Meklemburgia-Pomorze Przednie
Meklemburgia-Pomorze Przednie jest przyjaznym do życia regionem położonym w północnowschodnich Niemczech. Graniczy z polskim województwem Zachodniopomorskim i Szczecinem
będącym metropolią tego regionu. Oba regiony łączy aktywne partnerstwo w postaci wąskiej sieci
kontaktów i licznych projektów gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych.

Gospodarka
Atrakcyjna lokalizacja gospodarcza, jaką stanowi Meklemburgia-Pomorze Przednie czerpie profity z
posiadanych zasobów naturalnych, dobrej infrastruktury, wykwalifikowanej kadry pracowniczej i
przyszłościowych pomysłów. Do tradycyjnie silnych stron gospodarki, jakimi są rolnictwo, przemysł
spożywczy i turystyka dochodzą takie dziedziny przyszłości, jak energia, zdrowie, informacja i
komunikacja, budowa maszyn, elektrotechnika i mobilność. Kraj związkowy wspiera określone
inwestycje i innowacje realizowane przez przedsiębiorstwa.

Turystyka
Turystyka należy w regionie Meklemburgii-Pomorza Przedniego do branż determinujących jego
strukturę. Około 130.000 pracowników zatrudnionych w sektorze turystycznym generuje roczny obrót
brutto w wysokości ok. 5,1 miliarda euro. Rok 2014 należy do najlepszych od 1990 r. Urząd Statystyczny
tego landu zanotował 7,3 miliona turystów i 28,7 miliona noclegów. Po raz pierwszy w meklemburskiej
krainie urlopów powitano ponad milion gości z zagranicy. Aby nadal rozwijać turystykę w MeklemburgiiPomorzu Przednim należy jeszcze bardziej skoncentrować się na aspektach jakości i długotrwałości
działań.
Gospodarka turystyczna będzie się w związku z tym koncentrować oprócz strategicznych rynków
głównych, jakimi są przede wszystkim turystyka letnia i kąpielowa, campingowa, wodna, rowerowa i
związana z urodą i zdrowiem, również na rynkach dużych potencjałów. W centrum zainteresowania leżą
przede wszystkim turystyka medyczna, kulturalna, wiejska i konna.

Komunikacja
Od strony położonej na Bałtyku Zatoki Pomorskiej, w której centrum znajdują się port/ lotnisko metropolii
regionu - Szczecina, region ten jest dobrze połączony komunikacyjnie w kierunku południa. Wyspa
Uznam/Wolin dysponuje przede wszystkim turystycznie wykorzystywanym lotniskiem liniowym
Heringsdorf, a także połączeniem kolejowym. Samochodem można dotrzeć do regionu autostradą A 11
oraz trzema drogami transregionalnymi.

Dodatkowe informacje
Portal kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego
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Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgia-Pomorze Przednie
Portal inwestorów Meklemburgii
Invest - spółka wspierająca działalność gospodarczą w Meklemburgii
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