Lwy Biznesu

Geny sukcesu Śląskiego
Śląskie jest najbardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym regionem w Polsce. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna utworzyła blisko 50 tys. nowych miejsc
pracy, przyciągając inwestycje o wartości 4,4 mld euro. Ponad 3 mln osób w wieku produkcyjnym, blisko 200 tys. studentów kształcących się na 45 wyższych uczelniach, doskonała dostępność komunikacyjna i znany w całym kraju śląski etos pracy – to dlatego Śląskie prowadzi kampanię pod hasłem „Sukces mamy w genach”.

Województwo śląskie po raz siódmy
z rzędu zostało wybrane na najlepszy region
do inwestycji w Polsce. Region uplasował
się w czołówce m.in. za sprawą 13% udziału w krajowym PKB oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która stworzyła
w 35 miastach kilkadziesiąt tysięcy nowych
miejsc pracy. KSSE, zajmująca ponad 2 000
hektarów, proponuje preferencyjne warunki działalności gospodarczej oraz ulgi w podatku dochodowym. W obrębie Strefy działa ponad 200 podmiotów gospodarczych,
wśród których znajdują się spółki z branż
motoryzacyjnej, metalowej, budowlanej,
maszynowej oraz elektronicznej. Tak szeroki
zakres działalności ustanowił łączną wartość
inwestycji przekraczającą 4,4 miliarda euro.
Dodatkowo, 20 izb gospodarczych, agencje
rozwoju, fundusze inwestycyjne, ﬁrmy konsultingowe i kancelarie prawne efektywnie
wspierają przedsiębiorczość. Do ﬁrm, które
doceniły otoczenie biznesu, zasoby i koszty
pracy oraz najlepszą w Polsce infrastrukturę społeczną, a także dostępność transportową, należą tak znane marki jak: Opel, Fiat,
Isuzu, Agora, Famur czy Mokate.
O wysokiej pozycji województwa w rankingu inwestycyjnym świadczy także rozpoznawalna na międzynarodowym rynku marka turystyki biznesowej – głównie dzięki cyklicznym wydarzeniom i spotkaniom biznesowym, w tym Europejskiemu Kongreso-
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wi Gospodarczemu i licznym imprezom wystawienniczo-targowym, dotyczącym takich
branż jak wydobywcza, metalurgiczna, energetyczna, budowlana czy samochodowa.
Śląskie jest najbardziej zurbanizowanym obszarem Europy Środkowej. 4,6 mln
mieszkańców (12,4% ludności kraju) i kolejne 9 mln osób mieszkających w promieniu
100 km od stolicy regionu – Katowic, tworzy rozbudowany rynek wewnętrzny, otoczony tak ważnymi ośrodkami jak Częstochowa, Ostrawa, Bielsko-Biała czy Kraków.
Gęstość zaludnienia sięga tu 376 osób/km2,
co daje najwyższą średnią w kraju. Mocnym
atutem jest także aglomeracja Metropolia „Silesia”, łącząca 14 sąsiadujących miast.
Połączona siecią komunikacyjną o długości
70 km zrzesza ponad 2 miliony mieszkańców, czyli więcej niż Warszawa.
65,2% osób w wieku produkcyjnym – ponad 3 miliony ludzi (2010) plasuje Śląskie na
drugim miejscu w Polsce pod względem potencjału kadrowego. Większość zatrudnionych osób (30,6%) to ludzie w młodzi (2534 lata). Aktywne sieci biznesu i dynamiczny rynek zbytu to owoc ich wspólnej pracy.
Mieszkańcy Śląskiego, od pokoleń pracujący
w przemyśle, słyną z entuzjastycznego podejścia do pracy i pozytywnej energii do
działania, które budują tradycyjny śląski
etos pracy, przejawiający się zamiłowaniem
do porządku i dobrą organizacją. Łącząc to
z fantazją i kreatywnością, dowodzą olbrzymiego potencjału ludzkiego województwa.
Jako silny ośrodek akademicki z 45 szkołami wyższymi, kształcącymi blisko 200 000
osób, w tym prawie 60% przyszłych ekonomistów i inżynierów, Śląskie buduje profesjonalne zaplecze pracowników, dzięki
którym możliwe były takie osiągnięcia jak
np. powstanie prototypu sztucznego serca. Dlatego region jest jednym z liderów
aktywności badawczo-rozwojowej w kraju. Opracowanie sztucznego serca czy projekty z zakresu dizajnu to wizytówki twór-

czego potencjału Śląskiego. Nowatorskie
spojrzenie na biznes cechuje śląskie kadry
i wpływa na sukces działających tu ﬁrm, np.
poprzez 18 parków przemysłowo-technologicznych związanych m.in. z energetyką, automatyką, elektroniką i budownictwem. Ponad 2 miliony kreatywnych ludzi
zamieszkujących 14 miast aglomeracji Metropolia Silesia emanuje pozytywną energią, a liczne projekty, jak np. Design Silesia,
umożliwiają praktyczne wykorzystanie powstających tu pomysłów.
Śląskie to także unikatowa na skalę kraju
kultura i rekreacja. Postindustrialny charakter regionu i zaplecze rekreacyjne stanowi
o atrakcyjnej ofercie „życia po pracy”. Fani
aktywnego wypoczynku, szczególnie zimowego, docenią Beskid Śląski i Żywiecki,
a amatorzy wspinaczki – Wyżynę Krakowsko-Częstochowską. Region zachęca do odwiedzin także wieloma zabytkami historycznymi, zamkami i pałacami. Zamiłowanie
mieszkańców do kultury zaowocowało także cykliczną organizacją festiwali, spotkań
i koncertów gwiazd światowego formatu,
które na stałe zagościły w kalendarium Śląskiego. Całości atrakcji dopełnia słynny Szlak
Zabytków Techniki, który pozwala na poznanie przemysłowego dziedzictwa regionu.
Dostępność komunikacyjna uzupełnia
ofertę inwestycyjną Śląskiego. Region ma
najgęstszą w kraju sieć dróg ekspresowych
i autostrad. Miasta aglomeracji łączy wielopasmowa droga tranzytowa. Lotnisko „Katowice” jest największym w Polsce portem
regionalnym w ruchu cargo. Kolejowy Euroterminal w Sławkowie stanowi najbardziej
wysunięty na zachód punkt kolei szerokotorowej, łącząc Śląskie z systemem transportowym Azji i Dalekiego Wschodu.
Śląskie od dawna jest mocnym ogniwem gospodarczym Polski. Tu warto mieszkać, uczyć się i pracować, po prostu – żyć!
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