest takŜe
moŜliwość rozwijania nowych funkcji – agroturystyki i produkcji dla sektora energetycznego i
chemicznego.
3) Wyzwania związane z depopulacją społeczeństwa. Kwestia depopulacji dotyczy całego
obszaru woj. opolskiego. Na sytuację wpływa wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym,
spadająca liczba urodzin, zarysowujący się kryzys demograficzny rodziny, wzrost rodzin
niepełnych i gospodarstw jednoosobowych, wysokie bezrobocie, emigracja zarobkowa, niski
poziom dochodów na członka rodziny. Wykształcone kadry (np. informatycy) wybierają pracę
poza regionem, głównie we Wrocławiu lub Katowicach, jako lepiej płatną i bardziej
perspektywiczną. Wyzwaniem dla regionu jest: prowadzenie odpowiedniej polityki
prorodzinnej, która wyraŜać się moŜe m.in.: w adekwatnej liczbie publicznych Ŝłobków,
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przedszkoli, świetlic lub dofinansowywaniu ośrodków prywatnych tak, aby ułatwić powrót do
pracy rodzicom dziecka lub osobom samotnie wychowującym dzieci; dofinansowywanie
przyzakładowych ośrodków opieki/świetlic/przedszkoli; wsparcie dla rodziców dziecka
prowadzących działalność gospodarczą (np. obniŜenie wymaganych składek). Innym
wyzwaniem jest przemyślana polityka migracyjna, której efektem byłby powrót migrantów do
regionu pochodzenia oraz poprawa jakości Ŝycia i bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza na
obszarach wiejskich.
4) Wyzwania związane z wysokim poziomem bezrobocia. Bezrobocie w regionie, z uwagi na
rozmiary i trwałość zjawiska to jeden z głównych problemów społeczno-gospodarczych
Opolszczyzny. Region dysponuje relatywnie małą liczbą miejsc pracy w przemyśle,
charakteryzuje się raczej niskim poziomem inwestycyjnym, za takŜe niedorozwojem sfery
usług. Stąd liczba miejsc pracy jest w pewnym stopniu ograniczona. Dodatkowo, wysoka
podaŜ młodzieŜy wchodzącej na rynek pracy (wyŜ demograficzny lat 70.) i mała elastyczność
kształcenia w szkolnictwie średnim i wyŜszym, jak równieŜ słaba kondycja kształcenia
zawodowego oraz niskie nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną i społeczną
potęgują problem bezrobocia. Wyzwaniem dla regionu jest: polepszenie warunków pracy,
zwiększenie zatrudnienia, dostosowanie systemu kształcenia (wszystkich szczebli) do potrzeb
rynku pracy, dąŜenie do poprawy kwalifikacji zawodowych ludności, life-long learning,
działania mające na celu zwiększenie aktywności ekonomicznej i społecznej ludności,
ułatwianie procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyciąganie
inwestorów zewnętrznych (w tym zagranicznych), wsparcie udzielane firmom rodzimym,
lokalnym, kreowanie lokalnych i regionalnych produktów, wsparcie dla rzemiosła i tzw.
ginących zawodów, identyfikacja nisz rynkowych.
5) Wyzwania związane z emigracją zarobkową. Opolszczyzna jest regionem migracyjnym, z
dominacją przepływów do Niemiec i Holandii. Migracja dotyczyła zazwyczaj nisko
wykształconych, ale wyspecjalizowanych zasobów pracy. Wraz z otwarciem niemieckiego i
austriackiego rynku pracy dla pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej poziom
odpływu moŜe jeszcze wzrosnąć. Wyzwaniem dla regionu jest sformułowanie takiej polityki
migracyjnej, której efektem byłby powrót migrantów lub powstrzymanie osób o duŜym
znaczeniu dla rozwoju obszaru (np. specjalistów). Powinna być ona powiązana z
udogodnieniami na rynku pracy, np. w aspekcie zakładania działalności gospodarczej i jej
dalszego prowadzenia i dotyczyć wszystkich szczebli administracji publicznej oraz urzędów i
placówek, z którymi przedsiębiorca miałby styczność (np. w zakresie jakości obsługi).
Ponadto, miejsca pracy w regionie i poziom dochodów powinien być na tyle atrakcyjny, aby
zatrzymać najbardziej wartościowych potencjalnych migrantów dla rozwoju regionu (np.
wyspecjalizowanych i wysoko wykształconych).
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6) Wyzwania związane z koniecznością restrukturyzacji placówek szkolnych w regionie w
perspektywie do 2020 r. Jest to uwarunkowane głównie sytuacją demograficzną
Opolszczyzny oraz niskimi nakładami na szkolnictwo. Wyzwaniem dla regionu jest:
przystosowanie liczby placówek do sytuacji demograficznej; ich doposaŜenie (zwłaszcza na
obszarach wiejskich); pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej;
zwiększenie poziomu nauczania tak, aby podnieść poziom w rankingach zdawalności testów
gimnazjalnych i matur oraz zwiększyć szanse młodzieŜy na wybór wysoko pozycjonowanych
szkół.
7) Wyzwania związane ze złą sytuacją szkolnictwa wyŜszego w regionie w perspektywie do
2020 r. PołoŜenie regionu pomiędzy dwoma znaczącymi ośrodkami naukowymi w Polsce, a
więc Katowicami i Wrocławiem, ograniczony wybór kierunków kształcenia, niskie lokaty
szkół wyŜszych regionu w rankingach w kraju i za granicą oraz kwestie demograficzne
(perspektywa drastycznego spadku liczby młodzieŜy w wieku pomaturalnym) stanowią
główne uwarunkowania w tym zakresie. Wyzwaniem dla regionu jest: dostosowanie
kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy; urozmaicenie
specjalności na studiach wyŜszych; działania mające na celu uzyskanie wyŜszych lokat w
rankingach szkół wyŜszych; pozyskanie studentów z zagranicy. Ponadto, niezbędne jest
wzmocnienie współpracy o charakterze sieciowym pomiędzy ośrodkami akademickimi w
innych regionach kraju i poza jego granicami (m.in. poprzez wymianę naukową z wiodącymi
ośrodkami, wspólną realizację badań i ich publikację w wysoko punktowanych czasopismach,
wdraŜanie patentów i rozwój innowacji, staŜe dla pracowników naukowo-dydaktycznych).
8) Wyzwania związane z malejącą liczbą i słabnącą pozycją jednostek naukowobadawczych. Region dysponuje znikomą liczbą instytucji zajmujących się bezpośrednio
badaniami naukowymi i rozwojowymi, dodatkowo ich ilość oraz potencjał stale maleje. W
kontekście wzrostu konkurencyjności regionu jak i jego moŜliwości rozwojowych konieczne
jest odwrócenie tego trendu. Współpraca i współdziałanie w ramach Polski Zachodniej
(chodzi o wykorzystanie współpracy i współdziałania z ośrodkiem wrocławskim, poznańskim
i szczecińskim) otwiera moŜliwości tego rodzaju.
9) Wyzwania związane z ochroną przeciwpowodziową. Powodzie w 1997 oraz 2010 r.
spowodowały duŜe zniszczenia w infrastrukturze regionu oraz obniŜyły jakość Ŝycia
mieszkańców. Wyzwaniem dla regionu jest: ulepszenie systemu ostrzegania i informacji przed
i w czasie powodzi; przygotowanie infrastruktury przeciwpowodziowej na całym obszarze
zagroŜonym powodzią i podtopieniami (począwszy od zbiornika w Raciborzu, Jeziora
Turawskiego, aŜ po wały przeciwpowodziowe, magazyny ze sprzętem i materiałami
potrzebnymi w sytuacji kryzysowej, takimi jak: worki na piasek, piasek, agregaty
prądotwórcze, zapasy wody pitnej, Ŝywności, lekarstw i opatrunków w kaŜdej gminie
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zagroŜonej wystąpieniem powodzi lub podtopieniami). Niezbędne stają się uzgodnienia w
dokumentach strategicznych dot. m.in. utrzymywania polderów oraz umowy trans regionalne i
transgraniczne dot. sytuacji kryzysowych.
10) Wyzwania związane z połoŜeniem regionu pomiędzy dwoma silnymi regionami z
znaczącymi obszarami metropolitalnymi. PołoŜenie Opolszczyzny pomiędzy dwoma silnie
gospodarczo rozwiniętymi regionami moŜe być upatrywane w kontekście zagroŜenia lub
korzyści. Wyzwaniem dla regionu jest: przystosowanie infrastruktury, edukacji, zasobów
ludzkich tak, aby obszar stał się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, odpoczynku i
prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystując potencjał komunikacyjny (m.in.
lotniska) i rynek pracy obszarów sąsiednich dla poprawy jakości Ŝycia na Opolszczyźnie.
11) Wyzwania związane z rozwojem aglomeracji opolskiej, jako lokomotywy rozwoju regionu
oddziałującej na inne ośrodki województwa. Ze względu na stosunkowo niski stopień
koncentracji ludności miejskiej w aglomeracji opolskiej (ok. 2/5 potencjału ludnościowego
przypada na miasta) i wysoki poziom zurbanizowania obszarów wiejskich, a takŜe tendencje
depopulacyjne (stały odpływ zagraniczny) konieczne są działania przyciągające zasoby
ludzkie zarówno do centrum (Opole)) jak i do strefy podmiejskiej. Rozwiązania wymaga
równieŜ kwestia radykalnej poprawy zewnętrznej dostępności aglomeracji opolskiej (szybka
kolej i centrum multimodalne w Opolu, połączenia z Warszawą, ośrodkami Polski zachodniej
i miastami europejskimi, regionalny port lotniczy, węzły autostradowe) oraz wewnętrznej
struktury (komunikacja miejska i podmiejska).
12) Wyzwania związane ze słabymi powiązaniami kooperacyjnymi pomiędzy sferą prywatną
a sferą publiczną. Mentalność mieszkańców Opolszczyzny oraz obawa przed zrzeszaniem się
stanowią główną barierę w działaniach sieciowych. Wyzwaniem dla regionu jest: wdraŜanie
programów mających na celu pobudzanie kapitału społecznego, promujących współpracę w
sieciach z udziałem sektora prywatnego (przedsiębiorcy) i publicznego (instytucje wspierające
przedsiębiorczość, jednostki B+R, administracja publiczna). Istotne jest dofinansowywanie i
promocja inicjatyw klastrowych, zwłaszcza w początkowym okresie działalności.
13) Wyzwania związane z rozwojem innowacyjności, transferem technologii oraz
zgłaszaniem i wdraŜaniem patentów z racji niskiego poziomu innowacyjnego obszaru są dla
regionu opolskiego szczególnie istotne. Mogą one obejmować: promocję działań
innowacyjnych, ułatwienia w transferze technologii oraz w procedurze zgłaszania i wdraŜania
patentów (instytucje pośredniczące, partycypacja w kosztach).
14) Wyzwania związane z infrastrukturą transportową, obejmujące m.in. budowę tzw. Szlaku
Staropolskiego (droga ekspresowa od granicy z Czechami (woj. dolnośląskie) aŜ do
wschodnich granic Polski przez Częstochowę), wzmocnienie połączeń na osi północ –
południe (Kluczbork/Namysłów – Opole – Opawa (Rep. Czeska)), waŜnych dla potencjału
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Polski zachodniej, budowa obwodnic głównych miast regionu, i upraszczanie układów
komunikacyjnych (wielopoziomowe i bezkolizyjne skrzyŜowania, nowe węzły autostradowe,
poszerzanie jezdni), zwiększenie liczby ścieŜek rowerowych. Działania te mają poprawić
komunikację regionu z innymi częściami kraju i zagranicą, przy wykorzystaniu strategicznego
połoŜenia Opola w układzie komunikacyjnym. Istotne jest takŜe usprawnienie ruchu
samochodowego w miastach regionu, w szczególności w Opolu (przeprawa na Odrze w
centrum), Brzegu, Nysie, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Strzelcach Opolskich i
Głubczycach. Kwestią istotną jest dąŜenie do uruchomienia regionalnego portu lotniczego
wraz z jego logistyczną obsługą (bezpośrednie połączenie z centrum aglomeracji opolskiej),
poprawiającego pozycję konkurencyjną Opola w kontekście Polski Zachodniej i Europy.
15) Wyzwania związane z komunikacją publiczną, głównie w aglomeracji opolskiej (integracja
obszaru zurbanizowanego komunikacją miejską, koleją podmiejską, systemem parkingów
centralnych i zewnętrznych), ale i z innymi miastami regionu oraz ośrodkami poza
Opolszczyzną (Wrocław, Opawa-Ostrawa, Poznań, Szczecin). Osiągnięcie znaczącej poprawy
dostępności centrum oraz wysokiego komfortu przejazdów do szkół, uczelni wyŜszych, pracy
i do miejsc wypoczynkowych zwiększa atrakcyjność lokalizacyjną regionu oraz przyciąga
nowych uŜytkowników, przez co wzmocnieniu ulega pozycja konkurencyjna miasta (Opole) i
regionu.

6. PROPOZYCJE PROJEKTÓW TRANSWOJWÓDZKICH I
TRANSGRANICZNYCH
Woj. opolskie nie uczestniczy aktualnie w przedsięwzięciach o kompleksowym
charakterze przyjmujących formę projektów transwojewódzkich (międzywojewódzkich)119
natomiast bierze udział w programach transgranicznych (polsko-czeskich).
W kontekście zapisów regionalnych dokumentów strategicznych woj. opolskiego, jak
równieŜ uwzględniając najwaŜniejsze wyzwania współpracy w ramach Polski Zachodniej
przed jakimi stoi region, zaproponowano następujące koncepcje projektów transgranicznych:
1) Projekty dotyczące uaktywnienia rynku pracy regionu opolskiego poprzez aktywne
uczestnictwo w czeskim i niemieckim rynku pracy oraz rynkach regionów sąsiednich.

119

W ramach Polski zachodniej tego typu przedsięwzięcia mogłyby być realizowane np. w kontekście poprawy
dostępności komunikacyjnej regionu opolskiego i jego centrum – Opola (port lotniczy Wrocław Starachowice i
bezpośredni zjazd autostradowy do Opola).
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2) Projekty związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. PoniewaŜ połoŜenie
regionu, jak równieŜ występujące uwarunkowania morfologiczne i geologiczne
powodują, Ŝe teren województwa zasilany jest wodami powierzchniowymi, w tym
powodziowymi, z terenów sąsiednich, stąd ochrona przeciwpowodziowa wymaga
współpracy z woj. dolnośląskim, śląskim i Republiką Czeską. Chodzi głównie o
zwiększenie retencji przeciwpowodziowej i przepustowości dolin rzecznych.
Przykładem moŜe być projekt wspólny z woj. śląskim i dolnośląskim dotyczący
zmniejszenia fali powodziowej na Odrze, jak równieŜ ochrona przeciwpowodziowa w
zlewni Białej Głuchołaskiej, Złotego Potoku, Opawy, Opawicy Świdnej, Widnej i
wspólnego monitoringu ochrony przeciwpowodziowej.
3) Projekty związane z gospodarczym i turystycznym wykorzystaniem rzeki Odry,
głównie tzw. Odrzańska Droga Wodna (jako rzeki i kanały Ŝeglowne) wraz z
infrastrukturą hydrotechniczną (śluzy jazy) planowaną do budowy i modernizacji oraz
budowa kanału Odra-Dunaj. Chodzi o odtworzenie infrastruktury portowo-rzecznej,
rozwój turystyki (w tym agroturystyki), propagowanie sportów wodnych (np.
kajakarstwo). Podstawą działań jest rządowy „Program dla Odry – 2006” (wraz z
aktualizacją w 2009 r.).
4) Projekty o charakterze transwojewódzkim w zakresie ochrony środowiska i ludzi
przed

zagroŜeniami

związanymi

występowaniem

katastrof

naturalnych

obejmujące kwestie systemu wykrywania i automatycznego informowania o
zagroŜeniu.
5) Projekty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i przesyłu energii m.in. dla
regionów sąsiednich, wykorzystujące posiadaną infrastrukturę w postaci PGE
Elektrowni Opole (wraz z nowymi blokami energetycznymi).
6) Projekty dotyczące funkcji turystycznych regionów przygranicznych, polegające
na skoordynowaniu oferty i wzajemnym propagowaniu połoŜonych za granicą
ośrodków wypoczynkowych i sanatoryjnych na obszarach o najwyŜszej i wysokiej
atrakcyjności turystycznej (Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, OtmuchowskoNyski Obszar Chronionego Krajobrazu, Park Krajobrazowy „Jeseniki”) oraz
wykorzystaniu dla turystyki pieszej i rowerowej obszaru pogranicza.
7) Poprawa dostępności transportowo-komunikacyjnej, chodzi przede wszystkim o
trasy łączące główne ośrodki miejskie regionu z Rep. Czeską, poprawę połączenia
(drogowego i kolejowego) z Warszawą i miastami Polski zachodniej oraz regionalny
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port lotniczy (Kamień Śląski), a takŜe integracje aglomeracji opolskiej (komunikacja
miejska).
8) Współdziałanie w zakresie B+R i edukacji wyŜszej z ośrodkami w Republice
Czeskiej (Opawa, Ołomuniec, Ostrawa, Brno) oraz z krajowymi ośrodkami
naukowymi w regionach sąsiadujących (Wrocław, Zielona Góra i Poznań).
9) Współpraca inicjatyw klastrowych na wzór współdziałania pomiędzy Śląskim
Klastrem Drzewnym a Morawsko-Śląskim Klastrem Drzewnym; celem byłaby
poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw skupionych w inicjatywach
klastrowych na rynkach europejskich i międzynarodowych.
Diagnozując sytuację rozwojową woj. opolskiego moŜna zauwaŜyć, Ŝe regionalne
podmioty gospodarcze ciągle uzyskują zbyt mało przewag konkurencyjnych, które
wynikałyby z ulokowanego tu zaplecza usługowego (doradztwo, media, nauka i edukacja,
sektor naukowo-badawczy, obsługa finansowa, administracja, public relations, catering,
komunikacja, dostępność, logistyka, naprawy, transport itd). Często regionalny sektor
gospodarczy, tak prywatny jak i publiczny oraz sfera społeczna, nie widzą moŜliwości
rozwojowych, które wynikają z przejścia z drugiego do trzeciego działu gospodarki, czyli z
wymiaru czysto produkcyjnego do wymiaru usługowego. W takim ujęciu, region opolski jest
w zdecydowanie gorszym połoŜeniu od innych województw w Polsce, zarówno w wymiarze
sąsiedzkim, jak i krajowym oraz międzynarodowym.
Woj. opolskie, jako region międzymetropolitarny, musi stworzyć konkretne
instrumenty wspierające bardziej dynamiczny niŜ prognozowany rozwój (por. ryc. 7).
Interwencja moŜe umoŜliwić koncentrację przedsięwzięć rozwojowych zwłaszcza w
aglomeracji opolskiej, ze względu na jej istotne deficyty funkcji metropolitalnych, ale i
niewykorzystany

i

częściowo

marnotrawiony

potencjał.

Podjęcie

specjalnych

i

ukierunkowanych programów dla woj. opolskiego jako regionu międzymetropolitarnego,
wspieranych finansowo z poziomu krajowego, powinno ograniczyć słabnącą konkurencyjność
i pogłębiającą się peryferyjność Opolszczyzny.
Do regionalnych wyzwań naleŜy wyposaŜenie aglomeracji opolskiej w cechy typowe
dla generujących wzrost centrów regionalnych, takie jak: lepsza dostępność komunikacyjna,
odpowiednia oferta usługowa, kulturalna, rozrywkowa oraz edukacyjna, zwłaszcza w sferze
szkolnictwa wyŜszego. Konieczne jest wypracowanie odpowiednich instrumentów transferu
wysokich standardów i jakości kształcenia, z mocnych ośrodków akademickich do ośrodków
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rozwijających swój potencjał naukowo-badawczy. Wszelkie działania na rzecz wzmocnienia
funkcji aglomeracji opolskiej są szansą na zatrzymanie i lepsze wykorzystanie kapitału
ludzkiego opuszczającego region, a takŜe emigrantów, co moŜe uruchomić dodatkowe
procesy mnoŜnikowe w woj. opolskim.
Kwestia wzmocnienia aglomeracji opolskiej nabiera szczególnego znaczenia w
kontekście modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego wprowadzonego projektem Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego. Potrzeba wzmocnienia centrum regionalnego w sytuacji jego
połoŜenia pomiędzy województwami z silnie oddziałującymi ośrodkami metropolitalnymi jest
w tym przypadku koniecznością.
Wykres 18
Prognoza tempa wzrostu PKB w Polsce i w woj. opolskim
w latach 2009 – 2015 (w %)
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Źródło: opracowanie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Nie ulega wątpliwości, Ŝe postępujące wyludnianie się regionu wpłynie w zasadniczy
sposób na jego moŜliwości rozwojowe. Pogłębiający się kryzys demograficzny, a zwłaszcza
procesy emigracji z woj. opolskiego wymagają podjęcia głębszych działań, skutkujących
zatrzymaniem i odwróceniem negatywnych tendencji demograficznych. Chodzi zwłaszcza o
działania i inicjatywy skłaniające do reemigracji (zarobkowej i stałej), szczególnie w kierunku
aglomeracji opolskiej oraz stabilizujące sytuację demograficzną oraz preferujące imigrację
(np. zapewnienie finansowania ze szczebla centralnego na realizację specjalnych programów
przeciwdziałających depopulacji w gminach najbardziej dotkniętych tym problemem).
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Dalszemu wyludnieniu przeciwdziałałoby teŜ podjęcie odpowiednich kroków
wsparcia w stosunku do grup stanowiących największy potencjał migracyjny, np.
mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza połoŜonych peryferyjnie, osób młodych,
zwłaszcza absolwentów szkół.

W kontekście Programu dla Polski Zachodniej i w perspektywie europejskiej, warto
zwrócić uwagę na następujące czynniki i moŜliwości rozwojowe:
- tranzytowy charakter regionu i niewykorzystany w pełni węzłowy charakter
aglomeracji opolskiej łączy się z koniecznością wzmocnienia dostępności miast i obszarów
lokalnych oraz otwarcia nowych kierunków współdziałania (otwarcie na południe i Rep.
Czeską oraz północ, w stronę Kalisza i Poznania),
- brak wykorzystanie potencjału współpracy transgranicznej z Rep. Czeską
(wzmocnienie niewykorzystanych moŜliwości rozwoju Nysy, Prudnika, Głubczyc i
Głuchołaz);
- rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej, lokowanie przedsięwzięć
wzmacniających potencjał centrum regionalnego oraz sprzyjanie rozwojowi funkcji
mieszkaniowej Opola i związanego z nim obszaru zurbanizowanego,
- stosunkowo niską gęstość zaludnienia i związaną z tym sposobność rozwoju
absorbującą „rozgęszczenie” sąsiednich aglomeracji (lokalizacje typu greenfield, funkcje
mieszkaniowe wysokiego standardu, drugie domy),
-

niewielkie

wykorzystanie

Opolszczyzny

oraz

ich

agroturystyki,

innych

potencjału

walorów
rodzajów

turystycznego

obszarów

przyrodniczo-krajobrazowych
turystyki

(tematyczna,

wiejskich

(wsparcie

rozwoju

wypoczynkowa,

górska,

transgraniczna, wysokiego standardu, sentymentalna itd.),
- poszukiwanie nowych dziedzin z moŜliwością budowania przewag konkurencyjnych
(m. in. przemysł chemiczny, rolno-spoŜywczy, potencjał rozwijania i rozbudowy słabego
dotąd sektora usług nierynkowych i rynkowych),
- waŜnym potencjałem regionu jest moŜliwość zmniejszenia luki w zakresie
przedsiębiorczości

mieszkańców

m.

in.

poprzez

podjęcie

intensywnych

działań

aktywizujących mieszkańców, wdraŜanie ułatwień dla przedsiębiorców juŜ funkcjonujących
oraz budowanie klimatu przedsiębiorczości sprzyjającego przyciąganiu inwestorów
zewnętrznych.
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Szczególnym wyzwaniem dla woj. opolskiego jest przezwycięŜenie stosunkowo
powolnego rozwoju regionalnego sektora usług – co jest tendencją odbiegającą istotnie od
dominujących trendów znanych na świecie, gdzie zdecydowaną przewagę na regionalnych
rynkach pracy mają zatrudnieni w szeroko rozumianym obszarze „tworzenia warunków do
wzrostu gospodarczego” i sferze generującej wysoką jakość Ŝycia w skali lokalnej i
regionalnej.
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67
13. Liczba absolwentów szkół wyŜszych w woj. opolskim w latach 1999-2009 (osoby)
68
14. Struktura ludności woj. opolskiego w podziale na wiek przedprodukcyjny,
produkcyjny i poprodukcyjny
71
76
15. Poziom wykształcenia ludności w 2005 r. (w %)
16. Zmiany liczby pracujących w gospodarce narodowej w woj. opolskim w latach 19982007
17. Turyści, w tym zagraniczni korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania w
woj. opolskim w 2009 r. (osoby)
18. Zmiany liczby pracujących w gospodarce narodowej w woj. opolskim w latach 19982007
19. Prognoza tempa wzrostu PKB w Polsce i w woj. opolskim w latach 2009 – 2015 (w
%)
127.
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