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WSTĘP
Kiedy w 1886 roku Carl Benz patentował swój trzykołowy pojazd z silnikiem
spalinowym i elektrycznym zapłonem, mało kto mógł się spodziewać, że jego
wynalazek w kolejnych dekadach drastycznie i, wydaje się, nieodwracalnie zmieni
sposób w jaki ludzkość organizuje transport, buduje miasta czy prowadzi wojny.
Zapewne równie niewiele osób w tamtym momencie zdawało sobie sprawę, że
tworzone są podwaliny pod zupełnie nowy sektor przemysłowy, który w drugiej
dekadzie XXI wieku będzie dawał zatrudnienie milionom osób na całym świecie. W
ciągu niespełna 150 lat motoryzacja stała się jednym z najbardziej istotnych
elementów globalnej gospodarki odpowiadającym nie tylko za olbrzymią wartość
sprzedaży, ale przede wszystkim za potężny wkład w innowacje oraz kwestie
społeczne, ze względu na generowany poziom zatrudnienia.
Tak

jak

motoryzacja

zmieniła

świat,

tak

dziś

świat

zmienia

motoryzację.

Postępujące zmiany klimatyczne wymuszają przejście na zasilanie elektryczne,
rozwój

sztucznej

inteligencji

przeciera

drogę

pojazdom

autonomicznym,

elastyczne formy finansowania w połączeniu z nowym podejściem rozwiniętych
społeczeństw do własności umożliwiają leasing konsumencki i car sharing. Do tego
dochodzi COVID-19 i zupełnie nieprzewidywalne zmiany, jakie pandemia może
przynieść pod kątem np. transportu publicznego. To wszystko ma kluczowe
znaczenie dla firm działających w sektorze motoryzacyjnym – warunkuje przyszłe
poziomy

sprzedaży,

ukierunkowuje

działania

inwestycyjne,

modeluje

nowe

produkty.
W niniejszym raporcie przyglądamy się tym trendom. Robimy to oczywiście przez
pryzmat polskiej motoryzacji, ale też bliżej przyglądamy się Pomorzu, gdzie wbrew
pozorom już dziś dzieje się bardzo dużo w zakresie rozwoju sektora, a wraz z
rozwojem nowych trendów dziać się może jeszcze więcej. Znaczącą część naszej
publikacji poświęcamy bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, gdyż to one
właśnie stanowią siłę napędową polskiego sektora automotive.
Życzymy Państwu ciekawej lektury.
Zespół Invest in Pomerania
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Motoryzacja od lat rozwijała się na Pomorzu
niejako w cieniu sektorów tradycyjnych,
takich jak branża stoczniowa czy
logistyczna. Niemniej, w kontekście
elektromobilności i pojazdów
autonomicznych, sytuacja ta będzie się
dynamicznie zmieniać. Pomorze posiada
wszelkie atuty, aby stać się istotnym
dostawcą produktów i usług dla motoryzacji
XXI wieku.
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego

Elektomobilność, autonomous-driving czy rozwiązania
wodorowe to przyszłość szeroko pojętego przemysłu
motoryzacyjnego, który od dawna jest filarem gospodarczym
Polski. Zmiany, które obserwujemy w tej branży w ostatnich
latach dają szansę na dalsze umacnianie pozycji Polski w
międzynarodowym łańcuchu wartości. Pojawienie się
całkiem nowych, wielkich graczy na tym rynku otwiera też
nowe możliwości przed regionami kraju dotychczas
tradycyjnie niezwiązanymi z przemysłem samochodowym
Jestem przekonany, że inwestycje takich firm jak Aptiv czy
Northvolt to dopiero początek i zwiastun silnej obecności tych
nowoczesnych branż w północnej Polsce. Mam nadzieję, że
współpraca między innymi Politechniki Gdańskiej z
inwestorami zagranicznymi przyczyni się do transferu
technologii oraz rozwoju kadr i doprowadzi do powstania
kolejnych centrów B+R w branżach przyszłości.

Marcin Fabianowicz, Dyrektor Centrum Inwestycji w
Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu
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02.
RYNEK AUTOMOTIVE W
POLSCE I NA POMORZU
Polska od lat jest jednym z największych europejskich producentów dla
branży

motoryzacyjnej.

dynamicznie

Ze

rozbudowywaną

względu

na

nadmorskie

infrastrukturę

portową

położenie

i

województwo

pomorskie posiada ogromny potencjał rozwojowy.
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SEKTOR MOTORYZACYJNY
W POLSCE

29,7
WARTOŚĆ EKSPORTU W

NAJWIĘKSI PRODUCENCI

2020 ROKU [MLD USD] [1]

SAMOCHODÓW W POLSCE

Polska jest jednym z największych producentów samochodów i części samochodowych
w Europie [2]. Mimo trudnej sytuacji branży
motoryzacyjnej

spowodowanej

pandemią

COVID-19, Polska odnotowała tylko niewielki
spadek eksportu towarów z tego sektora w
2020 roku, głównie za sprawą znacznego
zwiększenia eksportu baterii litowo-jonowych.
Branża motoryzacyjna zapewnia ponad pół
miliona miejsc pracy, z czego ponad 213 tysięcy

509 TYS.
LICZBA OSÓB
ZATRUDNIONYCH
W SEKTORZE
MOTORYZACYJNYM

to stanowiska związane z produkcją [3].

13%

10.5%

7.4%

W 2019 sektor
motoryzacyjny odpowiadał
za 13% całkowitego
eksportu towarów [4]

Sektor motoryzacyjny
odpowiada za 10,5%
sprzedaży pośród
całej produkcji
przemysłowej [5]

Producenci sektora
motoryzacyjnego
zapewniają miejsca pracy na
poziomie 7,4% całego
przemysłu [6]
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WOJEWÓDZTWO
POMORSKIE

Polska jako członek Unii Europejskiej gwarantuje nieograniczony dostęp do
jednego z największych rynków na świecie. Jednocześnie, w porównaniu do
krajów Europy Zachodniej, Polska wciąż oferuje niższe koszty operacyjne
zachowując jednocześnie wysokie standardy pracy.
Województwo pomorskie zlokalizowane jest w północnej części Polski u
wybrzeży Morza Bałtyckiego. Pod względem dynamiki wzrostu PKB, Pomorze
jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w kraju. W 2018 roku
mogliśmy zaobserwować 7-procentową dynamikę wzrostu PKB, co daje jeden z
najlepszych wyników na tle innych polskich województw [7]. Dwa największe
miasta w województwie pomorskim (Gdańsk i Gdynia) posiadają porty morskie,
które aktywnie wspierają rozwój branży przemysłowej nie tylko w Polsce, ale i w
całej Europie Środkowo Wschodniej.
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SEKTOR MOTORYZACYJNY NA
POMORZU
KLUCZOWE FIRMY W REGIONIE:

21 300

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH
W SEKTORZE AUTOMOTIVE NA POMORZU [8]
PRODUKTY WYTWARZANE W REGIONIE:

Baterie litowe do
samochodów
elektrycznych

Ładowarki do
samochodów
elektrycznych

Rozwiązania
technologiczne, kamery
i komputery do jazdy
autonomicznej

Ciężarówki i
autobusy
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HISTORIA SEKTORA
AUTOMOTIVE NA POMORZU
1871

A.P. MUSCATE GMBH

A.P. MUSCATE GMBH
Otworzenie przez Willego Muscate

1945

zakładu produkującego maszyny

Przejęcie przez polskie władze

rolnicze w Tczewie

zakładu A.P.Muscate GmbH i
przyjęcie nazwy Przedsiębiorstwo

1948

Państwowe Traktorów i Maszyn

FEDERAL MOGUL
powstanie Państwowej Fabryki

Rolniczych

Panewek w Gdańsku (późniejszej

A.P. MUSCATE GMBH

FEDERAL-MOGUL BIMET SA)

1958

Włączenie tczewskiego zakładu w

1968

struktury organizacyjne przemysłu

FPS POLMO
Tczewska firma produkcyjna

motoryzacyjnego

weszła w skład Zjednoczenia

KAPENA

Przemysłu Motoryzacyjnego Polmo,

1968

przyjmując nazwę Fabryka

Uruchomienie Komunalnego

Przekładni Samochodowych FPS

Przedsiębiorstwa Naprawy

POLMO

Autobusów, zwanego potocznie
Kapena w Słupsku

APTIV

1992

SCANIA KAPENA S.A.
Powstanie spółki Scania Kapena

1995

S.A. w Słupsku

Powstanie zakładu Aptiv
w Gdańsku

1998

EATON
Włączenie fabryki w Tczewie w

FEDERAL MOGUL
Sprzedanie akcji przedsiębiorstwa
amerykańskiej firmie Federal-

1998

skład przedsiębiorstwa Eaton
Corporation" i przyjęcie nazwy
Eaton Truck Components SA

Mogul Corporation przez spółkę
pracowniczą Invest Bimet, banki i
pracowników
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1999

GARDNER

AQ WIRING SYSTEMS
Założenie firmy o wcześniejszej

2001

nazwie Gerdins Cable Systems oraz
rozpoczęcie produkcji

Założenie firmy w Tczewie na
terenie Eaton Track

2003

SCANIA

Wykupienie przez Scania CV akcji

2005

Scanii Kapeny od Kapeny SA Scania

Pokazanie prototypu piętrowego

staje się wyłącznym właścicielem

autobusu w Södertälje w Szwecji

firmy

wyprodukowanego w Słupskiej
Scanii

AQ WIRING SYSTEMS

SCANIA

2016

NIPPON SEIKI EUROPE
Założenie centrum inżynieryjnego w

2016

Gdańsku

Przejęcie firmy przez AQ Group

2018

APTIV

NORTHVOLT
Uruchomienie zakładu

2018

produkcyjnego Northvolt

Zainstalowanie nowej technologii

w Gdańsku

oraz dostosowanie infrastruktury
zakładu m.in. na potrzeby produkcji

2021

kamer do samochodów

Zapowiedź rozbudowy gdańskiej

autonomicznych

NORTHVOLT

INTEL
siedziby firmy i realizację

2021

projektów dotyczących m.in.
sztucznej inteligencji, uczenia

Zapowiedź nowej inwestycji w

maszynowego czy pojazdów

Gdańsku o wartości 200 mln $

autonomicznych
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BADANIE POMORSKICH FIRM Z
BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Koncentrując się na tym, by nasz raport o sektorze automotive na Pomorzu
zawierał jak najwięcej aktualnych informacji, poprosiliśmy kilkanaście kluczowych
firm z branży o udzielenie nam odpowiedzi na zestaw pytań dotyczących ich
działalności. Badanie zostało przeprowadzone w I kwartale 2021 roku. Odpowiedzi
na pytania z ankiety prezentowane są w poszczególnych rozdziałach niniejszego
raportu.
Przeprowadzając badanie chcieliśmy sprawdzić, jak firmy w regionie oceniają
potencjał województwa pomorskiego w zakresie rozwoju sektora motoryzacyjnego,
jakie dostrzegają zalety ze swojej obecności w regionie oraz jakie wiążą się z tym
wyzwania.

58%

Mocną stroną regionu wskazywaną przez ankietowane firmy jest
dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników. Był to jeden z
głównych czynników decydujących o wyborze lokalizacji inwestycji
- wskazało go 58% firm. Tak samo ceniona jest wysoka jakość życia
na Pomorzu, która ułatwia decyzję o relokacji wysokiej klasy
specjalistów.

Połowa badanych firm jako atut Pomorza wymieniła jego
położenie i możliwości logistyczne. Jednym z aspektów
decydujących o wyborze lokalizacji na Pomorzu była bliskość
klientów lub poddostawców. Ankietowani wskazali również na
korzyści płynące z nadmorskiej lokalizacji i rozwiniętej
infrastruktury.

50%

Główne wyzwania działalności na Pomorzu, jakie wskazywały firmy, to niewielka
liczba zakładów z branży motoryzacyjnej w regionie, transfery pracowników
produkcyjnych do branży turystycznej w okresie letnim, ograniczona siatka
połączeń lotniczych, a także wciąż mało rozpoznawalna marka regionu na arenie
międzynarodowej. W przypadku niektórych firm wystąpił również problem z
dostępnością pracowników.

Ponad połowa badanych firm rozważa nowe inwestycje na Pomorzu, w tym
rozbudowę mocy produkcyjnych a także inwestycje w działalność R&D.

77%

3/4 ankietowanych firm wskazało na potrzebę utworzenia klastra
automotive na Pomorzu. Ankietowani zauważają, że zacieśnienie
współpracy między firmami, instytucjami i uczelniami mogłoby
pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora motoryzacyjnego na
Pomorzu, a w szczególności zwiększyć szanse na nowe inwestycje.
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03.
EDUKACJA
Pomorskie

uczelnie

zapewniają

stały

dostęp

do

wysoko

wykwa-

lifikowanych specjalistów dla kluczowych sektorów gospodarki regionu.
Pod kątem potrzeb sektora motoryzacyjnego szczególnie istotna jest
Politechnika Gdańska oraz system szkolnictwa zawodowego, które
przygotowują przyszłą kadrę pracowników dla tego sektora.
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SZKOLNICTWO
WYŻSZE NA
POMORZU
Na system kształcenia wyższego na Pomorzu
składają się obecnie 24 uczelnie oraz 80,5 tysiąca
studentów, z czego niemal 21 tysięcy zasiliło lokalny
rynek pracy w 2020 roku [1].

80,5
TYS.

21
TYS.

LICZBA STUDENTÓW
UCZELNI WYŻSZYCH
W REGIONIE
LICZBA ABSOLWENTÓW
UCZELNI WYŻSZYCH W
2020 ROKU

Na 9 uczelniach w regionie realizuje się kierunki
powiązane z sektorem motoryzacyjnym, wśród
których prym wiodą uczelnie z Trójmiasta, w tym
wskazana wcześniej, jedna z najlepszych uczelni
technicznych w Polsce – Politechnika Gdańska.

61%

Ponad 3/5 ankietowanych przez nas
firm z sektora motoryzacyjnego
współpracuje
lub
zamierza
współpracować z uczelniami, np.
organizując studenckie praktyki i
staże,
korzystając
z
ekspertyz
akademickich specjalistów, prowadząc wspólne projekty badawcze,
czy też będąc partnerem organizacji
studenckich.
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Akademia Pomorska (Słupsk)

Akademia Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte

Uniwersytet Morski
Wyższa Szkoła
Administracji i Biznesu
im. E. Kwiatkowskiego

GDYNIA
Liczba studentów na
kierunkach związanych z
sektorem automotive.
Wielkość punktu odpowiada
liczbie studentów.

SOPOT
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański

GDAŃSK

Wyższa Szkoła Bankowa
Politechnika Gdańska
Gdańska Szkoła Wyższa

TALENT POOL W
SEKTORZE AUTOMOTIVE

16 000
STUDENTÓW OGÓŁEM

3 500

ABSOLWENTÓW ROCZNIE

16 KIERUNKÓW NA 9 UCZELNIACH:
Automatyka i robotyka

Mechanika i budowa maszyn

Elektronika i telekomunikacja

Mechatronika

Elektrotechnika

Nanotechnologia

Fizyka techniczna

Technologia chemiczna

Informatyka

Technologie kosmiczne i satelitarne

Informatyka i ekonometria

Transport

Inżynieria materiałowa

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Logistyka

Zarządzanie inżynierskie
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SZKOLNICTWO
ZAWODOWE W POLSCE
Wraz ze wzrostem zainteresowania kształceniem ogólnym w Polsce w
latach 90-tych ubiegłego wieku, które dawało możliwości kontynuowania
edukacji na uczelniach wyższych, znacząco spadła liczba uczniów
podejmujących naukę w szkołach zawodowych.
W ostatnich latach podjęto szereg reform modelu kształcenia zawodowego,
by uczynić go bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych kandydatów oraz
dopasować do wymagań rynku pracy i przedsiębiorców. Obecnie w Polsce w
systemie szkolnictwa zawodowego kształci się około 831,5 tysiąca uczniów
[2].

ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM
NOWA KLASYFIKACJA
ZAWODÓW

2012
2016

Modyfikacja klasyfikacji
zawodowych z uwzględnieniem
podziału zawodów na kwalifikacje
oddzielnie potwierdzane w
procesie kształcenia.

Zarządy Specjalnych Stref
Ekonomicznych deklarują
współpracę z MEN w celu
podwyższenia jakości szkolnictwa
zawodowego.

Określenie nowej podstawy
programowej dla kształcenia
zawodowego.

REFROMA SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO

Ponad 1000 pracodawców i
przedstawicieli branż uczestniczy
w przygotowywaniu zmian
programowych.

2018

GUS przygotowuje narzędzie do
monitorowania zapotrzebowania
na absolwentów szkół
zawodowych.

Zwiększona subwencja dla
szkolnictwa zawodowego.
Wprowadzenie staży uczniowskich
i obowiązkowych staży dla
nauczycieli.
Możliwość realizacji przez szkoły
krótkich kursów.
Obowiązkowe doradztwo
zawodowe w szkołach.
Tworzenie klas patronackich.
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DIALOG Z
INTERESARIUSZAMI

2019

SZKOŁY BRANŻOWE
Uelastycznienie struktury
szkolnictwa i zapewnienie
dostępu do dalszego kształcenia
poprzez wprowadzenie
branżowej szkoły I i II stopnia.
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EDUKACJA ZAWODOWA
DLA REGIONU
Istotnym wsparciem dla systemowych zmian w szkolnictwie zawodowym są
projekty samorządowe. W przypadku województwa pomorskiego taką
inicjatywą było przedsięwzięcie strategiczne zainicjowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego pt. „Kształtowanie sieci szkół
zawodowych w regionie”. Działania te – w ramach realizowanej przez
samorząd województwa regionalnej polityki edukacyjnej w obszarze
szkolnictwa zawodowego – wsparły pomorskie szkoły zawodowe zgodnie z
potrzebami kluczowych branż dla regionu (w tym: w transporcie, logistyce i
motoryzacji).

REGION ZAWODOWCÓW
Przedsięwzięcie strategiczne, realizowane w minionej perspektywie finansowej (tj. RPO
WP 2014-2020), o łącznej wartości ponad 380 mln złotych (z czego ponad 300 mln
złotych dofinansowania unijnego). W ramach przedsięwzięcia kierowano działania do:
uczniów (staże, praktyki, stypendia, wizyty studyjne u pracodawców, pozaszkolne
formy kształ-cenia zawodowego, konkursy),
nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (staże u pracodawców, doskonalenie zawodowe, np. studia podyplomowe),
szkół (doposażenie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne, rozbudowa infrastrukturalna szkół).
Zastosowano innowacyjny w skali kraju dialog edukacyjny, uwzględniający głos i
potrzeby głównych interesariuszy. W najnowszej perspektywie finansowej przewiduje się
kontynuację przedsięwzięcia wraz z aktualizacją kluczowych branż dla edukacji
zawodowej w regionie.
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REGIONALNY TALENT
POOL - SZKOLNICTWO
ZAWODOWE
W województwie pomorskim kształci się obecnie nieco ponad 61 tysięcy
uczniów w szkołach zawodowych (nie wliczając szkół policealnych), z czego
połowa z nich w zawodach wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej [3].
Około 3 000 uczniów rocznie uzyskuje kwalifikacje zawodowe przydatne w
sektorze motoryzacyjnym (dane za rok 2020).
Niemal 2/5 ankietowanych przez nas firm współpracuje,
bądź zamierza podjąć współpracę ze szkołami średnimi w
zakresie organizacji praktyk lub staży dla lokalnej
młodzieży.

39%

61

30,2
TYS.

TYS./R

Uczniowie kształcący się
w szkołach zawodowych
w regionie

Uczniowie kształcący się w
kompetencjach przydatnych
w branży automotive

Zdanych egzaminów
potwierdzających kompetencje w branży automotive

TYS.

3

Kształcenie kompetencji przydatnych w branży motoryzacyjnej
nie jest rozłożone równomiernie
w całym regionie. Dominującymi
ośrodkami kształcącymi w tym
kierunku jest Trójmiasto i powiaty
sąsiadujące: wejherowski i kartuski. Ważnymi ośrodkami są
także: miasto Słupsk na zachodzie
regionu oraz powiaty chojnicki i
starogardzki na południu.
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POTENCJAŁ DLA SEKTORA AUTOMOTIVE
W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM*

6,9
TYS.

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA
Technik informatyk
Technik programista

BRANŻA MOTORYZACYJNA

Technik teleinformatyk

Blacharz samochodowy

5
TYS.

Elektromechanik pojazdów
samochodowych
Lakiernik samochodowy
Mechanik motocyklowy
Mechanik pojazdów

4,5
TYS.

BRANŻA SPEDYCYJNO-

samochodowych

LOGISTYCZNA

Technik pojazdów samochodowych

Magazynier-logistyk
Technik logistyk
Technik spedytor

3,2
TYS.

BRANŻA HANDLOWA
Sprzedawca
Technik handlowiec

BRANŻA ELEKTRONICZNO-

3
TYS.

MECHATRONICZNA
Elektronik
Mechatronik
Technik automatyk

BRANŻA

Technik elektronik
Technik mechatronik

2,5
TYS.

ELEKTROENERGETYCZNA
Elektromechanik
Elektryk

BRANŻA MECHANICZNA

2

TYS.

Technik elektryk

Blacharz
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Ślusarz
Technik mechanik
*Liczba uczniów kształcących
się w danej branży w regionie.
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04.
RYNEK PRACY
W tym rozdziale we współpracy z firmą Randstad przedstawiamy wyniki
badań

dostępność

pracowników

i

stawki

płac

obowiązujące

na

pomorskim rynku pracy. Firma Randstad jest liderem branży HR w
Polsce. Na polskim rynku działa już od ponad 20 lat, świadcząc usługi w
zakresie rekrutacji.
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POMORSKI RYNEK PRACY
Pomorze

oferuje

liczne

miejsce

pracy

dla

wykwalifikowanych

specjalistów w sektorze automotive. Znaczenie regionu podkreślają
wyniki badania firmy rekrutacyjnej Antal pt. "Aktywność specjalistów i
menedżerów na rynku pracy", które wymieniło Trójmiasto jako drugą
najbardziej atrakcyjną aglomerację pod kątem relokacji [1]. Na podstawie
danych

dostarczonych

przez

międzynarodową

firmę

rekrutacyjną

Randstad, w tej części rozdziału przedstawimy charakterystykę rynku
pracy na Pomorzu pod kątem potrzeb sektora motoryzacyjnego.
Poniżej prezentujemy miesięczne wynagrodzenia w sektorze na Pomorzu
(zakres płac min-max). Są to wartości brutto, które nie uwzględniają
dodatkowych składek ponoszonych przez pracodawcę.

ZAROBKI: STANOWISKA PODSTAWOWE
Pracownik montażu (z zapleczem technicznym)

3 200 – 3 850 PLN

Pracownik montażu (bez doświadczenia)

2 800 – 3 100 PLN

Spawacz

3 800 – 4 800 PLN

Pakowacz

2 850 – 3 000 PLN

Elektryk (z kwalifikacjami)

3 800 – 4 500 PLN

Pracownik produkcyjny (bez kwalifikacji)

2 800 – 3 100 PLN

Magazynier (z uprawnieniami)

3 200 – 3 850 PLN

Operator maszyn

3 400 – 4 000 PLN

ZAROBKI: STANOWISKA WSPOMAGAJĄCE
Category Manager

10 000 - 15 000 PLN

Specjalista ds. zakupów

5 000 - 8 000 PLN

Specjalista ds. logistyki

5 000 - 7 500 PLN

Kontroler finansowy
Księgowy
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8 500 - 12 000 PLN
5 000 - 8 500 PLN
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ZAROBKI: STANOWISKA INŻYNIERYJNE*
Konstruktor

4 500 - 8 000 PLN

Inżynier Procesu

4 500 - 8 000 PLN

Inżynier Automatyki

5 000 - 8 000 PLN

Inżynier Elektryk

6 000 - 10 000 PLN

Planista produkcji

5 500 - 7 500 PLN

Inżynier Lean

5 500 - 8 000 PLN

Inżynier utrzymania ruchu

5 500 - 7 500 PLN

Inżynier aplikacji

6 000 - 11 000 PLN

Inżynier Narzędziowiec

7 500 - 12 000 PLN

Inżynier Jakości (IATF)

6 500 - 8 000 PLN

Inżynier R&D

6 000 - 12 000 PLN

Reliability Engineer

7 500 - 10 000 PLN

AI Test Development Engineer

12 000 - 18 000 PLN

Senior Deep Learning Software Engineer**

18 000 - 25 000 PLN

Machine Learning Engineer

12 000 - 16 000 PLN

Programista Systemów Wbudowanych

10 000 - 16 000 PLN

Lider produkcji

6 500 - 10 000 PLN

*POZIOM SPECJALISTY (2-3 LATA DOŚWIADCZENIA)
** ROLA SENIORSKA (5 LAT DOŚWIADCZENIA)

ZAROBKI: STANOWISKA MENEDŻERSKIE
Dyrektor Zarządzający

23 000 - 35 000 PLN

Kierownik Produkcji

14 000 - 20 000 PLN

Kierownik Jakości

13 000 - 18 000 PLN

Kierownik Logistyki

13 000 - 18 000 PLN

Kierownik ds. Finansów

15 000 - 25 000 PLN

Kierownik HR

14 000 - 18 000 PLN

Kierownik Techniczny

13 000 - 18 000 PLN
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BENEFITY
Poza podstawowym wynagrodzeniem, dla pracowników coraz ważniejsze
stają

się

świadczenia

przedstawiamy

oferowane

standardowe

oraz

przez

pracodawcę.

dodatkowe

benefity

Poniżej

oferowane

pracownikom w sektorze motoryzacyjnym na Pomorzu.

BENEFITY: STANOWISKA PODSTAWOWE
Standardowe:

Dodatkowe:

pakiet medyczny

pokrycie kosztów transferu lub

kartowa sportowa

zwrot kosztów podróży

pakiety świadczeń socjalnych:

darmowy transport

bilety do kina, na siłownię, na

dodatek urlopowy

basen itp.

finansowanie kursów, uprawnień
kwalifikacyjnych/ zawodowych

BENEFITY: STANOWISKA SPECJALISTYCZNE I
MENEDŻERSKIE
Standardowe:

Dodatkowe:

pakiet medyczny

pokrycie kosztów transferu lub

karta sportowa lub zwrot kosz-

zwrot kosztów podróży

tów karty sportowej, prezenty

spotkania integracyjne

świąteczne (vouchery, pakiety)

dodatek urlopowy

pakiety świadczeń socjalnych -

gabinet lekarski na miejscu

bilety do kina, na siłownię, na

finansowanie kursów, studiów

basen itp.

językowych itp.

dodatkowe ubezpieczenie na

szkolny zestaw startowy

życie
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SYMULACJA INWESTYCJI
W celu przedstawienia dostępności pracowników z sektora automotive,
firma Randstad przeprowadziła dla nas symulację procesu zatrudnienia dla
przykładowej inwestycji z sektora. Założona została liczba osób, które
zatrudnione zostaną w projekcie, a symulacja została przeprowadzona dla
czterech
lokalizacji,
popularnych
wśród
inwestorów
z
sektorów
produkcyjnych na Pomorzu: Trójmiasta, Słupska, Tczewa oraz Kwidzyna. Dla
każdej z tych lokalizacji pracownicy rekrutowani będą z obszarów napływu
(ang. sourcing areas), znajdujących się w założonej odległości od
aglomeracji.

ZAŁOŻENIA:

480

120

80

zatrudnienie stanowiska
podstawowe

zatrudnienie - stanowiska
specjalistyczne i
menedżerskie

promień obszarów
napływu dla
stanowisk
podstawowych

OSÓB

OSÓB

KM

OBSZARY NAPŁYWU
Lokalizacje wchodzące w zakres obszarów napływu (ang. sourcing areas)
dla stanowisk podstawowych:
SŁUPSK: Lębork, Wejherowo, Koszalin
TCZEW: Starogard Gdański, Pruszcz, Elbląg, Malbork
TRÓJMIASTO: Tczew, Kościerzyna, Wejherowo, Pruszcz Gdański,
Chwaszczyno, Rumia, Lębork
KWIDZYN: Grudziądz, Malbork, Sztum, Starogard Gdański, Tczew

STRONA 23 | RYNEK PRACY

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

SYMULACJA
DOSTĘPNOŚCI
KANDYDATÓW
STANOWISKA SPECJALISTYCZNE
Dostępność
kandydatów
w
badaniu
została
określona za pomocą następującej skali: dostępność
niska, dostępność średnia oraz dostępność duża.
W przypadku stanowisk specjalistycznych (inżynieria, jakość, łańcuch dostaw, finanse i księgowość)
występuje duża dostępność kandydatów na każde
stanowisko w rejonach Trójmiasta, Tczewa oraz
Kwidzyna przy założonym zatrudnieniu.
W przypadku Słupska, występuje średnia dostępność kandydatów jeżeli chodzi o stanowiska takie
jak: inżynier aplikacji, Reliability Engineer, AI Test
Development Engineer, Senior Deep Learning
Software Engineer, oraz Machine Learning Engineer.
Na pozostałe stanowiska jest duża dostępność
kandydatów.

STANOWISKA PODSTAWOWE
Dostępność kandydatów jest o wiele bardziej
zróżnicowana, w przypadku poszukiwania pracowników na stanowiska podstawowe, co wynika ze
znacznej liczby zatrudnianych osób do inwestycji.
Przy obsadzaniu poniżej 50 wakatów na każde ze
stanowisk podstawowych, w każdej z analizowanych
miejscowości występuje duża dostępność pracowników. Zróżnicowanie pojawia się w momencie
poszukiwania większej liczby pracowników na dane
stanowisko, jak przedstawione zostało na kolejnej
stronie.
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duża dostępność

TRÓJMIASTO

średnia dostępność

50-100 os.

niska dostępność

100-200 os.

>200 os.

Pracownik montażu**
Pracownik montażu*
Spawacz
Pakowacz
Elektryk**
Pracownik produkcyjny*
Operator maszyn

TCZEW
Pracownik montażu**
Pracownik montażu*
Spawacz
Pakowacz
Elektryk**
Pracownik produkcyjny*
Operator maszyn

*bez doświadczenia/kwalifikacji

**z zapleczem technicznym/z kwalifikacjami
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duża dostępność

KWIDZYN

średnia dostępność

50-100 os.

niska dostępność

100-200 os.

>200 os.

Pracownik montażu**
Pracownik montażu*
Spawacz
Pakowacz
Elektryk**
Pracownik produkcyjny*
Operator maszyn

SŁUPSK
Pracownik montażu**
Pracownik montażu*
Spawacz
Pakowacz
Elektryk**
Pracownik produkcyjny*
Operator maszyn

*bez doświadczenia/kwalifikacji

**z zapleczem technicznym/z kwalifikacjami
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SYMULACJA CZASOWA
REKRUTACJI
Dane pozyskane dzięki badaniu firmy Randstad pozwoliły nam określić, w
jakiej perspektywie czasowej możliwe jest zatrudnienie pracowników do
inwestycji na Pomorzu.
Poniżej przedstawiona jest sytuacja, w której kwartalnie planuje się
zatrudnienie danej liczby pracowników, oraz poziom trudności znalezienia
przewidzianej liczby odpowiednich kandydatów na terenie Pomorza.
łatwe

średnie

trudne

NIEWYKWALIFIKOWANI

<150

150-200

>200

PRACOWNICY PRODUKCYJNi

OSÓB

OSÓB

OSÓB

WYKWALIFIKOWANI

<40

>40

PRACOWNICY PRODUKCYJNi

OSÓB

OSÓB

PRACOWNICY

<150

>150

SPECJALISTYCZNI

OSÓB

OSÓB

58%

Większość ankietowanych przez nas firm odpowiedziała, że
dostępność pracowników na pomorskim rynku pracy ocenia
neutralnie, 15% negatywnie, a 23% pozytywnie.

77%

Ponad 2/3 ankietowanych przez nas firm wskazało deficyt
kandydatów na niektóre stanowiska i interesowałoby ich
wsparcie w zakresie rekrutacji wysokiej klasy specjalistów z
innych regionów kraju lub z zagranicy. Najczęściej w firmach
brakowało wyspecjalizowanych osób do pracy na liniach
produkcyjnych bądź inżynierów o określonej specjalizacji/
wykształceniu.

STRONA 27 | RYNEK PRACY

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

05.
TRENDY W SEKTORZE A
POTENCJAŁ POMORZA
W tym rozdziale skupiamy się na trzech filarach, na których już teraz, a
także w przyszłości, opierać się będzie rozwój sektora motoryzacyjnego:
technologie IT, elektromobilność oraz skrócenie łańcucha dostaw. W
kontekście każdego z tych filarów analizujemy potencjał województwa
pomorskiego na rynku automotive.
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TECHNOLOGIE IT W
SEKTORZE AUTOMOTIVE
Pod względem budowy, produkowane obecnie samochody nie różnią się w
znaczny sposób od pojazdów produkowanych na początku XX wieku,
opierając się na tej samej zasadzie działania [1]. Choć wiele technologii
zaczęto stosować na szerszą skalę dopiero w ostatnich dekadach (napęd na
4 koła, elektromobilność itp.), sama ich koncepcja została opracowana już
dekady temu. Przez wiele lat rozwój sektora automotive opierał się przede
wszystkim na poprawie parametrów i możliwości technicznych pojazdów
oraz usprawnieniach procesu produkcyjnego, co wiązało się z koniecznością
sprzedaży samochodów w akceptowalnej przez klientów cenie i standardzie
oraz z wypełnieniem wymogów prawnych.
Możliwości konkurencji w tych aspektach są jednak coraz bardziej
ograniczone. Dla konsumentów natomiast coraz ważniejsze jest
zmniejszenie kosztów, mobilność na żądanie oraz większa wygoda
korzystania z pojazdów [2]. Wszystkie te trzy aspekty wiążą się z
innowacjami w zakresie wykorzystania rozwiązań IT w sektorze.
Rozwiązania IT w branży stosowane są na coraz większą skalę. Pozwalają na
zwiększanie liczby klientów oraz redukcję kosztów [3].

ROZWIĄZANIA IT W

ROZWIĄZANIA IT W

FIRMACH:

POJAZDACH:

narzędzia do tworzenia analiz
biznesowych, badających
potrzeby klientów
narzędzia do tworzenia
ukierunkowanych kampanii
marketingowych
systemy wspierające procesy
biznesowe firmy produkcyjnej
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rozwiązania pozwalające na
efektywne zużywanie paliwa
dostęp do multimediów w
samochodach poprzez
Bluetooth i Wi-Fi
aplikacje dla kierowców, które
umożliwiają monitorowanie
sposobu jazdy samochodem
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Technologie informatyczne mają ogromne szanse na to, aby ich znaczenie w
sektorze wzrosło jeszcze bardziej. Wyniki firm w sektorze mogą zależeć od
tego, ile środków przeznaczane jest na działania B+R w zakresie software’u
[4]. Aby utrzymać swoją konkurencyjność, firmy będą zmuszone ponieść
znaczne wydatki na innowacje technologiczne, ograniczane będą natomiast
wydatki na inwestycje w zakres oferowanych przez siebie produktów.

TRENDY IT W SEKTORZE
WSPÓŁDZI ELENI E
SAMOCHODÓW

Rozwój idei car sharingu pozwoli na znaczne
zmniejszenie kosztów posiadania samochodu.
Potrzebne będą rozwiązania, które zapewnią
klientom dostępność "na żądanie" takich
samochodów oraz ich mobilność, a firmom
oferującym te rozwiązania - wysoki stopień
wykorzystania samochodów.

JAZDA
AUTONOMI CZNA

Aby firmy mogły zaoferować swoim klientom
pojazdy
autonomiczne,
konieczne
będą
inwestycje
związane
z
wykorzystaniem
sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i
sieci neuronowych, a także sprzęt, który
umożliwi sprawne działanie tej technologii.

CONNECTI VI TY

Sieć
połączeń
pojedynczego
samochodu
znacznie
wzrośnie,
zarówno
pomiędzy
samochodem a innymi pojazdami na drodze,
jak i pomiędzy samochodem a elementami
infrastruktury drogowej (takimi jak sygnalizacja
świetlna). Użytkownicy samochodu również
będą chcieli być nieustannie połączeni ze
światem zewnętrznym podczas podróżowania,
poprzez dostęp do Internetu, informacji i
multimediów.

STRONA 30 | TECHNOLOGIE IT

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

33%
UDZIAŁ CAR SHARINGU W 2030
(PROGNOZA W PRZEJECHANYCH KM)
Skutkiem popularności car sharingu będzie
wyższe średnie użycie aut, krótsza średnia
żywotność aut, większa częstotliwość
wymiany samochodu oraz zmniejszenie
liczby aut w użyciu [4].

40%
UDZIAŁ POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH W
2030 (PROGNOZA W PRZEJECHANYCH KM)
Skutkiem rozwoju autonomiczności
pojazdów może być mniejsza liczba napraw
w trakcie ciągu cyklu życia samochodu, jako
konsekwencja mniejszej liczby wypadków na
drogach [4].
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Szybki rozwój innowacji będzie wiązał się z
częstszymi aktualizacjami software’u i hardware’u
w samochodach - będzie to konieczne nawet co
rok. Producenci samochodów będą musieli
przemyśleć stosowany do tej pory model
biznesowy oparty na produkcji i sprzedaży i
skupić się na możliwościach jakie niesie
oferowanie usług związanych z aktualizacjami w
trakcie cyklu życia samochodu i usługach dla
samochodów współdzielonych. Będzie to
wynikać z tego, że klienci staną się bardziej
świadomi wpływu transportu na globalne
ocieplenie oraz będą biegle posługiwali się
nowymi techno-logiami.

1,5 BLN $
PROGNOZOWANY WZROST
PULI ZYSKÓW W SEKTORZE [5]
Firmy z sektora automotive będą musiały też
konkurować z gigantami technologicznymi.
Przewiduje się, że w najbliższych latach rynek
automotive,
którego
główni
gracze
byli
dotychczas stosunkowo niezmienni, będzie
wzbudzał coraz większe zainteresowanie zarówno
wśród innowacyjnych start-upów [5], jak i
wielkich korporacji z branży nowych technologii,
takich jak Google czy Apple [6]. Firmy
motoryzacyjne nie będą miały wyboru i będą
musiały opracować swoje własne rozwiązania
software’owe,
dotyczące
zarówno
jazdy
autonomicznej, jak i systemów bezpieczeństwa,
systemów łączności oraz rozwiązań połączonych z
zapewnianiem rozrywki i dostępu do informacji w
samochodzie.
STRONA 32 | INNOWACYJNY SEKTOR

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

INNOWACYJNE POMORZE
Znaczne zapotrzebowanie sektora motoryzacyjnego na innowacyjne
rozwiązania może wpływać na poszukiwanie przez przedsiębiorstwa z sektora
automotive partnerów w branży IT oraz B+R, z którymi będą współpracować
nad nowoczesnymi rozwiązaniami. Dlatego też regiony, w których te sektory
są w dużym stopniu rozwinięte, mogą być atrakcyjnymi obszarami do
inwestycji.
Wśród wyróżniających się pod tym względem regionów należy wymienić
Pomorze, a w szczególności Trójmiasto, czyli miejsce gdzie znajduje się
największa pula talentów w tym sektorze w północnej Polsce [7].

25,5

40
TYS.

TYS./R

Deweloperzy
pracujący w
Trójmieście

Deweloperzy w
obszarze napływowym
Trójmiasta

Absolwenci
studiów i kursów
IT w Trójmieście

TYS.

3

O wykształceniu specjalistów z Pomorza świadczą również wysokie miejsca,
jakie polscy specjaliści zajmują rankingach:
- 3. miejsce w rankingu krajów z najlepszymi deweloperami HackerRank [8],
- 10. i 11. miejsce w egzaminie PISA w dziedzinach odpowiednio matematyki i
nauk technicznych [9],
- 16. miejsce w rankingu biegłości mieszkańców kraju w posługiwaniu się
językiem angielskim w EF English Proficiency Index [10].

STRONA 33 | INNOWACYJNY SEKTOR

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

INNOWACYJNE FIRMY
AUTOMOTIVE - POMORZE
Ponad 4/5 ankietowanych w naszym badaniu firm z Pomorza
od dawna produkuje innowacyjne urządzenia/produkty do
samochodów elektrycznych lub autonomicznych, bądź planuje
rozwijać się w tym kierunku na przestrzeni kolejnych lat.

85%

Dodatkowo, prawie 70% ankietowanych firm z Pomorza
współpracuje z firmami dostarczającymi im innowacyjne
technologie/produkty,
bądź
chciałoby
nawiązać
taką
współpracę w bliskiej przyszłości.

69%

Wyniki przeprowadzonej przez nas ankiety wskazują na to, że firmy na
Pomorzu są świadome obecnych trendów branży i wpisują się w nie, bądź też
będą rozwijały się w tych kierunkach. O atrakcyjności Pomorza dla rozwoju
sektora automotive pod względem nowoczesnych technologii IT świadczy
także obecność dużych, międzynarodowych firm, które wybrały nasz region
na swoją siedzibę. Wśród podmiotów z Pomorza, które dostarczają
innowacyjnych rozwiązań informatycznych dla sektora można wymienić
firmy takie jak: Intel, Aptiv czy Nippon Seiki Europe.

INTEL
W centrum badawczo-rozwojowym Intela w Gdańsku zatrudnionych jest
około dwa i pół tysiąca pracowników. Jest to największe centrum badawczo
rozwojowe korporacji w Europie i drugie największe na świecie. W siedzibie w
Gdańsku, we współpracy z innymi firmami Intel opracowuje m.in. rozwiązania
dla pojazdów autonomicznych [12]. Wśród nich można wymienić:
zaawansowane systemy wspierania kierowców,
rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa eksploatacji (zapobieganie
wypadkom),
technologie przetwarzania danych z czujników w pojazdach,
technologie wykonywania operacji obliczeniowych oraz komunikacji w
pojazdach, co umożliwi podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.
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APTIV
Fabryka Aptiv Services w Gdańsku zatrudnia obecne około tysiąca osób.
Aptiv

koncentruje

się

na

zapewnieniu

bezpieczniejszej,

bardziej

ekologicznej i rozwijającej się w idei connectivity przyszłości w oparciu o
rozwój swoich technologii dla producentów pojazdów. Firma dostarcza
systemy aktywnego bezpieczeństwa, które pomagają minimalizować
bądź całkowicie eliminować błędy ludzkie w trakcie jazdy samochodem,
tym samym ograniczać ich skutki.

Myślę, że dzięki obecności firm [automotive] oraz atrakcyjności
Pomorza (uczelnie wyższe, jakość życia, czyste powietrze,
lotnisko, autostrada A1, port) jak najbardziej mamy szansę
bardziej zaistnieć w tej branży. Pamiętajmy jednak, że branża
motoryzacyjna, to, oprócz klasycznej produkcji, również
oprogramowanie, które w dzisiejszych samochodach stanowi
coraz ważniejszy „komponent”. W tym zakresie Trójmiasto nie
ma czego się wstydzić.
- Rafał Brejza, członek zarządu Aptiv Services Poland, dyrektor
zakładu Aptiv Gdańsk, cytat z wywiadu dla Dziennika Bałtyckiego [13]

W gdańskim zakładzie wytwarzane są zaawansowane technologicznie
produkty wspierające jazdę autonomiczną (kamery, komputery pokładowe)
oraz radia i panele sterownicze wykorzystywane w samochodach [14].
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NIPPON SEIKI EUROPE

130
1500

PLANOWANE ZATRUDNIENIE DO 2021-2022
ROKU
METRÓW KWADRATOWYCH WYNAJĘTEJ
PRZESTRZENI W GDAŃSKU

Oddział Nippon Seiki Europe w Gdańsku powstał w 2016 roku. W
gdańskim biurze firma zatrudnia głównie specjalistów zajmujących się
specyfikacją,

projektowaniem,

oprogramowania

dla

systemów

tworzeniem
informacji

i

testowaniem

pokładowej.

Działalność

projektowo-rozwojowa w Gdańsku prowadzona jest we współpracy z
innymi ośrodkami inżynieryjnymi Grupy Nippon Seiki. Obejmuje ona
projektowanie

systemów,

tworzenie

oprogramowania,

testowanie

i

diagnostykę systemów oraz projektowanie podsystemów elektrycznych,
optycznych i mechanicznych [15].

PARKI NAUKOWE
Pomorze zapewnia rozwiniętą infrastrukturę do realizacji innowacyjnych
pomysłów.

Przestrzeń

do

rozwoju

dla

ponad

500

przedsiębiorstw

zapewniły dwa parki naukowe zlokalizowane na terenie województwa
pomorskiego:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny - na terenie którego działa 80
firm, w tym firmy z obszaru nowych technologii i startupy. Do
dyspozycji

mają

m.in

nowoczesne

laboratoria,

Inkubator

Technologiczny, Data Center, Centrum Druku 3D [16].
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia - największy taki
obiekt w Polsce, w którym obecnie mieści się 250 firm. Na jego
obszarze znajduje się m.in. Centrum Projektowe, Strefa Startupów,
Laboratoria, Obszary Prototypowania, Centrum Konferencyjne [17].
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ELEKTRONIKA
Z nowymi inicjatywami dotyczącymi innowacyjności w sektorze automotive
związane będzie większe zapotrzebowanie na elementy elektroniczne.
Nowe rozwiązania w zakresie jazdy autonomicznej czy zmiany sposobu
zasilania aut na elektryczny będą wymagały stosowania coraz większej ilości
rozwiązań elektronicznych w samochodach.

33%

KOSZTU CAŁEGO SAMOCHODU MOŻE
STANOWIĆ W PRZYSZŁOŚCI
ELEKTRONIKA [18]

Jest to kolejny powód dla którego Pomorze jest i będzie atrakcyjnym
miejscem do inwestowania dla podmiotów związanych z sektorem
automotive. Województwo pomorskie to czołowy ośrodek produkcji
elektroniki w Polsce, w którym obecne są jedne z największych
globalnych firm z branży elektronicznej [19].

20

20

Zatrudnienie w branży
elektronicznej na
Pomorzu

Wzrost zatrudnienia w branży
elektronicznej na Pomorzu w
ciągu ostatnich 5 lat

TYS.

%
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BRANŻA ELEKTRONICZNA
NA POMORZU
LACROIX
ELECTRONICS

Dostawca usług Electronic Manufacturing Services
Oferuje produkty do wspomagania jazdy, pojazdów
elektrycznych, układów napędowych, systemów
widoczności i bezpieczeństwa
Zatrudnienie: 1 950+ osób
Zakład w Kwidzynie – około 30 000 m2 po budowie
nowej hali w ciągu ostatniego roku

AQ WIRING

Produkcja kabli do wyrobów medycznych, maszyn
rolniczych czy autobusów
Zatrudnienie: 600+ miejsc pracy
Klienci to: Scania, Bombardier, Komatsu, Zoeller,
Krone, Grimme czy ABB
Fabryka w Linowcu (Starogard Gdański): 7 000 m2

FLEX

Usługi w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji,
łańcucha dostaw oraz logistyki
Oferuje m.in. montaż urządzeń elektronicznych,
płytek elektronicznych i innych złożonych produktów,
takich jak ładowarki do samochodów elektrycznych
Zatrudnienie: około 3 500 osób
Kompleks produkcyjny w Tczewie – ok. 80 000 m2

JABIL

Projektowanie i produkcja podzespołów
elektronicznych oraz produktów takich jak kamery
360 stopni, mierniki, terminale POS
Zatrudnienie: 3 000+ osób
Zakład w Kwidzynie – drugi największy zakład firmy
w Polsce (około 65 000 m2 powierzchni)
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ELEKTROMOBILNOŚĆ
Pomimo pandemii COVID-19, elektromobilność rozwija się niezwykle
dynamicznie. Nowe normy prawne związane z redukcją emisji dwutlenku
węgla w zestawieniu z krajowymi politykami wspierającymi sprzedaż
samochodów

elektrycznych

oraz

wielomiliardowymi

inwestycjami

koncernów motoryzacyjnych sprawiają, że systemy bateryjne to obecnie
jeden z głównych filarów polskiego eksportu.

PRZYSZŁOŚĆ - TO DZIŚ
Jeśli dotychczasowy trend
sprzedażowy się utrzyma, w 2030
roku sprzedaż samochodów
elektrycznych będzie odpowiadała
za 54% łącznej sprzedaży
samochodów w UE [1].

2020

5.4%

2025

21%

2030

54%

W 2020 roku Europa była największym rynkiem dla samochodów
elektrycznych

na

świecie.

Sprzedano

tu

1,365

mln

samochodów

elektrycznych, o 2 proc. więcej niż w Chinach. Oczekuje się, że do roku
2030

w

Unii

Europejskiej

nastąpi

znaczny

wzrost

elektryfikacji

samochodów osobowych, samochodów dostawczych, autobusów i, w
mniejszym stopniu, samochodów ciężarowych [2].
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POTENCJAŁ EKOLOGII
Jak szacuje organizacja Transport and Environment, wartość globalnego
rynku pojazdów elektrycznych w przedziale czasowym 2019-2027 wzrośnie
prawie pięciokrotnie. Tym samym, pod koniec tego okresu, rynek ten ma
osiągnąć szacunkową globalną wartość na poziomie ponad 800 mld USD.
Zgodnie z tymi prognozami skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR)
dla okresu 2019-2027 przekroczy 20 procent [3].

Wykres przedstawia prognozowany wzrost zapotrzebowana na
baterie w Europie do roku 2035 (GWh)
1,500 GWh

1,000 GWh

500 GWh

0 GWh

2025

2030

2035

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Transport and Environment (2021)

Głównym czynnikiem wpływającym na ten trend jest prawodawstwo
unijne, które określa
normyczynnikiem
emisji CO2
dla producentów
a także
Głównym
rozwoju
tego trendu jestpojazdów,
prawodawstwo
unijne
określające
normy emisji
CO2 dla producentów
pojazdów,
a także
wskazuje minimalne
cele państw
członkowskich
w zakresie
zamówień
prawodawstwo
unijne
określającego
minimalne
cele
państw
członkowskich
publicznych na ekologiczne pojazdy. Według szacunków Światowegow
zakresie zamówień publicznych na ekologicznie czyste pojazdy. Według
Forum Ekonomicznego, należy 19-krotnie zwiększyć światową produkcję
szacunków Światowego Forum Ekonomicznego należy 19-krotnie zwiększyć
baterii aby przyspieszyć
przejście
gospodarkę
niskoemisyjną
światową
produkcjęna
baterii,
aby przyspieszyć
przejście [4].
na gospodarkę
niskoemisyjną [3].
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POLSKA LIDEREM W EKSPORCIE
BATERII SAMOCHODOWYCH
Polska umiejętnie wykorzystuje widoczne trendy motoryzacyjnie i w
stosunkowo krótkim czasie udało jej się stać największym eksporterem
baterii samochodowych w Unii Europejskiej.

3,99 MLD EUR
WARTOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU BATERII
LITOWO-JONOWYCH W 2020 ROKU

Lista produktów eksportowanych z Polski w 2020 r. obejmowała ponad 8500
pozycji według najbardziej szczegółowej klasyfikacji CN (Combined
Nomenclature). Największy wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem
poprzednim nastąpił w przypadku akumulatorów litowo-jonowych. Wynik
równy niemal 4 mld EUR to wartość dwukrotnie wyższa niż w 2019 roku [5].
750 mln eur

500 mln eur

250 mln eur

01
.1
02 9
.1
03 9
.1
04 9
.1
05 9
.1
06 9
.1
07 9
.1
08 9
.1
09 9
.19
10
.19
11
.19
12
.1
01 9
.2
02 0
.2
03 0
.2
04 0
.2
05 0
.2
06 0
.2
07 0
.2
08 0
.2
09 0
.2
10 0
.2
0
11
.2
0
12
.2
0

0 mln eur

Wartość eksportu akumulatorów litowo-jonowych z Polski (2019-2020).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu
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Polska okazała się doskonałą lokalizacją dla produkcji podzespołów i baterii
do e-samochodów. Decyduje o tym przede wszystkim bliskość rynku zbytu i
konkurencyjna
cena
energii
elektrycznej,
ale
także
dostęp
o
wykwalifikowanych pracowników i dobry klimat inwestycyjny. Z roku na
roku wzrasta liczba inwestycji i reinwestycji firm z sektora elekromobilności.
Coraz częściej międzynarodowe marki dostrzegają potencjał Pomorza,
czego dowodem jest inwestycja szwedzkiej firmy Northvolt.
Polskie zakłady koreańskiej firmy LG Energy Solutions to największa fabryka
w Europie produkująca baterie do e-samochodów. Usytuowane w Polsce
zakłady mają osiągnąć zdolność produkcyjną o łącznej pojemności 100 GWh
rocznie. Zakłady LG Energy Solutions już w tej chwili są jednym z
kluczowych elementów europejskiego łańcucha dostaw akumulatorów dla
pojazdów z napędem elektrycznym [6].
Ważnym punktem na mapie polskiego sektora elektromobilności są także
nowe zakłady Mercedes-Benz Manufacturing Poland w Jaworze. Oddział
produkuje czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne oraz baterie
elektryczne do samochodów osobowych Mercedes-Benz. Nowoczesna
fabryka jest połączeniem najwyższych standardów branży motoryzacyjnej z
ideą „Przemysł 4.0“ [7].

+50,7 %
TYLE WYNIÓSŁ ROCZNY WZROST EKSPORTU POLSKICH
AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH W 2020 ROKU.

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, mimo sytuacji pandemicznej w
2020 roku Polska odnotowała największy w Europie poziom eksportu
autobusów z napędem elektrycznym. Najważniejsi producenci tego typu
pojazdów to Solaris w Bolechowie koło Poznania (Solaris Urbino Electric),
Volvo we Wrocławiu (Volvo 7900 Electric) i MAN Truck & Bus w
Starachowicach (MAN Lion’s City E). Pozycję lidera w tym zakresie obejmuje
polska firma Solaris. Według danych GUS, w okresie I-XI 2020 r. polscy
producenci dostarczyli do zagranicznych odbiorców autobusy elektryczne o
wartości 213,4 mln euro, co oznacza wzrost o 50,7 procent w stosunku do
poprzedniego roku [8].
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POTENCJAŁ POMORZA
Atuty województwa pomorskiego zaczynają być coraz bardziej zauważalne
wśród międzynarodowych przedsiębiorstw. Ze względu na duży potencjał
już wkrótce region może stać się kolejnym kluczowym obszarem na mapie
polskiej elektromobilności.

NORTHVOLT
W 2022 roku w Gdańsku rozpocznie działalność kolejny zakład firmy
Northvolt. Jest to jedna z ważniejszych ostatnich inwestycji z tej branży w
skali kraju. W fabryce będą powstawały moduły bateryjne i magazyny
energii umożliwiające większe i lepsze wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii. Na bazie ogniw litowo-jonowych, dostarczanych z gigafabryki
Northvolt Ett w Skellefteå w północnej Szwecji oraz pozostałych
komponentów dostarczanych przez wyselekcjonowanych producentów,
produkowane będą kompletne systemy bateryjne. Nowy zakład powstanie
na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w bliskiej odległości od
Portu Gdańsk.

NOWA INWESTYCJA NORTHVOLT W GDAŃSKU O
WARTOŚCI 200 MLN USD ZAKŁADA BUDOWĘ
FABRYKI O POWIERZCHNI 50 TYS. M2 I
STWORZENIE 500 NOWYCH MIEJSC PRACY

ENELION
Od 2016 roku w Gdańsku działa spółka Enelion, produkująca ładowarki do
samochodów elektrycznych oraz oprogramowanie do zarządzania
ekosystemami dla elektromobilności. Firma dostarczyła klientom w kraju i
za granicą już kilka tysięcy ładowarek, a w marcu 2021 r. produkowała ich
400 miesięcznie. Ze względu na jej potencjał, z firmą Enelion szybko
nawiązali
współpracę
międzynarodowi
i
krajowi
gracze
sektora
energetycznego. Na rynku polskim Enelion współpracuje min. z PGE,
Tauronem czy Energą [9].
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MORSKI CHARAKTER
ELEKTROMOBILNOŚĆ NIE TYLKO W
MOTORYZACJI
Nadmorska lokalizacja regionu ma szczególne znaczenie
dla rozwoju elektromobilności w sektorze morskim.
Zapotrzebowanie na napęd elektryczny w znacznej
mierze przekłada się także na morskie środki transportu.
Europa Północna poważnie skoncentrowała się na
wdrażaniu
ekologicznych
rozwiązań
w
żegludze.
Norwegia jest zdecydowanym liderem w tym procesie.
Finlandia z kolei jeszcze w 2021 r. planuje uruchomić
prom hybrydowy między portami Morza Bałtyckiego [10].
Pomorskie firmy związane z szeroko pojętym przemysłem
morskim już od kilku lat pokazują swoje ukierunkowanie
na innowacje. W lutym 2021 roku Remontowa
Shipbuilding przekazała ostatni z czterech nowoczesnych
dwustronnych promów hybrydowych
z napędem
bateryjnym,
zaprojektowanych
z
myślą
o
zminimalizowaniu
zużycia
energii.
Wcześniej
wybudowała z kolei promy hybrydowe dla Londynu.
Także w Gdańsku, pięć lat temu, Aluship zbudowała
pierwszy na świecie prom samochodowy napędzany
wyłącznie energią elektryczną zgromadzoną w bateriach,
który obsługuje dziś połączenie Lavik-Oppedal w
Norwegii [11].
Promy hybrydowe buduje także gdyńska stocznia Crist.
Ekologiczne rozwiązania w linii Eco posiada w swojej
ofercie także Sunreef Yachts. Innym przykładem jest
gdańska firma Marine Works, która już kilka lat temu
wprowadziła do swojej oferty napędy hybrydowe do
jachtów. W 2017 innowacyjne rozwiązanie Marine Works
wyróżniono nagrodą Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego
i Sportów Wodnych dla najlepszego produktu targów w
swojej kategorii [11, 12].
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ZIELONA ENERGIA
Obecnie przyjmuje się, że bardziej powszechne wykorzystanie pojazdów
elektrycznych ograniczy powierzchniową emisję gazów cieplarnianych i
przyczyni się do znacznej redukcji emisji szkodliwych substancji
pochodzących z transportu drogowego. Aby było to możliwe, konieczny jest
rozwój nie tylko samej elektromobilności i związanej z nią infrastruktury, ale
też sektora alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Województwo
pomorskie to region, w którym wdrażanie "zielonych rozwiązań" stanowi
priorytet polityki energetycznej.
Pomorze jest jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce.
Odpowiadają one za ponad 50% całkowitej produkcji energii w regionie. W
2019 roku największy udział w produkcji odnawialnej energii elektrycznej na
Pomorzu miały farmy wiatrowe (wytwarzają ponad 90% „zielonej" energii
elektrycznej). Udział elektrowni wodnych nie przekracza 4%, a pozostałe
źródła odpowiadają za około 4% produkowanej energii [13].
Największe lądowe farmy wiatrowe w województwie pomorskim znajdują
się w okolicach Pelplina, Nowego Stawu, Kopaniewa, Wicka i Zajączkowa. Co
więcej, Polityka Energetyczna Polski 2040 zakłada przyłączenie morskich
farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 11 GW. Projekty PGE, Polenergii,
RWE i PKN Orlen wkraczają już w fazę realizacji [13].
Pomorze stawia także na innowacje w innym obiecującym obszarze zielonej
energii, czyli technologiach wodorowych. To w tym regionie powstał
pierwszy i jedyny w kraju Klaster Technologii Wodorowych firm i instytucji
zainteresowanych rozwojem tej dziedziny. W ramach planów klastra został
przedstawiony projekt Pomorskiej Doliny Wodorowej, zakładający
zwiększenie udziału wodoru w regionalnym transporcie. Gdańsk, Gdynia,
Tczew i Wejherowo już pracują nad "uwodorowieniem" floty swoich
autobusów [14]. Pierwsza stacja do tankowania wodoru ma pojawić się na
gdańskim Lotosie jeszcze w tym roku.

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

SKRÓCENIE ŁAŃCUCHA
DOSTAW

Opublikowane w grudniu 2020 roku przez Euler Hermes i Allianz SE wyniki
badania "Global Supply Chain Survey in Search of Post-COVID-19 Resilience"
pokazały, jak bardzo sytuacja związana z pandemią COVID-19 naruszyła
globalne łańcuchy dostaw. Badanie zostało przeprowadzone wśród
przedstawicieli kadry kierowniczej wysokiego szczebla w 1181 firmach w
Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i USA. Aż 94% respondentów
zgłosiło zakłócenia w swoich łańcuchach dostaw spowodowanych
pandemią COVID-19 [1].
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W czerwcu 2020 roku KPMG wraz z Polskim Związkiem Przemysłu
Motoryzacyjnego przeprowadziło badanie, które również uwzględniało
pytanie o sytuację związaną z łańcuchem dostaw wśród polskich firm z
branży motoryzacyjnej - „Barometr nastrojów menedżerów firm
motoryzacyjnych”. Wśród ankietowanych producentów oraz dystrybutorów,
zakłócenia w łańcuchach dostaw potwierdziło 88% respondentów [2].
Zamykanie fabryk i wstrzymanie produkcji w państwach azjatyckich, a także
zamknięcie granic między krajami stworzyło ogromny problem w
przepływie towarów i negatywnie wpłynęły na płynność finansową wielu
firm. Producenci na całym świecie opierają produkcję na częściach z Chin,
które w wyniku zamknięcia fabryk przestały być wytwarzane. Problemy
będące wynikiem pandemii COVID-19 uwidoczniły jak niestabilne mogą być
globalne łańcuchy dostaw, a awaria jednego ogniwa może potencjalnie
powodować rozległe zakłócenia. Wyzwania te mogą znacznie przyspieszyć
kurs skierowany na lokalnych dostawców, który obserwuje się na
przestrzeni ostatnich lat.

Taka sytuacja stwarza dużą szansę na nowe inwestycje w
sektorze motoryzacyjnym i rozwój wybranych regionów w
Europie.
Według badań ankietowych Euler Hermes::

55%

62%

50%

firm rozważa
poszukiwanie nowych
dostawców w ciągu
najbliższych sześciu do
12 miesięcy

firm rozważa
poszukiwanie nowych
dostawców w
perspektywie
długoterminowej

firm z sektora
automotive rozważa
przeniesienie
produkcji do innych
krajów [3]
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POMORZE NA SKRZYŻOWANIU
MIĘDZYNARODOWYCH SZLAKÓW
TRANSPORTOWYCH
Województwo pomorskie jest doskonale zlokalizowanym nadmorskim
regionem Polski. Dynamicznie rozwijające się porty morskie i lotnisko, a także
coraz lepsza dostępność drogowa regionu pozwalają na maksymalne
wykorzystanie możliwości płynących z transportu intermodalnego. Do tego
rosnące zaplecze logistyczne umożliwia rozwój wymiany międzynarodowej i
przyciąga inwestorów zagranicznych. Do tego lokalizacja w samym centrum
Europy i bliskość światowych liderów branży motoryzacyjnej stanowią
ogromną przewagę konkurencyjną regionu.

ŁAŃCUCH DOSTAW POMORSKICH FIRM
KIERUNKI EKSPORTOWE - NA PODSTAWIE BADAŃ INVEST IN POMERANIA

77%

Blisko 80% firm
eksportuje produkowany
w Polsce towar do
Europy Zachodniej.

31%

Nieco ponad 30%
ankietowanych firm
eksportuje swoje towary
do Ameryki Północnej.

38%

Istotnym kierunkiem zbytu
są kraje skandynawskie,
deklarowane przez 38% firm
jako kierunek eksportowy.

23%

Rzadziej towary
eksportowane są do Europy
Wschodniej i Azji (23%). Mniej
towarów eksportuje się też
do Europy Południowej i
Afryki (koleno 15% i 8%).

Zdecydowana większość ankietowanych firm (wyłączając firmy IT) wybiera
transport drogowy jak i połączenia intermodalne, w szczególności drogowolotnicze. Część największych firm korzysta z połączeń morskich, które oferują
dwa największe polskie porty zlokalizowane w Gdańsku i Gdyni.
Zdecydowanie najmniejszą popularnością cieszą się połączenia kolejowe.
Poniżej przedstawione jest wykorzystanie środków transportu w łańcuchu
dostaw przez ankietowane przez nas pomorskie firmy:

100%

64%

37%

18%

transport
drogowy

transport
lotniczy

transport
morski

transport
kolejowy
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TOP 3
"MOST VALUABLE CAR BRANDS" W ZASIEGU 500
KM OD POMORZA
W promieniu 500 kilometrów od województwa pomorskiego zlokalizowane
są fabryki światowych liderów w produkcji samochodów. Wśród nich top 3
w rankingu "10 Most Valuable Car Brands": Toyota, Daimler, Volkswagen, a
także Tesla i BMW, również obecne w rankingu [4]. Ze względu na dobrze
rozwiniętą infrastrukturę drogową, transport w promieniu 500 km nie
przekracza 7 godzin.
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TESLA BERLIN GIGAFACTORY
Przy zachodniej granicy Niemiec Tesla buduje
Gigafactory Berlin-Brandenburg. Będzie to
najbardziej zaawansowany na świecie zakład
produkujący pojazdy elektryczne [5].

Gdańsk - Berlin
6 godzin

VOLKSWAGEN POLSKA
Volkswagen, którego fabryki zlokalizowane są w
okolicach Poznania, to dziś największy producent
samochodów w Polsce. W 2020 roku zakłady
opuściło 207 610 samochodów dostawczych, w tym

THOUSAND

elektrycznych [6].

Gdańsk - Poznań
3,5 godziny

TOYOTA POLSKA
Polska fabryka Toyota Motor Manufacturing Poland
Sp. z o.o. w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach jest
jednym z 8 zakładów Toyoty w Europie i drugim
zajmującym się produkcją silników i skrzyń biegów.
W kwietniu 2021 roku w Wałbrzychu uruchomiono

PERCENT

produkcję elektrycznej przekładni do
niskoemisyjnych elektrycznych napędów
hybrydowych [7].

Gdańsk - Wałbrzych
6 godzin

DAIMLER
W Berlinie zlokalizowany jest najstarszy zakład
produkcyjny Daimlera, gdzie produkuje się
zaawansowane technologicznie komponenty z
technologiami redukcji emisji CO2. W 2018 roku w
Jaworze Daimler zlokalizował pierwszą fabryka
silników Mercedes-Benz w Polsce [8].

Gdańsk - Berlin/Jawor
6 godzin
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NIEMCY GŁÓWNYM ODBIORCĄ PRODUKTÓW
BRANŻY AUTOMOTIVE Z POLSKI
Niemiecki rynek motoryzacyjny jest numerem 1 w Europie zarówno pod
względem produkcji jak i sprzedaży samochodów. W 2019 roku niemieccy
producenci wypuścili na rynek 16 milionów nowych pojazdów. Niemieckie
firmy dominują również w wytwarzaniu wysoko innowacyjnych produktów i
rozwiązań dla sektora automotive [9]. Polska jest jednym z 4 głównych
rynków dostaw z Europy dla produktów importowanych przez Niemcy.
Oznacza to, że niemieccy producenci często sięgają po komponenty
produkowane w Polsce i decydują się na inwestycje w kraju nad Wisłą.

31,7%
UDZIAŁ PRODUKTÓW MOTORYZACYJNYCH EKSPORTOWANYCH
Z POLSKI DO NIEMIEC W 2020 ROKU [10]
Niemcy są także liderem w Europie, zaś drugim
krajem na świecie, jeśli chodzi o rejestrację
samochodów elektrycznych. W 2020 roku przybyło
tam 398 000 pojazdów napędzanych elektrycznie i
hybryd plug-in.
Wzrost niemieckiej produkcji samochodów elektrycznych wpłynął na dużą
zmianę struktury geograficznej eksportu akumulatorów z Polski. O ile w
2019 r. najważniejszym kierunkiem była Austria, to w 2020 r. zdecydowana
większość wzrostu eksportu akumulatorów została zaabsorbowana przez
fabryki niemieckie (70 %). Od lipca 2020 roku Polska jest najważniejszym
dostawcą baterii do Niemiec. Wówczas wartość niemieckiego importu
baterii z Polski po raz pierwszy przekroczyła wartość importu z Chin. Z
końcem 2020 r. wartość importu z Polski była już większa niż łączne
dostawy z Chin i Korei [11]. Głównym czynnikiem wpływającym na tak
szeroką współpracę pomiędzy Polską i Niemcami jest bliskie sąsiedztw, ale
też wysokie standardy pracy i jakość usług.
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TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY
KLUCZEM DO RYNKU NIEMIECKIEGO

LEGENDA:
drogi wojewódzkie
drogi szybkiego ruchu

MAPA POŁĄCZEŃ DROGOWYCH W POLSCE

Droga ekspresowa S6 łączy Trójmiasto z Berlinem (na granicy polskoniemieckiej łączy się z autostradą A11). Zgodnie z Krajowym Planem Budowy
Dróg do 2023 roku budowa pozostałych odcinków trasy jest jedną z
priorytetowych inwestycji drogowych w kraju [12].

Dzięki planowanej modernizacji blisko 380-kilometrowego odcinka
trasy, czas przejazdu z Trójmiasta do zachodniej granicy skróci się do
zaledwie 3-4 godzin.
Kolejną ważną nitką drogową jest autostrada A1, która łączy Trójmiasto z
południową granicą kraju. Autostrada A1 łączy się także z autostradą A2,
która również kieruje bezpośrednio do zachodniej granicy kraju. Jedną z
ważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat dla województwa
pomorskiego było wybudowanie drogi ekspresowej S7. Dzięki tej trasie
dojazd z Trójmiasta do Warszawy zajmuje zaledwie 3,5 godziny.
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LEGENDA:
Główne linie kolejowe w Polsce
Sieć TEN-T kompleksowa
Sieć TEN-T bazowa kolejowa

MAPA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W POLSCE

POTENCJAŁ TRANSPORTU KOLEJOWEGO INTERMODALNEGO
Mimo że przewóz towarów w Polsce w 2020 roku spadł o 6% w porównaniu
do 2019 roku, ogromny wzrost na przestrzeni ostatnich lat odnotował
kolejowy transport intermodalny. Aktualnie koleją przewozi się ponad 3krotnie więcej TEU niż miało to miejsce w 2012 roku, co wskazuje na duży
potencjał i rozwój transportu łączonego, w tym także tranzytowego. Polskie
porty stanowią ważny punkt dla przewozu ładunków w tranzycie na
potrzeby m.in. hut, zakładów przemysłowych, producentów samochodów
czy wymiany drobnicy dla Czech, Słowacji czy Węgier.
Przez województwo pomorskie
przebiega jeden z ważniejszych
korytarzy transportowych TEN-T,
Bałtyk – Adriatyk.
W przewozie intermodalnym
największy udział ma PKP Cargo.
Odpowiada za 35% wszystkich
przewozów. Na liście przewoźników znajdują się aż 22 firmy, a
ich lista z roku na rok się
powiększa [13].

2
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Liczba TEU w kolejowych przewozach intermodalnych [MLN TEU]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego
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POŁĄCZENIA DROGOWE I KOLEJOWE Z PORTEM
GDAŃSK

Źródło: https://www.portgdansk.pl/

RÓWNIE ISTOTNA JAK POŁĄCZENIA MIĘDZYMIASTOWE JEST
INFRASTRUKTURA DROGOWA PROWADZĄCA DO TRÓJMIEJSKICH
PORTÓW MORSKICH.
Port Gdańsk jest jednym z ważniejszych punktów na logistycznej mapie
świata - jednym z kluczowych ogniw Transeuropejskiego Korytarza
Transportowego nr VI. Należy też do najlepiej skomunikowanych portów w
Polsce od strony lądu. Port ma bezpośrednie połączenie z obwodnicą
Gdańska i dalej autostradą A1, która łączy Gdańsk z europejską siecią
autostrad. Dzięki zrealizowanym inwestycjom drogowo-kolejowym, dowóz
ładunków z dowolnego nabrzeża do sieci dróg ekspresowych i autostrad
zajmuje zaledwie parę minut. Taka lokalizacja gwarantuje sprawną
dystrybucję towarów na terenie kraju i Europy [14].
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KRAJE SKANDYNAWSKIE W
ZASIĘGU POMORZA
SKANDYNAWIA LIDEREM NA RYNKU EV
Pomimo pandemii COVID-19, w 2020 roku Europa
zrobiła gigantyczny krok w kierunku samochodów
elektrycznych. Według raportu McKinsey&Co
dotychczas dominujące rynki dla EV (Chiny i USA)
ustępują miejsca Europie, jeżeli chodzi o
dynamikę sprzedaży nowych samochodów z
napędem elektrycznym, a niekwestionowanym
liderem jest Norwegia [15]. W czołówce znajdują
się także pozostałe kraje skandynawskie - Szwecja
oraz Finlandia. Głównym impulsem do rozwoju
elektromobilności
w
Skandynawii
była
prowadzona polityka rządu gwarantująca liczne
benefity
za
korzystaine
z
samochodów
elektrycznych.
Norwegia

75

50

Szwecja
Holandia

25

Niemcy
Francja
Chiny
% 0
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Udział w rynku pojazdów typu plug-in w 7 wybranych krajach w
latach 2012-2020 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CleanTechnica

EKSPORT DO KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
W 2020 roku, 7% polskiego eksportu produktów
sektora motoryzacyjnego kierowanych było
właśnie do krajów skandynawskich [16].
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TRANSPORT LOTNICZY I MORSKI KLUCZEM
DO RYNKU SKANDYNAWSKIEGO

Port Lotniczy w Gdańsku

77

30

19

ŁĄCZNA LICZBA

NAJWYŻSZA LICZBA

LICZBA KRAJÓW Z

POŁĄCZEŃ Z GDAŃSKA

BEZPOŚREDNICH POŁĄCZEŃ

BEZPOŚREDNIM

DO MIAST

Z MIASTAMI

POŁĄCZENIEM LOTNICZYM

EUROPEJSKICH

SKANDYNAWSKIMI W POLSCE

Z GDAŃSKIEM [17]

Prezentowane dane dotyczą 2019 roku, przed wybuchem pandemii COVID-19. Do
2019 roku, każdego roku port lotniczy w Gdańsku odnotowywał stały wzrost
obsłużonych pasażerów. Ograniczenia w przemieszczaniu się wpłynęły negatywnie
na działalność wszystkich lotnisk na świecie.
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PRZEWOZY CARGO W 2020 ROKU

7 028 ton
+2,0%

W 2020 roku Port Lotniczy w Gdańsku odnotował
rekordową wartość przewozu towarów [18].
W 2019 roku za pomocą połączeń pasażerskich przetransportowano 9% z
całego obsłużonego cargo w Porcie Lotniczym Gdańsk. W roku 2020
wartość ta wyniosła 4% [19].
Port Lotniczy Gdańsk obsługuje około 7% przewozów cargo w całej Polsce i jest
trzecim największym ośrodkiem w kraju pod względem obsługi transportu
towarów drogą powietrzną. Na gdańskim lotnisku obecnych jest około 20
specjalistycznych firm spedycyjnych oraz agencji celnych zajmujących się
przewozami cargo. Swoje siedziby mają tu największe międzynarodowe firmy
kurierskie: DHL, Fedex oraz TNT. Firma DHL posiada na terenie Portu Lotniczego w
Gdańsku centrum dystrybucyjne na całą Polskę Północną. Sieć regularnych
połączeń sięga krajów z całego świata, a centra biurowe i magazyny pozwalają na
szybki i sprawny proces wysyłkowy.
W związku z rosnącą z roku na rok masą przesyłek CARGO obsługiwanych na
gdańskim lotnisku oraz dalszym spodziewanym wzrostem, Port Lotniczy Gdansk
im. Lecha Wałęsy stale realizuje nowe inwestycje mogące zaoferować najwyższą
jakość usług transportowo-spedycyjnych [20].
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GDAŃSK HUBEM PORTOWYM W BASENIE MORZA
BAŁTYCKIEGO

W województwie pomorskim zlokalizowane są dwa prężnie rozwijajace się
porty morskie w Gdańsku i Gdyni. Ich obecność to ważny atut dla rozwoju
elektromobilności w Polsce i Europie. Położenie Pomorza w basenie Morza
Bałtyckiego wpływa także bardzo korzystnie na optymalizację łańcucha
dostaw oraz na kontakty gospodarcze.

2,5
MLN

PORT GDAŃSK Z PORTEM GDYNIA OBSŁUGUJĄ
NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ TOWARÓW LICZONYCH W TEU NA
CAŁYM BAŁTYKU.

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze i siatce połączeń, Port Gdańsk jest hubem
transportowym w basenie Morza Bałtyckiego. Gęsta sieć połączeń
żeglugowych (feederowych) pozwala na regularne dostawy drogą morską
do krajów skandynawskich. Jest to o tyle ważne, że Port Gdańsk jest najdalej
na wschód wysuniętym portem bałtyckim regularnie obsługującym
kontenerowce o pojemności ponad 24 tys. TEU. Dodatkowo do Portu
Gdańsk dwa razy każdego tygodnia zawijają statki z Chin. Sieć połączeń
feederowych pozwala również na dotarcie drogą morską do portów
zlokalizowanych na Morzu Północnym [21].
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MAPA POŁĄCZEŃ KONTENEROWYCH I RORO Z GDAŃSKA
DO PORTÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI EUROPY

Port w Gdańsku

Bałtyckie porty kontenerowe według
przeładunków w 2020 roku (TEU)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk poszczególnych portów, 2020
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PORT GDAŃSK - LIDER PRZEŁADUNKÓW
SAMOCHODÓW MIĘDZY REGIONEM CEE A
WIELKĄ BRYTANIĄ
Z roku na rok Port Gdańsk staje się jednym z ważniejszych punktów obsługi
przeładunków
samochodów
osobowych.
Około
60%
wszystkich
przeładunków to samochody eksportowane do Wielkiej Brytanii. Główne
marki, które są kierowane na Wyspy przez Port Gdańsk, to Kia i Hyundai.
Obaj producenci zrezygnowali z dotychczasowych portów przeładunkowych
w niemieckim Cuxhaven czy belgijskim Zeebrugge na rzecz Portu Gdańsk
[22]. Większość eksportowanych samochodów powstaje na terenie Czech i
Słowacji, przebywając całą Polskę by następnie trafić do portu. Kolejne 40%
to import samochodów które przebywają podobną drogę. Samochody marki
Nissan, Opel, Mitsubishi i Suzuki przypływają do Gdańska z Portu Tyne i
kierowane są głównie na takie rynki jak: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Ukraina, Litwa czy Łotwa.

W 2019 roku w Porcie Gdańsk przeładowano
77 300 samochodów. Do portu zawinęły 103
statki z transportem pojazdów [23].
Transport samochodów przez Port Gdańsk z roku na rok zyskuje na
znaczeniu. Pomimo zapaści w sektorze automotive związanej z pandemią
Covid-19 szacuje się, że kolejne lata będą równie dobre, jeżeli chodzi o
przeładunki w Porcie Gdańsk. To skutek dostosowanej infrastruktury portu,
który umożliwia przeładunki na terenie Wolnego Obszaru Celnego, a w
przypadku zwiększonego wolumenu również na Nabrzeżu Oliwskim i
Westerplatte.
Duży udział w rosnącej roli Portu Gdańsk w przeładunku samochodów mają
także kluczowi operatorzy jak np. firma Adampol, która jest odpowiedzialna
między innymi za przeładunki samochodów KIA i Hyundai w gdańskim
porcie.
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ONE BELT ONE ROAD - BEZPOŚREDNIE
POŁĄCZENIA Z CHINAMI

Port Gdańsk

PORT GDAŃSK TO JEDYNY BAŁTYCKI PORT OBSŁUGUJĄCY
REGULARNE POŁĄCZENIA KONTENEROWE Z CHINAMI.

32-34
DNI

Tyle przeciętnie trwa transport drogą morską z Chin do
Gdańska. Jest to aktualnie najtańszy środek transportu
towarów z Dalekiego Wschodu. Dodatkowo, w Gdańsku
obowiązują znacznie niższe stawki portowe niż w innych
europejskich portach jak np. Hamburg, co czyni go jeszcze
bardziej konkurencyjnym.
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06.
INVEST IN POMERANIA
Invest in Pomerania od 10 lat wspiera inwestorów w podejmowaniu
decyzji o lokalizacji inwestycji, a także na późniejszym etapie
prowadzenia działalności biznesowej na Pomorzu. Działania Invest
in Pomerania mają na celu rozwój gospodarczy regionu, przyciągnie
kolejnych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy.

STRONA 62 | O INVEST IN POMERANIA

FOCUS ON AUTOMOTIVE SECTOR IN POMERANIA 2021

10 LAT INVEST IN POMERANIA

1200
Obsłużonych
zapytań
inwestycyjnych

122

17000

Zrealizowanych
projektów
inwestycyjnych

Nowych miejsc
pracy w regionie

"WE CARE MORE"
Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą, której głównym
zadaniem jest promocja gospodarcza województwa pomorskiego i
przyciąganie do regionu nowych projektów inwestycyjnych. W ramach
naszej działalności zapewniamy inwestorom kompleksowe usługi w
zakresie doradztwa inwestycyjnego. Nasze działania były wielokrotne
wyróżniane w rankingach Financial Times, FDi Intelligence, Milken
Institute, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, ABSL.
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NASZE WSPARCIE
INFORMACJE
Pełen raport na temat gospodarki regionu, kluczowych
branż, nieruchomości, HR, uregulowań prawnych

OFERTA INWESTYCYJNA
Oferty terenów inwestycyjnych, hal produkcyjnych i
magazynowych, biur

ZACHĘTY
Informacje o dostępnych zachętach finansowych i
operacyjnych. Indywidualne oferty wsparcia

WIZYTY STUDYJNE
Pełna organizacja wizyty - spotkania referencyjne z
firmami, agencjami HR, RE, wizytacje nieruchomości

KONFERENCJA PRASOWA
Promocja nowego projektu, w tym organizacja
konferencji prasowej dla kluczowych inwestorów

WSPARCIE PROCESU INWESTYCYJNEGO
Wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z
procesem budowlanym

EMPLOYER BRANDING
Promocja firmy pod kątem budowy wizerunku
atrakcyjnego pracodawcy

PRZYCIAGANIE TALENTÓW
Dostęp do platformy rekrutacyjnej i kampanie
promocyjne Live More. Pomerania

ROZWÓJ BIZNESU
Matchmaking, wspólne działania marketingowe
podczas targów międzynarodowych

RZECZNIK INWESTORA
Stałe wsparcie we wszelkich kwestiach
administracyjnych
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KONTAKT
MIKOŁAJ TRUNIN
Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania
tel. (+48) 609 860 060
mikolaj.trunin@investinpomerania.pl

MONIKA WÓJCIK
Kierownik Projektu, Industry&Real Estate, Invest in Pomerania
tel. (+48) 500 351 535
monika.wojcik@investinpomerania.pl

EWELINA BEYER
Specjalista ds. BIZ, Industry&Real Estate, Invest in Pomerania
tel. (+48) 503 686 207
ewelina.beyer@investinpomerania.pl

SYLWIA RÓŻAŃSKA
Specjalista ds. BIZ, Industry&Real Estate, Invest in Pomerania
tel. (+48) 501 365 563
sylwia.rozanska@investinpomerania.pl

TOMASZ GRABOWSKI
Analityk, Invest in Pomerania
tel. (+48) 573 161 556
tomasz.grabowski@investinpomerania.pl

MAŁGORZATA MUDYNA
Randstad Professionals Branch Manager
tel. (+48) 601 301 006
malgorzata.mudyna@randstad.pl

NATALIA STROJCZYK
Randstad Senior Consultant
tel. (+48) 601 803 623
natalia.strojczyk@randstad.pl
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WIZYTÓWKI FIRM
FIRMA

SIEDZIBA

OPERACJE NA POMORZU

Produkty wspierające jazdę autonomiczną
(kamery, komputery pokładowe) oraz radia
i panele sterownicze

Wiązki kablowe do urządzeń medycznych,
motoryzacji, maszyn rolniczych

Produkcja samochodów kempingowych

Ładowarki do pojazdów elektrycznych,
oprogramowanie do systemów zarządzania
ładowaniem

Koła z włókna węglowego dla pojazdów
elektrycznych
Fibra Tech

Obróbka elementów metalowych (lotnictwo
i motoryzacja)

Części elektroniczne

Tworzenie specyfikacji wymagań, projektowanie
oraz testowanie oprogramowania systemów
informacji pokładowej
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FIRMA

SIEDZIBA

OPERACJE NA POMORZU

Systemy akumulatorów dla firm zajmujących się
magazynowaniem energii i przemysłu
wydobywczego
Sprzęt i oprogramowanie dla pojazdów i
komponentów pojazdów
Rozwiązania dla przemysłu z zakresu
pneumatyki, mechatroniki, automatyki;
technologie związane z infrastrukturą szynową, a
także systemy ładowania pojazdów elektrycznych

Montowanie przyczep transportowych

Ręczne skrzynie biegów lekkich, średnich
i ciężkich oraz ich podzespoły, zawory par paliwa,
turbosprężarki i dyferencjały, kompresory,
sprzęgła

Paski bimetaliczne i łożyska ślizgowe

Data Center Solutions, sterowniki, rozwiązania
do autonomicznej jazdy

Autobusy, podwozia autobusów

Producent i konwerter rozwiązań taśm klejących
w tym technologie klejenia stosowane do
elektroniki w pojazdach
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Str. 7 - Mapa lokalizująca województwo pomorskie. Opracownie własne.
Str. 8 - Mapa lokalizująca wybrane firmy z sektora automotive na Pomorzu. Opracowanie
własne.
Str. 10 - Wizualizacja fabryki firmy Northvolt w Gdańsku, fot. materiały prasowe Northvolt
Str. 12 i 13 - Gmach Politechniki Gdańskiej, media.pg.edu.pl
Str. 14 - Mapa lokalizująca uczelnie wyższe na Pomorzu. Opracowanie własne.
Str. 16 - Zdjęcia z zasobów Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku udostępnione przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Str. 17 - Mapa przedstawiająca powiaty dominujące w kształceniu uczniów szkół zawodowych
dla branży motoryzacyjnej. Opracowanie własne.
Str. 24 Budynek Olivia Star w kompleksie Olivie Business Centre, Autor: Linda Christiansen on
Unsplash
Str. 49 - Mapa z lokalizacją światowych marek z branży automotive; Źródło: Opracowanie
własne na podstawie danych European Automobile Manufacturers Association oraz
Automotive Industry Portal Marklines
Str. 52 - Mapa połączeń drogowych, źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Str. 53 - Mapa kolejowa Polski, źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
Str. 54 - Mapa połączeń kolejowych i drogowych w Porcie Gdańsk, źródło: www.portgdansk.pl
Str. 56 - Mapa sieci połączeń lotniczych z Portu Lotniczego w Gdańsku, źródło:
https://www.airport.gdansk.pl/loty/mapa-polaczen-p3.html
Str. 57 - Zdjęcie lotniska w Gdańsku - źródło: Pixabay
Str. 58 - Zdjęcie Port Gdańsk, materiały prasowe Portu Gdańsk
Str. 59 - Mapa połączeń kontenerowych i roro; źródło: Opracowanie własne na podstawie
danych Portu Gdańsk
Str. 61 - Mapa połączeń morskich i kolejowych z Chinami; źródło: Opracowanie własne na
podstawie danych Portu Gdańsk oraz eurochainatrain.com
Str. 62 - Logotyp Invest in Pomerania wyświetlany na jednym z budynków na terenie Stoczni
Cesarskiej. Zasoby Invest in Pomerania
Str. 64. Budynek Olivia Business Centre. Zasoby Invest in Pomerania
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