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Synopsis. Poruszono problem szans rozwojowych Pomorza Zachodniego i przedsiêbiorstw przemys³u spo-
¿ywczego w tym regionie w zwi¹zku z opublikowan¹ Regionaln¹ Strategi¹ Innowacyjno�ci. Przedstawiono
g³ówne cechy gospodarki województwa zachodniopomorskiego. Wskazano znaczenie przetwórstwa spo¿yw-
czego dla d³ugofalowego rozwoju regionu. Zaprezentowano tak¿e kierunki dzia³añ ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw (MSP) tego sektora, które pozwol¹ zwiêkszyæ konkurencyjno�æ i innowacyjno�æ tych podmiotów w
�nowej gospodarce�.

Wstêp
Niedawno zosta³y zakoñczone prace nad trwaj¹cym trzy lata projektem Regionalnej Strate-

gii Innowacyjno�ci w województwie zachodniopomorskim. Dokument ten zatwierdzono 7.02
2005 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Powsta³ w ramach pro-
jektu 5. Programu Ramowego Badañ i Rozwoju Technologicznego UE. Jest efektem wspó³pracy
przedsiêbiorców, uczelni regionu, jednostek badawczych, instytucji wspierania biznesu, w³adz
samorz¹dowych oraz ekspertów krajowych i zagranicznych. Tak zorganizowane partnerstwo
umo¿liwi³o przeprowadzenie obszernych badañ i analiz w latach 2003-2004 nad innowacyjno-
�ci¹ w regionie i jej uwarunkowaniami. Wykorzystano w tym celu metodê zastosowan¹ wcze-
�niej w ponad 120 regionach Unii Europejskiej.

Regionalna Strategia Innowacyjno�ci (RIS) wyznacza d³ugoterminowe kierunki rozwoju
województwa zachodniopomorskiego. Przyjmuje, zgodnie z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej,
¿e region mo¿e osi¹gn¹æ przewagê konkurencyjn¹ w nowoczesnej gospodarce, wykorzystuj¹c
innowacyjno�æ, nowe rozwi¹zania technologiczne, buduj¹c podwaliny gospodarki opartej na
wiedzy. Strategia ma siê staæ wsparciem dla samorz¹du lokalnego i regionalnego oraz instytucji
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i organizacji zajmuj¹cych siê opracowywaniem i wdra¿aniem innowacji, transferem technologii,
prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych na potrzeby przedsiêbiorstw. Jednocze�nie mo¿e
byæ wykorzystana przez podmioty gospodarcze w celu okre�lenia kierunków rozwoju na naj-
bli¿sze lata i mo¿liwo�ci ich osi¹gniêcia.

Badania prowadzone w ramach prac nad Regionaln¹ Strategi¹ Innowacyjno�ci dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego wykaza³y, ¿e region ten charakteryzuje siê obecnie bardzo
niskim poziomem innowacyjno�ci na tle krajowym i europejskim, co stanowi zagro¿enie dla
przysz³ej pozycji gospodarczej województwa. Sugeruj¹ to wszystkie wska�niki, np. udzia³ na-
k³adów na B+R w stosunku do PKB w wysoko�ci 0,27%, co zapewnia mu 11 pozycjê w�ród 16
województw, liczba instytucji B+R � 11 pozycja, nak³ady na dzia³alno�æ innowacyjn¹ w przemy-
�le � 12, liczba wynalazków krajowych zg³oszonych do Urzêdu Patentowego � 11, liczba wnio-
sków o wsparcie finansowe inwestycji w latach 2002-2004 � 11 miejsce, liczba przedsiêbiorstw
�rednio wysokiej i wysokiej technologii w 2000 r. � 9 pozycja [Regionalna Strategia�2005,
Innowacyjno�æ ma³ych�2005].

Poprawa poziomu innowacyjno�ci regionu i jego konkurencyjno�ci wymaga wielu lat pra-
cy. Oznacza to, ¿e przyjêta strategia bêdzie realizowana w latach 2005-2020. Tylko w takim
horyzoncie planowania istnieje szansa na skuteczne oddzia³ywanie na zachowanie wszystkich
podmiotów gospodarczych, przebudowanie gospodarki regionu i stworzenie odpowiedniego
partnerstwa przemys³u, nauki i w³adzy dla zbudowania potencja³u innowacyjno�ci w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Celem artyku³u jest wskazanie niektórych dzia³añ, które mog¹ pomóc M�P przetwórstwa
spo¿ywczego w regionie w podniesieniu ich konkurencyjno�ci, zwiêkszeniu szans na rozwój w
warunkach nowej gospodarki. Propozycje te s¹ wynikiem postawionej w Regionalnej Strategii
Innowacyjno�ci diagnozy stanu innowacyjno�ci M�P województwa zachodniopomorskiego i
rekomendacji zespo³u pracuj¹cego nad RIS.

Wybrane cechy gospodarki Pomorza Zachodniego
Województwo zachodniopomorskie od kilku ju¿ lat prze¿ywa okres dekoniunktury i spadku

aktywno�ci gospodarczej oraz wysokiego bezrobocia (27%, a w niektórych powiatach nawet
40%). Tempo wzrostu gospodarczego jest znacznie ni¿sze od �redniej krajowej, a gospodarka
regionu ma coraz mniejszy wk³ad w wytwarzanie produkcji krajowej (z 4% w 1998 r. do 3% w
2003 r.). Jest to skutek marginalizacji i zanikania tradycyjnych funkcji gospodarczych regionu,
zwi¹zanych dotychczas z przemys³em morskim.

Poza t¹ dziedzin¹ gospodarki na potencja³ przemys³owy województwa zachodniopomor-
skiego sk³adaj¹ siê: przemys³ produkuj¹cy nawozy mineralne, produkcja energii elektrycznej,
przemys³ elektrotechniczny, przemys³ drzewno-meblarski, tekstylny i przetwórstwo rolno-spo-
¿ywcze. W strukturze bran¿owej gospodarki dominuj¹ obecnie przedsiêbiorstwa z sektora us³ug
i handlu oraz po�rednictwa finansowego, a tak¿e us³ug oko³obiznesowych. Pomimo korzystne-
go po³o¿enia i posiadanych walorów naturalnych nadal jest zbyt niski, w stosunku do mo¿liwo-
�ci, udzia³ przedsiêbiorstw turystycznych, hotelowych i gastronomicznych, które tworz¹ nie-
zbêdn¹ dla regionu infrastrukturê turystyczn¹ [Regionalna Strategia� 2005].

Znacz¹c¹ rolê w gospodarce regionu odgrywa tak¿e sektor transportu (morski, rzeczny,
kolejowy i drogowy), choæ jego szanse rozwojowe s¹ ograniczane przez s³aby stan infrastruk-
tury i taboru. Eksperci twierdz¹ tak¿e, ¿e niew³a�ciwie wykorzystywany jest potencja³ woje-
wództwa w zakresie transportu lotniczego, co wynika z braku wykorzystania wielu lotnisk
powojskowych.

Region charakteryzuje siê nierównomiernym roz³o¿eniem zasobów czynników produkcji.
Skupione s¹ one przede wszystkim w dwóch aglomeracjach przemys³owych w Szczecinie i
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Koszalinie oraz w trzech powiatach otaczaj¹cych Szczecin. Po³udniow¹ i wschodni¹ czê�æ
województwa cechuje bardzo niski stopieñ uprzemys³owienia i stagnacja gospodarcza. Wyni-
ka to z zaniedbañ i braku alternatywnych rozwi¹zañ rozwojowych na obszarach wiejskich po
by³ych PGR. Powoduje to wystêpowanie w tych obszarach najwy¿szej stopy d³ugotrwale
bezrobotnych, najni¿szego dochodu na osobê oraz najwiêkszej liczby gospodarstw domo-
wych, ¿yj¹cych poni¿ej minimum socjalnego.

Obserwuje siê w tym regionie niedobór produkcji surowców i produktów spo¿ywczych w
stosunku do poziomu konsumpcji. Znaczna cze�æ wyrobów spo¿ywczych, np. mleko, przetwo-
ry miêsne, jest sprowadzana z innych obszarów, pomimo, ¿e mo¿na by j¹ wytworzyæ w regionie.

Charakterystyczn¹ cech¹ gospodarki regionu jest wiêksza ni¿ w pozosta³ych województwach
liczba M�P na 1000 mieszkañców (57 M�P). Podmioty te stanowi¹ ponad 99,5% przedsiêbiorstw
województwa. Wytwarzaj¹ ok. 78% warto�ci produkcji sprzedanej, zatrudniaj¹ prawie 85% si³y
roboczej i skupiaj¹ oko³o 60% warto�ci maj¹tku trwa³ego firm w regionie. W�ród nich dominuj¹
mikroprzedsiêbiorstwa o zatrudnieniu do 9 osób � stanowi¹ 97% wszystkich M�P.

Znaczenie przemys³u spo¿ywczego dla rozwoju regionu
Badania prowadzone w ramach prac nad RIS oraz wcze�niejsze podejmowane przez autorkê

wykaza³y, ¿e województwo zachodniopomorskie ma du¿e mo¿liwo�ci rozwoju przemys³u rolno-
spo¿ywczego. W regionie zarejestrowane jest ok. 1000 podmiotów dzia³aj¹cych w tej bran¿y.
Ponad 500 z nich, to firmy zatrudniaj¹ce od 5 do 251 i wiêcej osób. Z tego oko³o 200 podmiotów
posiada 20-251 i wiêcej pracowników [£¹cka 2000, Innowacyjno�æ ma³ych�2005]. Liczby te
potwierdzaj¹ ogóln¹ tendencjê w odniesieniu do ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci w regionie
� w�ród M�P przewa¿aj¹ przedsiêbiorstwa drobne, o niewielkim zatrudnieniu i kapitale oraz
ograniczonych szansach rozwojowych w obecnych uwarunkowaniach. Jednak ich udzia³ w
produkcji sprzedanej przemys³u województwa wynosi ok. 24% i móg³by byæ wiêkszy ze wzglê-
du na istnienie wy¿szego ni¿ zaspokajany poziomu konsumpcji artyku³ów spo¿ywczych lokal-
nej produkcji. Regionalne produkty spo¿ywcze z powodzeniem konkuruj¹ nie tylko na rynku
krajowym, ale i miêdzynarodowym. Blisko�æ rynków zbytu krajów �starej Unii� jest potencjaln¹
szans¹ na rozwój przedsiêbiorstw sektora.

Obecnie w przetwórstwie spo¿ywczym województwa dominuj¹ podmioty zajmuj¹ce siê prze-
twórstwem zbó¿, miêsa i produkcj¹ napojów. Stosunkowo niewiele zak³adów prowadzi przetwór-
stwo owocowo-warzywne, mimo ¿e rynek ten charakteryzuje siê du¿ym popytem oraz sta³¹ dyna-
mik¹ wzrostu. Zwiêksza siê znaczenie przetwórstwa rybnego, w którym po restrukturyzacji i
upadku du¿ych przedsiêbiorstw bran¿y, powsta³y ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa przetwórcze,
umiejêtnie dostosowuj¹ce siê do uwarunkowañ rynkowych i zmieniaj¹cego siê popytu.

Mo¿liwo�ci rozwoju sektora przemys³u spo¿ywczego
na Pomorzu Zachodnim

Przed zachodniopomorskim przetwórstwem spo¿ywczym otwiera siê wiele mo¿liwo�ci i
potencjalnych szans rozwojowych, jednak wymaga to od przedsiêbiorstw du¿ych nak³adów
inwestycyjnych, modernizacji i unowocze�nienia ga³êzi produkcji. Wiele zale¿y tak¿e od spe³-
nienia wysokich wymagañ jako�ciowych w stosunku do produktów ¿ywno�ciowych, ich bez-
pieczeñstwa zdrowotnego oraz zdolno�ci innowacyjnych firm sektora.

Wszystkie te wyzwania s¹ trudne do pokonania w przypadku drobnych podmiotów gospo-
darczych (mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw), których bie¿¹ce dzia³anie i przysz³y rozwój s¹
ograniczone licznymi barierami, np. ekonomicznymi, prawno-administracyjnymi, organizacyj-
nymi, barierami zarz¹dzania, kadrowymi. Jednocze�nie mo¿e to wynikaæ z braku wiedzy, niskie-
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go poziomu wykszta³cenia ogólnego przedsiêbiorców, trudno�ci w prze³amaniu niechêci do
uczenia siê nowych rzeczy, braku umiejêtno�ci wykorzystywania informacji z otoczenia, sche-
matyzmu w postêpowaniu i my�leniu, niechêci do zmian, nadmiernego przywi¹zania do stoso-
wania intuicji w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem [Ma³e i �rednie�2004, Innowacyjno�æ ma-
³ych�2005, £¹cka 2000]

Firmy o �redniej wielko�ci maj¹ wiêksze mo¿liwo�ci sprostania wymaganiom coraz bardziej
konkurencyjnego rynku, a jednocze�nie w³a�ciciele i mened¿erowie  tych podmiotów posiada-
j¹ nieco inne cechy ni¿ w³a�ciciele bardzo ma³ych przedsiêbiorstw � ich koncepcja firmy obej-
muje nie tylko bie¿¹ce przetrwanie, ale tak¿e wizjê dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa w d³ugim okre-
sie, nastawiaj¹ siê na osi¹gniêcie silniejszej pozycji w bran¿y, zdobywanie kolejnych rynków,
doceniaj¹ znaczenie jako�ci i innowacji dla pozycji konkurencyjnej firmy itp.

W³a�ciciele bardzo drobnych przedsiêbiorstw sektora powinni zacz¹æ zmieniaæ swoj¹ men-
talno�æ, poszerzaæ posiadane umiejêtno�ci, zdobywaæ now¹ wiedzê, przy czym mog¹ w tym
celu wykorzystywaæ szkolenia, warsztaty, kursy, proponowane przez ró¿ne instytucje wspiera-
nia biznesu, czêsto bezp³atne lub wymagaj¹ce niewielkich op³at, ewentualnie skorzystaæ ze
�rodków z programów pomocowych UE dla M�P [Ma³e i �rednie�2004].

W odniesieniu do niewielkiej grupy przedsiêbiorców przetwórstwa spo¿ywczego w woje-
wództwie zachodniopomorskim zauwa¿a siê ju¿ pewn¹ zmianê postaw, jednak nadal dominuj¹
ci, którzy ¿yj¹ z dnia na dzieñ, walcz¹c o przetrwanie. Niewiele jest w regionie, w�ród przedsiê-
biorstw przemys³u spo¿ywczego, podmiotów ekspansywnych, nastawionych na zdobywanie
rynku, wprowadzanie innowacji, wchodzenie do nowych sektorów. Firmy s¹ podzielone na
du¿¹ grupê przedsiêbiorstw defensywnych, broni¹cych swych bie¿¹cych pozycji lub nawet
oddaj¹cych je rywalom wskutek niskiej konkurencyjno�ci oraz bardzo ma³¹ grupê podmiotów
dzia³aj¹cych ofensywnie. Taki podzia³ odpowiada ogólnie zauwa¿anej tendencji wystêpowania
liderów, maruderów i bankrutów w ca³ym przemy�le spo¿ywczym w Polsce [£¹cka 2003, 2003a].

Regionalna Strategia Innowacji wskazuje na mo¿liwo�æ rozwoju w regionie takich bran¿
przemys³u spo¿ywczego, które obecnie dynamicznie rozwijaj¹ siê  w ca³ym kraju oraz, na któ-
rych produkcjê istnieje zapotrzebowanie w regionach o�ciennych, np. w s¹siednim landzie
Niemiec (Meklemburgia, Pomorze Przednie). Nale¿¹ do nich: bran¿a miêsna, mleczarska, prze-
twórstwo owocowo-warzywne, produkcja napojów. Wynika to tak¿e z ogólnie dostrzegalnych
tendencji w zachowaniach konsumentów, którzy poszukuj¹ coraz bardziej przetworzonej ¿yw-
no�ci, bezpiecznej dla zdrowia, o wysokiej jako�ci, wyd³u¿onej trwa³o�ci, wygodnej i ³atwej do
przygotowania oraz funkcjonalnej, tzn. takiej, która posiada poza tradycyjn¹ funkcj¹ od¿ywcz¹
dodatkowy korzystny wp³yw fizjologiczny i/lub psychologiczny na organizm cz³owieka [Sznaj-
der, Przepióra 2000, ̄ ywno�æ funkcjonalna�2004]. Jednocze�nie eksperci podkre�laj¹, i¿ du¿e
perspektywy ma przetwórstwo rybne, które mo¿e staæ siê szans¹ na odbudowanie konkuren-
cyjno�ci i specjalizacji gospodarczej regionu. Sugeruje siê, ¿e bran¿a ta stanie siê w przysz³o�ci
podstaw¹ do tworzenia klastrów przemys³owych na Pomorzu Zachodnim [Regionalna Strate-
gia�2005]. Pierwszy z nich powinien obj¹æ przetwórstwo rybne, co wynika z wieloletnich
tradycji rybo³ówstwa i przetwórstwa rybnego (morskiego i �ródl¹dowego), posiadanej bazy
technicznej, organizacyjnej, wiedzy technologicznej i odpowiednio wykszta³conych zasobów
pracy oraz wystêpowania w regionie uczelni � Akademii Rolniczej, której jeden z wydzia³ów
(Wydzia³ Nauk o ¯ywno�ci i Rybactwa) zajmuje siê dzia³alno�ci¹ B+R zwi¹zan¹ z przetwór-
stwem szeroko pojêtej ¿ywno�ci, w tym tak¿e ryb. Potencjalne klastry mog¹ pojawiæ siê tak¿e w
innych bran¿ach przemys³u spo¿ywczego, z ukierunkowaniem na zdrow¹ ¿ywno�æ lub ¿yw-
no�æ funkcjonaln¹, która mo¿e odegraæ wa¿n¹ rolê w profilaktyce chorób zale¿nych od diety
(choroby uk³adu kr¹¿enia, oty³o�æ, cukrzyca, nowotwory dietozale¿ne), zmniejszyæ koszty le-
czenia ponoszone przez spo³eczeñstwo, poprawiæ standard ¿ycia fizycznego i psychicznego
[�widerski, Waszkiewicz-Robak, Hoffman 2001].
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Klaster, zwany tak¿e gronem, to przestrzenna koncentracja przedsiêbiorstw, instytucji i
organizacji powi¹zanych rozbudowan¹, kompleksow¹ sieci¹ powi¹zañ o charakterze formal-
nym i nieformalnym, jednocze�nie wspó³dzia³aj¹cych i konkuruj¹cych w pewnych obszarach
dzia³alno�ci. Porter [2001] traktuje klastry jako �geograficzne skupiska wzajemnie powi¹za-
nych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek �wiadcz¹cych us³ugi, firm dzia³aj¹-
cych w pokrewnych sektorach i zwi¹zanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek nor-
malizacyjnych i stowarzyszeñ bran¿owych) w poszczególnych dziedzinach, konkuruj¹cych
miêdzy sob¹, ale tak¿e wspó³pracuj¹cych�.

Koncepcja klastrów i tworzenia takich form partnerstwa w�ród M�P przetwórstwa spo¿yw-
czego w regionie zachodniopomorskim znalaz³a dopiero od niedawna poparcie ze strony samo-
rz¹du województwa, a bez sprzyjaj¹cego klimatu w regionie i polityki rozwoju opartej o klastry
(ang. cluster-based policy) przedsiêbiorstwa s¹ niechêtne wspó³dzia³aniu, pomimo potencjal-
nych korzy�ci. �wiadcz¹ o tym wyniki badañ autorki z 2000 r. dotycz¹ce aliansów strategicz-
nych w�ród M�P przetwórstwa spo¿ywczego na Pomorzu Zachodnim [£¹cka 2000].

W³adze samorz¹dowe powinny kreowaæ i stymulowaæ rozwój tego typu przedsiêwziêæ za
po�rednictwem przygotowania ogólnej i wyspecjalizowanej (dostosowanej do uwarunkowañ
rozwoju klastra) infrastruktury, organizowania wyspecjalizowanych programów o�wiatowych
i szkoleniowych, promowania i wspierania prac B+R na lokalnych uczelniach nad technologia-
mi bezpo�rednio lub po�rednio zwi¹zanymi z lokalnymi klastrami. Wskazane jest tak¿e organi-
zowanie i sponsorowanie spotkañ uczestników klastra, popieranie i zachêcanie do dzia³añ
zwi¹zanych z tak¹ sieci¹ wspó³pracy, aktywizowanie lokalnych przedsiêbiorstw do podejmo-
wania produkcji, na któr¹ wystêpuje zapotrzebowanie w regionie (na podstawie pog³êbionej
wiedzy o obecnej potencjalnej konsumpcji i �ród³ach zaopatrzenia). Niezbêdne jest tak¿e podej-
mowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do eliminacji barier konkurencji w �rodowisku lokalnym, pro-
mowanie zdolno�ci eksportowych lokalnego klastra, zwiêkszanie atrakcyjno�ci inwestycyjnej
regionu w celu przyci¹gniêcia znacz¹cych inwestycji [Porter 2001].

Proponowane kierunki dzia³añ przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego
Prace nad RIS w regionie ujawni³y stan jego innowacyjno�ci, potencja³u ekonomicznego i

bie¿¹cych szans rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy. Diagnoza ta nie by³a zaskoczeniem
dla �rodowisk interesuj¹cych siê rozwojem województwa, tworzeniem warunków do intensyw-
nego rozwoju z wykorzystaniem wiedzy, innowacji, organizowaniem transferu technologii ze
�wiata nauki do przemys³u. U�wiadomi³a jednak wszystkim, w tym tak¿e w³adzom samorz¹do-
wym, skalê problemu i stworzy³a w³a�ciwy klimat do zmian we wszystkich aspektach polityki
gospodarczej regionu. Dla autorki sta³a siê inspiracj¹ do sformu³owania kierunków dzia³añ
M�P sektora przetwórstwa spo¿ywczego, które mog¹ pozwoliæ im pokonaæ bariery rozwoju i
innowacyjno�ci, wykorzystaæ potencjalne szanse tkwi¹ce zarówno w regionie, jak i w samym
sektorze. Ze wzglêdu na ograniczone ramy tego artyku³u zostan¹ one zasygnalizowane. Ka¿de
z tych dzia³añ stanowi osobny problem, który móg³by zostaæ rozwiniêty w osobnym artykule.
Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego na Pomorzu Zachodnim mog¹, chc¹c
zwiêkszyæ swoj¹ konkurencyjno�æ i  innowacyjno�æ, podejmowaæ nastêpuj¹ce dzia³ania:

� podniesienie poziomu wiedzy w�ród w³a�cicieli i mened¿erów firm sektora, zarówno
specjalistycznej (z danej bran¿y), jak i know-how z zakresu: zarz¹dzania jako�ci¹, zarz¹-
dzania, w tym tak¿e strategicznego, organizowania partnerskich form dzia³ania przedsiê-
biorstw itp.,

� uczestnictwo w szkoleniach, kursach, programach kszta³cenia ustawicznego,
� lepsze wykorzystanie dostêpnych zasobów informacji i proponowanych programów

szkoleñ, warsztatów dla poszczególnych bran¿,



141Proponowane dzia³ania firm przemys³u spo¿ywczego w województwie zachodniopomorskim ...

� podejmowanie wspó³pracy z regionalnym sektorem badawczo-rozwojowym (uczelnia-
mi) w ramach programów badawczych UE, wchodzenie w konsorcja dotycz¹ce transfe-
ru technologii, równie¿ o charakterze miêdzynarodowym,

  � wykorzystywanie instytucjonalnych mo¿liwo�ci zaistnienia w bazach danych o firmach
oraz ich potencjale produkcyjnym i technologicznym (oferowanym przez IRC West
Poland), na stronie stronie internetowej POLFOOD (inicjatywy europejskiej skierowa-
nej do sektora spo¿ywczego: http://www.polfood.pl),

� uczestnictwo w bezp³atnych lub za niewielk¹ odp³atno�ci¹ organizowanych warszta-
tach dla przedsiêbiorców przemys³u spo¿ywczego i spotkaniach brokerskich, podczas
których mo¿na pozyskaæ now¹ wiedzê oraz znale�æ nowych partnerów do wspó³pracy,

� wiêksze zaanga¿owanie w wykorzystywaniu �rodków pomocowych z UE dla realizacji
projektów w ramach funduszy strukturalnych,

� zwiêkszenie udzia³u w dzia³alno�ci stowarzyszeñ bran¿owych, które stanowi¹ formê
reprezentacji interesów przedsiêbiorców w rozmowach z w³adzami rz¹dowymi i samorz¹-
dowymi,

� wybranie przysz³o�ciowych kierunków produkcji, zwi¹zanych z ¿ywno�ci¹ funkcjonal-
n¹ i wygodn¹,

� podejmowanie dzia³añ do zoorganizowania klastrów przemys³owych, na pocz¹tek w
bran¿y rybnej � uczestnictwo w inspirowanych formach wspó³pracy regionalnej pomiê-
dzy w³adzami samorz¹dowymi, uczelniami, przedsiêbiorstwami, instytucjami wspierania
biznesu (finansowymi i niefinansowymi).

Podsumowanie
Procesy innowacyjne i rozwojowe w regionie opieraj¹ siê na trzech komplementarnych

elementach: M�P, które s¹ odbiorcami rozwi¹zañ technologicznych i motorem rozwoju regionu,
uczelniach i jednostkach sektora B+R, dostarczaj¹cych innowacji i buduj¹cych zasób wiedzy w
województwie oraz instytucjach wsparcia, maj¹cych za zadanie wspomaganie procesów inno-
wacyjnych i rozwojowych w przedsiêbiorstwach, zw³aszcza w pocz¹tkowej fazie. Badania w
ramach projektu Regionalnej Strategii Innowacyjno�ci, wykaza³y, ¿e wszystkie te ogniwa s¹
obecnie nieprzygotowane do realizacji zamierzonych celów regionu Pomorza Zachodniego �
podniesienia innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci podmiotów gospodarczych, tak aby sprosta-
³y wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy. �wiadomo�æ innowacyjna M�P jest bardzo niska,
rynek technologii i innowacji w województwie prawie nie istnieje, a system wsparcia innowacji
oraz rozwoju dla ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci nie odpowiada ich potrzebom.

RIS wskazuje na konieczno�æ realizacji 3 okre�lonych celów strategicznych, tzn. wzrostu
�wiadomo�ci innowacyjnej firm, stworzenia warunków do rozwoju rynku technologii i innowa-
cji oraz rozwoju systemu wsparcia dzia³añ innowacyjnych w regionie. Realizacja strategii wy-
maga zaanga¿owania instytucji publicznych, przedsiêbiorstw i regionalnych instytucji wspie-
rania innowacji i rozwoju. W procesie tym musz¹ uczestniczyæ tak¿e firmy sektora przemys³u
spo¿ywczego, który ma szansê na dynamiczny rozwój w województwie zachodniopomorskim.
Zaproponowane przez autorkê kierunki dzia³añ podmiotów gospodarczych przetwórstwa wpi-
suj¹ siê w realizacjê, nakre�lonych przez RIS, celów strategicznych w regionie.
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Summary
The problem of developmental chances of Western Pomeranian and food industry enterprises in this

region was moved in relation from published Regional Innovation Strategy. The main features of economy
of Western Pomeranian region were described. The meaning of food processing was showed for long-term
development of region. The directions of workings of small and  medium enterprises (SME�s) this sector,
which they will permit to increase competitiveness and innovation of these subjects in �new economy� were
also presented.
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