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Podlaskie

NATURALNA DROGA ROZWOJU
Polska jest jednym z najwspanialszych przykładów sukcesu gospodarczego
w najnowszej historii świata. Nieprzerwany wzrost gospodarczy trwający od
ponad 25 lat to najlepsza miara naszych osiągnięć. Opowieść o sukcesie Polski,
to także opowieść o województwie podlaskim, jego kapitale i wyjątkowych
atutach. Dzięki nim region jest doskonałym miejscem do życia, nauki, pracy
i lokowania inwestycji.
Wiele walorów Podlaskiego ma zupełnie unikalny charakter: strategiczne
położenie geograficzne, skrzyżowanie europejskich i azjatyckich szlaków
handlowych, najwyższy poziom bezpieczeństwa w kraju, doskonałe warunki
do rozwoju talentów, imponująca liczba start-upów deep tech i najczystsze
powietrze w Polsce. Podlaskie jest miejscem, w którym perfekcyjnie przenikają
się dwa światy – natury i biznesu. To region ludzi ambitnych, których pomysły
podbijają międzynarodowe rynki. Stąd prowadzą interesy na skalę globalną,
ale znajdują tu też spokój i inspiracje płynące z serca pierwotnej natury.
To wszystko dzieje się w wyjątkowej atmosferze życzliwości i gościnności,
z której od wieków słyną mieszkańcy regionu.
Podlaskie to naturalna droga rozwoju.

brama między

europą i azją
Przez województwo podlaskie przebiegają ważne
korytarze drogowe: Via Baltica, która włącza
państwa bałtyckie do transeuropejskiej sieci
transportowej oraz Via Carpatia, łącząca Gdańsk
i Kłajpedę z Europą Południowo-Wschodnią. Po
zakończeniu modernizacji podlaskich odcinków
tras Via Baltica w 2023 r. i Via Carpatia w 2025 r.,
sieć dróg ekspresowych w regionie będzie liczyła
ponad 400 km. Obok infrastruktury drogowej
powstaje Rail Baltica – linia szybkiej kolei z Berlina
przez Warszawę do Helsinek.

Podlaskie, dzięki strategicznej lokalizacji, zajmuje
również szczególne miejsce na trasie Nowego
Jedwabnego Szlaku, gdyż transporty kolejowe
przekraczają tu granicę Unii Europejskiej.

Rail Baltica, Via Baltica

Via Carpatia
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Magistrala Transsyberyjska

Nowy Jedwabny Szlak
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Hub logistyczny

Europy Wschodniej

Podlaskie jest idealnym miejscem do lokowania
centrów logistycznych. W promieniu 300 kilometrów
od centrum regionu, który obejmuje zasięgiem stolice
Białorusi, Litwy i Polski, mieszka ponad 20 milionów
osób. W niedalekiej odległości znajdują się również
rynki Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Rosji. Atutów
przygranicznego położenia regionu jest jednak dużo
więcej.
W Podlaskiem działają trzy drogowe i trzy kolejowe
przejścia graniczne z Białorusią. Przez te ostatnie

coraz intensywniej odbywać się będzie wymiana
handlowa pomiędzy Unią Europejską a państwami
Dalekiego Wschodu, takimi jak Chiny, Japonia oraz
Korea Południowa. Liczba przewozów kolejowych
między prowincjami chińskimi a Europą w ostatnich
latach zwiększała się rocznie o ponad 100%. Szacuje
się, że przewozy kolejowe obsługują obecnie zaledwie
kilka procent wymiany handlowej Europa – Chiny
o wartości ponad 20 mld dolarów, ale ich udział będzie
sukcesywnie wzrastał. Wraz z nimi coraz większe
znaczenie odgrywać będą terminale intermodalne.

ryga

Wilno

mińsk

gdańsk

Białystok

warszawa
wrocław
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Trzy nowoczesne centra
przeładunkowe położone na
terenie regionu już wkrótce osiągną
łączną przepustowość przekraczającą 300 tys.
TEU rocznie. Chryzanów i Sokółka obsługują szerokie
i normalne tory, usprawniając przepływ towarów przez granicę
z Białorusią. Terminal w Łapach, dzięki doskonałej lokalizacji, zapewnia
bezpośredni kontakt kolejowy z portami Morza Bałtyckiego – Gdańskiem
i Gdynią oraz z portem w Elblągu, którego znaczenie wzrośnie po wybudowaniu kanału
żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

3 terminale

300 000 TEU

20 mln osób

6 przejść

intermodalne

przepustowość
podlaskich terminali

w promieniu 300 km
od centrum regionu

granicznych
z Białorusią
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Warszawa

w zasięgu godziny
Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, Podlaskie jest coraz bliżej Warszawy,
dwumilionowej metropolii i centrum biznesowego Europy Środkowej
i Wschodniej. Podróż drogą S8 ze stolicy na Podlasie zajmuje dzisiaj niewiele
ponad godzinę. W 2023 r., po zakończeniu modernizacji Rail Baltica, pociągi
pokonają odcinek Warszawa – Białystok w zaledwie 74 minuty. Białystok
będzie jednym z trzech miast wojewódzkich najlepiej skomunikowanych ze
stolicą Polski. Podróż do innych ośrodków usprawni Kolejowa Magistrala
Wschodnia. Ta wielomiliardowa inwestycja będzie silnym impulsem do rozwoju
Polski Wschodniej, makroregionu z ogromnym potencjałem, liczącego ponad
8 milionów mieszkańców.

Białystok
Warszawa

Via Baltica

Suwałki

trasy kolejowe

Augustów
Grajewo
Kuźnica
Białostocka
Sokółka

trasy drogowe

Białystok
Bobrowniki

Łomża
Łapy

Via Carpatia
Siemianówka

Zambrów
Bielsk
Podlaski

Siemiatycze

Hajnówka

Czeremcha
Połowce
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Rail Baltica
terminale intermodalne

Chryzanów

przejścia graniczne kolejowe
przejścia graniczne drogowe
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Jeszcze większy wpływ na Podlaskie będzie miał
Centralny Port Komunikacyjny (CPK) – gigantyczny
węzeł przesiadkowy pod Warszawą, integrujący
transport drogowy, kolejowy i lotniczy. CPK powstanie
do 2030 r. i obsłuży rocznie kilkadziesiąt milionów
podróżnych. W ramach tej inwestycji projektowane
są nowe linie kolejowe. Jedna z nich połączy Łomżę
z Warszawą, zapewniając przejazd między miastami
w 75 minut. Skróci się też czas podróży z Warszawy
do Suwałk, która potrwa ok. 2,5 godziny, czyli prawie
o połowę krócej niż obecnie.

4 międzynarodowe
3 trasy
porty lotnicze
transeuropejskie
w zasięgu 160 km
od granic województwa

CPK będzie największym, ale nie jedynym, lotniskiem
obsługującym Podlaskie. Dzięki świetnej lokalizacji
region ma dostęp do lotnisk krajowych i zagranicznych.
Centralna i południowa część regionu znajduje się
w zasięgu lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu
Lotniczego Warszawa-Modlin. Północ województwa
korzysta z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz
litewskiego Wilna. Mniejsze lotniska regionalne
w Białymstoku i Suwałkach, służą głównie ruchowi
turystycznemu i biznesowemu.

2 lotniska
regionalne
biznesowe
i turystyczne
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200 km/h
prędkość pociągów
na Rail Baltica

74 minuty
czas przejazdu
z Białegostoku
do Warszawy
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Edukacja

na światowym
poziomie
30 tysięcy studentów publicznych i prywatnych szkół
wyższych, ponad 100 różnych kierunków kształcenia,
9 tysięcy absolwentów każdego roku… Podlaskie
to miejsce zapewniające dobrze wykwalifikowaną
kadrę dla nowoczesnej gospodarki.

Regionalne uczelnie w Białymstoku, Łomży
i Suwałkach dysponują doskonałą bazą
laboratoryjną oraz doświadczoną kadrą
naukową, która specjalizuje się w obszarach
związanych z automatyką, biotechnologią,
inżynierią materiałową, mechatroniką,
analityką i fizyką medyczną, robotyką oraz
fizyką gier komputerowych i robotów.
W szkołach zawodowych kształci się ponad
25 tysięcy uczniów, którzy doskonalą się
w zawodach rzemieślniczych, obsłudze
zaawansowanych urządzeń przemysłowych
i programowaniu. To odpowiedź na coraz
większe zapotrzebowanie rozwijającej się
gospodarki.
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Największym ośrodkiem akademickim w regionie
jest Białystok, z uczelniami o najdłuższej historii
i najwyższej renomie. Politechnika Białostocka
to największa podlaska uczelnia techniczna
współpracująca z ośrodkami naukowymi z całego
świata. Jej absolwenci są twórcami start-upów
z sukcesami międzynarodowymi, takich jak
Photon Entertainment i Elastic Cloud Solutions.
Pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku
mają na koncie epokowe osiągnięcia, w tym udział
w bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych,
nagrodzonej Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki.

GO S PODARK A

Uniwersytet Medyczny realizuje unikalne
programy badawcze w obszarze medycyny
spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych.
Właśnie tam powstało pierwsze w Europie
Środkowej i Wschodniej Centrum Sztucznej
Inteligencji w Medycynie.
Prężnie działające środowisko akademickie
to ogromny kapitał wpływający na rozwój
regionu.

OPARTA

NA

W IEDZY
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AMBITni

PRACOWNICY
Od 2018 r. Polska należy do najbardziej rozwiniętych
gospodarek świata. Jako jedno z pierwszych państw
z Europy Środkowej i Wschodniej dołączyliśmy do
elitarnego grona, w którym znajdują się m.in. Japonia,
Francja, Niemcy i Stany Zjednoczone. Dynamika
wzrostu polskiego PKB jest jedną z najwyższych
w Europie i od dawna przewyższa średnią unijną.
To zasługa przedsiębiorczości Polaków i ich adaptacji
do zmieniających się warunków.
Nowoczesne gospodarki to gospodarki produktywne.
Pod względem przyrostu produktywności Polska
znajduje się w ścisłej światowej czołówce. Tylko
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GO S PODARKA

OPARTA

w ciągu 9 lat, od 2010 r. nasza efektywność wzrosła
o prawie 24%. OECD ocenia, że w latach 1995-2017
wydajność pracy w Polsce rosła spektakularnie w skali
całego świata. Lepsze wyniki osiągnęły jedynie Korea
Południowa i Irlandia.
Produktywność Polaków jest coraz bliżej średniej
unijnej, wynagrodzenia są jednak ciągle niższe.
Koszty pracy w Polsce należą do najniższych w Unii
Europejskiej i stanowią niewiele ponad 1/3 średniej
unijnej. W województwie podlaskim kształtują się
na poziomie 90% średniej krajowej, wpływając na
konkurencyjność regionu.

NA

W IEDZY

4%

1,8%

średni wzrost PKB w Polsce
w latach 1996-2018

średni wzrost PKB w UE
w latach 1996-2018

GO S PODARKA
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Kadry

przyszłości
Polacy są jedną z najmłodszych europejskich nacji. To ogromny kapitał w dobie starzejących się społeczeństw Unii
Europejskiej. Na każdego seniora w wieku 65 lat i więcej przypadają tu cztery osoby w wieku produkcyjnym. To wynik
znacznie lepszy od średniej unijnej. Lepiej od Polski wypadają jedynie mniejsze społeczeństwa Luksemburga,
Irlandii, Słowacji i Cypru. Starzenie się społeczeństwa to problem państw wysokorozwiniętych. W Polsce ten proces
przebiega jednak wolniej, szczególnie w porównaniu do Finlandii, Włoch czy Niemiec.
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Sytuację demograficzną Polski poprawiają migracje,
głównie z państw Europy Wschodniej. Polska jest
magnesem przyciągającym młodych ludzi, którzy
realizują tu swoje ambicje. W ciągu ostatnich
trzydziestu lat staliśmy się niekwestionowanym
liderem tej części kontynentu. Realnie zarabiamy
dwukrotnie więcej niż w 1989 r., bezrobocie jest
najniższe od lat, żyjemy znacznie dłużej. Coraz
więcej młodych Polek i Polaków zdobywa wyższe
wykształcenie. Według OECD w 2018 r. uzyskało
je 44% osób w wieku 25-34 lat, tj. o ponad 10%
więcej niż przed dekadą. Wysoki udział osób
z wykształceniem wyższym widać w szczególności
w sferze produkcyjnej. Pod tym względem Polska

GO S PODARKA

należy do światowej czołówki. Podobnie, jak
w rankingu znajomości języka angielskiego EF
English Proficiency Index, w którym Polacy zajmują
11. miejsce na świecie i 9. w Europie. Rekordowo
dużo osób uczy się też języka niemieckiego.
Jego znajomość deklaruje 13% Polaków, co jest
najlepszym wynikiem spośród krajów Europy
Środkowej.
Obok wzrostu gospodarczego poprawia się nasze
samopoczucie. Badania sondażowe ukazują, że
obok Finów, Austriaków, Duńczyków i Szwedów
jesteśmy… najszczęśliwszą nacją Unii Europejskiej.

OPARTA

NA

W IEDZY
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Podlaskie

technopolis
Nieskażone obszary przyrody to jedne
z największych atutów województwa
podlaskiego. Czyste lasy, rzeki, jeziora
i łąki stwarzają doskonałe warunki do
rozwoju zielonej gospodarki i sektora
rolno-spożywczego. Podlaski nabiał
stał się synonimem doskonałej jakości,
a produkujące go mleczarnie należą do
najnowocześniejszych w Europie.
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NATURALNE

Podlaskie to europejska dolina mleczna.
To region o największej produkcji
i przetwórstwie mleka w Polsce. Tutaj
działają giganci mleczarstwa, tacy jak
Mlekovita, Mlekpol, Piątnica. Stąd
pochodzi co czwarta butelka mleka
wypijana w polskich domach.
Sukces branży w Podlaskiem opiera
się nie tylko na zasobach naturalnych.
Ogromne inwestycje w nowoczesne
technologie oraz ciągłe doskonalenie
jakości to jego druga połowa.

ŚRODO W I S KO

TECHNOLOGII

Liczne jeziora, położone na północy województwa,
wpłynęły na rozwój podlaskiego przemysłu jachtowego.
Jego centrum jest Augustów, w którym działają największe
stocznie: Ślepsk i Balt-Yacht. Powstają tu setki luksusowych
łodzi, pływających po akwenach całego świata.
To produkty dla najbardziej wymagających klientów,
którzy wysoko cenią polską jakość. Świetną opinią cieszą
się komponenty jachtowe, takie jak okucia i koła sterowe,
produkowane przez białostocki Kotniz. Dzięki wyjątkowej
jakości zyskały miano „biżuterii dla łodzi”. Nie dziwi więc,
że zdecydowana większość regionalnego wolumenu
sprzedaży trafia na eksport. Dzięki podlaskim stoczniom
Polska jest obok USA światowym liderem w produkcji
jachtów o długości do 9 metrów.

NATURALNE

ŚRODO W I S KO

TECHNOLOGII
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Podlaskie

technopolis
Łatwy dostęp do surowca umożliwił rozwój
podlaskiego sektora drzewnego i meblarskiego.
Branża meblarska rozwija się w Polsce od wielu
lat, a jej produkty w większości trafiają na rynki
zewnętrzne. Polska jest obecnie czwartym
największym eksporterem mebli na świecie.
Liderzy tej branży działają na terenie województwa
podlaskiego. Są wśród nich: Pfleiderer Grajewo,
IKEA Industry Polska i Fabryka Mebli Forte.
Podlaską specjalnością stały się nowoczesne,
modułowe budynki wielorodzinne oraz domy
prefabrykowane. Produkowane w Bielsku
Podlaskim przez firmy Unihouse i Danwood,
odnoszą spektakularne sukcesy na rynkach
skandynawskich i niemieckim. Pozycję branży
budowlanej w regionie podkreśla fakt, że stąd
wywodzi się Polski Klaster Budowlany, do
którego należy ponad 400 przedsiębiorstw
z całego kraju.
Prawdziwym fenomenem gospodarczym jest
w Podlaskiem branża metalowo-maszynowa.
Jej dynamiczny rozwój i międzynarodowa
ekspansja wspierane są przez Klaster Obróbki
Metali, skupiający kilkadziesiąt regionalnych
firm. Wśród nich są producenci maszyn
i urządzeń rolniczych, tacy jak Metal-Fach
i Samasz. Nagradzani przez profesjonalistów
oraz cenieni przez konsumentów, stanowią koło
zamachowe podlaskiej gospodarki. To marki
znane w Polsce, które szturmem zdobywają
rynki zagraniczne. Przykładem jest Pronar,
którego przyczepy są na drugim miejscu wśród
rejestrowanych w Niemczech, a koła tarczowe
wśród trzech najpopularniejszych na świecie.
Swój sukces zawdzięczają wykorzystaniu
nowoczesnych technologii, profesjonalnej
kadrze oraz wysokim nakładom na działalność
badawczo-rozwojową.
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Podlaska Puszcza Krzemowa to określenie coraz
częściej opisujące województwo podlaskie.
Nawiązuje do dynamicznego rozwoju branży IT na
terenie regionu. Na jej centrum wyrasta Białystok
z szybko wzrastającą liczbą firm oferujących
nowoczesne rozwiązania.
Wśród nich jest wiele obiecujących start-upów,
zdobywających klientów na całym świecie.
Ich rozwojowi sprzyja korzystny ekosystem
naukowo-badawczy. Jego ważnymi elementami
są Politechnika Białostocka oraz parki naukowo-technologiczne w Białymstoku i Suwałkach. Nie bez
znaczenia są również inwestycje w infrastrukturę
szerokopasmowego internetu, który dociera do
90% mieszkańców województwa.
W podlaskich firmach z sektora IT pracuje obecnie
ponad 4000 programistów, a w całej branży
kilkanaście tysięcy osób.

NATURALNE

ŚRO DO W I S KO

TECH NOLOGII
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Potencjał

na jednorożca
Urządzenia ułatwiające codzienne życie osób niepełnosprawnych,
roboty uczące logicznego myślenia, kosmiczne technologie, oryginalne
rowery... Młodzi Podlasianie zaskakują swoją kreatywnością, zdobywają
wymagające rynki i rywalizują z najlepszymi na świecie.
Województwo podlaskie jest coraz jaśniejszym punktem na mapie polskich
start-upów. Według raportu Startup Poland ponad 70% białostockich
innowatorów działało w 2019 r. w obszarze deep tech, czyli najbardziej
zaawansowanych technologii. Są to inwestycje w przełomowe projekty
techniczne, badania laboratoryjne i prototypy. Mocną stroną regionalnych
firm są: robotyka, elektronika, rozwiązania podnoszące produktywność,
ERP, CRM, przemysł 4.0 oraz edu-tech. Około 10% wszystkich polskich
start-upów działających w tych obszarach ma swoją siedzibę właśnie
w Białymstoku, a liczba innowacyjnych firm przypadających na jednego
mieszkańca jest tutaj jedną z największych w Polsce. To właśnie znakomite
umiejętności białostoczan skłoniły amerykański start-up Instapage do
rozwijania firmy równolegle w Kalifornii i na Podlasiu. Ale przykładów
kreatywności Podlasian jest o wiele więcej…
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> 70%

9%

start-upów z obszaru deep tech
/ najwięcej w Polsce

wszystkich polskich start-upów z obszaru
robotyka / elektronika, produktywność

NATURALNE

ŚRODO W I S KO

TECHNOLOGII

4

miejsce

pod względem
koncentracji start-upów

Petros Psyllos jest jednym z najbardziej uzdolnionych
europejskich wynalazców. W obszarze jego zainteresowań
znajdują się: sztuczna inteligencja, robotyka i kognitywistyka.
Ale przede wszystkim jest odkrywcą, którego prace mogą
zrewolucjonizować życie ludzi niepełnosprawnych. Sztuczne
oko dla osób niewidomych, rękawica wspierająca komunikację
osób niemówiących, czy sterowanie urządzeniami za pomocą
fal mózgowych, to tylko niektóre z projektów młodego
białostoczanina. Jego osiągnięcia sprawiły, że amerykański
Forbes uznał go za jednego z 30 najlepszych europejskich
innowatorów.

NATURALNE

Photon Entertainment to start-up absolwentów Politechniki
Białostockiej, którzy postanowili nauczyć dzieci kreatywnego
i logicznego myślenia. W rolę nauczyciela wciela się Photon –
najnowocześniejszy na rynku robot edukacyjny, który rozwija
się razem z dzieckiem. Dzięki licznym sensorom ma zdolność
widzenia, słyszenia, odczuwa dotyk, odróżnia ciemność od
światła i mierzy odległość. Kolejne wyzwania, które stawia
dzieciom mała zabawka, pozwalają poznawać podstawy
programowania i odkrywać świat nowych technologii.
W 2018 r. Photon Entertainment uznano za najlepszy
start- up Europy Środkowej i Wschodniej.
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Potencjał

na jednorożca
Photon przybył na Ziemię z głębi kosmosu. Przeciwny
kierunek obierają studenci Wydziału Mechanicznego
Politechniki Białostockiej. Ich specjalnością stało się
konstruowanie łazików marsjańskich. Swoje projekty
realizują tak doskonale, że trzy razy zwyciężyli
w zawodach University Rover Challenge w Stanach
Zjednoczonych. Od 2011 roku nieprzerwanie
utrzymują się wśród dziesięciu najlepszych drużyn
na świecie budujących analogi łazików marsjańskich.
Kolejne podlaskie start-upy przenoszą użytkowników
do cyfrowego świata. Pierwszym z nich jest RiftCat,
którego platforma do gier wirtualnej rzeczywistości
jest użytkowana przez kilkaset tysięcy osób. RiftCat
współpracuje z takimi gigantami jak HTC i Huawei.
Równie duży sukces osiągnęła firma Elastic Cloud
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Solutions. Z jej rozwiązań intranetowych korzysta
ponad 200 tysięcy użytkowników z kilkudziesięciu
krajów. Jest laureatem prestiżowej nagrody Best
Intranet Design 2018 przyznanej przez Nielsen
Norman Group.
Innowacyjne rozwiązania programistyczne oraz
autorskie aplikacje tworzy grupa TenderHut. Firma
posiada centra developerskie w największych
miastach Polski oraz przedstawicielstwa zagraniczne:
Zurich, Londyn, Berlin, Dublin, Paryż, Nowy Jork,
Sztokholm i Kopenhaga. W 2019 r. w rankingu
Financial Times 1000 TenderHut zajął 23. miejsce
na liście 1000 najszybciej rozwijających się
przedsiębiorstw europejskich.

ŚRODO W I S KO

TECHNOLOGII

Kreatywność mieszkańców Podlaskiego wykracza
daleko poza sektor IT. Wielu z nich inspiruje dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze regionu. Tak jak Adama
Zdanowicza – mistrza świata w tworzeniu rowerów
customowych. Jego pojazd z napędem elektrycznym
i karoserią wydrukowaną na drukarce 3D zdobył w 2019 r.
rowerowego Oscara na światowej wystawie rowerów
w Las Vegas. Nic dziwnego, że na jego konstrukcjach
jeżdżą gwiazdy muzyki polskiej i światowej, wśród nich
Slash z Guns N’ Roses. To rowery dla indywidualistów.
Każdy jest inny, ale mają też coś wspólnego – nie można
przejść obok nich obojętnie.
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Ekosystem

biznesu i innowacji
Kooperację między ośrodkami naukowymi
a przemysłem wzmacniają parki naukowo-technologiczne w Białymstoku i w Suwałkach.
Na ich terenie działają start-upy specjalizujące
się w obszarze wysokich technologii oraz ICT.
W skład Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T) wchodzi Inkubator
Technologiczny, przeznaczony dla start-upów
oraz firm, których wiek nie przekracza trzech
lat. Inkubator oferuje wynajem powierzchni
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NATURALNE

biurowej po preferencyjnych cenach, dostęp
do nowoczesnej infrastruktury, wsparcie
marketingowe oraz profesjonalne doradztwo
i szkolenia. Istotną część BPN-T stanowi
Centrum Technologiczne, w którym znajdują
się laboratoria naukowe, sale szkoleniowe oraz
część biurowa z powierzchniami do wynajęcia.

ŚRODO W I S KO

TECHNOLOGII

Celem Parku Naukowo-Technologicznego „Polska Wschód”
jest stworzenie w Suwałkach miejsca wzajemnych powiązań
pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego transfer technologii
oraz prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej
i inwestycyjnej. Na terenie Parku znajdują się liczne laboratoria,
w tym chemiczne, medyczne, energii odnawialnej, centrum
wystawiennicze oraz powierzchnie biurowe. To miejsce, które
ułatwia przepływ wiedzy między nauką a biznesem.
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Miejsce
otwarte

na inwestycje
Polska to jeden z najjaśniejszych punktów na
mapie gospodarczej świata. Jako jedyny kraj Unii
Europejskiej utrzymaliśmy stabilny wzrost w czasie
kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2009.

Środkowej i Wschodniej przypadało na Polskę.
Największą popularnością wśród inwestorów
cieszą się produkcja, usługi dla biznesu, transport
i logistyka oraz przemysł chemiczny.

Imponujący wzrost PKB diametralnie zmienił
Polskę. Z jednego z najbiedniejszych państw
Europy, staliśmy się znaczącą gospodarką Unii
Europejskiej. Według raportu Ernst & Young
w 2018 r. nad Wisłą odnotowano 272 projekty
tworzące nowe jednostki produkcyjne i usługowe
oraz nowe miejsca pracy. Oznacza to, że niemal
co piąte przedsięwzięcie tego rodzaju w Europie

Inwestorzy uznają Europę za najlepsze miejsce
na świecie do lokowania nowych inwestycji, dzięki
czemu nasz kraj może utrzymać wysoką pozycję
w kolejnych latach. Stopa zwrotu z bezpośrednich
inwestycji zagranicznych jest w Polsce jedną
z najwyższych w Unii Europejskiej. Przekracza 9%
i jest zdecydowanie wyższa od średniej unijnej,
która wynosi 3,6%.
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Województwo podlaskie odnosi korzyści z rosnącej
atrakcyjności Polski w świecie. Wysokie nakłady na
rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, doskonałe
położenie na skrzyżowaniu europejskich szlaków
oraz zasoby ludzkie należą do jego największych
atutów. To świetne miejsce do lokowania inwestycji
w różnych sektorach gospodarki, od logistycznych
i transportowych, po przemysł drzewny, maszynowy
oraz branżę ICT.
Tereny inwestycyjne w województwie podlaskim
to miejsca położone w atrakcyjnych lokalizacjach,
które są kompleksowo wyposażone w infrastrukturę
techniczną i doskonale przygotowane pod inwestycje.
Inwestorzy krajowi i zagraniczni mogą liczyć na pomoc
Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej,
działającego w ramach Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Biuro dysponuje aktualną
bazą obszarów inwestycyjnych oraz udziela wsparcia
firmom zainteresowanym rozpoczęciem działalności
na terenie regionu.
Firmy lokujące nowe inwestycje w województwie
podlaskim mogą uzyskać zwolnienia podatkowe

sięg ające 70% poniesionych wydatków. Jest
to n ajwyż sz a p o m o c p u b lic zn a do s t ęp n a dla
inwestorów na terenie Polski. Firmy mogą z niej
korzystać nawet przez 15 lat. Decyzję o przyznaniu
wsparcia podejmuje Suwalska Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która obejmuje obszar całego
województwa.
Strefa dysponuje działkami inwestycyjnymi i zapewnia
wszelkie wsparcie dotyczące pomocy publicznej. Na jej
obszarze funkcjonują zaawansowane technologicznie
zakłady produkcyjne z branży metalowej, drzewnej,
tworzyw sztucznych, elektronicznej, budowlanej
i spożywczej. Wartość inwestycji ulokowanych na
obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wynosi ok. 1 mld EUR.
W województwie podlaskim funkcjonuje też podstrefa
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która
obejmuje tereny inwestycyjne w gminie Łapy, niedaleko
Białegostoku. Wyposażone w niezbędną infrastrukturę
zapewniają doskonałe warunki dla inwestorów
z sektorów logistycznego i produkcyjnego.
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Sprawna

administracja
Przejrzysty rynek i sprawna administracja publiczna
to ważne atuty Polski. W prowadzonym przez
Amnesty International Indeksie Percepcji Korupcji
Polska zajmuje 41. miejsce na 180 państw. Słabsze
wyniki uzyskała większość krajów Europy Środkowej
i Wschodniej. Jeszcze wyższa pozycja przypadła
Polsce w Światowym Indeksie Transparentności
Rynku Nieruchomości. Polski rynek zajmuje w nim
20. miejsce na świecie. Wyprzedza m.in. Norwegię
i Austrię oraz wszystkie państwa Europy Środkowej
i Wschodniej. Tak wysoka pozycja wynika m.in.
z jakości informacji dostępnych dla inwestorów.
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Dzięki szybkiemu rozwojowi usług elektronicznych
wiele spraw administracyjnych załatwia się online.
Potwierdza to Indeks Rozwoju E-Administracji
(EGDI) prowadzony przez Organizację Narodów
Zjednoczonych. Polska zajmuje w nim 33. pozycję
na świecie i jest zaliczana do grupy państw
o najwyższej wartości wskaźnika EGDI. Sprawy
związane z działalnością gospodarczą, które
można załatwić online to m.in. zakładanie firmy
i rozliczanie podatków.
E-Administracja to mocna strona województwa
podlaskiego. Aż 96% podlaskich samorządów
wykorzystuje elektroniczny obieg dokumentów,
co jest najlepszym wynikiem w Polsce.
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Tu warto

inwestować…

1

strategiczne
położenie
skrzyżowanie europejskich szlaków drogowych
i kolejowych
doskonałe połączenie z Warszawą i CPK
międzynarodowe rynki zbytu
zewnętrzna granica UE
brama do Europy Wschodniej i Skandynawii

zasoby
ludzkie

2

wysoki poziom szkół wyższych i zawodowych
szybko rosnąca efektywność pracowników
konkurencyjne koszty pracy
kwalifikacje pracowników
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nowoczesna
gospodarka

3

przemysł rozwijany w zgodzie z naturą

innowacyjne technologie przemysłu 4.0
dynamiczne start-upy
symbioza nauki i biznesu

4

oferta dla
inwestorów
świetnie przygotowane tereny inwestycyjne
wysokie ulgi
sprawna administracja
wysoki wzrost gospodarczy

dobre miejsce
do życia
cztery parki narodowe

5

wielokulturowe społeczeństwo
życzliwi mieszkańcy
bogata oferta turystyczna
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Tu warto

inwestować…
„Wybór Polski był całkiem prostą decyzją. Ikea jest obecna na
rynku polskim od ponad 50 lat, a Ikea Industry Poland jest
największym oddziałem produkcyjnym w grupie Ikea.

Kolejną kwestią był dostęp do linii kolejowej. Dzięki niej możemy
dostarczać surowiec i wysyłać gotowe produkty transportem
kolejowym, co znajduje odbicie w kosztach.

W kolejnym kroku musieliśmy wybrać region, w którym
ulokujemy inwestycję. Wzięliśmy pod uwagę kilka aspektów.
Po pierwsze, bliskość dostawców surowca, którym jest drewno.
Ikea dba o racjonalną gospodarkę leśną, dlatego mamy wysokie
oczekiwania wobec dostawców. Tutaj drewno pochodzi ze
sprawdzonych źródeł.

Wreszcie, na naszą decyzję wpłynęła bardzo dobra współpraca
z władzami samorządowymi i wsparcie, jakie od nich
otrzymaliśmy. Od samego początku byli bardzo pomocni,
pozytywnie nastawieni i zorientowani na rozwój regionu.”
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Ulrika Garbe
Dyrektor Zarządzający IKEA Industry Poland
Oddział w Orli, w latach 2014-2016
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Przyroda,

która urzeka
Podlaskie to ostoja dzikiej przyrody. Tutaj znajdują się:
najstarsza europejska puszcza, wspaniałe rozlewiska dzikich
rzek i jedne z najpiękniejszych polskich jezior. To wszystko
w czterech unikalnych parkach narodowych. Łącznie zajmują
powierzchnię ponad 900 km2, ale każdy z nich opowiada inną
historię.
Najstarszym i najbardziej znanym jest Białowieski Park
Narodowy – miejsce, które umożliwia podróż do czasów
prehistorycznych. Tutaj na własne oczy można zobaczyć
jak wyglądał liściasty las pierwotny, który przed setkami
lat pokrywał Europę. Na wolności, obok wilka i rysia, żyje
tu największa populacja żubrów na świecie. Te ostatnie stały
się symbolem nie tylko parku, ale całego regionu.
Z mokradeł, bagien i torfowisk słynie Biebrzański – największy
polski park narodowy. Naturalny charakter doliny Biebrzy
stworzył idealne miejsce do lęgu i gniazdowania dla setek
gatunków ptaków, w tym batalionów, żurawi i orlików.
Dziewiczą przyrodę Doliny Biebrzy można podziwiać dzięki
sieci urokliwych szlaków turystycznych.
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Polską Amazonią nazywany jest Narwiański Park Narodowy.
Swoją sławę zawdzięcza unikalnemu układowi rozlewisk
rzeki Narwi, licznym korytom i starorzeczom. Niewiele
rzek na świecie jest podobnych do Narwi. Są wśród nich:
Amazonka w Ameryce Południowej, Okawango w Afryce,
Saskatchewan w Kanadzie i Ob na Syberii.
Centrum Wigierskiego Parku Narodowego są Wigry – jedno
z największych i najwspanialszych polskich jezior. Towarzyszą
mu dziesiątki mniejszych, równie urokliwych zbiorników,
które przypominają o polodowcowym charakterze tej krainy.
Dzięki nim park stał się mekką miłośników turystyki wodnej
– żeglarzy i kajakarzy.
Największą w Polsce powierzchnię terenów chronionych
uzupełniają 3 parki krajobrazowe: Doliny Narwi, Puszczy
Knyszyńskiej, Suwalski oraz 40 rezerwatów przyrody.
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Kultura,

która inspiruje
Ziemie województwa podlaskiego od wieków były krainą graniczną, gdzie
stykały się ze sobą odmienne kultury, narodowości i religie. To dziedzictwo
przetrwało do czasów współczesnych. Widać je w architekturze,
deklarowanych wyznaniach, oryginalnych potrawach i obyczajach
przekazywanych od pokoleń. Tutaj znajdują się miejsca kultu ważne dla
katolicyzmu, prawosławia, islamu i judaizmu. Wśród nich pokamedulski
klasztor nad Wigrami, Święta Góra Grabarka – serce wyznawców prawosławia,
najstarszy polski meczet w Kruszynianach i druga pod względem wielkości
w Polsce Wielka Synagoga w Tykocinie.

Różnorodność kultur i narodowości, wśród których
obecni są Polacy, Białorusini, Litwini, Tatarzy wpływa
na legendarną otwartość i gościnność mieszkańców
regionu. Wielu z nich – obok polskiego – biegle posługuje
się dwoma lub trzema językami ojczystymi: białoruskim,
litewskim czy rosyjskim.
Wielonarodowy charakter województwa podlaskiego
otwiera mieszkańców na dialog z odmiennymi kulturami.
Z życzliwością przyjmowani są tu turyści i goście z całego
świata. Urzeka ich ciepło Podlasian, które zachęca do
wielokrotnych powrotów do tego regionu.
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Natura,

która zasila
Podlaskie to raj dla miłośników turystyki. To miejsce,
które zasila najczystszą energią, pochodzącą wprost
z dzikiej natury. Niewiele ponad godzinę drogi od
pełnej zgiełku Warszawy znajduje się zupełnie inny
świat, który pozwala odetchnąć i poczuć się częścią
przyrody.
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Shinrin-yoku to „kąpiel leśna” powstała w Japonii,
gdzie już w latach 80. XX wieku promowano ideę
spacerów leśnych zapobiegających i leczących
choroby cywilizacyjne. Od tego czasu zdobywa
popularność na całym świecie. Czy istnieje lepsze
miejsce do stosowania tej terapii niż spacery
w rozległych lasach i puszczach: Białowieskiej,
Augustowskiej i Knyszyńskiej?
Zwolennicy bardziej aktywnego wypoczynku
również znajdą tu coś dla siebie. Przez Podlaskie
przebiega najdłuższy odcinek Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo, projektu łączącego
pięć województw Polski Wschodniej. Niemal 600
km trasy w województwie podlaskim gwarantuje
niezapomniane wrażenia i odkrywanie miejsc
o niepowtarzalnej urodzie.

Wigry, Czarna Hańcza, Kanał Augustowski są
z kolei magnesem przyciągającym pasjonatów
sportów wodnych. Żeglowanie na Wigrach,
jednym z najbardziej urokliwych polskich jezior,
spływy kajakowe Czarną Hańczą, zaliczaną do
najczystszych polskich rzek oraz przeprawa Kanałem
Augustowskim, cudem inżynieryjnym w Puszczy
Augustowskiej, to obowiązkowe punkty pobytu
w regionie.

TU

ŻYJE

S IĘ

NAJLEPIEJ

39

Stolica,

która rozkwita
Stolicą województwa podlaskiego jest Białystok,
niemal 300-tysięczna metropolia, jedno z dziesięciu
największych polskich miast i jedno z tych miast,
w których… żyje się najlepiej.
W ciągu ostatnich 20 lat liczba białostoczan wzrosła
o 5%. To bardzo dobry wynik, bo w tym czasie
w większości polskich metropolii utrzymywała
się tendencja spadkowa. Dane liczbowe znajdują
odbicie w opiniach mieszkańców. W 2016 r.
w rankingu Komisji Europejskiej Białystok został

40

TU

ŻYJE

S IĘ

oceniony najlepiej spośród polskich miast. 96%
białostoczan wyraziło satysfakcję z życia w stolicy
regionu. Mieszkańcy doceniają obecność terenów
zielonych, rozwój infrastruktury sportowej i łatwy
dostęp do usług. Nie bez znaczenia jest również
bogata oferta kulturalna. Znakomity program
Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego
Centrum Sztuki w Białymstoku sprawia, że jest ona
uznawana za wiodące centrum artystyczne Polski
Wschodniej.

NAJLEPIEJ

Białystok jest dzisiaj silnym ośrodkiem akademickim,
a studentem jest co dziesiąty mieszkaniec miasta.
Absolwenci uczelni odnajdują tutaj możliwości
rozwoju zawodowego w nowoczesnych branżach,
takich jak sektor IT i life science. Ekosystem nauki
i biznesu stworzył środowisko, w którym kwitnie
kreatywność oraz start-upy odnoszące sukcesy na
skalę światową.

To przesłanie leży u podstaw nowego wydarzenia,
które organizuje w Białymstoku Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. Podlaskie Forum
Ekonomiczne to konferencja międzynarodowa
poświęcona rozwojowi Polski Wschodniej i zmianom
zachodzącym w gospodarce światowej. Forum
stanowi miejsce wymiany poglądów przedsiębiorców,
polityków, dyplomatów, naukowców oraz wszystkich
osób zainteresowanych współczesną gospodarką.

Białystok i cały region mają wszelkie argumenty by
stać się pomostem między Wschodem i Zachodem.
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