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Wrocławski biznes bez entuzjazmu o swojej przyszłości

- Piłkarskie mistrzostwa Europy nie przyniosą wzrostu gospodarczego całemu regionowi, ale
konkretnym punktom na mapie Dolnego Śląska. Pozostały obszar nadal wymaga wsparcia i
mobilizowania do przedsiębiorczości - zaznaczali uczestnicy Regionalnego Forum Biznesowego,
które we wtorek zorganizowano we Wrocławiu.

Regionalne Forum Biznesowe jest cyklem spotkań przedsiębiorców i
władz samorządowych organizowanym wspólnie przez Krajową Izbę
Gospodarczą oraz Roadshow Polska, Bank Millennium i Millennium
Leasing. Takie dyskusje odbywają się w największych miastach
Polski. We Wrocławiu przedsiębiorcy dyskutowali m.in. o
gospodarczej przyszłości regionu i warunkach rozwoju biznesu na
Dolnym Śląsku.

Wrocław chwalił Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby
Gospodarczej. Mówił m.in. o dobrze wykształconych specjalistach,
niskich kosztach pracy w porównaniu z innymi regionami Polski,
dobrej ofercie dla inwestorów zagranicznych z dobrze rozwiniętą
siecią dróg i tras kolejowych oraz sprzyjających warunkach do
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Zbigniew Sebastian, prezes
Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Fot. Lucyna Róg

Obrady Regionalnego Forum
Biznesowego we Wrocławiu

prowadzenia działalności gospodarczej.
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- To region przyszłościowy, który będzie się dobrze rozwijał i dawał przykład innym - prognozował.

Miastu oberwało się jednak za biurokrację, bo ciągnące się tygodniami procedury są zmorą
przedsiębiorców. Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, stanął w obronie
urzędników: - Narzekanie na biurokrację jest wygodne, bo wszystko można na nią zrzucić i zawsze
można zasłaniać swoje niepowodzenia biznesowe długimi procedurami.

Nie przekonało to Ewy Karpińskiej-Bryke z zarządu firmy Profes, która od pięciu lat stara się o
wybudowanie parkingu tuż za ogrodzeniem swojej firmy. Nie może jednak tego zrobić, ponieważ miasto
do tej pory nie uchwaliło miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu. - Pięć lat to chyba
jednak za dużo - podkreślała.

Przedsiębiorcy zastanawiali się także nad konsekwencjami otwarcia dla Polaków granic krajów
niemieckojęzycznych. - Dzięki sąsiedztwu Niemiec nasze firmy są w dużo lepszej sytuacji niż
przedsiębiorstwa z Białostockiego czy Lubelskiego, bo 40 proc. naszego obrotu w obszarze Unii
Europejskiej to właśnie Niemcy. Pod tym względem bliskość tego kraju jest dla nas zaletą. Czy także
zagrożeniem? Trudno na razie powiedzieć, ilu pracowników zdecyduje się na wyjazd - mówił Zbigniew
Sebastian, prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Ewa Karpińska-Bryke przypomniała szacunki, według których za naszą zachodnią granicę może
wyjechać od 400 tys. do miliona Polaków. Sama zarejestrowała się w kilku portalach z ogłoszeniami o
pracę, by móc analizować, jak zmienia się sytuacja na rynku pracy. - Codziennie dostaję z nich
newslettery z ofertami pracy. Coraz więcej jest propozycji z Niemiec - mówiła.

Zdaniem przedsiębiorców raczej nie powinno już jednak dojść do tak masowych wyjazdów jak wtedy, gdy
swoje rynki otwierały Wielka Brytania i Irlandia.

Paneliści odnieśli się także do ostatniego rankingu opublikowanego przez "Rzeczpospolitą". Dziennik
przygotował zestawienie wydatków inwestycyjnych miast w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wrocław
z 1320 zł na osobę znalazł się w nim dopiero na 15. miejscu, m.in. za Łomżą, Krosnem, Gdańskiem i
Warszawą. Lepsze wyniki miały nawet mniejsze miasta w regionie: Karpacz, Świeradów-Zdrój i Polanica-
Zdrój.

Dariusz Ostrowski: - Ze statystykami bywa różnie. Ostatnio prezydent Sopotu opowiadał mi, że w jego
mieście w ogóle nie ma przyrostu naturalnego. Dlaczego? Bo nie działa tam szpital położniczy, więc
według statystyk nikt się tam nie rodzi!

Ewa Karpińska-Bryke zaznaczała z kolei, że ta sama inwestycja może mieć inne znaczenie w dwóch
różnych samorządach. - Jeśli  mała gmina kupi autobus, to powiedzmy, że do pracy będzie nim rano
jeździć 15 osób. We Wrocławiu tym samym autobusem pojedzie 40 osób. Wydatek ten sam, a w
przeliczeniu na głowę mieszkańca wychodzi zupełnie inaczej.

Paneliści zastanawiali się również nad przyszłością regionu. Mówili o piłkarskich mistrzostwach Europy w
2012 r., które - ich zdaniem - nie przyniosą wzrostu gospodarczego dla całego Dolnego Śląska.

- Skorzystają na nim tylko konkretne punkty na mapie regionu. Duża część naszego terytorium nadal
będzie potrzebowała wsparcia i mobilizowania przedsiębiorczości. Dolny Śląsk to przecież obszar kilku
prędkości - tłumaczył Maciej Zathey, dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie
marszałkowskim.
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Mimo to - zdaniem Grzegorza Maliszewskiego, głównego ekonomisty Millennium Banku - Wrocław i cały
Dolny Śląsk w przyszłości będą się jeszcze mocniej rozwijać na tle innych regionów Polski: - Przede
wszystkim jednak stolica regionu, bo duże inwestycje przyciągają kolejne.

Wtórował mu Zbigniew Sebastian, który przypomniał, jak duże było zainteresowanie miastem, gdy
ulokowała się w nim firma IBM: - Tydzień później miałem wizytę 20 przedsiębiorców, hinduskich
informatyków, którzy chcieli tu otworzyć swoje firmy, bo byli związani z IBM. Część z tych firm już
istnieje. To pokazuje, że duże przedsiębiorstwo zachęca inne i wskazuje, że to dobre miejsce do
prowadzenia biznesu.

Źródło: Gazeta Wyborcza Wrocław

Zobacz więcej na temat: Euro 2012 biznes

REKLAMA

Wrocławski biznes bez entuzjazmu o swojej przys... brown-szesze  18.05.11, 14:30
Dariusz Ostrowski: - Ze statystykami bywa różnie. Ostatnio prezydent Sopotu opowiadał mi, że w
jego mieście w ogóle nie ma przyrostu naturalnego. Dlaczego? Bo nie działa tam szpital »

Wrocławski teatr rozrzuci Różewicza po całej Polsce
Wrocławscy kioskarze bojkotują jednorazowe bilety MPK
KGHM. Największa dolnośląska firma świętuje 50-lecie
Budimex chce wybudować parking przy Hali Stulecia
Wrocławscy artyści w hołdzie Tadeuszowi Różewiczowi
Mag Słowa - poeta Tadeusz Różewicz w oczach młodych
Ile pieniędzy ukradła była policjantka Alicja Z.?

 poleca:

Normalnie analnie
Lampa w torebce
Sezon na mokasyny

OFERTY

Światowy Dzień Wiatru
Wybierz najlepsze zdjęcie wiatru!

Lokata 10% + MacBook Air w
prezencie!
sprawdź

Akropol ? nowe osiedle na Bemowie.
Sprawdź!
sprawdź

Wiosenna promocja. Ceny już od
5.300 zł/m2
sprawdź

Sharp-do zdobycia 500 biletów na
EURO 2012!
sprawdź

Załóż lokatę i odbierz TV 40?
sprawdź

Jonowa suszarka do włosów za 69,90
zł!
sprawdź

dodaj swoją reklamę

Najnowsze wiadomości

Reklamuj się tutaj! Kliknij! AdTaily.pl

SERWIS SPECJALNY

+

Ocena: 1 głos1 komentarz Drukuj Kup licencję 2Lubię to!

http://www.gazeta.pl/
http://wiadomosci.gazeta.pl/
http://www.sport.pl/
http://wyborcza.biz/
http://www.wyborcza.pl/
http://gazetapraca.pl/
http://miasta.gazeta.pl/miasto/0,0.html
http://deser.pl/deser/0,0.html
http://policyjni.gazeta.pl/Policyjni/0,0.html
http://serwisy.gazeta.pl/tv/0,0.html
http://pogoda.gazeta.pl/
http://info.wiadomosci.gazeta.pl/mapa_strony_wiadomosci/0,0.html
http://plej.gazeta.pl/
http://wybory.gazeta.pl/wybory/0,0.html
http://newslettery.gazeta.pl/newslettery/0,0.html?fromnlt=stopka&refnlt=http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/?fromnlt=stopka&refnlt=http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/#Sec312345
http://rss.gazeta.pl/pub/rss/wroclaw.xml
http://poczta.gazeta.pl/
http://serwisy.gazeta.pl/onas/1,30467,2439505.html
http://www.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/onas/
http://staze.agora.pl/
http://www.gazeta.pl/reklama/
http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,8856779,Ochrona_prywatnosci.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/3660000,0.html
http://serwisy.gazeta.pl/O_nas/1,111259,8856780,Licencja_na_artykuly_publikowane_w_portalu_Gazeta_pl.html
javascript:pop('http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/2029030,36743.html?b=1&x=9619838&d=0&utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http%3A%2F%2Fwroclaw.gazeta.pl%2Fwroclaw%2F1%2C36743%2C9619838%2CWroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przyszlosci.html',568,330)
javascript:pop('http://serwisy.gazeta.pl/Pomoc/3372461,96478.html?sv=http%3A%2F%2Fwroclaw.gazeta.pl%2Fwroclaw%2F1%2C36743%2C9619838%2CWroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przyszlosci.html',650,505)
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/0,113270.html?tag=Euro+2012
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/0,113270.html?tag=biznes
http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,125315826,125315826,Wroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przys_.html
http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,125315826,125315826,Wroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przys_.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9688387,Wroclawski_teatr_rozrzuci_Rozewicza_po_calej_Polsce.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9731204,Wroclawscy_kioskarze_bojkotuja_jednorazowe_bilety.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9717465,KGHM__Najwieksza_dolnoslaska_firma_swietuje_50_lecie.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9730844,Budimex_chce_wybudowac_parking_przy_Hali_Stulecia.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9688415,Wroclawscy_artysci_w_holdzie_Tadeuszowi_Rozewiczowi.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9688406,Mag_Slowa___poeta_Tadeusz_Rozewicz_w_oczach_mlodych.html
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9731106,Ile_pieniedzy_ukradla_byla_policjantka_Alicja_Z__.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=B7zrECM5gM3Up2e7t3pwzsSrjwhyFNrsc3OCEYXS..z.D7/stparam=qcgknkjgna/url=http://www.logo24.pl/Logo24/0,0.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=B7zrECM5gM3Up2e7t3pwzsSrjwhyFNrsc3OCEYXS..z.D7/stparam=qcgknkjgna/url=http://www.logo24.pl/Logo24/1,110988,9574908,Normalnie_analnie.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=B7zrECM5gM3Up2e7t3pwzsSrjwhyFNrsc3OCEYXS..z.D7/stparam=qcgknkjgna/url=http://www.logo24.pl/Logo24/1,85833,9517736,Lampa_w_torebce.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=B7zrECM5gM3Up2e7t3pwzsSrjwhyFNrsc3OCEYXS..z.D7/stparam=qcgknkjgna/url=http://www.logo24.pl/Logo24/1,110986,9631174,Sezon_na_mokasyny____,,ga.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=B7zrECM5gM3Up2e7t3pwzsSrjwhyFNrsc3OCEYXS..z.D7/stparam=qcgknkjgna/url=http://www.logo24.pl/Logo24/1,110988,9574908,Normalnie_analnie.html
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/0,114732.html
http://www.tede.pl/
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D197409%2526a%3D1689205%2526g%3D19173470&xx=769710&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D206917%2526a%3D1948667%2526g%3D19714986&xx=866091&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D206550%2526a%3D1948667%2526g%3D19684652&xx=863096&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D207131%2526a%3D1689205%2526g%3D19722146&xx=866570&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D197408%2526a%3D1689205%2526g%3D19521768&xx=851311&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://ad.gazeta.pl/cpc/CpcBanRedirect?link=http%3A%2F%2Fclk.tradedoubler.com%2Fclick%253Fp%3D203578%2526a%3D1689205%2526g%3D19701504&xx=864442&xxShop=41&xxDiv=36743&xxArt=9619838
http://serwisy.gazeta.pl/reklama/0,98059,6443178.html
http://www.cp-online.pl/
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,84967,9673854,Dolina_Palacow_i_Ogrodow_wraca_do_dawnej_swietnosci.html
http://www.adtaily.pl/widget/campaigns/new?key=zWZvYUx751NxSrc&url=http%3A%2F%2Fwroclaw.gazeta.pl%2Fwroclaw%2F1%2C36743%2C9619838%2CWroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przyszlosci.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=.FGV9fij5aWusN73iGG59dU7XkFNJXtUMEuuKIxVDe3.w7/stparam=pfhgiodtsp/url=http://forum.gazeta.pl/forum/w,72,125315826,,Wroclawski_biznes_bez_entuzjazmu_o_swojej_przys_.html
javascript:pop('http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=.FGV9fij5aWusN73iGG59dU7XkFNJXtUMEuuKIxVDe3.w7/stparam=whmjcwqqve/url=http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/2029020,36743,9619838.html?sms_code=',960,600)
javascript:pop('http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=.FGV9fij5aWusN73iGG59dU7XkFNJXtUMEuuKIxVDe3.w7/stparam=zgftoihmlj/url=http://wroclaw.gazeta.pl/licencja.servlet?x_xx=9619838&dx=36743',%20670,%20800)

