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1 .  WSTĘP

Poniższa analiza dotyczy przedsiębiorczości i aktywności ekonomicznej na Ka-
szubach. Zakres przedmiotowy obejmuje przedsiębiorczość rozumianą jako nasy-
cenie lokalnych społeczności podmiotami gospodarczymi oraz dynamikę zmian 
w tym zakresie. Istotnym elementem charakterystyki jest nie tylko poziom i zmien-
ność w czasie, ale także struktura przedsiębiorczości, pozwalająca na identyfikację 
specjalizacji, czy też mocnych stron gospodarki badanego obszaru. Kolejny segment 
analizy dotyczy zgeneralizowanych parametrów aktywności działalności gospo-
darczej w postaci nakładów inwestycyjnych i wartości majątku oraz produktywno-
ści. Podjęto także próbę identyfikacji powiązań podmiotów gospodarczych w postaci 
gron przedsiębiorczości i inteligentnych specjalizacji. Część analityczną zamykają 
trzy kwestie bardziej horyzontalne – atrakcyjność inwestycyjna, odporność na kry-
zysy oraz zdolność do utrzymania miejsc pracy i wynagrodzeń. Synteza uzyskanych 
wyników sporządzona została w formie wyzwań, możliwych reakcji i scenariuszy.

Zakres przestrzenny opracowania obejmuje siedem powiatów województwa po-
morskiego – bytowski, chojnicki, kartuski, kościerski, lęborski, pucki i wejherow-
ski. Trzy z nich graniczące z Trójmiastem (kartuski, pucki i wejherowski) określono 
mianem metropolitalnych, pozostałe zaś – niemetropolitalnych. Wymiar ten istot-
nie różnicuje znaczną część zagadnień poddanych analizie.

Zakres czasowy zasadniczo obejmuje lata 2009‒2021, jednak w zależności od do-
stępności danych statystycznych niektóre analizy dotyczą krótszych okresów.

Opracowanie powstało w oparciu o dane statystyczne pochodzące z Banku Da-
nych Lokalnych GUS. To kompleksowa baza danych o rozwoju społeczno-gospo-
darczym wszystkich jednostek terytorialnych w Polsce. W zakresie wskaźników 
gospodarczych obciążona jest jednak różnymi ograniczeniami i niedoskonałościa-
mi, które zasygnalizowano w tekście. Korzystano również z opracowań naukowych 
analizujących różne aspekty życia społeczno-gospodarczego w układzie powiatów, 
co pozwoliło na dość precyzyjne wnioskowanie w odniesieniu do badanego obsza-
ru. Źródłem ważnych informacji były także opracowania o charakterze ekspertyz, 
najczęściej odnoszące się do gospodarki województwa pomorskiego. Odwoływano 
się również bezpośrednio do stron internetowych wybranych podmiotów. Ramy 
koncepcyjno-teoretyczne wyznacza dorobek studiów regionalnych, w szczególności 
poświęconych regionalnej konkurencyjności i innowacyjności. W tym zakresie po-
wołania na konkretne pozycje ograniczono do niezbędnego minimum.
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2.  DI AGNOZ A P R ZED SIĘBIOR CZO Ś CI

2.1.  Ogól n y p OziOm i  dy n a mik a 
P R zEd SIębIoR Czo Ś CI

Poziom przedsiębiorczości najczęściej mierzony jest liczbą podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców. Przeciętna wartość tego 
wskaźnika w przypadku ogółu powiatów kaszubskich jest niemiarodajna, gdyż przy-
biera on dość znacznie zróżnicowane wartości. W ogólnym zarysie przyjmują one dy-
chotomiczną postać centrum – peryferie, czyli mieszczą się w klasycznym modelu prze-
strzennej zmienności rozwoju gospodarczego (ryc. 2.1). Z uwagi na wielkość, strukturę 
gospodarki i zasięg powiązań Trójmiasta jako centrum tego układu można mówić o me-
tropolitalno-niemetropolitalnym wymiarze zróżnicowań. Spośród siedmiu powiatów 
kaszubskich najwyższym poziomem przedsiębiorczości wyróżniał się (2021 r.) powiat 
pucki (166 podmiotów na 1000 mieszkańców). Również powiaty kartuski i wejherow-
ski wypadły ponadprzeciętnie (odpowiednio 126 i 128). W przypadku znacznej części 
analizowanych zmiennych te trzy powiaty cechują się odmiennym poziomem, a czasem 
również dynamiką rozwoju gospodarczego.

Ryc.	2.1. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców 
w województwie pomorskim w 2021 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Przyczyny powyższego zróżnicowania najogólniej można wytłumaczyć zewnętrzny-
mi korzyściami aglomeracji, jakie odnoszą przedsiębiorstwa z tytułu wspólnej lokalizacji 
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(skupienia na niedużym obszarze znacznej liczby przedsiębiorstw) oraz tytułu korzyści 
urbanizacji (wykorzystania przez przedsiębiorstwa zasobów i okazji, jakie oferują duże 
miasta). W literaturze naukowej przyczyny powstawania korzyści aglomeracji tłuma-
czone są przynajmniej dwojako. Argumentacja Marshall–Arrow-Romer (tzw. korzyści 
MAR) wskazuje na rolę koncentracji przedsiębiorstw w ramach jednego rodzaju dzia-
łalności, co ma ułatwiać wewnątrzgałęziowe przepływy wiedzy ukrytej i w ten sposób 
stymulować rozwój wszystkich przedsiębiorstw powiązanych tego typu interakcjami. 
Z kolei stanowisko Jacobs (tzw. korzyści Jacobs) podkreśla rolę różnorodności środowi-
ska gospodarczego, z którego idee czerpią przedsiębiorstwa. W tym ujęciu innowacje 
w danej branży często pochodzą z innych rodzajów działalności albo rodzą się na ich 
przecięciu1. Badania empiryczne wspierają oba stanowiska, a późniejsze koncepcje – kla-
strów czy inteligentnych specjalizacji – podkreślają z jednej strony wagę specjalizacji 
albo raczej oryginalności czy niepowtarzalności rozumianej nie w kategoriach branży, 
a raczej w kontekście łańcucha wartość jak i lokalnego zakorzenienia. W myśleniu o go-
spodarczym rozwoju powiatów kaszubskich, każde z tych podejść może mieć walory 
praktyczne.

Również w zakresie dynamiki przedsiębiorczości wymiar metropolitalno-niemetro-
politalny jest wyraźny, choć wszystkie powiaty kaszubskie cechowały się wyższą dyna-
miką niż pozostałe ziemskie w województwie pomorskim. Szczególnie wyróżniał się po-
wiat kościerski, w którym liczba podmiotów wzrosła o niemal połowę (46,5%) (ryc. 2.2).

Ryc.	2.2. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w województwie po-
morskim w latach 2009‒2021.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

1 Szerszy zarys tych koncepcji, wraz z odesłaniem do literatury źródłowej znajduje się w pracy: Kluge J., 
Lehman R., 2012, Marshall or Jacobs? Answers to an unsuitable question from an interaction model, Ifo Working 
Paper, 124, 1–31, https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-124.pdf
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Demografia przedsiębiorstw, czyli relacja pomiędzy jednostkami wpisanymi 
a wykreślonymi z rejestru REGON, również wskazuje na odrębność trzech powia-
tów metropolitalnych. Wyróżniały się one zauważalnie większą intensywnością za-
równo wpisów, jak i wykreśleń. Bilans był pozytywny. Również bilans pozostałych 
powiatów kaszubskich był bardziej korzystny niż pozostałych ziemskich w woje-
wództwie pomorskim (tab. 2.1).

Tab.	2.1.	Stosunek	średniorocznej	liczby	podmiotów	zarejestrowanych 
do	wyrejestrowanych	z	rejestru	REGON	na	1000	ludności	w	okresie	2107‒2021.

 Kaszubskie Pozostałe Duże	miasta

Metropolitalne

Kartuski 1,90 Gdański 1,61 Gdańsk 1,49

Pucki 1,49 Nowodworski 1,46 Gdynia 1,44

Wejherowski 1,63   Sopot 1,11

Niemetropolitalne

Bytowski 1,61 Człuchowski 1,42 Słupsk 1,12

Chojnicki 1,58 Kwidzyński 1,54   

Kościerski 1,49 Malborski 1,23   

Lęborski 1,35 Słupski 1,55   

 Starogardzki 1,48   

  Tczewski 1,37  

  Sztumski 1,49   

Źródło:	Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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2.2.  Struk t ur a p OdmiOtó w 
go SP od a R Cz yCh I  P R zESunIęCI a 

w jEj obRębIE

2 . 2 .1.  ST R uk T uR a w IEl ko Ś CI  P odmIoTó w go S P od a R Cz yCh ogó ł Em

W przytłaczającej większości podmiotów gospodarczych pracuje nie więcej niż 9 osób. 
Z uwagi na bardzo wysoki udział w strukturze wielkościowej właśnie ta grupa podmio-
tów kształtuje omówione już ogólne prawidłowości zróżnicowań terytorialnych stanu 
i dynamiki przedsiębiorczości. Udział ten w badanym okresie wzrósł w powiatach ka-
szubskich z 95% do 97%. Zbliżone zmiany miały miejsce także w pozostałych powiatach 
województwa.

Trudno o jednoznaczną interpretację tego zjawiska. Pozytywna podkreśla autentyczny 
wzrost przedsiębiorczości i korzyści wynikające z rosnącej konkurencji związane z eks-
pansją na nowe rynki, innowacjami produktowymi i organizacyjnymi czy wzrostem róż-
norodnych kompetencji zawodowych. Interpretacja negatywna upatruje stałego wzro-
stu przedsiębiorczości w fikcyjnym samozatrudnieniu wymuszanym na pracownikach 
w imię optymalizacji kosztowej i podatkowej pracodawców. W Polsce zjawisko samoza-
trudnienia może dotykać mniej więcej co piątego pracującego2. Przyjmując takie propor-
cje, dla powiatów kaszubskich liczebność tej grupy należy szacować ostrożnie na 50 tys. 
(2021 r.).

Według REGON dużych podmiotów w powiatach kaszubskich istniało 39 w porówna-
niu do 46 w pozostałych ziemskich (2021 r.). Można zatem mówić o względnej równowa-
dze. Wśród nich znajdowały się nie tylko przedsiębiorstwa, ale także podmioty z sektora 
usług publicznych – np. szpitale, które należą do największych pracodawców w powia-
tach ziemskich oraz odpowiedzialne są za znaczne efekty mnożnikowe w lokalnej gospo-
darce – zarówno płacowe, jak i zaopatrzeniowe.

2 . 2 . 2 .  ST R uk T uR a SEk ToR o wa z a k ł a d ó w o S ób f I z yCzn yCh

W strukturze PKD zakładów osób fizycznych dominuje budownictwo (F), handel (G) 
oraz przetwórstwo przemysłowe (C). Na te trzy sekcje w 2021 r. przypadało łącznie około 
50% wszystkich zakładów osób fizycznych (ryc. 2.3).

2 OECD Data. Self-employment rate, https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
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A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; B – górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo 
przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i od-
padami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detalicz-
ny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazy-
nowa; I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja 
i komunikacja; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w za-
kresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna; R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S, T, U – pozostałe

Ryc.	2.3.	Struktura zakładów osób fizycznych wg sekcji PKD w powiatach kaszubskich 
w latach 2012 i 2021.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Mniejsze, ale zauważalne znaczenie (po 5–10%) w strukturze odgrywał trans-
port i gospodarka magazynowa (H), działalność profesjonalna (M) i opieka zdro-
wotna (Q). Prawidłowości te występowały niemal we wszystkich powiatach ka-
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szubskich, jak i w pozostałych powiatach województwa pomorskiego. Struktura 
drobnej przedsiębiorczości nie odbiega zatem istotnie od obserwowanej w pozo-
stałych powiatach województwa pomorskiego.

W latach 2012–2021 największą zmianą w strukturze zakładów osób fizycz-
nych była redukcja podmiotów handlowych (sekcja G). W 2021 było ich prze-
ciętnie o 6 pkt.% mniej niż na początku badanego okresu (ryc. 2.3). Powiaty 
kaszubskie nie stanowiły w tym względzie wyjątku. Ubytek o podobnej skali 
obserwowany był w pozostałych powiatach województwa pomorskiego. Inne 
zmiany strukturalne również przebiegały podobnie jak w pozostałych częściach 
regionu. Znaczący spadek udziału w strukturze zakładów osób fizycznych miał 
miejsce również w rolnictwie i leśnictwie (sekcja A – -1,7 pkt.%) oraz w przetwór-
stwie przemysłowym (C – -0,9 pkt.%), działalności finansowej i ubezpieczenio-
wej (K – -0,7 pkt.%) i transporcie (H – -0,4 pkt.%). Natomiast udział pozostałych 
sekcji usługowych wzrósł. Najwyraźniejszy był w przypadku budownictwa (sek-
cja F – 4,7 pkt.%), działalności profesjonalnej (M – 1,3 pkt.%), informacji i komu-
nikacji (J – 0,9 pkt.%), administracji (N –0,7 pkt.%) i opiece zdrowotnej (Q – 0,6 
pkt.%). Uogólniając omawiane wyniki, można stwierdzić, że przemiany struk-
turalne drobnej przedsiębiorczości w powiatach kaszubskich odzwierciedlały 
znane prawidłowości modernizacji polegające na spadku znaczenia sektora rol-
nego oraz przemysłowego na rzecz usługowego.

Mimo znacznych podobieństw strukturalnych można wskazać obszary specja-
lizacji gospodarczej kaszubskich powiatów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
wskaźnika lokalizacji. Jego istotą jest porównanie udziału danej sekcji w ogóle 
podmiotów w danym powiecie do jej udziału w liczbie podmiotów ogółem liczo-
nej dla całego województwa pomorskiego. W takim ujęciu wyraźną specjalizacją 
powiatów kaszubskich była turystyka i gastronomia (I), rolnictwo i leśnictwo 
(A), górnictwo i wydobywanie (B) oraz budownictwo (F) (ryc. 2.4). W przypadku 
niemal całego wachlarza sekcji usługowych powiaty kaszubskie cechowały się 
niskimi wartościami współczynnika lokalizacji. Po części wynikało to z metro-
politalnej orientacji lokalizacyjnej takich działalności, skutkującej dalece posu-
niętą specjalizacją Trójmiasta i częściowo Słupska. Jednak w przypadku handlu 
(G), transportu (H), działalności finansowej (K) i opieki zdrowotnej (Q) niskim 
wartościom wskaźnika lokalizacji w powiatach kaszubskich towarzyszyły po-
nadprzeciętne wartości w pozostałych powiatach ziemskich województwa po-
morskiego. Te rodzaje działalności są zatem względnie słabo reprezentowane 
w strukturze małej przedsiębiorczości. Z uwagi na fakt, że zmiany strukturalne 
w powiatach kaszubskich miały podobny przebieg jak w przypadku pozostałych 
powiatów województwa pomorskiego, nie odnotowano istotnych zmian w roz-
kładzie wartości wskaźnika lokalizacji.
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A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; B – górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo 
przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i od-
padami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detalicz-
ny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazy-
nowa; I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja 
i komunikacja; K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w za-
kresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc spo-
łeczna; R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S, T, U – pozostałe

Ryc.	2.4. Wskaźnik lokalizacji wg sekcji w powiatach kaszubskich w stosunku 
do województwa pomorskiego ogółem (1,00) w 2021 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Powiaty kaszubskie cechowały się względnie niskim zróżnicowaniem struktury 
zakładów osób fizycznych i jej przemian. Nie mniej w dwóch wymiarach można 
mówić o zauważalnych różnicach. Pierwszy wymiar wiąże się z oddziaływaniem 
Trójmiasta i dotyczy trzech powiatów z nim sąsiadujących – kartuskiego, puckie-
go i wejherowskiego. W przypadku informacji i komunikacji (sekcja J) powiaty te 
cechowały względnie wysokie udziały w strukturze drobnej przedsiębiorczości, 
wynikające zapewne z powiązań z licznymi podmiotami z Trójmiasta. Natomiast 
w przypadku handlu (G) i opieki zdrowotnej (Q) zaobserwowano zależność odwrot-
ną – niskie udziały w strukturze trzech powiatów, przy wysokim znaczeniu tych 
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działalności w strukturze gospodarczej Trójmiasta. To następstwo specyficznych 
cech lokalizacji (opieka zdrowotna) oraz koncentracji działalności (handel), sprzy-
jających przestrzennej koncentracji podmiotów w najdogodniejszych rynkowo loka-
lizacjach i ekspansji ich obszarów obsługi na obszar omawianych trzech powiatów. 
Ta zależność występuje również w ujęciu dynamicznym. Zmiany znaczenia poszcze-
gólnych sekcji PKD w strukturze drobnej przedsiębiorczości omawianych powiatów 
do pewnego stopnia podążały za zmianami obserwowanymi w Trójmieście. Ekspan-
sji danej sekcji w strukturze gospodarki Trójmiasta najczęściej towarzyszył wzrost 
lub płytszy spadek jej znaczenia w powiatach sąsiednich względem pozostałych po-
wiatów kaszubskich. Analogicznie, regres sekcji w Trójmieście wiązał się ze spowol-
nieniem lub spadkiem wzrostu lub jej znaczenia w trzech powiatach kaszubskich.

Drugi wymiar wiąże się z rolą turystyki w lokalnej gospodarce i dotyczy przede 
wszystkim powiatu puckiego – w skali kraju jednego z najważniejszych ośrodków 
masowej turystyki wypoczynkowej. Bardzo wysokiemu udziałowi podmiotów dzia-
łalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I) – 
37% wobec przeciętnie 3‒5% w pozostałych powiatach województwa o mniej rozwi-
niętej funkcji turystycznej – towarzyszyło wyraźnie niższe znaczenie budownictwa, 
przetwórstwa przemysłowego i handlu. Wśród powiatów kaszubskich podobna 
zależność cechowała również powiat lęborski (16% udziału podmiotów z sekcji I) 
a wśród pozostałych powiatów – nowodworski (24%) i słupski (12%). Należy przy 
tym pamiętać o silnej koncentracji tej działalności w gminach nadmorskich – maso-
wa turystyka ma istotne gospodarcze znaczenie jedynie na ograniczonym obszarze 
w stosunkowo krótkim sezonie.

2 . 2 .3.  dEmogR a f I a P odmIoTó w 
go S P od a R Cz yCh –  w y bR a nE a S P Ek T y ST R uk T uR a l nE

Na koniec analizy struktury gospodarki w oparciu o liczebność podmiotów warto 
wrócić do analizy demografii przedsiębiorstw. Jak już wspomniano, dane te dotyczą 
wszystkich podmiotów, jednak w największym stopniu oddają procesy zachodzą-
ce w najmniejszych podmiotach – zakładach osób fizycznych. Szczególnie ciekawe, 
z uwagi na indykatywny charakter, mają dane na temat udziału nowo zarejestrowa-
nych podmiotów sektorów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektora kreatyw-
nego w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów ogółem. Pierwsze z nich 
rzucają światło na zdolność do przekształceń i rozwoju tradycyjnego, ale nadal istot-
nego obszaru gospodarki, drugie – odnoszą się do wyrafinowanego segmentu gospo-
darki opartej na wiedzy – najczęściej symbolicznej. Po pierwsze, w oczy rzuca się 
podstawowa różnica – przeciętny udział sektora rolno-spożywczego w nowo zare-
jestrowanych podmiotach w latach 2017‒2021 wynosił w województwie pomorskim 
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0,4%, podczas gdy kreatywnego – 6,4%. Zasadniczo dotyczyła ona również powiatów 
kaszubskich. Sektor rolno-spożywczy odgrywał przy tym wyraźnie mniejsze zna-
czenie, szczególnie w porównaniu do powiatów regionu dolnej Wisły, cechujących 
się znacznie korzystniejszymi warunkami agroekologicznymi. Jedynie powiaty puc-
ki i bytowski wypadały w tym porównaniu nieco lepiej. Z kolei znaczenie sektora 
kreatywnego w nowej przedsiębiorczości było wyraźnie wyższe w Trójmieście i po-
wiatach sąsiednich – spośród kaszubskich wyróżniały się kartuski i wejherowski.

2 . 2 .4.  ST R uk T uR a P R a Cu ją CyCh w w Ięk S z yCh P odmIoTa Ch

W przypadku większych podmiotów – w polskiej statystyce zalicza się do nich 
jednostki o liczbie pracujących 10 i więcej osób – bardziej miarodajna dla określenia 
struktury gospodarki i znaczenia poszczególnych rodzajów działalności jest analiza 
liczby pracujących. Pozwala ona uchwycić w elementarny sposób różnice w wielkości 
przedsiębiorstw. Dostępne dane są dość mocno zgeneralizowane – większość sekcji 
PKD została zgrupowana w szersze kategorie. Wskazują one, że największe znacze-
nie w strukturze pracujących w powiatach kaszubskich odgrywał w 2020 r. prze-
mysł i budownictwo (34,6%). Duże znaczenie (25,3%) miały pozostałe usługi, w tym 
pracochłonne usługi publiczne – opieka zdrowotna i edukacja (ryc. 2.5). Mniejsze, 
niemal równorzędne udziały cechowały rolnictwo i leśnictwo (19,8%) oraz szeroką 
kategorię usług rynkowych – handel, transport, turystykę i gastronomię oraz infor-
mację i komunikację (18,5%). Działalność finansowa, ubezpieczeniowa oraz obsługa 
nieruchomości miała w takim ujęciu marginalne znaczenie (1,9%).

Rolnictwo	i	leśnictwo (A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo); Przemysł	i	budownictwo 
(B – górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E 
– dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; 
F – budownictwo); Handel,	transport,	turystyka,	informacja	i	komunikacja (G – handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodar-
ka magazynowa; I –działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – 
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informacja i komunikacja); Finanse,	ubezpieczenia	i	nieruchomości (K – działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomość) i; Pozostałe	usługi 
(M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – działalność w zakresie usług administro-
wania i działalność wspierająca; O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R – działalność 
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S, T, U – pozostałe).

Ryc.	2.5. Struktura pracujących w powiatach kaszubskich 
w 2010 i 2020 r. (podmioty o liczbie pracujących pow. 9).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Omawiana struktura była bardzo podobna do zaobserwowanej w pozostałych po-
wiatach ziemskich województwa pomorskiego. Jedyne zauważalne różnice polegały 
na względnie większym udziale rolnictwa i mniejszym przemysłu w strukturze pracu-
jących. Wspomniane powiaty regionu dolnej Wisły cechują się bardziej zmechanizowa-
nym, mniej pracochłonnym i bardziej towarowym rolnictwem, jak również są miejscem 
lokalizacji dużych zakładów przemysłowych.

W strukturze pracujących zauważalne jest również oddziaływanie Trójmiasta. W ka-
szubskich powiatach metropolitalnych (kartuski, pucki, wejherowski) rolnictwo odgry-
wa zauważalnie mniejszą rolę niż w pozostałych powiatach kaszubskich. Podobnie zróż-
nicowana jest rola przemysłu. Natomiast udział szerokiej kategorii usług rynkowych jak 
i pozostałych jest zauważalnie wyższy właśnie w sąsiedztwie Trójmiasta.

W latach 2010‒2020 najistotniejsze zmiany struktury pracujących polegały na spad-
ku udziału pracujących w rolnictwie i leśnictwie (-2,8 pkt.%) oraz wzroście w usługach 
rynkowych (+2,5 pkt.%). Odnotowano również wzrost znaczenia pozostałych usług (+0,8 
pkt.%) oraz w przemyśle i budownictwie (+0,5 pkt.%) (ryc. 2.5). Były to zmiany podob-
ne do obserwowanych w pozostałych powiatach ziemskich województwa pomorskie-
go. Jedyna istotna różnica dotyczyła przemysłu i budownictwa. W pozostałych powia-
tach, w przeciwieństwie do kaszubskich, miał miejsce spadek udziału pracujących. 
Omawiane zmiany do pewnego stopnia różniły się w zależności od położenia powiatów 
względem Trójmiasta. Redukcja liczby pracujących w rolnictwie była znacznie głębsza 
w sąsiedztwie Trójmiasta. W tych trzech powiatach spadła też rola przemysłu, chociaż 
w pozostałych kaszubskich wyraźnie wzrosła. Jednocześnie powiaty położone obok 
głównego ośrodka województwa odnotowały znaczący wzrost roli pozostałych usług. 
W pozostałych powiatach kaszubskich ten dział gospodarki odnotował natomiast regres 
w strukturze pracujących. Zaobserwowane zmiany w strukturze pracujących również 
są zbieżne z prawidłowościami procesów modernizacyjnych. Nastąpił spadek znaczenia 
rolnictwa w strukturze pracujących na rzecz rosnącej roli usług – komercyjnych i pu-
blicznych. Zjawiskiem wyłamującym się z ogólnych prawidłowości był natomiast wzrost 
znaczenia przemysłu i budownictwa. Łączne potraktowanie kilku sekcji, niestety, nie 
pozwala na jednoznaczne wskazanie głównych przyczyn tego wzrostu – rosnącej kon-
kurencyjność przemysłu, głównie na rynkach międzynarodowych, czy budownictwa 
– przede wszystkim na rynku regionalnym.



20

2.3.  n a k ł a dy In w EST yCyjnE 
I  R zECzo w y m a jąTEk TR wa ły

Informacje o nakładach inwestycyjnych i rzeczowym majątku trwałym odnoszą 
się również do podmiotów, u których liczba pracujących przekracza 9 osób. Z jednej 
strony są to informacje nieobejmujące przytłaczającej większości (ok. 95%) zareje-
strowanych podmiotów, z drugiej dotyczą zakładów podnoszących najwyższe na-
kłady inwestycyjne i dysponujących najwartościowszym i technologicznie złożonym 
majątkiem, najczęściej umożliwiającym osiągnięcie ponadprzeciętnej produktyw-
ności. Według tak zgromadzonych danych powiaty kaszubskie (z wyjątkiem puckie-
go) cechowały się niższymi średniorocznymi (okres 2016‒2020) nakładami inwesty-
cyjnymi na mieszkańca niż pozostałe powiaty ziemskie województwa pomorskiego 
(ryc. 2.6). Różnica ta była przede wszystkim następstwem wyraźnie niższej wartości 
brutto środków trwałych, a szerzej: niższego poziomu uprzemysłowienia, przede 
wszystkim w stosunku do powiatów kwidzyńskiego, słupskiego i tczewskiego.

Ryc.	2.6. Średnioroczne (2016‒2020) nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
w województwie pomorskim (podmioty o liczbie pracujących pow. 9).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

W samym przemyśle i budownictwie, na które w powiatach kaszubskich przypada-
ło ok. 70% nakładów inwestycyjnych ogółem, poziom inwestycji na pracującego – bar-
dziej miarodajny wskaźnik aktywności inwestycyjnej – nie odbiegał istotnie od obser-
wowanego w pozostałych powiatach ziemskich województwa pomorskiego. Bardzo 
wyraźnie zaznaczała się natomiast różnica pomiędzy powiatami metropolitalnymi 
i pozostałymi powiatami kaszubskimi. W pierwszym przypadku średnioroczna war-
tość dla okresu 2016‒2020 wynosiła 22,6 tys. zł, podczas gdy w drugim jedynie 17,7 tys.

Dane o nakładach inwestycyjnych publikowane są w cenach bieżących, co utrud-
nia analizę ich dynamiki. W takim ujęciu, dla okresu 2009‒2020 niemal wszystkie po-
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wiaty kaszubskie odnotowały średnioroczny wzrost nakładów inwestycyjnych. Uję-
cie względne nie pozwala jednak na formułowanie zbyt optymistycznych wniosków. 
Po pierwsze, wielkość nakładów w stosunku do wartości majątku trwałego nie wyka-
zywała trwałej tendencji wzrostowej. Szczególnie niska była w latach 2017‒2020. Nie 
było to zjawisko obserwowane tylko w powiatach kaszubskich. Dane, gromadzone 
w układzie województw, odnoszące się do udziału inwestycji w PKB ukazują podobny 
obraz. Niska stopa inwestycji w przedsiębiorstwach jest problemem całej polskiej go-
spodarki od czasów globalnego kryzysu finansowego.

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiatach kaszubskich, choć no-
minalnie przyczyniły się do wzrostu wartości majątku trwałego, to nie spowodowały 
zauważalnej poprawy względem pozostałych powiatów województwa pomorskiego, 
czy szerzej: całej polskiej gospodarki. Przyjmując za punkt odniesienia wartość brut-
to środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w Polsce (Polska = 100) 
w 2009 r. (ryc. 2.7), wyraźnie szybszy przyrost wartości brutto środków trwałych na-
stąpił jedynie w powiecie bytowskim. W lęborskim i kartuskim był nieznaczny, a w po-
zostałych niższy od przeciętnej dla Polski. Ponoszone nakłady inwestycyjne pozwoliły 
zasadniczo na utrzymanie materialnych zasobów, co biorąc pod uwagę ogólnie niski 
poziom kapitału fizycznego w polskich przedsiębiorstwach, nie stwarzało solidnych 
fundamentów dla konkurencyjności gospodarki powiatów kaszubskich.

Ryc.	2.7. Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 
(Polska = 100) w województwie pomorskim w latach 2009 i 2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.
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2.4.  P R oduk T y w no Ś ć I  Ek SP oRT
2 .4.1.  P R od uk T k R a jo w y bR u T To

Rachunki regionalne prowadzone są w układzie województw i podregionów. 
Granice podregionów nie pokrywają się z obszarem badań – powiatami kaszub-
skimi. W województwie pomorskim istnieje (od stycznia 2018 r.) pięć takich 
jednostek. Dwie z nich – Trójmiasto i podregion starogardzki – nie obejmują 
żadnego z powiatów kaszubskich. W podregionie gdańskim znajdują się trzy 
z badanych powiatów (kartuski, pucki i wejherowski), w chojnickim i słupskim 
po dwa (odpowiednio: chojnicki, kościerski i bytowski oraz lęborski). W odnie-
sieniu do badanego obszaru analiza PKB i wartości dodanej może mieć zatem 
jedynie przybliżony charakter. Niemniej gospodarcze znaczenie powiatów ka-
szubskich, szczególnie w podregionie gdańskim i chojnickim jest na tyle duże, 
że uzasadnia takie podejście, tym bardziej, że istotą analizy jest ukazanie pod-
stawowych proporcji i dynamiki na tle zmian w całej krajowej gospodarce. Ana-
liza dotyczy okresu 2009‒2019. Nowsze dane nie były dostępne w momencie jej 
opracowania.

Podstawowa miara regionalnej produktywności, jaką jest wartość PKB 
na mieszkańca, cechuje się bardzo silną asymetrią w układzie terytorialnym. 
Jedynie 17 na 73 podregiony cechuje się wartościami wyższymi niż ogólnopolska 
(Polska = 100). Wśród liderów znajdują się główne ośrodki miejskie, w tym Trój-
miasto. W tym kontekście znacznie niższe wartości pozostałych podregionów 
nie są niczym nadzwyczajnym (ryc. 2.8). Podregiony słupski i gdański zajmowa-
ły w 2019 r. odpowiednio 44 i 49 na 73 podregiony. Wynik ten można określić 
jako nieznacznie niższy od przeciętnej – w rozstępie międzykwartylowym, ale 
poniżej mediany. Natomiast podregion chojnicki wyraźnie odstawał na nieko-
rzyść, zajmując 61 miejsce i plasując się poniżej pierwszego kwartyla.

Terytorialne różnice w wysokości PKB na mieszkańca są skutkiem procesów 
długiego trwania. Wartość wskaźnika w danym roku jest uzależniona od za-
kumulowanego wcześniej kapitału, a różnice pomiędzy poszczególnymi teryto-
riami trwałe. Niemniej w długiej perspektywie możliwe są znaczące zmiany. 
Dlatego częściej od samej wartości wytworzonych dóbr i usług zwraca się uwa-
gę na jej dynamikę. Dla diagnozy układów terytorialnych szczególnie obrazowe 
jest ujęcie tych zmian względem wartości przeciętnej dla danego kraju – czy na-
stępuje konwergencja, tzn. czy regiony o niższym poziomie PKB na mieszkańca 
zmniejszają dystans do liderów. W latach 2009‒2019 jedynie podregion gdański 
nie stracił dystansu względem poziomu ogólnopolskiego. W 2009 i 2014 r. PKB 
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na mieszkańca wynosiło 72,4% wartości krajowej (ryc. 2.8). W międzyczasie, 
w 2015 r. sięgnęło nawet 73,5%. Był to zapewne efekt dyfuzji wzrostu z Trójmia-
sta poprzez zaopatrzeniowe i płacowe efekty mnożnikowe. W badanym okresie 
systematycznie powiększało ono swoją przewagę z 141,9% do 150,6% wartości 
ogólnopolskiej. Natomiast pozycja pozostałych dwóch podregionów – chojnic-
kiego i słupskiego – uległa osłabieniu. W pierwszym przypadku z poziomu 67,9% 
do 63,3%, a w drugim z 80,5% do 73,9. Dla właściwej interpretacji tej zmiany 
należy podkreślić, że względny spadek wielkości PKB na mieszkańca dotyczył 
ponad połowy podregionów. Nie było to zatem zjawisko wyjątkowe. Jednak głę-
bokość tego spadku w obu omawianych podregionach była dość znacząca – pla-
sowała obie jednostki poniżej wartości pierwszego kwartyla, wyliczonej dla ca-
łego zbioru 73 podregionów.

Ryc.	2.8. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (Polska = 100) 
w województwie pomorskim w latach 2009‒2019.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

Na poziomie powiatów dostępne są jedynie szacunki produktywności oparte o dez-
agregację danych dla województw i podregionów przy wykorzystaniu zmiennych 
pośrednich. W opracowaniu prezentującym trzy różne metody3 powiaty kaszubskie 
za każdym razem przypisane zostały do jednej z dwóch najniższych klas wartości 
PKB na mieszkańca. Wyjątkiem był powiat wejherowski plasujący się w jednym 
z oszacowań o klasę wyższą. Należy przy tym wyjaśnić kontekst. Ponadprzecięt-

3 Ciołek D., Brodzicki D., 2015, Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ kapi-
tału terytorialnego, Institute for Development Working Papers, 001/020, 1‒58: https: //instytut-rozwoju.org/WP/
IR_WP2015_01.pdf
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ne wartości PKB na mieszkańca odnotowano (2011 r.) w stosunkowo nielicznej 
grupie powiatów: dużych i średnich miast, powiatach, w których zlokalizowano 
duże zakłady przemysłowe oraz w niektórych powiatach sąsiadujących z du-
żymi miastami. Ciekawego obrazu dostarcza próba oszacowania łącznej pro-
duktywności czynników produkcji. Kategoria ta definiowana jest jako „różnica 
między tempem przyrostu produkcji a ważonym wkładem tempa przyrostu na-
kładów czynników produkcji. Tempo wzrostu TFP jest utożsamiane z przecięt-
nym tempem wzrostu efektywności produkcji i ma obrazować tempo postępu 
technologicznego”4. Pod względem wartości tego wskaźnika powiaty kaszubskie 
dzieliły się na dwie grupy (2011 r.). Wysoka wartość cechowała trzy powiaty 
metropolitalne, w szczególności zaś wejherowski. Pozostałe cztery niemetropo-
litalne wypadały zdecydowane słabiej. Taki rozkład sugeruje istnienie procesów 
rozlewania się wiedzy z ośrodka regionalnego na silnie powiązane z nim funk-
cjonalnie obszary.

2 .4. 2 .  P R od ukC ja S P R zEd a n a

Bardziej precyzyjnego terytorialnie obrazu dostarczają dane o produkcji 
sprzedanej przemysłu na mieszkańca. Obrazują one wprawdzie istotny, ale jed-
nak fragment, gospodarki powiatów kaszubskich. Podobnie jak w przypadku 
PKB wartość produkcji sprzedanej we wszystkich tych powiatach była wyraźnie 
niższa od wartości ogólnopolskich (2020 r.), a także od przeciętnej dla wojewódz-
twa pomorskiego. W trzech powiatach sąsiadujących z Trójmiastem oraz w po-
wiecie kościerskim wręcz o ponad połowę. Natomiast w powiatach bytowskim, 
chojnickim lęborskim o jedną czwartą (ryc. 2.9). Dwa pierwsze cechowały się po-
nadprzeciętną dynamiką produkcji sprzedanej przemysłu w latach 2009‒2020.

4 Ciołek D., Brodzicki D., 2015, Determinanty całkowitej produktywności polskich powiatów. Wpływ ka-
pitału terytorialnego, Institute for Development Working Papers, 001/020, 21: https: //instytut-rozwoju.org/WP/
IR_WP2015_01.pdf
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Ryc.	2.9. Produkcja sprzedana przemysłu na mieszkańca w województwie pomorskim 
w 2020 r. (podmioty o liczbie pracujących pow. 9).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

2 .4.3.  Ek S p Ort

Informacje o wielkości i strukturze eksportu nie są systematycznie publikowane 
w układzie powiatów. Niemniej istnieją opracowania, które pozwalają sformułować 
dwie ogólne prawidłowości dotyczące badanego obszaru. Po pierwsze, żaden z po-
wiatów kaszubskich nie zaliczał się ani przed globalnym kryzysem finansowym 
(2005 r.), ani po nim (2013 r.) do obszarów koncentracji eksportu. W 2013 r. takich 
powiatów było kilkadziesiąt i przypadła na nie ponad połowa wielkości eksportu. 
W województwie pomorskim zaliczały się do nich: Gdańsk, Gdynia, powiat tczew-
ski i kwidzyński. Taka struktura przestrzenna jest stosunkowo trwała, dlatego choć 
dane pochodzą sprzed dekady, dość dobrze obrazują pozycje powiatów kaszubskich. 
Zaliczają się one do około połowy powiatów w Polsce, cechujących się przeciętną 
wielkością eksportu5. Po drugie, w strukturze eksportu województwa pomorskiego 
niewielkie znaczenie odgrywają produkty wysokiej techniki, co przekłada się rów-
nież na stosunkowo niską jednostkową wartość eksportu (EUR/kg). Istotne znacze-
nie mają również produkty rolno-spożywcze6. Wydaje się, że te uogólnienia są rów-

5 Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R., 2015, Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej 
w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania PAN, Warszawa:. https: //books.google.pl/books? id=-vXJDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=eksport+wo-
jew%C3%B3dztwo+pomorskie+powiaty+umi%C5%84ski&source=bl&ots=rJ_BONGTDp&sig=ACfU3U2J1t9ucLk6U
_82S3zOQDI5OVvBag&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjlwunFoZr7AhWhtYsKHX06D7A4FBDoAXoECB0QAw#v=one-
page&q=eksport%20wojew%C3%B3dztwo%20pomorskie%20powiaty%20umi%C5%84ski&f=false

6 Umiński S., Wojnicka-Sycz E., Brodzicki T., Gawlikowska-Hueckel K., Kwiatkowski J., 2015, Analiza branż 
o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wspar-
cia eksportu przedsiębiorstw dla minimum dwóch branż o innowacyjnym potencjale wraz z opracowaniem doty-
czącym możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach, Instytut Rozwoju, 
Sopot: https: //instytut-rozwoju.org/WP/HZpom.pdf
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nież adekwatne do powiatów kaszubskich. Ponadto jako istotne i perspektywiczne 
eksportowo branże warto wskazać produkcję mebli, materiałów budowlanych i pro-
duktów wykończeniowych, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji7.

2.5.  l idEr z y gO Sp Od a rk i

2 .5.1.  g łó w nE P R zEd SIębIoR ST wa

W 2020 r. w powiatach kaszubskich funkcjonowało 16 przedsiębiorstw spośród 
1000 największych w Polsce8. Osiągnęły one w tym roku przychody ze sprzedaży 
wyższe niż 300 mln zł. Niewiele mniejsze przychody wypracowały trzy kolejne 
przedsiębiorstwa, które nie znalazły się w gronie największych polskich podmiotów, 
ale zamykają listę 100 największych przedsiębiorstw w województwie pomorskim9.

W rankingu opartym o wielkość przychodów ze sprzedaży w naturalny sposób 
dominowały przedsiębiorstwa produkcyjne (16 na 19), choć pozycję lidera dzierżył 
podmiot sprzedający i obsługujących samochody. Wyszczególnione przedsiębior-
stwa prowadziły zróżnicowaną działalność. Zarazem jednak wyróżnić można było 
dwie nieco bardziej liczne reprezentowane profile – przetwórstwo spożywcze oraz 
produkcję materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Tab.	2.2.	Największe	przedsiębiorstwa	zlokalizowane	w	powiatach	kaszubskich	(2020	r.)

Nazwa przedsiębiorstwa Miejscowość Branża Przychody	ze	sprzedaży	

(w	tys.	zł)

Plichta sp. z o.o. sp.k. Wejherowo Sprzedaż i obsługa samochodów 1 766 789

Graal SA GK Wejherowo Przetwórstwo spożywcze 1 246 770

Zakłady Mięsne Skiba SA Chojnice Przetwórstwo spożywcze 1 116 902

Drutex SA Bytów Stolarka okienna 1 054 832

Gas Storage Poland sp. z o.o. Kosakowo Magazynowanie gazu 840 245

Gemini Hütter sp. z o.o. Wejherowo Detaliczna sprzedaż leków 678 318

7 Pomorski Broker Eksportowy: https: //brokereksportowy.pl/oferta/dane-o-eksporcie/rynki-zagraniczne/
raporty-branzowe/raporty-branzowe-dla-pomorskich-branz/

8 Lista 2000. Edycja 2001, Gremi Media: https: //rankingi.rp.pl/lista2000/2021
9 TOP 100. Oto największe firmy na Pomorzu. Liderzy sprzedają za miliardy. Polska Press: https: //dziennik-

baltycki.pl/top-100-oto-najwieksze-firmy-na-pomorzu-liderzy-sprzedaja-za-miliardy/ar/c3‒15870505
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Balex Metal sp. z o.o. Bolszewo Budowlane materiały wykończe-

niowe 

623 474

Porta KMI Poland SA Bolszewo Stolarka drzwiowa 469 980

Apteka Gemini Hütter sp. z o.o. Wejherowo Detaliczna sprzedaż leków 449 938

Pipelife Polska SA Krokowa Rury i kształtki z tworzyw 

sztucznych

351 691

Zoeller Tech sp. z o.o. Rekowo Górne Specjalistyczne zabudowy 

pojazdów

335 753

Rockfin sp. z o.o. Żukowo Produkcja systemów olejowych 

i paliwowych

335 469

Farm Frites Poland SA Lębork Przetwórstwo spożywcze 331 347

PPHU Partner sp. z o.o. Czersk Hurtowa sprzedaż artykułów 

spożywczych

310 611

Mowi Lębork sp. z o.o. Lębork Przetwórstwo spożywcze 308 156

Anro-Trade sp.j. Chwaszczyno Sprzedaż i obsługa samochodów 305 650

Marcopol sp. z o.o. Chwaszczyno Produkcja śrub i nakrętek 244 911

Eurocast sp. z o.o Strzebielino Produkcja opakowań 231 726

Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana Łubiana Produkcja ceramiki stołowej 221 124

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Lista 2000 i Top 100.

Na uwagę zasługuje również lokalizacja przedsiębiorstw. Aż 13 z nich położonych 
było w powiatach sąsiadujących z Trójmiastem. U podstaw takich decyzji lokaliza-
cyjnych leży najczęściej możliwość zdyskontowania korzyści zewnętrznych wspól-
nej lokalizacji i urbanizacji. Ponadto zestawienie sporządzono metodą przedsię-
biorstw, co nie odzwierciedla rozmieszczenia zakładów. Lider rankingu z siedzibą 
w Wejherowie prowadzi działalność również w Gdańsku, Gdyni, Toruniu i rozwija 
ją w Bydgoszczy. Podobnie obie spółki należące do Gemini Polska, również z siedzi-
bą w Wejherowie, prowadzą sieć około 200 aptek w Polsce oraz aptekę internetową.

2 .5. 2 .  gR on a P R zEd SIębIoR Czo Ś CI

Przedsiębiorstwa, nawet największe, część swojej konkurencyjności zawdzięczają 
nie tyle mikroekonomicznemu wyrafinowaniu, co korzyściom zewnętrznym ofero-
wanym przez otoczenie. W znacznej mierze przybierają one postać korzyści wspól-
nej lokalizacji. Tego rodzaju korzyści stanowią istotę przewag konkurencyjnych ofe-
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rowanych przez grona przedsiębiorczości. M. Porter10 wskazuje trzy rodzaje korzyści 
wynikające z interakcji przedsiębiorstw w bliskim sąsiedztwie: wyższą produktyw-
ność, innowacyjność oraz większą łatwość w powstawaniu i rozwoju nowych przed-
siębiorstw. Koncepcja klastrów jako narzędzie rozwoju gospodarczego znalazła 
miejsce w głównym nurcie polityki gospodarczej – także w Polsce. Towarzyszy jej 
szereg oddolnych i odgórnych inicjatyw klastrowych, z których jedynie część repre-
zentuje, chociaż zalążkowe, realne, zakorzenione lokalnie przewagi konkurencyjne, 
co jest warunkiem koniecznym do prowadzenia tego typu interwencji. Natomiast 
część wydaje się być próbą zdyskontowania nadarzającej się okazji w postaci tanie-
go bądź bezzwrotnego dofinansowania działalności. Przy czym należy zaznaczyć, 
że intencje założycieli niekoniecznie są możliwe do odczytania przez zewnętrznego 
obserwatora, dlatego nie jest to zarzut w odniesieniu do konkretnych klastrów w po-
wiatach kaszubskich. Najszerzej znane lokalne inicjatywy to (rok powstania): Ko-
ścierski Klaster Budowlany (2013), Pomorski Klaster Drzewny (2015), Klaster Zielo-
nej Energii Kaszub (2017), Miastecki Klaster Energii (2022). W tej kategorii wymienić 
można również projekt Kaszubska Marszruta (2007‒2013), którego założenia sprzy-
jały rozwojowi klastra opartego o turystykę rowerową. Kwerenda internetowa nie 
wskazuje jednak, aby były to inicjatywy prężne i trwałe. Po pierwsze, brakuje aktu-
alnych stron internetowych tych inicjatyw, co jest standardem zinstytucjonalizowa-
nych klastrów, a informacje są rozproszone i nieaktualne. Najczęściej pochodzą one 
z okresu powstania inicjatywy i nie wskazują na późniejszą aktywność. Po drugie, 
dominującymi podmiotami wydają się być instytucje publiczne – najczęściej lokalne 
samorządy. Tego typu podmioty stanowią wartościowy element gron przedsiębior-
czości, dostarczając przede wszystkim odpowiednio sprofilowanych usług publicz-
nych (regulacja, edukacja, infrastruktura), jednak główny składnik „masy krytycz-
nej” powinny stanowić przedsiębiorstwa, co umożliwia prawidłowe odczytywanie 
sygnałów rynkowych i identyfikowane przewag konkurencyjnych oraz szans roz-
wojowych. Do pewnego stopnia wyjątkiem jest Kaszubska Marszruta, czyli sieć tras 
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Również ona animowana jest 
głównie przez instytucję publiczną – Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Wydaje 
się że większe zaangażowanie komercyjnych podmiotów mogłoby zdynamizować 
to przedsięwzięcie, które zostało dobrze przyjęte przez środowisko użytkowników 
i znalazło trwale miejsce w polskim krajobrazie turystyki rowerowej.

Udział podmiotów działających w powiatach kaszubskich nie ogranicza się do lo-
kalnych inicjatyw klastrowych. Biorąc pod uwagę strukturę gospodarki tego obsza-

10 Porter M., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
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ru, a także sąsiedztwo Trójmiasta, potencjalnym czynnikiem rozwoju gospodarcze-
go analizowanego obszaru mogą być aktywne klastry o większym zasięgu, takie jak: 
Klastry Energii OMGGS, Gdański Klaster Budowlany czy Interizon Pomorski Klaster 
ICT. Szczególnie w dwóch pierwszych powiaty kaszubskie mają swoją reprezentację 
w postaci samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Grona przedsiębiorczości nie muszą mieć charakteru sformalizowanego ani nawet 
nie muszą być obecne w świadomości ich uczestników, choć instytucjonalizacja daje 
szanse na pogłębienie integracji i lepszą koordynację działań. Dość odległe w czasie 
próby identyfikacji takich struktur w Polsce na poziomie powiatów11 (na podstawie 
danych z 2006 r.), oparte na analizie koncentracji podmiotów i pracujących przypo-
rządkowanych do potencjalnych wiązek grup PKD, pomiędzy którymi zakłada się 
istnienie powiązań kooperacyjnych, zasadniczo potwierdzają zarysowany powyżej 
obraz. Tego typu struktury przestrzenne są dość trwałe, dlatego mimo upływu cza-
su warto przytoczyć najważniejsze wyniki. W powiatach kaszubskich odnotowano 
ponadprzeciętne koncentracje działalności polegających na produkcji materiałów 
konstrukcyjnych, przemyśle drzewnym i rybnym. W przypadku powiatów sąsia-
dujących z Trójmiastem za potencjalnie możliwe uznano uczestnictwo podmiotów 
w klastrach o metropolitalnej orientacji (wysokotechnologiczne: instrumenty anali-
tyczne, wyposażenie telekomunikacyjne, usługi biznesowe, technologie informacyj-
ne, usługi finansowe, edukacja i wiedza, instrumenty medyczne; średnio-wysokie: 
wydawnictwa i drukarnie generowanie energii i dystrybucja; średnio-niskie: trans-
port i logistyka).

2 .5.3.  In T El IgEn T nE S P EC ja l I z a C jE

Strategie regionalnych inteligentnych specjalizacji to efekt ewolucji polityki in-
nowacyjnej UE polegającej na jej terytorializacji. W przeciwieństwie do aterytorial-
nych polityk innowacyjnych, powielających, w oderwaniu od regionalnej specyfiki, 
wzorce oparte o jednostkowe spektakularne sukcesy w rodzaju Krzemowej Doliny, 
strategie inteligentnych specjalizacji mają służyć innowacyjności opartej o unikato-
we atuty regionów. W takim podejściu każdy z nich powinien koncentrować wspar-
cie służące wzrostowi i ekspansji najbardziej obiecujących, nieszablonowych pomy-
słów, które dzięki swej niepowtarzalności mają duży potencjał rynkowej ekspansji. 

11 Brodzicki T., Ciołek D., Tarkowski M., 2012, Mapowanie klastrów w Polsce – próba dostosowania metody, 
[w: ] T. Brodzicki, Kuczewska A. (red.) Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 61‒98.
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Strategie inteligentnych specjalizacji wdrażane są na poziomie województw i z zało-
żenia powinny wzmacniać synergię publicznych i rynkowych mechanizmów aloka-
cji zasobów, wzmacniających innowacyjność przy jednoczesnej redukcji niedosko-
nałości obu tych podejść.

W drodze konkursu wyłoniono cztery Inteligentne Specjalizacje Pomorza (ISP): 
technologie offshore i portowo-logistyczne (ISP 1), technologie interaktywne w śro-
dowisku nasyconym informacyjnie (ISP 2), technologie ekoefektywne w produkcji, 
przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie (ISP 3), tech-
nologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia (ISP 4)12. 
W 2021 r. przeprowadzono analizę ich funkcjonowania, nie ograniczając się jednak 
do podmiotów będących uczestnikami każdego z czterech porozumień13. Operat 
składał się z 16,5 tys. przedsiębiorstw przypisanych do jednej lub kilku ISP na pod-
stawie analizy treści stron internetowych (zbieżność działalności z profilem ISP). 
Stanowiło to 6,1% wszystkich podmiotów w województwie. Wyraźnie wyższa kon-
centracja (10,2%) cechowała podregion metropolitalny (Trójmiasto razem z podre-
gionem gdańskim), w słupskim wynosiła 6,0%, a w chojnickim 5,4%. W tym wypad-
ku uwidocznił się zaobserwowany już metropolitalno-niemetropolitalny wymiar 
zróżnicowań. W każdym z podregionów większość podmiotów przypisana została 
do ISP 2 i ISP 3. W przypadku podregionu metropolitalnego zaznaczała się wyraźniej 
przewaga ISP 2 kosztem ISP 3. W pozostałych dwóch obejmujących powiaty kaszub-
skie ich proporcje były zbliżone. Łącznie na obie specjalizacje przypadało ok. ¾ pod-
miotów. Biorąc pod uwagę strukturę gospodarki powiatów kaszubskich, szczególnie 
perspektywiczne wydają się być technologie ekoefektywne w budownictwie oraz 
w rozwoju odnawialnych źródeł energii. ISP 2 również wydaje się mieć znaczący 
potencjał, gdyż nie ogranicza się do rozwoju technologii ICT, ale raczej skupia się 
na ich aplikacji w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, choćby w rozwoju 
„inteligentnych” budynków. Badania potwierdziły, że przedsiębiorstwa działające 
w obszarze ISP cechowały się ponadprzeciętną dynamiką rozwoju, innowacyjnością 
i odpornością na kryzysy. W tym ujęciu ich znaczenie dla gospodarki regionalnej jest 
większe niż wynikałoby to z samego udziału w ogólnej liczbie podmiotów. Analiza 
nie umożliwiła natomiast stwierdzenia bezpośredniego związku między strategia-
mi inteligentnych specjalizacji a kondycją samych przedsiębiorstw. Wnioskowanie 

12 O inteligentnych specjalizacjach. Departament Rozwoju Gospodarczego. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Pomorskiego: https: //drg.pomorskie.eu/inteligentne-specjalizacje/o-inteligenetnych-specjalizacjach/

13 Tarkowski M., Dominiak P., Zięba K., Kostelecka A., 2021, Analiza dynamiki rozwoju Inteligentnych Spe-
cjalizacji Pomorza (ISP) oraz potrzeb kompetencyjnych podmiotów gospodarczych wpisujących się

w obszary ISP prowadzących działalność na terenie województwa pomorskiego. Raport główny., PBS Sp. z o.o., 
Sopot: https: //drg.pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/10/ISP_Raport-glowny.pdf
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z pośrednich obserwacji sugeruje, że istniejąca dynamika w przeważającej mierze 
była immanentną cechą samych przedsiębiorstw, a idea analizowanej interwencji 
nie była szerzej znana przedsiębiorcom.

2.6.  aTR a kCyjno Ś ć 
In w EST yCyjn a

Koncepcja atrakcyjności inwestycyjnej w przybliżeniu pozwala różnicować jed-
nostki terytorialne pod kątem potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji. W praktyce 
jest syntetyczną uśrednioną miarą (najczęściej wskaźnik Perkala lub wskaźniki 
analogiczne), wykorzystującą ilościowe dane obrazujące najważniejsze czynniki lo-
kalizacji i warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dostępna analiza dla 
powiatów województwa pomorskiego14 (dane z 2016 r.) obejmuje takie kategorie, 
jak: rynek pracy (możliwości pozyskania pracowników, niedopasowaniach podaży 
do popytu na pracę, pośrednio informuje o kosztach pracy); infrastruktura tech-
niczna (niezbędne instalacje przesyłowe i urządzenia ochrony środowiska); infra-
struktura społeczna (decydująca o warunkach życia i jakości kapitału ludzkiego 
– obiekty i instytucje edukacyjne, ochrony zdrowia, czasu wolnego); sytuacja rynko-
wa (chłonność rynku, czyli liczba potencjalnych konsumentów i ich siła nabywcza); 
uwarunkowania przyrodnicze (głównie walory turystyczne mające również zna-
czenie w kształtowaniu warunków życia). W takim ujęciu powiaty (w całej Polsce) 
mogły trafić do klas atrakcyjności od A do F, gdzie A oznacza najwyższą potencjalną 
atrakcyjność inwestycyjną. Spośród powiatów kaszubskich najwyższą kategorię – B 
– uzyskał powiat pucki, który wyróżniał się ponadprzeciętnymi warunkami inwe-
stowania w odniesieniu do gospodarki narodowej ogółem, a także dla przemysłu 
przetwórczego, handlu i napraw, zakwaterowania i gastronomii oraz działalności 
profesjonalnej, naukowej i technicznej. Powiaty kartuski, kościerski, lęborski oraz 
wejherowski znalazły się w klasie D, a bytowski i chojnicki w E. Powiat lęborski 
cechował się ponadto ponadprzeciętną oceną warunków inwestowania w zakwate-
rowanie i gastronomię.

Część krytycznych czynników lokalizacji i warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej nie zależy od lokalnych społeczności (zewnętrzna dostępność transpor-

14 Godlewska-Majkowska H., Pilewicz T., Turek D., Zarębski P., Żukowska J., Czernecki M., Typa M., 2017, 
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017. Województwo pomorskie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: https: 
//www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa
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towa, prawo pracy i jej koszty), na część wpływ wywierany jest co najwyżej w dłu-
gim okresie i również częściowo (edukacja i kształcenie zawodowe). Bardziej bezpo-
średni wpływ dotyczy działalności informacyjno-promocyjnej oraz udostępniania 
terenów inwestycyjnych. Nieliczne samorządy kaszubskie uczestniczą w kluczowej 
regionalnej inicjatywie Invest in Pomerania, której jednak głównym polem aktywności, 
wynikającym z atrakcyjności inwestycyjnej, jest region miejski Trójmiasta. W za-
kresie oferty terenów inwestycyjnych i obsługi inwestorów powiaty kaszubskie leżą 
w obszarze działania dwóch stref ekonomicznych: Pomorskiej oraz Słupskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednak pierwsza odnosi sukcesy, głównie przyciągając 
inwestorów do korytarza dolnej Wisły (aż po Toruń), podczas gdy druga skupia się 
na regionie miejskim Słupska oraz lokalizacjach w województwie zachodniopomor-
skim. Podstrefy w Lęborku i Żarnowcu przyciągnęły inwestorów, choć nie w skali 
istotnej dla całego badanego obszaru powiatów kaszubskich. Dwa tereny inwesty-
cyjne w Barniewicach są atrakcyjnie położone przy granicy z Gdańskiem i mogą 
spotkać się ze z zainteresowaniem inwestorów produkcyjnych oraz transportowo- 
składowo-logistycznych. Ich rozwój, właśnie z uwagi na położenie, będzie w nie-
wielkim stopniu generował korzyści dla powiatów kaszubskich.

2.7.  RE a k T y w no Ś ć n a globa l n y 
k Ry z yS f In a nS o w y

Globalny kryzys finansowy lat 2007‒2009 i znaczące terytorialne zróżnico-
wanie reakcji realnych gospodarek na negatywne bodźce płynące z systemu 
finansowego spowodowało rozkwit badań tzw. odporności regionów (nie jest 
to szczęśliwe tłumaczenie ang. resilience). Rozległe empiryczne badania nad te-
rytorialnym zróżnicowaniem przebiegu podstawowych procesów społeczno-go-
spodarczych w omawianym okresie przeprowadzone zostały również w Polsce15. 
Zasadnicza część analiz prowadzona była dla dwóch podokresów – 2005‒2007 
i 2007‒2009. Część oparta była o dane gromadzone w układzie powiatów, co po-
zwala na sformułowanie kilku wniosków na temat gospodarczej reakcji powia-

15 Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R., 2015, Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej 
w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-
wania PAN, Warszawa:. https: //books.google.pl/books? id=-vXJDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq=eksport+wo-
jew%C3%B3dztwo+pomorskie+powiaty+umi%C5%84ski&source=bl&ots=rJ_BONGTDp&sig=ACfU3U2J1t9ucLk6U
_82S3zOQDI5OVvBag&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjlwunFoZr7AhWhtYsKHX06D7A4FBDoAXoECB0QAw#v=one-
page&q=eksport%20wojew%C3%B3dztwo%20pomorskie%20powiaty%20umi%C5%84ski&f=false
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tów kaszubskich. Po pierwsze, zanotowały one jedynie spowolnienie wzrostu 
produkcji sprzedanej przemysłu w drugim podokresie, podczas gdy w dużej gru-
pie polskich powiatów nastąpił jej spadek. W grupie tej znalazł się również po-
wiat pucki. Po drugie, stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła, ale w przedziale 
typowym dla dużej grupy polskich powiatów. Wzrost był wyraźniejszy jedynie 
w powiecie wejherowskim, który bardziej dotknięty został skutkami likwidacji 
Stoczni Gdynia SA. Po trzecie, nastąpił spadek wolumenu eksportu, ale jedynie 
w przypadku powiatów bytowskiego i puckiego była to zmiana znacząca, na-
tomiast udział Niemiec – najważniejszego odbiorcy produktów wytwarzanych 
w Polsce nie uległ istotnym zmianom. Globalny kryzys finansowy lat 2007‒2009 
nie miał zatem istotnego negatywnego ani pozytywnego wpływu na stan gospo-
darki powiatów kaszubskich. Należy jednak pamiętać, że miał on charakter eg-
zogeniczny, a powiaty te były i są stosunkowo mało zależne od eksportu. Z uwagi 
na koncentrację towarową i geograficzną jedynie powiat bytowski eksponowany 
był wyraźnie na tego typu szok. Ponadto krajowa gospodarka doświadczyła je-
dynie spowolnienia i to relatywnie płytkiego na tle innych krajów europejskich.

2.8.  P R aCu jąCy  
i  w y n agr OdzEni a

Wszystkie opisane dotąd aspekty składają się na zasoby i potencjał konkuren-
cyjności powiatów kaszubskich. Przekładają się na konkurencyjność tych obsza-
rów, najprościej rozumianą jako długotrwałą zdolność do zapewnienia miejsc 
pracy i wynagrodzeń.

Z powodu omawianych już wcześniej słabości statystyki publicznej analiza 
dynamiki pracujących i wynagrodzeń jest możliwa do przeprowadzenia jedynie 
w odniesieniu do podmiotów o liczbie pracujących powyżej dziewięciu. Dlatego 
istotne są nie tyle bezpośrednie wartości analizowanych wskaźników, co raczej 
ich dynamika, odzwierciedlająca podstawowe tendencje zachodzące na lokal-
nych rynkach pracy, na których o pracownika konkurują zarówno podmioty 
małe, jak i średnie oraz duże.

W latach 2009‒2021 we wszystkich powiatach kaszubskich, z wyjątkiem ko-
ścierskiego, odnotowano wzrost liczby pracujących (ryc. 2.10). W kościerskim 
miała miejsce stagnacja, a w lęborskim wzrost był nieznaczny (3,0%). Najwyższy 
przyrost (23,1%) miał miejsce w powiecie kartuskim. W dwóch pozostałych po-
wiatach, sąsiadujących z Trójmiastem, także był ponadprzeciętny. Fakt, że w po-
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zostałych powiatach kaszubskich również odnotowano wzrost, należy ocenić 
pozytywnie, gdyż pięciu z pozostałych powiatów ziemskich województwa to się 
nie udało.

Ryc.	2.10. Zmiana liczby pracujących w województwie pomorskim 
w latach 2009‒2021 (podmioty o liczbie pracujących pow. 9).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS.

W analizowanym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we wszyst-
kich powiatach kaszubskich było niższe od przeciętnego Polsce. To jednak zjawi-
sko typowe dla powiatów ziemskich, w których nie są zlokalizowane bardzo duże 
przedsiębiorstwa, głównie z sektorów wydobywczego i paliwowo-energetycznego. 
Ważniejszy jest fakt, że w pięciu z siedmiu powiatów kaszubskich te wynagrodze-
nia rosły szybciej niż przeciętnie w Polsce – i to znacząco. Liderem tego wzrostu był 
powiat bytowski, który z miejsca 15 na 20 powiatów w województwie pomorskim 
awansował na 8. Z kolei w dwóch powiatach kościerskim i wejherowskim – dynami-
ka wynagrodzeń była niższa niż przeciętnie w Polsce. Oba powiaty osunęły się wy-
raźnie w dół rankingu wynagrodzeń. W tym wypadku powiaty sąsiadujące z Trój-
miastem cechowały się wyraźnie niższą dynamiką, podobnie jak Gdańsk i Gdynia, 
które mimo tego pod koniec analizowanego okresu były miastami o ponadprzecięt-
nych płacach.
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3.  K luCZOW E W y Z WA NI A , 
REGION A l N A EKSP OZ yC jA 
I  S CEN A RIuS ZE

Wybrane kluczowe wyzwania dla gospodarki powiatów kaszubskich w znacznej 
mierze wykraczają poza zagadnienia ściśle ekonomiczne. Wynika to z przekonania, 
że popyt będący siłą inicjującą rozwój gospodarki rynkowej, kształtowany będzie 
w coraz większym stopniu poprzez konsekwencje przekraczania kolejnych granic 
wzrostu (granic planetarnych) przez cywilizację przemysłową. W tych warunkach 
postęp technologiczny i aktywność gospodarcza w modelu bussines as usual genero-
wać będą malejące zwroty poniesionych nakładów. Jednocześnie sytuacja ta stwa-
rza warunki do przedsiębiorczych poszukiwań rozwiązań dla zidentyfikowanych 
wyzwań.

3.1.  k luCzo w E w y z wa nI a

3.1.1.  R o Sn ą CE z a d łu żEnIE

Charakterystyka: rosnące zadłużenie sektora publicznego i prywatnego ogra-
nicza możliwości prowadzenia polityki gospodarczej oraz redukuje konsumpcję 
i inwestycje w przedsiębiorstwach. Spada zdolność do reakcji na szoki gospodarcze, 
spada stabilność makroekonomiczna.

Dynamika: rosnące ryzyko światowego kryzysu zadłużenia z powodu pandemii 
COVID-19 i wojny w Ukrainie.

3.1. 2 .  P R zESIl EnIE glob a l I z a C jI

Charakterystyka: nasilająca się dezintegracja globalnej gospodarki z powodu 
kruchości globalnych systemów produkcji i logistyki just-in-time, wojen handlo-
wych i dostrzeżenia faktu, że silne międzynarodowe zależności mogą być źródłem 
destabilizacji i agresji poniżej progu wojny.
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Dynamika: coraz wyraźniejsze zjawisko: tarcia w zakresie polityki handlowej 
pomiędzy USA i UE, rywalizacja USA i Chin (pułapka Tukidydesa), Brexit, agresja 
Rosji na Ukrainę i szantaż energetyczny wobec krajów UE.

3.1.3.  unI a d w óCh P R ędko Ś CI

Charakterystyka: dążenie najsilniej zintegrowanych krajów UE do pogłębienia 
unii, kosztem marginalizacji części krajów członkowskich, szczególnie kontestują-
cych fundamenty wspólnoty.

Dynamika: kwestia istniejąca od czasów powstania strefy euro i „dużego” roz-
szerzenia UE. Powraca w następstwie procesów dezintegracyjnych (Brexit, poważne 
naruszenia prawa wspólnotowego przez kraje członkowskie) bądź trudnych do prze-
zwyciężenia różnic postaw wobec kluczowych wyzwań (zielona transformacja, poli-
tyka energetyczna, masowa imigracja).

3.1.4.  T R a nSfoR m a C ja EnER gE T yCzn a , 
R ECy k l Ing,  mnIE j od Pa d ó w

Charakterystyka: odejście od wykorzystania paliw kopalnych na rzecz OZE 
(energia wiatrowa, słoneczna, pomocniczo biomasa, wodór w transporcie i przemy-
śle energochłonnym), wspomaganej energetyką jądrową. Znaczący wzrost efektyw-
ności energetycznej budownictwa i transportu. Zmiana modelu dystrybucji i ma-
gazynowania energii na zdecentralizowany (energetyka obywatelska, prosumenci 
i wspólnoty: klastry, spółdzielnie, wysypy energetyczne). Ponadto rosnące znacze-
nie recyklingu oraz ograniczonej konsumpcji i produkcji odpadów.

Dynamika: zmiana wymuszana przede wszystkim negatywnymi skutkami an-
tropogenicznej zmiany klimatu i wyczerpywaniem się zasobów. Po części wywo-
łana przemianami postaw i wartości (proekologiczne style życia). Przyspieszenie 
w następstwie szantażu energetycznego państw UE przez Rosję.

3.1.5.  S u w ER Enno Ś ć ż y w no Ś CIo wa

Charakterystyka: rosnące trudności z zapewnieniem podaży żywności związane 
ze spadkiem plonów wynikających ze zmian klimatu, erozji gleb i deficytów nawo-
zów sztucznych spowodowanych ograniczeniami w dostawach surowców i rosną-
cymi cenami energii. Skutkują one ograniczeniami eksportu w celu priorytetowego 
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zaspokojenia potrzeb rynków wewnętrznych, wzrostem cen żywności na rynkach 
międzynarodowych i problemami z wyżywieniem w krajach importujących znacz-
ną jej część.

Dynamika: sukcesywnie rosnąca z możliwymi szokami podażowymi w wyniku 
klęsk żywiołowych, nieurodzaju, wojen i zaburzeń w handlu międzynarodowym.

3.1.6.  dIgI Ta l I z a C ja ,  au Tom aT y z a C ja I  S z T uCzn a In T El IgEnC ja

Charakterystyka: rosnącym zdolnościom digitalizacji zasobów i procesów go-
spodarczych towarzyszy radykalny wzrost społecznej akceptacji dla tego typu 
rozwiązań w następstwie ich wymuszonego wdrożenia w różnych dziedzinach 
życia w okresie lockdownu. Stwarza to szersze pole dla nowych produktów i usług, 
a także modyfikacji istniejących. Powtarzalna praca fizyczna stopniowo ulega au-
tomatyzacji i robotyzacji. W efekcie rozwoju sensorów, Internetu rzeczy i sztucz-
nej inteligencji antycypowany jest przełom na rynku pracy, w efekcie którego licz-
ba zlikwidowanych dzięki tym technologiom miejsc pracy znacznie przewyższy 
liczbę przez niewykreowanych (zjawisko temu towarzyszyć będzie głęboka zmia-
na struktury kompetencji). Najmniej podatne na te przeobrażenia będą zawody, 
których istotą jest pogłębiony kontakt interpersonalny.

Dynamika: akceptacja dla cyfrowych produktów, usług i pracy zdalnej wydaje 
się obecnie skokowo większa niż przed pandemią COVID-19. Należy zatem spo-
dziewać się dalszego ich rozwoju. Szersze wdrożenie sztucznej inteligencji napo-
tyka na razie na problemy nie tylko technologiczne, ale także etyczne i prawne 
(np. problemy wyborów moralnych – tzw. dylemat zwrotniczego, czy w konse-
kwencji, odpowiedzialności za szkody wyrządzone decyzjami SI).

3.1.7.  lok a l nE STa R zEnIE SIę S P o ł ECzEńST wa , 
glob a l n a Ek S P loz ja dEmogR a f ICzn a

Charakterystyka: podażowa strona procesu polega na kurczeniu się zasobów 
pracy w wyniku ujemnego bilansu pomiędzy wyjściami z rynku pracy związany-
mi z przejściem na emeryturę bądź emigracją a wejściami młodych mieszkańców 
i zdolnych do pracy imigrantów (również w relacji wewnątrzkrajowej). Głębokość 
tego deficytu jest silnie zróżnicowana i zależna od atrakcyjności lokalnego rynku 
pracy, pracochłonności branży (cyfryzacja, automatyzacja, SI), charakteru pracy 
(prace brudne, trudne i niebezpieczne), jej społecznego prestiżu i wynagrodzeń 
(usługi publiczne). Deficyty te mogą być do pewnego stopnia łagodzone napływem 
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imigrantów. Strumień imigrantów z ludnych, politycznie i gospodarczo niestabil-
nych krajów globalnego południa, dodatkowo poddanych presji zmian klimatu, 
chcących dotrzeć do Europy będzie rósł. Wyzwaniem nie tylko dla rynku pracy 
jest rzeczywista integracja imigrantów w lokalnych społecznościach wymagają-
ca inkluzywności i tolerancji. Popytowa strona wiąże się ze wzrostem znaczenia 
„srebrnej gospodarki” odpowiadającej na różnorodne (nie tylko zdrowotne) po-
trzeby ludzi starszych. Również imigracja stymulować będzie ogólny popyt na do-
bra konsumpcyjne, w tym na produkty i usługi odpowiadające specyficznym po-
trzebom imigrantów.

Dynamika: w przypadku starzenia się społeczeństwa – nieuchronna prawi-
dłowość dotycząca krajów wysokorozwiniętych – trzecie przejście demograficzne. 
W zakresie migracji – sukcesywnie rosnąca z powodu pogarszających się (przy-
najmniej względnie, ale także bezwzględnie) warunków życia z okresowymi in-
tensyfikacjami napływu w następstwie kryzysów humanitarnych lub używania 
imigracji jako narzędzia agresji poniżej progu wojny.

3.1.8.  uCIECzk a R EgIonó w mE T R oP ol I Ta l n yCh

Charakterystyka: korzyści aglomeracji (wspólnej lokalizacji i urbanizacji) 
w warunkach kapitalizmu są źródłem samonapędzającego się mechanizmu „kuli 
śnieżnej”. Pojedynczy sukces w postaci dynamicznego rozwoju jednego większego 
przedsiębiorstwa lub grupy mniejszych podmiotów zwiększa potencjalne korzy-
ści i prawdopodobieństwo sukcesu kolejnych inwestorów. Efekty mnożnikowe in-
westycji (płacowe i zaopatrzeniowe) stymulują całą lokalną gospodarkę i wzmac-
niają lokalną bazę podatkową, dzięki której możliwa jest poprawa oferty usług 
publicznych, a w efekcie warunków życia i prowadzenia działalności gospodar-
czej. W zglobalizowanej gospodarce szczególnie wysoka dynamika tych procesów 
dotyczy najlepiej z nią zintegrowanych regionów miejskich dużych miast. Ich re-
lacja z otoczeniem polega na eksploatacji jego zasobów i/lub dyfuzji impulsów 
rozwojowych.

Dynamika: dystans się sukcesywnie powiększa – immanentny terytorialny 
efekt kapitalizmu. Skala i tempo ucieczki regionów metropolitalnych do pewnego 
stopnia moderowana jest poprzez polityki publiczne dążące do osiągnięcia opti-
mum terytorialnego (akceptowalnego społecznie poziomu zróżnicowań w ukła-
dzie centra – peryferie).
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3.1.9.  P R zEd SIębIoR Czo Ś ć –  P om y S ło w o Ś ć, 
S P R y T I  kombIno wa nIE

Charakterystyka: pomysłowość, spryt i umiejętność kombinowania to od-
wieczne przymioty przedsiębiorców niebędących jedynie zwykłymi zarządca-
mi aktywów, ale innowatorami dostrzegającymi i wykorzystującymi okazję 
do zwiększenia wyrafinowania i ekspansji prowadzonej działalności. Jest to ro-
dzaj ciągłej ucieczki do przodu w poszukiwaniu nowych rynków, na których nie-
wielka konkurencja pozwala dyktować wysokie marże. Niekoniecznie opiera się 
ona na wiedzo- i kapitałochłonnej działalności badawczo-rozwojowej. Często in-
nowacja może polegać na nieoczywistym, oryginalnym łączeniu i zastosowaniu 
znanych już technologii. Zjawisko fundamentalne dla rozwoju regionalnego pod 
warunkiem przynajmniej częściowego osłabienia niedoskonałości rynku, ogra-
niczających procesy jednoczesnej współpracy i konkurencji ukierunkowanej 
na zwiększenie interakcji miedzy podmiotami, służącej podniesieniu prawdopo-
dobieństwa unikatowych „przedsiębiorczych odkryć” i ich rozsiewu w lokalnej 
gospodarce celem dalszego doskonalenia i różnicowania.

Dynamika: zjawisko jest jednym z fundamentów kapitalizmu, choć ze swej isto-
ty dobrem rzadkim. Leży u podstaw najbardziej znanych „dobrych praktyk” roz-
woju lokalnego. Systemowe próby interwencji (np. strategie inteligentnych specja-
lizacji) przynoszą, jak dotąd ograniczone efekty, choć nadal rozwijane są koncepcje 
i praktyki – np. ko-kreacji (ciekawym przykładem są tzw. żywe laboratoria).
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3.2.  Ek SP oz yC ja REgIonu 
n a w y z wa ni a

Zidentyfikowane wyzwania skonfrontowane zostały z wynikami diagnozy 
(rozdz. 2). Pozwoliło to określić charakter i kierunek możliwej reakcji gospodarki 
powiatów kaszubskich (tab. 3.1).

Tab. 3.1. Charakterystyka ekspozycji powiatów kaszubskich na wyzwania

Wyzwanie Mocna/słaba	strona,	szansa/zagrożenie

Rosnące zadłużenie Zagrożenie: ograniczony popyt z powodu kosztów obsługi zadłużenia publicznego i pry-

watnego, koszty pozyskania finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach; niestabilność 

makroekonomiczna, ryzyka kursowe i niezdolność do przeciwdziałania negatywnym 

skutkom w wariancie ostrego światowego kryzysu zadłużenia.

Przesilenie globalizacji Mocna	strona: ograniczone umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oznacza 

mniejszą ekspozycję na zakłócenia globalnych powiązań.

Słaba	strona: zbyt niska atrakcyjność inwestycyjna.

Zagrożenie: niezdolność do przechwycenia inwestycji powracających do Europy (ABC – 

Anywhere But China).

Unia dwóch prędkości Zagrożenie: ograniczony dostęp do źródeł finansowania inwestycji publicznych i prywat-

nych; straty wizerunkowe w oczach potencjalnych inwestorów.

Transformacja energe-

tyczna, recykling, mniej 

odpadów

Mocna	strona: korzystne warunki przyrodnicze (wietrzność, usłonecznienie) dla OZE, 

eksploatacja dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych; rozwinięty sektor budow-

nictwa, produkcji materiałów wykończeniowych oraz inicjatywy na rzecz innowacji.

Szansa: transformacja energetyczna jako koło zamachowe lokalnej gospodarki, stabilne 

i efektywne kosztowo lokalne systemy produkcji i dystrybucji energii.

Suwerenność żywno-

ściowa

Mocna	strona: ograniczony stopień uprzemysłowienia i towarowości rolnictwa ogranicza 

ekspozycję na rosnące koszty paliw, nawozów i środków ochrony roślin; bliskość dużego 

rynku konsumpcji (Trójmiasto).

Szansa: zwiększenie udziału w sprzedaży produktów spożywczych, w tym bezpośrednich 

relacji z konsumentami.

Digitalizacja, auto-

matyzacja i sztuczna 

inteligencja

Słaba	strona: wysoki poziom materializacji gospodarki uniemożliwiający digitalizację 

kluczowych operacji.

Mocna	strona: wysoki poziom materializacji gospodarki, stwarzający znaczne możliwości 

ograniczenia pracochłonności (automatyzacja).

Szansa: digitalizacja działalności przedsiębiorstw i praca zdalna umożliwiają większą 

integrację z gospodarką regionu metropolitalnego.

Lokalne starzenie się 

społeczeństwa, globalna 

eksplozja demogra-

ficzna

Mocna	strona: umiarkowanie zaawansowane procesy starzenia się społeczeństwa, w po-

wiatach metropolitalnych napływ ludności i relatywnie młoda struktura wieku.

Zagrożenie: rosnące deficyty pracowników w wybranych branżach; trudności w integra-

cji imigrantów.
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Wyzwanie Mocna/słaba	strona,	szansa/zagrożenie

Ucieczka z regionów 

metropolitalnych

Mocna	strona: silna integracja gospodarcza powiatów metropolitalnych z Trójmiastem.

Szansa: zdyskontowanie korzyści aglomeracji i efektów mnożnikowych wychodzących 

z gospodarki Trójmiasta, silniejsze powiązania dzięki digitalizacji i pracy zdalnej.

Zagrożenie: rosnące niedopasowanie strukturalne względem gospodarki Trójmiasta, 

utrudniające dyskontowanie korzyści aglomeracji i efektów mnożnikowych.

Przedsiębiorczość – 

pomysłowość, spryt 

i kombinowanie

Mocna	strona: wysoki poziom przedsiębiorczości w powiatach metropolitalnych, korzyst-

na dynamika przedsiębiorczości.

Słaba	strona: niski stopień aktywności w sieciach kooperacji i współpracy (klastry, inteli-

gentne specjalizacje).

Źródło: Opracowanie własne.

3.3.  S CEn a RIuS zE P R z yS zło Ś CI
Konstrukcja scenariuszy inspirowana jest koncepcją antykruchości N.N. Tale-

ba16, który zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki błyskotliwej analizie sposobów, 
jakimi „nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem”. Symboliczną figurą 
tych rozważań jest „czarny łabędź – zdarzenie niskiej przewidywalności i znacz-
nych skutków dla otaczającej rzeczywistości”17. Autor ten argumentuje, że z powodu 
złożoności systemu, jakim jest cywilizacja przemysłowa, mamy do czynienia z „nie-
przejrzystością przyczynową”. Implikuje ona między innymi konieczność odejścia 
od planowania strategicznego na rzecz doskonalenia mechanizmów nadmiernej re-
akcji na niezbyt silne bodźce stresowe, która prowadzi do zwiększenia redundan-
cji systemu – jest ubezpieczeniem na zapas, na okoliczność kolejnych nieprzewidy-
walnych zdarzeń. Tak rozumiane jest właśnie pojęcie antykruchości. Jej istotą jest 
adaptacja do ekstrapolowanego stanu środowiska z intensywniejszymi stresorami 
nie do stanu minionego. W tym kontekście N.N. Taleb wskazuje też na źródło inno-
wacyjności. Jest nim nadmiar motywacji i siły woli, generowany przez przeszkodę. 
Umożliwia on nie tylko jej przekroczenie, ale wzmacnia zdolność do pokonywania 
kolejnych, wyższych przeszkód.

Antykruchość jest skrajnym stanem, przeciwieństwem którego jest kruchość. Po-

16 N.N. Taleb, 2013, Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 
Poznań.

17 N.N. Taleb, 2014, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka, Poznań.
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średnio, na linii rozpiętego między tymi skrajnościami kontinuum, umieścić można 
wytrzymałość (odporność). To cecha, która pozwala uniknąć negatywnych skutków 
danego stresora (w przeciwieństwie do kruchości), ale pozbawiona jest też nadmier-
nej reakcji (w przeciwieństwie do antykruchości). To zasadnicze rozróżnienie, które 
często jest niedostrzegane (antykruchość nie jest synonimem wytrzymałości). Po-
nadto omawiane kategorie nie są bezwzględne. Systemy złożone mogą być antykru-
che względem stresorów nieprzekraczających ich zdolności do adaptacji. Na tych 
dwóch założeniach oparto prezentowane niżej scenariusze, uwzględniające charak-
ter opisanych wyzwań (stresorów) i wskazanych potencjalnych reakcji mogących 
nastąpić w powiatach kaszubskich. Osią scenariuszy jest zróżnicowana koincyden-
cja i siła stresorów oraz różna zdolność przedsiębiorców do reakcji na wyzwania 
w postaci nadmiarowej odpowiedzi przybierającej charakter innowacji.

3.3.1.  w ST R onę a n T y k R uCho Ś CI

Materializujące się zagrożenia w postaci barier finansowania rozwoju (rosnące 
zadłużenie; unia dwóch prędkości), a także deficytu wykwalifikowanych pracow-
ników (lokalne starzenie się społeczeństwa) to stresory, które nie przekraczają 
jednak zdolności adaptacji regionalnej gospodarki. Jednocześnie uruchamiają pro-
cesy poszukiwania rozwiązań. Przynoszą one sukces dzięki pomysłowości, spry-
towi i kombinowaniu przedsiębiorców. Powstające rozwiązania mają charakter 
nadmiarowy. Rozwiązują nie tylko bieżący problem, ale dają ubezpieczenie na za-
pas, wzmacniając redundancję całej gospodarki. Zdolności dostrzegania okazji po-
zwalają znaleźć zastosowania dla powstałych rozwiązań także w innych dziedzi-
nach gospodarowania. Przekształcenia te nie są jedynie wynikiem indywidualnego 
działania wyrafinowanych mikroekonomicznie podmiotów. Wynikają one przede 
wszystkim z rzeczywiście działającego, choć niekoniecznie sformalizowanego, re-
gionalnego systemu innowacji. Zwiększa on zdolności dostrzegania okazji, dzięki 
przepływom wiedzy, wzajemnej obserwacji, inspiracji, rywalizacji oraz sprzyja 
koordynacji w opracowaniu i wdrażaniu innowacji. Co szczególnie ważne, inno-
watorzy potrafią się dzielić pomysłami i inspirować do ich rozwoju większą liczbę 
podmiotów, co w dłuższej perspektywie zwiększa szansę na doskonalenie i różnico-
wanie produktów, a zarazem multiplikuje korzystne efekty dla całej regionalnej go-
spodarki. Efektywny system innowacji jest otwarty – nie ogranicza się do powiatów 
kaszubskich, ale funkcjonuje w ścisłych związkach podmiotami z Trójmiasta jak 
i spoza regionu. Potrafi integrować imigrantów, także z regionów kulturowo odle-
głych. Jego aktorzy wykazują się zdolnością do podejmowania szybkich decyzji, nie 
boją się ryzyka, a porażki traktowane są jako ważne lekcje na przyszłość. Takie dzia-
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łania sprzyjają silniejszej integracji powiatów kaszubskich z gospodarką Trójmia-
sta, co skutkuje ich dołączeniem do ucieczki regionów metropolitalnych. Integra-
cję tę ułatwia szerokie wdrażanie digitalizacji i pracy zdalnej. Sprzyja to również 
przechwyceniu części korzyści z tytułu relokacji inwestycji z Dalekiego Wschodu, 
trafiających do rozszerzonego obszaru metropolitalnego (przesilenie globalizacji). 
Naturalnym polem innowacyjnego rozwoju są odnawialne źródła energii oraz zde-
centralizowane systemy jej magazynowania i dystrybucji, a także efektywne ener-
getycznie budownictwo (transformacja energetyczna), stwarzające dodatkowy 
atut rozwojowy – dostęp do niezawodnych i konkurencyjnych cenowo źródeł energii 
oraz technologii energooszczędnych. Pomysłowa, sprytna i kombinująca przedsię-
biorczość sprzyja także geograficznej dywersyfikacji rozwoju. Dzięki efektom mnoż-
nikowym innowacji możliwy jest rozwój sektorów endogenicznych – nastawionych 
na zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatów kaszubskich. Ważnym kierunkiem 
działalności jest także region metropolitalny. Dzięki własnym innowacjom jak i na-
pływowi zagranicznych inwestycji rośnie poziom umiędzynarodowienia przedsię-
biorstw oraz całej gospodarki.

3.3. 2 .  l ICz y SIę w y T R z y m a ło Ś ć

Z uwagi na ograniczony poziom umiędzynarodowienia, perturbacje na rynkach 
globalnych (przesilenie globalizacji) nie przynoszą znaczących negatywnych skut-
ków dla gospodarki powiatów kaszubskich. Z powodu stosunkowo niskiej atrakcyj-
ności inwestycyjnej nie korzysta ona też z relokacji inwestycji do Europy. Jednocze-
śnie materializują się zagrożenia w postaci barier finansowania rozwoju (rosnące 
zadłużenie; unia dwóch prędkości). Nadal są to stresory nieprzekraczające zdol-
ności adaptacji regionalnej gospodarki. Jednak z uwagi na ograniczone umiędzyna-
rodowienie i związane z tym mniejsze doświadczenie i zawężone perspektywy do-
strzegania okazji, reakcja przedsiębiorców jest zdecydowanie bardziej defensywna. 
Pomysłowość, spryt i kombinowanie z umiarkowanym szczęściem pozwalają „ga-
sić pożary”, ale jednocześnie nie zapewniają nadmiarowości zwiększającej redun-
dancję systemu. Mocne strony i szanse regionu pozwalają jedynie na amortyzowanie 
wstrząsów. Lokalne starzenie się społeczeństwa, nie będąc tak zaawansowanym 
jak w innych regionach, zapewnia minimalny bufor zasobów pracy. Uzupełniająco, 
w niezbędnym zakresie stosowane rozwiązania z zakresu digitalizacji i automa-
tyzacji. Przedsiębiorstwa z powiatów kaszubskich uczestniczą w transformacji 
energetycznej, choć niekoniecznie dokonuje się ona w zaawansowanym stopniu 
na ich obszarze, z uwagi na ograniczone zdolności finansowania takich inwestycji. 
Pogłębia się również strukturalna odmienność gospodarki Trójmiasta i powiatów 
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kaszubskich, skutkująca pogłębieniem istniejących różnic. W ucieczce regionów 
metropolitalnych biorą udział tylko powiaty kaszubskie położone najbliżej Trój-
miasta. Gospodarka pozostałych, z uwagi na erozję globalnej gospodarki i pozo-
stawanie na jej uboczu, skupia się na zaspokojeniu lokalnego stagnującego popytu. 
Ewentualnie zwiększa aktywność w zakresie produkcji rolno-spożywczej i zaopa-
trywania w te produkty Trójmiasta (suwerenność żywnościowa).

3.3.3.  jEdn a k k R uCho Ś ć

Niekorzystna koincydencja rosnącego zadłużenia, unii dwóch prędkości i nie-
wykorzystania szans przesilenia globalizacji przewyższają zdolność adaptacji 
nie tylko gospodarki powiatów kaszubskich, ale wywołują kryzys gospodarczy 
na większą skalę. Gorsze wyniki przedsiębiorstw uruchamiają negatywne sprzę-
żenia zwrotne w postaci spadku realnych wynagrodzeń pracowników i ograni-
czenia zakupów u poddostawców. Prowadzi to do zubożenia ludności i ogranicze-
nia wpływów podatkowych. Zdolności przedsiębiorców w postaci pomysłowości, 
sprytu i kombinowania służą głównie redukcji szkód. Kryzys dotyka także, nawet 
w większym stopniu, przedsiębiorstwa i mieszkańców Trójmiasta, którego gospo-
darka okazuje się silniej eksponowana na materializujące się zagrożenia. Stwarza 
to warunki do silniejszego powiązania powiatów kaszubskich z Trójmiastem w za-
kresie zaopatrzenia w żywność (suwerenność żywnościowa), termomodernizację 
budynków oraz instalację systemów opartych o indywidualne odnawialne źródła 
energii (transformacja energetyczna). Te działalności ułatwiają przetrwanie naj-
trudniejszego okresu.
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