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1.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI REGIONALNEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

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.
1

W roku 2010 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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Zbiorczą charakterystykę województwa zawiera tabela 1.
Tabela 1. Ogólna charakterystyka gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego
Województwo
kujawskopomorskie

Wyszczególnienie

Udział procentowy
województwa w
wielkości krajowej

Polska

Potencjał rynkowy
PKB per capita w 2008 r. (zł/osobę)
Liczba ludności w 2010 r. (osoby)

28 926

33 462

2 069 543

38 200 037

5,4%

21 860

474 552

4,6%

18 396

312355

5,9%

803 000

15 961 000

5,0%

-

Potencjał zasobów pracy
Absolwenci szkół wyższych w 2010
r. (osoby)
Absolwenci szkół średnich w 2010 r.
(osoby)
Liczba pracujących w 2010 r.
(osoby)

Sektor rolniczy 13,6%
Sektor przemysłowy 32,1%
Sektor usługowy 54,3%

Struktura pracujących w 2010 r.

Sektor rolniczy 12,8%
Sektor przemysłowy 30,2%
Sektor usługowy 56,9%

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach i kapitał podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w
województwie
Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w 2009 r. (mln
zł)
Kapitał podstawowy podmiotów z
kapitałem zagranicznym w 2009 r.
(mln zł)

1 750,4

66 884,5

2,6%

2 811,5

179 877,8

1,6%

Specjalne strefy ekonomiczne w województwie
-

SSE Pomorska, podstrefy: gm. Barcin, gm. Kowalewo Pomorskie, gm. Łysomice, gm. Świecie, m.
Bydgoszcz, m. Grudziądz, m. Rypin, m. Toruń
Wyróżniające oceny PAI _2 i RAI (klasa A, B i C)

Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI_2
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna RAI

Handel klasa C
Gospodarka narodowa klasa C
Przemysł klasa C
Handel klasa C

Wyróżnione powiaty i gminy wg PAI1_GN
Powiaty

Gminy

Klasa A

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

Klasa B
Klasa A

Aleksandrów Kujawski (1), Barcin (3), Brodnica (1), Bydgoszcz (1), Chełmno
(1), Chełmża (1), Ciechocinek (1), Golub-Dobrzyń (1), Grudziądz (1),
Inowrocław (1), Kowal (1), Osielsko (2), Rypin (1), Solec Kujawski (3), Świecie
(3), Toruń (1), Wąbrzeźno (1), Włocławek (1)
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Białe Błota (2), Janikowo (3), Kruszwica (3), Lipno (1), Mogilno (3), Nakło nad
Notecią (3), Pakość (3), Radziejów (1), Tuchola (3)
Uwaga: (1) - gmina miejska, (2) - gmina wiejska, (3) - gmina miejsko-wiejska.
Klasa B

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl oraz
wyników badania naukowego pt. Atrakcyjność inwestycyjna regionów, jako uwarunkowanie
przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej,
SGH, KNoP, Instytut Przedsiębiorstwa, Warszawa 2011.
Województwo kujawsko-pomorskie dostarczyło w 2008r. 4,7% produktu krajowego
brutto Polski. W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło to 28926zł, przy średniej dla
Polski 33462zł. Wynik ten plasuje województwo na 8 miejscu w kraju. Dynamika wzrostu
PKB w województwie w latach 2003-2008 wyniosła 146%, przy średniej dla Polski równej
158%.
W porównaniu do całego kraju, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się
stosunkowo niskim udziałem sektora usług 54,3% podczas gdy na sektor rolniczy i
przemysłowy przypada 13,6% i 32,1% pracujących (GUS, BDL 2010).
Liczba osób zamieszkujących województwo w roku 2010 to 2 069 543 mieszkańców, co
stanowiło 5,4% ludności Polski. W województwie kujawsko-pomorskim struktura wieku w
roku 2010 przedstawiała się następująco: na wiek przedprodukcyjny przypadało 19,3% osób,
produkcyjny: 64,6% i poprodukcyjny: 16,0% (Polska analogicznie: 18,7%, 64,4% i 16,9%).
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie była równa w sierpniu 2011 r. 9,2%, dla
porównania w Polsce - 11,6%.2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w sierpniu 2011 wyniosło 4 728 zł, czyli 143,2% średniego wynagrodzenia w
Polsce.
Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 21 uczelni
wyższych, w których kształci się 84 551 osób, czyli 4,7% studentów w skali kraju. W
województwie do szkół zasadniczych uczęszcza 19,7% uczniów województwa, natomiast do
techników 43,7%.
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.
Preferencyjne

warunki

prowadzenia

działalności

gospodarczej

występują

w

województwie m.in. w Pomorskiej SSE, podstrefy: gm. Barcin, gm. Kowalewo Pomorskie,
gm. Łysomice, gm. Świecie, m. Bydgoszcz, m. Grudziądz, m. Rypin, m. Toruń.
2

Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (stan w końcu sierpnia 2011 r.)
GUS.
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Syntetyczną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej powiatów i gmin województwa kujawskopomorskiego zawierają rys. 1 i 2.
Rysunek 1. Zróżnicowanie przestrzenne potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej
powiatów woj. kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem najbardziej atrakcyjnych
sekcji

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 2. Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna gmin województwa kujawskopomorskiego

Źródło: opracowanie własne.
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