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Polityka gospodarcza w rękach władz samo-
rządowych pełni rolę drogowskazu wyznacza-
jącego główne kierunki rozwoju społeczno – 
gospodarczego województwa. Prezentowany 
dokument w podstawowym zamierzeniu ma 
pełnić funkcję przewodnika dla wszystkich 
podmiotów kreujących rozwój gospodarczy 
Pomorza Zachodniego.

Zawarte w opracowaniu założenia wyznacza-
ją kurs do osiągnięcia jedngo z celów strategii 
rozwoju województwa zachodniopomorskie-
go, jakim jest kształtowanie wysokiej jakości 
życia mieszkańców oraz wzmacnianie konku-
rencyjności regionu. 

Gospodarka Pomorza Zachodniego odpowia-
dać ma światowym przeobrażeniom ekono-
micznym i podążać za globalnymi trendami, 
w dużej mierze opierając się na nowoczesnych 
technologiach oraz usługach przyszłości.

W ramach posiadanych kompetencji władze 
województwa zamierzają zrealizować po-
wyższe dążenia m.in. poprzez podejmowanie 
działań, które mają na celu wzrost poziomu 
przedsiębiorczości, kreatywności oraz inno-
wacyjności w regionie, jak również współpracy 
i zaangażowania partnerów oraz wykorzysta-
nia naturalnych walorów.

Funkcją polityki gospodarczej na poziomie 
samorządu jest w głównej mierze świadome 

oddziaływanie władz regionalnych oraz ich 
otoczenia na gospodarkę, jej dynamikę oraz 
strukturę, a także na zewnętrzne relacje za po-
mocą określonych narzędzi służących do osią-
gnięcia zaplanowanych celów.

Podstawę prawną do realizacji przez władze 
regionu zadań w obszarze gospodarki stanowi 
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 
1815) (Rys. 1). Zgodnie z artykułem 11 przed-
miotowej ustawy do zadań administracji nale-
ży m.in. pobudzanie aktywności gospodarczej, 
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podnoszenie poziomu konkurencyjności i in-
nowacyjności gospodarki województwa. 

Samorząd województwa prowadzi polity-
kę rozwoju regionu, na którą składa się m.in. 
tworzenie warunków ekspansji gospodarczej, 
w tym kreowanie rynku pracy, współdziałanie 
w podnoszeniu poziomu wykształcenia oby-
wateli, a także wspieranie rozwoju nauki oraz 
współpracy między sferą nauki i gospodarki, 
jak również popieranie postępu technologicz-
nego i innowacji. 

Celem samorządu jest kształtowanie jak naj-
korzystniejszego środowiska funkcjonowania 
lokalnej gospodarki oraz kreowania stabilnego 
zrównoważonego wzrostu.

Udział samorządu województwa w rozwoju re-
gionalnym wiąże się z koniecznością realizacji 
strategii rozwoju kraju oraz podejmowaniem 
działań na rzecz kreowania wzrostu społeczno-
-gospodarczego regionu. Polityka regionalna 
powinna koncentrować się na optymalnym 
wykorzystaniu wewnętrznego potencjału wo-
jewództwa. Takie podejście umożliwi skon-
centrowanie wysiłków na obszarach o naj-
większym potencjale wzrostu i zapewni ich 
najefektywniejsze wykorzystanie.

Samorząd Pomorza Zachodniego wspiera pro-
cesy rynkowe i bierze udział w kształtowaniu 
odpowiedniego ładu gospodarczego oraz 
jego struktury podmiotowej. Takie podejście 
gwarantuje trwałość i powszechny charakter 
wzrostu. Jednocześnie stwarza ono potrzebę 
określenia zakresu oddziaływania procesów 
gospodarczych i ewentualnego wpływu sa-
morządów regionalnych i lokalnych na naturę 
tych zjawisk.

W kolejnych latach jednym z istotniejszych wy-
zwań stojących przed województwem będzie 
podjęcie skutecznych działań, które w oparciu 
o wewnętrzny potencjał pozwolą wykreować 
obszary specjalizacji gospodarczych. Są to 
branże o wyjątkowych walorach rynkowych 

i dużym potencjale rozwoju 
innowacyjnych rozwiązań. Ich 
pojawienie się umożliwi przesu-
nięcie produkcji w łańcuchach 
wartości oraz konkurowanie 
na arenie międzynarodowej. 

Proces ten wymagać będzie ini-
cjowania nowych form współ-

pracy między przedsiębiorstwami, instytucjami 
otoczenia biznesu oraz instytucjami badaw-
czo-rozwojowymi. Istotne z punktu widzenia 
realizacji zamierzonego celu jest kompleksowe 
podejście do nowych procesów społeczno-
-gospodarczych. Z jednej strony należy mieć 
na uwadze ryzyko, jakie ze sobą niosą, z dru-
giej dostrzegać ich wysoki potencjał wzrostu.

Zagadnienia relacji i struktur gospodarczych 
w obrębie województwa wymagają podej-
ścia adekwatnego do praktyki życia codzien-
nego i funkcjonowania instytucji rynku pracy 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za świad-
czenie usług publicznych. Kwestie gospodar-
cze, podobnie jak zagadnienia społeczne, 

Proces sformułowania i wdrożenia polityki 
gospodarczej wynika przede wszystkim z potrzeby 

systematyzowania działań strategicznych i operacyjnych 
samorządu województwa, wpływających na sytuację 

gospodarczą regionu.
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postrzegane są przez pryzmat faktycznych 
przepływów osób, kapitału i dóbr. Zakłada to 
możliwość przekraczania ustalonych granic ad-
ministracyjnych, a zarazem konieczność opisy-
wania tych zjawisk i podejmowania interwencji 
w obrębie określonych obszarów funkcjonal-
nych.

Zapisy ujęte w prezentowanym dokumencie 
Polityka Gospodarcza stanowią w głównej mie-
rze rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2030 (SRWZ), 
będącej bazowym dokumentem polityki roz-
woju województwa. Określone zostały w niej 
cele i kierunki rozwoju Pomorza Zachodniego, 
również te odnoszące się do gospodarki. Doty-
czą one przede wszystkim:

• pełniejszego niż do tej pory wykorzysta-
nia endogenicznego potencjału gospo-
darczego regionu,

• zwiększenia nakładów na innowacyj-
ność oraz

• budowy silnych powiązań kooperacyj-
nych.

Ich realizacja wymaga szczególnie zaangażo-
wania samorządu regionalnego w działania 
na rzecz wzmocnienia potencjału lokalnych 
podmiotów gospodarczych, zwiększania moż-
liwości rozwoju kapitałowego tych podmiotów, 
profesjonalizacji instytucji otoczenia biznesu 
i struktur klastrowych oraz wzmacniania kapi-
tału ludzkiego na Pomorzu Zachodnim.

Cele i kierunki zdefiniowane w przedmioto-
wej Polityce Gospodarczej mają również swo-
je odzwierciedlenie w zapisach zawartych 
w Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych 
Specjalizacji Województwa Zachodniopomor-
skiego 2020+ (RIS3 WZ). Główne założenia to 
zwiększenie poziomu innowacyjności przed-
siębiorstw poprzez wzmocnienie ich zdolności 
do prowadzenia działalności badawczo-roz-
wojowo-innowacyjnej we współpracy z sekto-
rem nauki i wiodącymi na rynku podmiotami 
w kraju i zagranicą, jak również wzmocnienie 
roli uczelni, będących często animatorami in-
nowacji i motorami przemian technologicz-
nych w globalnej gospodarce.

Zapisy prezentowanego dokumentu są jedno-
cześnie komplementarne z Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego Województwa Zachod-
niopomorskiego, którego podstawowym celem 
w zakresie wzrostu i rozwoju gospodarczego 
jest podniesienie poziomu konkurencyjności 
regionalnej gospodarki oraz zmniejszenie po-
ziomu problemów społecznych, związanych 
z sytuacją gospodarczą Pomorza Zachodnie-
go. Realizowane one będą, tak jak w polityce 
gospodarczej, przez wspieranie aktywności 
ekonomicznej, innowacyjności gospodarczej, 
reindustrializację oraz wsparcie firm w począt-
kowej fazie ich działania, a także rozwój inteli-
gentnych specjalizacji województwa.

2.1
ROZWÓJ POTENCJAŁU 

GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA 
W OPARCIU O INTELIGENTNE 

SPECJALIZACJE

2.2
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WYKORZYSTUJĄCEJ NATURALNE
POTENCJAŁY REGIONU

2.3
UDOSKONALENIE STRATEGICZNEGO 
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Rys. 2 Cel strategiczny SRWZ

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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Na kształt prezentowanej polityki regional-
nej miała również wpływ Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Dokument 
ten stanowi instrument elastycznego zarzą-
dzania głównymi procesami rozwojowymi 
w kraju. Podporządkowuje działania w sferze 
gospodarczej oraz osiągania celów związanych 
z poziomem i jakością życia obywateli Polski. 
Kładzie nacisk, aby beneficjentami rozwoju 
gospodarczego, w większym niż dotychczas 
stopniu, byli obywatele, do tej pory pomijani 
w polityce rozwoju. Zgodnie z zapisami Strate-
gii w procesie rozwoju gospodarczego główną 
rolę odgrywają przedsiębiorstwa jako dostaw-
cy towarów i usług na rynek krajowy i zagra-
niczny, realizatorzy inwestycji oraz podatnicy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż Polityka 
Gospodarcza WZP jest spójna z zapisami Krajo-
wej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), 
będącej podstawowym dokumentem strate-
gicznym polityki regionalnej państwa w per-
spektywie do roku 2030. W Strategii wskaza-
no, iż polityka regionalna powinna opierać się 
na efektywnym wykorzystaniu endogenicz-
nych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji. 
Przyczyni się to do osiągnięcia zrównoważone-
go rozwoju kraju i stworzy warunki do wzrostu 
dobrobytu mieszkańców Pomorza Zachodniego.
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ONZ przewiduje, że w 2030 r. na świecie będzie żyło około 8,5 miliarda ludzi, o miliard więcej niż 
w 2017 r. Jednocześnie Europa będzie jedynym kontynentem na którym zmniejszy się liczba 
mieszkańców. Proces starzenia się społeczeństwa będzie miał niewątpliwy wpływ na rozwój 
krajowej oraz lokalnej gospodarki, powodując zmniejszenie się liczby osób pracujących i tym 
samym płacących podatki. Zwiększy się natomiast grupa korzystająca z publicznych usług 
i transferów pieniężnych. 

DEMOGR AFIA

KLIMAT I  Z ASOBY
Rozwój gospodarki światowej powoduje zwięszkone zapotrzebowanie na energię, surowce 
mineralne, wodę oraz żywność. Światowa konsumpcja energii wzrasta o 1,7% w skali roku. 
Przewiduje się, że do końca 2030 roku temperatura na naszej planecie podniesie się o 1,5°C. 
Towarzyszące temu ekstremalne zjawiska pogodowe mogą stać się częścią europejskiej 
codzienności. Skutkiem zmian może być ograniczanie dostaw wody i energii, dlatego należy dążyć 
do zmniejszania zasobochłonności i energochłonności gospodarki. 

MEGATRENDY

Przewiduje się, że do końca 2030 roku na obszarach miejskich będzie zamieszkiwało 60% światowej 
populacji. Miasta będą zużywały 60-80% zasobów energetycznych, odpowiadając za 70% gazów 
cieplarnianych. Jednocześnie to tam będzie wytwarzane 35% PKB. Idea Smart City łączy w sobie 
infrastrukturę z technologią służącą poprawie jakości życia. Miasta w coraz większym stopniu będą 
funkcjonować jako samodzielne podmioty, wyznaczające nowe wzorce społeczne i ekonomiczne.

URBANIZ AC JA

TECHNOLOGIA
Intensywność wdrażania nowych odkryć naukowych w połączeniu ze spadającymi kosztami 
nowych technologii przekształcają w sposób niewyobrażalny otaczający nas świat. Przewiduje się, 
iż do 2030 roku liczba urządzeń podłączonych do Internetu będzie mogła osiągnąć poziom 
125 miliardów, w porównaniu z 27 miliardami w roku 2017. Trwające przemiany mają charakter 
powszechny i dotyczą również gospodarki. 

Ogromne zapotrzebowanie globalnej gospodarki na surowce naturalne oraz eksploatacja 
i zanieczyszczenie środowiska przyczyniły się do powstania i rozwoju idei gospodarki obiegu 
zamkniętego. Jej celem jest minimalizowanie zużycia surowców i powstawania odpadów oraz 
zmniejszanie emisji i poziomu wykorzystania energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, 
w której powstające odpady są traktowane jako surowce w kolejnych etapach produkcyjnych.

GOSPODARK A OBIEGU Z AMKNIĘ TEGO

ELEK TROMOBILNOŚĆ

Obecnie rynek pracy stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi m. in. ze starzeniem się 
społeczeństwa, postępującą robotyzacją i automatyzacją przemysłu. Niewątpliwe w dobie trwającej 
czwartej rewolucji przemysłowej to szybkość przyswajania i wykorzystywania nowej wiedzy będzie 
gwarantem zatrudnienia w gospodarce przyszłości. Proces związany z uczeniem się przez całe życie 
stanie się obowiązkiem, a nie wyborem. 

RYNEK PR AC Y

Aktywność największych koncernów motoryzacyjnych oraz unijne wymogi i rządowe systemy 
wsparcia, prowadzą świat w kierunku epoki elektryczności w motoryzacji. Prognozuje się, że do 
roku 2022 na świecie będzie dostępnych ponad 500 różnych modeli pojazdów elektrycznych a do  
2040 ponad połowa wszystkich sprzedanych pojazdów osobowych będzie elektryczna. Motywacją 
do ich zakupu jest coraz większa świadomość ekologiczna oraz rosnąca opłacalność kosztowa.



Zachodniopomorskie jest pią-
tym co do wielkości powierzchni, 
a jedenastym pod względem liczby 
ludności województwem w kraju. 
Położone w północno-zachodniej 

Polsce, graniczy bezpośrednio z Niemcami 
oraz, przez Morze Bałtyckie, z Danią i Szwecją. 
Ta wyjątkowa lokalizacja powodu-
je, że na obszarze województwa 
krzyżują się ważne szlaki komuni-
kacyjne, zarówno lądowe, morskie, 
rzeczne jak i powietrzne. Sieć linii 
kolejowych, dostępność do portów 
morskich i rzecznych oraz port lot-
niczy w Goleniowie, stanowią prze-
wagę konkurencyjną na tle innych 
województw. Stanowi to element 
wpływu na kierunki rozwoju regio-
nu oraz lokowanie i rozwój gałęzi 
przemysłu w strefach aktywności 
gospodarczej. Towarzyszy im duży 
potencjał rozwojowy oraz zróżnico-
wanie terenów inwestycyjnych.

Czynnikami wpływającymi na roz-
wój gospodarki województwa są 
m.in. przygraniczne i nadmorskie 
położenie, Szczeciński Obszar Me-
tropolitalny i Koszalińsko - Koło-
brzesko - Białogardzki Obszar Funk-
cjonalny z atrakcyjnymi terenami 

inwestycyjnymi, skoncentrowane w strefach 
aktywności gospodarczej przetwórstwo prze-
mysłowe, duża liczba gospodarstw produku-
jących żywność ekologiczną, bogate, inten-
sywnie wykorzystywane zasoby turystyczne, 
walory uzdrowiskowe i silnie rozwinięta baza 
noclegowa w pasie nadmorskim. 

Szczecin 

Koszalin 

Stargard 

Kołobrzeg 

Świnoujście

74 2osób/km  gęstość zaludnienia 

niepowtarzalnych miast

dróg krajowych

linii brzegowej 

portów morskich 

66  
1 151 km 

185 km 

5 

Kopenhaga

Berlin

Warszawa

Goleniów

22 600 2km   powierzchni 

1,7 mln    mieszkańców 

Rys. 3 Pomorze Zachodnie w liczbach

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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i uzdrowiskowej o oddziaływaniu krajowym 
oraz relatywnie młoda struktura wiekowa spo-
łeczeństwa.

O specyfice województwa w znacznym stop-
niu stanowi wysoki stopień urbanizacji i pe-
ryferyjne położenie największych ośrodków 
miejskich. Sytuacja ta wpływa na słabszą kon-
kurencyjność i niższe możliwości rozwojowe 
mniejszych ośrodków. Konsekwencją są nieko-
rzystne uwarunkowania na lokalnych rynkach 
pracy. Determinuje to również słabszy dostęp 
do usług publicznych, niższy standard i wyż-
sze koszty budowy i utrzymania infrastruktury 
technicznej. W powiązaniu z uwarunkowania-
mi historycznymi i następstwem upaństwo-
wionego modelu gospodarowania ziemią, 
Pomorze Zachodnie posiada ograniczony 
potencjał w zakresie kształtowania i podtrzy-
mywania intensywnych relacji i przepływów 
osób, kapitału i dóbr. 

Pomorze Zachodnie w porównaniu 
do innych obszarów Polski ma sto-
sunkowo wysokie nakłady inwesty-
cyjne na ochronę środowiska. Re-
gion od wielu lat rozpoznawany jest 

w Polsce jako ten, w którym rozwija się wiedza 
związana z technologiami wykorzystania ener-
gii z wiatru oraz biomasy. Charakterystyczną 
cechą województwa jest lokalizacja dużych 
i bardzo dużych farm wiatrowych, głównie 
w pasie nadmorskim. Obecnie na Pomorzu 
Zachodnim funkcjonuje ponad 260 takich 
instalacji o mocy ponad 50 kW. Ponadto eks-
ploatowanych jest niemal 70 elektrowni wod-
nych oraz dwie spośród największych w Pol-
sce instalacji geotermalnych. Potencjał w tym 
zakresie sprawia, że energetyka odnawialna 
została uznana za strategiczną gałąź rozwoju 
regionu, stanowiącą o jego konkurencyjności 
oraz przynoszącą znaczące dochody w eks-
porcie. W 2020 roku na Pomorzu Zachodnim 
wytworzono ponad 16,7% krajowej energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.W tym 
samym okresie blisko 59,0% energii elektrycz-
nej zużywanej w województwie zostało wy-
produkowane z odnawialnych źródeł energii 
(OZE) (średnia krajowa 12,9%). Walory związane 
z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zielonej 
energii predysponują region do roli krajowego 
lidera w rozwoju zielonej gospodarki (rys. 4).

Konkurencyjność Pomorza Zachodniego okre-
śla silna pozycja rozwojowa głównych ośrod-
ków miejskich regionu, opartych na lokalnym 
układzie gospodarczym. Dzięki swoim powią-
zaniom transgranicznym i europejskim stano-
wią one filar rozwoju społeczno-gospodarcze-
go całej Polski Północno-Zachodniej. Istotnym 
komponentem przemysłowym oddziałującym 
na całe województwo zachodniopomorskie 
jest również innowacyjność oraz systemy kla-
strowe. Nie bez znaczenia pozostaje także 
efektywność w obsłudze powiązań funkcjo-
nalnych i dostarczanie wysokiej jakości usług 
publicznych na Pomorzu Zachodnim.

W wymiarze infrastrukturalnym mocnymi 
stronami regionu są porty morskie jako ele-
menty multimodalnych sieci transportowych 
oraz dobre skomunikowanie z Europą Za-
chodnią i Północną. Ponadto zaletą jest duży 
potencjał lokalizacji nowych przedsiębiorstw, 
w szczególności związanych z rozwojem nie-
bieskiej i zielonej gospodarki oraz dla rozwoju 
energetyki odnawialnej. Atutami społeczny-
mi regionu są m.in. dobra baza edukacyjna 
i akademicka, wysoki wskaźnik urbanizacji, 
wysoki poziom bazy diagnostyczno-leczniczej 
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Rolnictwo Pomorza Zachodniego 
charakteryzuje bardzo dobra struk-
tura obszarowa gospodarstw - to 
tu znajdują się największe gospo-
darstwa rolne w kraju. Ponadto ich 

wysoka towarowość sprawia, że 90,0% rolni-
czej produkcji końcowej trafia na rynek. Niski 
stan zatrudnienia w sektorze rolniczym (PKD 
sekcja A01) skutkuje najwyższą w kraju pro-
duktywnością (ponad 40 tys. zł./1os. zatrud-
nioną w rolnictwie). W strukturze towarowej 
przeważa produkcja roślinna. Powierzchnia 
użytków rolnych w 2019 roku wyniosła prawie  
825 tys. ha. Wśród nich dominowała po-
wierzchnia pod zasiewami, której udział wy-
nosił 73,3%. Łąki trwałe zajmowały 14,9% 
użytków rolnych. W strukturze upraw domi-
nują zboża (głownie pszenica, żyto i jęczmień), 
warzywa i owoce oraz rośliny przemysłowe 
(ziemniaki, rzepak i rzepik oraz buraki cukro-
we). Jednak niski poziom produkcji zwierzęcej 
i przetwórstwa rolno-spożywczego przekłada 
się na niską dochodowość gospodarstw rol-
nych z hektara. 

W strukturze gospodarczej regio-
nu dominują mikro i małe przed-
siębiorstwa. Pod tym względem, 
województwo zajmuje czołowe 
miejsce w Polsce - w tych klasach 

wielkości więcej firm zarejestrowanych jest je-
dynie w województwie mazowieckim. W dużej 
mierze przedsiębiorstwa te występują w bran-
żach o profilu usługowym, co ma odzwiercie-
dlenie w strukturze zatrudnienia. Tak liczna 

obecność mikro i małych firm w regionie sta-
nowi wyraz przedsiębiorczości jego mieszkań-
ców i tworzy fundament pod dywersyfikację 
działalności gospodarczej. Jednocześnie stano-
wi to barierę w uzyskiwaniu pożądanego po-
ziomu nakładów na innowacyjność i zwiększa-
niu zdolności inwestycyjnej. Nie sprzyja to też 
formowaniu produktywnych powiązań gospo-
darczych i sieciowaniu firm, a w konsekwencji 
ogranicza podnoszenie konkurencyjności sys-
temu gospodarczego regionu. W odniesieniu 
do średnich i dużych firm, w tym przedsię-
biorstw państwowych - w regionie utrzymuje 
się ich stały deficyt. W porównaniu do innych 
województw, zachodniopomorskie pod tym 
względem zajmuje jedno z ostatnich miejsc. 
Po okresie zmian strukturalnych wiodącą rolę 
w krajobrazie gospodarczym regionu ponow-
nie odgrywa gospodarka morska, w której za-
trudnienie znajduje 4,9% ogółu pracujących 
w województwie. W ciągu ostatnich lat zna-
cząco wzrosła liczba podmiotów koncentru-
jących swoją działalność własnie w tej branży. 
W dłuższej perspektywie, w celu rozwoju prze-
mysłu stoczniowego na Pomorzu Zachodnim, 
konieczne jest podjęcie kroków związanych 
z integracją działań funkcjonujących przedsię-
biorstw. 

Tylko co piąte przedsiębiorstwo 
w naszym regionie prowadzi dzia-
łalność międzynarodową, co jest 
wartością zbliżoną do średniej 
krajowej. Biorąc pod uwagę wiel-

kość firmy, największy udział w generowaniu 

elektrownie wiatrowe na lądzie
instalacje fotowoltaiczne
instalacje biogazowe
instalacje biomasowe
elektrownie wodne

Moc w MW
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1000
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Moc elektryczna instalacji OZE powyżej 50 kW w WZ na tle 
innych województw z podziałem na technologie [MW], stan na 30.06.2020 r.

Źródło: RBGPWZ na podstawie danych URE
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Rys. 4 OZE na Pomorzu Zachodnim

Źródło: Karta charakterystyki energetycznej województwa zachodniopomorskiego w zakresie wykorzystania OZE w produkcji energii elektrycznej  
i ciepła za II kw 2020 r., Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego.
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przychodów eksportowych mają przedsiębior-
stwa zatrudniające ponad 250 pracowników. 
Odpowiadają one za przeszło połowę sprzeda-
ży poza granice Polski. Głównymi partnerami 
handlowym dla przedsiębiorców z Pomorza 
Zachodniego są podmioty z krajów europej-
skich, wśród nich kolejno: Niemcy, Szwecja, 
Dania, Wielka Brytania, Francja i Norwegia  
(rys. 5). Wynika to w głównej mierze z przy-
granicznego położenia geograficznego woje-
wództwa oraz bliskości Skandynawii.

Należy mieć na uwadze, że przeobrażenia ja-
kie dokonują się w gospodarce regionu mają 
także wpływ na jego charakter. Napływ inwe-
storów w nowych dla województwa branżach 
odmienił strukturę towarów i usług wysyłanych 
do odbiorców zagranicznych. Głównymi pro-
duktami eksportowymi Pomorza Zachodnie-
go są wyroby branży meblarskiej, stoczniowej 
(wytwarzającej mniejsze jednostki pływające), 
metalowo–maszynowej, elektro–maszynowej 
oraz spożywczej w zakresie przetwórstwa ryb-
nego (rys. 6).

Do grona największych eksporterów z re-
gionu zalicza się m.in. Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne Police, która rozpoczęła jedną 
z największych inwestycji chemicznych w tej 
części Europy. W skład zintegrowanego kom-
pleksu chemicznego Polimery Police będą 
wchodziły instalacje do produkcji propylenu  
i polipropylenu, terminal przeładunkowo-ma-
gazynowy oraz infrastruktura logistyczna. 

Firmy z obszarów inteligentych specjalizacji 
odpowiadają za generowanie większości przy-
chodów w województwie, w tym prawie cało-
ści przychodów z eksportu. Jednakże ich udział 
w wartości sprzedanej produkcji przemysłowej 
pokazuje, że poza kilkoma obszarami istnieje 
jeszcze duży potencjał rozwojowy. Szczegól-
nego znaczenia nabiera zagadnienie innowacji, 
które wymaga zarówno wsparcia finansowego, 
jak i dopływu kadr. W ostatnich latach innowa-
cyjność przedsiębiorstw przemysłowych z Po-
morza Zachodniego, kształtowała się poniżej 
średniego poziomu w Polsce i znacznie poniżej 
w odniesieniu do innowacji w usługach. 
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Źródło: opracowanie własne UMWZP.

Rys. 5 Główne kierunki eksportowe firm z Pomorza Zachodniego

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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W ostatnich latach w wojewódz-
twie następuje znacząca poprawa 
sytuacji na rynku pracy. Stopa bez-
robocia rejestrowanego w regio-
nie spadała znacznie szybciej niż 

w kraju. Pod tym względem region przesunął 
się z 15. pozycji w 2012 r. na 10. miejsce w kra-
ju w 2020 r. Pomimo ciągłego i stopniowego 
spadku liczby osób bezrobotnych, wojewódz-
two zachodniopomorskie nadal charakteryzuje 
się wyższą niż przeciętna w kraju stopą bezro-
bocia rejestrowanego. Szczególnie zauważalne 
jest to wśród grupy osób powyżej 45 roku ży-
cia oraz z wykształceniem zasadniczym zawo-
dowym. Struktura rynku pracy w regionie jest 
bezpośrednio związana z potencjałem i struk-
turą gospodarczą wykształconą w związku ze 
zmianami w obszarze rolnictwa, które zacho-
dziły na przełomie lat 90. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie w stopie bezrobocia w powiatach 
we wschodniej i środkowej części regionu. 
W ostatnich latach najwyższa stopa bezrobocia 
była odnotowywana w powiatach: białogardz-
kim i łobeskim, jej wartość w listopadzie 2020 
roku wyniosła odpowiednio 18,2%, 17,7%, przy 
wartości dla regionu na poziomie 8,1% oraz 
kraju na poziomie 6,1%. Odmienna sytuacja 
kształtuje się w stolicy regionu oraz pasie wy-
brzeża, gdzie ten wskaźnik przyjmuje najniższe 
wartości – w Szczecinie, Kołobrzegu i Świnouj-
ściu odpowiednio 3,9%, 4,5% oraz 4,7% (rys. 7). 

Wpływ na strukturę rynku pracy ma także rela-
tywnie niewielka ilość dużych przedsiębiorstw 
i zakładów produkcyjnych, przeważająca liczba 
mikro i małych firm oraz wysoki poziom sezo-
nowości związany z sektorem turystyki. 

Z drugiej strony w wielu branżach występuje 
niedobór wykwalifikowanych pracowników. 
W raporcie przygotowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Szczecinie (Barometr zawodów 
2020) 39 zawodów zostało zakwalifikowanych 
do grupy profesji o dużym deficycie, czyli tych, 
w których potrzeby zatrudnieniowe są szcze-
gólnie trudne do zaspokojenia. Należą do nich 
pracownicy branży budowlanej (szczególnie 
różnego rodzaju robotnicy), branży TSL (głów-

nie kierowcy), branży zdrowie i opie-
ka (na przykład lekarze i pielęgniarki), 
branży edukacja (głównie nauczyciele 
języków obcych), pracownicy biurowi 
(w szczególności księgowi), branży 
produkcyjnej (spawacze, elektrycy) 
oraz branży gastronomicznej (przy-
kładowo kucharze) (rys. 8).

Dodatkowo w perspektywie najbliż-
szych lat negatywny wpływ na rynek 
pracy będzie miała pogarszająca się 
sytuacja demograficzna. Przewiduje 
się spadek liczby urodzeń oraz wy-
dłużenie przeciętnego trwania życia, 
co spowoduje zmniejszenie się liczby 
ludności w wieku produkcyjnym. Za-
równo najbardziej doświadczeni pra-
cownicy, jak i osoby młode, o różnym 
poziomie wykształcenia, wkraczające 

Rys. 7 Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów 
(stan na koniec listopada 2020 r.)

Źródło: opracowanie własne UMWZP na podstawie danych WUP w Szczecinie.
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na rynek pracy, będą potrzebować wsparcia 
w postaci dokształcania, doskonalenia zawo-
dowego lub przekwalifikowania.

Obecnie w województwie na jedną osobę 
w wieku poprodukcyjnym przypadają prawie 
trzy osoby w wieku produkcyjnym. W roku 
2035 sytuacja będzie znacznie bardziej nie-
korzystna, gdyż na jedną osobę w wieku po-
produkcyjnym będą przypadały nieco ponad 
dwie osoby w wieku produkcyjnym, a w 2050 
niecałe dwie (rys.9). 

Lukę na rynku pracy może wypełnić emigracja 
zarobkowa. Ludność napływowa, poszukując 
lepszej jakości życia, perspektyw do rozwoju 
oraz chęci polepszenia statusu materialnego, 
wybiera emigrację jako sposób na realizację 
tych celów. Na koniec 2020 roku w regionie 
ważne dokumenty uprawniające do pobytu 
posiadało ok. 25,6 tys. osób, z tego 12,7 tys. 
(blisko 5,2% w skali kraju) to osoby pochodzą-
ce z Ukrainy (rys. 10). Niemniej jednak na tle 
zachodzących zmian oraz w obliczu szerszego 

otwarcia rynku niemieckiego na osoby spoza 
Unii Europejskiej, zachodniopomorscy przed-
siębiorcy będą musieli stanąć do trudnej walki 
o pracowników z oferującymi znacznie lep-
sze warunki płacowe firmami niemieckimi. 
Odpływ siły roboczej z całą pewnością ne-
gatywnie odbije się na wynikach działalności 
poszczególnych przedsiębiorstw, a w skali 
makro, przełoży się na całą gospodarkę regio-
nu i kraju. Dlatego też polityka migracyjna 
powinna być prowadzona w taki sposób, aby 
na Pomorzu Zachodnim zatrzymać osoby 
o umiejętnościach potrzebnych do rozwoju 
gospodarki regionu. 

Niewystarczająca liczba dużych firm 
w regionie nie sprzyja zwiększaniu 
nakładów prywatnych na innowa-
cje oraz działalność B+R. Przekła-
da się to na słabą pozycję regionu 

względem innych części kraju. Z drugiej strony, 
w regionie można dostrzec znaczący potencjał 
innowacyjny, który ma odzwierciedlenie w sto-
sunkowo dużej liczbie zgłaszanych wynalazków  
(na 1 mln ludności) (rys.11). 

W roku 2018 w Zachodniopomorskiem 9,3% 
przedsiębiorstw z sektora usług oraz 8,9% 
przedsiębiorstw przemysłowych poniosło na-
kłady na działalność innowacyjną (co stano-
wiło odpowiednio 59,36 mln zł i 546,21 mln 
zł). Niestety, niska skłonność przedsiębiorców 
z regionu do finansowania środkami własny-
mi procesu wdrażania innowacji jest istotnym 
czynnikiem hamującym ich rozwój. Powodu-
je to relatywnie małą w porównaniu do in-
nych regionów Polski wartość dodaną brutto 
Pomorza Zachodniego. Obserwuje się niski 
poziom transferu wiedzy i technologii do go-
spodarki, zbyt małą świadomość wpływu dzia-
łań B+R na innowacyjność i konkurencyjność 

Rys. 10 Cudzoziemcy posiadający aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu  
w Polsce wystawione przez Wojewodę Zachodniopomorskiego (stan na grudzień 2020 r.)

Źródło: własne UMWZP na podstawie danych pochodzących ze strony: migracje.gov.pl.
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Rys. 9 Liczba osób w wieku produkcyjnym przy-
padająca na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym 
na Pomorzu Zachodnim

Źródło: opracowanie własne UMWZP na podstawie danych z BDL.
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przedsiębiorstw oraz brak adekwatnej oferty 
komercyjnej instytucji B+R, w tym uczelni. 
Odczuwalny jest również brak koordynacji 
działań wspierających procesy innowacyjne. 
Województwo zachodniopomorskie ma jeden 
z najniższych w Polsce wskaźników nakładów 
wewnętrznych na działalność B+R w przelicze-
niu na jednego mieszkańca, niższe wartości 
odnotowano tylko w województwie warmiń-
sko-mazurskim, lubuskim i świętokrzyskim (rys. 12).

Wobec takiej struktury podmiotowej, gospo-
darka regionu posiada ograniczone możli-
wości rozwoju kapitałowego, zwiększenia 
nakładów na innowacyjność (zwłaszcza przy 
większym udziale ze strony podmiotów ryn-
kowych) oraz budowy silnych powiązań ko-
operacyjnych i struktur klastrowych. W latach 
2016-2018 w ramach inicjatywy klastrowej lub 
innej sformalizowanej, współpracowało 18,8% 
przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych 

Zgłoszenia wynalazków dokonane w Urzędzie Patentowym RP w 2019 r. według województw
a
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Według siedziby pierwszego zgłaszającego/uzyskującego patent w przypadku wynalazków zgłaszanych wspólnie przez wielu autorów.
Źródło: Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Rys. 11 Zgłoszenia wynalazków w Urzędzie Patentowym RP w 2019 r. według województw

Źródło: opracowanie własne UMWZP na podstawie danych z BDL.

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca według województw w 2018 r.
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Rys. 12 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R na 1 mieszkańca według województw w 2018 r.

Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku, GUS, s. 77.
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innowacyjnie. W tym samym okresie tylko 
3,9% przedsiębiorstw przemysłowych i 2,5% 
przedsiębiorstw z sektora usług współpraco-
wało w zakresie działalności innowacyjnej.

W ostatnich latach w regionie pod-
jęto szereg inicjatyw w obszarze 
wsparcia rozwoju innowacji. Uczel-
nie pozyskały środki na moder-
nizację infrastruktury badawczej 

i zainicjowały działania zmierzające ku zacie-
śnieniu współpracy z przedsiębiorstwami. 
Na znaczeniu zyskują jednostki, które kształcą 
na kierunkach technicznych i przyrodniczych - 
prawie co czwarty student w regionie studiuje 
na tych kierunkach (pod tym względem pla-
suje to region na czwartym miejscu w kraju, 
za województwem dolnośląskim, małopolskim 
i podkarpackim)(rys. 13). Z drugiej strony insty-
tucje otoczenia biznesu, jednostki samorzą-
du terytorialnego, a także uczelnie wykazują 
umiarkowaną aktywność w zakresie rozbudo-
wy zaplecza inkubacyjnego dla młodych firm 
oraz parków technologicznych. Dzięki fun-
duszom strukturalnym i innym środkom pu-
blicznym pojawiają się nowe usługi wsparcia 
rozwoju innowacji na rynku. Obecnie istotne 

jest, aby te inicjatywy były skorelowane z po-
pytem rynkowym. Coraz bardziej odczuwalny 
jest brak sektorowych placówek badawczych 
powiązanych z przedsiębiorstwami i samorzą-
dem oraz działających w obszarach uznanych 
za regionalne inteligentne specjalizacje. 

Większość ofert technologicznych i badaw-
czych pochodzi z sektora nauk technicznych. 
Powstające zasoby innowacyjne charaktery-
zują się nierównomiernym rozkładem, a sku-
pienie prac badawczo-rozwojowych głównie 
w dwóch ośrodkach regionu (Szczecinie i Ko-
szalinie) ogranicza możliwości innowacyjne 
firm działających na pozostałym obszarze wo-
jewództwa.

W ogólnej liczbie pracujących, udział pracow-
ników w wiedzochłonnych rodzajach dzia-
łalności (Knowledge Intensive Activities), czyli 
charakteryzujących się ponad 33,0% udziałem 
pracowników z wyższym wykształceniem, wy-
niósł w województwie 36,2% i był na praktycz-
nie takim samym poziomie jak w UE (36,3%).

Główny napływ zasobów ludzkich do nauki 
i techniki, stanowią absolwenci uczelni, któ-
rzy mogą podwyższać swoje kompetencje 
na ścieżce naukowej (zdobywając kolejno 
stopień naukowy doktora, doktora habilito-
wanego lub tytuł profesora) lub na ścieżce 
zawodowej (poprzez ukończenie specjali-
stycznych kursów lub studiów podyplomo-
wych). Zasób przyszłych specjalistów jest 
uwarunkowany przez obecną liczbę stu-
dentów. W roku akademickim 2019/2020 
na zachodniopomorskich uczelniach wszyst-
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Rys. 13 Studenci uczelni według najpopularniejszych podgrup kierunków kształcenia w regionie 
w roku akademickim 2019/20 [w %]

Źródło: opracowanie własne UMWZP na podstawie danych z BDL: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start.
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kich typów naukę pobierało 37,6 tys. studen-
tów wobec 39,4 tys. w roku poprzednim. Nie-
stety minione lata pokazują systematyczny 
spadek liczby studiujących w województwie. 
Może mieć to związek z mniejszą liczbą osób 
w tej grupie wiekowej oraz tendencją do wy-
bierania szkół w innych regionach kraju, które 
cieszą się znacznie wyższą renomą oraz pozio-
mem nauczania (np. Poznań, Warszawa, Kra-
ków). W tym samym okresie, w studiach dok-
toranckich uczestniczyło 1,3 tys. osób, które 
stanowiły 3,3% liczby doktorantów w Polsce.

Ograniczony zakres współpra-
cy pomiędzy jednostkami B+R, 
a przedsiębiorstwami jest niezwy-
kle wyraźny w procesie tworzenia 
innowacji. O ile rośnie świadomość 

roli innowacji jako istotnego czynnika zapew-
niającego utrzymanie pozycji konkurencyjnej, 
to w dalszym ciągu przedsiębiorstwa w dużym 
stopniu traktują działalność innowacyjną, jako 
dorywczą, nie zaś w ujęciu ciągłym – jako pro-
ces wpisany trwale w funkcjonowanie firmy. To 
z kolei skutkuje ograniczonymi możliwościami 
współpracy pomiędzy podmiotami w zakre-
sie tworzenia innowacji. Współpraca biznesu  
z sektorem B+R w regionie nie ma dla większo-
ści przedsiębiorców charakteru strategicznego, 
zorientowanego na długofalowy rozwój inno-
wacji.

Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają ze 
sprawdzonych w krajach zachodnich lub w in-
nych regionach Polski rozwiązań transferowa-
nych - zakupu maszyn i urządzeń oraz goto-
wych technologii. Otoczenie infrastrukturalne 
działalności innowacyjnej w województwie jest 
dopiero w fazie tworzenia i dostosowywania 
do unijnych standardów. Zdecydowana więk-
szość kadry sfery naukowo-badawczej w regio-
nie, stanowiącej ok. 1,0% ogółu osób pracują-
cych w gospodarce narodowej, zatrudniona 

jest w szkolnictwie wyższym. Województwo 
systematycznie poprawia swoją pozycję 
w rankingach innowacyjności, niemniej dy-
stans dzielący od najlepszych w kraju i poza 
jego granicami, nadal jest znaczący. 

R e l a c j a  n a k ł a d ó w  k r a j o w y c h  b r u t t o 
na działalność B+R (GERD) do PKB jest w Pol-
sce na niskim poziomie i w 2018 r. wyniosła 
1,21% (wobec 2,12% w UE). Utrzymującym się 
wyzwaniem dla naszego kraju jest osiągnięcie 
zakładanego „celu krajowego” strategii Europa 
2020 oraz celu Strategii na Rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju, określonego na poziomie 1,7% 
PKB w 2020 r. W 2017 r. udział nakładów we-
wnętrznych na prace B+R w relacji do PKB był 
w regionie ponad dwukrotnie niższy niż war-
tość dla Polski i ponad czterokrotnie niższy niż 
wartość w Unii Europejskiej. Tak niski udział 
nakładów w skali kraju może wynikać z faktu, 
iż w regionie znajduje się relatywnie niewielka 
liczba dużych przedsiębiorstw. To właśnie duże 
przedsiębiorstwa są głównymi motorami inno-
wacyjności i przeznaczają najwięcej środków 
na ten cel. Jedynie 131 firm z Pomorza Zachod-
niego (na 223 tys. wpisane do rejestru REGON), 
to jednostki zatrudniające ponad 250 osób. Po-
nadto przedsiębiorstwa z regionu w znacznie 
mniejszym stopniu finansują swoją działalność 
innowacyjną ze środków własnych, niż te ma-
jące swoją siedzibę w innych częściach kraju.

W 2019 roku w Polsce najwyższymi nakłada-
mi wewnętrznymi na działalność badawczą 
i rozwojową wśród sektorów wykonawczych 
charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, 
który przeznaczył na realizację prac B+R 19,0 
mld zł (o 12,3% więcej niż przed rokiem). Na-
kłady tego sektora w 2019 r. stanowiły 62,8% 
nakładów krajowych brutto na działalność B+R 
(wobec 66,1% w 2018 r.). Udziały pozostałych 
sektorów w tych nakładach wyniosły: szkol-
nictwa wyższego – 35,6%, rządowego – 1,3% 
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oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych 
– 0,3%, wobec odpowiednio 31,7%, 1,9% oraz 
0,3% przed rokiem. W 2018 nakłady wewnętrz-
ne na działalność B+R sektora przedsiębiorstw 
na Pomorzu Zachodnim wynosiły 184 mln zł. 

Powstające w regionie zasoby innowacyjne 
charakteryzują się nierównomiernym rozkła-
dem. W 2018 roku ponad połowa wydatków 
wewnętrznych na działalność badawczo-roz-
wojową województwa zachodniopomorskiego 
przeznaczona została na dominujące w sekto-
rze B+R szkolnictwo wyższe, w którym zatrud-
niona jest większość kadry naukowo-badaw-
czej. Warto zauważyć, iż w latach 2016-2018 
w północno-zachodnim regionie Polski zna-
cząco wzrosła także liczba osób pracujących 
w B+R w sektorze przedsiębiorstw - o 79,3%, 
(wyższy wzrost odnotowano jedynie w woje-
wództwie lubuskim). Ponadto w 2018 r. prze-
szło 75,0% personelu B+R stanowili badacze. 
Personel zaangażowany w działalność B+R li-
czył 6 031 osób i było to o 5,3% osób więcej niż 
w 2017 roku.

W 2018 roku w województwie zachodniopo-
morskim nakłady na działalność B+R przedsię-
biorstw z sektora usług, wynosiły 37,24 mln zł, 
koszt zatrudnionego personelu to 1,77 mln zł, 
a 1,56 mln zł stanowiła kwota, za którą zaku-
piono materiały oraz usługi obce w celu dzia-
łalności innowacyjnej. W przypadku przedsię-
biorstw przemysłowych, dane te kształtowały 
się w następujący sposób:

• na działalność B+R wydatkowano ogó-
łem 125,65 mln zł,

• koszty personelu pracującego nad inno-
wacjami wynosiły 13,97 mln zł,

• za kwotę 32,98 mln zł zakupiono mate-
riały oraz usługi obce związane z działal-
nością innowacyjną.

Pozytywnie na tle kraju kształtuje się wykorzy-
stanie technologii informacyjno-komunikacyj-
nych w przedsiębiorstwach – w 2019 r. kompu-
terów używało 98,3% firm (rys.14), a dostęp do 
Internetu posiadało 98,1%. 

Tylko 27,6% firm z regionu wykorzystuje me-
dia społecznościowe w procesie tworzenia 
wizerunku przedsiębiorstwa lub marketingu 
produktów, a 19,8% w celu otrzymywania lub 
odpowiadania na uwagi/komentarze i pytania 
klientów. Dane z 2018 roku pokazują, iż równie 
niskie względem innych regionów jest wyko-
rzystanie druku 3D (2,4%) lub robotów (6,7%). 
Natomiast incydentów związanych z bezpie-
czeństwem w sieci w 2019 r. doświadczyło 
13,4% przedsiębiorstw.

Województwo zachodniopomor-
skie z racji swojego położenia pełni 
ważną funkcję tranzytową w trans-
porcie międzynarodowym. Położe-
nie regionu nad Bałtykiem deter-

minuje konieczność zapewnienia dogodnego 
dostępu transportowego do najważniejszych 
portów: Świnoujścia, Szczecina, Polic oraz Ko-
łobrzegu i Darłowa. Powyższe uwarunkowania 
przestrzenne i komunikacyjne, znalazły swoje 
odzwierciedlenie w ustanowionej w 2013 r. 
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). 
Przez obszar województwa przebiegają dwa 
korytarze TEN-T: korytarz Bałtyk – Adriatyk i ko-
rytarz Morze Północne – Bałtyk, które generują 
potoki ładunkowe w relacjach Północ – Połu-
dnie oraz Wschód – Zachód. Na system powią-
zań transportowych województwa tworzących 
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Rys. 14 Przedsiębiorstwa wykorzystujące  
komputery według województw w 2019 r.

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań 
statystycznych z lat 2015-2019, GUS, s. 76.
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sieć TEN-T składają się: drogi: S3 i A6 (sieć bazo-
wa) oraz S6, S10 i S11 (sieć kompleksowa), linie 
kolejowe: E59 (towarowa sieć bazowa na od-
cinku od Świnoujścia, pasażerska – na odcinku 
od Szczecina) i C-E-59 (sieć kompleksowa) oraz 
linia nr 202 (sieć kompleksowa), a także Od-
rzańska Droga Wodna (sieć bazowa na odcinku 
od wejścia do kanału Odra-Hawela do granicy 
z morskimi wodami wewnętrznymi). Elementa-
mi sieci bazowej śródlądowej i morskiej są por-
ty w Szczecinie i Świnoujściu, natomiast Port 
w Policach jest elementem sieci kompleksowej. 
Lotnisko Szczecin-Goleniów należy do bazowej 
sieci lotniczej, corocznie zwiększającej liczbę 
przewozów pasażerskich oraz przeładunki to-
warów. Wszystko wskazuje na to, że po ustaniu 
pandemii COVID -19 trend ten zostanie utrzy-
many. Ponadto, Szczecin i Świnoujście wskazy-
wane są jako węzeł miejski sieci bazowej.

Wokół wybudowanych dróg, zwłaszcza S3 i S6, 
skupia się olbrzymi potencjał inwestycyjny. 
Nowe, dobrej jakości drogi to liczniejsze i więk-
sze inwestycje zapewniające stały wzrost licz-
by miejsc pracy, a także stale rosnący tranzyt. 
Szybszy i łatwiejszy dojazd do specjalnych stref 
ekonomicznych i parków przemysłowych pod-
nosi konkurencyjność województwa i otwiera 
nowe możliwości współpracy z Dolnym Ślą-
skiem, Wielkopolską, czy Pomorzem Gdańskim. 
W przypadku drogi S3 wysiłki podejmowane 
między innymi przez samorząd województwa 
zaczynają przynosić efekty. Według badań 
każdy jej nowo oddany odcinek przekłada się 
na wzrost obrotów Zespołu Portowego Szcze-
cin-Świnoujście. Droga ta krzyżuje się z auto-
stradą A2 (kierunek: Poznań, Łódź i Warszawa), 
przez węzeł drogowy w Legnicy, krzyżuje się 
z autostradą A4 (Wrocław, Katowice, Kraków, 
Ukraina). Dodatkowo zgodnie z planem, do 

2024 r. powinno funkcjonować połączenie S3 
z południem Europy przez czeskie drogi szyb-
kiego ruchu (D11).

Uzupełnieniem podstawowego 
układu dróg krajowych, które łączą 
w szczególności mniejsze ośrodki 
z krajową siecią drogową z innymi 
obszarami w regionie oraz ościen-

nymi województwami i obszarami w sąsied-
nich landach Niemiec, są drogi wojewódzkie. 
To one finalnie rozprowadzają ruch do wielu 
nowych inwestycji na obszarze Pomorza Za-
chodniego. Warto w tym miejscu podkreślić, 
iż do mocnych stron regionu należy ponad-
przeciętna dostępność wolnych terenów inwe-
stycyjnych (ponad 8 000 ha). Zarówno podre-
gion szczeciński wraz z podregionem Szczecin, 
jak i szczecinecko-pyrzycki cechują się wysoką 
atrakcyjnością inwestycyjną dla działalności 
przemysłowej. Zasadniczym atutem pierwsze-
go jest bardzo wysoka dostępność transpor-
towa, zarówno do granicy zachodniej, portu 
morskiego, jak i stolicy województwa oraz 
bardzo niski odsetek powierzchni chronionej. 
Ponadprzeciętna dostępność transportowa 
oraz duży areał wolnych terenów inwestycyj-
nych charakteryzuje również podregion szcze-
cinecko-pyrzycki. 
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DANIA NIEMCY SZWECJA AUSTRIA FINLANDIA NORWEGIA

Rys. 15 Pochodzenie inwestycji zagranicznych 
na Pomorzu Zachodnim

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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Wśród zachodniopomorskich parków przemy-
słowych, posiadających szczególne znaczenie 
dla krajobrazu gospodarczego tej części Euro-
py, istotnie wyróżniają się obszary w Stargar-
dzie, Goleniowie oraz Koszalinie. Należy rów-
nież wskazać na obecność oraz rozwój parków 
technologicznych, do których zaliczyć można 
Park Technologiczny w Koszalinie, Białogardz-
ki Park Inwestycyjny, Technopark Pomerania, 
Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii 
w Stargardzie czy Park Regionalny w Gryfinie. 
Ponadto w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-
skiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) wsparto 
rozwój nowych terenów inwestycyjnych mię-
dzy innymi w Koszalinie, Świnoujściu, Pełczy-
cach, Czaplinku oraz Gryficach.

Z punktu widzenia działalno-
ści usługowej, najwyżej w re-
gionie plasuje się podregion 
szczeciński, głównie dzięki 
wielkości i jakości oferowa-
nych zasobów pracy, wyso-
kiej dostępności komunika-
cyjnej oraz gęstości instytucji 
otoczenia biznesu. Dwa po-
zostałe podregiony – szczeci-
necko-pyrzycki oraz koszaliń-
ski – charakteryzują się średnią atrakcyjnością 
z punktu widzenia usług. Atutem pierwszego, 
tak jak w przypadku działalności przemysłowej, 
są bardzo niskie koszty pracy, natomiast dru-
giego – ponadprzeciętna wielkość oraz jakość 
zasobów pracy. 

Większe dysproporcje wewnątrzregionalne 
są widoczne w odniesieniu do działalności 
high-tech. Podregion szczeciński znalazł się 
w grupie obszarów najbardziej atrakcyjnych 
pod tym względem. Oprócz wskazanych 
wyżej atutów istotna była również bardzo 
dobrze rozwinięta infrastruktura społecz-
na oraz ponadprzeciętna jakość środowiska 
przyrodniczego. Podregionem o relatywnie 
wysokiej atrakcyjności dla działalności hi-
gh-tech jest również podregion koszaliński. 
Czynnikiem hamującym tu rozwój działalno-
ści zaawansowanych technologicznie może 
być jednak niższa dostępność transportowa,  
w szczególności względem Warszawy. 

Najlepszymi lokalizacjami do prowadzenia 
tego typu działalności w Polsce są niewątpliwie 
największe ośrodki miejskie. Z jednej strony 
stanowią centrum akademickie kształcące ka-
dry dla innowacyjnych przedsiębiorstw, z dru-
giej oznaczają wysoką jakość życia, co może 
okazać się zachętą do osiedlania się osób kre-
atywnych i przedsiębiorczych zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy.

Dużą rolę w przeprowadzaniu procesu inwe-
stycyjnego odgrywają samorządy lokalne. 
Zauważalne jest duże zróżnicowanie rozwoju 
instytucjonalnego między poszczególnymi 
jednostkami w regionie. Na znacznie wyższym 
poziomie w tym zakresie są powiaty grodzkie: 
Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Widoczna jest 
także przewaga konkurencyjna gmin nad-

morskich i przygranicznych 
nad centralną częścią wo-
jewództwa w tym zakresie. 
Samorządami, które posia-
dają już znaczne doświad-
czenie w obsłudze inwe-
storów są również Stargard, 
Goleniów czy Białogard. 

W 2019 roku zlokalizowano 
i ukończono na terenie wo-

jewództwa siedem inwestycji typu greenfield 
oraz jedną typu brownfield. Inwestorami były 
przedsiębiorstwa z Danii, Finlandii, Niemiec 
oraz Polski. Łączne poniesione przez nich na-
kłady inwestycyjne przedstawiały wartość 
około 240 mln zł. W ramach zakończonych in-
westycji inwestorzy zadeklarowali powstanie 
blisko 550 nowych miejsc pracy. W roku 2020 r. 
ośmiu kolejnych inwestorów podjęło decyzję 
o ulokowaniu swoich przedsięwzięć na terenie 
województwa. Przedsiębiorstwa pochodziły 
z Danii, Czech, Niemiec, Japonii oraz Polski. Ich 
łączne planowane nakłady inwestycyjne wy-
niosły około 660,8 mln zł.Dzięki nim powstanią 
minimum 442 nowe miejsca pracy.

Nie można również zapomnieć o Regionalnym 
Programie Operacyjnym, który jest skutecz-
nym narzędziem wspierającym rozwój woje-
wództwa. Od początku wdrażania programu 
podpisano 1982 umowy o dofinansowanie 
środkami UE na łączną kwotę 5 525,72 mln zł 
(stan na 30 czerwca 2020).
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Lockdown gospodarek wprowadzony przez 
rządy większości państw na świecie w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się korona-
wirusa niewątpliwie wywołuje szerokie skut-
ki ekonomiczno-społeczne. W Europie nie-
mal z dnia na dzień zaprzestała działalności 
branża turystyczna, przynosząca dużą część 
dochodów nie tylko w rejonie basenu Morza 
Śródziemnego, ale również Morza Bałtyckie-
go, w tym naszego województwa. Przemysł 
samochodowy, szczególnie silnie rozwinięty 
w Niemczech, zanotował tam w marcu spad-
ki sięgające 40,0% w porównaniu do analo-
gicznego okresu roku ubiegłego. Zamknięcie 
w Polsce salonów fryzjerskich, kosmetycz-
nych, fizjoterapeutycznych, barów, restauracji 
spowodowało, iż ich właściciele od-
notowali znaczące straty. Brak przy-
chodów w wielu firmach z branży 
produkcyjnej i usługowej oraz jedno-
czesne ponoszenie wysokich kosztów 
stałych zapoczątkowały zwolnienia 
pracowników. Na skutek czasowego 
odstąpienia od prowadzenia działal-
ności zostały również przerwane, dotąd spraw-
nie działające, łańcuchy dostaw. 

Jednak są gałęzie gospodarki, które moc-
niej się rozwijają w czasie pandemii. Z pew-
nością jest to branża e-commerce, w której 
zaobserwować można 3 trendy: gwałtow-
ny wzrost sprzedaży online, przeniesienie 
stacjonarnego biznesu do Internetu oraz 
zmiana zachowań konsumentów. Zwięk-
szone przychody odnotowują także sekto-
ry rozrywkowe, z usług których można ko-
rzystać w domu, takie jak gaming czy VOD. 
Z oczywistych względów swoje prosperity 
przeżywają również firmy produkujące spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny. Na skutek in-
tensywnych prac nad szczepionką przeciwko  
COVID-19 perspektywicznie rysuje się przy-
szłość branży biotechnologicznej.

Prognozowany jest także wzrost zapotrzebo-
wania na usługi oparte na technologii chmury. 
Niezagrożony jest też trend automatyzacji pra-
cy i rozwój technologii sztucznej inteligencji. 

GOSPODARKA W CZASIE PANDEMII

W niespotykanym dotąd tempie zyskuje na znaczeniu 
technologia. Konieczność pracy zdalnej wymusiła 

na pracownikach przyspieszone doskonalenie 
umiejętności cyfrowych, a na pracodawcach zadbanie 

o systemy, serwery, wyposażenie, oprogramowanie. 
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Pomorze Zachodnie bierze aktywny udział w walce 
z pandemią. W dniu 29 kwietnia 2020 r. ogłoszono 
pierwszy nabór wniosków w ramach projektu pt. 

Odpowiedzialny społecznie Proto_lab, który 
finansowany jest ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Zamierzeniem konkursu jest udzielenie wsparcia  
w formie grantu na realizację przez zespoły 

naukowe projektu B+R. Jego celem jest tworzenie, 
testowanie i weryfikacja pomysłów, technologii, 

rozwiązań, których niezwłoczne wdrożenie 
zwiększy zdolność podmiotów  

z terenu województwa zachodniopomorskiego do 
walki ze skutkami wystąpienia oraz zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się COVID-19.

Praca zdalna może zmienić w Polsce rynek 
nieruchomości, w tym rynek najmu miesz-
kań. Z pewnością wpłynie też na zapotrzebo-
wanie na powierzchnie biurowe. Jeśli firmy 
nie będą musiały zapewnić pracownikom 
miejsca w biurze, to będą mogły zmniejszyć 
powierzchnię biur lub wynegocjować lepsze 
stawki najmu. Podobnie w przypadku wynaj-
mu mieszkań, praca i nauka zdalna studentów 
powodują spadek zapotrzebowania na lokale, 
a w konsekwencji obniżenie stawek najmu. 

W 2020 roku polskie PKB skurczy się o 4,6%, 
lecz będzie to najmniejszy spadek spośród 
wszystkich państw wspólnoty europejskiej.
Eksperci KE wskazują, że pomimo wprowa-
dzonych tarcz antykryzysowych konsumpcja 
gospodarstw domowych w tym roku spadnie. 
Konsument indywidualny będzie oszczędzał 
obawiając się niepewnej przyszłości. Ekono-
miści prognozują gorszą sytuację przedsię-
biorstw, którym zakłócenia w łańcuchu do-
staw zaburzyły produkcję, a także wpłyneły 
na zmniejszenie wolumenu zamówień. To 
z kolei może mieć wpływ na inwestycje, któ-
rych wskaźnik znacząco się obniży w drugim 
kwartale 2020 r. i tylko częściowo podniesie 
się w najbliższej perspektywnie. Prognoza KE 
zwraca uwagę, że spadek popytu u głównych 
partnerów handlowych Polski będzie miał 
wpływ na eksport. Szczególnie mocno mają 
ucierpieć turystyka i transport, natomiast zda-
niem analityków spadek importu będzie mniej 
dotkliwy, co będzie miało znaczenie dla bilan-
su handlowego Polski.

Raport OECD z kwietnia tego roku podkreśla 
znaczenie działań regionalnych i lokalnych 
samorządów dla ożywienia gospodarek. Nie-
które z nich wdrażają – oprócz centralnych 

- własne pakiety stymulacyjne, zapewniając 
specjalne wsparcie dla MŚP lub stosując ulgi 
i zwolnienia w podatkach lokalnych. Małe 
i średnie podmioty generują około 2/3 zatrud-
nienia w krajach OECD, a osoby samozatrud-
nione odpowiadają za kolejne 15,0% miejsc 
pracy. Według badań ponad połowa MŚP już 
teraz zmaga się z poważnymi stratami w przy-
chodach, tym bardziej, że reprezentują branże 
najbardziej poszkodowane takie jak turystyka, 
kultura, usługi konsumenckie. 

Jednocześnie GUS podaje, że po wyelimino-
waniu czynników o charakterze sezonowym 
wartość produkcji sprzedanej przemysłu 
w czerwcu była o 4,9% niższa niż przed rokiem 
oraz o 9,7% wyższa niż w maju 2020 r. Był to 
wynik znacznie lepszy niż się spodziewali eko-
nomiści. 

Niezależnie od tempa powrotu gospodarki 
światowej na dawne tory, na wszystko będzie 
konieczny nowy plan: od biznesu przez me-
dycynę po edukację. Wzrośnie wartość nauki 
i pracy, zyskają na znaczeniu zawody szczegól-
nie przydatne dla społeczeństwa.

Nadzieję na elastyczne zmiany i szybkie od-
nalezienie się w nowej rzeczywistości daje 
fakt, iż Polacy uznawani są za ludzi przedsię-
biorczych. Ponadto w miejsce maksymaliza-
cji zysku czy satysfakcji akcjonariuszy może 
pojawić się swego rodzaju wspólnotowość 
oraz dbałość o dobrobyt społeczny. Zwiększy 
się skłonność do oszczędzania i ograniczenia 
konsumpcjonizmu, co może nie zmniejszy 
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Z ACHODNIOPOMORSKI  
PAKIE T ANT YKRYZ YSOWY 

(ZPA)

340 mln
PLN

127 mln
PLN

ZPA1.0 ZPA 2.0
Zestaw wsparcia: 

- zachodniopomorskiej służby zdrowia,
- zachodniopomorskiej przedsiębiorczości,

- bene�cjentów RPO WZ,
- w sferze polityki społecznej.

Zestaw wsparcia:
- jednostek ratownictwa medycznego,

- zachodniopomorskich służb ratowniczych,
- zachodniopomorskich szkół i samorządów,

- na rzecz utrwalania miejsc pracy w sektorze MSP,
- program pro�laktyczno-diagnostyczny.

rozwoju e-commerce, ale wpłynie na jego 
niższe niż się obecnie rysuje tempo wzro-
stu. Według danych GUS sprzedaż detaliczna 
w cenach bieżących w czerwcu była niższa niż 
przed rokiem o 1,9% i wzrosła o 9,0% miesiąc 
do miesiąca. W okresie tym w porównaniu 
z poprzednim miesiącem odnotowano spadek 
wartości sprzedaży detalicznej przez Internet 
w cenach bieżących (o 7,5%). Udział tej sprze-
daży spadł z 9,1% w maju br. do 7,7% w czerw-
cu 2020 roku.

Ponadto technologia stanie przed wyzwaniem 
możliwości używania wszystkich zmysłów 
człowieka w trakcie robienia zakupów on-li-
ne (Internet of senses). Pojawią się też zadania 
dla szeroko pojętych władz i instytucji, a tak-
że biznesu. Będą one związane z konieczno-
ścią zadbania o osoby wykluczone cyfrowo, 
rezygnacją z podawania zbyt wielu danych 
wrażliwych w Internecie, przeciwdziałaniem 
cyberprzestępczości. Ważnym zagadnieniem 
pozostanie kwestia odrodzenia nauki, eksper-
tów, autorytetów wiedzy. Jak skłonić ludzi, 
żeby uczyli się całe życie? I jak zachować zdro-
wie fizyczne, psychiczne, sprawność intelektu-
alną w życiu cyfrowym (które już przed pan-
demią było udziałem pokolenia urodzonego 

w XXI wieku)? W świetle powyższych sygnałów 
zmian trendów, przed Pomorzem Zachodnim 
pojawia się ogromna szansa na wykorzysta-
nie swojego położenia w kierunku nowych 
bardziej lokalnych łańcuchów logistycznych, 
zaplecza magazynowego, zaplecza outsour-
cingowego, bazy turystycznej i zdrowotnej.

Fundusz opiera się na trzech filarach: instru-
mentach wspierających wysiłki państw człon-
kowskich na rzecz odbudowy i naprawy, 
środkach mających na celu pobudzenie pry-
watnych inwestycji i wsparcie przedsiębiorstw 
znajdujących się w trudnej sytuacji, zasileniu 
najważniejszych programów unijnych, tak by 
wyciągając wnioski z kryzysu, wzmocnić jed-
nolity rynek i jego odporność oraz przyspie-
szyć transformację ekologiczną i cyfrową. 

Rys. 16 Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy

Źródło: opracowanie własne UMWZP.

Nadzieję na przezwyciężenie jednego 
z najtrudniejszych kryzysów ekonomicznych 

ostatnich lat daje fundusz odbudowy Next 
Generation EU o budżecie 750 mld euro. 

Polska otrzyma 124 mld euro  
w formie bezpośrednich dotacji, a razem 

z pożyczkami 160 mld euro.
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Kształtując politykę gospodarczą samorząd 
przyjmuje odpowiedzialność zarówno za opty-
malne zestawienie priorytetów gospodar-
czych Pomorza Zachodniego, jak i za właściwe 
ich umocowanie w hierarchii wartości i dóbr 
z zachowaniem ustawowych prerogatyw. 

Zaangażowanie społeczności i samorządu 
regionu w osiągnięcie celów rozwojowych 
wymaga wzmocnienia wewnętrznego poten-
cjału województwa. W szczególności istotne 
jest budowanie struktur i mechanizmów go-
spodarki innowacyjnej i opartej na wiedzy.
Strategiczny wymiar ma również mobilizowa-
nie kapitału przedsiębiorczości, kreatywności, 
zwiększenie zdolności do współdziałania i uzy-
skiwania efektu synergii w przestrzeni ekono-
micznej i społecznej, a także rozwój niebieskiej 
i zielonej gospodarki. 

Efektem realizacji założeń 
polityki gospodarczej bę-
dzie stworzenie możliwo-
ści poprawy warunków 
życia mieszkańców regio-
nu przy jednoczesnym 
wzroście spójności w wy-
miarze społecznym, eko-
nomicznym, środowiskowym i terytorialnym. 
Gospodarka regionalna powinna stanowić 
wydolny system relacji ekonomicznych oraz 
produkcji wysokiej jakości towarów i usług. 

Jego wiodącą cechą powinna być zdolność do 
generowania nowych form aktywności gospo-
darczej i włączania się w globalny obieg.

Dla regionów rozwijających się łańcuchy war-
tości są ważną drogą rozwoju w budowaniu 
zdolności produkcyjnych, co następuje po-
przez transfer technologii i know-how, naby-
wanie nowych umiejętności oraz moderni-
zację przemysłu. Silniejsze powiązania będą 
stanowiły potwierdzenie atrakcyjności regionu 
dla zewnętrznych podmiotów jako odpowied-
niego miejsca do inwestowania. Jednocześnie, 
w dobie gwałtownej transformacji przemy-
słowej, kluczowym celem jest przesunięcie 
pozycji zachodniopomorskiej gospodarki 
w kierunku końcowych ogniw łańcucha i tym 
samym przechwycenie większej części korzy-
ści z uczestnictwa w całym procesie. 

Gospodarka regionu w znacznej mierze opie-
ra się na mikro i małych przedsiębiorstwach, 
w zdecydowanie mniejszym stopniu – na po-
tencjale i masie podmiotowej poszczególnych 

STRATEGICZNY WYMIAR ZAGADNIENIA

Fundamentem sukcesu województwa i rzeczywistej zmiany, jest 
rozwój mocno ugruntowany w środowiskach lokalnych i wokół 

konkretnych podmiotów gospodarczych, które działając 
bezpośrednio w regionie generują w swoim otoczeniu rozwój 

innowacji, kooperacji i aktywności gospodarczej.
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sektorów. Budowanie trwałych przewag kon-
kurencyjnych wymaga aktywnego wsparcia 
obszarów gospodarczych charakteryzujących 
się znaczącym potencjałem rozwojowym. Wią-
że się to jednak z koniecznością selektywnej 
identyfikacji branż mogących generować naj-
większe efekty dla gospodarki.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

Obecność w województwie zachodniopomor-
skim takich branż, jak m.in.: chemiczna, me-
talowo-maszynowa, spożywcza, morska czy 
drzewno-meblarska, pozwoliła w ostatnich 
dwudziestu latach zbudować kompetencje 
i potencjał w obszarze edukacji, badań i pro-
dukcji. Na rynku powstało wiele firm dostar-
czających półprodukty, specjalistyczne usługi, 
czy też prowadzących działalności komple-
mentarne do tych już obecnych w regionie. 
W oparciu o kluczowe obszary gospodarcze, 
rozwijany jest proces przedsiębiorczego od-
krywania polegający na identyfikacji oraz 
wzmacnianiu i wspieraniu inteligentnych 
specjalizacji w regionie, ale równocześnie po-
szukiwaniu nisz mających szanse rozwojowe. 
Zidentyfikowane obszary stanowią podstawę 
do budowania wokół nich specjalizacji przy-
noszących wymierne korzyści dla rozwoju 
województwa. Realizacja przedmiotowej po-
lityki powinna prowadzić do sytuacji, w której 

w obrębie tych obszarów, funkcjonować będą 
przedsiębiorstwa stabilne, przyszłościowe oraz 
o potencjale innowacyjnym.

Inteligentne specjalizacje stanowią wkład 
regionu w potencjał kraju i jego gospodarki. 
Współdziałanie z administracją państwową 
w celu wspólnego kształtowania procesów 
rozwojowych, a zarazem równoważenia sek-
torowego modelu rozwoju przez wymiar 
terytorialny, wpisuje się również w szerszy, 
przekraczający granice województwa system 
wsparcia gospodarki. System ten, wpływa 
na rozwój potencjału innowacyjnego kraju, 
a także na wzmocnienie pozycji Polski w glo-
balnych łańcuchach wartości.

Istotnego znaczenia nabiera konieczność 
wspierania i systematycznego budowania 
przez samorząd obszarów gospodarczych bę-
dących siłą napędową regionalnej gospodarki, 
a zarazem cechujących się intensywnością roz-
woju. Priorytetem na najbliższe lata powinno 
być przekształcanie terenów poprzemysło-
wych w strefy wielofunkcyjne z możliwością 
zachowania działalności gospodarczej. Nie-
mniej ważny będzie rozwój istniejących stref 
aktywności gospodarczej (parków przemy-
słowych, podstref specjalnych stref ekono-
micznych) oraz instytucji otoczenia biznesu 
(parków naukowo-technologicznych, centrów 
transferu technologii, ośrodków doradczych).

Rys. 17 Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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Sektory związane z niebieską i zieloną go-
spodarką są dla województwa niezmiennie 
ważne. Dlatego samorząd Pomorza Zachod-
niego podejmuje działania na rzecz wspiera-
nia i rozwoju przedmiotowych obszarów przy 
wykorzystaniu lokalnej specyfiki przyrodniczej 
i społeczno-gospodarczej. Częściowa koncen-
tracja na tradycyjnych potencjałach pozwoli 
osiągnąć efekt skali, a także rozwijać poten-
cjał gospodarczy regionu przy optymalnym 
wykorzystaniu niezbędnych surowców oraz in-
frastruktury. Proces ten będzie wymagał inicjo-
wania nowych form współpracy, koncentracji 
kapitałowej, zwiększenia powiązań koopera-
cyjnych, stworzenia silnych organizacji kla-
strowych, rozwoju technologicznego, a także 
podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. 

Punkt ciężkości rozwoju regionu spoczywa 
w obszarach funkcjonalnych, rozumianych 
jako wewnątrzregionalne systemy relacji spo-
łecznych i ekonomicznych, skoncentrowanych 
wokół ośrodków rozwoju i porządkowanych 
przez dominujące funkcje administracyjne 
oraz koncentrację i przepływy ludności. Dyna-
mika wewnętrzna obszarów funkcjonalnych 

i ich powiązania z otoczeniem stanowią o po-
tencjale rozwojowym całego województwa. 
Porządkują ją relacje ekonomiczne wynikające 
z potencjału gospodarczego i struktury lokal-
nych rynków pracy, potencjał infrastrukturalny 
obszaru oraz sprawność administracyjna insty-
tucji działających na danym obszarze. Część 
swoich zadań samorząd realizuje poprzez 
spółki prawa handlowego (rys. 18).

 TURYSTYKA 

Bogactwo walorów naturalnych wojewódz-
twa tworzy jego specyfikę, a jednocześnie 
stanowi stale w pełni niewykorzystany po-
tencjał. Przy dochowaniu należytej troski 
o ich ochronę, mogą one być przedmiotem 
jeszcze większego zagospodarowania prze-
strzenno-funkcjonalnego. Istotne jest pełniej-
sze wykorzystanie potencjału turystycznego 
i przyrodniczego regionu, ale także skuteczne 
wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł ener-
gii. Województwo dąży do pełnego wykorzy-
stywania nadmorskiego położenia i związane-
go z nim wielorakiego potencjału portowego 
i stoczniowego oraz rozwoju wysokiej jakości 

Rys. 18 Spółki z udziałem samorządu województwa 

Źródło: opracowanie własne UMWZP.

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. 

Podstawową działalnością spółki jest eksploatacja ujęć 
wody, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, a także świadczenie usług w zakresie 
dostawy wody i odbioru ścieków. 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Spółka podejmuje działania, które inicjują, wspierają oraz 
promują zrównoważony rozwój regionu poprzez 
świadczenie usług podmiotom gospodarczym, JST oraz 
organizacjom społecznym.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

Celem agencji jest stwarzanie warunków do trwałego 
i zrównoważonego rozwoju regionu, w tym wspieranie 
gospodarki lokalnej. Spółka kreuje i wdraża instrumenty 
�nansowe Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju.

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.  

Przedmiot działalności spółki obejmuje: działalność 
leczniczą, handlową, pomocniczą (wydobycie borowiny), 
usługi hotelowe, żywieniowe, turystyczne, wynajem 
pomieszczeń.

Uzdrowisko Świnoujście S.A. 

Podstawową ofertę stanowi lecznictwo uzdrowiskowe, 
sanatoryjne, szpitalne i ambulatoryjne, prowadzone 
w 8 ośrodkach położonych w dzielnicy nadmorskiej 
o  zróżnicowanych pro�lach leczenia.

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 

Spółka jest największym pasażerskim przewoźnikiem 
kolejowym w Polsce,  który świadczy usługi na zamówie-
nie urzędów marszałkowskich – organizatorów regional-
nego transportu kolejowego.

Fundusz Pomerania Sp. z o.o. 

Fundusz zajmuje się obsługą i �nansowaniem �rm 
w regionie. Jest krajowym liderem w realizacji Projektu 
Jeremie. W ofercie Funduszu znajduje się pełna obsługa 
�rm pod względem �nansowym i doradczym. 

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.  

Międzynarodowy port lotniczy obsługujący ruch 
pasażerki i towarowy. Obsługiwane kierunki to: Norwe-
gia, Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Ukraina, Chorwacja 
oraz porty krajowe: Warszawa, Rzeszów, Kraków.
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zróżnicowanego, wielosezonowego produktu 
turystycznego. 

Pomorze Zachodnie posiada unikalne wa-
runki do uprawiania turystyki uzdrowisko-
wej, aktywnej, kreatywnej i specjalistycz-
nej. Największa baza noclegowa w Polsce 
i najwyższy stopień jej wykorzystania to fakt. 
Na terenie regionu znajdują się również jedne 
z najpięknijszych uzdrowisk: Kołobrzeg i Świ-
noujście oraz Kamień Pomorski, Połczyn-Zdrój, 
Dąbki. Obecna sytuacja szybciej kieruje region 
w kierunku mikroturystyki. 

Szerzej powyższa tematyka została opisana 
w Polityce samorządu województwa zachodnio-
pomorskiego w sektorze turystyki.

 FUNDUSZE UE 

Polityka gospodarcza województwa zachod-
niopomorskiego wymaga wykorzystania 
i optymalizacji tych przewag i potencjałów 
rozwojowych, które związane są z praktyką 
funkcjonowania regionu. Silne, jak i słabe stro-
ny rozwoju województwa, sygnalizują obszary, 
na których powinna być skupiona regionalna 
polityka gospodarcza. Do umacniania jednych 
i przeciwdziałania drugim, zgodne z długofa-
lowymi interesami regionu jest efektywne 
wykorzystanie funduszy unijnych w sposób 
zapewniający odpowiednią trwałość wspiera-
nych przedsięwzięć oraz wzmocnienie poten-
cjału inwestycyjnego regionu. 

Dystrybucja środków unijnych w regionie, na cele 
prorozwojowe, pozwala na powiązanie ich 
z wydatkami o charakterze progospodarczym. 
Z racji znaczenia zagadnień gospodarczych, 
dla budowy potencjału regionu, kierunki 

i instrumenty realizacji polityki gospodarczej 
znajdują przełożenie w wizjach i celach stra-
tegii rozwoju województwa oraz regionalnej 
strategii innowacji. Instrumenty interwencji, 
którymi ustawowo dysponuje samorząd, są 
jednak niewystarczające dla zaspokojenia 
w pełni potrzeb i oczekiwań społeczności. 

Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wy-
chodzi rynek, który oferuje szereg finan-
sowych instrumentów wsparcia w postaci: 
kredytów bankowych, leasingu, faktoringu, 
pożyczek, venture capital, private debt, cro-
wdfundingu udziałowego, itp. Biorąc pod uwa-
gę mechanizmy rynkowe konieczne jest ciągłe 
prowadzenie przez samorząd działań informa-
cyjnych i promocyjnych, dotyczących dostęp-
nych środków z RPO WZ, również tych zwią-
zanych z ochroną środowiska, czy gospodarką 
niskoemisyjną. 
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KLASTRY

W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla 
Przemysłu 4.0 należy nawiązać dialog z klastra-
mi. To tam szczególnie widoczna jest wartość 
dodana współpracy i uzupełnianie poszcze-
gólnych kompetencji, ale także swobodna wy-
miana pomysłów, poglądów i doświadczeń tak 
niezbędnych do propagowania idei cyfrowej 
transformacji. 

Klastry mogą stać się jednym z kluczowych 
motorów dalszego rozwoju regionalnej go-
spodarki. Odpowiadają za istotną część miejsc 
pracy w Europie, przyczyniają się do wzrostu 
sektora przedsiębiorstw i mają znaczący udział 
w rozwoju specjalizacji w regionach. Dzięki 
zarządzaniu opartemu na współpracy oraz sil-
nemu zakorzenieniu w regionalnym systemie 
gospodarczym, klastry nie tylko mogą efek-
tywnie wspierać współpracę międzysektorową 
oraz międzyregionalną, ale szybko dostosowy-
wać się do zachodzących zmian.

Priorytetem Pomorza Zachodniego jest pro-
mowanie inicjatyw, które przyczynią się do 
zwiększenia udziału regionalnych przedsię-
biorstw w klastrach i inicjatywach klastrowych. 
Duża liczba przedsiębiorstw współpracują-
cych w ramach określonych branż zwiększa 
prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższego 
poziomu wydajności i innowacji. To również 
skuteczne narzędzie wspierające proces dyfu-
zji innowacji i transfer wiedzy ze sfery B+R do 
przedsiębiorstw. Jednocześnie w oparciu o sie-
ci powiązań wewnątrz klastra nowe rozwiąza-
nia mają szansę szybkiego rozprzestrzenienia 
się wśród przedsiębiorstw regionu. 

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Sprawnie działające instytucje otoczenia biz-
nesu stanowią niezbędny element silnego 
ekosystemu gospodarczego. Podmioty te 
w zależności od swoich celów statutowych 
wspierają i promują przedsiębiorczość, in-
nowacyjność oraz świadczą szeroki wachlarz 
usług finansowych. Tworzą doskonałe warunki 
współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, 
biznesem i administracją samorządową. Jed-
ną z przeszkód dalszego zrównoważonego 
rozwoju naszego województwa jest skupie-
nie większości instytucji otoczenia biznesu 
w Szczecinie i Koszalinie. Dlatego też samo-
rząd podejmuje działania mające na celu pro-
mowanie i wspieranie tych inicjatyw w mniej-
szych miejscowościach naszego regionu.

NAUKA + BIZNES

Równie ważnym miejscem, gdzie Przemysł 4.0 
może szukać innowacji są zachodniopomor-
skie uczelnie. Od wielu lat wspierają one regio-
nalny biznes, oferując szereg rozwiązań pod-
noszących konkurencyjność i innowacyjność 
przedsiębiorstw. Jak pokazuje doświadczenie, 
wspólne działanie uczelni i przedsiębiorców 
może mieć charakter perspektywiczny i dłu-
gofalowy. Współpraca biznesu i nauki wymaga 
jednak cierpliwości oraz zaangażowania i kon-
sekwencji, gdyż oba środowiska różnią się mo-
delami działania. Te różnice w działaniu mogą 
stanowić przeszkodę w podjęciu efektywnej 
współpracy. Przedstawiciele samorządu po-
winni pełnić rolę mediatorów i pośredników 
pomiędzy nauką i biznesem przybliżając oby-
dwa środowiska, stymulując również powsta-
wanie konsorcjów naukowych.
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Uczelnie stanowiące rdzeń podejmowanych 
przez samorząd działań powinny być jednym 
z filarów regionalnego systemu innowacyjno-
ści. Natomiast akademickie ośrodki badawczo-
-naukowe, uczelniane centra transferu tech-
nologii i innowacji, naukowcy współpracujący 
z biznesem muszą odegrać jedną z głównych 
ról w realizacji tego celu. Oferta edukacyjna 
zachodniopomorskich uczelni powinna od-
powiadać aktualnym potrzebom rynku pracy 
i podążać za edukacyjnymi trendami oraz być 
skrojona na miarę XXI wieku – ery cyfryzacji 
oraz społeczeństwa informacyjnego. 

Istotna jest współpraca między przedsiębior-
cami i władzami uczelni, tak aby powstawały 
kierunki zgodne z trendami w świecie gospo-
darki. Zachodniopomorscy studenci muszą 
mieć możliwość studiowania przedmiotów 
związanych ze sztuczną inteligencją, roboty-
ką i inteligencją maszynową, automatyką pro-
dukcji czy Internetem Rzeczy. Oferta eduka-
cyjna uczelni powinna być także rozszerzona 
o kierunki związane z sektorem teleinforma-
cyjnym, który wciąż prężnie się rozwija. Po-
nadto ważne są także kierunki związane z bio-
technologią i energetyką, w których władze 
województwa dostrzegają ogromny potencjał.

Ważne jest aby naukowcy zakładali innowa-
cyjne firmy na bazie osiągnięć i pomysłów ba-
dawczych. 

SIECI 5G I INTELIGENTNE MIASTA

Nowe oblicze cyfryzacji za chwilę stanie się 
rzeczywistością. Stoimy u progu wdrożenia 
piątej generacji łączności bezprzewodowej, 
która bez wątpienia zmieni świat znany nam 
obecnie. Sieć 5G stanie się przełomem, który 
zrewolucjonizuje wiele dziedzin naszego życia. 
Nowa technologia zostanie wykorzystana jako 
trampolina do szybszej cyfryzacji regionu. 

Konieczne są zatem działania w zakresie po-
prawy dostępności do Internetu szeroko-
pasmowego, umożliwienia pracy zdalnej, 
e-handlu i doradztwa na odległość oraz upo-
wszechniania techniki informacyjno-komuni-
kacyjnej w przedsiębiorstwach.

Samorząd wspólnie z firmami, startupami szu-
kać będzie nowych, innowacyjnych zastoso-
wań dla sieci 5G. Dzięki temu zostanie podnie-
siona innowacyjność zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw oraz przyśpieszony rozwój 
idei smart cities. Szybsza transmisja danych 
oraz funkcjonowanie chmury obliczeniowej 
to szansa dla firm, aby dzięki automatyzacji, 
unowocześnieniu infrastruktury produkcyjnej, 
a także robotyzacji podniosły swoją rentow-
ność i efektywność biznesową. Za sprawą no-

wych modeli biznesowych 
podmioty gospodarcze 
otwierać się będą na nowe 
źródła przychodów. Korzy-
stając z nowych technolo-
gii firmy poprawią swoją 
wydajność, ale przede 

wszystkim będą mogły skutecznie reagować 
na potrzeby wciąż zmieniającego się rynku 
i nowej generacji klientów. 

Samorząd będzie podejmował działania promujące kulturę 
innowacyjności wśród naukowców, a w szczególności 
wśród młodych ludzi nauki, aby swoje wyniki badań, 

próbowali komercjalizować.
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Zostaną podjęte działania kontynuujące budo-
wę zrównoważonego oraz przyjaznego miesz-
kańcom regionu, w którym żyje się wygodnie, 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych służących funkcjonalności, 
bezpieczeństwu oraz poprawie jakości życia. 
Główną osią budowy inteligentnych miast 
powinna być ochrona środowiska przy użyciu 
nowoczesnych technologii. Dlatego Pomorze 
Zachodnie realizując ideę smart cities pozosta-
nie maksymalnie przyjazne środowisku.

INNOWACJE SPOŁECZNE

W aspekcie gospodarczego rozwoju Pomo-
rza Zachodniego, kluczowe jest aktywne włą-
czenie społeczeństwa w nowe, nietuzinkowe 
rozwiązania problemów natury społecznej. 
W efekcie mogą one prowadzić do ekono-
micznych rezultatów w postaci innowacyjnych 
produktów lub usług, a także powstawania no-
wych podmiotów gospodarczych.

Innowacje społeczne stanowią odpowiedź 
na realizację potrzeby społecznej, która jest 
uznawana za klucz do rozwo-
ju dobrobytu ludzi, stąd też 
dążenie do jej spełnienia jest 
istotnym elementem bycia 
i rozwoju człowieka. Co wię-
cej, ich istotna rola jest szcze-
gólnie dostrzegana w procesie 
budowania gospodarki opartej 
na wiedzy, a stworzenie pola 
dla innowacji społecznych po-
winno dodatkowo pobudzać aktywność społe-
czeństwa do działań kreatywnych w tworzeniu 
nowych ról i relacji, a także w wykorzystaniu 
zasobów i środków. Zauważalne jest także 
silne przenikanie się elementów związanych 
z innowacjami społecznymi w ramach przemy-
słów kreatywnych. Ponadto proces stymulacji 

rozwoju innowacji społecznych wymaga dzia-
łań wykorzystujących elementy skierowane 
na budowę społeczeństwa obywatelskiego 
oraz poczucia wspólnoty i przynależności. 

Za fundamentalne, w kontekście zalet inno-
wacji społecznych, można uznać doskona-
łe dopasowanie wypracowanych rozwiązań 
do zidentyfikowanych potrzeb społecznych, 
co wskazuje na kształtowanie podaży szytej 
na miarę zapotrzebowania i rynku. 

Konieczne jest stopniowe, procesowe wspie-
ranie innowacji społecznych. Ważne jest nie 
tylko stymulowanie innowacji społecznych 
na Pomorzu Zachodnim, ale także wypracowa-
nie na poziomie regionalnym mechanizmów 
wczesnego rozpoznawania innowatorów spo-
łecznych i gospodarczych – poprzez wsparcie 
systemu edukacji (zarówno formalnej, jak 
i nieformalnej). Edukacja taka powinna przy-
brać formułę atrakcyjnych i dostosowanych 
do nowych wyzwań eksperymentalnych (oraz 
multidyscyplinarnych) programów opartych 
na nowoczesnych narzędziach kształcenia 
i metodach, dzięki którym nie tylko kształto-
wane są i doskonalone wiedza, umiejętności, 
kompetencje innowatora, ale też diagnozowa-
ne są jednostki innowacyjne.

GOSPODARKA KREATYWNA

Coraz istotniejszą rolę w gospodarkach świa-
towych odgrywają również przemysły kre-
atywne. Gospodarka kreatywna daje efekty 
zarówno społeczno-ekonomiczne, jak i spo-

łeczno-kulturowe. Polegają 
one m.in. na rosnącym udzia-
le w wytwarzaniu produktu 
krajowego, rozwoju przed-
siębiorczości intelektualnej 
i tworzeniu nowych miejsc 
pracy, a także na wzroście 
wymiany międzynarodowej, 
w tym wpływów z ekspor-
tu, czy odnowie miast i ich 

rewitalizacji społecznej, a także na moderni-
zacyjnej przemianie tożsamości kulturowej. 
Wspieranie innowacyjności w przemysłach 
kreatywnych, to przede wszystkim tworzenie 
warunków dla jego funkcjonowania. Oznacza 
to generowanie na nie popytu, tak aby stały 
się integralną częścią regionalnej gospodarki.
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STARTUPY

Pomorze Zachodnie świadome potrzeby 
wspierania przedsiębiorczości, innowacyj-
ności, kreatywności oraz budowania kon-
kurencyjnej gospodarki opartej na nowych 
technologiach zamierza przy wykorzystaniu 
szczególnie potencjału młodych i wykształ-
conych ludzi oraz uczelni i instytucji otocze-
nia biznesu stworzyć podwaliny pod budowę 
ekosystemu startupowego. 

Rolą samorządu jest łączenie różnych śro-
dowisk począwszy od funkcjonujących już 
startupów, poprzez duże korporacje, uczel-
nie i ośrodki badawczo-naukowe, kończąc 
na instytucjach finansowych i jednostkach 
samorządu terytorialnego. Pomorze Zachod-
nie poprzez inspiracje, pokazywanie dobrych 
praktyk chce oddziaływać na powyższe pod-
mioty, tak aby wspólnie napędzały rozwój no-
wych technologii i innowacji w regionie.

Samorząd będzie realizować zadania związa-
ne z kształtowaniem otoczenia biznesowego 
sprzyjającego powstawaniu startupów i ota-
czającej je społeczności. Służyć temu mają wa-
runki kreowania kultury opartej na powszech-
nej edukacji przedsiębiorczości i kreatywności 
oraz stworzeniu warunków finansowych.

INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zadaniem samorządu jest stymulowanie po-
pytu i podaży na innowacje. Doty-
czy to zarówno sektora prywatnego, 
który musi reagować na zachodzące 
procesy gospodarcze, chcąc utrzymać 
swoją konkurencyjność oraz pozycję 
na rynku, jak również sektorza pu-
blicznego, który korzystając z nowych 
rozwiązań technologicznych będzie 
sprawniej i skuteczniej realizował 
swoje zadania. 

Jedną z możliwości jest wspieranie rozwoju 
innowacyjnych zamówień publicznych. Zamó-
wienia publiczne to nie tylko milionowe umo-
wy i tysiące miejsc pracy, to również skuteczne 
narzędzie wspierające konkurencyjność i inno-
wacyjność regionalnej gospodarki. Dzięki pro-
mowaniu przez sektor publiczny nowatorskich 
rozwiązań, zwiększone zostaną podaż i po-
pyt na innowacje ze strony przedsiębiorstw 
co w późniejszym czasie zaowocować może 
powstaniem nowych usług czy produktów. 
Ponadto działania instytucji zamawiających 
mogą skutecznie zachęcić innych inwestorów 
do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

INNOWACJE ORAZ B+R

W kwestii podniesienie potencjału innowa-
cyjnego samorząd województwa w ramach 
swoich kompetencji może wpływać tylko 
na wybrane czynniki wewnętrzne otoczenia 
gospodarczego, w głównej mierze za pomocą 
unijnych instrumentów finansowych. Dążąc 
do podniesienia innowacyjności gospodar-
ki należy zatem systematycznie wzmacniać 
proces wdrażania innowacyjnych produktów 
i usług oraz wspierać infrastrukturę B+R w wo-
jewództwie. 

Podstawą osiągnięcia wzrostu innowacyjności 
jest zaszczepienie wśród zachodniopomorskich 

przedsiębiorców dwóch pierwiastków: nieustannego 
próbowania nowych rzeczy i krytycznego 

weryfikowania, czy to co robimy, działa 
i jest skuteczne.
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Jeśli się tak stanie z całą pewnością wzrośnie 
podaż innowacji w naszym regionie. 

Działalność władz lokalnych koncentrować się 
będzie nie tylko na wsparciu przedsiębiorstw 
w prowadzeniu działalności B+R ale również 
na wdrażaniu wyników prac B+R. Istotna bę-
dzie również interwencja samorządu mają-
ca na celu zwiększenie podaży innowacji ze 
strony sektora nauki jak i stymulowanie popytu 
na innowacje ze strony przedsiębiorstw oraz spo-
łeczeństwa, która jest kluczowa dla zbudowania 
skutecznego systemu innowacji w regionie.

Wsparcie innowacyjności i działalności B+R bę-
dzie skoncentrowane na obszarach prioryteto-
wych, istotnych z punktu widzenia przyszłości 
regionalnej gospodarki z uwzględnieniem 
potrzeb lokalnej społeczności i środowiska. Sa-
morząd województwa będzie zachęcał wszyst-
kie zainteresowane strony do zaangażowania 
się w proces przedsiębiorczego odkrywania 
na rzecz inteligentnej specjalizacji w oparciu 
o koncepcję poczwórnej helisy.

Samorząd lokalny będzie aktywizował współ-
pracę w zakresie działalności B+R+I pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwa-
mi a sektorem nauki. Idealnym narzędziem 
do realizacji tego celu jest tworzenie i rozwój 
struktur klastrowych w województwie. Dzię-
ki kooperacji podmioty zrzeszone w klastrze 
częściej przystępują do udziału w pionierskich 

projektach, łatwiej przyswajają innowacyjne 
rozwiązania, jednocześnie ograniczając przy 
tym ryzyko oraz koszty. Szerokie zaangażowa-
nie lokalnych przedsiębiorców w działalność 
klastrową pozwoli na sprawne rozprzestrzenia-
nie się i upowszechnianie innowacji w regionie.

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Realizując cele zrównoważonego rozwoju UE 
strategiczne wydają się inwestycje w kształce-
nie, naukę, technologie, badania naukowe czy 
innowacje. W dzisiejszych czasach głównym 
zasobem staje się wiedza oraz sposób w jaki 
jest pozyskiwana i, co ważniejsze, wykorzy-
stywana. Krytyczne myślenie, kreatywność, 
inteligencja emocjonalna, zdolności inter-
personalne i komunikacyjne to tylko niektóre 
z kluczowych kompetencji, w które powinien 
być zaopatrzony pracownik przyszłości. Chcąc 
sprostać przemianom rynkowym niezbędna 
będzie adaptacja kompetencji przyszłości. 

Działania wspierane przez władze samo-
rządowe muszą odpowiadać problemom 
współczesności. Należy reagować na zjawi-
ska, które zachodzą obecnie w erze globalnej 
cyfryzacji, a dotykają kwestii edukacyjnych. 
Województwo Zachodniopomorskie będzie 
promować systemy kształcenia i szkolenia 
umożliwiające naukę elementarnej w obec-
nych czasach umiejętności jaką jest learning 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KREATYWNOŚĆ KRYTYCZNE 
MYŚLENIE

INTELIGENCJA 
EMOCJONALNA

ZDOLNOŚCI 
KOMUNIKACYJNE

KOMPETENCJE 
CYFROWE

KOMPETENCJE 
INŻYNIERSKIE

KO M P E T E N C J E  P R Z YS Z ŁO Ś C I
Rys. 19 Kompetencje przyszłości

Źródło: opracowanie własne UMWZP.
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agility – umiejętności uczenia się, czyli posia-
dania zdolności do nabywania wiedzy, odu-
czania i uczenia się na nowo, czyli otwartości 
na zmiany i przyswajania nowej wiedzy. 

Nie można również pominąć umiejętności jaką 
jest lifelong learning czyli uczenia się przez całe 
życie, dążenie do wiedzy w sposób ciągły, do-
browolny i zmotywowany. Powyższe kompe-
tencje nie tylko poprawią włączenie społeczne 
i rozwój osobisty, ale także konkurencyjność 
i szanse na zatrudnienie. Umiejętności te będą 
niezwykle istotne dla pokolenia, które będzie 
musiało wciąż zmieniać zawody, przebranża-
wiać się i podejmować nowe wyzwania zawo-
dowe.

Trwająca rewolucja cyfrowa daje nam możli-
wość wdrożenia nowoczesnych narzędzi na-
uczania. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastruk-
turze teleinformatycznej rozwijają się jej nowe 
formy, między innymi e-learning czyli kształce-
nie na odległość. Jest to idealna metoda nauki 
dla osób, które z powodów barier komunika-
cyjnych czy też niepełnosprawności nie mają 
możliwości kształcenia w tradycyjnej formie. 
Jest to doskonałe narzędzie do niwelowania 
różnic rozwojowych w regionie.

Zachodniopomorscy nauczyciele stanowią 
istotne ogniwo w realizacji celu jakim jest 
edukowanie naszych mieszkańców w kierun-
ku nowoczesnej przedsiębiorczości. Władze 
lokalne winny popularyzować wśród nauczy-
cieli nowatorskie narzędzia służące do przeka-
zywania wiedzy z zakresu pobudzania i rozwi-
jania postaw kreatywnych i przedsiębiorczych 
wśród uczniów. 

SREBRNA GOSPODARKA

Postęp technologiczny stwarza również moż-
liwości łagodzenia negatywnych zmian de-
mograficznych. W globalnej gospodarce na-
stępuje zmiana percepcji osób starszych jako 
konsumentów i należy na nią być przygotowa-
nym. Jeszcze do niedawna starzenie się ludno-
ści traktowane było jak społeczne zagrożenie, 
niedługo stanie się zauważalnym elementem 
gospodarki. 

Prowadzone na przestrzeni ostatnich lat bada-
nia i analizy wskazują, iż srebrna gospodarka 
(silver economy) odegra istotną rolę w rozwoju 
regionalnym poprzez oddziaływanie na róż-
norodne sektory gospodarcze. Podkreśla się, 
szczególnie w najbliższych latach i w nowym 
budżecie unijnym na lata 2021-2027, że to 
władze regionalne będą stymulować oddzia-
ływanie na wzrost innowacji w ramach szero-
korozumianej silver economy. 

Samorząd województwa zakłada prowadzenie 
działań na rzecz wspierania koncepcji zdrowe-
go starzenia się mieszkańców regionu poprzez 
wykorzystanie instrumentów związanych z cy-
fryzacją w zakresie zdrowia i opieki. Kluczowe 
będzie stworzenie możliwości do wprowa-
dzania rozwiązań związanych z dostępnością 
cyfrową, a także rozwojem wszelkiego rodzaju 
e-platform oraz poprawy umiejętności cyfro-
wych wśród osób starszych stosując rożne-
go rodzaju systemy szkoleń. Ponadto konty-
nuowane będzie promowanie aktywnego 
uczestnictwa osób starszych w rynku pracy.
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Szeroko rozumiana gospodarka przyszłości 
wymusza na zachodniopomorskich przed-
siębiorstwach poszukiwanie nowych strate-
gii biznesowych. Internacjonalizacja może 
okazać się skutecznym sposobem na osią-
gnięcie przez podmioty gospodarcze założo-
nych przez siebie celów. Sprawia, że firmy są 
bardziej odporne na niekorzystne zjawiska 
pojawiające się w krajowej i lokalnej gospo-
darce. Zwiększony obszar działania skutkuje 
poszerzoną bazą klientów oraz perspektywą 
bardziej znaczącego sukcesu. Dzięki możli-
wościom jakie dają nowe technologie, nawet 
mikro i małe przedsiębiorstwa mogą z powo-
dzeniem umiędzynarodowić swoją działalność 
przy ograniczonych środkach. 
Wykorzystując uwarunkowania związane 
przede wszystkim z:

• położeniem w regionie Morza Bałtyckiego, 
• silnymi relacjami regionu z granicznymi 

krajami związkowymi Niemiec, 
• dobrze rozwiniętą współpracą transgra-

niczną samorządów, 
• potencjałem gospodarczym opartym 

w szczególności na gałęziach gospodar-
ki w ramach inteligentnych specjalizacji 
województwa,

• bogatym doświadczeniem w realizacji 
wspólnych i ponadregionalnych przed-
sięwzięć, 

Pomorze Zachodnie działa na rzecz najlepszej 
jakości współpracy zagranicznej.

Jedną z podstawowych kompetencji samorzą-
du województwa jest podejmowanie i realiza-
cja współpracy w wymiarze przekraczającym 
granice regionów. Udział w krajowych i euro-
pejskich partnerstwach, stowarzyszeniach, sie-
ciach współpracy, inicjatywach i instytucjach 
międzynarodowych, w coraz większym stop-
niu wpływa na efektywność podejmowanych 
działań dedykowanych stymulowaniu wzrostu 
gospodarczego Pomorza Zachodniego. Jed-
nym z głównych celów prowadzonych działań 
jest budowa pozycji regionu jako wojewódz-
twa o silnych powiązaniach prowadzących do 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności. 
Poprzez szerokie wykorzystanie mechani-
zmów współpracy międzyregionalnej woje-
wództwo może efektywniej umacniać swoją 
pozycję w kraju i zagranicą.

Chcąc dalej skutecznie rozwijać sieci współ-
pracy oraz wymiany dobrych praktyk samo-
rząd konsekwentnie angażuje się w realizację 
projektów międzynarodowych, szczególnie 
tych umożliwiających wprowadzenie innowa-
cji nietechnologicznych w różnych sektorach 
gospodarki. Pomorze Zachodnie prioryteto-
wo traktuje nawiązywanie wielostronnych 
kontaktów w celu realizacji projektów i wspól-
nych działań z wykorzystaniem środków do-
stępnych w ramach Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej (EWT). W perspektywie ostatnich 
lat było zaangażowane w realizację kilkunastu 
projektów z czterech programów EWT. Każ-
dy z nich przyniósł wiele doświadczeń, które 
odzwierciedlone są w polityce regionalnej 

INTERNACJONALIZACJA
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Pomorza Zachodniego. Kalejdoskop dobrych 
praktyk oraz doświadczeń europejskich z ob-
szaru transportu, polityki imigracyjnej, inter-
nacjonalizacji MŚP, przedsiębiorczości osób 
młodych, rozwoju zielonej gospodarki będzie 
wykorzystywany w kolejnych latach nie tylko 
przez Województwo, ale też przez lokalnych 
interesariuszy, którzy mieli możliwość uczest-
niczenia w działaniach projektowych. 

Dzięki szerszemu wykorzystaniu mechani-
zmów współpracy transnarodowej, między-
narodowej i międzyregionalnej oraz łączeniu 
potencjałów z regionami Pomorze Zachodnie 
może w pełni wykorzystywać swoje miejsce 
w Europie, umacniając przy tym swoją pozycję 
w kraju i zagranicą. W perspektywie ostatnich 
kilku lat Województwo aktywnie uczestniczy-
ło w projektach i inicjatywach wspierających 
poprawę strategii konkurencyjności MŚP po-
przez promowanie, stymulowanie rozwoju 
oraz tworzenie form wsparcia dla startupów 
i firm typu spin-off, w tym tych działających 
w zielonych sektorach gospodarki. Realizuje 
także przedsięwzięcia z zakresu wspierania 

rozwoju sektora kultury i przemysłów kre-
atywnych oraz internacjonalizacji firm tego 
sektora. Działania te wpisują się bezpośrednio 
w realizację celów Strategii UE dla Regionu Mo-
rza Bałtyckiego. Przy współudziale jednostek 
podległych samorządowi, angażowano się 
w działania z zakresu wzmacniania potencjału 
turystyczno-kulturowego Pomorza Zachod-
niego. Wypracowywany został także transgra-
niczny model monitoringu, dzięki któremu 
zgromadzone zostaną dane dotyczące poten-
cjałów i powiązań przygranicznego regionu, 
także w kontekście weryfikacji danych, tren-
dów i potrzeb w zakresie wdrożenia regional-
nych inteligentnych specjalizacji. Zakłada się 
pozytywny wpływ powstałych efektów na ob-
szary turystyki, transportu i mobilności, inte-
ligentnego rozwoju i branż przyszłości oraz 
współpracy miejsko-wiejskiej.

Współpraca międzynarodowa to dla Pomorza 
Zachodniego również zaangażowanie w dzia-
łania projektowe podmiotów z regionu. Wiele 
z inicjatyw realizowanych przez różne zachod-
niopomorskie instytucje zasługuje na szcze-
gólne uznanie, choćby w formie promocji. 

Przykładowe projekty z udziałem samorządu:

GRESS - GREen Startup Support 
Cel: działania na rzecz poprawy strategii 

konkurencyjności MŚP poprzez promowanie, 
stymulowanie rozwoju oraz tworzenie form wsparcia 

dla startupow i firm typu spin-off, działających  
w zielonych sektorach gospodarki.

iEER - Boosting innovative Entrepreneurial 
Ecosystem in Regions for young entrepreneurs
Cel: wyznaczenie kierunków działania i określenie 

rozwiązań, stymulujących rozwój regionalnych 
ekosystemow przedsiębiorczości dla ludzi młodych. 

Projekt został doceniony zarówno przez Komisję 
Europejską, jak i Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej RP.

Creative Ports - Internationalisation of the Cultural 
and Creative Industries in the Baltic Sea Region
Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora 

przemysłu kulturowego i kreatywnego oraz 
internacjonalizacja firm tego sektora w Regionie 

Morza Bałtyckiego. Projekt wzmocnił ideę pomysłu 
klastrów kreatywnych, których głównym celem jest 

ustanowienie współpracy transnarodowej. 
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Dlatego Urząd Marszałkowski tak chętnie 
wspiera wydarzenia, które łączą kilka projek-
tów, podkreślając efekt synergii lub wywołując 
ożywioną dyskusję na temat polityki UE, czy 
przyszłości Regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki 
projektom realizowanym przez inne podmio-
ty mamy możliwość osiągnięcia celów strategii 
polityki regionalnej i zachowania ciągłości róż-
nych relacji międzyregionalnych.

Od 2004 roku Pomorze Zachodnie jest aktyw-
nym partnerem Forum Parlamentarnego Po-
łudniowego Bałtyku, którego podstawowym 
celem jest wypracowanie wspólnych prio-
rytetów rozwojowych obszarów usytuowa-
nych na południu Bałtyku. Uczestnicy starają 
się prowadzić spójną politykę regionalną, 
z uwzględnieniem regionalnej tożsamości 
i poszanowaniem różnic. Coroczne spotkania 
dedykowane są różnorodnym zagadnieniom 
odpowiadającym aktualnym potrzebom re-
gionów. Dotychczasowo skoncentrowano się 
głównie na kwestiach związanych ze zintegro-
waną polityką morską, dogodnymi warunkami 
dla zrównoważonego rozwoju obszarów oraz 
wykorzystaniem energii odnawialnej, a także 
na zagadnieniach dotyczących inteligentnych 
specjalizacji i ich wkładu w kreowanie dyna-
micznego rozwoju Południowego Bałtyku.

Umocnienie pozycji Regionu w Europie gwa-
rantuje również Biuro Regionalne Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w Brukseli. Za-
pewnia ono możliwości zorganizowania lub 
współorganizowania wydarzeń promujących 
interesariuszy regionu w Brukseli oraz repre-
zentuje interesy Województwa Zachodniopo-
morskiego w instytucjach Unii Europejskiej. 
Organizowanie różnorodnych warsztatów, 

prowadzenie działań informacyjno-promo-
cyjnych, także w mediach społecznościowych 
oraz udział w akcjach charytatywnych w znacz-
nym stopniu oddziałuje na rozpoznawalność 
Biura oraz samego Pomorza Zachodniego 
jako regionu otwartego i przyjaznego do 
współpracy. Jednak jego najważniejszym 
działaniem jest aktywny udział w budowaniu 
polityki unijnej w najistotniejszych dla Pomo-
rza Zachodniego obszarach tj. gospodarka, 
transport, rolnictwo, energetyka, itp. Jednym 
z takich działań jest udział w pracach Niefor-
malnej Grupy Bałtyckiej poświęcone unijnemu 
programowi Inteligentnych Specjalizacji po 2020 
roku. Biuro wspiera również regionalne firmy 
w promocji ich działalności za granicą poprzez 
umożliwienie ekspozycji podczas najważniej-
szych wydarzeń organizowanych w Brukseli. 
Przykładem może być np. Konferencja Inteli-
gentne Regiony 3.0: Transformacja poprzez inte-
ligentną specjalizację, podczas której szczecińska 
firma prezentowała rozwiązania w zakresie roz-
szerzonej rzeczywistości VR.
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O zaangażowaniu samorządu w unijną współ-
pracę samorządów na rzecz obywateli świadczy 
również aktywna działalność Marszałka Woje-
wództwa w Europejskim Komitecie Regionów.

Przedstawiciele województwa są członkami 
Policy Learning Platform Programu Interreg Eu-
ropa, która gwarantuje pomoc przy wsparciu 
wiedzą z zakresu rozwoju regionalnego. W ra-
mach Platformy przeprowadzane są wzajemne 
oceny (peer review), które są szansą na uzyska-
nie świeżego i bezstronnego spojrzenia z ze-
wnątrz na programy (np. RPO), strategie (np. 
RIS3), plany (np. gospodarki niskoemisyjnej) 
itp. dotyczące badań, innowacji, sektora MŚP, 
ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, gospodarowania zasobami. 

Województwo jest też partnerem Platformy S3, 
dzięki której możliwe jest eksperckie doradz-
two w zakresie opracowania, wdrażania i oce-
niania strategii inteligentnych specjalizacji.

Wszelkie działania na gruncie ponadregio-
nalnym prowadzą do większej aktywności 
w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. 
Istotą przyciągania kapitału zagranicznego 
jest trwała wartość, jaką inwestor pozostawia 
w gospodarce regionu: rozwój technologii, 
wzrost kultury biznesowej, wiedza zarządcza. 

Dlatego ważna jest dbałość o inwestycje wy-
sokiej jakości, długoterminowo oddziały-
wujące na rozwój województwa. Samorząd 
z sukcesami poszukuje inwestorów poprzez 
udział w targach inwestycyjnych, promocję 
nakierowaną na zaprezentowanie oferty in-
westycyjnej w mediach zagranicznych, udział 

w konferencjach i sympozjach 
oraz imprezach o charakterze 
gospodarczym czy też działa-
nia w ramach misji gospodar-
czych. Pomorze Zachodnie 
cieszy się zaufaniem dużej 
liczby inwestorów z rożnych 
krajów, dlatego wspomniany 

zakres narzędzi wsparcia będzie nadal wdrażany.

Naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom 
przedsiębiorców i IOB wychodzi Centrum Ini-
cjatyw Gospodarczych UMWZ. Wspiera ono 
procesy eksportowe i inwestycyjne zacho-
dzące na Pomorzu Zachodnim. Odbywa się to 
poprzez organizowanie zagranicznych misji 
gospodarczych, udział w międzynarodowych 
targach, dofinansowanie indywidualnych 
wyjazdów przedsiębiorców na targi i wysta-
wy, przygotowanie firm do eksportu poprzez 
szkolenia, warsztaty i webinary. Pozyskuje też  
i udostępnia przedsiębiorcom informacje  
o rynkach zagranicznych i zwyczajach handlo-
wych. Realizowany przez CIG w ramach RPO 
WZ 2014-2020, projekt Wzmocnienie pozycji 
regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie - 
Ster na innowacje miał na celu ukierunkowanie 
podmiotów gospodarczych na zwiększenie 
stopnia kooperacji z partnerami regionalnymi, 
krajowymi i zagranicznymi. 
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Zachodniopomorskie inteligentne specjalizacje 
odpowiadały za 79,79% wartości całego eksportu z regionu 

w 2018 roku. Największy udział dotyczył specjalizacji 
zaawansowanych wyrobów metalowych (21,76%) oraz 

nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego (16,93%). 



Poprzez szereg wydarzeń promocyjnych, Po-
morze Zachodnie zyskuje miano regionu sil-
nego gospodarczo, otwartego na innowacje 
i nowe pomysły biznesowe oraz ukierunko-
wanego na rozwój inteligentnych specjalizacji. 
Efektem realizacji różnych przedsięwzięć jest 
możliwość prezentowania przez zachodnio-
pomorskie firmy oferty inwestycyjnej wśród 
zagranicznych podmiotów, a także wzmacnia-
nie kompetencji przedsiębiorców w ich inter-
nacjonalizacji. Osiągnięte rezultaty, szczegól-
nie na płaszczyźnie wzmocnienia współpracy 
sektora nauki i gospo-
darki w obszarze badań, 
rozwoju i innowacji, wy-
magają dalszego działa-
nia poprzez kontynuację 
projektu oraz implemen-
tację nowego przed-
sięwzięcia, związanego 
z tworzeniem systemu innowacji Pomorza 
Zachodniego. Realizowane poszczególne za-
dania samorządu mają na celu dalszą promo-
cję instrumentów wspierających prowadzenie 
działalności inwestycyjnej zachodniopomor-
skich przedsiębiorstw poza granicami kraju. 
Dzięki kompleksowym działaniom związanym 
m.in. z organizacją zagranicznych misji gospo-
darczych, inicjowaniem kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami, czy udostępnianiem infor-
macji odnośnie źródeł i procedur pozyski-
wania środków na finansowanie inwestycji 
zagranicą, proces umiędzynarodowienia pod-
miotów zostanie wzmocniony.

Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw oraz 
IOB jest możliwe dzięki RPO WZ 2014-2020 
w ramach Działania 1.15 Wsparcie koopera-
cji przedsiębiorstw. Program zakłada pomoc 

w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych 
z partnerami zagranicznymi lub w tworzeniu 
wspólnej oferty rynkowej, a także udostęp-
nianie informacji o możliwościach kooperacji 
i warunkach inwestowania na określonych 
rynkach, formułowanie strategii dotyczącej 
działań międzynarodowych czy prowadzenie 
prezentacji dla potencjalnych kontrahentów. 

Zrealizowane dotychczas projekty w ramach 
Działania 1.15 związane są m.in. z rozwojem 
działalności eksportowej, podniesieniem po-
ziomu konkurencyjności na rynkach zagra-
nicznych, ekspansją na rynki zagraniczne, 
promocją produktów, w tym także innowacyj-
nych na zagranicznych rynkach, prezentacją 
produktów podczas imprez targowo-wysta-
wienniczych. W ich efekcie zawarto zagranicz-
ne kontrakty handlowe, a niektóre podmioty 
gospodarcze z sukcesem wkroczyły na nowe 
rynki zagraniczne. Ponadto za sprawą Progra-
mu wsparto także przedsięwzięcia informa-
cyjno-promocyjne o charakterze międzyna-
rodowym, dzięki którym zainicjowane zostały 
kolejne wydarzenia.

Dla podniesienia konkurencyjności regionu 
niezwykle istotna jest także internacjonalizacja 
klastrów. Umiędzynarodowienie pozwoli orga-
nizacji nawiązać współpracę z zagranicznymi 
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Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest 
jednym z nielicznych w Polsce Krajowych Klastrów Kluczowych, 

czyli klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju 
i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Klaster aktywnie 

uczestniczy również w wielu projektach europejskich.



partnerami oraz umożliwi ulokowanym tam 
przedsiębiorcom zdobycie wiedzy o nowych 
rynkach, jak również pozyskanie nowych 
technologii i modeli zarządzania. Zakładane 
jest uwzględnienie potrzeb klastrów funkcjo-
nujących na obszarze Pomorza Zachodniego 
i wzmocnienie ich potencjału poprzez udział 
w dedykowanych wydarzeniach. Nie można 
również zapomnieć o wzmacnianiu niezbęd-
nych umiejętności potrzebnych do skutecz-
nego zarządzania organizacjami klastrowymi. 
Podniesienie jakości usług będzie miało pozy-
tywny wpływ na wzrost konkurencyjności firm 
będących ich członkami. Powiązania między 
firmami są najważniejszym czynnikiem pro-
cesu umiędzynarodowienia i mogą istotnie 
wpływać na przyspieszenie procesów inter-
nacjonalizacji.

Zakres dotychczas prowadzonych przez samo-
rząd przedsięwzięć został w pewnym stopniu 
zweryfikowany poprzez badanie ewaluacyj-
ne pt. Rola RPO WZ we wzmacnianiu regional-
nych inteligentnych specjalizacji. Raport reko-
menduje podjęcie działań mających na celu 
zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw 
z Pomorza Zachodniego udziałem w zagra-
nicznych targach branżowych. Kluczowe jest 
jednak wskazanie zweryfikowanych wydarzeń, 

w których udział będzie przynosił wymier-
ne korzyści dla danego podmiotu. Stąd też 
rozwiązaniem może być sieciowanie przed-
siębiorstw i ich wspólna oferta skierowana 
na rynki zagraniczne.

Przedstawione w ww. badaniu analizy wskazu-
ją na niewystarczające dostosowanie zakresu 
wsparcia w ramach programu regionalnego 
do występujących problemów, czyli czyn-
ników społeczno-kulturowych związanych 
z kulturą organizacyjną firm i postawą kadry 
zarządzającej niesprzyjającą podejmowa-
niu i realizacji procesów internacjonalizacji. 
Efektywność udziału w targach czy misjach 
jest determinowana przez odpowiednie za-
plecze wiedzy wśród kadry zarządzającej da-
nym podmiotem gospodarczym. Niezbędne 
są także działania przygotowujące do udzia-
łu w poszczególnych wydarzeniach. Bardziej 
efektywnymi narzędziami wydają się być te, 
które oferują kompleksowe wsparcie dla firm 
pozwalające niwelować braki kompetencyjne 
lub informacyjne przedsiębiorstw. Konieczne 
jest jednak weryfikowanie jakości dostarcza-
nych ekspertyz lub doradztwa, gdyż wiele 
z nich nie zapewnia podniesienia skuteczno-
ści działania. Zwraca się również uwagę na ko-
nieczność dostosowania narzędzi wsparcia do 
poziomu rozwoju firmy oraz jej doświadcze-
nia w zakresie internacjonalizacji. Wyróżnia 
się także podmioty, tzw. born global, których 
ambicją jest rozpoczęcie działalności od razu 
w skali globalnej. Zasadne wydaje się więc 
wprowadzenie także takich mechanizmów 
wsparcia dla podmiotów bez doświadczenia. 
Największa wartość dodana dla przedsiębior-
ców pojawia się w momencie uzyskiwania 
kompleksowego wsparcia w postaci szkoleń, 
doradztwa, badań rynkowych, wyszukiwania 
potencjalnych kontrahentów, organizacji wy-
jazdów czy też networkingu.

Województwo Zachodniopomorskie wykorzy-
stując różnego rodzaju możliwości, nie bojąc 
się jednocześnie wyzwań, od lat konsekwentnie 
oddziałuje na stymulowanie wzrostu poziomu 
internacjonalizacji firm Pomorza Zachodniego.
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Rozdrobniona struktura przedsiębiorstw 
Pomorza Zachodniego może wskazywać 

na pewnego rodzaju trudności 
z wyprodukowaniem odpowiednio 

dużego wolumenu towarów, by skutecznie 
zainteresować swoją ofertą kontrahentów  

z zagranicy. 



TRANSFORMACJA GOSPODARCZA

Trwająca kolejna rewolucja gospodarcza 
oprócz niewątpliwych korzyści, niesie ze sobą 
wyzwania dla lokalnych społeczności Pomo-
rza Zachodniego. Transformacja przemysło-
wa, której elementami są między innymi cy-
fryzacja, automatyzacja i robotyzacja całych 
gałęzi gospodarki niewątpli-
wie wywrze wpływ na po-
ziom i strukturę zatrudnienia 
w regionie. Samorząd Woje-
wództwa będzie promował 
i wspierał inicjatywy związane 
z transformacją zachodnio-
pomorskich przedsiębiorstw 
w oparciu o cyfryzację oraz 
implementowanie rozwiązań 
w zakresie Gospodarki 4.0, 
z uwzględnieniem potrzeb wszystkich intere-
sariuszy i zasad zrównoważonego rozwoju.

W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą 
działać w otoczeniu burzliwym, gdzie stałe 
będą tylko zmiany. Wśród bodźców sprzyja-
jących cyfryzacji przedsiębiorstw znajdują 
się m. in. zmiany wielkości popytu czy zanik 
tradycyjnych kanałów sprzedaży oraz dostaw 
na rynku. To wszystko powoduje, że rosnąca 
liczba organizacji, dostosowując się do zmie-
niających się warunków rynkowych, coraz 
szerzej korzysta z nowoczesnych technologii. 
Jakość zasobów cyfrowych, którymi dyspo-
nują, jest obecnie kluczowa 
dla budowania swojej pozycji 
na rynku. Zaimplementowa-
nie w przedsiębiorstwie na-
wet najprostszych rozwiązań 
cyfrowych może przynieść 
sporo korzyści. Niestety przy 

powszechnym eksploatowaniu komputerów 
i dostępie do szerokopasmowego Internetu 
w 2019 r. tylko 68,1% zachodniopomorskich 
przedsiębiorstw posiadało własną stronę in-
ternetową. O tym jak niewykorzystywane są 
możliwości Internetu może świadczyć rów-

nież fakt, iż w 2018 r. zaledwie 
15,0% regionalnych firm otrzy-
mywało zamówienia poprzez 
sieci komputerowe.

W odpowiedzi  na  k r yz ys 
wywołany przez pandemię  
COVID-19, lokalni przedsię-
biorcy wdrażali w pośpiechu 
rozwiązania związane z sze-
roko rozumianą transformacją 
cyfrową. Powszechnie korzy-

stano z możliwości pracy zdalnej oraz tam 
gdzie było to możliwe w maksymalnie moż-
liwym stopniu wykorzystywano technologie 
IT. Restrukturyzacja i modernizacja firmy jest 
procesem skomplikowanym i wymaga czasu, 
pogłębionej wiedzy i dokładnego planowa-
nia. Aby wprowadzone rozwiązania przyniosły 
długofalowe korzyści przedsiębiorstwa muszą 
stworzyć spójne strategie działania w zakresie 
wprowadzania rozwiązań związanych z trans-
formacją cyfrową czy Przemysłem 4.0, które 
uwzględnią również cały łańcuch wartości 
i jego usieciowienie. 

Według danych przedstawionych przez Polski Instytut 
Ekonomiczny, 70,0% polskich przedsiębiorców w czasie 

pandemii korzysta z nowoczesnych form komunikowania 
się z klientami, a 10,0% dużych firm wdrożyło systemy do 

zarządzania pracą zdalną.
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Dzięki większej dostępności rozwiązań cy-
frowych, koszty związane z wprowadzeniem 
nowych narzędzi np. usług chmurowych czy 
Internetu Rzeczy uległy znacznemu obniżeniu. 
W ocenie ekspertów poziomu digitalizacji pol-
skich przedsiębiorstw nie można uznać za za-
dowalający. Ich słabą stronę stanowi między 
innymi niski poziom wykorzystania narzędzi 
cyfrowych w odniesieniu zarówno do zarzą-
dzania procesami, jak i przedsiębiorstwem. 
Według indeksu DESI2020 - Polska zajmuje 
odległe 25. miejsce w UE w zakresie integracji 
technologii cyfrowych w działalności bizne-
sowej. Jednocześnie 14,0% przedsiębiorstw 
korzysta z mediów społecznościowych, 7,0% 
z usług w chmurze, a 8,0% analizuje duże zbio-
ry danych. Bez integracji elementów technicz-
nych i procesowych oraz dalszego rozwoju 
systemów doskonałości produktowej i proce-
sowej nie można mówić o skutecznym wdro-
żeniu koncepcji transformacji przemysłowej. 
Obecność w całym ekosystemie cyfrowo po-
wiązanych przedsiębiorstw kooperujących 
w ramach idei Przemysłu 4.0, będzie wkrótce 
czynnikiem decydującym o przyszłości ich 
losu. Oznacza to, że firmy, które nie znajdą się 
w cyfrowych łańcuchach dostaw po prostu 
znikną z rynku.

Rozwijanie i rozpowszechnianie innowacji 
wśród regionalnych przedsiębiorców stanowi 
jedno z największych wyzwań dla gospodarki 
Pomorza Zachodniego. Wspieranie i promo-
wanie sieci innowacji biznesowej, przyspie-
szenie procesów związanych z digitalizacją 
przedsiębiorstw, wspólne zaangażowania sek-
tora prywatnego w działalność B+R pozwolą 
na przezwyciężenie napotkanych trudności. 
Aby usprawnić i przyśpieszyć transforma-
cję zachodniopomorskiej gospodarki należy 
również wzmocnić powiązania między środo-
wiskiem naukowym a lokalnymi przedsiębior-
stwami oraz wesprzeć organizacje klastrowe 
w regionie budując ekosystem przedsiębior-
czości. Wsparcie regionalnych struktur klastro-
wych w oparciu o koncepcję cluster-sourcing 
przyczyni się do rozwoju innowacyjnej i kon-
kurencyjnej bazy producentów i dostawców. 
Sprzyja temu obecny trend dekompozycji glo-
balnych łańcuchów dostaw i ich regionalizacja. 
Skuteczne wdrożenie tych koncepcji pozwoli 
na przesunięcie pozycji gospodarki regionu 
w kierunku końcowych ogniw globalnego łań-
cucha wartości. Ma to krytyczne znaczenie dla 
wykorzystania szansy, jaką jest fakt, iż przed-
siębiorstwa IT z regionu to eksporterzy, którzy 
bardzo często wspierają transformację cyfro-
wą na rynku niemieckim bądź amerykańskim. 
Zachodniopomorscy dostawcy IT posiadają 
już unikalne know-how a klastry są sposobem 
na to, by lokalne władze i przedsiębiorcy mogli 
po nie sięgnąć.

Zgodnie z Raportem pn. „Cyfryzacja to 
więcej niż technologia”, cyfryzacja to 

główny megatrend współczesności. Mimo, 
iż w dekadzie po kryzysie finansowym 

nakłady inwestycyjne europejskich firm 
spadły, to jednocześnie o 38,0% wzrosły ich 

nakłady na oprogramowanie.
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Dlatego też jednym z głównych priorytetów 
Samorządu Województwa jest promowanie 
przedsiębiorczości i zaangażowania sektora 
prywatnego. Podjęte działania skoncentro-
wane zostaną między innymi na organizo-
waniu szkoleń, wzmacnianiu sieci powiązań 
pomiędzy przedsiębiorcami, a także wsparciu 
przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju, 
w tym. przedsiębiorstw typu startup i scaleup. 

Powyższe inicjatywy przyczynią się nie tylko do 
podniesienia konkurencyjności zachodniopomor-
skich przedsiębiorców ale również do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Region Pomorza Zachodniego z zaintereso-
waniem spogląda na Europejski Zielony Ład. To 
nowo proponowana unijna strategia wzrostu, 
która ma przekształcić Unię w neutralne klima-
tycznie, sprawiedliwe i dostatnie społeczeń-
stwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i kon-
kurencyjnej gospodarce. Zawiera ona plan 
działań umożliwiających bardziej efektywne 
wykorzystanie zasobów za sprawą przejścia 
na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym 
(GOZ), zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń 
i przeciwdziałania utracie różnorodności bio-
logicznej. Władze samorządu będą wspiera-
ły inicjatywy mające na celu zmianę modeli 
biznesowych regionalnych przedsiębiorstw, 
zgodnie z wytycznymi wskazanymi w strategii.

Przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu 
stanowi jeden z kluczowych procesów zmian 
zachodzących na Pomorzu Zachodnim. Zielo-
na transformacja regionu uwzględniać będzie 
zarówno ograniczenie zużycia zasobów natu-
ralnych, jak również zmniejszenie produkcji 
odpadów. Przyczynia się to w znacznym stop-
niu do zmniejszenia negatywnego wpływu sys-
temu gospodarczego na środowisko naturalne.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie 
wymagało wielu zmian i inwestycji w obsza-
rze energii, budynków, przemysłu i mobilno-
ści. Podjęto już działania w tym kierunku, któ-
re będą kontynuowane w trosce o dobrostan 
mieszkańców i przyszłych pokoleń. Wojewódz-
two zmianę rozpoczęło od własnych biur: 
wprowadzono recykling odpadów, ograniczo-
no zużycie energii i wody. Realizowana, w ra-
mach budownictwa pasywnego, nowa siedziba 
urzędu, będzie zużywała ośmiokrotnie mniej 
energii niż standardowy obiekt tego typu.

Ponadto, zachodniopomorskie jako pierwszy 
region w Polsce kupiło pociągi hybrydowe. 
Umowa opiewa na zakup pojazdów, które 
ułatwią podróżowanie m.in. na trasie Szczecin 
Główny - Kołobrzeg - Koszalin. Pociągi dwu-
trakcyjne łączą najważniejsze zalety pojazdów 
elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak 
emisji spalin) oraz wyposażonych w przekładnię 
elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość 
poruszania się po liniach niezelektryfikowanych). 

Władze samorządowe, myśląc o przyszłych 
pokoleniach rozpoczęły Zachodniopomorski 
Program Antysmogowy. Realizując projekty 
wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji 
budynków oszacowano, że całościowy spadek 
emisji CO₂ w regionie wyniesie przeszło 14 ty-
sięcy ton.

Od lat konsekwentnie prowadzone są dzia-
łania w zakresie odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Przeprowadzono szereg konkursów 
na przedsięwzięcia związane ze zwiększeniem 
wykorzystania OZE, modernizacją energetycz-
ną budynków mieszkaniowych i obiektów uży-
teczności publicznych, rozwojem kogeneracyj-
nych źródeł energii. Władze regionu wspierają 
rozwój energetyki odnawialnej poprzez do-
finansowanie farm fotowoltaicznych, pomp 
ciepła i instalacji wykorzystujących biomasę. 

W ciągu XX wieku globalny popyt 
na surowce wzrósł dziesięciokrotnie. 

Jednocześnie szacuje się, że w latach 2010 - 
2030 ulegnie on kolejnemu podwojeniu.
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Zalecane jest także zwiększanie upraw roślin 
przeznaczonych na cele energetyczne i na bio-
masę oraz wspieranie wytwarzania energii 
z biomasy i biogazu. Promowane również 
będą zeroemisyjne technologie wykorzystują-
ce tzw. zielony wodór jako paliwo pochodzące 
z energii elektrycznej z OZE.

Udana transformacja gospodarcza stanowi 
klucz do rozwoju województwa. Należy zatem 
zachęcać do wprowadzania zmian technolo-
gicznych, motywować do tworzenia i imple-
mentowania technologii, które redukują zanie-
czyszczenia, zużywają mniej energii i zasobów. 
Rozwój technologii cyfrowych to sposób 
na zmniejszenie wpływu człowieka na środo-
wisko i idealne narzędzie zielonej transformacji.

Wyzwania związane z transformacją gospo-
darczą dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, ze 
szczególnym uwzględnieniem wyróżniających 
się dziedzin gospodarczych regionu, reprezen-
tujących m. in. przemysł metalowo-maszyno-
wy, sektor biogospodarki, morski i logistyki, 
usług przyszłości oraz turystyki i zdrowia.

Szeroko rozumiany sektor morski stanowić 
może dobry przykład wyzwań, z jakimi mu-
szą się zmierzyć zachodniopomorskie przed-
siębiorstwa w związku z trwającą rewolucją 
gospodarczą oraz rosnącymi wymaganiami 
środowiskowymi. Sektor ten jest jednym z klu-
czowych motorów wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia w regionie. Pomorze Zachod-
nie do początku XXI wieku było znaczącym 
ośrodkiem przemysłu okrętowego w Polsce. 
Po okresie dekoniunktury, dzięki możliwości 
jakie niesie za sobą transformacja przemysło-
wa, zaistniała szansa na ponowne odrodzenie 
tej gałęzi gospodarki. Przyspieszenie rozwoju 
całego sektora jest możliwe za sprawą trwa-
jących inwestycji infrastrukturalnych, takich 
jak: pogłębienie toru wodnego Świnoujście–
Szczecin i kluczowych nabrzeży w porcie 
w Szczecinie, modernizacja dostępu kolejo-
wego do portów, rozbudowa infrastruktury 
drogowej (łączącej północ i południe Europy 

dla transportu intermodalnego) oraz planowa-
na budowa nowego terminala kontenerowego 
w Świnoujściu.

Idea Przemysłu 4.0, jest promowana i wyko-
rzystywana również w gospodarce morskiej, 
gdzie koncepcja ta funkcjonuje pod nazwą 
Shipping 4.0. Digitalizacja i automatyzacja 
procesów, budowa oraz eksploatacja auto-
nomicznych i bezzałogowych statków to tyl-
ko niektóre kierunki rozwoju. Transformacja 
przemysłowa w ramach koncepcji Shippingu 
4.0 pozwoli zachodniopomorskiemu sektoro-
wi morskiemu nie tylko wdrożyć innowacyjne 
rozwiązania ale także realnie zmniejszyć koszty 
i podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw. 

Cyfryzacja i monitorowanie procesów porto-
wych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, 
umożliwi między innymi szybkie dostarczanie 
szeregu informacji choćby o zatrzymanym 
ładunku. Dzięki rozwojowi Internetu Rzeczy 
pojawia się szansa wyposażenia portów w róż-
norakie systemy czujników począwszy od sys-
temu monitoringu zanieczyszczeń poprzez 
system pomiaru emisji hałasu, stężenia pyłów 
i spalin, a skończywszy na systemie identyfi-
kacji. Wdrożenie tych rozwiązań przyniesie 
pozytywne zmiany portom - w szczególności 
w Świnoujściu i Szczecinie - tworzącym istotne 
węzły transportowe i logistyczne na Bałtyku. 

Korzyści związane z wykorzystaniem autono-
micznych i bezzałogowych statków, to oprócz 
braku kosztów związanych z załogą, rów-
nież obniżenie zapotrzebowania na paliwo 
i energię, zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń oraz zwiększenie możliwości załadun-
kowych jednostek. 

Ponad 75,0% emisji gazów 
cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji 

i wykorzystania energii.
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W działania związane z ideą Shippingu 4.0 ak-
tywnie włączyła się Akademia Morska w Szcze-
cinie. Efektem zaangażowania uczelni jest 
powstanie projektu autonomicznego konte-
nerowca – masowca, czyli statku mogącego 
przewozić zarówno kontenery jaki i np. węgiel. 
Jednostka ma mieć docelowo ok. 79 metrów 
długości i przewozić maksymalnie 100 konte-
nerów. Pierwsze wodowanie modelu odbyło 
się w październiku 2018 r. rozpoczynając tym 
samym okres intensywnych testów. Istotnym 
jest, iż w celu udoskonalania algorytmu auto-
nomicznego sterowania, naukowcy wykorzy-
stują sztuczną inteligencję.

Około 75,0% handlu między Unią Europejską 
a resztą świata odbywa się drogą morską po-
przez porty morskie. Cyfryzacja i automatyza-
cja procesów portowych będzie zatem miała 
zasadnicze znaczenie dla poprawienia ich wydaj-
ności co przełoży się na zwiększenie potencjału. 

Trwająca pandemia tworzy nowe trendy 
w globalnej gospodarce, np. skracanie i regio-
nalizacja łańcuchów dostaw, w tym procesów 
produkcji. Zmiany te w dłuższej perspektywie 
mogą przynieś duże korzyści regionom leżą-
cym wokół Morza Bałtyckiego a beneficjen-
tami zachodzących przemian mogą zostać 
zachodniopomorskie porty. W szczególności 
dotyczy to portów w Świnoujściu, Szczecinie 
oraz Policach, które znajdując się na najkrót-
szej drodze pomiędzy Północną a Południową 
częścią Europy stanowią istotne logistyczne 
i transportowe huby południowego Bałtyku. 
Należy zauważyć, iż w 2019 r. wzrost obrotów 
odnotowano w Policach o 8,9% oraz w Szczeci-
nie o 2,3%. Nieustanna konkurencja ze strony 

innych portów wymusza na zachodniopo-
morskich portach ciągły rozwój infrastruktury 
oraz wdrażanie nowoczesnych technologii. 
Inwestowanie w rozwiązania Przemysłu 4.0, 
takie jak technologie ICT, Internet Rzeczy czy 
sztuczna inteligencja pozwolą na zbudowa-
nie przewagi konkurencyjnej. Sprawne prze-
prowadzenie tego procesu jest możliwe dzięki 
wykorzystaniu potencjału zachodniopomor-
skiego sektora ICT.

Branże związane z budową, konserwa-
cją i remontem statków mogą odgry-
wać znaczącą rolę we wdrażaniu roz-
wiązań w ramach Shipping 4.0. Mając 
na uwadze, iż sektor transportu mor-
skiego generuje 2,3% globalnej emisji 
gazów cieplarnianych, niezbędnym jest 
wykorzystanie możliwości jakie daje 
zielona i cyfrowa transformacja. Wdro-
żenie nowoczesnych technologii zwięk-
szy wydajność portów i statków, pod-
nosząc ich rentowność i zmniejszając 
wpływ na środowisko. Coraz bardziej 

restrykcyjne wymagania emisyjne dla stat-
ków mają wpływ na wzrost zainteresowania 
armatorów paliwami alternatywnymi, między 
innymi gazowymi. Otwiera to nowe możliwo-
ści do projektowania i budowy na Pomorzu 
Zachodnim jednostek zasilanych LNG. Używa-
nie LNG jako paliwa żeglugowego praktycznie 
eliminuje emisję związków siarki i cząstek sta-
łych. Nie bez znaczenia jest także fakt, że LNG 
jest tańszym paliwem w stosunku do klasycznych 
paliw wykorzystywanych w żegludze.

Wybudowany w ostatnich latach terminal LNG 
w Świnoujściu umożliwia odbiór gazu drogą 
morską praktycznie z dowolnego kierunku 
na świecie, dywersyfikuje źródła dostaw gazu 

W 2018 r. Międzynarodowa Organizacja 
Morska przygotowała strategię 

środowiskową, w której za cel wyznaczono 
m. in. redukcję emisji gazów cieplarnianych  

z obszarów morskich do 2050 r. o co najmniej 
50,0% w stosunku do poziomu z 2008 r. oraz 

zwiększenie efektywności energetycznej 
statków o 40,0% do 2030 r. i 50,0-70,0% do 

2050 r.
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i wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski. Jest pierwszą tego typu inwestycją w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej i regionie Morza 
Bałtyckiego. Budowa terminalu otwiera przed 
stoczniami remontowymi w regionie możli-
wość pozyskania nowych kontraktów na ob-
sługę tankowców LNG. Jednostki tego rodzaju 
uważane są za jedne z najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie, a co za tym idzie wy-
magają także skomplikowanych remontów. 
Aby skutecznie pozyskać nowych klientów 
przedsiębiorcy związani z branżą morską będą 
musieli więc dysponować wykwalifikowaną 
kadrą oraz najnowszymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi w tym zakresie.

Wartym podkreślenia jest fakt, że w Szczeci-
nie ma swoją siedzibę Polska Żegluga Mor-
ska, największy polski armator oraz jeden 
z większych w Europie, posiadający 61 stat-
ków o łącznej nośności 2,2 mln dwt. Dla tak 
dużego przedsiębiorstwa implementowanie 
rozwiązań w zakresie Shippingu 
4.0 stanowić będzie konieczność 
w celu skutecznego konkurowa-
nia na rynku światowym. Ponad-
to poprzez swoje działania PŻM 
może odegrać rolę regionalne-
go kreatora popytu na jednostki 
zaawansowane technicznie i technologicznie. 
Ponadto przy modernizacji floty, Polska Żeglu-
ga Morska niewątpliwie uwzględni nie tylko 
korzyści jakie niesie za sobą unowocześnienie 
jednostek, ale również restrykcyjne wymaga-
nia związane z ochroną środowiska stawiane 
przez Unię Europejską.

Jednym z założeniem Europejskiego Zielone-
go Ładu jest szybkie wycofywanie się z wę-
gla i rozwój OZE. Województwo dysponuje 
ogromnym potencjałem w obszarze produk-
cji energii ze źródeł odnawialnych i pod tym 
względem jest liderem w kraju. To tutaj po-
wstają niemal wszystkie komponenty do farm 
wiatrowych. Światowi liderzy na rynku rozwią-
zań dla elektrowni wiatrowych dostrzegli po-
tencjał jaki drzemie w regionie i postanowili 
ulokować swoje inwestycje właśnie na Pomo-
rzu Zachodnim. Produkowane przez nich pro-
dukty znajdują odbiorców na całym świecie. 
W regionie zainstalowano ponad 25,0% mocy 
krajowych pochodzących z energii wiatrowej, 
a uwzględniając wszystkie źródła energii od-
nawialnej wskaźnik ten kształtuje się na po-
ziomie 18,5%. Stanowi to doskonałą okazję do 
dalszego dynamicznego rozwoju całego prze-
mysłu związanego z branżą OZE na Pomorzu 
Zachodnim. 

Również sektor offshore może odnieść wiele 
korzyści z zachodzących zmian. Firmy z re-
gionu dysponują znaczącym potencjałem do 
budowy konstrukcji offshore, w tym specja-
listycznych jednostek pływających do eks-
ploatacji zasobów morza. Południowy Bałtyk 
charakteryzuje się idealnymi warunkami do 
budowy morskich farm wiatrowych. W ocenie 
ekspertów Polska jest jednym z największych 
rynków wschodzącym tego sektora w Europie. 
Zachodniopomorscy przedsiębiorcy posiadają 
duże doświadczenie w produkcji elementów 
niezbędnych do budowy morskich i lądowych 
farm wiatrowych, które dobrze wykorzystane 
przyśpieszy zieloną transformację regionu. 

Polska produkcja energii elektrycznej  
z wiatru podwoiła się w latach 2009-2013.  

W 2017 roku energia wiatrowa stanowiła 14,0% energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

W 2019 roku 15,0 % wytworzonej energii 
elektrycznej w Polsce pochodziło  

z odnawialnych źródeł energii.
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Zachodzące przemiany gospodarcze wymu-
szają również przygotowanie zawodów przy-
szłości i kształtowania nowych kompetencji 
pożądanych przez przedsiębior-
ców. Korzyści związane z transfor-
macją przemysłową będą dostrze-
galne tylko wówczas, gdy rynek 
będzie w stanie zapewnić wystar-
czającą ilość wykwalifikowanych 
pracowników w nowo powsta-
jących sektorach gospodarki. To 
właśnie dostępność takiej kadry 
może przesądzić o sukcesie bądź porażce pro-
cesu związanego z cyfryzacją regionalnej go-
spodarki. Równie istotna jest zmiana sposobu 
myślenia kadry zarządzającej oraz właścicieli 
przedsiębiorstw o swoim potencjale, nie tylko 
materialnym, ale przede wszystkim ludzkim. 

Wzrost gospodarczy regionu sprzyjający 
włączeniu społecznemu oraz niwelowanie 
różnic pomiędzy poszczególnymi obszara-
mi województwa to jedno z kluczowych wy-
zwań stojących przed Pomorzem Zachodnim. 
Przedstawiciele samorządu nie tylko powinni 
szeroko upowszechniać koncepcję cyfrowej 
transformacji oraz Przemysłu 4.0, ale również 
wykorzystywać rozwiązania, które one oferują. 
Zaangażowanie i współpraca władz lokalnych 
w takie działania jak otwieranie cyfrowych za-
sobów publicznych czy rozwój e-administracji 
z pewnością ułatwią i przyśpieszą te procesy. 
Dobrym przykładem w tym zakresie jest reali-
zowany przez Samorząd Województwa w part-
nerstwie z powiatami należącymi do Związku 
Celowego Powiatów Województwa Zachod-
niopomorskiego, projekt dofinansowany ze 
środków UE pn.: Budowa Regionalnej Infra-
struktury Informacji Przestrzennej Województwa 
Zachodniopomorskiego. Celem przedsięwzięcia 
jest wdrożenie nowych e-usług umożliwiają-
cych obsługę obywateli i przedsiębiorców 
w zakresie spraw dotyczących procedur admi-
nistracyjnych związanych z szeroko rozumianą 
gospodarką przestrzenną województwa za-
chodniopomorskiego. Niewątpliwie realizacja 
projektu ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie 
działalności i wpłynie na poprawę jakości życia 
obywateli poprzez rozwinięcie możliwości za-
łatwiania spraw drogą elektroniczną. Ponadto 

usprawnienie procesów administracyjnych 
przyczyni się do zwiększenia konkurencyjno-
ści gospodarki regionu.

Równolegle z realizowanymi już działaniami 
warto podejmować inicjatywy promujące po-
stawy przedsiębiorcze wśród mieszkańców 
oraz zachęcające do korzystania z nowocze-
snych technologii, przy jednoczesnym pro-
mowaniu tych technologii, które są społecznie 
oczekiwane oraz w sposób twórczy pomagają 
rozwiązywać kluczowe problemy społeczne. 
Aby być aktywnym uczestnikiem cyfrowej 
transformacji, należy położyć nacisk na popu-
laryzację edukacji w tym zakresie oraz pracy 
w zawodach związanych z branżą ICT. Działa-
nia te pozwolą przekonać lokalną społeczność, 
że cyfrowa rewolucja może znacząco poprawić 
jakość ich życia, szczególnie w obecnym poło-
żeniu, w jakim znalazła się większość świata.

Jak wynika z danych GUS w 2019 roku z usług 
administracji publicznej za pomocą Internetu 

skorzystało ponad 40,0% Polaków. 96,6% jednostek 
administracji publicznej, w tym wszystkie urzędy 

marszałkowskie, udostępniało obywatelom swoje 
usługi przez Internet.
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UKIERUNKOWANIE INTERWENCJI

Wyzwania w obszarze gospodarki, przed któ-
rymi stoi województwo, dotyczą w głównej 
mierze pełniejszego niż do tej pory wykorzy-
stania endogenicznego potencjału gospodar-
czego regionu, zwiększenia nakładów na in-
nowacyjność oraz budowy silnych powiązań 
kooperacyjnych. 

Będzie to wymagało zaangażowania samorzą-
du w działania na rzecz wzmocnienia:

• potencjału podmiotów gospodarczych 
i zwiększenia możliwości ich rozwoju ka-
pitałowego, 

• profesjonalizacji usług instytucji otocze-
nia biznesu,

• rozwoju struktur klastrowych,
• podnoszenia jakości kapitału ludzkiego 

regionu poprzez działania na rzecz edu-
kacji, szczególnie w zakresie kompeten-
cji technologicznych,

• rozwoju sektora kreatywnego.

Udzielane wsparcie pozwoli na lokowanie 
w regionie innowacyjnych inwestycji oraz bu-
dowanie nowych ponadregionalnych i mię-
dzynarodowych powiązań kooperacyjnych. 

W tym kontekście za szczególnie istotne nale-
ży uznać podejmowanie inicjatyw prowadzą-
cych do rozwoju inteligentnych specjalizacji 
regionu oraz podniesienia pozycji podmiotów 
gospodarczych w łańcuchach wartości. Spo-
woduje to zmniejszania uzależnienia przed-
siębiorstw od koniunktury i woli współpracy 
podmiotów zewnętrznych. 

Samorząd regionalny będzie rozwijał formy 
i zakres wpływu na naturę zjawisk gospodar-
czych oraz zdolności do współpracy i organi-
zowania struktur społeczno-ekonomicznych 
w formule sieci powiązań obszarów funkcjo-
nalnych. Rolą samorządu będzie właściwe roz-
poznanie zakresu zjawisk społecznych i gospo-
darczych, ich wpływu na społeczność i dobór 
adekwatnych narzędzi.1

Poniższe cele są spójne z celem II Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2030 - Dynamiczna Gospodarka.

1 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 
2030, s. 45.
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Wzrost konkurencyjności 
zachodniopomorskiej gospodarki przełoży 

się na wysoką jakość życia mieszkańców 
regionu oraz możliwość wykreowania go 

jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.



WZMOCNIENIE ODDZIAŁYWANIA FUNDUSZY 
UNIJNYCH I INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

 CEL I: 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 

CEL II: 

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW 

  CEL III: 

DOSKONALENIE STRATEGICZNEGO 
ZARZĄDZANIA ROZWOJEM 

GOSPODARCZYM 

PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 
I WZROST BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI

ZWIĘKSZANIE PODAŻY INNOWACJI 

POBUDZANIE POSTAW KREATYWNYCH, 
PRZEDSIĘBIORCZYCH I INNOWACYJNYCH

WZROST EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ROZWÓJ KLASTRÓW I PROFESJONALIZACJA 
USŁUG INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

WZMOCNIENIE TRADYCYJNYCH SEKTORÓW 
GOSPODARKI

ZACIEŚNIANIE WSPÓŁPRACY PONADREGIONALNEJ

REALIZACJA PROCESU PRZEDSIĘBIORCZEGO 
ODKRYWANIA

ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI

WSPARCIE FIRM W POCZĄTKOWEJ FAZIE ROZWOJU2.4

2.3

2.2

2.1

1.3

1.2

1.1

3.4

3.3

3.2

3.1

CELE POLITYKI GOSPODARCZEJ POMORZA ZACHODNIEGO

PODNIESIENIE POZIOMU WYKORZYSTANIA 
TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 1.4

47



Efektem napływu inwestorów prywatnych jest często wprowadzanie nowych technologii i technik zarządzania. Istotna jest zatem 
koordynacja inwestycji zewnętrznych oraz ułatwianie inwestorom kontaktu z właściwymi instytucjami. Wyzwaniem dla Pomorza 
Zachodniego będą także działania promujące potencjał i tożsamość regionu oraz lobbing na rzecz zwiększania liczby 
innowacyjnych przedsięwzięć, zarówno w obszarze inwestycji, jak i prac B+R. Wsparcie dla inwestycji zewnętrznych w regionie 
powinno być ukierunkowane na przedsięwzięcia, które wygenerują trwałe i liczne powiązania z lokalnymi przedsiębiorstwami 
i jednostkami naukowymi, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Dobrze rozwinięta infrastruktura B+R wpływa pozytywnie na wzrost liczby i poziom wdrażanych innowacji. Priorytetem dla 
rozwoju regionalnej gospodarki będzie zarówno rozwój infrastruktury B+R w uczelniach, pozwalającej m.in. na prowadzenie 
doświadczeń oraz badań na rzecz gospodarki oraz w przedsiębiorstwach, jak i wsparcie inwestycji w centra usług wspólnych, 
szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji. Ważnym aspektem rozwoju nowoczesnej gospodarki jest także wzmocnienie 
roli uczelni w regionalnej gospodarce, wspieranie własnej działalności przedsiębiorstw w obszarze innowacji oraz stymulowanie 
współpracy na linii nauka-biznes.

Kształtowanie wśród społeczeństwa postaw otwartości na innowacje, w tym udział konsumentów w tworzeniu nowych czy 
udoskonalaniu istniejących już produktów lub usług, jest istotnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Kluczowe jest 
tworzenie warunków do promocji i rozwoju postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i proinnowacyjnych, ale także wypracowanie 
na poziomie regionalnym mechanizmów wczesnego rozpoznawania innowatorów społecznych i gospodarczych, również 
w obszarze systemu kształcenia. Upowszechnianie kreatywności, w kontekście postaw przedsiębiorczych oraz koncepcji 
biznesowej wpływa bezpośrednio na jakość życia społeczeństwa dostarczając wartości kulturalnych oraz wzbogacając przemysły 
czasu wolnego. 

Rozwój kompetencji i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mają istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania 
mieszkańców województwa. Kluczowymi kierunkami interwencji będą działania w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 
użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwłaszcza w domenie tzw. zawodów przyszłości. Należy także 
wspierać inwestycje rozwijające infrastrukturę oraz podnoszące jakość, dostępność i bezpieczeństwo usług internetowych, co jest 
szczególnie ważne w kontekście dynamicznego wzrostu potrzeb w domenie zdalnej pracy, edukacji oraz korzystania z publicznych 
i komercyjnych e-usług. Kierunkiem dla administracji są e-rozwiązania m.in. w zakresie zdrowia, informacji przestrzennej, kultury, 
edukacji, turystyki. Samorząd będzie również wspierał przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania technologii cyfrowych.

1.1 Podniesienie atrakcyjności województwa i wzrost bezpośrednich inwestycji

1.2 Zwiększanie podaży innowacji

1.3 Pobudzanie postaw kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych

1.4 Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

INWESTYCJE
INFRASTRUKTURA 

B+R
NOWOCZESNA

KADRA
GOSPODARKA

WIEDZY NAUKA TRANSFER WIEDZY

CEL I
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZY  
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Konkurencja o charakterze globalnym wymusza na przedsiębiorcach konieczność elastycznego dostosowania się do nowej 
rzeczywistości i gotowości do podejmowania zmian, a od rynku wymaga eliminacji przeszkód stojących na drodze do transformacji 
przemysłowej, chociażby w kierunku Przemysłu 4.0. Kluczowa jest poprawa miejsca przedsiębiorców w globalnych łańcuchach 
wartości głównie w kierunku badań i prac koncepcyjnych oraz wytwarzania gotowych produktów rynkowych. Niezbędne jest 
również wsparcie działań ukierunkowanych na zwiększenie stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw m.in. poprzez wparcie 
rozwoju eksportu produktów innowacyjnych oraz e-eksportu, co przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału regionu.

Klastry oraz instytucje otoczenia biznesu stanowią naturalne środowisko współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, biznesem 
i administracją samorządową. Konieczne jest więc określenie kierunków rozwoju polityki klastrowej, tak aby osiągnąć efekt synergii 
instrumentów realizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Podejmowane przez samorząd starania powinny stymulować 
konsolidację �rm, jak i wspierać tworzenie nowych porozumień. Instytucje otoczenia biznesu, jako element łączący mechanizmy 
rynkowe z inicjatywami samorządu, wspierane będą przez władze województwa w działaniach m.in. związanych ze świadczeniem 
szerokiego wachlarza profesjonalnych usług dla przedsiębiorstw, opartych zarówno na doradztwie jak i dostępie do zaplecza 
infrastrukturalnego.

Obecność w województwie tradycyjnych sektorów związanych z niebieską i zieloną gospodarką pozwoliła w ostatnich latach 
zbudować w tym zakresie szerokie kompetencje w obszarze produkcji i usług. Ważne jest zatem podejmowanie działań na rzecz 
wspierania i rozwoju przedmiotowych obszarów przy wykorzystaniu lokalnej specy�ki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej. 
Istotne będzie także wspieranie działań zmierzających do jak najbardziej wydajnego wytwarzania i wykorzystywania produktów 
oraz promowanie postaw ekologicznych czy tez wdrożenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Samorząd województwa 
będzie wspierał działania zmierzające do jak najbardziej wydajnego wytwarzania i wykorzystywania produktów, a także 
optymalnego ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowania odpadów po nich.

Przedsiębiorczość wśród obywateli stanowi wizytówkę polityki gospodarczej regionu, a jej poziom wskazuje pośrednio klimat dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i nastawienie mieszkańców do podejmowania ryzyka z tym związanego. Kluczowe jest 
wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania i rozwoju początkujących �rm, szczególnie w obszarach inteligentnych 
specjalizacji regionu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ekosystemu startupowego, w szczególności za pomocą 
kompleksowego wsparcia inkubacyjnego oraz akceleracyjnego. Istotne są również działania zachęcające naukowców do 
zakładania �rm typu spin-o� i spin-out, między innymi poprzez pomoc w szukaniu potencjalnych inwestorów, promocję oraz 
tworzenie dedykowanych instrumentów �nansowych. 

2.1 Wzrost efektywności przedsiębiorstw

2.2 Rozwój klastrów i profesjonalizacja usług instytucji otoczenia biznesu 

2.3 Wzmocnienie tradycyjnych sektorów gospodarki

2.4 Wsparcie �rm w początkowej fazie rozwoju

PRZEMYSŁ 4.0
EKSPANSJA 

GOSPODARCZA B+R+I IOB
NIEBIESKA I ZIELONA

GOSPODARKA START-UPY

CEL II
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 
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INSTRUMENTY 
FINANSOWE

SYSTEM 
INNOWACJI

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

INNOWACYJNY 
SAMORZĄD

PROCES 
RZEDSIĘBIORCZEGO

ODKRYWANIA
ZIELONA 

EKONOMIA

Niezbędnym elementem stymulowania popytu i podaży innowacji jest zapewnienie przedsiębiorcom, szczególnie z sektora MŚP, 
dostępu do �nansowania zarówno działalności B+R, jak i inwestycji związanych z wdrażaniem innowacji. Ważnym czynnikiem 
efektywności powyższych działań jest również skuteczna informacja i promocja dostępnych środków. W zależności od specy�ki 
projektu istotne jest zastosowanie wsparcia dotacyjnego, jak i wykorzystanie szerokiego wachlarza instrumentów �nansowych. 
Poza powyższymi działaniami, samorząd województwa planuje również wspomagać przedsiębiorczość oraz rozwój 
innowacyjności w regionie poprzez realizację własnych projektów, które �nansowane będą z funduszy zewnętrznych, w tym 
unijnych.

Wzmocnienie działań wspierających rozwój współpracy między sektorami nauki, gospodarki, a jednostkami samorządu 
terytorialnego pozwoli na wykreowanie rozwiązań w obszarze B+R+I. Szczególnie ważna rola należy do JST, które powinny 
stymulować wśród przedsiębiorców popyt na innowacyjne rozwiązania, między innymi poprzez wskazywanie korzyści 
wynikających z ich wprowadzenia. Regionalny system innowacji zostanie wzmocniony poprzez prowadzone działania samorządu, 
który będzie inicjować procesy innowacyjne m.in. poprzez tworzenie i zwiększanie dostępności do publicznych baz danych, a także 
wdrażania idei inteligentnych miast i regionów.

W procesie zwiększania konkurencyjności regionu oraz poszczególnych gałęzi gospodarki istotne są skuteczne działania 
promujące województwo oraz wspierające rozwój współpracy terytorialnej. Realizacja tych działań oraz zacieśnianie  sąsiedzkich 
kontaktów może mieć wpływ na lepsze wykorzystanie potencjału zachodniopomorskich ośrodków naukowo-badawczych, 
ułatwienie transferu wiedzy, technologii, wymianę handlową oraz możliwości inwestycyjne. Udział w projektach 
międzynarodowych wskazuje na dużą skuteczność tego typu przedsięwzięć. Istotne wydaje sie więc zwiększenie liczby 
ponadregionalnych projektów partnerskich o pro�lu gospodarczym, w które zaangażowany byłby samorząd województwa.

Realizując proces przedsiębiorczego odkrywania samorząd prowadzi stały dialog z uczestnikami regionalnego systemu innowacji 
reprezentującymi obszary inteligentnych specjalizacji oraz identy�kuje sektory wzrostowe gospodarki a także nisze gospodarcze. 
Celem procesu, będącego również elementem programowania unijnej perspektywy �nansowej, jest w głównej mierze pomoc 
regionowi w identy�kacji, wery�kacji i mody�kacji priorytetowych obszarów z zakresu innowacji. Z reguły odbywa się on na drodze 
prób i błędów oraz eksperymentów z nowymi rodzajami działalności. 

3.1 Wzmocnienie oddziaływania funduszy unijnych i instrumentów �nansowych 

3.2 Rozwój regionalnego systemu innowacji

3.3 Zacieśnianie współpracy ponadregionalnej

3.4 Realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania

CEL III
DOSKONALENIE STRATEGICZNEGO 

ZARZĄDZANIA ROZWOJEM GOSPODARCZYM  

50



Samorząd regionalny rozwija formy i zakres 
wpływu na naturę zjawisk gospodarczych. Od-
wołując się do modelu terytorializmu i funk-
cjonalizmu wzmacnia także swoją zdolność do 
współpracy i organizowania struktur społecz-
no – ekonomicznych. Przyjmuje ona formułę 
sieci powiązań i obszarów funkcjonalnych. Ma 
to na celu stworzenie jak najlepszych warun-
ków dla funkcjonowania, nie tylko społeczno-
ści lokalnych, ale i podmiotów gospodarczych. 
Rolą samorządu jest również właściwe rozpo-
znanie zakresu zjawisk społecznych i gospo-
darczych, ich wpływu na społeczność i dobór 
adekwatnych narzędzi. Działania na rzecz re-
alizacji strategii rozwoju województwa w ra-
mach przedmiotowych celów strategicznych 
będą skoncentrowane w obrębie celów kie-
runkowych i znajdą swoje odzwierciedlenie 
w odpowiednich, niżej wymienionych, narzę-
dziach realizacji.

Przyjęte zostało założenie, że pomiędzy tymi 
narzędziami nie wyznacza się sztywnej li-
nii demarkacyjnej, co oznacza, że ich zakres 
merytoryczny może w pewnych obszarach 
się pokrywać. Nie jest to tożsame tożsame  
z dublowaniem zadań czy wydatków ale bar-
dziej stanowi wyraz synergii działań podej-
mowanych przez różne komórki i jednost-
ki organizacyjne samorządu regionalnego 
oraz innych interesariuszy zaangażowanych 

w ponadsektorowy proces realizacji polity-
ki gospodarczej.

Jedną z miar stanu realizowanych przez wła-
dze lokalne zadań jest wysokość wydatko-
wanych środków finansowych. Skala potrzeb 
zwykle nie odpowiada poziomowi środków, 
którymi dysponuje samorząd regionalny. Tym 
bardziej kluczową staje się kwestia racjonal-
ności zarządzania środkami finansowanymi 
i wyboru najlepszych decyzji, których roz-
wiązywanie wymaga wysokich kompetencji 
przedstawicieli lokalnych władz.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Fundusze Europejskie stanowią podstawowe 
narzędzie wspierania rozwoju regionalnego. 
Dzięki środkom finansowym pochodzącym 
między innymi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego wspierane są inicjatywy mające 
na celu poprawę konkurencyjności gospo-
darczej, spójności społecznej i dostępności 
przestrzennej województwa. Ponadto dzięki 
udziałowi w projektach finansowanych w ra-
mach Programów Europejskiej Współpracy Te-
rytorialnej – Interreg, samorząd województwa 
efektywnie rozwija współpracę transgranicz-
ną. Trwająca walka ze skutkami pandemii  
COVID-19, będzie miała swoje odzwiercie-
dlenie w obecnie negocjowanym nowym 

WYMIAR REALIZACYJNY
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budżecie UE na lata 2021-2027. Wpłynie to 
tym samym na kształt funduszy europejskich 
w przyszłej perspektywie finansowej. Pomimo 
wielu niewiadomych, to właśnie środki unijne 
w dalszym ciągu pozostaną jednym z podsta-
wowych narzędzi skutecznego zmniejszania 
dystansu w poziomie rozwoju społeczno - go-
spodarczego dzielącego nasz region od śred-
niej UE.

PROGRAMY RAMOWE UE 2021-2027

Samorząd województwa będzie aktywnie 
uczestniczył w nowych inicjatywach Unii Eu-
ropejskiej. Horyzont Europa to nowy program 
w zakresie badań naukowych i innowacji, któ-
ry zastąpi program Horyzont 2020. To kluczowa 
unijna inicjatywa mająca na celu wspieranie 
badań i innowacji: od pomysłu po urynko-
wienie. Innym ambitnym programem jest 
InvestEU, który zakłada połączenie szeregu 
dostępnych obecnie programów finansowych. 
Głównym celem programu będzie wspieranie 
inwestycji i innowacji oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy.

TERYTORIALIZACJA

Realizacja Polityki Gospodarczej odbywają-
ca się za pośrednictwem aktywnego udziału 
i współpracy z jednostkami samorządu tery-
torialnego oraz partnerami zewnętrznymi: kla-
strami, IOB, przedsiębiorcami oraz uczelniami, 
wymaga określenia możliwych form wsparcia 
przy wykorzystaniu narzędzi terytorializacji, 
odpowiadających zróżnicowanym potrze-
bom poszczególnych obszarów województwa. 
Silny akcent interwencji zostanie położony 
na działania na rzecz obszarów problemo-
wych regionu przy wykorzystaniu mechani-
zmów rewitalizacji oraz ekonomii społecznej. 
Wsparcie uwzględniać będzie peryferyjne 
położenie największych ośrodków miejskich, 
słabszą konkurencyjność i niższe możliwości 
rozwojowe mniejszych ośrodków. Istotnym 
elementem terytorialnego wymiaru inter-
wencji będzie jego dopasowanie do danego 
terytorium: obszarów miejskich, wiejskich 
oraz miejsko-wiejskich. Uwzględnione zostaną 
przy tym aspekty związane z rozwojem lokal-
nej przedsiębiorczości, kształceniem zawodo-
wym, podnoszeniem dostępu do usług pu-
blicznych, animowaniem współpracy między 

sąsiadującymi JST, wzmacnianiem administra-
cji lokalnej, wsparciem infrastrukturalnym czy 
działaniami nakierowanymi na odnowę tere-
nów zdegradowanych. W umowie zawartej 
pomiędzy Rządem a Samorządem Wojewódz-
twa wskazano do realizacji przedsięwzięcia 
priorytetowe mające istotne znaczenie dla 
rozwoju kraju oraz Pomorza Zachodniego, 
wraz ze sposobem ich finansowania, organi-
zacji i realizacji. Jej zasadniczym celem jest 
zapewnienie koordynacji pomiędzy polityka-
mi i instrumentami rozwojowymi na szczeblu 
krajowym i regionalnym.

ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ 
ROZWOJU (ZFR)

Jego działalność jest ukierunkowana na za-
gwarantowanie dostępu do pakietów kom-
pleksowych usług dedykowanych lukom ryn-
kowym i potrzebom takich grup podmiotów 
jak mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
jednostki samorządu terytorialnego i admi-
nistracja publiczna, inwestorzy oraz klienci 
indywidualni. Obszary interwencji Funduszu 
są przede wszystkim pochodną ustaleń regio-
nalnych dokumentów strategicznych. Główną 
misją ZFR jest realizacja celów strategicznych 
samorządu województwa poprzez stworzenie 
stabilnej i efektywnej jednostki, która stanie 
się kluczowym uczestnikiem rynku. Tworzy 
ona powszechnie dostępne i kompleksowe in-
strumenty finansowania dedykowane polityce 
rozwojowej i odpowiadające potrzebom regio-
nu w zakresie funkcjonalnym i terytorialnym.
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Kreowaniem i wdrażaniem instrumentów fi-
nansowych ZFR zajmuje się Zachodniopomor-
ska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Celem 
spółki jest stwarzanie warunków do trwałego 
i zrównoważonego rozwoju województwa, 
w tym wspieranie lokalnej gospodarki: przed-
siębiorstw (w szczególności mikro, małych 
i średnich), sfery socjalnej, infrastruktury tech-
nicznej, integracji społecznej oraz kultury lo-
kalnej.

BUDŻET WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Rolą samorządu jest wspomaganie i moni-
torowanie rozwoju gospodarczego regionu, 
jednak warto pamiętać, iż wspieranie inicja-
tyw w tym obszarze jest zadaniem złożonym. 
Należy realizować je z dużą uwagą oraz z po-
szanowaniem wykorzystywanych do tego celu 
zasobów. Planowane działania muszą mieć 
swoje odzwierciedlenie w dokumentach 
strategicznych i planach rozwoju, jak rów-
nież w dokumencie operacyjnym jakim jest 
budżet województwa. Mając na uwadze cele 
i zadania wynikające z ustawy o samorządzie 
województwa jak również z innych aktów 
prawnych, władze województwa w oparciu 
o ograniczone środki finansowe podejmują 
stosowne starania. W ramach budżetu m.in. fi-
nansowane jest wsparcie dla procesu pozyski-
wania inwestorów zagranicznych, działań eks-
portowych, rozwoju środowisk biznesowych 
oraz instytucji otoczenia biznesu, nawiązy-
wania współpracy gospodarczej z innymi jed-
nostkami samorządu terytorialnego, a także 
aktywności w zakresie promocji materialnych 
i kulturowych walorów regionu.

 CENTRUM INICJATYW GOSPODARCZYCH

Najmłodszy stażem wydział w strukturze Urzę-
du Marszałkowskiego powstał na fundamen-
cie dawnego Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów a wzmocniony został przez biu-
ro ds. innowacyjności i inteligentnych specja-
lizacji. Dokonana konsolidacja działań zwią-
zanych z gospodarką, spowodowała, iż przed 
jednostką postawiono nowe wyzwania. Dzia-
łalność CIG oparta jest m.in. na wzmacnianiu 
współpracy biznesu ze światem nauki oraz 
stymulowaniu przedsiębiorczości. Zadaniem 
Centrum jest integracja oraz konsolidacja 

środowiska gospodarczego a także podnie-
sienie konkurencyjności zachodniopomorskiej 
gospodarki. W kanonie zadań pozostaje rów-
nież przyciąganie inwestorów, tworzenie ofert 
inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza 
regionu. CIG pozostaje miejscem pierwszego 
kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych 
biorących pod uwagę realizację inwestycji 
na Pomorzu Zachodnim. Ponadto ważną mi-
sją zespołu tworzącego Centrum jest wspiera-
nie lokalnych przedsiębiorców zainteresowa-
nych inwestycjami na rynkach zagranicznych. 
Pomoc polega na udzielaniu każdemu pod-
miotowi planującemu ekspansję na rynki ze-
wnętrzne kompleksowego i profesjonalnego 
wsparcia w działaniach eksportowych.
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