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Charakterystyka gospodarki regionalnej województwa kujawskopomorskiego
Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w środkowej części kraju. Jego
wizytówką jest bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo, które stało się podstawą rozwoju
inwestycji w przemysł spożywczy. Ponadto z uwagi na tradycje przemysłowe i dostosowane
do jego potrzeb szkolnictwo region jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji inwestycji
przemysłowych.
Do atutów województwa należą:
- położenie w centrum Polski, gdzie krzyżują się ważne szlaki transportowe, w tym linie
należące do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co ułatwia dostęp do polskich
rynków i dostawców, tak polskich, jak i zagranicznych,
- dobry dostęp do infrastruktury społecznej, w tym szczególnie do jednostek medycznych i
uzdrowiskowo-sanatoryjnych,
- bogate zaplecze naukowo – badawcze,1
- bogactwo kulturowe (liczne zabytki, wśród których na wyróżnienie zasługuje zespół
staromiejski Torunia wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO) i walory
przyrodnicze (Pojezierze Kujawskie z solankami), stwarzające podstawy dla rozwoju
usług turystycznych i związanych z ochroną zdrowia,
- wysoko rozwinięte rolnictwo, zarówno produkcja roślinna jak i produkcja zwierzęca,
stanowiące fundament rozwoju przemysłu spożywczego,
- tradycje przemysłowe, szczególnie w zakresie przemysłu chemicznego, środków
transportu i elektroniki, co stanowi czynnik ułatwiający znalezienie kontrahentów, jak i
absolwentów szkół wyższych i zawodowych o specjalizacjach potrzebnych inwestorom
przemysłowym,
- dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej,
- obecność ośrodków wspierających przepływ nowoczesnych rozwiązań z nauki do
przemysłu np. Centrum Transferu Technologii w Toruniu.
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W roku 2010 r. do najlepszych w Polsce jednostek naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zaliczyło: (Wydział Chemii i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział
Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w
Bydgoszczy.
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Informacje dodatkowe
Tabela 1. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego
Województwo kujawskopomorskie

Wyszczególnienie

Polska

Udział
procentowy

Potencjał rynkowy
PKB na mieszkańca w (zł/osoba)
Liczba ludności w (osoby)

26.801

30.873

-

2.069.083

38.167.329

5,4%

Potencjał zasobów pracy
Absolwenci szkół wyższych w
(osoby)

21.197

436.549

4,9%

Absolwenci szkół średnich w (osoby)

11.678

230.244

5,1%

435.539

8.492.588

5,1%

Liczba pracujących w (osoby)

sektor rolniczy 16%
sektor przemysłowy 31%
sektor usługowy 53%

Struktura pracujących

sektor rolniczy13%
sektor przemysłowy 31%
sektor usługowy 56%

Nakłady inwestycyjne i kapitał spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie
Nakłady inwestycyjne w (mln zł)

1.951,7

81.607,4

2,4%

Kapitał spółek w (mln zł)

2.564,4

170.997,1

1,5%

Specjale strefy ekonomiczne w województwie
-

SSE Pomorska, podstrefy: Bydgoszcz, Rypiń, Kowalewo Pomorskie, Świecie, Łysomice, Barcin,
Grudziądz
Atrakcyjność inwestycyjna

Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna ( ocena
walorów lokalizacyjnych)
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna ( ocena
efektów ekonomicznych)

Przemysł pracochłonny klasa C
Handel klasa C
Przemysł klasa C

Wyróżnione powiaty i gminy wg oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla gospodarki ogółem
Klasa A
Powiaty

Powiat m.Bydgoszcz, Powiat m.Grudziądz, Powiat m.Toruń, Powiat
m.Włocławek

Klasa B

Klasa A
Gminy**
Klasa B

Aleksandrów Kujawski (1), Barcin (3), Brodnica (1), Bydgoszcz (1), Chełmno
(1), Chełmża (1), Ciechocinek (1), Golub-Dobrzyń (1), Grudziądz (1),
Inowrocław (1), Osielsko (2), Rypin (1), Solec Kujawski (3), Świecie (3), Toruń
(1), Wąbrzeźno (1), Włocławek (1)
Białe Błota (2), Janikowo (3), Kowal (1), Kruszwica (3), Lipno (1), Mogilno (3),
Nakło nad Notecią (3), Radziejów (1), Tuchola (3)

Uwagi metodyczne:
* klasa A – najwyższa atrakcyjność, klasa B – wysoka atrakcyjność, klasa C - ponadprzeciętna atrakcyjność.
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** (1) – gmina miejska, (2) - gmina wiejska, (3) gmina miejsko-wiejska
Dane dot. PKB: dotyczą 2007 r. , informacje społeczno-demograficzne podano wg stanu na 31.12.2009,
pozostałe informacje za rok 2008, brak bardziej aktualnych informacji na dzień 9 .02.2011.

Województwo kujawsko-pomorskie dostarczyło w 2007 r. 2007 r. 4,7% produktu
krajowego brutto Polski. Liczba osób zamieszkujących województwo w roku 2009 to
2.069.083 mieszkańców co stanowi 5,4% ludności Polski. W województwie kujawskopomorskim struktura wieku w roku 2009 przedstawiała się następująco: na wiek
przedprodukcyjny przypadało 19,6% osób, produkcyjny: 64,7% i poprodukcyjny: 15,7%
(Polska analogicznie: 18,9%, 64,5% i 16,5%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 r. wyniosło 2871,29 zł, czyli 84,4% średniego
wynagrodzenia w Polsce.
Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 21 uczelni
wyższych, w których kształci się 851,33 tys. studentów, czyli 4,5 % ich ogółu w skali kraju.
Sektory strategiczne dla województwa ujęte w strategii rozwoju regionalnego to przede
wszystkim: e-gospodarka, branża teleinformatyczna, biotechnologiczna, narzędziowa,
elektroniczna, meblarska, poligraficzna, rolno-spożywcza, chemiczna, elektroniczna,
elektrotechniczna oraz elektromechaniczna.
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