Innowacyjny Przemysł
Innowacyjny przemysł jest specjalizacją zbudowaną na bazie specyfiki regionu charakteryzującego
się silną obecnością tradycyjnych sektorów gospodarki, tj. przemysłu metalowego, motoryzacyjnego,
drzewnego, meblarskiego i papierniczego. Są to przemysły tradycyjne, w których w województwie
obserwowany jest wzrost zatrudnienia i wielkości produkcji, ale wykorzystujące nowe technologie. W
sektorach tych oprócz dużych firm funkcjonujących np. na terenie K-S SSE funkcjonują również małe
i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednią wiedzę i potrzeby wykorzystywania nowych
technologii. Przedsiębiorstwa te ze względu na długoletnie tradycje regionalne na stałe wrosły w
branżowy krajobraz regionu i stanowią jedne z ważniejszych sektorów gospodarki województwa
lubuskiego.
Specjalizacja ta obejmuje rozwój w obszarze innowacyjnych (nowoczesnych) przemysłów
tradycyjnych generowany na bazie:
przemysłu motoryzacyjnego – zidentyfikowanego jako obecna kluczowa branża dla
województwa lubuskiego. Branża motoryzacyjna od lat odgrywa istotną rolę w polskiej
gospodarce, zarówno biorąc pod uwagę wartość dodaną brutto, inwestycje oraz dostępne
miejsca pracy, czy dochody ludności. Przemysł motoryzacyjny to duży sektor, dla którego
funkcjonują również liczne powiązane z branżą uzupełniające sektory, w tym: usługi finansowe
i biznesowe związane ze sprzedażą i utrzymaniem pojazdów, transport drogowy, produkcja i
sprzedaż paliw samochodowych oraz budownictwo drogowe. Sektory powiązane z branżą
motoryzacyjną to np.: działalność bankowa związana z udzielaniem kredytów samochodowych;
usługi leasingowe związane z zakupem pojazdów samochodowych; działalność

ubezpieczeniowa związana z ubezpieczeniami komunikacyjnymi czy transport drogowy.
Przemysł motoryzacyjny w województwie lubuskim reprezentują m.in. inwestorzy zagraniczni
prowadzący działalność na terenie regionu, w tym: BCC Polska (lokalizacja – Nowa Sól, kraj
pochodzenia kapitału – Francja), Jost (lokalizacja – Nowa Sól, kraj pochodzenia kapitału – Niemcy),
Gedia Poland Assembly (lokalizacja Nowa Sól, kraj pochodzenia kapitału – Niemcy), Spółka Alumetal
Poland (przedsiębiorstwo polskie z siedzibą w Nowej Soli, które powstało z połączenia w dn.
2.12.2013 spółki Alumetal Nowa Sól i Alumetal Gorzyce – woj. podkarpackie); Faurecia Gorzów Sp. z
o.o. (lokalizacja – Gorzów Wlkp., kraj pochodzenia kapitału – Francja); Volkswagen Poznań S.A.
(lokalizacja – Gorzów Wlkp., kraj pochodzenia kapitału – Niemcy)
przemysłu metalowego obejmującego przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem maszyn,
urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawanych – obszar
zidentyfikowany jako obecna kluczowa branża dla województwa lubuskiego. Przemysł
metalowy to bardzo duży sektor skoncentrowany w wielu miastach i regionach europejskich,
zdominowany przez małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w charakterze
poddostawców dla różnych dziedzin przemysłu takich jak np.: przemysł motoryzacyjny,
lotniczy, maszynowy, transportowy, budowlany czy energetyczny. Znaczny wpływ na rozwój
tego sektora w Polsce mają inwestycje koncernów międzynarodowych funkcjonujących w
ramach podsektora maszynowego, obejmujące takie firmy, jak: BSH (Bosh), Samsung, LG,
Electrolux, Timken, Alstom. Według danych GUS w 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było
około 69 tys. przedsiębiorstw branży metalowej, z czego na terenie województwa lubuskiego
działalność prowadziło ponad 1700 przedsiębiorstw, przy czym w ostatnich 4 latach nastąpił
wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w tym obszarze. Przemysł metalowy
w województwie lubuskim reprezentują m.in.: FMD „GOMAD” Sp. z o.o., AE Group Polska,
Gotech, Holding – ZREMB Gorzów S.A.
przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego – stanowiących istotne branże
przemysłowe województwa lubuskiego. Przemysł drzewny oraz produkcja mebli to branże,
które w przeszłości były zaliczane do dobrze rozwiniętych działów przemysłu województwa
lubuskiego. W ostatnim okresie nieco zmalał potencjał ekonomiczny tego obszaru w regionie.
Branżę tę należy jednak traktować jako istotną ze względu na równoważenie rozwoju regionu –
obszarów wiejskich i miejskich, a w szczególności zatrudniania mieszkańców mniejszych
miejscowości i wsi. Według danych GUS w 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było: ponad
36 tys. przedsiębiorstw branży produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z czego na terenie
województwa lubuskiego działalność prowadziło 1,2 tys. przedsiębiorstw, około 5,6 tys.
przedsiębiorstw branży produkcja wyrobów papieru i wyrobów z papieru, z czego na terenie
województwa lubuskiego działalność prowadziło 119 przedsiębiorstw, ponad 27,3 tys.
przedsiębiorstw branży produkcja mebli, z czego na terenie województwa lubuskiego
działalność prowadziło ponad 663 przedsiębiorstwa. Sektory te w województwie lubuskim
reprezentują np.: Lamix w Witnicy, Hanke Tissue oraz Arctic Paper w Kostrzynie, Lubuskie
Fabryki Mebli S. A. w Świebodzinie, JARMEL Fabryka Mebli w Zielonej Górze,
przemysłu wydobywczego – potencjał zidentyfikowany jako obszar strategiczny dla
województwa lubuskiego, dający szansę na rozwój w przyszłości; Złoża surowców, szczególnie
węgla brunatnego, znajdują się w okolicach gmin: Gubin, Lubsko i Brody. Oprócz planowanego
wydobycia tego surowca planowana jest również budowa elektrowni wykorzystującej
wydobywany węgiel. „Ochrona złóż o charakterze strategicznym (…), jest jednym z elementów
zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju, ujętym w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowywania Kraju 2030”. KPZK 2030 zakłada również powstanie w okolicach Gubina
elektrowni o mocy powyżej 800 MW.
Potencjał obszaru specjalizacji:

Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny jako inteligentna specjalizacja województwa
lubuskiego znajduje swoje korzenie w zidentyfikowanych w ramach przeprowadzonych badań
potencjałach rozwojowych regionu. Potencjał tego obszaru specjalizacji tworzą już obecnie bądź
będą tworzyć w przyszłości:
przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego, głównie przedsiębiorstwa wspomagające ten
sektor, w ramach których zidentyfikowano najwyższy poziom zatrudnienia w województwie
lubuskim;
przedsiębiorstwa sektora metalowego, których obecność i rozwój w województwie lubuskim
uwarunkowana jest wieloletnimi tradycjami regionu. W województwie lubuskim przemysł
metalowy był zawsze ważną częścią potencjału gospodarczego, a jego aktualny potencjał jest
nadal istotny;
przedsiębiorstwa sektora drzewnego, meblarskiego oraz papierniczego również o znacznym
potencjale zatrudnieniowych, podobnie jak poprzednie dwie branże identyfikowane jako
kluczowe obszary specjalizacji gospodarczej województwa przedsiębiorstwa sektora
wydobywczego stanowiące strategiczny obszar dla województwa lubuskiego o dużym
potencjale rozwojowym w przyszłości;
potencjał przyrodniczy regionu – lubuskie to region o znacznych walorach przyrodniczych, ale
dotychczas mało eksponowanych i wykorzystywanych; uśpiony potencjał regionu, świadczący
jednak o specyfice i postrzeganiu województwa jako regionu lesistego niejako
predystynowanego do rozwoju produkcji w obszarze np. produkcji papieru;
rozwijające się klastry np. Lubuski Klaster Metalowy w Gorzowie Wlkp. – jedyny jak na razie
klaster zakwalifikowany do badania PARP – Benchmarking klastrów w Polsce, profil lubuskich
uczelni – potencjał rokujący na rozwój w przyszłości na bazie np. Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz PWZ w Gorzowie Wlkp.
Uzasadnienie wyboru:
Zgodność zaproponowanego obszaru inteligentnej specjalizacji ze zidentyfikowanymi
potencjałami regionu oraz priorytetowymi kierunkami rozwoju w Polsce i na świecie;
potencjał firm sektora motoryzacyjnego intensywnie prowadzących działalność np. na terenie
K-SSSE;
potencjał firm sektora metalowego – branży z dużymi tradycjami funkcjonowania na terenie
województwa lubuskiego;
potencjał firm sektora drzewnego, meblarskiego i papierniczego, które rozpatrywane wspólnie
charakteryzują się znacznym potencjałem zatrudnieniowym w regionie;
posiadany potencjał przyrodniczy predestynujący województwo lubuskie do rozwoju
w obszarze np. przemysłu drzewnego czy papierniczego;
zgodność zaproponowanego obszaru specjalizacji z obserwowanymi w krajach
wysokorozwiniętych tendencjami wzmacniania pozycji i znaczenia małych i średnich
przedsiębiorstw, szczególnie istotnych np. w przypadku przemysłu metalowego;
dynamicznie rosnący popyt na innowacyjne produkty i usługi w zaproponowanym obszarze na
całym świecie – duży potencjał rozwojowy poszczególnych sektorów obszaru specjalizacji;
bliskie powiązanie zaproponowanego obszaru specjalizacji ze specjalizacją Zielona
Gospodarka, pozwalające na tworzenie łańcuchów wartości i generowanie wartości dodanej
pomiędzy tymi specjalizacjami np. branża metalowa może być istotnym ogniwem w łańcuchu
wartości w stosunku do takich branż, jak rolnictwo, technologie środowiskowe, a także
gospodarka odpadami;
rozwijające się zaplecze instytucjonalne, wspierające tę branżę np. dla branży metalowej –
Uniwersytet Zielonogórski oraz PWSZ w Gorzowie Wlkp.
Oczekiwane efekty gospodarcze:

rozwój firm obszaru specjalizacji;
tworzenie nowych innowacyjnych firm technologicznych i usługowych również na bazie małych
i średnich przedsiębiorstw z dużymi tradycjami funkcjonowania na terenie województwa;
zwiększenie efektywności i wydajności firm obszaru specjalizacji, także poprzez wzrost
eksportu oraz importu nowych innowacyjnych rozwiązań;
ukierunkowanie rozwoju na odbiorców krajowych i zagranicznych; wzrost znaczenia pozycji
lokalnych przedsiębiorstw;
wzmacnianie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego w obszarze specjalizacji;
nowe powiązania w ramach specjalizacji np. współpraca sektora metalowego ze wszystkimi
wskazanymi gałęziami przemysłu;
rozwój współpracy pomiędzy sferą nauki, badawczo-rozwojową oraz sektorem przedsiębiorstw;
Planowane efekty innowacyjne:
akceptacja postaw proinnowacyjnych, wzrost zainteresowania sprzedażą nowych lub istotnie
ulepszonych produktów/usług wprowadzanych na rynek, nowymi rozwiązaniami zarówno w
obszarze technologii i usług medycznych, jak i w odniesieniu do firm sektora rolnospożywczego oraz firm wspomagających rozwój specjalizacji, szczególnie w obszarze
technologii informatycznych;
rosnący udział firm województwa lubuskiego w grupie liderów zarówno na rynkach lokalnym
i regionalnym, jak i rynkach zagranicznych;
wzrost poziomu zaawansowania technologicznego badanych firm;
wzrost poziomu zaangażowania w działalność w układzie międzynarodowym;
wzrost zainteresowania współpracą pomiędzy firmami obszaru specjalizacji a sferą nauki i
instytucjami otoczenia biznesu.

