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Wst%p 

 
Badania sektora producentów maszyn i urz'dze# zosta y zrealizowane w ramach pro-

jektu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Analiz Gospodarczych. Ta cenna inicjatywa 
jest finansowana z Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII 
Regionalne Kadry Gospodarki, Dzia anie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi&biorstw w re-
gionie, Poddzia anie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej. Szersze umiejscowienie tego 
projektu ma za zadanie – poprzez realizowane badania i analizy dotycz'ce trendów rozwojo-
wych i prognozowania zmian gospodarczych zachodz'cych w regionie – pomóc decydentom 
w formu owaniu decyzji strategicznych. Celem ogólnym realizowanych analiz jest dostarcze-
nie przedsi&biorstwom, instytucjom powi'zanym z dan' bran$' i rynkiem pracy oraz w a-
dzom regionalnym i lokalnym wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat kondycji po-
szczególnych sektorów oraz ich trendów rozwojowych. 
Prace zespo u badawczego, których efekty przedstawiono w niniejszej publikacji, przebiega y 
w pi&ciu etapach: 
1. Opracowanie i przygotowanie raportu metodologicznego. 
2. Wykonanie studiów literaturowych i analizy raportów bran$owych (desk research). 
3. Przeprowadzenie bada# pilota$owych. 
4. Przeprowadzenie bada# w!ród przedsi&biorców sektora i ekspertów zwi'zanych z anali-

zowan' bran$'. 
5. Opracowanie wyników przeprowadzonych bada#. 

 
Badanie sektora producentów maszyn i urz'dze#, w tym maszyn rolniczych, wynika 

z potrzeby rozwijania gospodarki regionu, a w konsekwencji zapewnienia coraz wi&kszej 
liczby trwa ych i satysfakcjonuj'cych miejsc pracy mieszka#com województwa podlaskiego. 
Sektor pe ni do!) wa$n' rol& w gospodarce województwa, a zmiany w tym sektorze mog' 
mie) wp yw na kondycj& ekonomiczn' regionu. Nadrz&dnym celem, jaki przy!wieca  niniej-
szemu projektowi badawczemu, by o przeprowadzenie diagnozy sektora producentów ma-
szyn i urz'dze#, w tym maszyn rolniczych, a tak$e sformu owanie wytycznych niezb&dnych 
do umacniania konkurencyjno!ci tej bran$y. Szczególne znaczenie w prowadzonych pracach 
badawczych mia a perspektywa zatrudnienia i rynku pracy. 
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Chcemy serdecznie podzi kowa! podmiotom uczestnicz"cym w naszych badaniach, szczegól-

nie tym wi kszym, bez których zrealizowanie planowanych analiz by#oby niemo$liwe (w kolej-

no%ci alfabetycznej by#y to: Bison-Bial, DarekCo, Metal Fach, Mirage Boats, Promotech, 

Pronar, SaMASZ, Mazurskie Przedsi biorstwo Produkcyjno-Budowlane J. W. &lepsk, JR-Tech, 

Zakrem) i wielu innym, które anonimowo wype#ni#y ankiet  CAWI. 

Przekazujemy Pa'stwu pierwszy tego typu pog# biony raport bran$owy sektora producentów 

maszyn i urz"dze', w tym maszyn rolniczych w województwie podlaskim, z uwzgl dnieniem 

trzech podsektorów: producentów maszyn i urz"dze' rolniczych, statków i #odzi oraz pozosta-

#ych producentów maszyn i urz"dze'. Sytuacja w sektorze i na rynku jest niezwykle dynamicz-

na, zatem uchwycenie wszystkich elementów funkcjonowania analizowanej bran$y by#o prak-

tycznie niemo$liwe, czego jeste%my %wiadomi, a konsekwencje ewentualnych niedoci"gni ! 

spoczywaj" wy#"cznie na naszym zespole. 

Mamy nadziej , $e wyniki raportu znajd" wykorzystanie w podejmowaniu decyzji przez przed-

si biorstwa sektora (zarówno ma#e, jak i du$e), instytucje rynku pracy, edukacji, szkolnictwa 

wy$szego i podmioty otoczenia biznesu. 

 
 

Autorzy 
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1. Koncepcja badania 

1.1.  Cele badania 

 Celem poznawczym zrealizowanego badania by o: 
 okre!lenie stanu rozwoju sektora producentów maszyn i urz'dze# w województwie 

podlaskim, w tym wskazanie jego s abych i mocnych stron na tle rozwoju sektora 
w kraju i na !wiecie; 

 ustalenie g ównych determinant oraz barier rozwojowych sektora; 
 przedstawienie prognozy przysz o!ci sektora w województwie podlaskim z uwzgl&d-

nieniem zagro$e# i szans rozwojowych; 
 przedstawienie uwarunkowa# pomy!lnego rozwoju sektora w województwie podla-

skim. 
 
 Celem praktycznym badania by o wsparcie informacyjne przedsi&biorców analizowa-
nego sektora oraz decydentów poprzez: 
 wskazanie podmiotom sfery regulacji, w tym instytucjom rynku pracy, w adzom lokal-

nym i regionalnym, kierunków dzia a# zmierzaj'cych do ograniczenia barier rozwojo-
wych sektora; 

 dostarczenie informacji w zakresie istniej'cych form i mo$liwo!ci wsparcia sektora ze 
!rodków krajowych i unijnych; 

 dostarczenie obiektywnych i wyczerpuj'cych informacji, przydatnych przedsi&bior-
stwom w procesie planowania strategicznego i okre!lenia ich pozycji konkurencyjnej. 

1.2.  Metodologia badania 

1.2.1. Zakres podmiotowy bada' 

Zakres podmiotowy analiz obj'  podmioty gospodarki narodowej z siedzib' w woje-
wództwie podlaskim, zarejestrowane w rejestrze REGON w nast&puj'cych dzia ach PKD 
2007: 
 28 – produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy 'czeniem moto-

cykli; 
 30 – produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego. 

Zgodnie ze stanem na dzie# 31 maja 2011 roku w rejestrze REGON znajdowa y si& 
234 podmioty maj'ce siedzib& w województwie podlaskim, prowadz'ce dzia alno!) w jed-
nym z wy$ej wymienionych dzia ów gospodarki. Zestawienie podmiotów zarejestrowanych 
w systemie REGON wed ug wymienionych grup PKD w podziale ze wzgl&du na liczb& pra-
cuj'cych przedstawiono w tabeli 1. Wed ug danych REGON znacz'c' cz&!) sektora stano-
wi' podmioty specjalizuj'ce si& w produkcji maszyn i urz'dze# (57%) oraz zaliczane do ka-
tegorii ma ych i !rednich (91%). Udzia  tych ostatnich jest jednak mniejszy ni$ udzia  sektora 
MSP w polskiej gospodarce (99%). Ponadprzeci&tnie wysoki jest natomiast udzia  podmio-
tów du$ych (9%, w polskiej gospodarce – 0,18%) w strukturze podmiotów analizowanych 
dzia ów PKD. 
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Tabela 1. Liczba podmiotów gospodarczych w sektorze producentów maszyn i urz&dze' 
(w tym maszyn rolniczych) wed"ug grup i wielko#ci – stan na dzie' 31.05.2011 r. 
 

Wyszczególnienie Ogó"em 
Ma"e 
(do 9 
osób) 

(rednie 
(10-49 
osób) 

Du$e 
(50 osób
i wi%cej) 

28 Produkcja maszyn i urz&dze',  
gdzie indziej niesklasyfikowana 

134 109 12 13 

28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 10 10 - - 
28.2 Produkcja pozosta ych maszyn ogólnego przeznaczenia 61 55 4 2 
28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i le!nictwa 32 23 3 6 
28.4 Produkcja maszyn i narz&dzi mechanicznych 7 5 1 1 
28.9 Produkcja pozosta ych maszyn specjalnego przeznaczenia 24 16 4 4 
29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
z wy"&czeniem motocykli 

49 40 6 3 

29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wy 'czeniem  
motocykli 

5 5 - - 

29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja  
przyczep i naczep 

8 7 1 - 

29.3 Produkcja cz&!ci i akcesoriów do pojazdów silnikowych 36 28 5 3 
30 Produkcja pozosta"ego sprz%tu transportowego 51 45 1 5 
30.1 Produkcja statków i  odzi 46 40 1 5 
30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 2 2 - - 
30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  
i podobnych maszyn 

- - - - 

30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych - - - - 
30.9 Produkcja sprz&tu transportowego, gdzie indziej  
niesklasyfikowana 

3 3 - - 

RAZEM 234 194 19 21 
*ród o: dane z rejestru REGON, Urz'd Statystyczny w Bia ymstoku. 

 

Dane PARP wskazuj' na wysoki poziom dezaktualizacji operatu REGON. Szacowany 
udzia  aktywnych podmiotów w!ród ogó u podmiotów zarejestrowanych w REGON wynosi 
47%1. Badania prowadzone w ramach niniejszego projektu pokaza y jednak, $e poziom dez-
aktualizacji wykazu podmiotów dzia aj'cych w analizowanych dzia ach gospodarki w woje-
wództwie podlaskim jest znacznie wy$szy. Okaza o si&, $e funkcjonuje jedynie 38% podmio-
tów znajduj'cych si& w wykazie REGON (tj. 89 firm). Pozosta e podmioty z rejestru REGON 
nie istnia y (25% ogó u zarejestrowanych podmiotów), znajdowa y si& w stanie likwidacji 
(21%) lub zajmowa y si& dzia alno!ci' nie zwi'zan' z produkcj' maszyn i urz'dze# (12%). 
Ponadto odnotowano 4% przypadków zdublowanych rekordów w bazie (powtórzenia firm), 
co równie$ skutkowa o ograniczeniem dost&pnej do badania populacji. 

Obj&ta badaniem bran$a, okre!lona jako sektor producentów maszyn i urz'dze#, w tym 
maszyn rolniczych, charakteryzuje si& ró$norodno!ci' podmiotów, a tym samym warunków 
ich funkcjonowania i si  decyduj'cych o rozwoju sektora. St'd w procesie badawczym (zbie-

                                                 
1 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/9296.pdf, [Data wej!cia 20-
10-2011]. 
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rania danych i analizy) podmioty nale$'ce do sektora producentów maszyn i urz'dze# by y 
dzielone na bardziej jednorodne podsektory: 
 podsektor producentów maszyn rolniczych (skrót MR) – obejmuje grup& PKD 28.3 – 

„produkcja maszyn dla rolnictwa i le!nictwa”, 
 podsektor pozosta ych producentów maszyn i urz'dze# (skrót MiU) – obejmuje dzia  

PKD 28 – „maszyny i urz'dzenia z wy 'czeniem produkcji maszyn dla rolnictwa i le-
!nictwa” oraz dzia  PKD 29 –”produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
z wy 'czeniem motocykli”, 

 podsektor producentów  odzi i statków (skrót "iS) – obejmuje grup& PKD 30.1 – „pro-
dukcja statków i  odzi”. 

 

1.2.2. Zakres przedmiotowy bada' 

Opis podj&tej problematyki badawczej przedstawiono w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Zakres przedmiotowy bada' 
 

Obszar analizy Zakres analizy w obszarze 

Obszar I 
Popytowo-poda$owe 
zewn&trzne uwarunko-
wania rozwojowe  
sektora 

Analiza czynników oddzia uj'cych na sektor: 
− popytowych: ekonomiczne, spo eczne, prawno-administracyjne, mi&dzynarodowe 
− poda$owych: ekonomiczne, technologiczne, spo eczne, prawno-administracyjne, 

mi&dzynarodowe, !rodowiskowe  

Obszar II Analiza si  
konkurencji w sektorze 

Analiza g ównych sk adników otoczenia konkurencyjnego przedsi&biorstw sektora: 
− dostawcy – nabywcy (stopie# koncentracji sektora dostawcy-nabywcy; uzale$nienie 

jako!ci produktu finalnego od jako!ci produktu nabywanego od dostawcy; udzia  
dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy; koszty zmiany dostawcy lub odbiorcy; 
mo$liwo!ci integracji pionowej; profil nabywcy) 

− istniej'cy i potencjalni konkurenci (stopie# koncentracji sektora; liczba i struktura 
konkurentów; zakres konkurowania; potencja  i pozycja konkurencyjna przedsi&-
biorstw sektora; poziom innowacyjno!ci podmiotów sektora; grupy strategiczne) 

− ryzyko pojawienia si& nowych producentów/substytutów (atrakcyjno!) sektora: 
obecna i przewidywana wielko!) i rentowno!) sektora; wysoko!) barier wej-
!cia/wyj!cia: ekonomiczne, spo eczne, technologiczne, formalno-prawne; mo$liwo-
!ci represji ze strony podmiotów sektora; faza $ycia sektora) 

Obszar III Analiza 
powi'za# sektora 
z rynkiem pracy 

Analiza ilo!ciowo-jako!ciowa stanu zatrudnienia oraz zmian  
w zatrudnieniu, w tym: 
− struktura zatrudnienia wed ug poziomu wykszta cenia 
− struktura zatrudnienia wed ug zawodów/stanowisk 
− dominuj'ce w sektorze/bran$y zawody wykonywane, stanowiska pracy, 
− dominuj'ce w sektorze/bran$y zawody/kwalifikacje posiadane przez osoby zatrud-

nione w bran$y 
− ilo!ciowa prognoza zmian w zatrudnieniu 
− przewidywane zmiany w strukturze zatrudnienia wed ug zawodów/stanowisk 
− analiza dost&pno!ci i zapotrzebowania na kadry (stopie# i +ród a zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy; stopie# realizacji wymaga# pracodawcy w zakresie: umiej&tno-
!ci i kwalifikacji; postaw pracowniczych; kultury pracy; poziomu wynagrodze#) 

− analiza polityki kadrowej 
− analiza kosztów i efektywno!ci zatrudnienia /w tym poziomu wynagrodze# na po-

szczególnych stanowiskach pracy i wydajno!ci pracy/ 
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Obszar analizy Zakres analizy w obszarze 

Obszar IV 
Prognozy !rednio-
okresowe przysz o!ci 
sektora w wojewódz-
twie podlaskim 
uwzgl&dniaj'ce szanse 
i zagro$enia rozwojowe 
 

Analiza przysz o!ci sektora z uwzgl&dnieniem potrzeb informacyjnych nast&puj'cych 
grup interesariuszy: 
− obecni i potencjalni pracownicy sektora 
− podmioty gospodarcze sektora i potencjalni wchodz'cy 
− w adze regionalne 
− instytucje powi'zane z rynkiem pracy/sektorem. 

 
Szczególn' uwag& po!wi&cono kwestiom: 
− zmian poziomu zatrudnienia 
− zmian struktury zatrudnienia 
− zmian wielko!ci popytu na okre!lone kategorie pracowników 
− zmian poziomu rentowno!ci 
− zmian w strukturze podmiotów dzia aj'cych w sektorze (liczba  

i struktura konkurencji) 
− zmian w dynamice sprzeda$y 
− zmian technologiczno-organizacyjnych. 

*ród o: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – przedmiot zamówienia w zakresie cz %ci 2 – analiza 

sektora producentów maszyn i urz"dze', w tym maszyn rolniczych w województwie podlaskim, DA.3211-
20/AJ/11, Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku, Bia ystok 2011. 

 

1.2.3. Procedura badawcza 

Realizacja celów badawczych niniejszego projektu (wynikaj'cych z przyj&tych obsza-
rów analizy) wymaga a przeprowadzenia bada# o ró$nym charakterze, zarówno wtórnych, jak 
i pierwotnych – ilo!ciowych i jako!ciowych (tabela 3). 

Zastosowano nast&puj'ce metody gromadzenia danych empirycznych: 
 desk research, 
 zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z udzia em ekspertów zewn&trznych, 
 ankieta CAWI, 
 panele eksperckie wewn&trzne. 
 Ponadto do analizy zebranego materia u empirycznego wykorzystano szereg metod ana-
litycznych (uwzgl&dnionych w tabeli 3): metody statystyczne, analiz& 5 si  Portera (pozwala-
j'c' na zbadanie si  okre!laj'cych poziom atrakcyjno!ci bran$y dla aktualnych i przysz ych 
inwestorów), punktow' ocen& atrakcyjno!ci sektora2, metod& scenariuszow' i analiz& SWOT. 

 
Wyniki bada# przeprowadzonych w celu realizacji obszarów badawczych I-III pos u$y-

 y do opracowania analizy SWOT umo$liwiaj'cej identyfikacj& mocnych i s abych stron ana-
lizowanego sektora z punktu widzenia jego rozwoju, a tak$e szans i zagro$e# oddzia ywuj'-
cych na sektor producentów maszyn i urz'dze#, w tym maszyn rolniczych. 
 
  

                                                 
2 Zastosowanie analizy 5 si  Portera i punktowej oceny atrakcyjno!ci sektora wynika o z wymogów SIWZ. 
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Tabela 3. Zestawienie metod i technik badawczych w poszczególnych obszarach i celach 
analizy sektora producentów maszyn i urz&dze' (w tym maszyn rolniczych) 
 

Obszar 
Cele analizy  

(wynikaj&ce z SIWZ) 
Metody  

analityczne 
Metody gromadzenia 

danych 

I obszar analizy 
Popytowo-poda$owe 
zewn&trzne uwarunko-
wania rozwojowe  
sektora  

− Ustalenie g ównych deter-
minant oraz barier rozwo-
jowych sektora. 
 

Metody staty-
styczne 

Desk research, 
zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI) 
panel ekspercki we-
wn&trzny 

II obszar analizy 
Analiza si  konkurencji 
w sektorze 

− Okre!lenie stanu rozwoju 
sektora w województwie 
podlaskim, w tym wskaza-
nie jego s abych i mocnych 
stron na tle rozwoju sektora 
w kraju i na !wiecie; 

− Dostarczenie obiektywnych 
i wyczerpuj'cych informa-
cji, niezb&dnych przedsi&-
biorstwom w procesie pla-
nowania strategicznego i 
okre!lenia ich pozycji kon-
kurencyjnej. 

Analiza 5 si  Porte-
ra, 
punktowa ocena 
atrakcyjno!ci sek-
tora 

Desk research, 
zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI), 
ankieta CAWI, 
panel ekspercki we-
wn&trzny 

III obszar analizy 
Analiza powi'za# sekto-
ra z rynkiem pracy 

− Dostarczenie obiektywnych 
i wyczerpuj'cych informa-
cji, niezb&dnych przedsi&-
biorstwom w procesie pla-
nowania strategicznego i 
okre!lenia ich pozycji kon-
kurencyjnej. 
 

Metody staty-
styczne 

Desk research, 
ankieta CAWI, panel 
ekspercki wewn&trzny 

IV obszar analizy 
Prognozy !rednio-
okresowe przysz o!ci 
sektora w województwie 
podlaskim uwzgl&dnia-
j'ce szanse i zagro$enia 
rozwojowe 

− Przedstawienie prognozy 
przysz o!ci sektora w wo-
jewództwie podlaskim z 
uwzgl&dnieniem jego za-
gro$e# i szans rozwojo-
wych; 

− Przedstawienie warunków 
pomy!lnego rozwoju sekto-
ra w województwie podla-
skim; 

− Poprzez identyfikacj& ba-
rier rozwojowych wskaza-
nie podmiotom sfery regu-
lacji kierunki dzia a# zmie-
rzaj'ce do ich ogranicze-
nia; 
Dostarczenie informacji w 
zakresie istniej'cych form 
mo$liwo!ci wsparcia sekto-
ra ze !rodków krajowych i 
unijnych. 

Metoda scenariu-
szowa, 
analiza SWOT 

Zogniskowany wywiad 
grupowy (FGI), 
panel ekspercki we-
wn&trzny  

*ród o: opracowanie w asne. 
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a. Desk research (badania gabinetowe, analiza danych zastanych) 
 

Desk research to metoda bada# spo ecznych lub marketingowych, która zak ada szcze-
gó ow' analiz& dost&pnych danych. Analiza danych zastanych obejmowa a ogólnodost&pne 
dane statystyczne i inne +ród a wiedzy dotycz'ce badanych zjawisk, m. in.: raporty statystyki 
publicznej GUS, dane Banku Danych Lokalnych GUS, raporty i badania realizowane przez 
instytucje rz'dowe, samorz'dowe i inne wiarygodne jednostki organizacyjne, a tak$e doku-
menty o charakterze strategicznym i programowym na poziomie unijnym, krajowym, regio-
nalnym i lokalnym (wykaz u$ytych +róde  znajduje si& w rozdziale „Bibliografia”). Badania 
typu desk research pozwoli y: 
 zdiagnozowa) zewn&trzne uwarunkowania rozwoju analizowanego sektora w woje-

wództwie podlaskim; 
 zobrazowa) si y oddzia ywuj'ce na stron& poda$ow' i popytow' badanej bran$y; 
 wst&pnie scharakteryzowa) sytuacj& w otoczeniu konkurencyjnym (bli$szym) firm dzia-

 aj'cych w sektorze ze szczególnym uwzgl&dnieniem si  oddzia ywuj'cych na sektor; 
 zidentyfikowa) czynniki do punktowej oceny atrakcyjno!ci sektora. 

Ponadto dostarczy y one danych statystycznych dotycz'cych wielko!ci zatrudnienia 
w analizowanej bran$y, a tak$e wysoko!ci poziomu wynagrodze# na poszczególnych stano-
wiskach pracy. 
 
b. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 
 

Zogniskowane wywiady grupowe to jedna z najpopularniejszych metod bada# jako-
!ciowych, polegaj'ca na wspólnej dyskusji uczestników wywiadu na zadany z góry temat. 
Wywiad pog &biony koncentruje si& na pytaniach badawczych o charakterze eksploracyjnym, 
zmierzaj'cych do próby wyja!nienia/zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowa#, bez 
intencji wyra$ania badanej rzeczywisto!ci w sposób liczbowy i czysto opisowy. Uczestnicy 
dyskusji stymuluj' si& wzajemnie, inspiruj', prowokuj' do wyra$ania opinii i konstruowania 
pomys ów. Zogniskowane wywiady grupowe prowadzone s' przez moderatorów, którzy nad-
zoruj' przebieg dyskusji, ukierunkowuj' rozmow& zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, 
pomagaj' w dochodzeniu do konkluzji. 

Na potrzeby projektu przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy, w któ-
rym udzia  wzi& o 9 ekspertów, w tym sze!ciu mened$erów i specjalistów firm z analizowa-
nego sektora3 oraz trzech ekspertów reprezentuj'cych !rodowisko naukowe (Wydzia  Mecha-
niczny i Wydzia  Zarz'dzania Politechniki Bia ostockiej). Dobór uczestników wywiadu mia  
charakter celowy, tj. do wywiadu zapraszane by y osoby posiadaj'ce wiedz& i do!wiadczenie 
zawodowe zwi'zane z analizowan' bran$'. W przypadku doboru przedstawicieli przedsi&-
biorstw zastosowano ponadto dwa dodatkowe kryteria: przynale$no!) przedsi&biorstwa do 
grupy najbardziej licz'cych si& w sektorze pod wzgl&dem wska+ników udzia u w rynku i za-
trudnieniu oraz zajmowanie przez przedstawiciela przedsi&biorstwa kierowniczej pozycji 
(prezesa lub dyrektora). 

 

                                                 
3 Badanie FGI obj& o zatem 7% przedsi&biorstw sektora maszyn i urz'dze# zidentyfikowanych jako aktywne.  
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Zasadnicza cz&!) wywiadu by a podzielona na trzy zakresy tematyczne: 
 zewn&trzne uwarunkowania rozwoju sektora maszynowego w Polsce i w województwie 

podlaskim – rol' ekspertów by o okre!lenie czynników makrootoczenia wp ywaj'cych 
na rozwój sektora w nast&puj'cych obszarach: ekonomicznym, spo ecznym, prawno-
administracyjnym, mi&dzynarodowym, technologicznym, !rodowiskowym. W ten spo-
sób okre!lono wst&pne popytowo-poda$owe zewn&trzne uwarunkowania rozwojowe 
sektora. 

 charakterystyka wewn&trznych uwarunkowa# rozwoju sektora maszynowego w woje-
wództwie podlaskim. W ramach analizy wewn&trznych uwarunkowa# rozwoju sektora 
maszynowego w województwie podlaskim wykorzystano metod& 5 si  Portera w celu 
zbadania si  okre!laj'cych poziom atrakcyjno!ci bran$y dla aktualnych i przysz ych in-
westorów. Ekspertów poproszono o dokonanie oceny poziomu szeregu czynników 
w sektorze oraz ich wa$no!ci (za 'cznik 1). Nast&pnie przeprowadzono punktow' ocen& 
atrakcyjno!ci sektora. Ostateczna lista czynników podlegaj'cych ocenie zosta a za-
twierdzona przez uczestników wywiadu (za 'cznik 1). 

 perspektywy rozwoju sektora maszyn i urz'dze# w województwie podlaskim – eksper-
tów poproszono o wype nienie formularza (za 'cznik 1), w którym szacowano prawdo-
podobie#stwo wyst'pienia ró$nych zdarze# w sektorze i dokonano oceny wa$no!ci 
czynników – uwarunkowa# rozwoju sektora (wp yw negatywny od -1 do -5, wp yw po-
zytywny od +1 do +5). 
G ównym motywem wyboru techniki zogniskowanego wywiadu grupowego by a mo$-

liwo!) przeprowadzenia swobodnej, nieskr&powanej dyskusji na temat kondycji i trendów 
rozwojowych sektora w gronie jego g ównych przedstawicieli. Tre!) pyta# zawartych w sce-
nariuszu by a wst&pem do indywidualnych ocen zaproszonych przedstawicieli sektora w za-
kresie zewn&trznych i wewn&trznych uwarunkowa# funkcjonowania sektora oraz jego przy-
sz o!ci – pozyskano od g ównych graczy sektora producentów maszyn i urz'dze# materia  
empiryczny, wykorzystany do dalszych analiz (ocena uwarunkowa# rozwoju sektora – meto-
da 5 si  Portera, punktowa ocena atrakcyjno!ci sektora, ocena si y wp ywu poszczególnych 
czynników na przysz y rozwój sektora). Wykorzystanie wywiadu grupowego pozwoli o wy-
korzysta) dynamik& celowo zró$nicowanej grupy i dzi&ki temu uzyska) interesuj'ce Zlece-
niodawc& informacje. Ponadto odpowiedni dobór respondentów zapewni  wszechstronne 
spojrzenie na badane zagadnienia oraz zainspirowa  uczestników spotkania do generowania 
ciekawych rozwi'za#. Jednym z celów wywiadu by o tak$e wyja!nienie zasad funkcjonowa-
nia sektora oraz doprecyzowanie informacji zebranych w trakcie desk research, szczególnie 
dotycz'cych relacji pomi&dzy dostawcami i nabywcami. Wywiad z ekspertami umo$liwi  
równie$ okre!lenie szans i barier rozwojowych sektora. Ponadto eksperci opracowali trzy 
scenariusze rozwoju sektora: optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny. 

Wywiad odby  si& 15 wrze!nia 2011 roku w Bia ymstoku. 
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c. Ankieta CAWI 
 

Ankieta CAWI to elektroniczny kwestionariusz do samodzielnego wype nienia, przesy-
 any respondentom poczt' elektroniczn' b'd+ zamieszczany na stronach internetowych.  
Ankiety mog' zawiera) wszelkie typy pyta#,  'cznie z multimedialnymi materia ami pogl'-
dowymi i testowymi. W niniejszym projekcie zaproszenie do udzia u w badaniu by o przesy-
 ane poczt' elektroniczn' do przedsi&biorstw nale$'cych do badanego sektora. Przedsi&bior-
stwa, które wyrazi y zgod& na udzia  w badaniu, wype nia y kwestionariusz ankiety, znajduj'-
cy si& pod wskazanym adresem internetowym. Wype nione kwestionariusze podlega y stan-
dardowej procedurze obliczeniowej. 

Technik& ankiety internetowej wybrano w niniejszym projekcie badawczym ze wzgl&du 
na konieczno!) dotarcia do du$ej liczby podmiotów rozproszonych po ca ym województwie, 
jak równie$ ze wzgl&du na specyfik& respondentów (przedsi&biorstwa). Realizacja badania 
zosta a poprzedzona akcj' polegaj'c' na przes aniu drog' mailow' listów informacyjnych, 
a nast&pnie wykonano bezpo!rednie rozmowy telefoniczne do przedstawicieli kierownictwa 
wy$szego szczebla firm sektora, by zach&ci) ich do udzia u w badaniu. W przypadkach kilku 
najwi&kszych firm na $yczenie przedsi&biorstwa ankieta by a przeprowadzona w siedzibie 
firmy. Cz&!) ankiet zosta a tak$e zrealizowana telefonicznie (dotyczy o to g ównie mikro-
przedsi&biorstw). Uzupe nienie techniki CAWI o ankiet& bezpo!redni' i telefoniczn' mia o na 
celu zwi&kszenie wspó czynnika realizowalno!ci próby badawczej. Zastosowanie techniki 
bada# ilo!ciowych wynika o z celów badania, zak adaj'cych konieczno!) pozyskania infor-
macji od mo$liwie najszerszego grona przedstawicieli sektora, z zamiarem przeniesienia 
wniosków zaobserwowanych w badanej próbie na ca ' populacj& badawcz'. Celem badania 
ankietowego by a bowiem ilo!ciowo-jako!ciowa analiza stanu zatrudnienia w podmiotach 
nale$'cych do badanego sektora oraz okre!lenie kierunków zmian w zakresie powi'za# sekto-
ra z rynkiem pracy. Szczegó owe cele badania ankietowego obejmowa y okre!lenie: 
 struktury zatrudnienia wed ug poziomu wykszta cenia, 
 struktury zatrudnienia wed ug zawodów/stanowisk posiadanych przez osoby zatrudnio-

ne w sektorze bran$y, 
 ilo!ciowej prognozy zmian w zatrudnieniu, 
 przewidywanych zmian w strukturze zatrudnienia wed ug zawodów/stanowisk, 
 zapotrzebowania na kadry, 
 stopnia i +róde  zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy, 
 polityki kadrowej, 
 kosztów i efektywno!ci zatrudnienia, w tym poziomu wynagrodze# na poszczególnych 

stanowiskach pracy i wydajno!ci pracy. 
Zaproszenie do udzia u w badaniu skierowano do wszystkich zidentyfikowanych jako 

aktywne podmiotów analizowanego sektora w województwie podlaskim (N = 89). W badaniu 
wzi& o udzia  48 firm, co oznacza, $e wspó czynnik realizowalno!ci próby wyniós  54%. 
Z uwagi na fakt, $e badanie obj& o znacz'c' cz&!) populacji, a struktura próby ze wzgl&du na 
wielko!) przedsi&biorstwa i dzia  gospodarki (PKD) jest zbli$ona do struktury badanej popu-
lacji, wyniki badania mo$na uzna) za reprezentatywne dla ogó u przedsi&biorstw sektora ma-
szyn i urz'dze# w województwie podlaskim. 

Badanie by o realizowane w okresie od 10 wrze!nia do pocz'tku pa+dziernika 2011 roku. 
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d. Panel ekspercki wewn%trzny 
 

Panel ekspercki wewn&trzny to szczególny typ metody badawczej wykorzystywanej 
w projektach maj'cych na celu budowanie wizji rozwoju okre!lonego obszaru/sektora 
w !rednio- i d ugo okresowej perspektywie. Panele tego typu polegaj' na systematycznych 
spotkaniach grupy ekspertów o du$ej wiedzy specjalistycznej w danym obszarze. Praca od-
bywa si& zespo owo podczas zamkni&tych spotka# organizowanych w okre!lonych odst&pach 
czasowych. Panel ekspercki najcz&!ciej zostaje powo any celem zgromadzenia po$'danych 
informacji czy te$ tworzenia nowych strategii i kreowania sieci wspó pracy. Opiera si& on na 
technikach dyskusji moderowanej oraz burzy mózgów. 

W trakcie realizacji projektu odby o si& pi&) paneli wewn&trznych, w których udzia  
bra  zespó  ekspertów zaanga$owanych w prace badawcze i analityczne. Zespó  sk ada  si& 
z reprezentantów ró$nych dziedzin wiedzy, takich jak: ekonomia, zarz'dzania oraz socjologia, 
co pozwoli o na wielop aszczyznowe spojrzenie na analizowan' rzeczywisto!) spo eczno-
gospodarcz'. Ponadto cz onkowie zespo u reprezentowali tak$e ró$ne !rodowiska opinio-
twórcze, w tym: instytucj& samorz'dow', uczelni& wy$sz', organizacj& pozarz'dow', a tak$e 
dzia alno!) gospodarcz', co równie$ by o niezwykle istotne w procesie badawczym. 

W pierwszej fazie prac, poprzedzaj'cej badania terenowe, zadaniem paneli by a identy-
fikacja uwarunkowa# rozwoju sektora, czynników atrakcyjno!ci sektora oraz czynników ma-
j'cych wp yw na przysz y rozwój sektora, poddanych ocenie w trakcie zogniskowanego wy-
wiadu grupowego. Po realizacji bada# terenowych celem prac paneli by a synteza zebranego 
materia u empirycznego. Tematyka paneli dotyczy a: identyfikacji czynników otoczenia dal-
szego, które wp ywaj' na badany sektor, oceny si y wp ywu wyodr&bnionych czynników na 
sektor oraz dyskusji na temat wybranych, wymagaj'cych pog &bionej analizy, problemów 
badawczych. Podczas panelu opracowano tak$e analiz& SWOT sektora i sformu owano reko-
mendacje dla: przedsi&biorstw analizowanej bran$y, instytucji rynku pracy, a tak$e w adz 
samorz'dowych szczebli gminnych i wojewódzkiego. 
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2. Popytowo-poda$owe zewn%trzne uwarunkowania rozwojowe sektora 

W pierwszym etapie badania przeprowadzono analiz& zewn&trznych uwarunkowa# 
rozwoju podmiotów sektora producentów maszyn i urz'dze#, w tym maszyn rolniczych. 
W oparciu o analiz& danych wtórnych (desk research) zosta y zdiagnozowane i opisane czyn-
niki wp ywaj'ce na sytuacj& w analizowanym sektorze. Do uporz'dkowania wybranych 
czynników pos u$ono si& analiz' PEST, która sprowadza analiz& otoczenia ogólnego sektora 
(otoczenia dalszego) do czterech podstawowych wymiarów: politycznego (political), ekono-
micznego (economic), spo ecznego (social) oraz technologicznego (technological). 

Wybór tej metody analizy otoczenia wynika  z kilku przes anek. Przede wszystkim 
zgodnie z celem wytyczonym przez Zleceniodawc& analiza mia a dotyczy) zewn&trznych 
czynników wp ywaj'cych na badany sektor, za! kluczowi interesariusze zostali scharaktery-
zowani w dalszych rozdzia ach raportu (analiza konkurencji, analiza rynku pracy). Ponadto 
dzi&ki tej metodzie zosta a dokonana segmentacja otoczenia, co czyni analiz& bardziej przej-
rzyst' i czyteln'. Dodatkowo metoda daje mo$liwo!) dowolnego kszta towania zestawu 
czynników wp ywaj'cych na sektor, tym samym wzbogacaj'c analiz& m.in. o czynniki ekolo-
giczne (ecological), prawne (legal) czy mi&dzynarodowe (international).4 

Kolejnym z powodów wykorzystania metody PEST by a równie$ ch&) wykorzystania 
jej wyników w kolejnych etapach procesu badawczego tzn. w konstruowaniu prognoz stanu 
otoczenia za pomoc' scenariuszy, gdzie pos u$ono si& wcze!niej zidentyfikowanymi czynni-
kami. Uwzgl&dniaj'c specyfik& sektora producentów maszyn i urz'dze# analizie poddano 
nast&puj'ce uwarunkowania zewn&trzne: spo eczne, ekonomiczne, polityczno-prawne, tech-
nologiczne oraz ekologiczne. Wi&kszo!) przedsi&biorstw z sektora producentów maszyn 
i urz'dze# (z wyj'tkiem producentów statków i  odzi oraz cz&!ciowo producentów maszyn 
rolniczych) funkcjonuje na rynku instytucjonalnym, co sprawia, $e trudno jest jednoznacznie 
wskaza) na poda$owy lub popytowy charakter zewn&trznych uwarunkowa# rozwoju tego 
sektora. St'd obok czynników poda$owych i popytowych wyró$niono równie$ czynniki po-
pytowo-poda$owe. 
 
W grupie uwarunkowa# popytowych uwzgl&dniono nast&puj'ce czynniki: 
 ekonomiczne: si a nabywcza ludno!ci oraz gospodarstw rolnych, zmiany popytu wywo-

 ane kryzysem !wiatowym, specjalizacja rolnictwa, blisko!) rynków wschodnich, ryzy-
ko kursowe, !rodki unijne – dotacje dla rolników, zmiany warunków eksportowania. 

 
W grupie uwarunkowa# poda$owych uwzgl&dniono nast&puj'ce czynniki: 
 spo eczne: regionalne zasoby kadrowe, migracje mieszka#ców regionu, niedostosowa-

nie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy, 
 ekonomiczne: poziom kosztów pracy, !rodki unijne – dotacje dla firm, 
 polityczno-prawne: polityka innowacyjna kraju, polityka rz'du dotycz'ca wsparcia 

rozwoju regionów Polski Wschodniej, sprawno!) administracji publicznej, aktywno!) 
w adz samorz'dowych w tworzeniu inicjatyw wspieraj'cych rozwój przedsi&biorczo!ci, 
ochrona w asno!ci intelektualnej, niska jako!) stanowionego prawa, 

                                                 
4 K. Ob ój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 209.  
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 technologiczne: dost&pno!) komunikacyjna województwa, dost&pno!) terenów inwe-
stycyjnych w regionie, poziom rozwoju infrastruktury informacyjno-telekomunika-
cyjnej, poziom rozwoju przemys u bazuj'cego na zaawansowanych technologiach, do-
st&p do nowoczesnych technologii, wyników bada#, licencji, tempo post&pu technolo-
gicznego, 

 ekologiczne: aktywno!) organizacji ekologicznych, rozmieszczenie obszarów Natura 
2000. 

W grupie uwarunkowa# popytowo-poda$owych uwzgl&dniono nast&puj'ce czynniki: 
 ekonomiczne: koniunktura gospodarcza w kraju i regionie, dost&pno!) kredytów, inno-

wacyjno!) i poziom wydatków na badania i rozwój, deindustrializacja gospodarki, 
 polityczno-prawne: wp yw wykorzystania funduszy UE na rozwój województwa. 

2.1.  Czynniki spo"eczne 

2.1.1. Regionalne zasoby kadrowe 

Stan zasobów kadrowych to podstawowy czynnik determinuj'cy aktualne i przysz e 
mo$liwo!ci rozwoju sektora. Analizuj'c regionalne zasoby kadrowe pod k'tem potrzeb sekto-
ra producentów maszyn i urz'dze# warto zwróci) uwag& na nast&puj'ce aspekty: struktur& 
wykszta cenia mieszka#ców regionu oraz dost&p do pracowników potencjalnie atrakcyjnych 
dla sektora: wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników z wykszta ceniem zawodowym 
lub technicznym. 
 
a. struktura wykszta"cenia mieszka'ców regionu 

Struktur& wykszta cenia mieszka#ców województwa podlaskiego w wieku co najmniej 
15 lat, przedstawiono na wykresie 1. Najwi&kszy udzia  w strukturze posiadaj' osoby z wy-
kszta ceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepe nym podstawowym (28%), a nast&pnie 
osoby z wykszta ceniem policealnym i !rednim zawodowym (24%). Mniejszy udzia  w struk-
turze stanow' grupy legitymuj'ce si& wykszta ceniem wy$szym i zasadniczym zawodowym 
(po 19%). Najmniejszy udzia  w strukturze wykszta cenia populacji mieszka#ców wojewódz-
twa podlaskiego stanowi' osoby z wykszta ceniem !rednim ogólnokszta c'cym (10%). 

Na tle ogó u Polaków w wieku 15+ mieszka#cy podlaskiego wyró$niaj' si& znacznie 
wy$szym udzia em osób legitymuj'cych si& najni$szym poziomem wykszta cenia, tj. wy-
kszta ceniem gimnazjalnym, podstawowym i ni$szym ni$ podstawowe (odsetek wy$szy 
o 5 punktów procentowych) i ni$szym odsetkiem absolwentów zasadniczych szkó  zawodo-
wych (odsetek ni$szy o 6 punktów procentowych). Statystyczny mieszkaniec województwa 
podlaskiego jest zatem mniej wykszta cony ni$ przeci&tny Polak. Niekorzystna struktura do-
tyczy szczególnie po$'danych na rynku pracy w Polsce fachowców – osób z wykszta ceniem 
zasadniczym zawodowym. Szkolnictwo zawodowe w Polsce od lat ma powa$ne problemy. 
Dotychczasowe zmiany systemowe w edukacji m odzie$y dotyczy y wzmocnienia kszta cenia 
ogólnego kosztem zaniedbywania szkolnictwo szkolnictwa zawodowego (degradacj& szkol-
nictwa zawodowego obserwujemy od pocz'tków transformacji i zwi'zanych z ni' upadków 
lub restrukturyzacji zak adów pracy prowadz'cych szko y zawodowe przyzak adowe; barier' 
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finansow' rozwoju szkolnictwa zawodowego by  tak$e fakt, $e szkolnictwo zawodowe wy-
maga ponoszenia relatywnie wi&kszych nak adów finansowych ni$ szkolnictwo ogólne). 
 
Wykres 1. Struktura wykszta"cenia mieszka'ców województwa podlaskiego w wieku 15+ 
 

 
 
*ród o: Aktywno%! ekonomiczna ludno%ci Polski, I kwarta  2011, GUS, Warszawa 2011. 

 
b. dost%p do pracowników z wykszta"ceniem wy$szym in$ynieryjno-technicznym 

Osoby z wykszta ceniem wy$szym in$ynieryjno-technicznym stanowi' grup& o strate-
gicznym znaczeniu dla sektora producentów maszyn i urz'dze#. Oferta szkolnictwa wy$szego 
na terenie województwa podlaskiego obejmuje kierunki in$ynieryjno-techniczne realizowane 
przez Politechnik& Bia ostock', na Wydzia ach: Mechanicznym (automatyka i robotyka, me-
chanika i budowa maszyn), Elektrycznym (elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika) 
i Zarz'dzania (zarz'dzanie i in$ynieria produkcji). Kierunki tego typu nie nale$' jednak do 
ch&tniej studiowanych. Boom edukacyjny na poziomie wy$szym ostatnich lat wynika  bo-
wiem z ogromnego zainteresowania kierunkami z zakresu nauk spo ecznych i ekonomicz-
nych. Absolwenci kierunków in$ynieryjno-technicznych stanowi' zatem mniejszo!) w!ród 
ogó u absolwentów. W roku akademickim 2009/2010 studia na jednym z kierunków podgru-
py in$ynieryjno-technicznej na Politechnice Bia ostockiej uko#czy o 751 osób, w tym 4185 
absolwentów studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych). Stanowi o to odpowiednio 
5% ogó u absolwentów tego rocznika w województwie podlaskim i 8% absolwentów studiów 
magisterskich. W latach poprzednich liczby te równie$ kszta towa y si& na zbli$onym pozio-
mie. Poda$ absolwentów kierunków in$ynieryjno-technicznych – bior'c pod uwag& wielko!) 
zatrudnienia w sektorze producentów maszyn i urz'dze# – nie wydaje si& zatem bardzo ogra-
niczona. Sytuacja w tym zakresie jest z ca ' pewno!ci' lepsza ni$ w przypadku dost&pno!ci 
wykwalifikowanych pracowników z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym, cho) oddzia-

                                                 
5 W tym 178 absolwentów mechaniki i budowy maszyn, 93 absolwentów elektrotechniki, 80 absolwentów elek-
troniki i telekomunikacji, 67 absolwentów automatyki i robotyki, 45 absolwentów zarz'dzania i in$ynierii pro-
dukcji. Dane Urz&du Statystycznego w Bia ymstoku. 
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 uj' tu prawdopodobnie inne negatywne zjawiska zachodz'ce na rynku pracy, np. niedosto-
sowanie „jako!ci” absolwentów do wymaga# pracodawców, czy migracje wykwalifikowa-
nych pracowników do innych regionów Polski czy innych krajów. 

 
c. dost%p do pracowników z wykszta"ceniem zawodowym i technicznym 

Na istnienie problemów z dost&pno!ci' wykwalifikowanej kadry z wykszta ceniem za-
sadniczym zawodowym wskazuje ju$ sama struktura wykszta cenia mieszka#ców wojewódz-
twa podlaskiego. Wska+niki skolaryzacji netto potwierdzaj', $e kszta cenie zawodowe nie 
cieszy si& w!ród podlaskiej m odzie$y (podobnie, jak i w ca ej Polsce) du$ym zainteresowa-
niem – wybieraj'c szko & ponadgimnazjaln' m odzie$ znacznie cz&!ciej sk ania si& ku liceom 
ogólnokszta c'cym (wspó czynnik skolaryzacji w roku szkolnym 2009/2010 wyniós  45,7%), 
ni$ technikom (wspó czynnik skolaryzacji 31%), a zw aszcza zasadniczym szko om zawodo-
wym (9,9)6. Odnotowujemy jednak powolny wzrost wska+nika skolaryzacji na poziomie 
kszta cenia zawodowego (z 9,4 w roku szkolnym 2007/2008 do 9,9 w roku 2009/2010). 

W roku szkolnym 2009/2010 w województwie podlaskim funkcjonowa y 53 zasadnicze 
szko y zawodowe i 82 technika. W zasadniczych szko ach zawodowych uczy o si& 5721 
uczniów, z czego 1801 stanowili absolwenci, za! w technikach – 20979 uczniów, w tym 4303 
absolwentów7. 

Wed ug raportu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Bia#ymstoku w dostosowaniu do 

potrzeb rynku pracy
8 wynika, $e do najbardziej popularnych zawodów nauczanych w techni-

kach w okresie ostatnich trzech lat nale$': technik mechanik (22,0% ogó u absolwentów bia-
 ostockich techników w trzech ostatnich latach), technik ekonomista (10,4%) technik techno-
logii $ywno!ci (7,9%), technik elektronik (7,5%) oraz kucharz (6,4%). W tym samym okresie 
zasadnicze szko y zawodowe wypromowa y najwi&cej absolwentów o specjalno!ciach:  
kucharz ma ej gastronomii (24,0% ogó u absolwentów bia ostockich zasadniczych szkó  za-
wodowych w trzech ostatnich latach), cukiernik (16,6%), mechanik pojazdów samochodo-
wych (13,4%), elektryk (7,6%). Bior'c jednak pod uwag& stosunkowo niedu$' liczb& absol-
wentów zasadniczych szkó  zawodowych i techników, liczba osób, które wkraczaj' na rynek 
pracy, posiadaj'c kwalifikacje potencjalnie atrakcyjne dla producentów sektora maszyn 
i urz'dze#, jest równie$ niewielka. Na przyk ad w roku 2009/2010 by o to: 78 osób legitymu-
j'cych si& zawodem elektromechanika (wed ug Szkolnej Klasyfikacji Zawodów), 17 mecha-
ników – monterów pojazdów i maszyn, 36 mechaników – operatorów pojazdów i maszyn 
rolniczych, 25 !lusarzy9. 

2.1.2. Migracje mieszka'ców regionu 

Województwo podlaskie nale$y do regionów o bardzo du$ych tradycjach migracyjnych. 
Od wielu lat odnotowywane jest ujemne saldo migracji wewn&trznych i zagranicznych na 

                                                 
6 O%wiata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS, Warszawa 2010. 
7 Tam$e. 
8 Informacje zebrane z 15 Zespo ów Szkó  Zawodowych funkcjonuj'cych na terenie Bia egostoku. U. K o-
siewicz-Górecka (red.), Rozwój szkolnictwa zawodowego w Bia#ymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy, 

Instytut Bada# Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010.  
9 Dane Kuratorium O!wiaty w Bia ymstoku. 
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pobyt sta y, co oznacza, $e liczba osób opuszczaj'cych województwo jest wi&ksza ni$ liczba 
w nim si& melduj'cych. Pod wzgl&dem wspó czynnika salda migracji mi&dzywojewódzkich 
i zagranicznych na pobyt sta y na 1000 mieszka#ców województwo w latach 1999-2009 zaj-
mowa o 5-6 miejsce w Polsce. W 1999 roku analizowany wska+nik wynosi  -0,80, maksimum 
osi'gn'  w 2006 roku (-2,36), a w 2009 roku spad  do poziomu -1,44. W latach 1999-2009 na 
sta e z województwa podlaskiego wyemigrowa o ponad 20 tys. osób10. Migracje te mia y 
przede wszystkim charakter mi&dzywojewódzki (wskutek migracji zagranicznych na sta e 
województwo podlaskie utraci o w analizowanym okresie prawie 3 200 osób). Dost&pne dane 
statystyczne pozwalaj' s'dzi), $e migracje te dotycz' cz&!ciej osób dobrze wykszta conych, 
wpisuj'c si& w zjawisko okre!lane „drena$em mózgów” (emigracja dobrze wykszta conych 
mieszka#ców regionu do bardziej rozwini&tych regionów i krajów, oferuj'cych lepsze warun-
ki materialne i zawodowe11). Z bada# Wp#yw funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji 

wewn trznych i zewn trznych w Polsce wynika, $e wi&kszo!) (blisko 90%) osób przemiesz-
czaj'cych si& mi&dzy regionami kraju (na okres d u$szy ni$ 3 miesi'ce) to osoby do 25 roku 
$ycia12. Mog' to by) zatem zarówno osoby podejmuj'ce edukacj& na poziomie wy$szym 
w innych regionach kraju, jak i absolwenci podlaskich uczelni, udaj'cy si& do innych regio-
nów w poszukiwaniu atrakcyjniejszej pracy i wi&kszych mo$liwo!ci samorozwoju zawodo-
wego. 

Migracje tego typu pobudza po o$enie geograficzne województwa podlaskiego w pobli-
$u wi&kszych miast, oferuj'cych wy$sz' jako!) $ycia (zw aszcza Warszawy). Dominuj'ce 
znaczenie wydaje si& jednak mie) zró$nicowanie stawek p ac, które wed ug teorii migracyj-
nych ma bardzo istotne znaczenie w zjawiskach mobilno!ci si y roboczej13. Mediana wyna-
grodze# w Bia ymstoku wynosi 2960 PLN, a w pobliskiej Warszawie 5200 PLN14. D'$enie 
do poprawy sytuacji materialnej mo$e zatem wypycha) osoby z wy$szym wykszta ceniem 
(w tym w kierunkach in$ynieryjno-technicznych, po$'danych równie$ przez pracodawców 
z innych rynków pracy) z województwa podlaskiego do – b&d'cego g ównym kierunkiem 
migracji – województwa mazowieckiego. Opisywane zjawisko mo$e obni$a) jako!) zasobów 
ludzkich w województw podlaskim i rodzi) negatywne konsekwencje dla sektora producen-
tów maszyn i urz'dze#, cechuj'cego si& zapotrzebowaniem na specjalistyczne kwalifikacje. 
Województwo podlaskie, na niekorzy!) od innych, zw aszcza s'siaduj'cego mazowieckiego, 
odró$nia si& stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia (stopa bezrobocia rejestrowanego 
w ko#cu wrze!nia 2011 r. wynios a w województwie podlaskim13,4%, za! w Polsce – 
11,8%). 

                                                 
10 Bank Danych Lokalnych [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: www.stat.gov.pl [Data wej!cia 20-10-
2011]. 
11 P. Kaczmarczyk, J. Turowicz, Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, „Biuletyn Polsko-Ameryka#skiej 
Fundacji Wolno!ci” 2008 nr 3.  
12 P. Czy$ i in., Wp yw funduszy Unii Europejskiej na saldo migracji wewn trznych i zewn trznych w Polsce, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009. [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: www. fundu-
szestrukturalne.gov.pl [Data wej!cia 03-05-2010]. 
13 Wspó#czesne procesy migracyjne w Polsce a aktywno%! organizacji pozarz"dowych w obszarach powi"zanych 

z rynkiem pracy, red. P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz, FISE, Warszawa 2007. [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dost&pu: http://www.bezrobocie.org.pl [Data wej!cia: 11-05-2010]. 
14 Ogólnopolskie Badanie Wynagrodze# przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 r. [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dost&pu: http://www.pracuj.pl/zarobki-wynagrodzenia-raporty-placowe-zarobki-polakow-2009. 
htm?gclid=COfv8rLg1qECFY0z3wod1T4-Kg#top [Data wej!cia: 11-05-2010]. 
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2.1.3. Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy 

Niedostosowanie systemu kszta cenia, zw aszcza szkolnictwa wy$szego i zawodowego, 
do potrzeb pracodawców to jeden z g ównych problemów rynku pracy. 

W ostatnich latach na rynek pracy nap yn& o wielu absolwentów szkó  wy$szych 
(w ostatnim dziesi&cioleciu liczba absolwentów wzros a ponad czterokrotnie), co doprowadzi-
 o – wskutek niedostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy – do pojawienia si& 
dysproporcji mi&dzy poda$' i popytem w uj&ciu ilo!ciowym i strukturalnym15. Nasyceniu 
rynku pracy specjalistami w wielu dziedzinach (zw aszcza w zakresie nauk spo ecznych 
i ekonomicznych) towarzyszy deficyt specjalistów w innych dziedzinach (zw aszcza w zakre-
sie kierunków technicznych i !cis ych). W dyskursie medialnym cz&sto wyra$ane s' w'tpli-
wo!ci co do jako!ci zdobywanego dzisiaj wykszta cenia. Wskazuje si& na potrzeb& strategicz-
nego, wyprzedzaj'cego podej!cia do okre!lania struktury kierunków, specjalno!ci i progra-
mów kszta cenia i lepszego reagowania szkó  na zapotrzebowanie rynku pracy16. 

Tak$e kszta cenie zawodowe oceniane jest jako niedostosowane do potrzeb rynku pra-
cy: oferta edukacyjna szkó  zawodowych, centrów kszta cenia praktycznego oraz centrów 
kszta cenia ustawicznego jest nieatrakcyjna dla uczniów, tre!ci kszta cenia zawarte w aktual-
nych podstawach programowych i programach nauczania dla zawodów s' modernizowane 
zbyt rzadko, kwalifikacje i kompetencje zawodowe absolwentów cz&sto nie s' zbie$ne 
z oczekiwaniami pracodawców, w szko ach zawodowych obserwuje si& niezadowalaj'ce 
rozwijanie kompetencji kluczowych17. 

Problemy te dostrze$ono w Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015 roku, zwracaj'c 
uwag& na niedostosowanie kierunków kszta cenia do mo$liwo!ci i potrzeb regionalnego ryn-
ku pracy, brak odpowiednich praktyk zawodowych na poziomie gwarantuj'cym uzyskanie 
zatrudnienia, brak umiej&tno!ci planowania przez pracowników alternatywnej kariery zawo-
dowej i ich nisk' mobilno!) zawodow'. Problemy te pog &biane s' przez niekorzystn' sytua-
cj& gospodarcz' województwa oraz tendencje demograficzne (wej!cie na rynek pracy pokole# 
wy$u demograficznego). Jednym z priorytetów Podlaskiej Strategii Zatrudnienia jest podnie-
sienie jako!ci kszta cenia i wyposa$enia szkó  zawodowych. 

Na problem niedostosowania kszta cenia do potrzeb rynku pracy wskazuj' te$ wyniki 
prowadzonych bada#, mi&dzy innymi przez Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku. Bada-
nia absolwentów szkó  wy$szych i zawodowych ujawniaj' cz&ste niedopasowanie kompeten-
cyjne formalnych kwalifikacji absolwentów i zajmowanych przez nich stanowisk pracy oraz 
niskie oceny przygotowania absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy18. 

Chocia$ realizowane badania nie by y prowadzone pod k'tem potrzeb sektora produ-
centów maszyn i urz'dze#, nale$y za o$y), $e opisywany problem dotyczy tak$e zawodów 
i kwalifikacji specyficznych dla tego sektora. 

                                                 
15 M. Juchnowicz, Polityka edukacyjna wobec potrzeb rynku pracy, s. 1, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&-
pu http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIIb/28.pdf, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
16 Tam$e, s. 1.  
17 ". Sienkiewicz, M. Gruza, Badanie kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od absol-

wentów kszta#cenia zawodowego, GHK Consulting, Warszawa 2009, s. 7. 
18 Podlaski Absolwent. Analiza losów zawodowych absolwentów szkó# wy$szych, wybranych kierunków, którzy 

uko'czyli nauk  w roku akademickim 2008/2009, Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku, Bia ystok 2010; 
Podlaski Absolwent. Analiza losów zawodowych absolwentów szkó# ponadgimnazjalnych i wy$szych rocznika 
2007, Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku, Bia ystok 2009. 



Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ%DZE( 

23 

2.2.  Czynniki ekonomiczne 

2.2.1. Koniunktura gospodarcza w kraju i regionie 

W 2010 r. polska gospodarka nadal utrzymywa a si& na !cie$ce wzrostu gospodarczego, 
generuj'c jeden z najwy$szych przyrostów PKB w ca ej Unii Europejskiej. Przy szacowanej 
na 1,8% zmianie PKB w 2010 r. dla ca ej Wspólnoty, Polska osi'gn& a wynik o 2,0 pkt. proc. 
lepszy, rozwijaj'c si& w tempie 3,8% w skali roku. 

W I kw. 2011 r. wzrost PKB pozosta  na relatywnie wysokim poziomie. Dynamika 
PKB wynios a 4,4% r/r w I kw. br. wobec 4,5% r/r w IV kw. 2010 r. W uj&ciu kwartalnym 
tempo wzrostu PKB nieco os ab o (do 0,9% kw/kw w I kw. 2011 r. z 1,3% kw/kw w IV kw. 
2010 r. po wyeliminowaniu waha# sezonowych).19 

Tak dobry wynik polskiej gospodarki, przy dodatniej bazie odniesienia, by  w przewa-
$aj'cej mierze efektem rosn'cego popytu krajowego. Dzi&ki zwi&kszaj'cym si& wydatkom 
gospodarstw domowych (konsumpcja indywidualna) oraz coraz wi&kszej aktywno!ci przed-
si&biorstw (odbudowa zapasów).20 

Po stronie popytowej nadal g ównym czynnikiem wzrostu gospodarczego by  popyt 
krajowy, który zwi&kszy  si& o 4,5% r/r w I kw. 2011 r. (wobec 6,3% r/r w IV kw. ub.r.). 
Na silny popyt krajowy z o$y o si& przyspieszenie dynamiki inwestycji, podtrzymanie tempa 
wzrostu konsumpcji oraz dalszy przyrost zapasów. 

W Polsce wzrost produkcji sprzedanej przemys u w 2010 r. osi'gn'  poziom przekra-
czaj'cy !redni' unijn'. Dzi&ki coraz lepszej koniunkturze w!ród najwi&kszych partnerów 
handlowych (g ównie Niemiec), polski sektor przemys owy rozwija  si& w tym okresie 
w tempie 10,8% w skali roku. 

Poprawa koniunktury na rynkach europejskich, zw aszcza w Niemczech, które s' g ów-
nym polskim partnerem handlowym, przyczyni o si& do aktywizacji i odbudowy polskiego 
eksportu po kryzysie. Polski eksport w 2010 roku osi'gn'  warto!) 120,4 mld EUR i tym sa-
mym okaza  si& wy$szy o 22,6% ni$ w kryzysowym roku 2009, kiedy to spad  o 15,5% 
(tj. o prawie 18 mld EUR), ale te$ zarazem o 3,6% (tj. o 4,1 mld EUR) wy$szy ni$ w roku 
2008 – przedkryzysowym. Oznacza to, $e odbudowa przedkryzysowego poziomu eksportu 
nast'pi a dosy) szybko w stosunku do pierwotnych oczekiwa# z pocz'tku 2010 roku.21 

W 2010 r. stopa bezrobocia w Polsce kszta towa a si& na poziomie !redniej unijnej 9,6% 
(przed rokiem 8,2%). Wska+nik zatrudnienia w grupie wiekowej 15-64 lata (wg BAEL) 
w Polsce by  w 2010 r. nadal ni$szy od !redniej unijnej (64,2%) i wyniós  59,3%. Na s absze 
ni$ przed rokiem wyniki na rynku pracy w 2010 r. rzutowa y nadal efekty wywo ane ograni-
czeniem aktywno!ci gospodarczej w okresie kryzysu. Tym niemniej sygna y polepszaj'cej si& 
koniunktury spowodowa y, i$ sytuacja na rynku pracy stopniowo si& poprawia. 

W Polsce wska+nik inflacji (HICP) wy ama  si& z ogólnie panuj'cej tendencji wzrosto-
wej. Mimo tego, $e w 2009 r. by  on jednym z najwy$szych w UE i !redniorocznie wyniós  
4,0%, to w roku 2010 spad  do poziomu 2,7%. Wynika o to m.in. z wysokiej bazy roku 2009, 

                                                 
19 Raport Polska 2011. Gospodarka-Spo#ecze'stwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.  
20 Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011 [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dost&pu http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [Data wej!cia 10-10-2011]. 
21 Polska 2011. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011 [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dost&pu http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [Data wej!cia 10-10-2011]. 
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kiedy to mia  miejsce znaczny wzrost cen administrowanych oraz akcyzy. W zwi'zku ze 
stopniowo narastaj'c' presj' p acow' oraz utrzymuj'cym si& wzrostem cen towarów spo$yw-
czych i no!ników energii, w pierwszych miesi'cach 2011 r. wska+nik inflacji HICP ponownie 
wzrós . W kwietniu wyniós  on 4,1%, tj. najwi&cej od sierpnia 2009 r. 

Wed ug raportu Doing Business 2011 Polska poprawi a swoj' pozycj& w ogólnym ran-
kingu  atwo!ci prowadzenia dzia alno!ci gospodarczej o 3 miejsca. W!ród 183 pa#stw Polska 
znalaz a si& na 70 miejscu.22 

Kolejnym rankingiem pokazuj'cym poziom konkurencyjno!ci polskiej gospodarki na 
tle innych pa#stw jest ranking globalnej konkurencyjno!ci ,wiatowego Forum Ekonomiczne-
go, w którym pa#stwa s' lokowane wed ug The Global Competitiveness Index – GCI. W ran-
kingu globalnej konkurencyjno!ci 2010-2011 Polska zosta a oceniona znacznie lepiej ni$ 
w poprzednich edycjach. W ci'gu roku Polska poprawi a swoj' pozycj& o 7 miejsc, awansu-
j'c z 46. na 39. miejsce w gronie 139 pa#stw.23 

Województwo podlaskie w 2010 roku wygenerowa o jedynie 2,3% krajowego PKB 
(zajmuj'c 14 miejsce przed województwem opolskim i lubuskim). W 2008 roku PKB na jed-
nego mieszka#ca wyniós  24434 z , co stanowi o zaledwie 73% PKB w kraju. 

W sierpniu 2011 roku produkcja sprzedana przemys u w województwie podlaskim 
osi'gn& a warto!) 1617,2 mln z  (w cenach bie$'cych). Jej poziom (w cenach sta ych) zwi&k-
szy  si& zarówno w porównaniu z lipcem br., jak i sierpniem roku ubieg ego odpowiednio 
o 11,4% i 12,1%. Tempo tych zmian na terenie województwa podlaskiego by o szybsze ni$ 
w kraju (analogicznie 4,3% i 8,1%). Wy$sze ni$ przed rokiem przychody ze sprzeda$y wyro-
bów i us ug (w cenach sta ych) osi'gni&to m.in. w nast&puj'cych dzia ach: produkcja maszyn 
i urz'dze# (o 41,5%), produkcja wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicz-
nych (o 24,8%), produkcja wyrobów z metali (19,6%), produkcja mebli (o 19,4%), produkcja 
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 14,7%) oraz produkcja artyku ów spo$ywczych 
(o 9,1%).24 

W ko#cu sierpnia 2011 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urz&-
dach pracy województwa podlaskiego wynios a 61703 osoby i by a wy$sza zarówno od zano-
towanej przed miesi'cem (o 86 osób, tj. o 0,1%), jak i przed rokiem (o 3362 osoby, 
tj. o 5,8%). Na koniec sierpnia 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukszta towa a si& 
na poziomie 12,7% (w skali kraju wynosi a 11,6%).25 

Sytuacja gospodarcza i poprawa wska+ników makroekonomicznych stwarzaj' przedsi&-
biorstwom, w tym z sektora producentów maszyn i urz'dze#, warunki do rozwijania oferty 
i podejmowania nowych wyzwa# rynkowych. Jednak mimo optymistycznych danych zarów-
no w kraju, jak i w regionie, firmy deklaruj' raczej postaw& zachowawcz' wobec wszelkich 
dzia a# wi'$'cych si& z ryzykiem i generuj'cych dodatkowe koszty. Wi'$e si& to z przewi-
dywaniami nadej!cia „drugiej rundy kryzysu ekonomicznego”. 

                                                 
22 Doing business; [Dokument elektroniczny], Tryb dost&pu http://www.doingbusiness.org/rankings, [Data wej-
!cia 10-10-2011]. 
23 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness, [Data wej-
!cia 10-10-2011]. 
24 Komunikat o sytuacji spo#eczno-gospodarczej województwa podlaskiego, Urz'd Statystyczny w Bia ymstoku, 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_ komuni-
kat_2011_08.pdf, [Data wej!cia 15-10-2011]. 
25 Tam$e. 
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2.2.2.Dost%pno#) kredytów 

Na tle innych krajów w Polsce kredyty s' relatywnie  atwo dost&pne. Wed ug raportu 
Doing Business 2011 Polska znalaz a si& na wysokim 15 miejscu pod wzgl&dem  atwo!ci 
uzyskiwania kredytu. Mimo wysokiego miejsca w ocenie przedsi&biorców w Polsce nadal 
trudno jest uzyska) kredyt. 

Jak twierdzi autor artyku u Trudne relacje banków z ma#ymi i %rednimi firmami spo-
wolnienie gospodarcze, które dotkn& o Polsk& w latach 2008-2009, jako echo !wiatowego 
kryzysu finansowego, odcisn& o swe pi&tno na relacjach banków z klientami korporacyjnymi, 
zw aszcza z firmami ma ymi i !rednimi. Pojawi y si& problemy w dost&pie do kredytów dla 
przedsi&biorstw. Komitety kredytowe banków wyd u$a y procedury, zwi&ksza y wymagane 
zabezpieczenia, podwy$sza y ceny kredytów, ostatecznie odmawiaj'c finansowania przed-
si&wzi&) inwestycyjnych. Dwie trzecie przedsi&biorców dostrzega o, $e kryzys finansowy 
utrudni  im dost&p do produktów i us ug bankowych, a o!miu na dziesi&ciu wskazywa o, 
$e wzros y ceny us ug bankowych i zaostrzone zosta y kryteria udzielania kredytów. G ów-
nym powodem zaostrzenia polityki kredytowej wobec przedsi&biorstw by y – zdaniem 60% 
przedsi&biorców – obawy banków o wyp acalno!) klientów.26 W kolejnych latach 2009-2010 
dalsze zaostrzanie polityki kredytowej by o konsekwencj' podwy$szonego ryzyka w niektó-
rych sektorach gospodarki27. 

G ówn' przyczyn' ograniczonej dost&pno!ci kredytów dla przedsi&biorstw by  wzrost 
stopy procentowej. W okresie marzec – lipiec 2011 roku Rada Polityki Pieni&$nej trzykrotnie 
podwy$szy a stopy procentowe NBP,  'cznie o 0,75 pkt. proc., w tym stop& referencyjn' do 
poziomu 4,50%. Podwy$ki stóp procentowych NBP prze o$y y si& na odpowiedni wzrost 
stawek rynku mi&dzybankowego.28 

Mimo wzrostu stóp procentowych, w okresie luty – maj 2011 r. nast'pi o o$ywienie  
akcji kredytowej dla przedsi&biorstw. W tym czasie firmy zwi&ksza y swoje zad u$enie 
w bankach krajowych !rednio o 2,6 mld z  miesi&cznie w porównaniu ze zmniejszaniem za-
d u$enia o 0,3 mld z  w okresie listopad 2010 r. – stycze# 2011 r. Roczna dynamika kredytów 
ogó em dla przedsi&biorstw w marcu 2011 r. po raz pierwszy od prawie pó tora roku by a 
dodatnia i w maju br. wynios a 6,2%. Dane wskazuj' na silniejszy wzrost zad u$enia ma ych 
i !rednich firm ni$ du$ych przedsi&biorstw, które s' mniej uzale$nione od zewn&trznych +ró-
de  finansowania. 

Na wzrost akcji kredytowej z o$y  si& przede wszystkim znacz'cy wzrost stanu kredy-
tów o charakterze bie$'cym (tj. kredytów w rachunku bie$'cym i operacyjnych), udzielanych 
przedsi&biorstwom na finansowanie bie$'cych zobowi'za# zwi'zanych z podstawow' dzia-
 alno!ci' gospodarcz'. Ponadto, do zwi&kszenia skali zad u$enia firm przyczyni  si& systema-
tyczny wzrost kredytów inwestycyjnych widoczny ju$ od lipca 2010 r., co mo$na wi'za) 
z popraw' perspektyw dzia alno!ci inwestycyjnej.29 

                                                 
26 E. ,mi owski, Trudne relacje banków z ma#ymi i %rednimi firmami[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu 
http://www.pentor.pl/62971.xml?doc_id=11278, [Data wej!cia 15-10-2011]. 
27 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.knf.gov.pl/Images/Popyt_na_kredyt_DAR_ 150211 
_tcm75-25592.pdf [Data wej!cia 15-10-2011]. 
28 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_ infla-
cji/raport_lipiec_2011.pdf, [Data wej!cia 15-10-2011]. 
29 Tam$e. 
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Wzrost akcji kredytowej mo$e by) efektem nieznacznego z agodzenia II kwartale 2011 
roku kryteriów kredytowych, zw aszcza w segmencie kredytów krótkoterminowych, zarówno 
dla ma ych i !rednich, jak i du$ych przedsi&biorstw.30 Wniosek taki wynika z badania reali-
zowanego przez NBP pt. Sytuacja na rynku kredytowym.31 Z agodzenie polityki kredytowej 
polega przede wszystkim na obni$ce mar$ kredytów dla przedsi&biorstw, co wynika przede 
wszystkim z: oczekiwanej sytuacji kapita owej, presji konkurencyjnej, g ównie ze strony in-
nych banków, zmian popytu na kredyty ze strony przedsi&biorstw.32 Jedynie cz&!) badanych 
banków (10%) deklarowa o zaostrzenie tej polityki, wymieniaj'c przede wszystkim zaostrze-
nie procedur oceny zdolno!ci kredytowej. Drugi kwarta  z rz&du banki odnotowa y wzrost 
popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsi&biorstw. W opinii przedstawicieli 
badanych banków wzrost popytu na kredyty dla przedsi&biorstw w II kwartale 2011 r. wyni-
ka  przede wszystkim ze wzrostu zapotrzebowania na finansowanie: !rodków trwa ych (inwe-
stycji), restrukturyzacji d ugu, zapasów i kapita u obrotowego, fuzji i przej&). Zdaniem ankie-
towanych banków, polityka kredytowa wobec przedsi&biorstw w III kwartale 2011 roku nie 
ulegnie znacznym zmianom. Przewiduje si& nieznaczne z agodzenie polityki kredytowej, 
w szczególno!ci w kategorii kredytów krótkoterminowych.33 

Wszelkie przedsi&wzi&cia: inwestycyjne, naukowo-badawcze czy marketingowe cz&sto 
wymagaj' wsparcia ze strony zewn&trznych +róde  finansowania. Po okresie restrykcyjnej 
polityki kredytowej banków w latach 2008-2009 sytuacja normalizuje si& i, jak wskazuje po-
wy$sza analiza, dost&p do kredytów poprawia si&, mimo wzrostu stóp procentowych. Dalsze 
 agodzenie polityki kredytowej mo$e stanowi) dla firm sektora producentów maszyn i urz'-
dze# zach&t& do podejmowania dzia a# prorozwojowych. Niestety jak wskazuje badanie NBP 
relatywnie niskie zainteresowanie firm kredytami mo$e cz&!ciowo wynika) z przekonania, 
$e zaci'ganie kredytów oznacza raczej problemy finansowe firmy ni$ z prób& wykorzystywa-
nia szans. 

2.2.3. Si"a nabywcza ludno#ci oraz gospodarstw rolnych 

Si a nabywcza konsumentów jest jednym z czynników determinuj'cych wielko!) kra-
jowego popytu na towary i us ug. Generalnie im wy$szy dochód tym wy$sza konsumpcja i na 
odwrót. W 2010 roku popyt krajowy by  g ównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. 
Na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pozytywnie wp ywa  przede wszystkim 
wzrost dochodu rozporz'dzalnego w gospodarstwach domowych.34 Zarówno w IV kw. 2010 
roku, jak i w I kw. 2011 roku utrzyma o si& wysokie tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego. 
Wed ug szacunków GUS w I kw. 2011 roku dynamika spo$ycia indywidualnego wynios a 
3,9% r/r (wobec 4,0% r/r w IV kw. 2010 r. i 3,4% r/r w III kw. ub.r.). O$ywieniu w popycie 

                                                 
30 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&puhttp://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_ 3.pdf, 
[Data wej!cia 15-10-2011]. 
31 Badanie jest realizowane w!ród banków, których  'czny udzia  nale$no!ci od przedsi&biorstw i gospodarstw 
domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82%. 
32 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&puhttp://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_ 3.pdf 
[Data wej!cia 15-10-2011]. 
33 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&puhttp://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2011_ 3.pdf 
[Data wej!cia 20-10-2011]. 
34 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [Data wej!cia 
20-10-2011]. 
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konsumpcyjnym pod koniec ubieg ego roku sprzyja o przyspieszenie wzrostu dochodów do 
dyspozycji gospodarstw domowych. Wysoki wzrost dochodów do dyspozycji w IV kw. 2010 r. 
by  w du$ej mierze wynikiem szybszego ni$ w III kw. ub. r. tempa wzrostu dochodów osób 
fizycznych z dzia alno!ci na w asny rachunek oraz, podobnie jak w poprzednim kwartale, 
wysokiej dynamiki dochodów z pracy najemnej.35 

Przeci&tne miesi&czne wynagrodzenie brutto w latach 2007-2010 wzros o o prawie 
20%. W I kwartale br. ukszta towa o si& w na poziomie 3466,33 z , tj. o 4,5% wy$szym ni$ 
w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wynios o 4182,67 z  (wzrost do 
analogicznego okresu ub. roku o 4,2%), a w sektorze prywatnym 3120,17 z  (wzrost odpo-
wiednio o 5,6%). Si a nabywcza przeci&tnego miesi&cznego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej by a o 0,8% wi&ksza ni$ przed rokiem i wzrost ten by  ni$szy ni$ odpowied-
nio przed rokiem (przed rokiem 1,1%). Warto zauwa$y), $e w porównaniu z I kwarta em ub. 
roku najwy$szy wzrost p ac zanotowano w m.in. sekcji „rolnictwo, le!nictwo,  owiectwo 
i rybactwo” (o 9,5%).36 

Si a nabywcza gospodarstw domowych z województwa podlaskiego kszta tuje si& na 
poziomie ni$szym ni$ !rednia w kraju, cho) wzrost przeci&tnego miesi&cznego wynagrodze-
nia brutto w latach 2007-2010 by  porównywalny do zmian w kraju (oko o 20%). W woje-
wództwie podlaskim w I kw. 2011 r. przeci&tne miesi&czne wynagrodzenie brutto w gospo-
darce narodowej ukszta towa o si& na poziomie 3371,95 z . W okresie stycze#–lipiec 2011 r. 
przeci&tne miesi&czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi&biorstw osi'gn& o poziom 
2944,24 z , tj. o 4,0% wy$szy od zanotowanego w analogicznym okresie roku ubieg ego 
(w kraju wzros o o 5,1%). P aca w sektorze publicznym wynios a 3466,99 z , a w prywatnym 
– 2890,17 z , i w odniesieniu do takiego samego okresu roku poprzedniego wzros a odpo-
wiednio o 5,8% i 4,0%. 

O ni$szej sile nabywczej mieszka#ców Polski Wschodniej !wiadczy równie$ wy$szy 
ni$ !redni dla kraju wska+nik zagro$enia ubóstwem. W 2009 roku odsetek osób w gospodar-
stwach domowych zagro$onych ubóstwem utrzyma  si& na poziomie 23,5%, podczas gdy 
w Polsce kszta towa  si& na poziomie 17,1%.37 

Ze wzgl&du na podsektor maszyn rolniczych warto zwróci) równie$ uwag& na si & na-
bywcz' gospodarstw rolnych i zmiany w wyposa$eniu tych gospodarstw w !rodki produkcji. 
Wed ug danych GUS-u przeci&tne miesi&czne wynagrodzenie w kraju w sekcji „rolnictwo, 
le!nictwo,  owiectwo i rybactwo” w latach 2007-2009 wzros o o 12% i w 2009 roku ukszta -
towa o si& na poziomie 2966,90 z . Przeci&tnie pracownicy gospodarstw rolnych w 2009 roku 
zarabiali miesi&cznie o 134,84 z  mniej ni$ !rednio w kraju. Okazuje si&, jednak $e miesi&czne 
przeci&tne wynagrodzenie brutto osób pracuj'cych w gospodarstwach rolnych w wojewódz-
twie podlaskim jest wy$sze ni$ w kraju. W latach 2007-2009 nast'pi  wzrost tych wynagro-
dze# o 17,3% i w 2009 roku ukszta towa  si& na poziomie 3336,91 z . Osoby pracuj'ce w go-
spodarstwach rolnych w 2009 roku otrzymywa y !rednio o 614,92 z  wy$sze wynagrodzenie 
w stosunku do pozosta ych zatrudnionych w województwie podlaskim. 

                                                 
35 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_ infla-
cji/raport_lipiec_2011.pdf [Data wej!cia 20-10-2011]. 
36 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_zatrudnienie_ 
wynagrodzenia_Ikw_2011.pdf [Data wej!cia 20-10-2011]. 
37 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_dochody_i_ 
warunki_zycia-rap_2009.pdf [Data wej!cia 10-10-2011]. 
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Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 wskazuj' na zachodz'cy proces moderniza-
cji rolnictwa pod wzgl&dem wyposa$enia gospodarstw w !rodki produkcji. Jak zauwa$aj' 
autorzy raportu proces ten uzale$niony jest od zmian w strukturze u$ytkowania gruntów oraz 
powierzchni zasiewów, jak równie$ od kierunku specjalizacji gospodarstw i poziomu inten-
sywno!ci dzia alno!ci produkcyjnej. Po przyst'pieniu Polski do UE, na poziom wyposa$enia 
gospodarstw w maszyny rolnicze wp yw mia  tak$e stopie# wykorzystania instrumentów 
wspieraj'cych Wspólnej Polityki Rolnej. Wed ug wyników PSR 2010 wzrost wyposa$enia 
gospodarstw rolnych dotyczy  w najwi&kszym stopniu: kombajnów zbo$owych (wzrost 
o 23,6% w porównaniu do 2002 roku), kombajnów buraczanych (wzrost o 14,2% w porów-
naniu do 2002 roku), opryskiwaczy sadowniczych (wzrost o 14,0% w porównaniu do 2002 
roku), ci'gników rolniczych (wzrost o 9,9% w porównaniu do 2002 roku).38 

Relatywnie ni$szy poziom dochodów w województwie podlaskim mo$e negatywnie 
wp ywa) na absolutne wielko!ci popytu na towar i us ugi oferowane przez podmioty z sektora 
producentów maszyn i urz'dze#, zw aszcza dotyczy to producentów maszyn rolniczych.  
Dop aty dla rolników znacznie poprawi y sytuacj& materialn' gospodarstw rolnych oraz ich 
wyposa$enie w !rodki produkcji. Jednak ograniczenie dop at oraz nasycenie rynku maszyna-
mi rolniczymi mo$e negatywnie wp yn') na popyt na maszyny rolnicze oraz zwi&kszy) ce-
now' elastyczno!) tego popytu w przysz o!ci. Zmiany te mog' jednak wyznacza) kierunki 
rozwoju dla firm sektora. 

2.2.4. Poziom kosztów pracy 

Na podstawie danych Eurostat szacuje si&, $e w latach 2007-2010 godzinowe koszty 
pracy (w EUR) zwi&kszy y si& w Polsce o 32%, tj. nieco wi&cej ni$ w Czechach i na W&-
grzech (odpowiednio o 26% i 24%), lecz o wiele mniej ni$ Bu garii i Rumunii (o oko o 80%). 
W UE-27 przeci&tny wzrost godzinowych kosztów pracy wyniós  w tym okresie zaledwie 
12%, w tym np. w Niemczech 6%. O ile w 2006 r. godzinowe koszty pracy w UE-27 by y 
przeci&tnie 3,3 raza wy$sze ni$ w Polsce, o tyle w 2010 r. by y wy$sze oko o 2,8-krotnie. 
Nieco wy$sze ni$ w Polsce pozostaj' godzinowe koszty pracy w Czechach, cho) ró$nica 
zmniejszy a si& z oko o 18% w 2006 r. do oko o 13% w 2010 r. Natomiast wg wst&pnych, 
szacunkowych danych poziom godzinowych kosztów pracy w Polsce w latach 2009-2010 
nieznacznie przekroczy  notowany na W&grzech. Mimo bardzo szybkiego wzrostu znacznie 
ni$sze ni$ w Polsce pozostaj' koszty pracy w Bu garii i Rumunii. W 2010 r. stanowi y one 
odpowiednio 37% i 62%godzinowych kosztów pracy w Polsce.39 

W Polsce w 2008 roku !redni miesi&czny koszt pracy wyniós  3 986,5 PLN. Na prze-
strzeni lat 2004-2008 wydatki pracodawców zwi&kszy y si& o 28%. Wed ug wst&pnych sza-
cunków w 2009 roku nak ad na pracownika stanowi  4 177,9 PLN.40 

                                                 
38 www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_dochody_i_warunki_zycia-rap_2009.pdf [Data wej!cia 10-10-
2011]; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_260711.pdf [Data 
wej!cia 10-10-2011]. 
39 Raport Polska 2011. Gospodarka-Spo#ecze'stwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2011.  
40 Koszty pracy w Polsce 2004-2010, Sedlak&Sedlak [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www. ry-
nekpracy.pl/pliki/raporty_oferta/25_of.pdf [Data wej!cia 10-10-2011]. 
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Czynnikami ró$nicuj'cymi wysoko!) kosztów pracy s' mi&dzy innymi sektor w asno!ci 
oraz wielko!) zatrudnienia w przedsi&biorstwie. W du$ych przedsi&biorstwach zatrudniaj'-
cych powy$ej 49 osób miesi&czne nak ady by y o 26% wy$sze od jednostek, w których za-
trudnionych by o od 10 do 49 pracowników. W ca kowitej strukturze !rednich kosztów pracy 
w Polsce wydatki p acowe osi'gn& y 3 122,26 PLN (78,3%), wobec 864,24 PLN (21,7%) 
pozap acowych kosztów.41 

Na koszty pracy w 2012 roku wp ynie podwy$szenie p acy minimalnej, która wzro!nie 
o 8,2 proc. z obecnych 1386 z  do 1500 z . Wed ug pracodawców w sytuacji spowolnienia 
gospodarczego taka zmiana przyczyni si& do wzrostu kosztów prowadzenia dzia alno!ci przez 
przedsi&biorców i w efekcie rezygnacji z tworzenia nowych miejsc pracy lub nawet ograni-
czania zatrudnienia. Poza tym, pracodawcy, którzy ponios' wy$sze koszty prowadzenia dzia-
 alno!ci, b&d' szuka) nowych rozwi'za#, m.in. zast&powa) umowy o prac& umowami cywil-
nymi.42 Ponadto wzrost p acy minimalnej to wzrost podstawy wymiaru sk adek ZUS spo ecz-
nych dla nowych firm, wzrost dodatków za prac& w nocy, minimalnej podstawy zasi ku cho-
robowego oraz kwoty wolnej od potr'ce#, które nale$y zostawi) pracownikowi, je!li dokonu-
jemy uj&) z jego poborów, np. na niesp acony przez niego kredyt. To tak$e wzrost maksy-
malnej warto!ci odprawy pieni&$nej wyp acanej przy zwolnieniach grupowych.43 

Koszt zatrudnienia pracownika, który b&dzie wynagradzany p ac' minimaln', na po-
ziomie 1 500 z  brutto miesi&cznie, wzro!nie o 135,06 z . Obecnie koszt zatrudnienia jednego 
pracownika z pensj' równ' p acy minimalnej, czyli 1386 z , to 1642,14 z . W 2012 r. b&dzie 
to ju$ 1777,2 z  miesi&cznie.44 

P aca minimalna dotyczy pracowników wykonuj'cych proste prace lub zatrudnionych 
na ni$szych stanowiskach. W podmiotach sektora producentów maszyn i urz'dze# znaczna 
cz&!) to pracownicy produkcyjni. Wzrost p acy minimalnej oznacza) wi&c b&dzie realny 
wzrost kosztów prowadzenia dzia alno!ci gospodarczej, co dla sektora, który strategi& rozwo-
ju opiera na przewadze kosztowej mo$e stanowi) istotn' barier& rozwojow'. 

2.2.5.Innowacyjno#) i poziom wydatków na badania i rozwój 

Poziom innowacyjno!ci Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej jest bardzo niski, 
czego dowodem jest zaledwie 22 pozycja w rankingu wed ug wska+nika intensywno!ci prac 
B+R.45 Nak ady na badania i prace rozwojowe (B+R) w Polsce wzros y pomi&dzy 2005 r., 
a 2009 r. w cenach bie$'cych o 62,7%, osi'gaj'c poziom 9,07 mld z . W 2009 roku stanowi y 
one jedynie 0,67% PKB46 

W!ród podstawowych przyczyn niskiego poziomu nak adów na B+R w Polsce w relacji 
do PKB mo$na wymieni) niedostatek powi'za# nauki ze sfer' przedsi&biorczo!ci i niewielkie 
                                                 
41 Tam$e. 
42 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/od-2012-roku-
placa-minimalna-wzrosnie-o-114-zl [Data wej!cia 10-10-2011]. 
43 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1804-placa-minimalna-
2012-7346/, [Data wej!cia 10-10-2011]. 
44 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/131473,Wyzsza-placa-mini-
malna--wyzsze-koszty-pracy.html [Data wej!cia 10-10-2011]. 
45 Innovation Union Scoreboard 2010. The innovation Union’s performance scoreboard for Research and Inno-
vation, 1 February 2011 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu www.proinno-europe.eu/metrics. [Data wej-
!cia 10-10-2011]. 
46Nauka i technika w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 31. 



Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ%DZE( 

30 

zainteresowanie przedsi&biorstw prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. Wyznaczni-
kiem tego jest stosunkowo niewielki udzia  !rodków przedsi&biorstw w nak adach na B+R.47 

W latach 2001-2009 województwo podlaskie na tle kraju wyró$nia o i wyró$nia si& ni-
skim udzia em nak adów na dzia alno!) B+R w nak adach ogó em w Polsce. Najwy$szy 
udzia  wydatków wewn&trznych na dzia alno!) B+R w nak adach ogó em w Polsce wynosz'-
cy 1,1% odnotowano w 2005 r., najni$szy natomiast w roku 2009 na poziomie 0,73%. Po-
ziom finansowania sfery B+R okre!la równie$ wska+nik relacji nak adów na dzia alno!) B+R 
do PKB (GERD/PKB). W województwie podlaskim wska+nik ten w latach 2002-2003 wyno-
si  0,2%, w roku 2005 osi'gn'  najwy$szy poziom w ca ym analizowanym okresie 0,27% 
i przez kolejne lata mala , a$ do 2008 r. w którym to osi'gn'  poziom 0,26%. Cech' wyró$-
niaj'c' województwo podlaskie na tle innych województw jest relatywnie niski udzia  !rod-
ków bud$etowych w finansowaniu dzia alno!ci B+R i jednocze!nie znaczny udzia  !rodków 
w asnych oraz !rodków pochodz'cych z UE.48 

W sektorze przedsi&biorstw w latach 2008-2009 wydatki na dzia alno!) badawczo-
rozwojow' wzros y o 4% i w roku 2009 wynosi y 2584731,5 tys. z . W tym samym roku pro-
ducenci maszyn i urz'dze# przeznaczyli na sfer& B+R 128223,6 tys. z , co stanowi o prawie 
5% wszystkich tego typu nak adów. W województwie podlaskim natomiast nak ady na dzia-
 alno!) badawczo-rozwojow' w sektorze przedsi&biorstw znacz'co spad y (o 37%) i na ko-
niec 2009 roku ukszta towa y si& na poziomie 15202,0 tys. z . Co warte podkre!lenia woje-
wództwo podlaskie wykazuje relatywnie wy$sz' innowacyjno!) przedsi&biorstw przemys o-
wych ni$ wynosi !rednia dla kraju, jednak wi&kszo!) wprowadzanych innowacyjnych roz-
wi'za# to nowo!ci z punktu widzenia firmy, o czym !wiadczy niski odsetek firm, które wdro-
$y y w badanym okresie produkty nowe dla rynku.49 

W raporcie Stan innowacyjno%ci i konkurencyjno%ci województwa podlaskiego obliczo-
no syntetyczny indeks innowacyjno!ci, na podstawie którego utworzono ranking najbardziej 
innowacyjnych dzia ów PKD w województwie podlaskim. Sektor producentów maszyn 
i urz'dze# zosta  sklasyfikowany na pi'tym miejscu. Sektor ten wyró$nia si& jednak pod 
wzgl&dem wyników dzia alno!ci innowacyjnej (pierwsze miejsce w rankingu). Przedsi&bior-
stwa nale$'ce do tego sektora cz&!ciej ni$ !rednio w kraju wdra$aj' innowacje technologiczne 
oraz uczestnicz' w transferze technologii. Mo$e by) to wynikiem przyjmowanej przez te 
podmioty strategii konkurencyjnej, w której przewag& maj' czynniki natury kosztowej, 
kszta tuj'ce cen& sprzedawanych produktów. Jak podkre!laj' autorzy raportu wysoki odsetek 
przedsi&biorstw wdra$aj'cych innowacyjne rozwi'zania w województwie podlaskim jest zja-
wiskiem zdecydowanie pozytywnym, jednak nie nale$y lekcewa$y) negatywnej tendencji 
odnosz'cej si& do utrzymuj'cego si& niskiego udzia u przedsi&biorstw wprowadzaj'cych pro-
dukty stanowi'ce nowo!) w punktu widzenia rynku.50 

 

                                                 
47 Raport Polska 2011. Gospodarka-Spo#ecze'stwo-Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.  
48 M. Kondratiuk-Nierodzi#ska, A. Gardocka-Ja owiec, Stan innowacyjno%ci i konkurencyjno%ci województwa 
podlaskiego, Bia ystok 2011. [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://psi.uwb.edu.pl/images/ zada-
nie4/podlaskie.pdf, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
49 Tam$e. 
50 Tam$e.  
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2.2.6.Deindustrializacja gospodarki 

Deindustrializacja gospodarki jest procesem, w wyniku którego gospodarki przekszta -
caj' si& z systemów opartych o przemys  w systemy opieraj'ce si& na us ugach. Jest to wi&c 
transformacja gospodarki polegaj'ca na jej serwicyzacji. Zmiany strukturalne w przemy!le, 
nowe technologie i produkty rodz' popyt na us ugi, w tym na us ugi nowego typu. Popyt ten 
generuj' równie$ zmiany organizacji produkcji i dystrybucji produktów oraz zmieniaj'ce si& 
sposoby zarz'dzania przedsi&biorstwami. Deindustrializacja ma w istocie charakter wzgl&dny 
poniewa$ nie oznacza zaniku przemys u jako elementu struktury ekonomicznej kraju, lecz 
zmian& jego znaczenia, sposobu funkcjonowania oraz ewolucj& jego usytuowania w systemie 
makroekonomicznych powi'za# i uwarunkowa#.51 

Deindustrializacja mo$e by) wynikiem procesów globalizacyjnych, czyli konkurencj' 
ze strony innych krajów oferuj'cych ta#sze produkty, które wypieraj' wytwory rodzimego 
przemys u oraz migracj' przemys u do krajów o ni$szych kosztach pracy. Deindustrializacja 
jest procesem w a!ciwym krajom rozwini&tym gospodarczo.52 

W okresie od 2004 do 2008 roku Polska nale$a a do krajów o silnym wzro!cie gospo-
darczym. Aktywno!) gospodarcza osi'gn& a maksimum w roku 2007, kiedy to wzrost PKB 
w skali roku wyniós  6,8%. Utrzymuj'ca si& w poprzednich latach tendencja wzrostowa, 
w roku 2009 znacznie spowolni a. Do odbudowy aktywno!ci gospodarczej dosz o ju$ na po-
cz'tku 2010 roku. W kolejnych kwarta ach wzrost PKB nabiera  tempa. W ostatnim kwartale 
2010 roku wzrost gospodarczy przyspieszy  do 4,5%. Bior'c pod uwag& niekorzystne warun-
ki ekonomiczne jakie panowa y na !wiecie, osi'gni&ty wynik nale$y ocenia) pozytywnie 
(tempem wzrostu ust&powali!my jedynie Szwecji i S owacji). Wzrost PKB w 2010 roku wy-
niós  3,8%. Analizuj'c bie$'ce uwarunkowania oraz cykliczny rozwój gospodarki, oczekuje 
si& utrzymania dynamiki PKB (w I pó roczu 2011 r. wzrost wyniós  ok. 4,2%).53 
 
Tabela 4. Zmiany w strukturze tworzenia warto#ci dodanej w okresie 2005-2010  
w cenach bie$&cych 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rolnictwo 4,5 4,3 4,3 3,7 3,6 3,5 

Przemys  24,7 24,7 24,5 24,3 24,3 24,6 

Budownictwo 6,0 6,4 7,1 7,3 7,5 7,1 

Us ugi rynkowe 49,8 50,0 49,8 50,2 49,9 50,1 

Us ugi nierynkowe 14,9 14,6 14,3 14,5 14,5 14,7 

*ród o: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf, [Data 
wej!cia 20-10-2011]. 

 
 

                                                 
51 K. Kuci#ski, Deindustrializacja w procesie rozwoju gospodarczego[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu 
http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/mdp/atomnewsitem. 2007-05-05.0652955173/ deindu.pdf [Data wej!cia 1-
10-2011]. 
52 Tam$e.  
53 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf, [Data wej!cia 1-10-2011].  
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Warto!) dodana brutto w 2010 roku wzros a o 3,3% wzgl&dem 2009 r. a wi&c w tempie 
nieco ni$szym ni$ wzrost PKB. Warto!) dodana stanowi a ok. 88% PKB. Analiza sektorowej 
struktury PKB wskazuje wzrost warto!ci dodanej us ug (tabela 1). Spada za! udzia  rolnictwa. 
Relatywnie stabilna, cho) niska w porównaniu do us ug, pozostaje partycypacja przemys u.54 

Dalszy wzrost kosztów pracy i stopniowe niwelowanie ró$nicy pomi&dzy kosztami pra-
cy w Polsce i w krajach Europy Zachodniej zmniejsz' atrakcyjno!) Polski jako miejsca loka-
lizacji produkcji przemys owej. W efekcie migracja produkcji przemys owej mo$e pog &bi) 
zjawisko deindustralizacji gospodarki. Dla sektora producentów maszyn i urz'dze# mo$e to 
oznacza) zmniejszenie si& krajowego popytu na ich produkty. 

2.2.7. Zmiany popytu wywo"ane kryzysem #wiatowym 

Czynnik zwi'zany jest z wp ywem kryzysu !wiatowego na popyt zg aszany przez kon-
sumentów indywidualnych i instytucjonalnych w ró$nych krajach w bran$y producentów ma-
szyn i urz'dze#. W okresie kryzysu wzrasta rola p ynno!ci, konkurencyjno!ci cenowej, sys-
temów p atno!ci za zakupione dobra, zaufania do producenta i serwisu. Du$a cz&!) konsu-
mentów przesuwa zakupy z dóbr charakteryzuj'cych si& najwy$szym zaawansowaniem tech-
nologicznym, mark' na rzecz dóbr z tzw. ta#szych, czy !redniej pó ki cenowej kosztem nawet 
najwy$szej jako!ci. W trakcie kryzysu du$a cz&!) przedsi&biorstw jak i konsumentów ma 
ograniczone mo$liwo!ci w zaci'ganiu nowych kredytów, czy te$ w !ci'gni&ciu !rodków od 
d u$ników. Przedsi&biorstwa odk adaj' zakupy na wiele dóbr niezwi'zanych bezpo!rednio 
z produkcj', jak np. wózki wid owe, rega y, nowe kasy, d'$' bowiem do wyd u$enia okresu 
u$ywania ju$ posiadanych !rodków trwa ych, a tak$e poprzez ich napraw&. Konsumenci tak$e 
ograniczaj' swoje zakupy i wydatki, co szczególnie dotyczy sektora jachtów, bardzo podatne-
go na wahania koniunktury. Przyk adem mo$e by) za amanie na rynku w latach 2008-2009. 
W okresie kryzysu !wiatowego popyt przesuwa si& od dóbr luksusowych do dóbr pierwszej 
potrzeby. 

Wyst&puj'cy w roku 2008 kryzys finansowy mia  swoje pod o$e w nieprawid owo-
!ciach na rynku kredytów hipotecznych, finansowym, co z kolei doprowadzi o do kryzysu 
zaufania i barku p ynno!ci na rynku mi&dzybankowym. S owem nikt nikomu nie ufa , nie 
chcia  nic po$ycza)55. G ówne +ród a kryzysu wed ug Komisji Europejskiej maj' pod o$e 
mikroekonomiczne oraz stricte finansowe, a mianowicie: 
 powstanie skomplikowanych i trudnych do wyceny instrumentów finansowych (in$y-

nieria finansowa), 
 konflikt interesów agencji ratingowych, 
 niew a!ciwy model finansowania polegaj'cy na korzystaniu z kolejnych, odnawialnych 

po$yczek krótkoterminowych finansuj'cych zobowi'zania d ugoterminowe, 
 znikoma przejrzysto!) rynków finansowych, 
 wzrost wielko!ci instytucji finansowych56. 

 

                                                 
54 Tam$e.  
55 N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wolter Kluwer Business, Warszawa, 2011, s. 33-38, 53-57.  
56 M. Konpczak, R. Sieradzki, M. Wiernicki, Kryzys na %wiatowych rynkach finansowych – wp#yw na rynek 
finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, „Bank i Kredyt”, 2010 nr 6, s. 48.  
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Zmiany popytu w okresie globalnego kryzysu w wybranych krajach zostan' zilustrowane 
na przyk adzie Polski i Niemiec57. Gospodarka Niemiec zanotowa a spadek eksportu w 2009 
roku wynosz'cy 14,3%, przy znacznie mniejszym spadku importu na poziomie 9,4%. W go-
spodarce Niemiec w latach 2007-2009 dynamiki w zakresie eksportu by y gorsze ani$eli impor-
tu. W Polsce w roku 2009 nast'pi o równie$ za amanie w wymianie towarowej z zagranic', 
jednak spadek polskiego eksportu o 6,8% by  o blisko 6 pkt. proc. ni$szy ni$ w imporcie, co 
wp yn& o na zmniejszenie deficytu z 26,2 mld euro w roku 2008 do 9,3 mld euro w roku 2009. 

Porównania w gospodarce !wiatowej, wskazuj', $e gospodarki krajów rozwini&tych sil-
niej odczu y kryzys w 2008 roku ni$ gospodarki krajów rozwijaj'cych si&, krajów eksportuj'-
cych rop& i WNP. Najwy$szy bowiem wzrost importu na poziomie 15% odnotowano w WNP 
dla analizowanego 2008 roku58. 

Dok adne przewidzenie zmian w zachowaniu konsumentów, jak i sytuacji w danym 
kraju, nie jest zadaniem prostym, gdy$ cz&sto mechanizmy rynkowe nie dzia aj' prawid owo, 
jest to zak ócone przez interwencje pa#stwa. Na rynku dóbr luksusowych, do których zalicza 
si& mi&dzy innymi jachty i  odzie, nast&puje o$ywienie. Na arenie mi&dzynarodowej wy ania-
j' si& nowe regiony, w których ro!nie dynamika sprzeda$y dóbr luksusowych i ro!nie liczba 
osób z wysokimi zarobkami – High Net Worth Indywiduals59. 

2.2.8. Zmiany warunków eksportowania (uzale$nienie od sytuacji gospodarczej krajów 
docelowych) 

Obecne zmiany warunków eksportowania mog' mie) ró$norodne +ród a, w!ród których 
nale$y wymieni): 
 sytuacja gospodarcza danego kraju, 
 przepisy prawne danego kraju, 
 sytuacja polityczna, 
 udzia  eksportu na dany rynek. 
 Wskutek dofinansowania krajowych przedsi&biorców, jak i wprowadzenia dop at dla 
rolników, du$a cz&!) z nich zacz& a nabywa) nowe maszyny uznanych producentów, czyli 
nast'pi o przesuni&cie popytu od krajowych wytwórców do zagranicznych uznanych marko-
wych producentów maszyn. 

Warunki eksportu w poszczególnych krajach mog' przebiega) w rozmaity sposób, zale-
$y to bowiem od sytuacji spo eczno-gospodarczej danego kraju, czy polityki celnej, embarga, 
ryzyka kursowego. W niektórych krajach mo$e nast'pi) silne za amanie importu na wybrane 
grupy produktów, czego przyk adem mo$e by) znacz'cy spadek eksportu wyrobów z Polski 
do Hiszpanii si&gaj'cy 60% w grupie wyrobów maszynowych. W Hiszpanii w 2009 roku na-
st'pi o silne za amanie popytu wewn&trznego, który nadal nie zosta  odbudowany w sprzeda-
$y samochodów, jednostek p ywaj'cych, sprz&tu AGD i produktów spo$ywczych60. Spadek 
popytu wewn&trznego wyst'pi  z powodu spadku si y nabywczej, za którym stoi wzrost po-

                                                 
57 Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, stycze# 2011 r. s. 38, 41.  
58 Polska 2009. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 8-10. 
59 Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG w Polsce, 2010, s. 7-8. 
60 Informator ekonomiczny o krajach %wiata, Hiszpania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 2011, s. 9. 
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ziomu bezrobocia z 8,3% w roku 2007 do 21,1% na koniec lipca 2011 r., ograniczenie wyna-
grodze# w sektorze publicznym o 5% i zamro$enie podwy$ek emerytur w 2011 r. 

2.2.9. Ryzyko kursowe 

Ryzyko kursowe zwi'zane jest ze zmian' kursów walut, w których prowadzone s' wy-
miany handlowe i dotyczy to sytuacji niekorzystnych, takich jak zmniejszenie nale$no!ci lub 
wzrost zobowi'za# w transakcjach zagranicznych w przeliczeniu na walut& krajow'. W sytu-
acji gdy w gospodarce przewa$a eksport, wówczas os abienie waluty krajowej jest z punktu 
widzenia przedsi&biorcy korzystne. W przypadku producentów maszyn i urz'dze#, znaczna 
cz&!) wyrobów, pó fabrykatów jest nabywana na rynku krajowym, za! du$y udzia  w sprze-
da$y stanowi eksport. W!ród producentów  odzi i statków, si&ga on nawet powy$ej 90%.  
Nale$y zwróci) uwag&, $e cz&sto ceny surowców s' te$ zwi'zane z rynkiem walutowym, przy 
os abianiu si& kursu USD wzrasta cena ropy naftowej. 

Zdaniem analityków obecny kurs PLN w stosunku do walut obcych jest zbyt niski, to 
oznacza, $e waluta Polska jest niedowarto!ciowana. W zwi'zku z napi&t' sytuacj' gospodarcz' 
w wielu krajach strefy Euro, do których nale$y zaliczy) Grecj&, Portugali&, W ochy, Hiszpani& 
czy Irlandi&, nie zapowiada si&, $e kurs polskiej waluty zacznie si& umacnia). Ponadto od d u$-
szego czasu dochodzi do obni$ania ratingów wielu krajów na !wiecie, w tym najwi&kszych 
gospodarek, w 'cznie z USA, W ochami czy wci'gni&ciem Francji na list& krajów obserwowa-
nych z perspektyw' obni$enia ratingu, co prowadzi do dalszego wzrostu ryzyka i turbulencji na 
rynku. Sytuacja finansowa Polski, jest tak$e przedmiotem bacznych obserwacji instytucji wyda-
j'cych rating, gdy$ w kolejnym roku 2012 nast'pi rolowanie ponad 150 mld PLN zad u$enia. 
Jest to istotnym czynnikiem ryzyka, dochodzi bowiem niepewno!) po jakiej stopie procentowej 
nast'pi wykup obligacji, co przez koszt obs ugi zad u$enia przenosi impulsy na bud$et, a te 
wp ywaj' na kursy walutowe. Zmienno!) kursu PLN do Euro i USD w ostatnich czterech latach 
jest bardzo wysoka, co zosta o przedstawione na rysunkach 1 i 2. 

Ryzyko kursowe dotyczy tak$e handlu z krajami z Europy Wschodniej, w tym Bia oru-
si, Rosji czy Ukrainy. W przesz o!ci niektóre firmy stosowa y we wzajemnych rozliczeniach 
wymian& barterow'. 
 
Rysunek 1. Relacja USD/PLN od 1.01.2007 – 30.09.2011 
 

 
*ród o: opracowanie w asne na podstawie: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.money.pl/pie-
niadze/kurs/usd,787.html [Data wej!cia 10-10-2011]. 
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Rysunek 2. Relacja EURO/PLN od 1.01.2007 – 30.09.2011 
 

 
*ród o: opracowanie w asne na podstawie: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.money.pl/ pie-
niadze/kurs/usd,787.html. [Data wej!cia 10-10-2011]. 
 

2.2.10. Skuteczno#) pozyskiwania zewn%trznych #rodków finansowych z programów 
unijnych 

Pozyskiwanie !rodków finansowych pochodz'cych z programów unijnych jest skutecz-
nym i efektywnym +ród em finansowania rozwoju przedsi&biorstwa. Przedsi&biorstwa mog' 
aplikowa) o dotacj& w ró$norodnych programów unijnych, najbardziej popularny to: Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP), Program Operacyjny In-
nowacyjna Gospodarka (PO IG), inne programy daj'ce mo$liwo!) wsparcia to Program Roz-
woju Obszarów Wiejskich (PROW) i Program Operacyjny Kapita  Ludzki (PO KL). 

Analiza dokonana dla wniosków z o$onych w latach 2008-2010 w ramach dzia ania 1.4 
Wsparcie innowacyjne przedsi&biorstw RPOWP wykaza a, $e liczby ich wynios a 1 142, 
co stanowi 1,2% wszystkich podmiotów dzia aj'cych w województwie podlaskim, przy za o-
$eniu, $e ka$dy podmiot z o$y  tylko jeden raz wniosek61. Na ca kowit' liczb& podmiotów 
gospodarki narodowej w województwie podlaskim wynosz'c' 90 229 (gdzie ponad 99% s' to 
podmioty MSP, w tym dzia alno!) gospodarcza osób fizycznych), fakt, $e aplikuje o wnioski 
jedynie kilkaset podmiotów, !wiadczy o ma ej konkurencji w staraniu o dofinansowanie, ni-
skiej przedsi&biorczo!ci i wielu innych barierach stoj'cych tak$e po stronie przedsi&biorców. 

Warto podkre!li), $e do korzystania ze !rodków RPOWP preferowane s' ma e i !rednie 
przedsi&biorstwa. Jedyny nabór, który nie wyklucza  przedsi&biorstw du$ych odby  si& 
w 2010 roku. Spó ka Pronar, najwi&ksze przedsi&biorstwo z badanego sektora, skorzysta o 
z powodzeniem z dotacji na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa firmy Pronar Sp. z o.o. 

poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji osi do przyczep”
62. Do innych firm, które sku-

                                                 
61 Pawluczuk A., Innowacyjno%! MSP w %wietle kryteriów wyboru projektów finansowanych w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w: (red.) M. Matejuk, Wspomaganie i finanso-

wanie rozwoju ma#ych i %rednich przedsi biorstw, Difin, Warszawa, 2011, s. 259. 
62 [Dokument elektroniczny], Tryb dost&pu: http://www.pronar.pl/unia/___dotacje__.html, [Data wej!cia 2-10-
2011]. 
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tecznie aplikowa y o !rodki finansowe z programu RPOWP z dzia ania 1.4 Wsparcie inwe-
stycyjne przedsi&biorstw lub 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu z analizowanego sektora 
nale$a y m. in. AC, Metal Fach, Farmer, SaMASZ. 
 
 
Wykres 2. Liczba z"o$onych wniosków i wyniki oceny formalnej oraz merytorycznej  
w poszczególnych konkursach w latach 2008-2010 
 

 
 
*ród o: opracowanie w asne. 

 
 

2.2.11. Specjalizacja rolnictwa 

Specjalizacja rolnictwa to koncentracja produkcji wybranych p odów rolnych lub cho-
wu zwierz't gospodarskich w stopniu znacznie powy$ej !redniej na tle innych regionów kra-
ju, a w porównaniach mi&dzynarodowych na tle innych krajów. 

Produkcja rolnicza z jednego ha u$ytków rolnych w zakresie produkcji globalnej i to-
warowej w województwie podlaskim zosta a przedstawiona w tabeli 5. Przy rosn'cej produk-
cji globalnej z 3 771 w roku 2007 do 4 877 z  w roku 2009 (wzrost o 29%), ro!nie tak$e, ale 
w mniejszym stopniu produkcja towarowa odpowiednio z 2 539 z  do 3 061 z  (wzrost 
o 21%). Na tle !redniej kraju produkcja globalna w województwie jest nieznacznie wy$sza 
o 1,6%, natomiast produkcja towarowa ni$sza o blisko 8%. Udzia  produkcji rolniczej w kraju 
województwa podlaskiego jest wysoki i wynosi 7% dla produkcji globalnej oraz 6,3% dla 
produkcji towarowej. 
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Tabela 5. Produkcja rolnicza na 1 ha u$ytków rolnych w województwie podlaskim  
i w Polsce w latach 2007-2009 
 

Wyszczególnienie Jednostka 
Lata Dynamika 

do 2007 2007 2008 2009 

Produkcja rolnicza globalna w województwie z  3 771 4 676 4 877 1,29 

Produkcja rolnicza globalna – !rednia w Polsce z  3 989 4 745 4 799 1,21 

Produkcja rolnicza towarowa w województwie z  2 539 2 998 3 061 1,21 

Produkcja rolnicza towarowa – !rednia w Polsce z  2 706 3 161 3 305 1,23 

Produkcja globalna w odsetkach [%] 6,4 6,6 7,0 1,09 

Produkcja towarowa w odsetkach [%] 6,6 6,3 6,3 1,02 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych. 

 
Województwo podlaskie jest potentatem w Polsce w zakresie produkcji mleka. Tutaj maj' 

swoj' siedzib& najwi&ksze spó dzielnie mleczarskie w kraju: Mlekpol z Grajewa oraz Mleko-
vita z Wysokiego Mazowieckiego. Produkcja mleka w 2009 wynios a 2 130 tys. litrów na tle 
!redniej w kraju 755 tys. litrów i stanowi siln' podstaw& produkcji rolnej w województwie. 
Warto podkre!li), $e przy spadku !redniej produkcji mleka w regionach w kraju o 2%, w wo-
jewództwie podlaskim zanotowano wzrost o 18% w latach 2007-2009, co prowadzi do dalszej 
specjalizacji województwa. Produkcja $ywca rze+nego jest nieznacznie ni$sza od !redniej 
regionalnej w kraju o niespe na 8%. Pog &biona analiza poszczególnych kategorii produkcji 
$ywca, wskazuje, $e w latach 2007 – 2009 produkcja $ywca wo owego wzros a o 15%, nato-
miast odnotowano spadek $ywca wieprzowego 17% (tabela 6). 
 
Tabela 6. Produkcja rolna w województwie podlaskim i #rednie w Polsce  
w latach 2007-2009 
 

Wyszczególnienie Jednostka 
Lata Dynamika 

do 2007 2007 2008 2009 

Produkcja mleka krowiego ogó em 
w województwie 

tys. litrów 1 807 415 1 943 062 2 130 247 1,18 

Produkcja mleka krowiego ogó em 
– !rednia w Polsce 

tys. litrów 733 981 753 961 755 290 0,98 

Produkcja $ywca rze+nego 
w województwie 

[t] 283 881 296 747 281 508 0,99 

Produkcja $ywca rze+nego –  
!rednia w Polsce 

[t] 323,656 310 934 302 135 0,97 

Produkcja $ywca wo owego 
w województwie 

[t] 64 308 78 478 73 677 1,15 

Produkcja $ywca wo owego – 
!rednia Polsce 

[t] 44 001 45 126 46 231 1,08 

Produkcja $ywca wieprzowego 
w województwie 

[t] 127 679 122 284 106 188 0,83 

Produkcja $ywca wieprzowego – 
!rednia w Polsce 

[t] 173 479 155 182 137 610 0,79 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych. 
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Województwo podlaskie specjalizuje si& w produkcji mleka, co oznacza zwi&kszony 
popyt na kosiarki, przewracarki, owijarki, belarki, czy specjalistyczne przyczepy. Z tego 
punktu widzenia dla producentów maszyn rolniczych w regionie istotna b&dzie koncentracja 
produkcji dla tej wyspecjalizowanej grupy odbiorców, z uwagi te$ na niskie koszty transpor-
tu. Wraz ze wzrostem wielko!ci !redniej powierzchni gospodarstw rolnych, a nast&pnie po-
wierzchni upraw danych ro!lin, ro!nie na znaczeniu wydajno!) prac, co jest zapewnione gdy 
u$ywamy maszyn o wysokiej wydajno!ci, zaczynaj'c od ci'gnika z odpowiedni' moc', 
a ko#cz'c na maszynach. Z analizy wida), $e nast&puje wyra+na specjalizacja województwa 
w liczbie byd a w mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim (tabela 7). Hodowla trzody 
chlewnej to domena województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 

W powierzchni zasiewów dominuj' województwa wielkopolskie, mazowieckie i lubel-
skie, które  'cznie obejmuj' 37% powierzchni w zasiewach w kraju (tabela 8). Województwa 
mazowieckie, wielkopolskie i  ódzkie maj' najwi&ksze area y obsadzonych ziemniaków, 
 'cznie 35,4%, natomiast buraki cukrowe uprawiane s' g ównie w województwach: wielko-
polskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Area y rzepaku s' najwi&ksze w czterech woje-
wództwach: wielkopolskim, dolno!l'skim, kujawsko-pomorskim i zachodnio-pomorskim. 
 
Tabela 7. Zwierz%ta gospodarskie wed"ug województw w odsetkach 
 

Województwa 
Byd"o  Trzoda chlewna  

 Owce  
ogó"em  w tym krowy  ogó"em   w tym lochy  

Polska 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 
Dolno!l'skie. 1,9  1,8 2,0 2,7  5,0 

Kujawsko-pomorskie 8,1  6,7 11,7 13,3  5,3 

Lubelskie 6,8  7,1 6,5 6,7  6,4 

Lubuskie 1,2  1,1 1,1 1,0  1,6 

"ódzkie 7,9  8,2 8,6 7,6  5,7 

Ma opolskie 3,5  4,3 2,4 3,3  26,1 

Mazowieckie 18,4  20,4 9,4 9,4  3,5 

Opolskie 2,1  1,8 3,9 4,0  1,2 

Podkarpackie 2,0  2,8 2,0 1,9  7,2 

Podlaskie 15,3  17,1 3,6 3,6  8,3 

Pomorskie 3,4  2,9 5,5 6,4  6,5 

,l'skie 2,2  2,0 2,3 2,4  5,5 

,wi&tokrzyskie 3,2  3,0 2,5 3,0  1,6 

Warmi#sko-mazurskie 7,6  7,8 4,4 4,9  4,0 

Wielkopolskie 14,7  11,5 31,6 26,9  9,4 

Zachodniopomorskie 1,8  1,6 2,5 2,8  2,9 
*ród o: Powszechny Spis Rolny, GUS 2010 – wyniki wst&pne. 
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Tabela 8. Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach rolnych wed"ug województw 
 

Wyszczególnienie 

Powierz-
chnia 

zasiewów 
ogó"em 

 W tym  

 zbo$a podstawowe 
z mieszankami  

zbo$owymi 
ziemniaki*

 buraki 
cukrowe  

 rzepak  
i rzepik  

 warzywa 
gruntowe* 

Polska 100,0  100,0 100,0 100,0  100,0  100,0 
Dolno!l'skie 6,9  5,9 5,9 9,2  13,4  4,4 

Kujawsko-pomorskie 8,6  7,8 4,9 18,6  13,3  14,9 

Lubelskie 9,8  10,6 7,2 16,3  4,7  8,0 

Lubuskie 2,7  2,6 1,4 0,5  4,1  1,4 

"ódzkie 7,0  7,9 11,1 3,2  2,2  11,3 

Ma opolskie 2,9  2,7 9,3 0,8  0,6  11,3 

Mazowieckie 11,5  12,2 14,0 5,7  5,0  14,2 

Opolskie 4,3  3,9 2,3 7,0  9,3  0,7 

Podkarpackie 3,1  2,9 8,9 2,2  1,7  2,0 

Podlaskie 5,8  6,3 4,5 0,1  0,9  1,0 

Pomorskie 5,4  5,5 5,4 4,8  7,7  4,1 

,l'skie 2,9  2,8 3,1 0,8  2,2  1,2 

,wi&tokrzyskie 3,1  3,3 5,2 2,5  0,6  8,3 

Warmi#sko-mazurskie 5,8  5,7 2,7 1,6  7,3  1,2 

Wielkopolskie 14,0  14,2 10,3 20,7  14,6  14,3 

Zachodniopomorskie 6,3  5,7 3,9 5,9  12,3  1,6 
*ród o: Powszechny Spis Rolny, GUS 2010 – wyniki wst&pne. 
 

2.2.12. Blisko#) rynków wschodnich 

Lokalizacja przedsi&biorstw z województwa podlaskiego w pó nocno-wschodniej cz&!ci 
Polski, predysponuje je do handlu z pa#stwa s'siaduj'cymi: Bia orusi', Rosj', Litw' czy na-
wet Ukrain'. Odleg o!) do drogowych przej!) granicznych Ku+nica Bia ostocka lub Bobrow-
niki od stolicy województwa Bia egostoku wynosi poni$ej 50 km. Kolejne przej!cia drogowe 
z Bia orusi' to Po owce oraz le$'ce na terenie województwa lubelskiego Terespol, S awaty-
cze i Kukuryki. Do wymienionych przej!) drogowych nale$y doda) przej!cia kolejowe: Cze-
remcha, Ku+nica, Siemianówka, Terespol i Zubki. W województwie warmi#sko-mazurskim 
zlokalizowane s' przej!cie z Rosj': Bezledy, Go dap, Grzechotki. Najbli$sze przej!cia dro-
gowe z Ukrain' to Dorohusk, Hrebenne, po o$one w województwie lubelskim. Po o$enie 
geograficzne sprawia, $e koszty transportu s' ni$sze, ni$sze s' te$ koszty uzgodnie# i nego-
cjacji, które cz&sto w pocz'tkowych fazach najcz&!ciej odbywaj' si& podczas bezpo!rednich 
spotka#. 

Obecne g ówne firmy z analizowanego sektora s' zlokalizowane bardzo blisko przej!) 
granicznych g ównie z Bia orusi', np. Metal Fach i Farmer z Sokó ki maj' do granicy w Ku+-
nicy Bia ostockiej mniej ni$ 15 km, Pronar z Narwi do przej!cia w Po owcach – poni$ej 
40 km, natomiast SaMASZ ma poni$ej 50 km do Ku+nicy Bia ostockiej, jak i Bobrownik. 
Bliska lokalizacja przedsi&biorstw w stosunku do Bia orusi, jest mocno wykorzystana 
w przedsi&biorstwie Pronar, które jest dystrybutorem traktorów marki Bia oru! produkowa-
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nych przez Mi#sk' Fabryk& Traktorów, a tak$e !cis ej kooperacji z t' fabryk' przy produkcji 
ci'gników Pronar63. 

Du$ej potencjalnej ch onno!ci mo$na spodziewa) si& te$ na rynku ukrai#skim, gdzie 
znajduj' si& ogromne po acie urodzajnych i $yznych gleb, a tak$e du$y rynek wewn&trzny.64 
Wymiana handlowa Polski z Bia orusi' w roku 2008 dotyczy a g ównie wyrobów przemys u 
elektromaszynowego, które stanowi y w strukturze eksportu 33,8%. Rynek jest szczególnie 
wa$ny dla przedsi&biorstw produkuj'cych sprz&t i maszyny rolnicze, ale tak$e i innych pro-
ducentów maszyn. 

2.3.  Czynniki polityczno-prawne 

2.3.1. Polityka innowacyjna kraju 

Polityka innowacyjna rz'du to !wiadoma i celowa dzia alno!) organów w adzy pu-
blicznej zmierzaj'ca po!rednio lub bezpo!rednio do wspierania innowacyjno!ci, a przez to 
konkurencyjno!ci gospodarki. G ównym celem polityki innowacyjnej pa#stwa jest rozwój 
systemu innowacyjnego (zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym), który s u$y: 
promowaniu innowacji zwi&kszaj'cych konkurencyjno!) gospodarki i podnosz'cych poziom 
$ycia mieszka#ców, reorientacji gospodarki opartej na pracy w gospodark& opart' na wiedzy, 
zacie!nieniu powi'za# pomi&dzy elementami systemu innowacji (nauk', technik', edukacj', 
przedsi&biorstwami, rynkiem, administracj' rz'dowa i samorz'dow', organizacjami pozarz'-
dowymi itp.). Pa#stwo odgrywa w tej dziedzinie bardzo du$' rol&, gdy$ wobec niedoskona o-
!ci funkcji samoregulacyjnej rynku nie jest on w stanie zapewni) odpowiednio wysokiego 
poziomu innowacyjno!ci gospodarki.65 

Realizacja polityki innowacyjnej wymaga zastosowania zestawu ró$nego rodzaju na-
rz&dzi, do których zalicza si&: instrumenty prawne (ustawodawstwo, kontrola monopoli, 
ochrona w asno!ci intelektualnej), finansowe (granty, dotacje, po$yczki, kredyty, gwarancje 
i por&czenia), instytucjonalne (instytucje !wiadcz'ce us ugi z zakresu szkole#, doradztwa, 
transferu technologii, nawi'zywania kontaktów, udzielania informacji, biblioteki), infrastruk-
turalne (parki technologiczne, inkubatory przedsi&biorczo!ci, centra innowacji transferu tech-
nologii, sie) pomocy technicznej dla MSP), strukturalne (kszta cenie na ró$nych poziomach, 
programy badawcze krajowe i mi&dzynarodowe), handlowe (umowy handlowe, c a, subsydia 
eksportowe, kontyngenty i in.).66 

Analiza polityki innowacyjnej realizowanej przez rz'd w Polsce jest szczególnie istotna, 
gdy$ poziom innowacyjno!ci gospodarki polskiej w porównaniu z innymi krajami Unii Euro-

                                                 
63 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: http://belarus-tractor.com/en/main.aspx?guid=1421, [Data wej!cia 
2-10-2011]. 
64 A. Sawa, Ukraina: drzemi"cy kolos, „Top Agra”, 2011 nr 7, s. 28.  
65 S. Ciok, Polityka rz"du wobec wspierania dzia#alno%ci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [Dokument elek-
troniczny]. Tryb dost&pu http://www.dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
66 Tam$e, za: Dobrowolska – Kaniewska H., 2008, Potencja# innowacyjny i jego wykorzystanie w wybranych 

sektorach gospodarki Dolnego &l"ska, maszynopis pracy doktorskiej w Zak adzie Zagospodarowania Prze-
strzennego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc awskiego. 
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pejskiej jest bardzo niski. Bior'c pod uwag& Sumaryczny Indeks Innowacyjno!ci67, okre!laj'-
cy efektywno!) innowacyjn' krajów, Polska z warto!ci' 0,24 (przy !redniej dla 27 krajów UE 
wynosz'cej 0,45) zajmuje dopiero 24 pozycj& (wed ug danych z Raportu European Innova-

tion Scoreboard 2007).68 
Niski poziom innowacyjno!ci polskiej gospodarki sta  si& impulsem dla rz'du do opra-

cowania systemu spójnych dzia a# maj'cych na celu popraw& istniej'cej sytuacji. Wykaz za-
planowanych instrumentów zosta  zawarty w dokumencie pt. Kierunki zwi kszenia innowa-

cyjno%ci gospodarki na lata 2007-2013 (przyj&tym w 2006 r.). Propozycje zawarte w doku-
mencie stanowi' w du$ej cz&!ci kontynuacj& inicjatyw podj&tych ju$ wcze!niej i stanowi' 
uzupe nienie programu rz'dowego pt. Zwi kszenie innowacyjno%ci gospodarki w Polsce do 

2006 roku, przyj&tego w 2000 r. Strategia przej!cia w Polsce do gospodarki opartej na wiedzy 
powinna – zgodnie z tre!ci' dokumentów – zosta) oparta na promocji i wspieraniu sektorów 
stanowi'cych jej no!niki, czyli: edukacji, nauki i dzia alno!ci B+R, ga &zi przemys u bazuj'-
cych na wysokich technologiach, us ug biznesowych, a tak$e us ug spo ecze#stwa informa-
cyjnego.69 

Przedstawione w Kierunkach… dzia ania s' aktualnie wdra$ane w oparciu o programy 
operacyjne na lata 2007-2013, a zw aszcza Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
(PO IG), Program Operacyjny Kapita  Ludzki (PO KL) w przypadku projektów w skali kraju 
lub na poziomie mi&dzynarodowym, a w przypadku 16 Regionalnych Programów Operacyj-
nych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – w skali regionu. 

Z punktu widzenia wspierania innowacyjno!ci gospodarki szczególnie wa$ny jest 
PO IG. Celem g ównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (wpisuj'cym 
si& w za o$enia Strategii Lizbo#skiej) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyj-
ne przedsi&biorstwa. Cel ten zostanie osi'gni&ty poprzez realizacj& nast&puj'cych celów 
szczegó owych70: zwi&kszenie innowacyjno!ci przedsi&biorstw, wzrost konkurencyjno!ci 
polskiej nauki, zwi&kszenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, zwi&kszenie udzia u inno-
wacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku mi&dzynarodowym, tworzenie trwa ych 
i lepszych miejsc pracy, a tak$e wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych w gospodarce. 

W programie tym ponad 90% !rodków przeznaczonych jest na dzia ania w obszarze 
B+R, innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Ze !rodków tego programu ko-
rzysta) mog' przedsi&biorstwa, instytucje otoczenia biznesu, specjalistyczne o!rodki innowa-
cyjno!ci, jednostki naukowo-badawcze. Wielko!) zaanga$owanych !rodków na realizacj& 
tego programu latach 2007-2013 wynosi 9 711,6 mln €, z czego 8 254,9 mln € pochodzi) b&-
dzie z bud$etu UE a 1 456,7 mln € ze !rodków krajowych.71 

                                                 
67 W konstrukcji tego wska+nika sumarycznego wykorzystano 25 wska+ników cz'stkowych dotycz'cych 
5 aspektów innowacyjno!ci i obejmuje on m. in.: nak ady na B+R, patenty, nak ady na dzia alno!) innowacyjn', 
technologie informacyjne i telekomunikacyjne, dost&p do Internetu, zasoby ludzkie dla nauki i techniki i in. 
68 A. Ko+lak, Mo$liwo%ci poprawy innowacyjno%ci regionów w Polsce w wyniku realizacji polityki regionalnej, 

[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://mikro.univ.szczecin.pl, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
69 Tam$e.  
70 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.poig.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/ Strony/ 
o_poig.aspx. [Data wej!cia 2-10-2011]. 
71 S. Ciok, Polityka rz"du wobec…, tam$e. 



Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ%DZE( 

42 

Polityka innowacyjna Polski obejmuje tak$e d'$enie do zwi&kszenia roli regionalnych 
systemów innowacji. Wynika to z przyj&cia za o$enia, $e polityka innowacyjna na szczeblu 
regionalnym jest bardziej skuteczna, gdy$ w adze samorz'dowe lepiej znaj' specyfik& swoich 
regionów, ich mo$liwo!ci i potrzeby a dysponuj'c odpowiednimi !rodkami m.in. z funduszy 
strukturalnych lepiej potrafi' budowa) !rodowisko sprzyjaj'ce innowacyjno!ci. Odnosz'c 
powy$sz' tez& do województwa podlaskiego, nale$y podkre!li), $e przedsi&biorstwa funkcjo-
nuj'ce na tym obszarze mog' aplikowa) do konkursów o pozyskiwanie !rodków na innowa-
cje, jakie oferuje Priorytet „Nowoczesna Gospodarka” w ramach PO Rozwój Polski Wschod-
niej, a tak$e o! priorytetowa „Wzrost innowacyjno!ci i wspieranie przedsi&biorczo!ci w re-
gionie” RPO Województwa Podlaskiego. 

2.3.2. Polityka rz&du dotycz&ca wsparcia rozwoju regionów Polski Wschodniej 

Polityka regionalna pa#stwa to strategiczne dzia ania podejmowane z inicjatywy rz'du 
we wspó pracy z samorz'dami województw oraz innymi podmiotami w adz samorz'dowych, 
które maj' na celu poprawianie konkurencyjno!ci gospodarczej wszystkich regionów, wy-
równywanie ich szans rozwojowych oraz d'$enie do spójno!ci ekonomiczno-spo ecznej 
i terytorialnej w skali kraju i poszczególnych województw.72 Polityka rz'du dotycz'ca wspar-
cia rozwoju regionów Polski Wschodniej odnosi si& do instrumentów pa#stwa ukierunkowa-
nych na wyrównywanie ró$nic mi&dzyregionalnych pi&ciu województw: warmi#sko-
mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i !wi&tokrzyskiego w porównaniu do 
pozosta ych regionów kraju. 

Po 2006 roku nast'pi y zmiany w systemie programowania polityki regionalnej w Pol-
sce. Symptomami jej zmiany by y: zamiana Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 na nowy 
dokument – Strategi& Rozwoju Kraju 2007-2015, wprowadzenie szesnastu regionalnych pro-
gramów operacyjnych (po jednym w ka$dym województwie), a tak$e wprowadzeniem rz'-
dowego Programu Operacyjnego Rozwoju Wschodniej Polski i opracowanie Strategii Roz-
woju Spo eczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r. Nast'pi a do!) istotna zmiana 
modelu polityki regionalnej. Wzmocni a sie pozycja samorz'dów województw (jako instytu-
cji zarz'dzaj'cych programami operacyjnymi). Ponadto polityka regionalna rz'du zosta a 
w sposób wyra+ny ukierunkowana na województwa wschodniej Polski.73 

Ukierunkowanie polityki regionalnej rz'du na wschodnie regiony kraju stanowi o efekt 
decyzji Rady Europejskiej, która przyzna a Polsce dodatkow' kwot& z bud$etu Unii Europej-
skiej w wysoko!ci 992 mln euro, tj.120 euro na mieszka#ca ka$dego z województw Polski 
Wschodniej – uznanych za regiony o najni$szym poziomie PKB na mieszka#ca w UE na pod-
stawie danych Eurostatu. Rz'd opracowuj'c Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
na lata 2007–2013 uzupe ni  tak$e kwot& przeznaczon' z UE na o kolejne 1 281,6 mln euro na 
„Przyspieszenie tempa rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasad' 
zrównowa$onego rozwoju” (co stanowi cel g ówny PO RPW). W!ród celów szczegó owych 

                                                 
72 T. Grosse, Cele i zasady polityki regionalnej pa'stwa. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
na temat Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www. 
mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/ekspertyzy/Documents/Grosse_ekspertyza_Cele%20i_zasady
_MRR_02042009_1.pdf, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
73 Tam$e.  
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programu znajduj' si&:74 stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wie-
dzy, zwi&kszenie dost&pu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej, rozwój wy-
branych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich, poprawa dost&pno!ci i jako!ci powi'-
za# komunikacyjnych województw Polski Wschodniej, zwi&kszenie roli zrównowa$onej tu-
rystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu, a tak$e optymalizacja procesu realizacji 
PO Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu realizowane s' projekty o znaczeniu 
kluczowym dla rozwoju spo eczno-gospodarczego pi&ciu województw „Polski Wschodniej”. 

Z punktu widzenia rozwoju dzia alno!ci gospodarczej w województwie podlaskim 
szczególn' rol& odgrywa o! priorytetowa I „Nowoczesna gospodarka” PO RPW, w ramach 
której finansowane s' m.in. dzia ania ukierunkowane na wspieranie innowacji, zwi'zane 
z tworzeniem i udost&pnianiem przedsi&biorcom infrastruktury do prowadzenia innowacyjnej 
dzia alno!ci gospodarczej, m.in. w ramach parków przemys owych, parków technologicznych 
oraz inkubatorów, jak równie$ zwi'zane z tworzeniem infrastruktury zaplecza badawczo-
rozwojowego. 
 Kolejnym instrumentem rz'du wykorzystywanym w polityce wsparcia województw 
Polski Wschodniej jest publiczna pomoc regionalna.75 Zgodnie z zasadami tej pomocy inwe-
storzy inwestuj'cy w nowe przedsi&wzi&cia w Polsce Wschodniej mog' liczy) na najwy$szy 
mo$liwy poziom wsparcia, jaki mo$na uzyska) w Unii Europejskiej. Mog' oni otrzyma) 
wsparcie z ró$nych +róde  równe 50% kosztów kwalifikowanych nowego projektu (w przy-
padku ma ych i !rednich firm wsparcie mo$e by) powi&kszone odpowiednio do 70% i 60%). 
Polska oferuje atrakcyjny system zach&t inwestycyjnych przeznaczonych na wspieranie no-
wych inwestycji w województwach zlokalizowanych na !cianie wschodniej kraju. Sk adaj' 
si& na niego przede wszystkim: zwolnienie z podatku dochodowego w specjalnych strefach 
ekonomicznych, zwolnienie z podatku od nieruchomo!ci, dotacje celowe z bud$etu pa#stwa, 
granty finansowe z funduszy strukturalnych UE. Wszystkie te formy zach&t inwestycyjnych 
wi'$' si&, co do zasady, z udzielaniem pomocy publicznej w postaci regionalnej pomocy in-
westycyjnej.76 

2.3.3. Wp"yw wykorzystania funduszy UE na rozwój województwa  

 Czynnik ten obejmuje przewidywany poziom wp ywu wykorzystania !rodków UE dys-
trybuowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram odniesienia na lata 2007-2013 na 
gospodark& województwa podlaskiego, w szczególno!ci z uwzgl&dnieniem alokacji przewi-
dzianej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 
 Zgodnie z za o$eniami opracowania IBnGR dotycz'cego prognozy oddzia ywania ma-
kroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego na rozwój województwa 
podlaskiego w latach 2007-2013 przewiduje si& wyra+ne zmiany wska+ników charakteryzuj'-
cych specyfik& ekonomiczn' regionu (tabela 9 i 10). 
 

                                                 
74 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www. pol-
skawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx, data pobrania: pa+dziernik 2011. 
75 Szerszej na ten temat: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php? 
act=mprasa&id=242264&sub=article, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
76 Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu www.paiz.gov.pl/files/ 
?id_plik=15389, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
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Tabela 9. Szczegó"owe wyniki symulacji wp"ywu RPO na najwa$niejsze kategorie  
makroekonomiczne województwa podlaskiego – cz. 1 
 

Rok 
Poziom 
PKB, % 

Wzrost PKB, 
pp 

Zatrudnienie, 
% 

Zatrudnienie, 
tys. os. 

Wydajno#) 
pracy, % 

Przeci%tne  
wynagrodzenie, %

2007 0,05 0,05 -0,05 -0,1 0,10 0,04 

2008 0,09 0,03 -0,11 -0,2 0,19 0,03 

2009 0,29 0,20 -0,15 -0,3 0,44 0,22 

2010 0,74 0,45 -0,15 -0,3 0,89 0,72 

2011 1,36 0,62 0,09 0,2 1,27 1,52 

2012 1,97 0,60 0,30 0,6 1,66 2,29 

2013 2,62 0,65 0,48 1,0 2,14 3,11 

2014 3,18 0,55 0,88 1,9 2,28 3,91 

2015 3,41 0,21 1,07 2,3 2,31 4,24 

2016 3,34 -0,07 1,25 2,7 2,06 4,23 

2017 3,06 -0,26 1,15 2,5 1,89 3,85 

2018 2,82 -0,24 1,06 2,3 1,74 3,51 

2019 2,60 -0,21 0,97 2,1 1,61 3,21 

2020 2,40 -0,19 0,90 2,0 1,49 2,95 

*ród o: T. Kaczor, R. Socha, Prognoza oddzia#ywania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2007-2013, IBnGR na zlecenie MRR, [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dosts&puhttp://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Mamor2.aspx, data pobrania: 4 pa+dziernik 
2011. 
 
Tabela 10. Szczegó"owe wyniki symulacji wp"ywu RPO na najwa$niejsze kategorie  
makroekonomiczne województwa podlaskiego – cz. 2 
 

Rok 
Dochody  

ludno#ci, % 
Inwestycje, % Spo$ycie, % Infrastruktura, %

Kapita"  
rzeczowy, % 

Kapita"  
ludzki, % 

2007 0,02 -1,31 1,01 0,00 0,00 0,00 

2008 0,06 1,71 1,07 0,05 -0,06 0,00 

2009 0,27 6,97 1,16 0,24 0,02 0,00 

2010 0,74 14,28 1,33 0,67 0,37 0,00 

2011 1,31 14,03 1,50 1,47 1,05 0,00 

2012 1,87 15,22 1,66 2,22 1,69 0,00 

2013 2,50 18,15 1,82 3,00 2,36 0,00 

2014 2,92 9,79 1,90 3,90 3,14 0,00 

2015 3,09 5,33 1,92 4,29 3,47 0,00 

2016 3,00 -3,59 1,82 4,42 3,56 0,00 

2017 2,74 -2,99 1,69 4,15 3,21 0,00 

2018 2,52 -2,50 1,57 3,90 2,90 0,00 

2019 2,32 -2,10 1,46 3,66 2,63 0,00 

2020 2,14 -1,76 1,36 3,43 2,40 0,00 

*ród o: T. Kaczor, R. Socha, Prognoza oddzia#ywania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013, IBnGR na zlecenie MRR, [Dokument elek-
troniczny]. Tryb dost&pu http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Mamor2.aspx, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
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Dzi&ki wykorzystaniu !rodków RPO WP poziom PKB województwa podlaskiego b&-
dzie zauwa$alnie wy$szy od referencyjnego. W pierwszych trzech latach obj&tych analiz' 
efekty b&d' stosunkowo nieznaczne, co wynika z niewielkiego jeszcze zaanga$owania !rod-
ków w tym okresie. W kolejnych latach odchylenie b&dzie wzrasta), by osi'gn') swoje mak-
simum w 2015 roku w wysoko!ci 3,4%. Wzrost produktu krajowego brutto przyczyni si& do 
wzrostu konsumpcji prywatnej i nak adów inwestycyjnych. Spo$ycie prywatne ro!nie ju$ 
w pierwszych okresach symulacji osi'gaj'c w roku 2013 poziom 1,8% powy$ej referencyjne-
go. ,redni wp yw analizowanych !rodków na konsumpcj& prywatn' wyniesie 1,4% w latach 
2007-2013 (1,5% w latach 2007-2020). Nak ady inwestycyjne pozostan' powy$ej poziomu 
referencyjnego niemal w ca ym okresie wydatkowania !rodków. Inwestycje wzrastaj' wraz 
z dop ywem nowych !rodków i dopiero w drugiej po owie symulacji, kiedy strumie# fundu-
szy si& kurczy, odchylenie zacznie zauwa$alnie si& obni$a), a dynamika inwestycji ulega 
zmniejszeniu. W roku 2013 poziom inwestycji b&dzie o 18,2% powy$ej poziomu referencyj-
nego, a !rednie odchylenie poziomu inwestycji w latach 2007-2013 wynosi 9,9% (5,1% 
w latach 2007-2020). Poprawa sytuacji w gospodarce nie pozostanie bez wp ywu na rynek 
pracy gdzie zachodz' ciekawe zmiany. Wysokie zwi&kszenie produktu krajowego brutto po-
zwoli na zauwa$alny wzrost zatrudnienia. W efekcie wykorzystania funduszy !redni poziom 
zatrudnienia w latach 2007-2013 podniesie si& w stosunku do referencyjnego o 0,1% (0,5% 
w latach 2007-2020), a w 2013 roku ró$nica ta wyniesie 0,5%. Analizowane !rodki pozwol' 
wi&c na zwi&kszenie poziomu zatrudnienia !redniorocznie o 0,1 tys. osób w latach 2007-2013 
(1,2 tys. osób w latach 2007-2020), w relacji do roku scenariusza bazowego. Jednocze!nie 
nast'pi wzrost wynagrodze# realnych w odniesieniu do poziomu referencyjnego. W latach 
2007-2013 b&d' one !rednio wy$sze o 1,1% od obserwowanych w scenariuszu b&d'cym 
punktem odniesienia (2,4% w latach 2007-2020). W 2013 roku wynagrodzenia s' o 3,1% 
powy$ej warto!ci referencyjnej i dalej wzrastaj' osi'gaj'c maksymalne odchylenia w latach 
2015-2016 w wysoko!ci 4,2%.77 

2.3.4. Sprawno#) administracji publicznej 

Sprawno!) administracji publicznej mo$na rozumie) jako zdolno!) pa#stwa do !wiad-
czenia wysokiej jako!ci us ug dla obywateli i przedsi&biorstw oraz wdra$ania przejrzystej 
i racjonalnej polityki. Jednym z podstawowych wyznaczników sprawno!ci administracji pu-
blicznej jest dost&p do us ug publicznych oraz mo$liwo!) za atwienia spraw urz&dowych za 
po!rednictwem Internetu.78 

Do pomiaru sprawno!ci administracji publicznej wykorzystuje si& tzw. wska+nik efek-
tywno!ci rz'dzenia, opracowywany przez Bank ,wiatowy. Stanowi on !redni' wa$on' szere-
gu (od 7 do 13) wielu indeksów odzwierciedlaj'cych opinie ekspertów, przedsi&biorców 
i gospodarstw domowych na temat ró$nych aspektów funkcjonowania sfery publicznej w da-
nym kraju. Ocenie podlegaj' w szczególno!ci nast&puj'ce zjawiska: jako!) us ug publicz-

                                                 
77 T. Kaczor, R. Socha, Prognoza oddzia#ywania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Ope-

racyjnego dla województwa podlaskiego na lata 2007 – 2013, IBnGR na zlecenie MRR, [Dokument elektro-
niczny]. Tryb dost&pu http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Mamor2.aspx, [Data wej!cia 2-10-2011].  
78 Sprawno%! instytucjonalna pa'stwa 2011, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.mrr.gov. 
pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Spraw
nosc_instytucjonalna_panstwa_2011_20072011.pdf, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
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nych, jako!) administracji publicznej i stopie# jej niezale$no!ci od wp ywów politycznych, 
jako!) formu owanych i wdra$anych polityk, a tak$e jako!) struktury publicznej: transporto-
wej, sanitarnej, informatycznej, etc. Warto!) wska+nika efektywno!ci rz'dzenia jest wystan-
daryzowana i osi'ga warto!ci w przedziale od -2,5 do 2,5, przy czym im wy$sza nota, tym 
wy$sza ocena jako!ci rz'dzenia. Zgodnie z wynikami bada# Banku ,wiatowego przeprowa-
dzonymi w 2009 roku w!ród krajów Unii Europejskiej Polska uzyska a not& 0,645 i uplaso-
wa a si& dopiero na 22 miejscu, wyprzedaj'c jedynie "otw&, Grecj&, W ochy, Bu gari& i Ru-
muni&. Liderami rankingu okaza y si& pa#stwa skandynawskie: Dania, Finlandia i Szwecja 
(w których wska+nik efektywno!ci rz'dzenia przekracza  not& 2). Przedsi&biorcy bior'cy 
udzia  w badaniach Banku ,wiatowego przyznali, $e Polska nie odbiega od !redniej oceny 
je!li chodzi o takie aspekty jak: dost&pno!) do infrastruktury transportowej, energetycznej 
oraz telekomunikacyjnej czy te$ stabilno!) polityczna. Natomiast wyra+nie gorzej wypada 
pod wzgl&dem jako!ci us ug publicznych (w tym zw aszcza edukacji i ochrony zdrowia), 
a tak$e ograniczonej zdolno!ci administracji do szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.79 

Jednym z istotnych wymiarów sprawnej administracji jest mo$liwo!) za atwienia spraw 
urz&dowych przy wykorzystaniu Internetu. Skala us ug !wiadczonych przez jednostki admini-
stracji publicznej drog' on-line plasuje Polsk& poni$ej !redniej dla krajów europejskich. Ba-
dania zrealizowane przez Capgemini w 2010 roku wykaza y, $e poziom dost&pno!ci us ug 
publicznych drog' on-line wynosi w Polsce 80% (przy !redniej 82% dla pozosta ych krajów 
UE), a wska+nik zaawansowania us ug publicznych on-line wynosi 87% (przy !redniej 90% 
dla pozosta ych krajów europejskich).80 Nale$y jednak podkre!li), $e w zakresie rozwoju 
us ug publicznych on-line nast&puj' bardzo dynamiczne pozytywne zmiany w ostatnich la-
tach, o czym !wiadcz' wyniki wcze!niejszych bada# realizowanych przez Capgemini.81 
W!ród us ug dla przedsi&biorstw dost&pnych on-line w polskiej administracji znajduj' si&: 
rejestracja firmy oraz zg aszanie pracowników do ubezpieczenia spo ecznego, rozliczanie 
podatków (CIT i VAT), a tak$e sporz'dzanie deklaracji celnej. W chwili obecnej przedsi&-
biorcy nie mog' korzysta) z takich us ug internetowych jak: przekazywanie danych do urz&du 
statystycznego oraz pozyskiwanie pozwole# zwi'zanych z ochron' !rodowiska.82 

Podsumowuj'c nale$y stwierdzi), $e poziom sprawno!ci administracji publicznej 
w Polsce do!) wyra+nie odbiega od poziomu sprawno!ci administracji w pozosta ych krajach 
UE. Dotyczy to zw aszcza jako!ci us ug publicznych, jak te$ w elastyczno!ci w skracaniu 
procedur inwestycyjnych, co niew'tpliwie wp ywa niekorzystanie na rozwój dzia alno!ci go-
spodarczej, w tym tak$e firm sektora maszynowego. Dowodem tej tezy mog' by) wyniki ba-
da# zrealizowanych w 2010 roku przez firm& Deloitte oraz PKPP Lewiatan w!ród przedsi&-
biorców reprezentuj'cych firmy zatrudniaj'ce powy$ej 250 osób. Wykaza y one, $e jednym 
z podstawowych problemów utrudniaj'cych dzia alno!) i rozwój du$ych firm w Polsce s' 

                                                 
79 Raport Polska 2011. Gospodarka – Spo#ecze'stwo – Regiony, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http:// 
www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Ewaluacja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/Raporty_krajowe/Documents/Rap
ort-Polska%202011.pdf, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
80 Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae.cfm?item_id=6537, [Data wej!cia 2-10-
2011]. 
81 [Dokument elektroniczny]. Trybdost&puhttp://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/item-detail-dae. 
cfm?item_id=6537, [Data wej!cia 2-10-2011].  
82 Raport Polska 2011..., tam$e. 
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procedury administracyjne i powi'zane z nimi regulacje prawne.83 Pozytywnym aspektem 
analizowanego czynnika otoczenia zewn&trznego sektora maszynowego jest systematyczny 
wzrost dost&pno!ci do us ug e-admnistracji on-line, co niew'tpliwie przyczyni si& do zmniej-
szenia kosztów funkcjonowania przedsi&biorstw w przysz o!ci. 

Badania pt. „E-administracja” zrealizowane w ramach projektu „E-podlaskie” w 2010 
roku wykaza y, $e jednostki administracji publicznej województwa podlaskiego pod wzgl&-
dem technicznym s' zasadniczo przygotowane do !wiadczenia us ug on-line. W praktyce jed-
nak zakres !wiadczenia tego typu us ug, zw aszcza przez jednostki administracji samorz'do-
wej jest ograniczony. Problemem s' bowiem kwestie organizacji pracy w urz&dzie, jak te$ 
brak kompetencji i przede wszystkim !wiadomo!ci urz&dników dotycz'cych mo$liwo!ci 
i korzy!ci, jakie niesie za sob' rozwój e-us ug.84 

2.3.5. Aktywno#) w"adz samorz&dowych w tworzeniu inicjatyw wspieraj&cych rozwój 
przedsi%biorczo#ci 

W dobie pe nego urynkowienia, zwi&kszaj'cego zdolno!) przedsi&biorstw do dokony-
wania wolnych wyborów lokalizacyjnych, zadaniem w adz gminy jest stworzenie warunków 
do stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, co spro-
wadza si& do stworzenia konkurencyjnych w stosunku do innych gmin warunków dla rozwoju 
przedsi&biorczo!ci.85 Samorz'dy gminne zosta y wyposa$one w ró$norakie instrumenty s u-
$'ce kreowaniu warunków dla rozwoju lokalnego, takie jak: plany i programy zada# publicz-
nych o charakterze przestrzennym, finansowym, gospodarczym (strategie rozwoju, plany za-
gospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany i programy inwestycyjne, analizy finanso-
we); instrumenty reglamentacyjne polegaj'ce na ustanawianiu nakazów i zakazów, zezwole# 
i wydawaniu decyzji; zarz'dzanie mieniem (udost&pnianie gruntów i obiektów komunalnych 
oraz pomna$anie mienia); instrumenty bod+cowo-ekonomiczne (ró$nicowanie wysoko!ci 
podatków i op at, ustalanie cen za udost&pniane mienie i !wiadczone us ugi u$yteczno!ci pu-
blicznej); instrumenty instytucjonalne (powo ywanie jednostek organizacyjnych realizuj'cych 
cele zwi'zane z rozwojem gospodarki lokalnej); dzia ania bezpo!rednie w sferze przedsi&-
wzi&), np. budowa infrastruktury; instrumenty informacyjne; a tak$e instrumenty marketin-
gowo-promocyjne.86 Znaczenie poszczególnych narz&dzi w procesie wspierania rozwoju lo-
kalnego oraz cz&stotliwo!) stosowania ich przez gminy zale$y od wielu uwarunkowa#, takich 
jak: mo$liwo!ci prawne oraz finansowe gminy, zagospodarowanie przestrzenne obszaru, po-
ziom jego rozwoju spo eczno-ekonomicznego, aktywno!) w adz gminy i inne.87 Nie zreali-
                                                 
83 Szanse i zagro$enia w rozwoju du$ych firm w Polsce, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu https:// www. 
deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/ Documents/Raporty, %20badania, %20rankingi/ pl_ Szan-
seZagro$eniaRozwojuDu$ychFirmwPolsce2011.pdf, [Data wej!cia 20-10-2011].. 
84 E-podlaskie – kierunki rozwoju spo ecze#stwa informacyjnego w województwie podlaskim. E-administracja, 
Bia ystok 2011, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: http://epodlaskie.wrotapodlasia.pl/ pl/ dziala-
nia/Raporty_badawcze/var/resources/2/227/30/e_administracja_raport_badawczy.pdf, [Data wej!cia 20-10-
2011]. 
85 B. S omi#ska, Gmina w procesach stymulowania przedsi biorczo%ci, „Samorz'd Terytorialny” 2007, nr 3. 
86 Rola gospodarki przestrzennej w pobudzaniu rozwoju ekonomicznego gminy, pr. zbior., red. A. Matuszko, 
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddzia  w Krakowie, Brytyjski Fundusz Know-How i Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1998, s. 12. 
87 J. Zawora, P. Zawora, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane w samorz"dach gminnych, 

[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.rsi.podkarpackie.pl/praktyki/ publikacje/ zalesie/ artyku-
ly/118%20Zawora.pdf, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
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zowano dotychczas ca o!ciowych bada# ukazuj'cych dzia ania samorz'dów podlaskich 
w zakresie wspierania przedsi&biorczo!ci. Jednak analizuj'c aktywno!) samorz'dów w wo-
jewództwie podlaskim w zakresie tworzenia inicjatyw wspieraj'cych rozwój biznesu nale$a-
 oby zwróci) uwag& na kwesti& wykorzystania funduszy unijnych na projekty zwi'zane 
z tworzeniem warunków infrastrukturalnych do rozwoju firm. Do takich dzia a# mo$na zali-
czy) projekty finansowane z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej88: 
 Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycyjne zwi'zane z uruchomieniem 

dzia alno!ci produkcyjnej w Zambrowie, 
 Bia ostocki Park Naukowo-Technologiczny, 
 Budowa i uruchomienie Podlaskiego Parku Przemys owego, 
 Budowa i uruchamianie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-

Wschód w Suwa kach, 
 Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych us ug 

w Kolnie. 

2.3.6. Ochrona w"asno#ci intelektualnej 

Ochrona w asno!ci intelektualnej to ochrona praw odnosz'cych si& do tego typu w a-
sno!ci. Przedsi&biorstwa mog' chroni) swoj' w asno!) intelektualn' przez: prawa w asno!ci 
przemys owej (patenty, wzory u$ytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian 
ro!lin i oznaczenia geograficzne), prawa autorskie (obejmuj'ce oryginalne prace literackie 
i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twór-
czo!) reklamow' i multimedialn'), a tak$e poprzez strategie handlowe, jak np. tajemnice 
handlowe, umowy o zachowaniu poufno!ci.89 Podstawowymi aktami polskiego prawa, regu-
luj'cymi kwestie dotycz'ce w asno!ci intelektualnej w zakresie prawa w asno!ci przemys o-
wej s': Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo w asno!ci przemys owej (tj. Dz. U. z 2003 
roku, Nr 119, poz. 1117 z pó+n. zm.), a tak$e Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.90 

Rol' prawa w asno!ci przemys owej (PWP) jest stymulowanie rozwoju gospodarczego 
oraz ochrona interesów i praw twórców. Pierwsz' z tych funkcji PWP realizuje w ten sposób, 
i$ przyznaj'c okre!lonym podmiotom czasow' wy 'czno!) gospodarczego korzysta-
nia z chronionych dóbr, daje im mo$liwo!) wykorzystania ich w celach zarobkowych, a przez 
to zach&ca do prac nad innowacjami i do ich finansowania. Realizacja drugiej z wymienio-
nych funkcji nast&puje poprzez uregulowanie praw twórców dóbr intelektualnych oraz praw 
i obowi'zków podmiotów gospodarczych organizuj'cych prace twórcze i zapewniaj'cych 
niezb&dne do tego !rodki materialne, w szczególno!ci finansowe.91 

Dobra obj&te prawem w asno!ci przemys owej aby by y obj&te ochron' – w wi&kszo!ci 
przypadków – musz' zosta) zarejestrowane w Urz&dzie Patentowy RP, który na podstawie 
zg oszenia (wniosku) wydaje decyzje w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub 

                                                 
88 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.parp.gov.pl/index/more/5957, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
89 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_w%C5%82asno%C5%9 Bci_ 
intelektualnej, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
90 Tam$e.  
91 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.paiz.gov.pl/prawo/ochrona_wlasnosci_przemyslowej, 
[Data wej!cia 2-10-2011]. 
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praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony. Ochrona obejmuje 
bowiem wy 'cznie teren RP. Jej ewentualne rozszerzenie wymaga zg osze# w urz&dach pa-
tentowych krajów, posiadaj'cych regulacje dotycz'ce takiej ochrony i – utworzone na pod-
stawie tych regulacji – odpowiednie organy rejestracyjne. Maksymalny czas ochrony to:92 
 patenty na wynalazki – 20 lat (wyj'tki np. leki), 
 wzory u$ytkowe – 10 lat od daty zg oszenia, 
 wzory zdobione – 5+5 lat, 
 znaki towarowe – 10+10+10..., 
 prawa do rejestracji – 25 lat, 
 topografia uk adów scalonych – 10 lat, 
 oznaczenia geograficzne – ochrona bezterminowa, 
 wzór przemys owy – 25 lat. 

Nale$y podkre!li), $e w asno!) intelektualna w!ród przedsi&biorców nie jest powszech-
nie znana. Brak wiedzy w tym zakresie mo$e jednak nie!) za sob' niepo$'dane skutki. Reali-
zuj'c swoj' dzia alno!) przedsi&biorca powinien orientowa) si&, czy nie narusza cudzych 
praw wy 'cznych. Jest to bardzo wa$ne, gdy firma ma zamiar produkowa) wyrób. Chroni'c 
w asno!) intelektualn'/przemys ow', przedsi&biorcy broni' si& nie tylko przed podróbkami, 
ale te$ podnosz' warto!) w asnej firmy i jej produktów, gdy$ chronione pomys y przynosz' 
zyski. Najwi&kszym zyskiem jest prawo monopolu, czyli wy 'cznego wykorzystywania roz-
wi'zania w sposób zawodowy i zarobkowy na obszarze RP lub innych krajów, w których 
posiada si& prawa wy 'czne. Zwi&ksza to konkurencyjno!) wyrobów lub towarów oznakowa-
nych zarejestrowanym znakiem towarowym. Te prawa umo$liwiaj' w a!cicielowi egzekwo-
wania od ewentualnych naruszycieli praw zakazania wprowadzania na rynek wyrobu, a tak$e 
wydania nies usznie uzyskanych korzy!ci z tytu u wprowadzania na rynek, a tak$e oznako-
wania wyrobów zarejestrowanym znakiem. Prawo w asno!ci przemys owej jako prawo nie-
materialne podlega obrotowi tym prawem na takich samych zasadach jak prawa materialne do 
produktów. W a!ciciel praw w asno!ci przemys owej mo$e dysponowa) tymi prawami i 
przekaza) je innemu u$ytkownikowi na podstawie umowy cesji lub umowy licencyjnej, a 
tak$e mo$e wprowadzi) jako aport do nowo powsta ej firmy lub podwy$szy) kapita  firmy. 
Przed wprowadzeniem na rynek nowego wyrobu, technologii itp., znaku towarowego, aby 
unikn') kolizji z prawami ju$ istniej'cymi innych podmiotów, celowym jest sprawdzenie w 
dost&pnych bazach, w tym Urz&du Patentowego RP, czy przedmiotowy wyrób, technologia, 
znak towarowy nie narusza cudzych praw wy 'cznych. Pomocy w tym zakresie oraz informa-
cji w sprawach w asno!ci intelektualnej/przemys owej udzielaj' rzecznicy patentowi.93 

Nale$y podkre!li), $e zgodnie z badaniami PARP dzia alno!) przedsi&biorstw w zakre-
sie ochrony swoich pomys ów w Polsce jest niewielka. Na przestrzeni lat 2004-2006 zaledwie 
8,8% firm w naszym kraju dokona o zg oszenia lub rejestracji w urz&dach patentowych. Dane 
dla województwa podlaskiego wskazuj' praktycznie na brak aktywno!ci przedsi&biorstw w 
tym zakresie. W przypadku firm sektora przemys owego zaledwie 3,3% przedsi&biorstw do-
kona o rejestracji w urz&dach patentowych w latach 2004-2006 i dotyczy y one wy 'cznie 

                                                 
92 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://mfiles.pl/pl/index.php/Ochrona_w%C5%82asno%C5%9 
Bci_intelektualnej, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
93 B. Urba#ska-"uczak, W#asno%! intelektualna a przemys#, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http:// 
www.wpi.poznan.pl/artykul/1297.html, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
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znaku towarowego. Sytuacja ta po cz&!ci uleg a zmianie ze wzgl&du na mo$liwo!) uzyskania 
wsparcia finansowego na uzyskanie ochrony prawnej w asno!ci przemys owej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, poddzia anie 5.4.1 Wsparcie na 
uzyskanie/realizacj& ochrony w asno!ci przemys owej dla mikro, ma ych i !rednich przedsi&-
biorstw. Wsparcie jest udzielane na projekty maj'ce na celu wykorzystywanie mo$liwo!ci 
ochrony przedmiotów w asno!ci przemys owej (wynalazków, wzorów u$ytkowych oraz wzo-
rów przemys owych), szczególnie poza granicami kraju.94 Do tej pory ze !rodków tego dzia-
 ania skorzysta o 90 firm, w!ród których nie ma $adnej, reprezentuj'cej sektor producentów 
maszyn i urz'dze# z województwa podlaskiego.95 

2.3.7. Niska jako#) stanowionego prawa 

Niska jako!) regulacji prawnych jest postrzegana w Unii Europejskiej jako istotny pro-
blem w dzia alno!ci przedsi&biorstw. Poprawa jako!ci regulacji prawnych zosta a uznana za 
jeden z filarów Strategii Lizbo#skiej.96 

W projekcie dokumentu Sprawne Pa'stwo 2011-2020”, opracowanym przez MSWiA 
mo$na przeczyta), $e problem niskiej jako!ci stanowionego prawa dotyczy tak$e Polski: 
„liczne niedoci'gni&cia w polskim prawie !wiadcz' o niespójnym i nieprzejrzystym ustawo-
dawstwie, ograniczaj'c tym samym rozwój gospodarczy i aspiracje obywatela. Brak przejrzy-
sto!ci prawa m.in. generuje niepotrzebne koszty czy opó+nia procesy inwestycyjne, co ograni-
cza mo$liwo!ci osi'gni&cia przez pa#stwo zadowalaj'cych rezultatów realizowanej polityki”.97 

W tym samym dokumencie zestawiono mankamenty tworzenia i wdra$ania instrumen-
tów regulacyjnych i legislacyjnych, w!ród których wymienia si& w szczególno!ci98: 
 niestabilno!) systemu prawnego oraz cz&ste nowelizacje ustaw i rozporz'dze#, 
 s ab' jako!) proponowanych regulacji (niezgodno!) z aktami wy$szego rz&du), 
 cz&ste zmiany w polskim systemie prawa wynikaj'ce z mechanizmów rz'dz'cych po-

rz'dkiem konstytucyjnym, 
 nisk' efektywno!) rz'dowego planowania legislacyjnego tak w odniesieniu do projek-

tów ustaw i projektów rozporz'dze#, 
 wolne tempo i jako!) prac – zarówno na etapie prac rz'dowych jak i parlamentarnych – 

przyczyniaj'ce si& z jednej strony do d ugotrwa ego oczekiwania przez obywateli na 
zmiany w obowi'zuj'cych przepisach prawa, z drugiej za! – braku mo$liwo!ci szybkie-
go reagowania na zmieniaj'ce si& uwarunkowania mi&dzynarodowe. 
Przedsi&biorcy podejmuj'cy lub poszerzaj'cy dzia alno!) gospodarcz' w Polsce pod-

kre!laj', i$ jedn' z zasadniczych barier inwestycyjnych w naszym kraju jest niska jako!) sta-
nowionego prawa, na któr' sk adaj' si&: niespójno!) i luki prawne oraz systematycznie rosn'-

                                                 
94 Chro' swoje pomys#y. Dobry pomys# jest bezcenny – nie mo$e pozosta! bez ochrony, „Podlaskie Wiadomo!ci 
Gospodarcze” 2009, nr 142 czerwiec-lipiec, s.12-13.  
95 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: http://www.poig.gov.pl/Strony/lista_beneficjentow_POIG. aspx, 
[Data wej!cia 11-10-2010]. 
96 Program reformy regulacji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, [Dokument elektroniczny]. Tryb do-
st&pu http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/8B7D02A4-0E03-47D9-8A9E-E0157C8F26A9/56451/ ProgramRe-
formyRegulacji_20062008.pdf, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
97 Sprawne Pa'stwo 2011-2020. Projekt, MSWiA, Warszawa 2011, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu 
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/693/9063/Sprawne_Panstwo_20112020.html, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
98 Tam$e. 
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ca liczba nowelizacji; nak adanie si& kompetencji ró$nych organów; brak proceduralnej przej-
rzysto!ci; cz&sty brak projektów aktów wykonawczych do projektów ustaw; opó+nienia 
w uchwalaniu aktów wykonawczych do znowelizowanych ustaw.99 Powa$nym problemem 
jest tak$e krótkie vacatio legis, wyznaczane przez autorów regulacji, nie pozwalaj'ce przed-
si&biorcom na przygotowanie si& do wej!cia w $ycie nowych przepisów. Nadu$ywany jest 
tak$e pilny tryb procedowania projektów legislacyjnych. Du$y wp yw na nisk' jako!) stano-
wienia prawa maj' równie$ pos owie. Projekty poselskie nie podlegaj' obowi'zkowi konsul-
tacji spo ecznych, a wys uchania publiczne odgrywaj' marginalna rol&. Konsekwencj' takie-
go podej!cia do stanowienia prawa jest du$a liczba regulacji, ich niska jako!), nierówno!) 
traktowania podmiotów gospodarczych, restrykcyjno!), wysoki koszt dla przedsi&biorców i 
brak stabilno!ci przepisów.100 
 

2.4.  Czynniki technologiczne 

2.4.1. Dost%pno#) komunikacyjna województwa 

Dost&pno!) komunikacyjna województwa jest jednym z najwa$niejszych czynników 
determinuj'cych rozwój gospodarczy, w tym rozwój przemys u, co decyduje w du$ej mierze 
o ogólnej atrakcyjno!ci regionu.101102 Dost&pno!) komunikacyjna województwa obejmuje 
ocen& stanu infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz jako!) i liczb& po 'cze# komu-
nikacyjnych. 

Infrastruktura transportowa regionu w porównaniu z innymi obszarami kraju charakte-
ryzuje si& bardzo niskimi wska+nikami. D ugo!) linii kolejowych na 100 km2 jest najmniej-
sza w kraju i wynosi tylko 3,8 km, przy !redniej dla Polski 6,5 km. Województwo odstaje 
tak$e istotnie pod tym wzgl&dem od o!ciennych: mazowieckie – 4,7 km, warmi#sko-ma-
zurskie – 5,0 km. 103 

D ugo!) dróg o twardej nawierzchni w województwie wynosi 59,4 km/ 100 km2 i jest 
jedn' z najni$szych w kraju. Suma d ugo!ci dróg krajowych i wojewódzkich wynosi 2217,6 
km, co daje pod tym wzgl&dem 14 miejsce w kraju, a wynik jest istotnie daleki od regionów 
s'siednich (lubelskie i warmi#sko-mazurskie – powy$ej 3 tys. km, mazowieckie – powy$ej 
5 tys. km). Jednocze!nie region zajmuje 5 miejsce w Polsce pod wzgl&dem liczby ofiar !mier-
telnych wypadków drogowych na 100 tys. pojazdów oraz 4 miejsce pod wzgl&dem liczby 
ofiar !miertelnych wypadków drogowych na 100 tys. mieszka#ców.104 

                                                 
99 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/F91B004A-083D-439F.../ naplyw 
BIZ.doc, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
100 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/w-polsce-bardzo-niska-jakosc 
-stanowienia-prawa, [Data wej!cia 2-10-2011]. 
101 Rosik P., Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: 
www.katbank.ue.poznan.pl [Data wej!cia: 2-09-2011]. 
102 Ko+lak A. Infrastruktura transportu jako czynnik atrakcyjno%ci inwestycyjnej regionów w Polsce, w: Ekono-

miczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczeci#skiego nr 501. Ekonomiczne Problemy Us ug nr 22. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
ci#skiego, Szczecin 2008. 
103 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
104 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
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Przez region podlaski nie przebiegaj' aktualnie $adne drogi ekspresowe lub autostrady, 
przeciwnie ni$ w przypadku województw s'siednich. Jednocze!nie po o$enie przygraniczne 
regionu powoduje du$y ruch tranzytowy, wydatki na budow& i przebudow& dróg s' niewy-
starczaj'ce, a plany budowy ze wzgl&du na kryzys ekonomiczny oddalane w czasie. Region 
nie posiada pasa$erskiego lotniska, ani portów morskich, te formy komunikacji nie istniej' 
w województwie. 

Po o$enie regionu i plany budowy nowych oraz przebudowy istniej'cych po 'cze# 
transportowych (Via Baltica, Via Carpatia, RailBaltica, lotnisko regionalne), daj' nadziej& na 
istotn' popraw& sytuacji w perspektywie najbli$szych 10 – 20 lat. 

2.4.2.Dost%pno#) terenów inwestycyjnych w regionie 

Dost&pno!) terenów inwestycyjnych jest wa$nym czynnikiem kszta tuj'cym atrakcyj-
no!) inwestycyjn' regionu, a tym samym wp ywaj'cym w znaczny sposób na rozwój prze-
mys u. Ze wzgl&du na du$e znaczenie inwestycji w sektor maszynowy dla rozwoju regionów, 
wynikaj'ce ze znacznych nak adów, wzrostu zatrudnienia, kreowania nowych firm kooperu-
j'cych, walka o inwestora staje si& coraz silniejsza. Samorz'dy podejmuj' coraz wi&ksze wy-
si ki finansowe i organizacyjne w celu zwi&kszenia swoich szans. Mówi si& ju$ wr&cz 
o „wojnie miejsc”105, której celem jest wzrost atrakcyjno!ci inwestycyjnej, rozumianej jako 
zespó  cech okre!lonego obszaru, sk aniaj'cych inwestorów do jego wyboru na lokalizacj& 
swojej dzia alno!ci gospodarczej.106 

Tereny inwestycyjne pod przemys  maszynowy powinny charakteryzowa) si& dobr' in-
frastruktur' komunikacyjn' (drogi i po 'czenia kolejowe), du$' powierzchni', dost&pno!ci' 
mediów o du$ych parametrach mocy i przesy u. 

Województwo podlaskie dysponuje ponad 100 terenami inwestycyjnymi, które s' w a-
sno!ci' samorz'dów 107. W!ród nich na szczególn' uwag& zas uguj' tereny: 
 specjalna strefa ekonomiczna (Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) znajdu-

j'ca si& w trzech miejscach na terenie województwa podlaskiego: Suwa kach, Grajewie 
i Bia ymstoku. 

 parki naukowo-technologiczne: tereny inwestycyjne Bia ostockiego Parku Naukowo – 
Technologicznego, Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwa kach 
Sp. z o.o. 

 parki przemys owe i inwestycyjne w Zambrowie, Czarnej Bia ostockiej, Kolnie, 
 liczne tereny w pobli$u przej!) granicznych, z bardzo dobrze rozwini&t' infrastruktur' 

w powiatach suwalskim, sokólskim, bielskim, hajnowskim i augustowskim. 
 inne tereny nowe lub adaptowane po zamkni&tych zak adach w Wysokiem Mazowiec-

kiem, Bielsku Podlaskim, "apach. 
W!ród oferty terenów inwestycyjnych w regionie dost&pne s' du$e powierzchnie, o wy-

sokim poziomie zurbanizowania (z dost&pem do infrastruktury technicznej: sieci elektroener-
getycznych, wodoci'gowych, kanalizacyjnych, teleinformatycznych, grzewczych, gazowych), 

                                                 
105 W. Jarczewski, Pozyskiwanie inwestorów do gmin, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 10.  
106 Analiza ekonomiczna potencja#u gospodarczego Polski Wschodniej 2010, [Dokument elektroniczny], Tryb 
dost&pu: http://www.paiz.gov.pl/polska_wschodnia, [Data wej!cia: 12-09- 2011]. 
107 Podlaskie Centrum Obs ugi Inwestora.[Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu: 
www.coi.wrotapodlasia.pl [Data wej!cia:12-09-2010]. 
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atrakcyjne lokalizacyjnie (w pobli$u dróg krajowych, stacji kolejowych i bocznic), z du$' 
przychylno!ci' w adz lokalnych dla biznesu. Samorz'dy ci'gle inwestuj' w tworzenie no-
wych terenów inwestycyjnych, poza o!rodkami du$ymi, które stale zabiegaj' o posiadanie 
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych (Bia ystok, "om$a, Suwa ki), planowane s' kolejne 
parki przemys owe i zbrojenie terenów w mniejszych gminach (Micha owo, Czy$ew, Bielsk 
Podlaski). 

Atrakcyjno!) inwestycyjna województwa podlaskiego jest generalnie niska na tle in-
nych obszarów kraju, region w wielu rankingach zajmuje ostatnie miejsce pod tym wzgl&dem 
w Polsce.108 Dostrzegalny jest jednak trwa y trend zwy$kowy, syntetyczny wska+nik atrak-
cyjno!ci ro!nie, region skraca dystans do innych, charakteryzuj'c si& wysok' dynamik' wzro-
stu atrakcyjno!ci – czo owe miejsce w!ród regionów w Polsce pod wzgl&dem dynamiki 
wska+nika atrakcyjno!ci wg definicji i bada# Instytutu Bada# nad Gospodark' Rynkow'. 

2.4.3. Poziom rozwoju infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej 

Przez poziom rozwoju infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej (Information 
and Communication Technologies – ICT) rozumiemy dost&p do niej, stan tej infrastruktury 
i stopie# jej wykorzystania przez przedsi&biorstwa i inne jednostki w regionie. Poziom rozwo-
ju ICT odgrywa du$' rol& w kreowaniu rozwoju gospodarczego.109  

Dost&p do tej infrastruktury jest jednym z elementów rozwoju przemys u: dost&p do 
szybkich  'czy internetowych, systemów serwerowych oraz bazodanowych, jest to bardzo 
wa$ne dla regionów o niskim potencjale rozwoju, które mog' upatrywa) swojej szansy 
w bran$ach wykorzystuj'cych lub opartych na ICT. 

 
Tabela 11. Stan i wykorzystanie ICT w regionie na tle danych krajowych 
 

Jednostka 
terytorialna 

wykorzys-
tuj&ce 

komputery 

wewn%t-
rzna 
sie) 

LAN 

Internet Intranet
strona 
www 

strona 
www – 
funkcje 

prezentacji 
katalogów, 
wyrobów, 
cenników 

zamówienia 
na produk-
ty poprzez 
sieci komp.  

zamówienia 
na produk-
ty poprzez 
sieci komp.

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 

% % % % % % % % 

Polska 92,6 56,4 90,1 28,2 57,4 42,0 8,7 16,7 
 ódzkie 91,2 53,6 89,0 26,0 56,4 40,0 8,8 13,2 
mazowieckie 93,9 60,2 92,7 33,2 65,6 47,6 11,5 21,6 
ma opolskie 90,7 57,9 87,3 26,9 60,3 45,8 7,9 14,8 
!l'skie 94,1 59,7 91,3 30,3 60,2 42,8 8,7 17,4 
lubelskie 93,1 51,5 90,4 24,2 49,7 34,0 3,7 17,3 
podkarpackie 93,9 55,0 90,7 24,4 53,4 42,6 6,4 15,8 
podlaskie 87,0 49,5 85,3 23,9 49,7 32,4 7,5 14,1 
!wi&tokrzyskie 86,9 51,3 84,7 28,8 49,2 36,6 9,0 15,2 

                                                 
108 Atrakcyjno%! inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009, red. M. Nowicki, Instytut Bada# nad 
Gospodark' Rynkow', Gda#sk 2009. 
109 Science, Technology and Industry: Scoreboard, OECD 2005. 
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Jednostka 
terytorialna 

wykorzys-
tuj&ce 

komputery 

wewn%t-
rzna 
sie) 

LAN 

Internet Intranet
strona 
www 

strona 
www – 
funkcje 

prezentacji 
katalogów, 
wyrobów, 
cenników 

zamówienia 
na produk-
ty poprzez 
sieci komp.  

zamówienia 
na produk-
ty poprzez 
sieci komp.

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 

% % % % % % % % 

lubuskie 89,2 54,6 86,7 24,2 45,5 34,5 5,2 19,6 
wielkopolskie 94,0 55,6 92,1 28,0 58,6 44,1 10,6 16,3 
zachodnio-
pomorskie 

92,5 54,3 89,7 22,5 53,0 34,3 5,4 13,7 

dolno!l'skie 92,0 58,6 89,5 31,2 57,9 43,5 8,7 20,7 
opolskie 95,6 51,6 89,9 24,6 52,6 42,0 4,1 12,1 
kujawsko-
pomorskie 

89,9 55,2 86,4 25,5 50,7 38,5 8,9 14,0 

pomorskie 96,4 58,3 93,2 29,6 59,2 42,0 10,0 12,6 
warmi#sko-
mazurskie 

87,8 43,3 85,8 24,0 44,8 33,4 5,5 14,0 

*ród o: Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 

 
 
Wska+niki stanu ICT i wykorzystania infrastruktury w regionie nale$y rozpatrywa) 

w relacji do innych, zw aszcza s'siednich województw, postrzegaj'c je jako g ównych konku-
rentów w rozwoju przemys u i pozyskiwaniu inwestorów. W tabeli 11 przedstawiono podsta-
wowe wska+niki dotycz'ce stanu i wykorzystania ICT przez przedsi&biorstwa w wojewódz-
twie podlaskim, na tle innych regionów. 

Poziom rozwoju ICT w regionie jest jednym z najni$szych w kraju. Pod wzgl&dem 
udzia u procentowego firm wykorzystuj'cych komputery oraz posiadaj'cych wewn&trzna sie) 
LAN region zajmuje przedostatnie miejsce w kraju, z du$ym dystansem do !redniej w Polsce. 

Dost&p do Internetu posiada 85,3% firm (oko o 54% –  'cze szerokopasmowe), s abszy 
wynik odnotowuje tylko województwo !wi&tokrzyskie. Intranet posiada 23,9% firm, gorzej 
jest tylko w województwie zachodniopomorskim. 

Stron& internetow' posiada prawie po owa firm w regionie, co pozwala klasyfikowa) 
województwo pod tym wzgl&dem na 13 pozycji. Do bardziej zawansowanych funkcji strony 
takich jak prezentacje katalogów, wyrobów, cenników przekona o si& tylko 32,4% podlaskich 
przedsi&biorców, co wskazuje na ostatnie miejsce w kraju. O wiele lepiej na tle kraju wypada-
j' regionalne firmy w zakresie sk adania i otrzymywania zamówie# na towary i materia y 
poprzez sieci komputerowe (przez stron& internetow', systemy typu EDI lub inne !rodki elek-
tronicznej wymiany danych z wyj'tkiem zamówie# otrzymywanych poczt' elektroniczn'). 
Pod wzgl&dem tych czynników region jest klasyfikowany tylko nieco poni$ej !redniej krajowej. 

W województwie podlaskim, w!ród firm zatrudniaj'cych powy$ej 9 pracowników, 
8,7% podsiada systemy ERP (system informatyczny do planowania zasobów przedsi&bior-
stwa), a 16,2% systemy CRM (oprogramowanie do zarz'dzania informacjami o klientach 
zapewniaj'ce dost&p do nich innym komórkom przedsi&biorstwa). 
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W zwi'zku z realizacj' projektu budowy „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej” 
w województwie podlaskim planowana jest budowa 1 882 km sieci szerokopasmowej, w tym 
8 w&z ów szkieletowych i ponad 170 punktów dystrybucyjnych. Projekt, którego realizacja 
jest aktualnie daleko zaawansowana w porównaniu z podobnymi w kraju i daje nadziej& na 
znaczn' popraw& infrastruktury w tym zakresie. 

2.4.4.Poziom rozwoju przemys"u bazuj&cego na zaawansowanych technologiach 

Poziom rozwoju przemys u bazuj'cego na zaawansowanych technologiach w woje-
wództwie mo$e by) oceniony poprzez porównanie szeregu wska+ników dotycz'cych bada# 
i rozwoju oraz innowacyjno!ci w uk adzie regionalnym. 

Liczba bada# przemys owych realizowanych w celu opracowywania nowych produk-
tów lub procesów i liczba prowadzonych prac rozwojowych s' istotnym czynnikiem determi-
nuj'cym poziom rozwoju przemys u w i kszta tuj'cym konkurencyjno!) gospodarki regionalnej. 

Wydatki na dzia alno!) badawczo-rozwojow' w regionie podlaskim wynios y: 
 w roku 2007 – 55,4 mln z otych (w sektorze przedsi&biorstw 8,2 mln), co stanowi o 

0,83% wydatków krajowych (w sektorze przedsi&biorstw 0,4%) i klasyfikowa o woje-
wództwo na 11 (14) miejscu w kraju. 

 w roku 2008 – 74,7 mln z  (w sektorze przedsi&biorstw 24 mln), co stanowi o 0,97% 
wydatków krajowych (w sektorze przedsi&biorstw 0,97%) i klasyfikowa o wojewódz-
two na 14 (11) miejscu w kraju. 

 w roku 2009 – 66,2 mln z  (w sektorze przedsi&biorstw 15,2 mln), co stanowi o 0,73% 
wydatków krajowych (w sektorze przedsi&biorstw 0,59%) i klasyfikowa o wojewódz-
two na 15 miejscu w kraju.110 
Prawie 100% wydatków przedsi&biorstw na B+R stanowi' wydatki wewn&trzne. Naj-

wi&ksze wydatki w regionie ponoszone s' w dziedzinie nauk in$ynieryjnych i technicznych. 
Wi&kszo!) wydatków na B+R w regionie realizowanych jest przez uczelnie wy$sze. W relacji 
do PKB procent wydatków na B+R wynosi 0,20%, co sytuuje województwo na 13 miejscu 
w kraju i jest dalekie od za o$e# unijnych (3,0%), a tak$e od !redniej krajowej (0,57%).111 

Nak ady na dzia alno!) innowacyjn' w przedsi&biorstwach przemys owych w regionie, 
wynios y w roku 2009 290 mln (w roku 2008 – 455 mln z otych), co stanowi o 1,28% (w ro-
ku 2008 – 1,8%) wydatków krajowych. Najwi&ksze !rodki w roku 2009 przeznaczono na ma-
szyny i urz'dzenia – ponad 70% wszystkich wydatków na dzia alno!) innowacyjn', co sta-
nowi o 1,47% wydatków krajowych. Pod wzgl&dem wszystkich wymienionych wska+ników 
region zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju.112 

Spada procentowy udzia  przedsi&biorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsi&-
biorstw przemys owych w regionie. W roku 2008 udzia  firm innowacyjnych wyniós  25%, 
w 2009 – 19%, w 2010 – 17%. Najwi&kszy spadek odnotowano w firmach ma ych, w du$ych 
i !rednich odsetek innowacyjnych utrzymuje si& na sta ym wysokim poziomie: w!ród firm 
zatrudniaj'cych od 50 do 249 pracowników wynosi 29%, w!ród du$ych firm – ok. 70%.  
Odsetek firm innowacyjnych w!ród du$ych firm jest najwi&kszy w kraju. W!ród du$ych firm 

                                                 
110 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
111 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
112 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
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przewa$aj' podmioty wprowadzaj'cymi innowacje produktowe na poziomie przedsi&biorstwa 
– 58% oraz na poziomie rynku – ponad 41%, tak$e innowacje procesowe – ok. 58% (wszyst-
kie najwy$sze wyniki w kraju). 

Udzia  przychodów netto ze sprzeda$y produktów innowacyjnych w przychodach netto 
ogó em ze sprzeda$y jest najwy$szy w!ród du$ych firm, wynosi 6,23% (2010 rok) i sytuuje 
region na 10 pozycji w kraju. Zauwa$alny jest du$y spadek w stosunku do lat ubieg ych (2009 
rok – ok. 13%). 

Udzia  przychodów netto ze sprzeda$y produktów innowacyjnych dla rynku w przy-
chodach netto ze sprzeda$y jest tak$e najwy$szy w!ród du$ych firm, wynosi 3,29% (2010 
rok) i sytuuje region na 8 pozycji w kraju. Udzia  przychodów netto ze sprzeda$y produktów 
innowacyjnych dla rynku na eksport w przychodach netto ze sprzeda$y jest tak$e najwy$szy 
w!ród du$ych firm, wynosi 1,14% (2010 rok) i sytuuje region na 9 pozycji w kraju.113 

Liczba przedsi&biorstw, które posiada y !rodki automatyzacji produkcji wynosi a 167 
w roku 2010, co by o najs abszym wynikiem w Polsce w!ród województw (2,1% wszystkich 
firm w Polsce). Automatyczne linie produkcyjne posiada o 257 firm (1,5% wszystkich firm 
w Polsce), linie produkcyjne sterowane komputerem posiada o 369 firm (2,5% wszystkich 
firm w Polsce), centra obróbkowe sterowane komputerem posiada o 175 firm (1,7% wszyst-
kich firm w Polsce), obrabiarki laserowe sterowane numerycznie posiada o 31 firm (1,8% 
wszystkich firm w Polsce), roboty i manipulatory przemys owe posiada o 180 firm (2,1% 
wszystkich firm w Polsce), roboty przemys owe posiada o 148 firm (2,7% wszystkich firm 
w Polsce).114 

2.4.5. Dost%p do nowoczesnych technologii, wyników bada', licencji 

Dost&p do nowoczesnych technologii wyników bada#, licencji okre!la mo$liwo!ci po-
zyskania najnowszych i zaawansowanych technologii przez podmioty gospodarcze z regionu 
w dowolnej formie: bada# wewn&trznych, wspólnych przedsi&wzi&) biznesowych, zakupu, 
licencjonowania. 

W!ród +róde  transferu technologii wyró$niamy: pozyskanie dost&pnej wiedzy, we-
wn&trzne badania i rozwój, wewn&trzne badania i rozwój oraz kontakty zewn&trzne, odwrotna 
in$ynieria, tajne przej&cie z wewn&trznymi B. i R., tajne przej&cie, transfer i absorpcja techno-
logii, kontraktowe B. i R., partnerstwa strategiczne, licencje, zakupy, joint ventures i sojusze, 
przej&cie firmy wraz z technologi'.115 

Ze wzgl&du na relatywnie niski poziom technologiczny firm krajowych oraz niski po-
ziom innowacyjno!ci kraju regionu, dost&p do nowoczesnych zewn&trznych form transferu 
technologii jest kluczow' determinant' szans rozwojowych rodzimego przemys u oraz roz-
woju gospodarczego regionu. 

Poziom kapita owy wi&kszo!ci firm podlaskich nie pozwala na szerokie zastosowanie 
niektórych zewn&trznych +róde  transferu technologii, takich jak: przej&cia, wspólne sojusze 
z du$ymi graczami na !wiecie. Niektóre metody pozyskania technologii napotykaj' tak$e 
trudno!ci formalno-prawne i mentalne. Najkorzystniejsze dla du$ych firm wydaje si& rozwój 

                                                 
113 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
114 Baza Danych Lokalnych, dane na rok 2010, GUS, 2011. 
115 UNIDO, ICS, Zarz"dzanie technologii”, modu  3: Pozyskanie technologii. 
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w asnych laboratoriów lub zakup gotowych patentów i licencji, sta e podpatrywanie baz da-
nych i rozwi'za# rynkowych. 

W dobie globalizacji, udost&pniania naukowych baz danych, informacji patentowych 
pozyskanie informacji o nowinkach technologicznych nie stanowi du$ego problemu. W kraju 
powstaj' liczne o!rodki wsparcia transferu technologii, wspó pracuj'ce w sieciach naukowo-
biznesowych z podmiotami z ca ego !wiata. W Polsce funkcjonuje aktualnie 45 parków nau-
kowo-technologicznych, 48 centrów transferu technologii i 18 inkubatorów technologicz-
nych.116 

2.4.6. Tempo post%pu technologicznego 

Post&p technologiczny uwa$any jest za g ówny czynnik rozwoju gospodarczego. Na po-
trzeby analizy rozumiemy go jako proces zmian rozwojowych techniki wyra$aj'cy si& przez 
wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urz'dze#, narz&dzi 
i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniej'cych zaso-
bów.117 

W historii post&pu technicznego mo$na wyró$ni) charakterystyczne okresy rozwojowe, 
tzw. fale post&pu technologicznego. Charakteryzuj' si& one jedn' wa$n' prawid owo!ci' – s' 
coraz krótsze. Pierwsza fala post&pu technologicznego w której dominowa y pozyskiwanej 
energii z wody, w ókiennictwo, datowana od ok. 1780 roku trwa a 60 lat, czwarta fala w któ-
rej dominowa  przemys  przetwórstwa ropy naftowej, elektroniczny i lotniczy, trwa a 40 lat, 
aktualna fala oparta o technologie ICT – 30 lat (do ok. 2020 roku). To przyspieszenie tempa 
zmian ma odzwierciedlenie w stale rosn'cej szybko!ci pojawiaj'cych si& nowych wynalaz-
ków, liczby patentów, innowacji. 

Post&p technologiczny determinuje wzrost poda$y i ró$norodno!) nowych i unowocze-
!nionych wyrobów, modernizowane s' procesy i moce produkcyjne, dokonuj' si& zmiany 
w systemach produkcji. Wspó istniej' systemy masowej produkcji i elastycznej specjalizacji. 
Post&p innowacyjnych rozwi'za# w zakresie technologii informacyjnych umo$liwia progra-
mowanie maszyn i urz'dze# daj'c mo$liwo!) szybkiego przestawiania si& na inne parametry, 
wytwarzania produktów w szerokim asortymencie i lepiej dostosowanych do potrzeb konsu-
mentów. Zastosowanie oprogramowania i zautomatyzowanych rozwi'za# skutkuje wzrostem 
automatyzacji i robotyzacji procesów, zwi&kszeniem intensywno!ci i wydajno!ci pracy urz'-
dze# produkcyjnych, umo$liwia to zmniejszenie skali produkcji oraz wzrost ró$norodno!ci 
produktów, pozostawiaj'c produkcj& stale efektywn' ekonomicznie.118,119 

W krótkim okresie czasu (do 5 lat) nie przewiduje si& fundamentalnych zmian techno-
logicznych w systemach produkcyjnych maszyn i urz'dze#,  odzi lub statków. Mo$na do-
strzec jednak sta e trendy zwi'zane z funkcjonalno!ci' i parametrami produkowanych urz'-
dze#: 
 wzrost uniwersalno!ci maszyn i urz'dze# rolniczych, 
                                                 
116 Baza PARP, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.pi.gov.pl/ [Data wej!cia:20-09-2011]. 
117 M. Wo+niak, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie, Kraków 2004.  
118 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce %wiatowej, PWN, 
Warszawa 1998. 
119 D. "apuszek, Rola post pu technicznego w procesie globalizacji, POU, [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dost&pu http:// www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_globlap&nr=6&p=/ [Data wej!cia:21-09-2011]. 
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 wzrost mocy maszyn i urz'dze#, 
 wzrost wydajno!ci roboczej, 
 wzrost zwrotno!ci maszyn rolniczych, 
 wzrost znaczenia nawigacji GPS jako wyposa$enia, 
 wzrost precyzji maszyn i urz'dze#, 
 wzrost automatyzacji realizowanych funkcji przez maszyny i urz'dzenia, 
 wzrost integracji elektronicznych urz'dze# kontrolnych – samoregulacja maszyn i urz'-

dze# w trakcie pracy, 
 wzrost stopnia elastyczno!ci produkcji (produkcja jednostek nietypowych, oryginal-

nych), 
 wzrost komfortu u$ytkowania i estetyki maszyn, urz'dze# i pojazdów, 
 spadek zu$ycia paliwa i energii, 
 wzrost znaczenia materia ów ekologicznych w produkcji, 
 wzrost udzia u elektroniki w rozwi'zaniach stosowanych w maszynach i urz'dzeniach 

rolniczych, 
 wzrost widoczno!ci operatora w u$ytkowanych maszynach, 
 wzrost liczby dodatkowego wyposa$enia do maszyn i urz'dze#, 
 wzrost bezpiecze#stwa u$ytkowania, 
 wzrost liczby zabiegów rolniczych realizowanych przez mniejsz' liczb& przejazdów, 
 rozszerzanie asortymentu w celu dopasowania pojazdu do potrzeb u$ytkownika. 
 

2.5.  Czynniki ekologiczne 

2.5.1. Aktywno#) organizacji ekologicznych 

Organizacje aktywne w dziedzinie ochrony !rodowiska najcz&!ciej zajmuj' si& szeroko 
rozumian' edukacj' ekologiczn' i promocj' idei zrównowa$onego rozwoju. Na rzecz ochrony 
!rodowiska przyrodniczego, lasów, rezerwatów przyrody, parków narodowych, ogrodów 
miejskich dzia a 37% (4% wszystkich). Nieco mniej (27%, 3% wszystkich) koncentruje si& na 
ochronie zasobów naturalnych, takich jak woda czy powietrze. „Redukcja i kontrola zanie-
czyszcze# oraz recykling” to obszar prac 17% organizacji podejmuj'cych jakiekolwiek dzia-
 ania w dziedzinie ochrony !rodowiska (2% wszystkich), tyle samo zajmuje si& ochron' 
i opiek' nad zwierz&tami(w tym us ugami weterynaryjnymi). Ponad jedna trzecia (37%) orga-
nizacji zajmuj'cych si& ochron' !rodowiska podejmuje inne dzia ania tego typu.120 

W 2006 i 2007 roku media bardzo szczegó owo relacjonowa y akcj& „Ratujmy dolin& 
Rospudy”, w któr' w 'czy o si& wiele organizacji proekologicznych. Akcja ta zyska a pot&$-
ny odzew spo eczny (kilkadziesi't tysi&cy podpisów pod apelem do prezydenta) i dzi&ki zaa-
larmowaniu Komisji Europejskiej doprowadzi a do wstrzymania budowy autostrady na tere-
nie doliny. Podobnych akcji w ca ej Polsce odbywa si& wiele (blokowanie budowy dróg, lot-
niska, nadrzecznych wa ów czy starania Polski o okres przej!ciowy w realizacji unijnej poli-
tyki klimatycznej itd.), niestety, na ogó  dzia ania organizacji ekologicznych nie ciesz' si& 
szerokim poparciem spo ecznym. W opinii spo ecznej cz&sto, takie dzia ania okre!la si& mia-

                                                 
120 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/ podsta-
wowefakty_2010.pdf, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
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nem ekoterroryzmu (czyli niezgodne z prawem, radykalne metody wywierania presji przez 
obro#ców przyrody/ekologów na rz'dy i przemys owców w celu uzyskania konkretnych ce-
lów. Do metod cz&sto stosowanych przez ekoterrorystów mo$na zaliczy): niszczenie maszyn, 
wypuszczanie zwierz't eksperymentalnych, podk adanie  adunków prezesom koncernów bio-
technologicznych, wysadzanie laboratoriów, przesy anie pogró$ek osobom prowadz'cym 
badania naukowe z wykorzystaniem zwierz't itp.), co jeszcze bardziej nasila negatywne sko-
jarzenia. 

Wed ug sonda$u, którego wyniki publikuje Newsweek (nr 48/2009, 29.11.2009) Polacy 
maj' bardzo dobr' opini& na temat dzia aczy ekologicznych. Dla 66,3% badanych Polaków 
ekolog to „po$yteczny spo ecznik”, tylko 24,6% zgadza si&, $e mo$na go okre!li) mianem 
„nieszkodliwego wariata” Sonda$ pokazuje te$, $e dzia aczom ekologicznym uda o si& prze-
kona) wielu Polaków do g oszonych przez siebie pogl'dów. 65,4% badanych uwa$a, $e nale-
$y wprowadzi) przymus segregowania !mieci (22,7% jest temu przeciwnych); 74,5% uwa$a, 
$e globalne ocieplenie to realny problem (15,5% nie zgadza si& z t' opini'). 57,4% wierzy, $e 
ich zachowania proekologiczne ratuj' planet& (23,5% nie wierzy). 

2.5.2. Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 

Sie) Natura 2000 jest wa$nym instrumentem polityki ekologicznej Unii Europejskiej 
w zakresie ochrony, przywracania i poprawy funkcjonowania ekosystemów, siedlisk przyrod-
niczych, dzikiej flory i fauny121. Celem sieci Natura 2000 zgodnie z zapisami traktatu jest 
d'$enie do zapewnienia ró$norodno!ci biologicznej i zasobów genetycznych na terytoriów 
UE122. Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 w Polsce przedstawiono na rysunkach 3 i 4. 
Obszary Natura 2000 charakteryzuj' si& du$ymi wymogami w zakresie oddzia ywania na 
!rodowisko, dlatego te$ przed realizacj' dzia alno!ci gospodarczej, nale$y podda) si& proce-
durze Ocen oddzia ywania na !rodowisko planów i przedsi&wzi&)123. Powoduje to, $e wyd u-
$a si& proces inwestycyjny w zakresie uzyskania niezb&dnych wymogów, co te$ podnosi 
koszty inwestycji. 

 
  

                                                 
121 B. Pawlu!kiewicz, K. Piekut, Zarz'dzanie obszarami Natura 2000 na terenach rolniczych, w: Zrównowa$ony 

rozwój obszarów przyrodniczo cennych, Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo 

cennych, (red.) Poskrobko T., Wy$sza Szko a Ekonomiczna, Bia ystok, 2011. 
122 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992), art.2.  
123 Ustawa z dnia 3 pa+dziernika 2008 r. o udost&pnieniu informacji o !rodowisku i jego ochronie, udziale spo e-
cze#stwa w ochronie !rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na !rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227).  



Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ%DZE( 

60 

Rysunek 3. Ostoje Siedliskowe w Polsce – Natura 2000 

 
*ród o: Klub Przyrodników. 
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Rysunek 4. Ostoje Ptasie w Polsce – Natura 2000 

 
*ród o: Klub Przyrodników. 

 
Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 wp ywa bezpo!rednio poprzez ograniczone 

mo$liwo!ci lokalizowania przysz ych inwestycji w postaci np. hal produkcyjnych oraz po-
!rednie w postaci utrudnie# zwi'zanych z realizacj' inwestycji infrastrukturalnych: budow' 
nowych sieci dróg, lotnisk jak i rozbudow' obecnej infrastruktury drogowej, np. obwodnicy 
Augustowa. W bliskim s'siedztwie do obszarów Natura 2000 zlokalizowane s' przedsi&bior-
stwa z powiatów hajnowski, grajewski, augustowski. Przyk adem przedsi&biorstwa, które 
posiada tereny znajduj'ce si& w bliskim s'siedztwie z Natur' 2000 jest Pronar z Narwi. Spe-
cyfikacja obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim, z uwzgl&dnieniem nazw i wiel-
ko!ci zosta a zawarta w tabelach 12 i 13. 
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Obszary wyznaczone do sieci NATURA 2000 w województwie podlaskim 

Tabela 12. Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) 

Kod Nazwa Powierzchnia (ha) 

PLC200003 Bagienna Dolina Narwi 7 649 

PLB200006 Ostoja Biebrza#ska 149 929 

PLB140001 Dolina Dolnego Bugu 74 310 

PLB140014 Dolina Dolnej Narwi 25 907 

PLB200007 Dolina Górnej Narwi 20 307 

PLB200004 Prze omowa Dolina Narwi 5 806 

PLB200002 Puszcza Augustowska 134 378 

PLC200004 Puszcza Bia owieska 63 148 

PLB200003 Puszcza Knyszy#ska 136 145 

PLB280008 Puszcza Piska 172 802 

  Razem 790 381 
*ród o: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&puhttp://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/ochrona_ 
przyrody/natura2000/, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
 
Tabela 13. Specjalne Obszary Ochrony (SOO) 
 

Kod Nazwa Powierzchnia (ha) 

PLH200008 Dolina Biebrzy 121 003 

PLH140011 Ostoja Nadbu$a#ska 46 037 

PLH200010 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi 20 307 

PLH200002 Narwia#skie Bagna 6 823 

PLC200003 Prze omowa Dolina Narwi 7 649 

PLH200001 Jeleniewo 1 

PLC200004 Puszcza Bia owieska 63 148 

PLH200014 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 117 

PLH200003 Ostoja Suwalska 6 350 

PLH200004 Ostoja Wigierska 15 076 

  Razem 286 511 
*ród o: [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/ochrona_ 
przyrody/natura2000, [Data wej!cia 20-10-2011]. 
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3. Analiza si" konkurencji w sektorze 

3.1. Charakterystyka sektora 

Przemys  maszynowy w województwie podlaskim jest w du$ej mierze zdeterminowany 
tradycj' silnie rozwini&tych przemys ów w regionie: spo$ywczego i rolniczego oraz uwarun-
kowa# geograficzno-przyrodniczych (budowa statków i  odzi), a tak$e zapotrzebowaniem 
budownictwa na maszyny i urz'dzenia. 

W sektorze dominuj' przedsi&biorstwa zajmuj'ce si& produkcj' maszyn i urz'dze# dla 
przemys u rolniczego, produkcj' ci'gników rolniczych, kombajnów, innych maszyn dla rol-
nictwa: kosiarek (m.in. rotacyjnych dwu- i czterob&bnowych, dyskowych, bijakowych, wy-
si&gnikowych), maszyn do zielonki, przetrz'saczy, rozrzutników, zgrabiarek, siewników, wo-
zów paszowych, pras beluj'cych,  adowaczy, maszyn komunalnych: ci'gniki, posypywarki, 
p ugi !nie$ne, zamiatarki, od!nie$arki,  odzi: motorowych i $aglowych, maszyn dla przemys u 
budowlanego: mieszalniki b&bnowych, betoniarki, taczki, stojaki budowlane, pilarki tarczo-
we, !ciski budowlane i inne. 

Do najwi&kszych firm analizowanego sektora nale$': 
 Pronar Sp z o.o. z Narwi, najwi&kszy na Podlasiu i jeden z najwi&kszych w Polsce pro-

ducentów maszyn rolniczych, zatrudniaj'cy ok. 1,4 tys. pracowników, 
 SaMASZ Sp. z o.o. producentów maszyn rolniczych, zatrudniaj'cy ok. 320 pracowni-

ków, 
 Metal-Fach Sp. z o.o. producent maszyn rolniczych, zatrudniaj'cy ok. 480 pracowni-

ków, 
 Promotech Sp. z o.o, producent m.in. maszyn do automatyzacji spawania, zatrudniaj'cy 

ok. 200 pracowników, 
 AC S.A. wiod'cy w Polsce producent samochodowych systemów LPG/CNG, producent 

zatrudniaj'ca ok. 350. pracowników, 
 Bison –Bial S.A.– !wiatowy producent oprzyrz'dowania technologicznego do obrabia-

rek skrawaj'cych – zatrudnienie ok. 300 pracowników, 
 Mazurskie Przedsi&biorstwo Produkcyjno-Budowlane J.W. ,LEPSK, producent  odzi 

motorowych i $aglowych, zatrudniaj'cy ok. 500 pracowników. 
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Rysunek 5. Umiejscowienie producentów maszyn i urz&dze' rolniczych w województwie podla-
skim 

 
*ród o: opracowanie w asne 

 
Niniejsza analiza obejmuje sektor producentów maszyn i urz'dze#, w tym maszyn rol-

niczych oraz producentów statków i  odzi, w województwie podlaskim. Przedmiot analizy 
obejmuje zatem nast&puj'ce dzia y wg PKD: 
 28 Produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w szczególno-

!ci grupowanie 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i le!nictwa, 
 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy 'czeniem motocykli, 
 30 Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego (w tym w szczególno!ci 30.1 Produk-

cja statków i  odzi). 
Liczb& podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON wed ug wymienionych grup 

PKD w podziale ze wzgl&du na liczb& pracuj'cych prezentuje tabela 14. W województwie 
dominuj' podmioty ma e zatrudniaj'ce do 9 osób. Nale$y jednak nadmieni), $e wed ug da-
nych PARPu szacowana liczba aktywnych podmiotów, zw aszcza w sektorze MSP jest 
znacznie mniejsza i wynosi oko o po owy wszystkich podmiotów.124 Zgodnie z przeprowa-

                                                 
124 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost&pu http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/9296.pdf, [Data wej!cia 
20-10-2011]. 
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dzonymi w ramach niniejszego projektu badaniami zjawisko to dotyczy g ównie firm ma ych 
i jest znacznie wi&ksze ni$ wynika to z szacunków PARPu. Wed ug przeprowadzonych bada# 
w grupie ma ych firm tylko oko o 40% prowadzi dzia alno!), z tych jednostek niespe na po-
 owa faktycznie realizuje produkcj& w analizowanych dzia ach PKD i jako firmy aktywne 
mog y by) przedmiotem bada#. 
 
Tabela 14. Liczba podmiotów wg PKD w latach 2009-2010 wg stanu na koniec roku 
 

Wyszczególnienie Ogó"em 
Ma"e (do 
9 osób) 

(rednie  
(10-49 osób) 

Du$e (powy$ej 
49 osób) 

Rok 2009 

28 Produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

125 99 11 15 

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa  30 23 2 5 
29 Produkcja pojazdów samochodowych,  
przyczep i naczep, z wy 'czeniem motocykli 

39 32 4 3 

30 Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 42 37 1 4 

Rok 2010 

28 Produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

130 105 11 14 

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa  31 22 3 6 

29 Produkcja pojazdów samochodowych,  
przyczep i naczep, z wy 'czeniem motocykli 

48 39 6 3 

30 Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 50 45 1 4 
*ród o: dane z rejestru REGON, Urz'd Statystyczny w Bia ymstoku. 
 
Tabela 15. Produkcja sprzedana przemys"u w latach 2005-2009 [mln z"] ceny bie$&ce 
 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Polska 687 810,1 775 521,5  873 470,7 918 281,9  896 379,8 
Podlaskie  12 239,5  13 025,2  15 841,0  15 619,5   16 315,3 
Produkcja maszyn i urz'dze# 599,9 708,0  935,7  766,3   603,5 
Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep 

 11,6 23,6  35,1  28,0  134,5 

Produkcja pozosta ego sprz&tu  
transportowego 

 141,4  135,5  142,6  125,4   88,2 

Udzia" produkcji sprzedanej w ca"o#ci produkcji sprzedanej przemys"u w województwie 

Produkcja maszyn i urz'dze# 4,90% 5,44% 5,91% 4,91% 3,70% 
Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep 

0,10% 0,18% 0,22% 0,18% 0,82% 

Produkcja pozosta ego sprz&tu  
transportowego 

1,16% 1,04% 0,90% 0,80% 0,54% 

*ród o: Rocznik Statystyczny Przemys#u, GUS, Warszawa 2010; Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskie-
go II kwarta# 2011, Urz'd Statystyczny w Bia ymstoku, Bia ystok 2011. 

 
Najwy$sz' warto!ci' produkcji sprzedanej z analizowanych podsektorów w wojewódz-

twie, charakteryzuje si& dzia  produkcji maszyn i urz'dze#, którego udzia  w ca o!ci warto!ci 
sprzedanej przemys u regionu w latach 2005-2009 waha  si& w przedziale 3,7%-5,9%. Udzia  
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warto!ci produkcji sprzedanej w dziale pozosta ego sprz&tu transportowego jest znacznie 
mniejszy i waha si& w przedziale od 0,54% do 1,16%. W dziale produkcji pojazdów samo-
chodowych, przyczep i naczep wyst&puj' bardzo du$e wahania warto!ci produkcji sprzedanej 
w analizowanym okresie. Zauwa$alny by  sta y wzrost produkcji sprzedanej przemys u do 
roku 2007 i spadek w latach kolejnych. Zjawisko to jest zdeterminowane ogólno!wiatowym 
kryzysem ekonomicznym. 

Od roku 2010 zanotowano wzrost warto!ci sprzedanej w produkcji maszyn i urz'dze# 
oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Warto!) sprzedana przemys u w tych 
dzia ach ro!nie, osi'gaj'c ju$ w po owie roku 2011 oko o 60-70% warto!ci z roku poprzed-
niego. Warto!) sprzedana produkcji pozosta ego sprz&tu transportowego, gdzie kluczowy 
udzia  ma produkcja statków i  odzi, zmniejszy a si& tak$e w roku 2010. Dane z roku 2011 
wskazuj' jednak, mimo sezonowo!ci sprzeda$y w tym segmencie, na prawdopodobny wzrost 
w porównaniu z rokiem poprzednim (tabela 16). 
 
Tabela 16. Produkcja sprzedana przemys"u w roku 2010 i 2011 
 

Produkcja sprzedana przemys"u [mln z"] ceny bie$&ce 2010 II kw. 2011 

Produkcja maszyn i urz'dze# 680,3 449,8 

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 163,6 111,3 
Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 83,5 62,8 
*ród o: Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta# 2011, Urz'd Statystyczny w Bia ymstoku, 
Bia ystok 2011. 
 

Wed ug najnowszych danych z sierpnia 2011 roku125 najwy$sze w stosunku do po-
przedniego roku (w odniesieniu do sierpnia 2010) przychody ze sprzeda$y wyrobów i us ug 
(w cenach sta ych) osi'gni&to w produkcji maszyn i urz'dze# (wzrost o 41,5%). Produkcja 
maszyn i urz'dze# mia a czwarty co do wielko!ci udzia  w sprzeda$y w województwie 
(4,5%). 

Analiza warto!ci produkcji sprzedanej przemys u w województwie podlaskim wskazuje 
na fakt, $e ponad 80% tej wielko!ci jest rezultatem dzia ania firm zatrudniaj'cych powy$ej 
49 pracowników, a udzia  mikroprzedsi&biorstw w warto!ci sprzedanej, wynosi tylko niespe -
na 8% (rok 2009). Sektor maszynowy kszta tuj' zatem g ównie firmy du$e, jest to zgodne 
z spostrze$eniami ze wst&pnych bada# sektora, z których wynika $e oko o 60% firm zatrud-
niaj'cych 9 i mniej pracowników, to podmioty w ogóle niedzia aj'ce, a oko o po owa z nich 
co prawda jest obecna na rynku, ale prowadzi dzia alno!) szcz'tkow' lub nie prowadzi pro-
dukcji. Analiza danych wskazuje na sta y od 2005 roku wzrost udzia u produkcji sprzedanej 
du$ych firm w produkcji sprzedanej przemys u ogó em w województwie, kosztem jednostek 
najmniejszych (tabela 17). 
 
  

                                                 
125 Komunikat o sytuacji spo eczno-ekonomicznej województwa podlaskiego nr 8/2011, GUS Bia ystok. 
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Tabela 17. Produkcja sprzedana przemys"u wed"ug klas wielko#ci podmiotów gospo-
darczych 
 

 Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

ogó em 12 239,5 13 025,2 15 841,0 15 619,5 16 315,3

udzia  w przemy!le województwa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9 i mniej 1 193,6 1 277,9 1 396,2 1 449,2 1 265,0

udzia  w przemy!le województwa 9,8% 9,8% 8,8% 9,3% 7,8%

10-49 1509,3 1 680,8 1 599,8 1719,4 1 845,2

udzia  w przemy!le województwa 12,3% 12,9% 10,1% 11,0% 11,3%

50 i wi&cej 9 536,6 10 066,5 12 845,0 12 450,9 13 205,1

udzia  w przemy!le województwa 77,9% 77,3% 81,1% 79,7% 80,9%
*ród o: opracowanie w asne na podstawie Rocznik Statystyczny Przemys#u, GUS 2010; Rocznik Statystyczny 
Województwa Podlaskiego 2010, Baza Danych Lokalnych GUS 2011. 
 

Przeci&tne zatrudnienie w 2009 roku w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) w wo-
jewództwie wynios o ponad 47 tysi&cy osób. Udzia  liczby zatrudnionych w przetwórstwie 
przemys owym w ca kowitej liczbie zatrudnionych w regionie wyniós  oko o 22,5% i by  nie-
co ni$szy od !redniej dla kraju wynosz'cej oko o 24,5%. W!ród badanych dzia ów gospodar-
ki województwa najwi&cej zatrudnionych jest w produkcji maszyn i urz'dze# – ponad 4 ty-
si'ce osób, co stanowi oko o 9% wszystkich zatrudnionych w województwie, w przetwór-
stwie przemys owym. Pozosta e badane podsektory wg danych z ostatnich lat utrzymuj' zbli-
$on' wielko!) zatrudnienia na poziomie ok. 900 osób (Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wy 'czeniem motocykli) oraz ok. 800 osób (Produkcja pozosta ego 
sprz&tu transportowego). Ogó em w obszarze badanym zatrudnienie kszta tuje si& na pozio-
mie ok. 6 tysi&cy osób. 
 
Tabela 18. Przeci%tne zatrudnienie w przemy#le w latach 2005-2009 
 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogó em w Polsce 8 786 712 8 965 869 9 387 718 9 850 748 9 768 013 
ogó em w Polsce w przemy!le 2 619 171 2 673 642 2 798 367 2 890 717 2 725 353 
ogó em w Polsce w przetwórstwie prze-
mys owym (sekcja C) 

2 162 899 2 225 034 2 350 830 2 431 031 2 261 651 

Ogó em w województwie 203 185 205 473 213 375 221 611 212 193 
ogó em w przemy!le w województwie 52 411 53 061 56 220 57 939 53 954 
w tym w przetwórstwie przemys owym 
(sekcja C) w województwie 

46 143 46 693 49 548 51 019 47 143 

*ród o: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2010, Baza Danych Lokalnych, GUS 2011. 

 
Przeci&tne zatrudnienie w analizowanych podsektorach wg PKD, w latach 2009-2010, 

przedstawiono w tabeli 19. Podobnie jak w przypadku analizy warto!ci sprzedanej przemys u, 
na wielko!) zatrudnienia mia  wp yw kryzys ekonomiczny. Spadek zatrudnienia (od roku 
2009) zauwa$alny jest z pewnym przesuni&ciem czasowym w stosunku do spadków sprzeda-
$y (od roku 2007-2008). Pocz'wszy od 2010 roku zatrudnienie ro!nie osi'gaj'c w po owie 
2011 roku poziom porównywalny z okresem sprzed kryzysu. Przewiduje si&, $e przeci&tne 
zatrudnienie na koniec 2011 roku b&dzie nieco mniejsze ni$ odnotowano w II kwartale 2011 
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ze wzgl&du na sezonowo!) sprzeda$y. Planowane do osi'gni&cia warto!ci sprzeda$y b&d' 
prawdopodobnie wy$sze ni$ w roku 2010. 

 
Tabela 19. Przeci%tne zatrudnienie w analizowanych podsektorach w latach 2009-2011 
 

Wyszczególnienie 2009 2010 II kw. 2011 

28 Produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej niesklasyfikowana 4 129 4 039 4 450

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa  2 558 2 684 b.d.

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
z wy 'czeniem motocykli 

541 903 915

30 Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 850 783 828

*ród o: dane opracowane na podstawie Z-06 – sprawozdania o pracuj'cych, wynagrodzeniach i czasie pracy, 
GUS Bia ystok, Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta  2011, GUS Bia ystok. 

 
Wi&kszo!) zatrudnionych w przemy!le w województwie podlaskim (ponad 70%) to 

pracuj'cy w firmach zatrudniaj'cych powy$ej 49 pracowników (tabela 20). Wed ug szacun-
ków liczby dzia aj'cych ma ych podmiotów w badanych podsektorach – ok. 75 jednostek (ok. 
40% wszystkich podmiotów zatrudniaj'cych do 9 pracowników) i z analizy funkcjonowania 
tych podmiotów wynika, $e zatrudnienie w tych firmach nie przekracza 5% zatrudnienia ogó-
 em w analizowanym obszarze. 
 
Tabela 20. Przeci%tne zatrudnienie w przemy#le województwa wed"ug wielko#ci podmio-
tów w 2009 roku 
 

Wyszczególnienie Liczba osób 
Struktura  

procentowa 

do 49  

Ogó em w województwie 100 008 47,1%
ogó em w przemy!le w województwie 15 556 28,8%

w tym w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) w województwie 14 051 29,8%

49 i wi%cej  

Ogó em w województwie 112 185 52,9%
ogó em w przemy!le w województwie 38 398 71,2%

w tym w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) w województwie 33 092 70,2%

Razem 

Ogó em w województwie 212 193 100,0%
ogó em w przemy!le w województwie 53 954 100,0%
w tym w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) w województwie 47 143 100,0%
*ród o: Baza Danych Lokalnych, GUS 2011. 

 
Przeci&tne wynagrodzenie w latach 2005-2009 w województwie podlaskim kszta towa-

 o si& na poziomie ni$szym od krajowego o oko o 12%. Wynagrodzenie w przemy!le w re-
gionie jest ni$sze od !redniego w kraju o oko o 9-13% w zale$no!ci od roku. Tempo wzrostu 
przeci&tnego wynagrodzenia w przemy!le w Polsce i w województwie kszta tuje si& na po-
równywalnym poziomie, z jedn' istotn' ró$nic': w roku 2009 wysoko!) wynagrodzenia 
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w regionie spad a, podczas gdy w tym czasie przeci&tne wynagrodzenia w przemy!le w kraju, 
nadal utrzyma o wzrost (tabela 21, 22). 

 
Tabela 21. Przeci%tne wynagrodzenie w przemy#le w latach 2005-2009 
 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogó"em w Polsce 2 360,62 2 475,88 2 672,58 2 942,17 3 101,74

w przemy!le w Polsce 2 361,61 2 485,21 2 688,43 2 961,77 3 094,41

w Polsce w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) 2 099,07 2 224,94 2 430,42 2 683,17 2 765,18

Ogó"em w województwie 2 085,12 2 186,74 2 373,76 2 610,21 2 721,99

w przemy!le w województwie 1 986,41 2 111,80 2 360,88 2 563,93 2 553,90

w przetwórstwie przemys owym (sekcja C) województwie 1 893,14 2 001,03 2 254,36 2 449,75 2 395,16

Produkcja maszyn i urz'dze# 2 104,19 - 2 501,66 2 675,86 2 702,75

Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 1 979,44 - 2 401,33 2 396,16 2 138,22

*ród o: Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2010, Baza Danych Lokalnych, GUS 2011. 
 
Tabela 22. Przeci%tne wynagrodzenie w województwie wed"ug sekcji PKD w latach 
2009-2010 w województwie podlaskim  
 

Wyszczególnienie 2009 2010 

28 Produkcja maszyn i urz'dze#, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 702,75 3 107,77

28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa  2 721,53 3 135,30

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy 'czeniem moto-
cykli 

2 523,88 2 454,77

30 Produkcja pozosta ego sprz&tu transportowego 2 138,22 2 535,74

*ród o: Dane opracowane na podstawie Z-06 – sprawozdania o pracuj'cych, wynagrodzeniach i czasie pracy, 
GUS Bia ystok. 

 
W segmencie produkcji maszyn i urz'dze# tempo wzrostu wynagrodze# jest analogicz-

ne do tendencji w sektorze, z jedn' istotn' ró$nic' – w roku 2009 utrzyma a si& tendencja 
wzrostowa w przeciwie#stwie do ca ego sektora w województwie (tabela 22). 

Przeci&tne wynagrodzenie w przemy!le w sektorze przedsi&biorstw utrzyma o tendencj& 
wzrostow' w dzia ach: produkcji maszyn i urz'dze# oraz produkcja pozosta ego sprz&tu 
transportowego. W produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, przeci&tne wy-
nagrodzenie w roku 2011 spad o w stosunku do roku 2010. Wysoko!) przeci&tnego wynagro-
dzenia w sektorze jest najwy$sza w dziale produkcji maszyn i urz'dze#, ma najwy$sz' du$' 
dynamik& wzrostu i jest wy$sza od !redniej dla województwa (tabela 22). 

W zwi'zku ze wst&pnymi wynikami bada# w rozpatrywanych podsektorach, uwzgl&d-
niaj'c istotne z punktu widzenia projektu badawczego cele do osi'gni&cia ustalono, $e: 
 wi&kszo!) ma ych firm zatrudniaj'cych do 9 pracowników, zarejestrowanych w syste-

mie REGON faktycznie nie prowadzi dzia alno!ci (ok. 60%), a z tych, które dzia aj' na 
rynku (ok. 75 firm) tylko niespe na po owa zajmuje si& produkcj' (oko o 30 firm), 
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 wspomniane wy$ej ma e firmy maj' znikomy wp yw na ogólny kszta t sektora, zapew-
niaj' bowiem wed ug szacunków nie wi&cej ni$ 5% zatrudnienia i tylko ok. 7,8% wiel-
ko!ci produkcji sprzedanej, 

 w dziale PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy 'cze-
niem motocykli w latach 2005-2009 odnotowano du$e ró$nice zarówno w wielko!ci 
produkcji sprzedanej, jak i zatrudnieniu, 

 dodatkowo dzia  PKD 29 cechuje znaczny udzia  pojedynczych podmiotów w wybra-
nych charakterystykach podsektora, co niesie za sob' ryzyko ujawnienia tajemnicy sta-
tystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej. 
W zwi'zku z tym, $e ma e firmy zatrudniaj'ce do 9 pracowników maj' niewielki 

wp yw na kszta t sektora, a wyst&puj' w tym obszarze obiektywne problemy z realizacj' ba-
da#, dalsze prace badawcze i analizy skupi y si& na firmach !rednich i du$ych, zatrudniaj'-
cych 9 pracowników i wi&cej. 

W zwi'zku z problemami w dziale 29 PKD, na potrzeby dalszych prac, badany obszar 
podzielono w sposób nast&puj'cy i oznaczono symbolami: 
 MiU – obejmuje dzia  PKD 28 maszyny i urz'dzenia z wy 'czeniem produkcji maszyn 

dla rolnictwa i le!nictwa oraz PKD 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep 
i naczep, z wy 'czeniem motocykli, 

 MR – obejmuje dzia  PKD 28.3 produkcj& maszyn dla rolnictwa i le!nictwa, 
 "iS – obejmuje dzia  PKD 30 wy 'cznie w zakresie produkcji  odzi i statków. 

3.2.  Analiza pi%ciu si" Portera w sektorze producentów maszyn i urz&dze' 

Analiza si  konkurencji w sektorze producentów maszyn i urz'dze# (w tym maszyn rol-
niczych) w województwie podlaskim to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych pod-
j&tych w niniejszym projekcie. Analiza si  konkurencji w danym sektorze okre!la bowiem 
warunki funkcjonowania i rozwoju przedsi&biorstw w okre!lonej bran$y na danym geogra-
ficznie rynku. Jedn' z metod analitycznych, która zosta a wykorzystana do oceny atrakcyjno-
!ci sektora (w tym tak$e do oceny si  konkurencyjnych w sektorze) by a analiza 5 si  Portera. 
Ta pi&cioczynnikowa analiza pozwoli a na zbadanie si  okre!laj'cych poziom atrakcyjno!ci 
bran$y dla aktualnych i przysz ych podmiotów zainteresowanych realizacj' dzia alno!ci 
w danym sektorze (Rys. 6). 
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Rysunek 6. Czynniki kszta"tuj&ce sytuacj% konkurencyjn& wewn&trz sektora 
 

 

*ród o: M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Business, s. 22. 

 
 
Identyfikacja si  konkurencji w sektorze zosta a przeprowadzona przy wykorzystaniu 

twórczego po 'czenia kilku metod badawczych, czyli tzw. triangulacji metodologicznej. 
W celu zminimalizowania stopnia wp ywu specyfiki danej metody na wyniki okre!lonego 
projektu badawczego, wykorzystano kilka sposobów gromadzenia danych. Tego typu strate-
gia dzia ania przyj&ta przez badaczy pozwoli a przezwyci&$y) osobiste uprzedzenia i ograni-
czenia wynikaj'ce z przyj&cia jednej metody.126 W!ród metod wykorzystanych w tym etapie 
analizy znalaz y si&: desk research, zogniskowany wywiad grupowy (FGI), ankieta CAWI 
i panel ekspercki wewn&trzny. 

Aby jak najpe niej zdiagnozowa) poziom oddzia ywania si  przetargowych: nabywców, 
dostawców, konkurencji, jak te$ okre!li) si & zagro$e# pojawiaj'cych si& ze strony nowych 
producentów czy substytutów w sektorze producentów maszyn i urz'dze# w województwie 
podlaskim pos u$ono si&: analiz' danych zastanych, formularzami wype nianymi przez eks-
pertów podczas wywiadu fokusowego, jak te$ wynikami bada# ankietowych (w zakresie oce-
ny poziomu konkurencyjno!ci sektora) zrealizowanych na próbie 48 przedsi&biorstw analizo-
wanej bran$y. Materia  empiryczny pozyskany z powy$szych +róde  zosta  wykorzystany 
nast&pnie przez zespó  badaczy na panelu wewn&trznym i pozwoli  na stworzenie – w proce-
sie burzy mózgów – zbiorczych tabel ukazuj'cych wp yw okre!lonych czynników na po-
szczególne si y konkurencyjne sektora. 

Do analizy konkurencyjno!ci sektora (przedstawionej w niniejszym rozdziale) wyko-
rzystano tak$e dodatkow' metod& analityczn' – punktow' ocen& atrakcyjno!ci sektora. Pole-
ga a ona na skonstruowaniu listy czynników, które ró$nicuj' poszczególne podsektory.  
Nast&pnie lista ta zosta a poddana ocenie ekspertów podczas wywiadu zogniskowanego. 

                                                 
126 Por. Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach spo#ecznych, Zysk i S-ka, Pozna# 
2001, s. 222-223.  
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3.2.1. Si"a przetargowa dostawców 

Eksperci reprezentuj'cy bran$& producentów maszyn i urz'dze# bior'cy udzia  w wy-
wiadzie zogniskowanym zostali poproszeni o okre!lenie wag poszczególnych czynników, 
które zgodnie z metodologi' 5 si  Portera wp ywaj' na si & przetargow' dostawców w sekto-
rze. Okre!laj'c wagi mieli oni do dyspozycji skal& od 1 do 5, gdzie 1 oznacza o wag& najni$-
sz', za! 5 – wag& najwy$sz'. Ponadto poproszono ich tak$e o ocen& okre!lonych czynników, 
zgodnie z obecn' sytuacj' panuj'c' w sektorze, w którym funkcjonuje ich firma. Ocena po-
szczególnych czynników tak$e by a dokonywana na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza o ocen& 
najni$sz', a 5 – ocen& najwy$sz'. Analiz& wyników opinii eksperckich przeprowadzono 
osobno dla poszczególnych podsektorów: podsektora producentów maszyn i urz'dze# rolni-
czych (MR), podsektora producentów  odzi i statków ("iS), a tak$e podsektora producentów 
pozosta ych maszyn i urz'dze# (MiU). 

W analizie dostawców wyró$nia si& g ównie nast&puj'ce si y oddzia ywuj'ce na przed-
si&biorstwo lub sektor: stopie# koncentracji dostawcy w stosunku do sektora odbiorcy, uza-
le$nienie jako!ci produktu finalnego od jako!ci produktu kupowanego od dostawcy, pozycja 
monopolistyczna dostawcy, udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy, wysoki koszt 
zmiany dostawcy oraz mo$liwo!) integracji poziomej127. 

 
Tabela 23. Zu$ycie podstawowych wyrobów w podmiotach z klasyfikacji PKD 28, 29 
i 30 (tys. ton) 

Zu$ycie wyrobów w przemy#le 

Wyroby walcowane 
na gor&co 

Blachy stalowe  
walcowane na zimno 

Blachy i ta#my  
pokrywane cynkiem 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Przetwórstwo przemys owe 5 298,70 4 014,80 1 347,60 1 020,10 1 144,50 947,60
Produkcja maszyn i urz'dze# 593,90 481,10  64,10  55,50  132,70   55,70 
Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep 

198,10  152,60  58,10  35,00  261,60   200,00 

Produkcja pozosta ego sprz&tu 
transportowego 

307,80  114,00  5,30  4,20  2,00   1,60 

*ród o: Rocznik Statystyczny Przemys#u 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 412. 
 
Tabela 24. Zu$ycie podstawowych wyrobów w podmiotach z klasyfikacji PKD 38, 29 
i 30 (ton) 

Zu$ycie wyrobów w przemy#le 
Rury stalowe 

Aluminium nieobro-
bione plastycznie, 

technicznie czyste – 
hutnicze 

Cynk technicznie 
czysty, niestopiony 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Przetwórstwo przemys owe 409 251,00 320 381,00 39 163,00 25 139,00  48 718,00  25 410,00 
Produkcja maszyn i urz'dze# 78 382,00 68 837,00 6 460,00 788,00  294,00   254,00 
Produkcja pojazdów samochodo-
wych, przyczep i naczep 

64 083,00 34 003,00 16 110,00 6 332,00   –   – 

Produkcja pozosta ego sprz&tu 
transportowego 

15 285,00  10 166,00  97,00  –   28,00   7,00 

*ród o: Rocznik Statystyczny Przemys#u 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 412. 

                                                 
127 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsi biorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 101-102.  
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Sektor producentów maszyn i urz'dze# charakteryzuje si& bardzo rozbudowan' grup' 
dostawców z ró$nych bran$. Wyró$nia si& dostawców podstawowych !rodków do produkcji: 
energii, wody i innych us ug komunalnych, dostawców surowców i innych materia ów b'd+ 
komponentów do produkcji wyrobów finalnych, a tak$e dostawców maszyn i urz'dze# wyko-
rzystywanych w procesach produkcyjnych. Do grupy dostawców surowców nisko przetwo-
rzonych nale$y zaliczy) producentów wyrobów walcowanych na gor'co, blach stalowych, 
aluminium, laminatów, $ywic i ca ej gamy !rodków chemicznych od klejów  'cz'cych po-
szczególne elementy kad uba  odzi do farb, u$ywanych przy malowaniu maszyn rolniczych. 
Producentów nale$y oddzielnie analizowa), gdy$ s' to dobra niekomplementarne i charakte-
ryzuj' si& du$a koncentracj'. Zu$ycie g ównych wyrobów z podzia em na podmioty z bada-
nych klasyfikacji PKD 2007 zamieszczono w tabeli poni$ej. Statystyki ukazuj' dwa lata, do-
sy) istotne z punktu widzenia kryzysu gospodarczego z roku 2008. Wyra+nie wida) znacz'cy 
spadek zu$ycia wyrobów w roku 2009 w stosunku do roku 2008, dla wielu wyrobów spadek 
ten wynosi ponad 50%, a najwi&kszy jest dla aluminium nieobrobionego, gdzie przekroczy  
on ponad 80%. 

Przeprowadzona analiza dotyczy a g ównie najwa$niejszych dostawców z punktu wi-
dzenia produktu finalnego, czyli materia ów hutniczych, gumowych czy dostawców najnow-
szych maszyn i urz'dze# do automatyzacji produkcji. Dostawcy ci to g ównie firmy dzia aj'-
ce na rynkach globalnych, gdzie du$y wp yw na cen& wyrobów maj' ceny !wiatowe, dykto-
wane przez poda$ i popyt w skali globalnej. 

Grupa dostawców pó fabrykatów do analizowanego sektora producentów maszyn 
i urz'dze# jest zró$nicowana asortymentowo: to m. in. producenci ogumienia i innych wyro-
bów z gumy, automatyki, wyrobów metalowych, wyrobów chemicznych. 

Ró$norodno!) produkcji w badanym sektorze powoduje, $e dostawy mog' odbywa) si& 
w obr&bie tego samego sektora. Producenci silników, skrzy# biegów dostarczaj' swe produk-
ty do linii monta$u ci'gników, podobnie jak wykorzystywane s' inne rodzaje silników do 
 odzi i statków. 

We wzro!cie konkurencyjno!ci i jako!ci produkcji du$' rol& posiadaj' dostawcy specja-
listycznych maszyn: obrabiarek CNN, spawarek, gi&tarek, szlifierek i itd. Inn' grup& stanowi' 
jeszcze dostawcy sprz&tu zapewniaj'cego ruch i inne s u$by pomocnicze, np. wózki, rega y 
narz&dziowe, odzie$ ochronna itd. 

 
Podsektor producentów maszyn i urz&dze' rolniczych 

Na podstawie wywiadu zogniskowanego, w którym eksperci reprezentuj'cy sektor pro-
ducentów maszyn i urz'dze# rolniczych oceniali dany czynnik i jego wa$no!), dokonano po-
dzia u czynników na cztery grupy. Kryterium zakwalifikowania do wymienionych grup: 
 wysoka ocena i wysoka wa$no!), 
 niska ocena i wysoka wa$no!), 
 wysoka ocena i niska wa$no!), 
 niska ocena i niska wa$no!) 
 by y !rednie arytmetyczne dla poszczególnych czynników. 

Do grupy czynników z wysok' ocen' i wa$no!ci' zakwalifikowano trzy: udzia  dostaw-
cy w tworzeniu kosztów w przedsi&biorstwie, uzale$nienie od jako!ci oferowanych dostaw-
ców surowców i pó fabrykatów oraz mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków wspó -
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pracy. Czynniki te mia y zatem wp yw na przedsi&biorstwo z punktu widzenia kosztów oraz 
jako!ci finalnego produktu. Koszty transportu uzyska y nisk' ocen', ale wysok' wag&, nato-
miast stopie# koncentracji dostawcy i ostro!) walki konkurencyjnej wysok' ocen' a nisk' 
wa$no!). Najmniej wa$ne czynniki to w kolejno!ci: pozycja monopolistyczna dostawcy, 
mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta,  atwo!) i koszt zmiany dostawcy oraz 
niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy (rysunek 7). 

 
Rysunek 7. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych dostawców w sektorze  
producentów maszyn i urz&dze' rolniczych 

 
 
 
 
 

 
1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy (liczba 

i wielko!) dostawców) 
6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez  

dostawców surowców i pó fabrykatów 

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy 7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy
3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów w moim 

przedsi&biorstwie  
8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze dostaw-

ców 

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy 
9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków 

wspó pracy (m.in. p atno!ci) 
5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta 10. Koszty transportu surowców, pó produktów 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
Wewn&trzna analiza si y przetargowej dostawców przeprowadzona na podstawie stu-

diów literaturowych, panelów eksperckich wewn&trznych i zewn&trznych, pozwala stwier-
dzi), $e du$' si & ma udzia  dostawców w tworzeniu kosztów w przedsi&biorstwie, uzale$nie-
nie od jako!ci oferowanych przez dostawców surowców i pó fabrykatów negocjacje korzyst-
nych warunków wspó pracy. W sektorze nie ma czynników, które posiada yby bardzo du$' 
si & oddzia ywania ze strony dostawców, podobnie jak bardzo ma a si &. 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
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ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' dostawców w podsektorze. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 25. 

 
Tabela 25. Si"a przetargowa dostawców w podsektorze producentów maszyn i urz&dze' 
rolniczych 
 

Czynnik 

Si"a oddzia"ywania 

Bardzo 
ma"a 
si"a 

Ma"a 
si"a 

(rednia / 
umiarkowana 

si"a 

Du$a 
si"a 

Bardzo 
du$a 
si"a 

1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy  
(liczba i wielko!) dostawców) 

  X   

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy  X    

3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów  
w moim przedsi&biorstwie  

   X  

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy   X   

5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli  
producenta  

 X    

6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez 
dostawców surowców i pó fabrykatów 

   X  

7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy   X   

8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  
dostawców 

  X   

9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych  
warunków wspó pracy (m.in. p atno!ci) 

   X  

10. Koszty transportu surowców, pó produktów    X   

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
 Du$a liczba wyst&puj'cych dostawców w podsektorze producentów maszyn i urz'dze# 
rolniczych powoduje, $e wyst&puje ma a si a wp ywu pozycji monopolistycznej dostawcy jak 
i przej&cia przez niego roli producenta. W strukturze kosztów rodzajowych producentów ma-
szyn i urz'dze#, du$y udzia  stanowi' materia y, us ugi obce, energia, st'd du$y wp yw w ich 
generowaniu maj' dostawcy i negocjowanie korzystnych warunków wspó pracy, np. przez 
rabaty, wyd u$one terminy p atno!ci. Du$y wp yw wyst&puje tak$e w zapewnieniu wysokiej 
jako!ci dostarczanych pó produktów, co jest szczególnie istotne dla producenta, który wydaje 
gwarancje ba swoje produkty. ,redni wp yw na producentów jest w zakresie zmiany dostaw-
cy, niepowtarzalno!ci jego oferty produktowej czy kosztów transportu. Lokalizacja bowiem 
wielu dostawców szczególnie wyrobów hutniczych znajduje si& z dala od przedsi&biorstw. 
S abe drogi i infrastruktura wp ywa na d u$szy czas dostawy, zmniejszenie elastyczno!ci do-
staw ma ych partii czy konieczno!) korzystania z po!redników przez mniejsze zak ady pro-
dukcyjne. Ogólny wp yw analizowanej si y na sektor jest !redni. 
 
Podsektor producentów "odzi i statków 

Sektor dostawców  odzi, to g ównie firmy dostarczaj'ce laminaty, kleje i lakiery, o$a-
glowanie, silniki do  odzi oraz akcesoria $eglarskie. Do czynników, którym nadano wysokie 
oceny i przyznano wysok' wa$no!) zalicza si& odpowiednio z kolejno!ci: udzia  dostawcy 
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w tworzeniu kosztów przedsi&biorstwa, koszty transportu surowców, pó produktów, a nast&p-
nie uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez dostawców surowców i pó fabrykatów, nie-
powtarzalno!) oferty produktowej dostawcy i stopie# koncentracji dostawcy. Najmniej istotne 
czynniki to: pozycja monopolistyczna dostawcy,  atwo!) i koszt zmiany dostawcy oraz mo$-
liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta (rysunek 8). 

 
Rysunek 8. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych dostawców w sektorze produ-
centów "odzi i statków 
 

 
1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy (liczba 

i wielko!) dostawców) 
6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez  

dostawców surowców i pó fabrykatów 

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy 7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy
3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów w moim 

przedsi&biorstwie  
8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  

dostawców 

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy 
9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków 

wspó pracy (m.in. p atno!ci) 
5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta 10. Koszty transportu surowców, pó produktów 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
 
Dalsza analiza wykaza a, $e czynniki o najwi&kszej sile przetargowej dostawcy to: 

udzia  w dostawcy w tworzeniu kosztów, uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez dostaw-
c& surowców i pó fabrykatów, niepowtarzalno!) oferty produktowej i koszty transportu  
surowców, pó fabrykatów. Producenci  odzi i statków najmniej obawiaj' si& przej&cia przez 
dostawc& roli producenta. 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' dostawców w podsektorze. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 26. 
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Tabela 26. Si"a przetargowa dostawców w podsektorze producentów "odzi i statków 
 

Czynnik 

Si"a oddzia"ywania 

Bardzo 
ma"a 
si"a 

Ma"a 
si"a 

(rednia / 
umiarko-
wana si"a 

Du$a 
si"a 

Bardzo 
du$a 
si"a 

1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy  
(liczba i wielko!) dostawców) 

  X   

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy  X    

3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów w moim 
przedsi&biorstwie  

   X  

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy  X    

5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta  X     

6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez  
dostawców surowców i pó fabrykatów 

   X  

7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy    X  

8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  
dostawców 

  X   

9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków 
wspó pracy (m.in. p atno!ci) 

  X   

10. Koszty transportu surowców, pó produktów     X  

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 
 
 

Podsumowuj'c nale$y stwierdzi), $e si a przetargowa dostawców w podsektorze produ-
centów  odzi i statków jest bardzo ma a lub ma a w zakresie przej&cia roli producenta, co wy-
nika g ównie ze stosowania odmiennych technologii i !rodków produkcji, braku pozycji mo-
nopolistycznej dostawcy i jego zmianie, gdy$ na rynku jest mo$liwo!) zaopatrywania si& 
u kilku producentów. Du$a si a na podsektor producentów  odzi i statków jest w zakresie 
wp ywu na generowane koszty w zakresie warto!ci pó produktów i kosztów ich transportu 
oraz wysokich wymogów jako!ci, co podyktowane jest bezpiecze#stwem korzystania w eks-
tremalnych warunkach. Warto podkre!li) jeszcze du$y wp yw dostawców z niszowymi pó -
produktami lub wyrobami najbardziej innowacyjnymi, które s' u$ywane w produkcji statków. 
Reasumuj'c, wp yw analizowanej si y na ca y podsektor jest !redni. 
 
Podsektor producentów pozosta"ych maszyn i urz&dze' 

Dostawcy w sektorze producentów pozosta ych maszyn i urz'dze#, s' grup' najbardziej 
zró$nicowan', co wynika te$ liczby produkowanych asortymentów w tym podsektorze. Eks-
perci zdecydowanie ocenili, $e dwa czynniki s' posiadaj' wysok' ocen& i wag& to: udzia  
dostawcy w tworzeniu kosztów w przedsi&biorstwie i uzale$nienie od jako!ci oferowanych 
przez dostawców surowców i pó fabrykatów. Na uwag& zas uguj' jeszcze dwa czynniki: mo$-
liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta i niepowtarzalno!) oferty produktowej do-
stawcy, które to otrzyma y oceny poni$ej !rednich, st'd ich ocena i wa$no!) s' niskie na tle 
analizowanych czynników (rysunek 9). 
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Rysunek 9. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych dostawców  
w sektorze producentów pozosta"ych maszyn i urz&dze' 
 

 
1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy (liczba 

i wielko!) dostawców) 
6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez  

dostawców surowców i pó fabrykatów 

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy 7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy
3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów w moim 

przedsi&biorstwie  
8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  

dostawców 

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy 
9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków 

wspó pracy (m.in. p atno!ci) 
5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta 10. Koszty transportu surowców, pó produktów 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
Analiza poczyniona na podstawie literatury i paneli wewn&trznych potwierdzi a si & od-

dzia ywania dla czynników kosztowych dostawcy i jako!ciowych a tak$e podkre!li a  atwo!) 
i koszt zmiany dostawcy (tabela). 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' dostawców w podsektorze. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 27. 
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Tabela 27. Si"a przetargowa dostawców w podsektorze producentów pozosta"ych maszyn 
i urz&dze' 
 

Czynnik 

Si"a oddzia"ywania 

Bardzo 
ma"a 
si"a 

Ma"a 
si"a 

(rednia / 
umiarko-
wana si"a 

Du$a 
si"a 

Bardzo 
du$a 
si"a 

1. Stopie# koncentracji sektora dostawcy  
(liczba i wielko!) dostawców) 

  X   

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy  X    

3. Udzia  dostawcy w tworzeniu kosztów w moim  
przedsi&biorstwie  

   X  

4. "atwo!) i koszt zmiany dostawcy   X   

5. Mo$liwo!) przej&cia przez dostawc& roli producenta   X    

6. Uzale$nienie od jako!ci oferowanych przez  
dostawców surowców i pó fabrykatów 

   X  

7. Niepowtarzalno!) oferty produktowej dostawcy  X    

8. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze dostawców   X   

9. Mo$liwo!) negocjowania korzystnych warunków 
wspó pracy (m.in. p atno!ci) 

  X   

10. Koszty transportu surowców, pó produktów    X   

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
 Si a oddzia ywania dostawców w podsektorze producentów pozosta ych maszyn 
i urz'dze#, podobnie jak w dwóch analizowanych wcze!niej podsektorach najmniejsza jest 
w zakresie przej&cia roli producenta i niepowtarzalno!ci oferty produktowej dostawcy oraz 
jego pozycji monopolistycznej, natomiast najwi&ksza jest w zakresie wp ywu na koszty ro-
dzajowe oraz jako!) oferowanych surowców i pó fabrykatów, a ogólny wp yw na sektor 
!redni. 
 

3.2.2. Si"a przetargowa odbiorców 

Eksperci reprezentuj'cy bran$& producentów maszyn i urz'dze# bior'cy udzia  w wy-
wiadzie zogniskowanym zostali poproszeni o okre!lenie wag poszczególnych czynników, 
które zgodnie z metodologi' 5 si  Portera wp ywaj' na si & przetargow' odbiorców w sekto-
rze. Okre!laj'c wagi mieli oni do dyspozycji skal& od 1 do 5, gdzie 1 oznacza o wag& najni$-
sz', za! 5 – wag& najwy$sz'. Ponadto poproszono ich tak$e o ocen& okre!lonych czynników, 
zgodnie z obecn' sytuacj' panuj'c' w sektorze, w którym funkcjonuje ich firma. Ocena po-
szczególnych czynników tak$e by a dokonywana na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza o ocen& 
najni$sz', a 5 – ocen& najwy$sz'. Analiz& wyników opinii eksperckich przeprowadzono 
osobno dla poszczególnych podsektorów: podsektora producentów maszyn i urz'dze# rolni-
czych (MR), podsektora producentów  odzi i statków ("iS), a tak$e podsektora producentów 
pozosta ych maszyn i urz'dze# (MiU). 

Si a oddzia ywania odbiorców jest istota podobnie jak przedstawiona powy$ej analiza 
czynników dla si y przetargowej dostawców. Analizuj'c odbiorców nale$y szczególnie zwró-
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ci) uwag& na stopie# ich koncentracji w przychodach przedsi&biorstwa czy te$ danego sekto-
ra, to jest liczb& i wielko!) nabywców. Oznacza, $e przy wysokim udziale procentowym na-
bywcy, jego si a przetargowa ro!nie, wywiera wi&ksz' presj& na dogodne warunki zakupu, 
dodatkowe upusty lub rabaty. Odbiorcy wyst&puj'cy w du$ej liczbie maj' mniejsze oddzia-
 ywanie na producenta. Cz&!ciej si& musz' dostosowywa) do warunków przedsi&biorstwa. 
Odbiorców w sektorze maszyn i urz'dze# mo$na podzieli) na kilka grup: 
 odbiorcy indywidualni, np. rolnicy, amatorzy $eglarstwa, posiadacze samochodów, 
 przedsi&biorstwa prywatne, te które nabywaj' wyroby z tego sektora celem u$ycia 

w procesie produkcji w asnych wyrobów finalnych (np. koncerny motoryzacyjne lub 
stacje serwisowe: wyposa$anie samochodów w instalacje gazowe) lub jako dobra u$y-
wane do procesów pomocniczych: magazynowania, transportu: (np. wózki, przyczepy, 
naczepy), 

 odbiorcy instytucjonalni, np. gminy nabywaj'ce sprz&t dla swoich zak adów komunal-
nych: kosiarki, wózki, 

 hurtownie i dealerzy krajowi i zagraniczni, czyli po!rednicy w handlu produktami da-
nego przedsi&biorstwa, 

 w asne zale$ne spó ki dzia aj'ce na rynkach zagranicznych. 
Wyró$nienie w analizowanym sektorze producentów maszyn i urz'dze#, trzech podsek-

torów, b&dzie charakteryzowa o si&, tym, i$ ka$dy z tych podsektorów a nast&pnie przedsi&-
biorstw b&dzie posiada o innych odbiorców (klientów), którzy mog' inaczej oddzia ywa) na 
podsektor. Tym samym odbiorcy b&d' si& charakteryzowa) swoimi specyficznymi w asno-
!ciami. Analiz& rozpocznie podsektor producentów maszyn i urz'dze# rolniczych. 

 
Podsektor producentów maszyn i urz&dze' rolniczych 

Bardziej szczegó owa analiza w poszczególnych podsektorach pozwala wyró$ni) dla 
sektora producentów maszyn rolniczych nast&puj'ce docelowe grupy odbiorców: 
 klienci indywidualni, 
 odbiorcy instytucjonalni, 
 dealerzy zagraniczni, 
 przedsi&biorstwa produkcyjne. 

W praktyce gospodarczej przedsi&biorstwa z tego sektora najcz&!ciej sprzedaj' swoje 
maszyny i urz'dzenia poprzez dealerów, co oznacza $e bezpo!rednia sprzeda$ indywidual-
nym rolnikom jest znikoma. W zale$no!ci od podpisanych umów, dealerzy tak$e mog' zaj-
mowa) si& serwisem. 

Obecny stan zaopatrzenia w podstawowe ci'gniki i maszyny rolnicze przedstawiono 
w tabeli 28. W województwie podlaskim liczba silosokombajnów wynosi 2 tys. sztuk i na 
innych regionów Polski jest znacz'ca, natomiast w zakresie liczny ci'gników, kombajnów 
zbo$owych, opryskiwaczy polowych zajmujemy !rednie warto!ci. Dostarczane maszyny rol-
nicze przez producentów zlokalizowanych w Polsce a latach 2000-2009, ukazuj' $e znacz'co 
spad a produkcja ci'gników rolniczych, natomiast wzrost jest zaobserwowany w produkcji 
p ugów, kultywatorów, skaryfikatorów i spulchniaczy oraz opryskiwaczy (tabela 29). 
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Tabela 28. Ci&gniki i maszyny rolnicze wed"ug województw w tys. sztuk 
 

Województwa Ci&gniki 
Kombajny 

Siloso-
kombajny 

Opryski-
wacze 
polowe 

Opryski-
wacze  

sadowniczezbo$owe buraczane ziemniaczane

Polska 1 471  152  28 80 12 496  52 
Dolno!l'skie 59  8  2 3 0,3 21  1 
Kujawsko-
pomorskie 

89  13  6 5 1 34  1 

Lubelskie 174  20  6 9 1 79  9 
Lubuskie 20  3  0,1 1 0,2 5  0,2 
"ódzkie 127  10  1 13 1 50  6 
Ma opolskie 117  8  0,3 6 0,5 24  2 
Mazowieckie 214  17  1 13 2 74  18 
Opolskie 39  7  2 3 0,4 13  0,3 
Podkarpackie 109  5  1 2 0,2 25  1 
Podlaskie 102  11  0,3 4 2 33  1 
Pomorskie 47  7  1 2 0,4 14  0,5 
,l'skie 52  5  0,4 3 1 12  0,4 
,wi&tokrzyskie 84  7  1 4 0,4 34  8 
Warmi#sko-
mazurskie 

52  7  0,1 1 0,5 14  0,3 

Wielkopolskie 153  19  5 10 2 53  3 
Zachodnio-
pomorskie 

32  6  0,4 2 0,2 9  0,3 

*ród o: Powszechny Spis Rolny, GUS 2010 – wyniki wst&pne 
 
Tabela 29. Produkcja wa$niejszych wyrobów w Polsce 
 

Maszyny dla rolnictwa w tys. szt. 2000 2005 2008 2009 

ci'gniki rolnicze  7,2 6,00  6,50  3,70 
p ugi 5,3 5,20  4,90  6,00 
kultywatory, skaryfikatory i spulchniacze 4,5  2,00 5,40 7,20 
kosiarki ci'gnikowe zawieszane 6,2 5,50 5,00 5,50 
opryskiwacze polowe, ci'gnikowe 6,0  8,60 10,70 8,50  
*ród o: Rocznik Statystyczny Przemys#u 2010, GUS, Warszawa, 2010, s. 134. 
 

Eksperci reprezentuj'cy przedsi&biorstwa produkuj'ce maszyny i urz'dzenia rolnicze, 
spo!ród przedstawionych do oceny o!miu czynników, wyró$nili dwie grupy czynników, 
Pierwsza grupa zawiera czynniki istotne dla oceny oraz jednocze!nie maj'ce wysok' wa$-
no!). Sk ada si& ona w czterech czynników, które maj' nast&puj'c' kolejno!): udzia  nabyw-
ców w warto!ci sprzeda$y w mojej firmy, stopie# koncentracji sektora odbiorców, wiedza 
nabywców o ofercie rynkowej i liczba konkurentów w sektorze nabywców. Druga grupa to 
czynniki, które uzyska y noty mniejsze od !rednich arytmetycznych dla oceny i wa$no!ci. 
W tej grupie znalaz y si& nast&puj'ce czynniki: mo$liwo!) integracji pionowej, co oznacza $e 
s' znikome szanse na produkcje przez odbiorców tych wyrobów, pozycja monopolistyczna 
nabywcy, a nast&pnie ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze nabywców i  atwo!) i koszt 
zmiany nabywcy (rysunek 10). 
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Rysunek 10. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych odbiorców w sektorze produ-
centów maszyn i urz&dze' rolniczych 
 

 
 
1. Stopie# koncentracji sektora nabywcy (liczba 

i wielko!) nabywców) 
5. Mo$liwo!) integracji pionowej – mo$liwo!) podj&-

cia przez nabywc& produkcji wyrobu finalnego 

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy 
6. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  

nabywców 
3. Udzia  nabywców w warto!ci sprzeda$y w mojej 

firmie 
7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  

(np.: o cenach, dost&pno!ci produktów) 
4. "atwo!) i koszt zmiany nabywcy /klienta 8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada#. 

 
Dalsza analiza czynników wp ywaj'cych na odbiorców maszyn i urz'dze# rolniczych 

zamieszczona w tabeli, potwierdza, $e najwi&ksze znaczenie ma udzia  nabywcy w sprzeda$y 
przedsi&biorstwa, a nast&pnie stopie# koncentracji sektora nabywcy oraz wiedza nabywców 
o ofercie rynkowej, czyli o cenach, dost&pno!ci produkt. Najmniejsze znaczenia posiada 
czynnik mówi'cy o mo$liwo!ci podj&cia produkcji wyrobów finalnych przez obecnego pro-
ducenta. 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' odbiorców w podsektorze. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 30. 
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Tabela 30. Si"a przetargowa odbiorców w podsektorze producentów maszyn i urz&dze' 
rolniczych 
 

Czynnik 

Si"a oddzia"ywania 

Bardzo 
ma"a 
si"a 

Ma"a 
si"a 

(rednia / 
umiarko-
wana si"a 

Du$a 
si"a 

Bardzo 
du$a 
si"a 

1. Stopie# koncentracji sektora nabywcy  
(liczba i wielko!) nabywców) 

  X   

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy X     

3. Udzia  nabywców w warto!ci sprzeda$y  
w mojej firmie 

   X  

4. "atwo!) i koszt zmiany nabywcy /klienta   X   

5. Mo$liwo!) integracji pionowej – mo$liwo!) 
podj&cia przez nabywc& produkcji wyrobu  
finalnego 

X     

6. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze 
 nabywców 

  X   

7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  
(np.: o cenach, dost&pno!ci produktów) 

   X  

8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców   X   

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
W podsumowaniu podkre!li) nale$y, $e wp yw si y oddzia ywania odbiorców na pro-

ducentów maszyn i urz'dze# rolniczych ma si & !redni'. Klienci posiadaj' du$' wiedz& 
o ofercie rynkowej, gdy$ koszt najnowszych maszyn rolniczych czy ci'gników przekracza 
cz&sto warto!) samochodu !redniej klasy, co powoduje du$e zainteresowanie odbiorców 
w zakresie funkcjonalno!ci maszyny. Znaczna cz&!) produkcji trafia do rolników kana em 
po!rednim, gdy$ sprzeda$ odbywa si& najcz&!ciej przez krajowego dealera, st'd w rozumieniu 
tej grupy nabywców mo$na mówi) o jednorodnym „kliencie” – dealer krajowy, podobnie jak 
dealerzy zagraniczni, czy wi&ksze jednostki bud$etowe. Ta sytuacja sprawia, $e udzia  na-
bywców w warto!ci sprzeda$y jest du$y, brak podpisanych umów z ka$dym rolnikiem czy 
odbiorc' oddzielnie. Bardzo nisk' si & wp ywu odnotowano w zakresie pozycji monopoli-
stycznej nabywcy oraz mo$liwo!ci podj&cia przez odbiorców produkcji (integracja pionowa). 
 
Podsektor producentów "odzi statków 

Ocena czynników dokonana przez ekspertów z podsektora producentów jachtów i  odzi, 
wykaza a $e mo$na je podzieli) na kilka grup (rysunek). W pierwszej grupie znajduj' si& 
czynniki o wysokiej ocenie i wa$no!ci, czyli liczba konkurentów w sektorze nabywców 
i wiedza nabywców o ofercie rynkowej. Sektor  odzi, jest bardzo specyficzny, gdy$ indywi-
dualni klienci s' znacznej mniejszo!ci, a nabywc' jest po!rednik czy firma z Europy Zachod-
niej !wiadcz'ca us ugi czarterowe. Taki klient jest zatem znakomicie poinformowany o ofer-
cie rynkowej. 

Mo$liwo!) rozpocz&cia produkcji  odzi przez odbiorców jest stosunkowo ma o realna, 
chocia$ w przypadku dealerów czy hurtowników, pokusa taka jest wysoka i rozpocz&cie pro-
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dukcji stanowi oby realne zagro$enie dla obecnych przedsi&biorstwa. Do!) niejednoznaczna 
ocena dotyczy pozosta ych czynników (rysunek 11).  

 
Rysunek 11. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych odbiorców w sektorze  
producentów "odzi i statków 
 

 
 
1. Stopie# koncentracji sektora nabywcy (liczba 

i wielko!) nabywców) 
5. Mo$liwo!) integracji pionowej – mo$liwo!) podj&-

cia przez nabywc& produkcji wyrobu finalnego 

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy 
6. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  

nabywców 
3. Udzia  nabywców w warto!ci sprzeda$y w mojej 

firmie 
7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  

(np.: o cenach, dost&pno!ci produktów) 
4. "atwo!) i koszt zmiany nabywcy /klienta 8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
Pog &biona analiza wskaza a, $e ocena czynników mówi'cych o sile przetargowej od-

biorców jest stosunkowa wysoka, !rednia warto!) czynników wskazuje o du$ej sile, gdzie 
decyduj'ce znaczenie maj' liczba konkurentów w sektorze nabywcy i wiedza nabywców 
o ofercie rynkowej. 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' odbiorców w podsektorze. Wyniki przedstawio-
no w tabeli 31. 
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Tabela 31. Si"a przetargowa odbiorców w podsektorze producentów "odzi i statków 
 

Czynnik 

Si"a oddzia"ywania 

Bardzo 
ma"a 
si"a 

Ma"a 
si"a 

(rednia / 
umiarko-
wana si"a 

Du$a 
si"a 

Bardzo 
du$a 
si"a 

1. Stopie# koncentracji sektora nabywcy  
(liczba i wielko!) nabywców) 

   X  

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy   X   

3. Udzia  nabywców w warto!ci sprzeda$y  
w mojej firmie 

   X  

4. "atwo!) i koszt zmiany nabywcy /klienta   X   

5. Mo$liwo!) integracji pionowej – mo$liwo!) 
podj&cia przez nabywc& produkcji wyrobu  
finalnego 

X     

6. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze  
nabywców 

  X   

7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  
(np.: o cenach, dost&pno!ci produktów) 

    X 

8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców     X 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
 Podsumowuj'c, zasadne jest stwierdzenie, $e si a przetargowa odbiorców w podsekto-
rze producentów  odzi i statków jest du$a. Bardzo du$' si & maj' nabywcy w zakresie posia-
danej wiedzy o produkcie, tym bardziej je$eli s' to zagraniczni odbiorcy. Z uwagi na fakt, 
$e produkcja  odzi w ma ych podmiotach odbywa si& dla konkretnego klienta i cz&sto firma 
posiada ich tylko kilku w danym roku, za! w du$ych podmiotach produkcja idzie pod kon-
kretnych dealerów z zagranicy, stanowi to $e udzia  nabywcy w warto!ci sprzeda$y ma du$' 
si & oddzia ywania. Bardzo ma a si a wyst'pi a jedynie w zakresie integracji pionowej. 
 

Podsektor producentów pozosta"ych maszyn i urz&dze' 

Najbardziej wa$na grupa czynników, któr' wskazali eksperci to czynniki: udzia  na-
bywców w warto!ci sprzeda$y dla danego przedsi&biorstwa, wiedza nabywców o ofercie ryn-
kowej oraz liczba konkurentów w sektorze, dosy) istotny w tej grupie jest jeszcze czynnik 
ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze nabywców (Rysunek 12). 
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Rysunek 12. Ocena i wa$no#) czynników przetargowych odbiorców  
w sektorze producentów pozosta"ych maszyn i urz&dze' 
 

 
1. Stopie# koncentracji sektora nabywcy  

(liczba i wielko!) nabywców) 
5. Mo$liwo!) integracji pionowej – mo$liwo!) podj&-

cia przez nabywc& produkcji wyrobu finalnego 
2. Pozycja monopolistyczna nabywcy 6. Ostro!) walki konkurencyjnej w sektorze nabywców 
3. Udzia  nabywców w warto!ci sprzeda$y  

w mojej firmie 
7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  

(np.: o cenach, dost&pno!ci produktów) 
4. "atwo!) i koszt zmiany nabywcy /klienta 8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców 

*ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada#. 

 
Przedsi&biorcy z analizowanego podsektora pozosta ych maszyn i urz'dze# nie obawia-

j' si& integracji pionowej, czyli podj&cia przez nabywc& produkcji wyrobu finalnego, a tak$e 
nieco mniejsze znaczenie i wag& przypisuj' czynnikom: pozycja monopolistyczna nabywcy. 
Nieco ni$sz' ocen', ale du$' wa$no!) otrzyma y dwa czynniki: stopie# koncentracji sektora 
nabywcy oraz  atwo!) i koszt zmiany klienta. 

Si a oddzia ywania odbiorców jest du$a dla udzia u nabywców w warto!ci sprzeda$y 
w firmie, ostro!ci walki konkurencyjnej w sektorze nabywców, wiedzy nabywców o ofercie 
rynkowej a tak$e liczbie konkurentów w sektorze nabywców. Najmniejsze znaczenie posiada 
czynnik mówi'cy o integracji pionowej, czyli mo$liwo!ci podj&cia przez nabywc& produkcji 
wyrobu finalnego. 

W oparciu o w asne badania bazuj'ce na danych zastanych, jak te$ opinie ekspertów 
wyra$one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz& mózgów podczas spo-
tkania wewn&trznego panelu ekspertów i okre!lono si & oddzia ywania poszczególnych czyn-
ników, maj'cych wp yw na si & przetargow' odbiorców. Wyniki przedstawiono w tabeli 32. 
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Tabela 32. Si a przetargowa odbiorców w podsektorze pozosta ych producentów maszyn 
i urz!dze" 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo 
ma a 
si a 

Ma a 
si a 

#rednia / 
umiarko-
wana si a 

Du$a 
si a 

Bardzo 
du$a 
si a 

1. Stopie$ koncentracji sektora nabywcy  
(liczba i wielko%& nabywców) 

  X   

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy  X    

3. Udzia! nabywców w warto%ci sprzeda'y  
w mojej firmie 

   X  

4. (atwo%& i koszt zmiany nabywcy /klienta   X   

5. Mo'liwo%& integracji pionowej – mo'liwo%& 
podj)cia przez nabywc) produkcji wyrobu  
finalnego 

X     

6. Ostro%& walki konkurencyjnej w sektorze  
nabywców 

   X  

7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej  
(np.: o cenach, dost)pno%ci produktów) 

   X  

8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców    X  

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 

 
 Si!a przetargowa odbiorców w podsektorze producentów maszyn i urz dze$ jest du'a. 
Znaczna liczba %rednich i du'ych przedsi)biorstw dzia!a na rynkach %wiatowych i eksportuje 
ponad po!ow) swojej produkcji, co powoduje 'e jest du'a si!a w zakresie udzia!u nabywców 
w sprzeda'y, walki konkurencyjnej czy liczby konkurentów w sektorze nabywcy. Najmniej-
sza si!a wyst)puje przy integracji pionowej, gdy' posiadane patenty, do%wiadczenie i wypra-
cowane know-how ograniczaj  podj)cie produkcji przez nabywc) finalnego. 
 

3.2.3. Si a konkurencji wewn!trz sektora 

 Ocena konkurencji wewn trz sektora polega na okre%leniu jego struktury i sposobu 
w jaki konkuruj ce ze sob  przedsi)biorstwa podzieli!y mi)dzy siebie rynek. Analiza we-
wn trzsektorowej rywalizacji obejmuje: 
 analiz) stopnia koncentracji sektora – struktura i liczebno%& sektora maj  du'y wp!yw 

na ostro%& walki konkurencyjnej; du'a liczba o ma!ych i zrównowa'onych udzia!ach 
w rynku stwarza w sektorze warunki podobne do wolnej konkurencji, z kolei silna kon-
centracja sektora mo'e oznacza& niebezpiecze$stwo przej)cia funkcji koordynacyjnej 
przez liderów i narzucania innym regu! gry rynkowej; 

 analiz) grup strategicznych, czyli firm, które maj  podobne podej%cie do prowadzenia 
walki konkurencyjnej na rynku; 

 identyfikacj) metod walki konkurencyjnej wewn trz sektora.128 
 

                                                 
128 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsi biorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne. Warszawa 1999, s. 103-107. 
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Konkurencja w sektorze producentów maszyn i urz!dze" 
Dwie trzecie produkcji maszyn i urz dze$ w krajach UE-27 koncentruje si) w Niem-

czech, we W!oszech, Francji, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, natomiast produkcja 
w 12 „nowych” pa$stwach ogó!em stanowi jedynie 7% produkcji maszyn w UE.129 

Wed!ug PAIZ w 2009 roku w Polsce warto%& sektora producentów maszyn i urz dze$ 
wynios!a 22,3 mld PLN – wed!ug szacunków ok. 23% mniej ni' w roku poprzednim. W 2010 
roku tempo wzrostu powinno osi gn & warto%& dodatni , a w nast)pnych latach ustabilizowa& 
si) na poziomie oko!o 9% rocznie. Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2 kwarta!u 2010 r. 
w Polsce istnia!o ponad 7 500 przedsi)biorstw dzia!aj cych w sektorze maszynowym. Naj-
wi)cej z nich dzia!a!o w województwach: mazowieckim (17,9%), %l skim (15,8%) i wielko-
polskim (10,5%). Najmniej z kolei by!o ich w lubelskim (2,4%), warmi$sko-mazurskim 
(2,2%) i podlaskim (1,6%).130 Oko!o 80% z nich zaliczy& mo'na do grupy mikroprzedsi)-
biorstw, w której zatrudnienie nie przekracza 9 osób. 

Analizowany sektor jest silnie zró'nicowany. W 2009 r. najwi)kszy udzia! w bran'y 
mia!y „maszyny ogólnego przeznaczenia”, które stanowi!y 34% warto%ci produkcji sektora. 
Udzia! powy'ej 20% mia!y „pozosta!e maszyny ogólnego przeznaczenia” oraz „pozosta!e 
maszyny specjalnego przeznaczenia.131 

W 2009 roku sprzeda' maszyn i urz dze$ wyprodukowanych w Polsce Wschodniej wynio-
s!a 7,1 mld z!. Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej wykazuje tendencj) rosn c . Od 2005 
roku systematycznie rosn  nak!ady inwestycyjne na maszyny i urz dzenia. W %lad za nimi ro%nie 
zatrudnienie. W 2009 roku warto%& produkcji sprzedanej maszyn i urz dze$ w województwie 
podlaskim wynios!a 917 mln z!. W porównaniu do 2000 roku warto%& ta wzros!a o 153% i by! to 
najszybszy wzrost w porównaniu do innych województw Polski Wschodniej. 

Na nat)'enie konkurencji w sektorze silnie wp!ywa import maszyn i urz dze$ z Chin. 
Na ten aspekt konkurowania wskazywali eksperci w trakcie wywiadu zogniskowanego, jak 
i dokument Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski.132 

W województwie podlaskim producentów maszyn i urz dze$, w porównaniu do innych 
województw, jest niewielu, lecz charakteryzuj  si) specjalizacj  w zakresie produkcji maszyn 
i urz dze$ dla przemys!u spo'ywczego oraz rolnictwa, w tym produkcji ci gników rolniczych 
i ogrodowych133 oraz produkcji jachtów. Dlatego te' te dwa podsektory zostan  scharaktery-
zowane w bardziej szczegó!owy sposób. 

Eksperci – przedstawiciele bran'y producentów maszyn i urz dze$ bior cy udzia! 
w wywiadzie zogniskowanym zostali poproszeni o okre%lenie wag poszczególnych czynni-
ków, które zgodnie z metodologi  5 si! Portera wp!ywaj  na nat)'enie konkurencji w sekto-
rze. Okre%laj c wagi mieli oni do dyspozycji skal) od 1 do 5, gdzie 1 oznacza!o wag) najni'-
sz , za% 5 – wag) najwy'sz . Ponadto poproszono ich tak'e o ocen) okre%lonych czynników, 

                                                 
129 M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010. [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz. 
gov.pl/files/?id_plik=14299,pl [Datawej%cia 04-10-2011]. 
130 M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010. 
131 Tam'e. 
132 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/BFBA6202-3E57-4C68-93E5-
D13DC74F1D6C/29033/ChinyiIndiefinal1.pdf, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
133 M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010.  
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zgodnie z obecn  sytuacj  panuj c  w sektorze, w którym funkcjonuje ich firma. Ocena po-
szczególnych czynników tak'e by!a dokonywana na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza!o ocen) 
najni'sz , a 5 – ocen) najwy'sz . Analiz) wyników opinii eksperckich przeprowadzono 
osobno dla poszczególnych podsektorów: podsektora producentów maszyn i urz dze$ rolni-
czych (MR), podsektora producentów !odzi i statków ((iS), a tak'e podsektora producentów 
pozosta!ych maszyn i urz dze$ (MiU). 
 
Podsektor producentów maszyn i urz!dze" rolniczych 

Podsektor producentów maszyn rolniczych tworz  firmy produkuj ce ci gniki oraz inne 
maszyny rolnicze m.in.: agregaty uprawowe, brony, kombajny rolnicze, kosiarki, p!ugi, przy-
czepy rolnicze. 

Z badania przeprowadzonego w czerwcu 2011 roku przez firm) Martin &Jacob wynika, 
'e od czasu wst pienia Polski do Unii Europejskiej prawie 260 tys. gospodarstw rolnych za-
kupi!o ponad 1 mln 150 tys. maszyn rolniczych o ! cznej warto%ci ponad 65 miliardów z!o-
tych. Najcz)%ciej zaopatrywano si) w nowe lub u'ywane ci gniki rolnicze (oko!o 230 tys. 
sztuk), za% w dalszej kolejno%ci w p!ugi, kosiarki i agregaty uprawowo-siewne. 

Od 1 stycznia do ko$ca czerwca 2011 roku zarejestrowano 8155 sztuk ci gników rolni-
czych, tj. o 76 sztuk wi)cej ni' w rekordowym ubieg!ym roku. Regionami o najwi)kszej ak-
tywno%ci inwestycyjnej by!y województwa podlaskie, gdzie ! cznie rolnicy kupili oko!o 270 
tys. maszyn, wielkopolskie (oko!o 191 tys. maszyn) i mazowieckie (oko!o 145 tys. maszyn).134 

W 2010 roku na rynku wtórnym, tzn. ci gników u'ywanych w kraju i rejestrowanych 
po raz kolejny przez nowego nabywc) oraz ci gników importowanych – zarejestrowano 
w 2010 roku ! cznie 14366 sztuki. W stosunku do 2009 roku liczba ta by!a wi)ksza o 522. 
Najcz)%ciej przedmiotem wymiany s  ci gniki marki Zetor, nast)pnie Ursus oraz Massey 
Ferguson. S  to w wi)kszo%ci ci gniki zaawansowane wiekowo, jednak ze wzgl)du na swoj  
uniwersalno%&, !atwo%& konstrukcji oraz przede wszystkim cen), znajduj  kolejnych nabyw-
ców. Na rynku wtórnym popularno%& w%ród nabywców zyska!y równie' takie marki jak: Case 
IH, John Deere, Renault oraz Fendt, g!ownie dzi)ki wi)kszemu zaufaniu do zachodnich ma-
rek oraz dost)pno%ci serwisu oraz cz)%ci zamiennych.135 

W przypadku ci gników importowanych, rejestrowanych wcze%niej za granic , podob-
nie jak przed rokiem najwi)ksz  popularno%ci  cieszy!y si) ci gniki marki Zetor, Massey 
Ferguson oraz John Deere. Przy czym import dwóch pierwszych marek by! jednak znacznie 
ni'szy ni' przed rokiem. Import marki John Deere znacznie si) o'ywi! w omawianym okresie 
– wzrost importu o 17,1 proc. Najwyra+niejsza zmiana w stosunku do 2009 roku mia!a miej-
sce w przypadku marki Belarus, której import wzrós! o ponad 56 proc.136 

Sprzeda' nowych ci gników rolniczych mierzona liczb  ich rejestracji osi gn)!a 
w 2010 roku rekordowy poziom 14 380 sztuk. Najcz)%ciej wybieran  mark  przez polskich 
rolników jest NEW HOLLAND. Firma ta w 2010 roku sprzeda!a 2465 sztuk nowych ci gni-

                                                 
134 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://dodatki.anonse.pl/przeglad/2011/ 09/files/assets/seo/ page24. 
html, [Data wej%cia 20-10-2011].  
135 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.truck.pl/pl/article/839/ najpopularniejszy-jest-zetor, zm_ 
1784, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
136 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.truck.pl/pl/article/839/najpopularniejszy-jest-zetor, zm_ 
1784, [Data wej%cia 20-10-2011].  
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ków, osi gaj c 25% udzia! w rynku.137 Poziom 2 tysi)cy sztuk sprzedanych ci gników prze-
kroczy! równie' czeski Zetor (2179 szt.). Bardzo blisko tej granicy by!a firma John Deere, 
która sprzeda!a 1992 ci gniki. Najwi)kszy wzrost sprzeda'y w porównaniu do 2009 roku od-
notowa!a marka Belarus, która zwi)kszy!a swoj  sprzeda' prawie trzykrotnie (+855 sztuk). 
Równie dobrze w 2010 roku radzi! sobie John Deere, który po wprowadzeniu nowych modeli 
zwi)kszy! sprzeda' o 774 sztuki (+63%). Stabilna sprzeda' na prze!omie ca!ego roku pozwo-
li! marce Deutz-Fahr uzyska& trzeci najwy'szy wynik pod wzgl)dem wzrostu sprzeda'y, któ-
ry wyniós! 270 sztuk (+34%).138 

Dokonuj c wyboru producenta ci gników klienci zazwyczaj kieruj  si) !atwo%ci  ob-
s!ugi (sterowanie, administrowanie) oraz niezawodno%ci , efektywno%ci  pracy, a tak'e kom-
fortem pracy i uniwersalno%ci  maszyny. 

Obok ci gników rolniczych o sytuacji w sektorze producentów maszyn rolniczych de-
cyduje równie' sprzeda' przyczep. Z danych firmy Martin & Jacob wynika, 'e sprzeda' no-
wych przyczep rolniczych mierzona liczb  rejestracji osi gn)!a poziom 5643 sztuki. Jest to 
wzrost o ponad 12,5 proc. w stosunku do roku ubieg!ego. Liderem rynku jest firma Pronar, 
która posiada blisko 30 proc. udzia! w rynku. Pronar jest nie tylko liderem na polskim rynku, 
równie dobrze radzi sobie na innych rynkach europejskich. Tu' za ni  znajduje si) Wielton. 
Ogromna cz)%& rynku nale'y do tzw. przyczep produkcji w!asnej, czyli przyczep nie marko-
wych, sk!adanych w ma!ych zak!adach nie spe!niaj cych okre%lonych norm jako%ciowych, 
jednak tu cena odgrywa rol). Blisko 17 proc. rynku nale'y do takich przyczep. List) firm 
o najwi)kszym udziale zamyka Metaltech139 

Wed!ug Martin&Jacob prognozy na rynku maszyn rolniczych w Polsce tak'e kszta!tuj  
si) optymistycznie. Bez wzgl)du na ilo%& %rodków dost)pnych w nowym okresie bud'etowa-
nia (w latach 2013-2017) rolnicy zamierzaj  nadal inwestowa& w sprz)t rolniczy. Ponad 20% 
rolników deklaruje zakup nowego fabrycznie sprz)t w ci gu najbli'szych trzech lat, a kolejne 
13% twierdzi, 'e kupi maszyn) u'ywan . ,redni wielko%& %rodków przeznaczonych na zakup 
nowej fabrycznie maszyny wynosi 97 347 z!, a sprz)tu u'ywanego 29 929 z!. Zmienia si) 
równie' ocena w!asnej sytuacji materialnej rolników. 20% badanych okre%la j  jako dobr  lub 
bardzo dobr , a ponad 60% twierdzi, 'e jest ona ani dobra, ani z!a. Sami rolnicy równie' op-
tymistycznie oceniaj  przysz!o%&.140 

Zgodnie z opiniami ekspertów – uczestników wywiadu zogniskowanego w podsektorze 
maszyn i urz dze$ rolniczych o pozycji konkurencyjnej podlaskich przedsi)biorstw decyduje: 
 innowacyjno%&, 
 poziom technologii, 
 wydatki na sfer) badawczo-rozwojow , 
 znajomo%& bran'y, 
 udzia! w rynku, 
 koszty pracy. 

                                                 
137 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://granatos.cba.pl/historia_fiata/Grupa_Fiat_w_Polsce. pdf, [Data 
wej%cia 20-10-2011].  
138 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.truck.pl/pl/article/839/najpopularniejszy-jest-zetor, zm_ 
1784 [Data wej%cia 20-10-2011].  
139 http://martin-jacob.salon24.pl/279293,perly-rynku-moto-puszczaja-oko-do-rolnikow, [Data wej%cia 20-10-
2011]. 
140 M. Chrobot, Ponad 65 miliardów z!otych na zakup maszyn rolniczych, „Przegl d Rolniczy”, nr 8/2011, s. 24. 
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Rysunek 13. Czynniki konkurowania w podsektorze producentów maszyn  
i urz!dze" rolniczych 

 
1. Udzia! w rynku 9. Dost)p do rynków zbytu 
2. Koszty pracy 10. Dzia!ania promocyjne 
3. Rentowno%& 11. Znajomo%& bran'y 
4. Wydajno%& pracy 12. Do%wiadczenie 
5. Innowacyjno%& 13. Wyprofilowana oferta rynkowa 
6. Wydatki na sfer) badawczo-rozwojow  14. Poziom cen 
7. Wspó!praca z jednostkami badawczymi  

(uczelniami, instytucjami) 
15. Metody zarz dzania firm  

8. Poziom technologii 16. Unijne +ród!a finansowania 

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 

 

Zgodnie w wynikami badania wskazane czynniki otrzyma!y najwy'sze wagi oraz jed-
nocze%nie wysokie oceny, co oznacza, 'e podlascy przedsi)biorcy umiej)tnie realizuj  swoje 
strategie rozwoju – adekwatnie do potrzeb rynku i wymogów sektora. To daje im wysok  
pozycj) konkurencyjn . 

Jednym z g!ównych czynników decyduj cych o przewadze konkurencyjnej przedsi)-
biorstwa jest innowacyjno%&. Jest to czynnik wysoko ceniony zarówno przez producentów 
maszyn i urz dze$ rolniczych, jak i ca!y sektor. W analizowanym sektorze innowacyjno%& 
polega przede wszystkim na innowacjach procesowych, tzn. na wdro'eniu nowych lub zna-
cz co ulepszonych metod produkcji albo dystrybucji produktów. Mog  si) z tym wi za& 
zmiany w zakresie sprz)tu, zasobów ludzkich, metod pracy lub kombinacja tych zmian. St d 
obok innowacyjno%ci jako eksperci wskazali poziom technologii jako istotny czynnik konku-
rowania. 

Zmiany technologiczne oznaczaj , 'e konkurencja w podsektorze producentów maszyn 
i urz dze$ rolniczych ma charakter kosztowy. Producenci silnie obawiaj  si) walki cenowej 
w zwi zku z tym podejmuj  dzia!ania maj ce na celu dalsze zmniejszanie kosztów produkcji 
m.in. poprzez wykorzystanie skali produkcji oraz dywersyfikacj) dostaw materia!ów oraz 
zwi)kszenie wydajno%ci produkcji. Silna konkurencja sprawia, 'e firmy musz  stale unowo-
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cze%nia& oraz wdra'a& nowe rozwi zania technologiczne w swoich wyrobach. Presja ze stro-
ny konkurencji stwarza konieczno%& ponoszenia nak!adów na badania i rozwój, które maj  na 
celu opracowanie coraz lepszych maszyn dopasowanych do potrzeb i wymaga$ klientów. 

Wed!ug ankietowanych rolników, najwa'niejszymi kryteriami determinuj cymi wybór 
maszyny jest stan techniczny, cena i wydajno%&. Te ostatnie oceny ewidentnie pokazuj , 
'e rolnicy ci gle przedk!adaj  cen) nad jako%&, co wi 'e si) ze stanem finansów gospodarstw 
rolnych.141 Producenci maszyn rolniczych chc c sprosta& oczekiwaniom nabywców dotycz -
cych atrakcyjnych cenowo produktów, musz  obni'a& koszty wytwarzania dokonuj c zmian 
w technologii. 

Badania wskazuj  równie', 'e decyzje o zakupie nowej maszyny rolniczej s  podejmo-
wane z jednej strony bardzo racjonalnie, poniewa' pod uwag) brane s  takie czynniki jak ce-
na, odpowiednie parametry techniczne i u'ytkowe maszyny czy niskie koszty eksploatacji. 
Z drugiej za% strony coraz silniejsze znaczenie ma marka danej maszyny, emocje jakie s  
z ni  zwi zane, wizerunek jaki wokó! siebie tworzy, presti' jaki za sob  niesie. Jest to decyzja 
tak'e emocjonalna, na któr  wp!yw maj  równie' dzia!ania marketingowe.142 St d producenci 
maszyn rolniczych zdecydowanie wy'sz  wag) ni' %rednio w ca!ym sektorze nadali dzia!a-
niom promocyjnym kreuj cym wizerunek producenta. 

Kolejnym czynnikiem konkurowania w sektorze jest, zgodnie z opini  ekspertów, 
udzia! w rynku, którego wielko%& zale'y m.in. od stopnia penetracji sieci dystrybucji. Urz -
dzenia o tak du'ym stopniu z!o'ono%ci stwarzaj  zagro'enie dla bezpiecze$stwa i zdrowia, 
je'eli nie s  odpowiednio eksploatowane i konserwowane. Wymagaj  dobrze wyszkolonych 
pracowników systemów dystrybucji pomagaj cych w wyborze najbardziej odpowiedniej 
technologii i zapewniaj cych doradztwo w zakresie konserwacji i napraw.143 Niektóre firmy 
(SaMasz) nie tylko dostarczaj  sprz)t, ale te' – je%li chodzi o wi)ksze i skomplikowane ma-
szyny – edukuj  klientów ucz c ich sposobów u'ytkowania maszyny i jej konserwacji. 

Ponadto znaczna cz)%& maszyn i urz dze$ produkowanych w analizowanym sektorze 
charakteryzuje si) d!ugim okresem u'ytkowania, podczas którego mog  wyst pi& awarie po-
woduj ce zatory produkcyjne. St d wa'nym czynnikiem konkurowania o klienta jest zapew-
nienie odpowiedniej jako%ci obs!ugi posprzeda'nej obejmuj cej konserwacj) i naprawy ma-
szyn i urz dze$. Wysoka jako%& obs!ugi serwisowej i technicznej w okresie gwarancji, jak 
i po jej zako$czeniu jest dla klientów cz)stym kryterium wyboru marki producenta maszyn. 
Z badania przeprowadzonego w%ród rolników – klientów punktów serwisowych – wynika, 
'e zwracaj  oni przede wszystkim uwag) na dok!adny i fachowy sposób wykonania us!ug 
oraz jako%& u'ytych cz)%ci wymiennych. Doceniaj  tak'e wykszta!cenie i do%wiadczenie pra-
cowników oraz szybko%& i terminowo%& wykonania us!ugi.144 

Kolejnym czynnikiem decyduj cym o konkurencyjno%ci przedsi)biorstwa s  koszty 
pracy oraz zwi zany z tym dost)p do wykwalifikowanych pracowników. Obecnie Komisja 

                                                 
141 P. Rybacki, C. Rze+nik, K. Durczak, Wyniki bada! dynamiki odnowy parku maszynowego w rolnictwie, 
„Technika Rolnicza Ogrodnicza”, Le%na 1/2011 
142 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://dodatki.anonse.pl/przeglad/2011/09/files/assets/seo/page 24. 
html, [Data wej%cia 20-10-2011].  
143 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego w sprawie: „Maszyny 
rolnicze i budowlane oraz urz dzenia transportu bliskiego – jaki jest najlepszy sposób wyj%cia z kryzysu?” 
144 K. Durczak, P. Rybacki, Hierarchizacja kryteriów oceny jako"ci us#ug serwisowych maszyn rolniczych – 
opinia konsumenta, „Technika Rolnicza Ogrodnicza, Le%na”, 2011, nr 1.  
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Europejska zauwa'a, 'e zwi)kszy!y si) trudno%ci w rekrutacji wykwalifikowanego personelu. 
Niedobory dotycz  zawodów, które przez dziesi)& lat znajdowa!y si) w czo!ówce: spawaczy, 
przetwórców metali, mechaników i in'ynierów. Przemys! budowy maszyn w Europie zatrud-
nia 3,6 mln osób. 10% z nich pracuje w przemy%le maszyn rolniczych i budowlanych. Zasad-
niczo jest to starzej ca si) si!a robocza – jedynie 20,1% pracowników ma mniej ni' 30 lat, za% 
%rednia ta w innych sektorach niefinansowych wynosi oko!o 25%.145 

Czynnikiem wp!ywaj cym na istniej c  w sektorze konkurencj) jest przywóz maszyn 
i urz dze$ niezgodnych z wytycznymi dotycz cymi bezpiecze$stwa i ochrony %rodowiska. 
Wytwórcy, którzy przestrzegaj  prawodawstwa UE, musz  obecnie mierzy& si) z wyzwa-
niem, jaki stawiaj  przed nimi produkty wprowadzane do obrotu w UE na nieuczciwych wa-
runkach po cenie stanowi cej niewielk  cz)%& ceny rynkowej produktów zgodnych z wymo-
gami. W!adzom brakuje %rodków i zasobów umo'liwiaj cych rozwi zanie tego problemu, 
a przepisy nie s  zawsze precyzyjne, je%li chodzi o ochron) legalnych produktów.146 

Producentów maszyn i urz dze$ na terenie UE obowi zuj  wysokie wymagania zwi -
zane z ochron  %rodowiska. Spe!nienie tych wymogów istotnie podnosi cen) ko$cowego pro-
duktu, który tym samym przestaje by& atrakcyjny poza UE. Technologie niezb)dne do za-
chowania zgodno%ci z tymi poziomami emisji wymagaj  zastosowania paliw o wyj tkowo 
niskiej zawarto%ci siarki, które trudno jest uzyska& w Europie na potrzeby sektora urz dze$ 
nieporuszaj cych si) po drogach i które z pewno%ci  nie s  dost)pne poza Europ . Uniemo'-
liwi to sprzeda' zarówno nowych, jak i u'ywanych urz dze$ poza Europ .147 

W najmniejszym stopniu przewag) konkurencyjn  w sektorze warunkuj  takie czynniki 
jak: wspó!praca z jednostkami badawczymi, wyprofilowana oferta rynkowa i unijne +ród!a 
finansowania. 

Z opinii ekspertów wynika, 'e podlaskie przedsi)biorstwa z podsektora producentów 
maszyn i urz dze$ rolniczych aktywnie i skutecznie uczestnicz  w rywalizacji wewn trzsek-
torowej równie' z takimi firmami jak John Deere czy New Holland oraz reaguj  na wymogi 
stawiane przez rynek. Konkurencyjno%& podmiotów nale' cych do tego podsektora zale'y 
przede wszystkim od skali wydatków na B+R, poziomu stosowanych technologii i innowa-
cyjno%ci przedsi)biorstw. W ocenie ekspertów podlaskie firmy rozpozna!y i dostosowa!y si) 
do oczekiwa$ klientów, czego dowodem s  liczne nowe produkty wprowadzane na rynek 
b)d ce efektem prac badawczych. Podlaskie firmy coraz wi)ksz  uwag) przywi zuj  do dzia-
!a$ promocyjnych i dba!o%ci o wizerunek. Jak wskazuje przyk!ad firmy New Holland odpo-
wiednia komunikacja z rynkiem po! czona z atrakcyjnym produktem zapewnia firmie siln  
pozycj) na rynku. Podlaskie firmy zyskuj  przewag) konkurencyjn  równie' dzi)ki relatyw-
nie niskim kosztom pracy w regionie. 

W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 
wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na nat)'enie konkurencji w podsektorze. Wyniki przedstawiono 
w tabeli 33. 
                                                 
145 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego w sprawie: „Maszyny 
rolnicze i budowlane oraz urz dzenia transportu bliskiego – jaki jest najlepszy sposób wyj%cia z kryzysu?” 
146 Tam'e. 
147 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego w sprawie: „Maszyny 
rolnicze i budowlane oraz urz dzenia transportu bliskiego – jaki jest najlepszy sposób wyj%cia z kryzysu?” 
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Tabela 33. Si a konkurencji w podsektorze producentów maszyn i urz!dze" rolniczych 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo 
s aba rywa-

lizacja 

S aba  
rywalizacja 

#rednia 
rywali-
zacja  

Silna  
rywaliza-

cja  

Bardzo silna 
rywalizacja 

Udzia! w rynku (Liczba i si!a 
konkurentów – stopie$ koncen-
tracji, grupy strategiczne) 

  X   

 Koszty pracy    X  
Rentowno%&   X   
 Wydajno%& pracy   X   
Innowacyjno%&    X  
Wydatki na sfer) badawczo-
rozwojow  

   X  

Wspó!praca z jednostkami  
badawczymi (uczelniami,  
instytucjami) 

 X    

 Poziom technologii    X  
Dost)p do rynków zbytu    X  
Dzia!ania promocyjne     X 
Znajomo%& bran'y    X  
Do%wiadczenie   X   
Wyprofilowana oferta rynkowa  X    
Poziom cen   X   
Metody zarz dzania firm   X    
Unijne +ród!a finansowania  X   X 

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 

 
Podsumowuj c, nat)'enie konkurencji w podsektorze producentów maszyn i urz dze$ 

rolniczych w województwie podlaskim mo'na okre%li& jako raczej du'e, g!ównie ze wzgl)du 
na liczb) konkurentów oraz konieczno%& ci g!ego udoskonalania oferty produktowej. Zmusza 
to firmy do ponoszenia kosztów zwi zanych z pracami projektowo-badawczymi. Rywalizacj) 
w sektorze zaostrzaj  tak'e dzia!ania promocyjne firm, zw!aszcza du'ych koncernów prze-
znaczaj cych na ten cel ogromne %rodki. 
 
Podsektor producentów  odzi i statków 

Polska w produkcji jachtów jest prawdziwym potentatem. Wed!ug Polskiej Izby Prze-
mys!u Jachtowego i Sportów Wodnych Polboat w produkcji !odzi motorowych z silnikami 
zaburtowymi od 6 do 10 metrów d!ugo%ci zajmujemy drugie miejsce w %wiecie. W Polsce 
roczny potencja! produkcyjny wynosi oko!o 22 000 jednostek p!ywaj cych, przy czym blisko 
95% !odzi trafia za granic). Produkcja krajowa skierowana na eksport trafia przede wszystkim 
do USA, Europy Zachodniej, krajów Morza ,ródziemnego, Skandynawii i Rosji. ,wiatowy 
kryzys spowodowa! spadek produkcji, przede wszystkim w wyniku ograniczenia dost)pno%ci 
do kredytów b d+ leasingu. Po spadku produkcji w 2009 roku, w kolejnych latach nast)powa! 
stopniowy wzrost (Wykres 3). Wed!ug wiceprezesa Polboat Sebastiana Nietupskiego, w 2011 
roku produkcja polskich stoczni jachtowych mo'e wzrosn & do 15 tysi)cy !odzi w porówna-
niu z oko!o 10 tysi cami w czasie kryzysu. B)dzie tak'e ros!o zatrudnienie: np. Janmor, który 
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w 2008 roku zredukowa! liczb) pracowników do ok. 30, teraz zatrudnia ju' 86 osób, a do 
ko$ca roku oko!o planuje wzrost zatrudnienia do 100 osób.148 

 
Wykres 3. Roczna wielko%& sprzeda$y jachtów w latach 2007-2011 w Polsce 

 
*ród!o: S. Nietupski, Raport dot. Przemys#u Jachtowego w Polsce – 2010, POLBOAT. 

 

W Niemczech licz cych 82,3 mln mieszka$ców zarejestrowanych jest oko!o 500 000 
jachtów 'aglowych i motorowych, czyli jedna !ódka przypada na 78 gospodarstw. We Francji 
na 63,7 mln mieszka$ców jest 491 650 !ódek turystycznych, z czego blisko 70%to jachty mo-
torowe. Wszystkich zarejestrowanych jednostek we Francji jest ponad 755 000. Holendrzy, 
których jest 16,4 mln, maj  w swoim kraju 518 000 jachtów. Jedna !ódka przypada tam na 14 
gospodarstw. Portugalczycy na 10,6 mln ludno%ci maj  oko!o 60 000 !ódek. W Grecji licz cej 
11,2 mln jest 136 450 jachtów. Jest tam jeden jacht na 31 gospodarstw domowych. Bezkon-
kurencyjne s  jednak kraje skandynawskie. W Szwecji, gdzie mieszka 9,1 mln ludzi, jest 715 
000 !ódek 'aglowych i motorowych. Jedna przypada na 6 gospodarstw domowych. Cho& Pol-
ska jest europejskim liderem w produkcji ma!ych jachtów, w tego typu statystykach wypada 
fatalnie – na 38,5 mln ludno%ci mamy oko!o 50 000 jachtów (w tym kilkaset morskich). 
Przy 13,33 mln gospodarstw domowych daje to jeden jacht na 266 gospodarstw! Mimo, 
'e Polska w tych statystykach nie wypada dobrze, to te dysproporcje poma!u zanikaj .149

 

Firmy zajmuj ce si) ich wytwarzaniem znajduj  si) g!ównie w Augustowie i jego oko-
licach, na Mazurach, Pomorzu Gda$skim i Szczeci$skim. 

W Polsce 60% ca!ej rocznej produkcji jachtów wytwarzaj  najwi)ksi producenci, 
do których nale' : 
 Galeon (województwo pomorskie), 
 DelphiaYachts (województwo warmi$sko-mazurskie), 
 BaltYacht (województwo podlaskie), 
 Ostróda Yacht (województwo warmi$sko-mazurskie), 
 Model Art/Parker (województwo warmi$sko-mazurskie), 
 ,lepsk (województwo podlaskie). 

                                                 
148 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.rp.pl/artykul/642175.html?print=tak&p=0, [Data wej-
%cia 20-10-2011]. 
149 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.zagle.com.pl/artykul/czytaj/032010-swiatelko-w-
tunelu,8880/, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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Producenci jachtów z terenów Polski Wschodniej to firmy o niespotykanym w innych 
bran'ach potencjale do rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki. Przemys! jachtowy w Pol-
sce Wschodniej tworz  spó!ki o bardzo zró'nicowanej wielko%ci. S  w%ród nich zarówno 
niewielkie przedsi)biorstwa, jak te' du'e zak!ady prowadz ce dzia!alno%& gospodarcz  na 
szerok  skal).150 

Zgodnie z opiniami ekspertów – uczestników wywiadu zogniskowanego w podsektorze 
producentów !odzi i statków o pozycji konkurencyjnej podlaskich przedsi)biorstw decyduje: 
 do%wiadczenie, 
 znajomo%& bran'y, 
 dost)p do rynków zbytu, 
 wyprofilowana oferta rynkowa, 
 poziom cen, 
 udzia! w rynku, 
 metody zarz dzania firm  (rysunek 14). 
 
Rysunek 14. Czynniki konkurowania w podsektorze producentów  odzi i statków 

 
 
 

1. Udzia! w rynku 9. Dost)p do rynków zbytu 
2. Koszty pracy 10. Dzia!ania promocyjne 
3. Rentowno%& 11. Znajomo%& bran'y 
4. Wydajno%& pracy 12. Do%wiadczenie 
5. Innowacyjno%& 13. Wyprofilowana oferta rynkowa 
6. Wydatki na sfer) badawczo-rozwojow  14. Poziom cen 
7. Wspó!praca z jednostkami badawczymi 15. Metody zarz dzania firm  
8. Poziom technologii 16.Unijne +ród!a finansowania 

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 

                                                 
150 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://polskawschodnia.eu/2011/04/mali-i-duzi-czyli-producenci-
jachtow-polski-wschodniej/, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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W opinii badanych uczestników wywiadu zogniskowanego czynniki te otrzyma!y naj-
wy'sze wagi oraz jednocze%nie wysokie oceny. Najmniej istotnymi czynnikami konkurowa-
nia w analizowanym podsektorze jest: wspó!praca z jednostkami badawczymi (uczelniami, 
instytucjami),wydatki na sfer) badawczo-rozwojow  oraz unijne +ród!a finansowania. 

Jednym z podstawowych czynników decyduj cych o przewadze konkurencyjnej w pod-
sektorze jest do%wiadczenie i znajomo%& bran'y. Wi)kszo%& polskich stoczni jachtowych po-
wsta!o oko!o 1990 roku. Polscy producenci zaczynali wówczas od bardzo prostych konstruk-
cji. Poznawali technologi) i stopniowo wydeptywali sobie pozycj) na rynku. ,wiatowy po-
ziom rozwi za$ organizacyjnych i technicznych polskie firmy osi gn)!y pod koniec lat 90.151 
Swój pr)'ny rozwój polska bran'a jachtowo-okr)towa zawdzi)cza przede wszystkim wyczu-
ciu %wiatowego rynku produktów luksusowych, polityce wysokiej jako%ci i in'ynierskiej wizji 
tych, którzy j  tworz . Wynikiem tego po! czenia jest atrakcyjna i kompleksowa oferta pol-
skich zak!adów stoczniowych, która umo'liwia zakup ka'dego rodzaju !ódki. Coraz cz)%ciej 
mi!o%nicy 'eglugi s  przekonani, 'e produkty „Made in Poland” to produkty z najwy'szej 
pó!ki.152 

Dost)p do rynków zbytu producenci jachtów zapewniaj  sobie dzi)ki spe!nianiu wymo-
gów docelowych rynków w zakresie jako%ci, wzornictwa oraz wspó!pracy z zagranicznymi 
firmami. Producenci jachtów wspó!pracuj  m.in. z takimi markami %wiatowymi, jak: Jantar 
Yachting, Jeanneau, Marine Power Europe i Marvin Watersport, które udost)pniaj  im swoje 
europejskie kana!y dystrybucji.153 Innym sposobem na dotarcie do klientów jest cz)ste 
uczestnictwo w %wiatowych imprezach wystawienniczych. 

Kolejnym istotnym czynnikiem konkurowania w podsektorze jest wyprofilowana oferta 
rynkowa. Dotyczy to zarówno dostosowania si) do europejskich czy ameryka$skich standar-
dów oraz do wymaga$ cz)sto pojedynczych klientów. Klient zainteresowany kupnem jachtu 
mo'e kupi& wersj) standardow  lub te' wyposa'y& jacht w niektóre opcje dodatkowe. Naj-
cz)%ciej im wi)kszy jacht, tym wi)cej mo'liwych modyfikacji. Ciekawym trendem w%ród 
polskich stoczni jachtowych jest produkcja jednostek na indywidualne zamówienie, czyli !ó-
dek wyj tkowych, idealnie dopasowanych do potrzeb i wizji klienta.154 Budowane s  luksu-
sowe katamarany na miar), czyli wyko$czone wed!ug 'ycze$ klienta. Wi)kszo%& z nich ma 
19 i wi)cej metrów d!ugo%ci. W ka'dej kajucie jest osobna klimatyzacja, telewizory z DVD, 
!azienki, cz)sto wyko$czone marmurem lub mozaikami. Przez okna mo'na patrze& na sztorm. 
W sterówce s  zamontowane ekrany dotykowe, a w schowkach czekaj  narty wodne i sprz)t 
do nurkowania. Dodatkowym atutem polskich producentów jest znacznie krótszy okres pro-
dukcji !odzi ni' u konkurentów zachodnich.155 

Przewaga konkurencyjna polskich producentów jachtów polega równie' na oferowaniu 
wysokiej jako%ci !odzi po relatywnie ni'szych cenach. Przewaga ta utrzymuje si) dzi)ki ni'-

                                                 
151 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/gn200825-jachty. html 
[Data wej%cia 20-10-2011]. 
152 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.poland.gov.pl/Przemysl,stoczniowy,i,polskie, zaglowce, 
13039.html [Data wej%cia 20-10-2011]. 
153 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zagle-za-horyzontem-1476199. 
html [Data wej%cia 20-10-2011]. 
154 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.poland.gov.pl/Przemysl,stoczniowy,i,polskie, zaglowce, 
13039.html [Data wej%cia 20-10-2011]. 
155 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/gn200825-jachty. html 
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szym kosztom pracy w Polsce. Budowa !odzi jest specyficznym biznesem. Nie ma tu miejsca 
na linie technologiczne sterowane przez komputer, a o jako%ci jachtu decyduj  godziny pracy 
in'ynierów, szkutników i stolarzy. Oznacza to, 'e zbudowanie !odzi w Niemczech i w Polsce 
wymaga takiego samego nak!adu pracy, ale w Polsce jej koszt jest kilka razy ni'szy ni' u za-
chodnich s siadów.156 

Konkurencja w podsektorze producentów !odzi i statków i pojawiaj ce si) zagro'enie 
ze strony chi$skich producentów sprawia, 'e polskie firmy podejmuj  dzia!ania maj ce na 
celu jeszcze lepsze dotarcie do finalnego klienta oraz popraw) sposobów zarz dzania organi-
zacjami. W zwi zku z tym w Szczecinie powsta!o Centrum Rozwojowego Przemys!u Jachto-
wego, które we wspó!pracy z Fundacj  Klaster Polskie Jachty, ma sta& si) baz  post)pu in-
nowacyjnego oraz zapleczem marketingowo-promocyjnym polskiego przemys!u stoczniowe-
go. Przedsi)wzi)cie b)dzie realizowane w kilku etapach. Faza wst)pna dotyczy utworzenia 
placówki obs!uguj cej dzia!ania marketingowe polskich stoczni jachtowych na rynkach euro-
pejskich. W dalszym ci gu przewidywane jest utworzenie w ramach Centrum placówki pro-
wadz cej dzia!alno%& badawczo-rozwojow  na potrzeby podmiotów skupionych klastrze 
przemys!u jachtowego w Polsce. Jej zadaniem b)dzie realizacja do%wiadcze$ i prac studyj-
nych ukierunkowanych na podniesienie poziomu technologicznego oferowanych przez pol-
skie stocznie produktów.157 

W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 
wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na nat)'enie konkurencji w podsektorze. Wyniki zaprezentowano 
w tabeli 34. 
 
Tabela 34. Si a konkurencji w podsektorze producentów  odzi i statków 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo s aba 
rywalizacja 

S aba  
rywalizacja 

#rednia 
rywalizacja 

Silna  
rywalizacja  

Bardzo silna 
rywalizacja 

Udzia! w rynku (liczba i si!a 
konkurentów – stopie$ kon-
centracji, grupy strategiczne) 

   X  

Koszty pracy      

Rentowno%&   X   

Wydajno%& pracy    X  

Innowacyjno%&   X   

Wydatki na sfer) badawczo- 
-rozwojow  

 X    

Wspó!praca z jednostkami 
badawczymi (uczelniami, 
instytucjami) 

 X    

Poziom technologii   X   

                                                 
156 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.bankier.pl/wiadomosc/ Zagle-za-horyzontem- 1476199. 
html [Data wej%cia 20-10-2011]. 
157 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://zalewszczecinski.net/utworzenie-w-szczecinie-centrum-
rozwojowego-przemyslu-jachtowego, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo s aba 
rywalizacja 

S aba  
rywalizacja 

#rednia 
rywalizacja 

Silna  
rywalizacja  

Bardzo silna 
rywalizacja 

Dost)p do rynków zbytu    X  

Dzia!ania promocyjne    X  

Znajomo%& bran'y   X   

Do%wiadczenie   X   

Wyprofilowana  
oferta rynkowa 

   X  

Poziom cen    X  

Metody zarz dzania firm    X   

Unijne +ród!a finansowania  X    

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 
 

Podsumowuj c, nat)'enie konkurencji w podsektorze producentów jachtów w woje-
wództwie podlaskim mo'na okre%li& jako raczej du'e, g!ównie ze wzgl)du na trudno%ci z do-
st)pem do rynków zbytu. O przewadze konkurencyjnej podlaskich przedsi)biorstw decyduje 
mo'liwo%& dostosowania !odzi do indywidualnych potrzeb i oczekiwa$ klientów a jednocze-
%nie zaoferowanie ich w atrakcyjnej cenie. Wynika to z ci g!ej przewagi kosztowej (koszty 
pracy) podlaskich producentów nad innymi firmami. Rywalizacj) w sektorze zaostrzaj  tak'e 
dzia!ania promocyjne firm. Dzia!ania tego typu zgodnie z opiniami ekspertów nabior  jeszcze 
wi)kszego znaczenia w przysz!o%ci. O sukcesie rynkowym coraz bardziej b)dzie decydowa!a 
dobrze wypromowana marka producenta. 
 
Podsektor producentów pozosta ych maszyn i urz!dze" 

Podsektor, który na potrzeby niniejszej analizy zosta! nazwany jako „podsektor produ-
centów pozosta!ych maszyn i urz dze$” jest najbardziej zró'nicowany, zarówno pod wzgl)-
dem wielko%ci tworz cych ten podsektor podmiotów, jak i rodzaju wytwarzanych maszyn 
i urz dze$. Obok producentów maszyn budowlanych, podsektor ten tworz  równie' produ-
cenci maszyn dla przemys!u rolno-spo'ywczego, producenci akcesoriów dla przemys!u moto-
ryzacyjnego oraz producenci innych wyspecjalizowanych maszyn skierowanych do odbior-
ców z ró'nych bran'. 

Istotn  grup) stanowi  producenci maszyn i urz dze$ dla bran'y budowlanej. Przemys! 
maszyn budowlanych prze'ywa! najwi)kszy rozkwit w latach 70. i 80. ubieg!ego stulecia. 
Za!amanie nast pi!o na pocz tku lat 90. Sytuacja zacz)!a si) poprawia& w 1994 roku. Dane 
statystyczne wskazuj , 'e od tego momentu produkcja zacz)!a wzrasta& o ponad 30% rocznie. 
Obecnie Polski przemys! maszyn budowlanych skupia prawie 140 ró'nej wielko%ci zak!adów, 
zatrudniaj cych oko!o 50 tysi)cy pracowników. Sprzeda' maszyn budowlanych, w tym tak'e 
dla drogownictwa, stanowi obecnie oko!o 10% ogó!u sprzeda'y produktów przemys!u ma-
szynowego w Polsce.158 

                                                 
158 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/ maszyny-
budowlane_56794.html [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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W opinii ekspertów – przedstawicieli firm reprezentuj cych podsektor pozosta!ych ma-
szyn i urz dze$ – najwa'niejszym czynnikiem konkurowania jest, podobnie jak w ca!ym sek-
torze: 
 poziom technologii, 
 dost)p do rynków zbytu 
 znajomo%& bran'y 
 koszty pracy, 
 innowacyjno%& (rysunek 15). 

Polskie maszyny budowlane pod wieloma wzgl)dami nie ust)puj  zagranicznym, a nie-
które rozwi zaniami technicznymi wyprzedzaj  o kilka lat podobne konstrukcje zachodnie. 
S  równie' konkurencyjne pod wzgl)dem ceny, cz)sto kosztuj  o 60-70% mniej ni' maszyny 
produkcji zachodniej. Polscy producenci maszyn szczyc  si) ich dobr  jako%ci , ale jednocze-
%nie ubolewaj  nad brakiem funduszy, które nie tylko pozwoli!yby na modernizacj), ale i na 
tworzenie ca!kiem nowych konstrukcji. 
 
Rysunek 15. Czynniki konkurowania w podsektorze producentów pozosta ych maszyn  
i urz!dze" 
 

 
1. Udzia! w rynku 9. Dost)p do rynków zbytu 
2. Koszty pracy 10. Dzia!ania promocyjne 
3. Rentowno%& 11. Znajomo%& bran'y 
4. Wydajno%& pracy 12. Do%wiadczenie 
5. Innowacyjno%& 13. Wyprofilowana oferta rynkowa 
6. Wydatki na sfer) badawczo-rozwojow  14. Poziom cen 
7. Wspó!praca z jednostkami badawczymi (uczelniami, 

instytucjami) 
15. Metody zarz dzania firm  

8. Poziom technologii 16.Unijne +ród!a finansowania 

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 
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Zagraniczne firmy maj  dost)p do niskooprocentowanych kredytów na zakup sprz)tu 
i cz)%ci potrzebnych do produkcji oraz s  obj)ci preferencjami przy przetargach. Pos!uguj  si) 
przemy%lan  strategi  handlow , stosuj  nowoczesne metody marketingowe i wychodz  ze 
swoj  ofert  do klienta. Polskie firmy dopiero zaczynaj  konstruowa& swoje strategie marke-
tingowe. Zagraniczni producenci sprz)tu budowlanego maj  w!asne przedstawicielstwa 
w Polsce i dzia!aj  pod w!asn  mark  (np. Volvo Poland, Potain Polska, Svedala Polska, 
Samsung, Hyundai czy Honda), jednak cz)%& korzysta z po%rednictwa np. grupy PHZ Bumar: 
w!oska firma Ferro ('urawie wie'owe %redniej wielko%ci), Dimex (minikoparki), Delmag 
i Von Arx (maszyny dla drogownictwa). Polskie firmy równie' staraj  si) coraz lepiej docie-
ra& do klienta np. poprzez doradców technicznych. 

Nast)puj  równie' istotne zmiany w oczekiwaniach klientów – u'ytkowników maszyn 
budowlanych. Zwracaj  oni szczególn  uwag) na bezpiecze$stwo i jako%&, a tak'e ekologicz-
ne warunki eksploatacji oraz konieczno%& spe!nienia wymaga$ ergonomicznej pracy (tzw. 
czynniki ludzkie – humanfactors). Dwa pierwsze wymogi s  regulowane przez odpowiednie 
normy europejskie EN i ISO. Ekologiczno%& nap)du maszyn od stycznia 1996 roku reguluje 
surowa dyrektywa Euro II. Bardziej skomplikowane s  regulacje dotycz ce humanfactors 
(HF), do których zaliczane s  m.in. ha!as, drgania oraz ergonomia maszyny. Wyt!umione  
kabiny pojazdów, materia!y poch!aniaj ce cz)%& energii drga$ czy fotele dopasowane do 
kszta!tu ludzkiego cia!a to tylko jedne z wielu rozwi za$ ju' stosowanych na szerok  skal).159 

Du'ym bod+cem dla rozwoju polskiej gospodarki jest nap!yw unijnych funduszy struk-
turalnych. Przyznanie Polsce organizacji Euro 2012 wyra+nie przyspieszy!o rozwój sektorów 
gospodarki zwi zanych z budownictwem oraz modernizacj  dróg i autostrad. Dla producen-
tów i dystrybutorów maszyn budowlanych nast pi! okres szybkiego rozwoju. 

Warto zauwa'y&, 'e w tym podsektorze, zdaniem ekspertów – uczestników wywiadu 
zogniskowanego – na si!) rywalizacji wewn trz sektora niewielki wp!yw maj  wydatki na 
sfer) badawczo-rozwojow , unijne +ród!a finansowania oraz wspó!praca z jednostkami ba-
dawczymi (uczelniami, instytucjami). 

W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 
wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na nat)'enie konkurencji w podsektorze. Wyniki zaprezentowano 
w tabeli 35. 

 
  

                                                 
159 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/ maszyny-
budowlane_56794.html, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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Tabela 35. Si a konkurencji w podsektorze producentów pozosta ych maszyn i urz!dze" 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo s aba 
rywalizacja 

S aba  
rywalizacja 

#rednia 
rywalizacja 

Silna  
rywalizacja  

Bardzo silna 
rywalizacja 

Udzia! w rynku (liczba i si!a 
konkurentów – stopie$ kon-
centracji, grupy strategiczne) 

  X   

Koszty pracy    X  

Rentowno%&  X    

Wydajno%& pracy   X   

Innowacyjno%&   X   

Wydatki na sfer) badawczo-
rozwojow  

 X    

Wspó!praca z jednostkami 
badawczymi (uczelniami, 
instytucjami) 

 X    

Poziom technologii    X  

Dost)p do rynków zbytu    X  

Dzia!ania promocyjne   X   

Znajomo%& bran'y    X  

Do%wiadczenie   X   

Wyprofilowana oferta ryn-
kowa 

   X  

Poziom cen    X  

Metody zarz dzania firm   X    

Unijne +ród!a finansowania  X    

*ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada$. 

 

Podsumowuj c, nat)'enie konkurencji w podsektorze producentów pozosta!ych maszyn 
i urz dze$ w województwie podlaskim mo'na okre%li& jako umiarkowane. W opinii badanych 
firm o przewadze konkurencyjnej podlaskich przedsi)biorstw decyduje poziom stosowanych 
technologii, co sprawia, 'e oferowane na rynku maszyny s  konkurencyjne jako%ciowo. 
Z kolei atrakcyjno%& cenowa mo'e by& wynikiem przewagi kosztowej (ni'sze koszty pracy) 
podlaskich producentów nad innymi firmami. O nat)'eniu konkurencji w podsektorze decy-
duj  równie' dost)p do rynków zbytu. 
 

3.2.4. Zagro$enie pojawienia si' nowych producentów i substytutów 

3.2.4.1.Charakterystyka czynników wp ywaj!cych na gro(b' pojawienia si' nowych 
producentów i substytutów 

Warto%& danego sektora w du'ej mierze zale'y od tego na ile jest on zagro'ony konku-
rencj  ze strony nowych producentów tego samego produktu, jak te' ze strony producentów 
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substytutów. Gro+ba pojawienia si) zarówno nowych producentów, jak i substytutów zale'y 
od trzech czynników160: 
1) atrakcyjno%ci sektora – im sektor jest bardziej atrakcyjny, tym wi)ksze jest zagro'enie 

nowymi produktami i substytutami; 
2) wysoko%ci barier wej%cia do sektora – im s!absze s  bariery wej%cia do sektora, tym 

wi)ksza jest gro+ba konkurencji zewn)trznej; 
3) mo$liwo%ci represji ze strony producentów sektora – je%li producenci b)d cy 

w sektorze s  w stanie skutecznie broni& dost)pu przez walk) cenow  czy zamykanie 
kana!ów dystrybucji, to mniejsza jest gro+ba pojawienia si) nowych rywali. 

 
1)  Atrakcyjno%& sektora 
 Atrakcyjno%& danego sektora zazwyczaj charakteryzuje si) uwzgl)dniaj c nast)puj ce 
parametry: 
 obecna wielko%& sektora, 
 przysz!a wielko%& sektora i dynamika sprzeda'y w poszczególnych latach, 
 obecna i przewidywana rentowno%& sektora. 
 

Warto%& rynku maszynowego w Polsce w 2009 roku (wskazuj ca na rozmiar analizo-
wanego sektora) wynios!a ok. 22,3 mld PLN. Danych tych nie mo'na jednak porówna& z la-
tami wcze%niejszymi, poniewa' GUS od roku 2009 wykorzystuje odmienn  w stosunku do 
poprzednio stosowanej klasyfikacj) dzia!alno%ci gospodarczej. W latach 2003-2007 rynek 
rozwija! si) dynamicznie – tempo wzrostu osi ga!o warto%ci dwucyfrowe. W 2008 zmniejszy-
!o si) ono do 7,5%, a w 2009 r. wed!ug Oxford Economics by!o ujemne i wynios!o -23,6%. 
Prognozy na lata nast)pne zapowiadaj  powrót, po za!amaniu w 2009, do dodatniego tempa 
rozwoju rynku maszynowego ju' w 2010 r.161 

Produkcja maszyn i urz dze$ w Polsce jest silnie rozproszona, zgodnie z danymi G!ów-
nego Urz)du Statystycznego, w po!owie 2010 roku w Polsce istnia!o ponad 7500 przedsi)-
biorstw dzia!aj cych w sektorze maszynowym. Najwi)cej z nich, bo oko!o 18%, mia!o sie-
dzib) w województwie mazowieckim, w podlaskim za% wska+nik ten wynosi! zaledwie 
1,6%.162 

W strukturze sektora maszynowego istniej  du'e przedsi)biorstwa mi)dzynarodowe 
produkuj ce bardzo ró'norodne produkty obejmuj ce rodzaje urz dze$ wykorzystywanych na 
najszersz  skal), takie jak ci gniki rolnicze, czerpaki lub !adowarki samobie'ne. Jednocze%nie 
istniej  wytwórcy tak ró'norodni jak z jednej strony duzi producenci regionalni, a z drugiej 
M,P, którzy produkuj  najpowszechniejsze rodzaje urz dze$, lecz znajduj  sposób na prze-
trwanie dzi)ki zaopatrywaniu rynku w wysoce specjalistyczne produkty niszowe. Zakres spe-
cjalizacji i ró'norodno%& produktów oferowanych na rynku s  cz)sto nieproporcjonalne do 
faktycznej wielko%ci wytwórcy. Stosunkowo zwyczajn  sytuacj  jest istnienie wytwórców 
produkuj cych do 200 ró'nych modeli, oferuj cych urz dzenia przeznaczone do bardzo 

                                                 
160 G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsi biorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne. Warszawa 1999, s. 92-94.  
161 M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., War-
szawa 2010, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14299,pl [Data 
wej%cia 20-10-2011]. 
162 Tam'e. 
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szczególnych celów i sprzedaj cych mniej ni' 1 000 sztuk rocznie; wielu innych radzi sobie 
sprzedaj c serie obejmuj ce mniej ni' 100 sztuk ka'dego modelu rocznie.163 
 
Wykres 4. Warto%& rynku maszynowego w Polsce w latach 2003-2008 
 

 

*ród!o: M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej, Polska Agencja In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010. [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http:// 
www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14299,pl [Datawej%cia 04-10-2011]. 
 

Perspektywy rozwoju tego sektora do roku 2012 przy uwzgl)dnieniu aktualnie stoso-
wanej klasyfikacji dzia!alno%ci gospodarczej – PKWiU 2008 zosta!y przedstawione na wykre-
sie 5. 
 
Wykres 5. Prognozowana wielko%& sektora maszynowego w Polsce do 2012 roku 
 

 
*ród!o: M. Rogi$ski, Sektor maszynowy w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., 
Warszawa 2010, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=14299, [Data 
wej%cia 20-10-2011]. 

                                                 
163 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo!ecznego w sprawie: „Maszyny 
rolnicze i budowlane oraz urz dzenia transportu bliskiego – jaki jest najlepszy sposób wyj%cia z kryzysu?” 
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W 2009 roku warto%& sprzeda'y maszyn i urz dze$ wyprodukowanych w Polsce 

Wschodniej wynios!a 7,1 mld z!. Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej wykazuje tenden-
cj) rosn c . Od 2005 roku systematycznie rosn  nak!ady inwestycyjne na maszyny i urz dze-
nia. W %lad za nimi ro%nie zatrudnienie. W 2009 roku warto%& produkcji sprzedanej maszyn 
i urz dze$ w województwie podlaskim wynios!a 917 mln z!. W porównaniu do 2000 roku 
warto%& ta wzros!a o 153% i by! to najszybszy wzrost w porównaniu do innych województw 
Polski Wschodniej.164 

 
Tabela 36. Warto%& produkcji sprzedanej maszyn i urz!dze" w Polsce Wschodniej 
w mln PLN (ceny bie$!ce) 
 

Wyszczególnienie 2000 2005 2007 2008 2009* 

Polska Wschodnia 4 343,3 5 116,2 6 327,7 6 783,8 7 102,0 

Warmi$sko-mazurskie 1 014,2 1 163,2 971,0 902,7  910,0 

Podlaskie 361,7 482,0 713,3 910,8 917,0 

Lubelskie 832,2 1 066,2 1 142,2 1 322,4 1 530,0 

Podkarpackie 1 264,1 1 363,3 1 930,8 2 041,1 2 045,0 

,wi)tokrzyskie 872,1 1 041,5  1 570,4 1 606,8 1 700,0 

*dane szacunkowe na podstawie danych wojewódzkich urz)dów statystycznych 

*ród!o: Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz. 
gov.pl/files/?id_plik=15389, [Data wej%cia 30-09-2011]. 

 
Specyfik  sektora maszynowego w Polsce Wschodniej, w tym tak'e w województwie 

podlaskim, jest jego ukierunkowanie na silnie rozwini)ty przemys! spo'ywczy oraz rolnictwo. 
W wyniku tego dominuj  tutaj przedsi)biorstwa zajmuj ce si) produkcj  maszyn i urz dze$ 
dla przemys!u rolniczego, spo'ywczego, produkcj  ci gników rolniczych. Rozwin)!a si) 
równie' produkcja cz)%ci oraz podzespo!ów do maszyn i urz dze$.165 

W analizach rynku podkre%la si), 'e w dalszym ci gu jest to sektor, który posiada silne 
mo'liwo%ci rozwojowe. Polska Wschodnia jest atrakcyjna dla sektora maszynowego ze 
wzgl)du na blisko%& rynków zbytu. Kraje Europy Wschodniej, przede wszystkim pa$stwa 
by!ego ZSRR, s  licz cymi si) importerami wyrobów polskiego sektora maszynowego. Mo'-
liwo%ci importowe krajów by!ego bloku radzieckiego (rynki nienasycone, niedobór kapita!u. 
w!asnego i tym samym ze znacznym potencja!em rozwojowym) dostrzegaj  tak'e firmy 
z Europy Zachodniej. Perspektywy rozwoju bran'y producentów maszyn i urz dze$ na po-
trzeby rolnictwa zale'  bezpo%rednio od mo'liwo%ci uzyskiwania wsparcia finansowego ze 
%rodków Unii Europejskiej. Producenci rolni posiadaj  zazwyczaj nie wystarczaj ce %rodki 
w!asne na zakup nowych maszyn i urz dze$, dlatego te' popyt inwestycyjny na maszyny rol-
nicze jest kszta!towany przez dost)pno%& %rodków z funduszy strukturalnych UE. W najbli'-

                                                 
164 Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz. 
gov.pl/files/?id_plik=15389, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
165 Sektor maszynowy w Polsce Wschodniej, [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.paiz.gov.pl 
/files/?id_plik=15389, Data wej%cia 20-10-2011].  
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szych latach utrzymywa& si) b)dzie tendencja do powi)kszania area!u gospodarstw rolnych 
i coraz wi)kszej ich modernizacji, co b)dzie korzystnie wp!ywa& na popyt na maszyny rolni-
cze. Perspektywy rozwoju bran'y producentów maszyn i urz dze$ do budowy i utrzymania 
dróg zale'  bezpo%rednio od koniunktury na rynku robót drogowo-mostowych. Popyt inwe-
stycyjny na maszyny drogowe i budowlane b)dzie jednak'e kszta!towany nie tylko przez po-
ziom zapotrzebowania na budowy i remonty dróg, ale tak'e przez sprawny podzia! %rodków 
unijnych przez instytucje zarz dzaj ce tymi funduszami.166 

Jak ju' wcze%niej wspomniano dynamika produkcji maszyn i urz dze$ w Polsce utrzy-
muje tendencj) wzrostow . Równie' systematycznie wzrastaj  nak!ady inwestycyjne. Dzi)ki 
temu zatrudnienie w tym sektorze nie zmniejsza si). Sektor maszynowy jest dostawc  dóbr 
kapita!owych wykorzystywanych w wielu bran'ach gospodarki. Modernizacja i rozwój pol-
skiej gospodarki powoduje, 'e rosn  nak!ady inwestycyjne, szczególnie w maszyny i urz -
dzenia. Szacuje si), 'e popyt na maszyny wzro%nie dwukrotnie w ci gu najbli'szych kilku lat, 
co kreuje pomy%lne perspektywy rozwoju sektora maszynowego w tak'e Polsce Wschodniej, 
w tym równie' w województwie podlaskim.167 

Pozytywnie nale'y tak'e oceni& rentowno%& sektora producentów maszyn i urz dze$ 
w województwie podlaskim. Teza ta dotyczy tak'e przysz!ej rentowno%ci. ,wiadcz  o tym 
wyniki bada$ ankietowych zrealizowanych w%ród przedsi)biorców analizowanej bran'y na 
potrzeby niniejszego projektu (szerszy opis wyników znajduje si) w rozdziale 6). Zdecydo-
wana wi)kszo%& podmiotów obj)tych badaniem oszacowa!a, 'e zarówno rok 2012, jak te' 
2015 przynios  wzrost poziomu rentowno%ci. Najwi)kszy optymizm w tym zakresie deklaro-
wali producenci !odzi i statków. 
 Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e analizowany sektor charakteryzuje si) wysokim 
poziomem atrakcyjno%ci, zarówno dla jego obecnych uczestników, jak te' potencjalnych no-
wych producentów. 
 
2)  Wysoko%& barier wej%cia do sektora 
 Poni'ej krótko opisano najistotniejsze czynniki stanowi ce istotne bariery wej%cia do 
sektora producentów maszyn i urz dze$. 
 Dost p do kana#ów dystrybucji – sie& dystrybucji i konserwacji jest jednym z decyduj -
cych czynników warunkuj cych powodzenie producenta maszyn i urz dze$. Urz dzenia 
o du'ym stopniu z!o'ono%ci stwarzaj  zagro'enie dla bezpiecze$stwa i zdrowia, je'eli nie s  
odpowiednio eksploatowane i konserwowane. Wymagaj  dobrze wyszkolonych pracowników 
systemów dystrybucji pomagaj cych w wyborze najbardziej odpowiedniej technologii i za-
pewniaj cych konserwacj) i naprawy wysokiej jako%ci, aby zagwarantowa& szybk  i rzeteln  
obs!ug) potrzebn  w przypadku skomplikowanych urz dze$, sprosta& wysokim oczekiwa-
niom klientów, je%li chodzi o ich dzia!anie, i zapewni& obs!ug) sektorów, w których czynni-
kami s  warunki klimatyczne, sezonowo%& i %cis!e terminy.168 Rodzimy przemys! nie mo'e 
konkurowa& z ponadnarodowymi koncernami, które maj  zoptymalizowan  produkcj) wiel-
koseryjn  i procesy rozwojowe oraz rozwini)t  sie& sprzeda'y na ca!ym %wiecie. Dla tych 

                                                 
166 Tam'e.  
167 Tam'e.  
168 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia…, tam'e.  
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koncernów producenci polscy mog  by& jedynie dostawcami podzespo!ów i tworzy& mon-
townie.169 
 Zaawansowanie technologiczne – silna konkurencja na rynku sprawia, i' przedsi)bior-
stwa musz  stale unowocze%nia& oraz wdra'a& nowe rozwi zania technologiczne w swoich 
wyrobach. Presja ze strony konkurencji stwarza konieczno%& ponoszenia nak!adów na badania 
i rozwój, które maj  na celu opracowanie coraz lepszych maszyn dopasowanych do potrzeb 
i wymaga$ klientów. Europejscy wytwórcy zawsze znajdowali si) w %wiatowej czo!ówce, 
je%li chodzi o zaawansowan  technologi) i jako%& oferowanych urz dze$ i maszyn. Zaawan-
sowana technologia – od w du'ej mierze zautomatyzowanych funkcji i GPS o wysokiej roz-
dzielczo%ci do wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym do przek!adni zmiennych bezstop-
niowych i elektroniki – musi by& stosowana jako najnowocze%niejsza praktyka w tych sekto-
rach.170 Polska jest licz cym si) odbiorc  najnowszych technologii je%li chodzi o maszyny 
rolnicze i ci gniki. Jednak skala ich zastosowania jest ograniczona – obejmuje zaledwie 15-20% 
wszystkich gruntów ornych w Polsce. Gospodarstwa mniejsze poszukuj  mniej skompliko-
wanych maszyn, produkowanych przez krajowe firmy (ni'sza cena, wysoka jako%& – m.in. 
mi)dzynarodowe certyfikaty maszyn). Cz)sto kryterium decyduj cym jest obecno%& niezbyt 
odleg!ego, ale solidnego serwisu. Ka'dy producent powinien rozwija& profesjonalne punkty 
serwisowe. Konieczny jest dalszy rozwój produkcji rodzimej, zw!aszcza w kierunku maszyn 
specjalistycznych (np. maszyny do produkcji warzywniczej, czy do uprawy i zbioru ro%lin 
energetycznych). W rozwoju rynku maszyn powinni bra& udzia! naukowcy, specjali%ci z zakresu 
in'ynierii rolniczej, ich wiedza jest niezb)dna przy opracowywaniu podzespo!ów. 171 
 Dost p do wykwalifikowanej kadry – badanie rynku pracy przeprowadzone przez Fede-
racj) Przemys!u Technologicznego Finlandii potwierdza, 'e zwi)kszy!y si) trudno%ci w rekru-
tacji wykwalifikowanego personelu w poszczególnych krajach unijnych. Niedobory dotycz  
takich zawodów jak: spawacze, przetwórcy metali, mechanicy i in'ynierowie.172 Brak wy-
kwalifikowanego personelu, starzenie si) si!y roboczej, drena' mózgów ukierunkowany na 
inne regiony i kraje to niektóre problemy maj ce wp!yw na sektor maszyn rolniczych i bu-
dowlanych, je%li chodzi o zatrudnienie tak'e województwie podlaskim. Coraz trudniej jest 
przyci gn & do tego sektora osoby m!ode i wykwalifikowane. Przemys! i instytucje powinny 
nadal dokonywa& niezb)dnych inwestycji w szkolenie, edukacj) i uczenie si) przez ca!e 'ycie, 
poniewa' sektor ten ma podstawowe znaczenie dla przemys!u krajowego o europejskiego.173 
 Bariery formalno-prawne i celne – czynnik ten obejmuje kwesti) zwi zan  z przywo-
zem niezgodnych z wymogami urz dze$ budowlanych do UE oraz ich sprzeda'  i eksploata-
cj , co pozostaje powa'nym problemem dla europejskiego przemys!u maszyn wykorzystywa-
nych w budownictwie. Urz dzenia wprowadzane po raz pierwszy do obrotu w UE musz  
spe!nia& wszystkie obowi zuj ce wymogi bezpiecze$stwa i ochrony %rodowiska. Pa$stwa 
cz!onkowskie powinny zapobiega& wprowadzaniu do obrotu w UE maszyn, które nie spe!nia-
j  tych wymogów. Jest to +ród!em nieuczciwej konkurencji i zmniejsza zdolno%ci dzia!aj -

                                                 
169 J. Przyby!, Polskie rolnictwo potrzebuje nowoczesnych maszyn rolniczych, „Rolniczy Przegl d Techniczny” 
2011, nr (143), s. 11-13.  
170 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia…, tam'e.  
171 J. Przyby!, Polskie rolnictwo potrzebuje nowoczesnych maszyn rolniczych, „Rolniczy Przegl d Techniczny” 
2011, nr 1 (143), s. 11-13.  
172 V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia…, tam'e.  
173 Por. V. Ranocchiari, P. Pesci, Opinia…, tam'e. 
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cych w dobrej wierze dostawców do podejmowania dzia!alno%ci badawczo-rozwojowej. 
To z kolei zagra'a konkurencyjno%ci europejskiego przemys!u maszyn budowlanych i zapew-
nianym przez niego miejscom pracy. Niespe!niaj ce wymogów urz dzenia mog  z wi)kszym 
prawdopodobie$stwem powodowa& wypadki i cz)sto nie spe!niaj  wymaganych przez UE 
norm dotycz cych ochrony %rodowiska. Wytwórcy, którzy przestrzegaj  prawodawstwa UE, 
musz  obecnie mierzy& si) z wyzwaniem, jaki stawiaj  przed nimi produkty wprowadzane do 
obrotu w UE na nieuczciwych warunkach po cenie stanowi cej niewielk  cz)%& ceny rynko-
wej produktów zgodnych z wymogami. W!adzom brakuje %rodków i zasobów umo'liwiaj -
cych rozwi zanie tego problemu, a przepisy nie s  zawsze precyzyjne, je%li chodzi o ochron) 
legalnych produktów. Coraz wi)cej urz dze$ niespe!niaj cych wymogów jest nielegalnie 
wprowadzanych do obrotu w UE, a organy nadzoru rynku i organy celne nie podejmuj  sku-
tecznych dzia!a$, chocia' 1 stycznia 2010 r. wesz!y w 'ycie bardziej rygorystyczne przepisy 
(rozporz dzenie nr 765/2008).174 

 Wysokie nak#ady inwestycyjne – rozwój firm sektora maszynowego jest w du'ej mierze 
uzale'niony od wielko%ci nak!adów inwestycyjnych. Dane statystyczne dowodz , 'e %redni 
poziom rocznych nak!adów na inwestycje w przedsi)biorstwach analizowanego sektora 
w województwie podlaskim systematycznie wzrasta. Cz)%ciowo inwestycje te s  finansowane 
ze %rodków UE. 

Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e bariery wej%cia do sektora producentów maszyn 
i urz dze$ s  do%& wysokie (konieczno%& ponoszenie wysokich nak!adów inwestycyjnych, 
kszta!towania w!asnych sieci dystrybucji, ograniczony dost)p do specjalistów), co oznacza, 'e 
szanse pojawienia si) nowych firm w tej bran'y s  niskie, co z kolei przyczynia si) do lepszej 
sytuacji obecnych uczestników sektora. 

 
3)  mo$liwo%& represji ze strony producentów sektora – obserwacja sektora producen-
tów maszyn i urz dze$ w województwie podlaskim prowadzi do wniosku, 'e istnieje mo'li-
wo%& represji ze strony producentów z sektora. Wynika to z faktu, 'e w województwie podla-
skim 80% warto%ci produkcji sprzedanej przemys!u jest rezultatem dzia!ania firm zatrudniaj -
cych powy'ej 49 pracowników, a udzia! mikroprzedsi)biorstw w warto%ci sprzedanej wynosi 
niespe!na 8% (rok 2009). W ka'dym z analizowanych podsektorów wyró'ni& mo'na kilku 
du'ych producentów, którzy w du'ej mierze decyduj  o sytuacji w bran'y. 

3.2.4.2. Gro(ba pojawienia si' nowych producentów i substytutów w sektorze producen-
tów maszyn i urz!dze" w województwie podlaskim w opinii ekspertów 

Eksperci reprezentuj cy bran') producentów maszyn i urz dze$ bior cy udzia! w wy-
wiadzie zogniskowanym zostali poproszeni o okre%lenie wag poszczególnych czynników, 
które zgodnie z metodologi  5 si! Portera wp!ywaj  na gro+b) pojawienia si) nowych produ-
centów i substytutów w sektorze. Okre%laj c wagi mieli oni do dyspozycji skal) od 1 do 5, 
gdzie 1 oznacza!o wag) najni'sz , za% 5 – wag) najwy'sz . Ponadto poproszono ich tak'e 
o ocen) okre%lonych czynników, zgodnie z obecn  sytuacj  panuj c  w sektorze, w którym 
funkcjonuje ich firma. Ocena poszczególnych czynników tak'e by!a dokonywana na skali od 

                                                 
174 Tam'e.  
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1 do 5, gdzie 1 oznacza!o ocen) najni'sz , a 5 – ocen) najwy'sz . Analiz) wyników opinii 
eksperckich przeprowadzono osobno dla poszczególnych podsektorów: podsektora producen-
tów maszyn i urz dze$ rolniczych (MR), podsektora producentów !odzi i statków ((iS), 
a tak'e podsektora producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ (MiU). 
 
Podsektor producentów maszyn rolniczych 

W podsektorze producentów maszyn i urz dze$ rolniczych do czynników, które wed!ug 
ekspertów w najwi)kszej mierze wp!ywaj  na mo'liwo%& pojawienia si) nowych producen-
tów i substytutów nale' : przysz!a wielko%& sektora (prognozowana jako wzrastaj ca), wra-
staj ca dynamika sprzeda'y, a tak'e czynniki nale' ce do kategorii tzw. barier wej%cia 
do sektora, czyli wielko%& produkcji, zaawansowanie technologiczne i dost)p do wykwalifi-
kowanej kadry. W%ród czynników, którym nadano najmniejsz  wag) znalaz!y si): mo'liwo%& 
represji ze strony producentów sektora, wysoko%& barier wyj%cia, a tak'e bariery formalno-
prawne, bariery celne i dost)p do licencji i patentów (rysunek 16). 

 
Rysunek 16. Ocena i wa$no%& gro(by pojawienia si' nowych produktów i substytutów  
w podsektorze producentów maszyn rolniczych 
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*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 
wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na gro+b) pojawiania si) nowych producentów i substytutów (tabela 37). 

Do czynników, które w najwi)kszej mierze decyduj  o zagro'eniu pojawienia si) no-
wych producentów i substytutów w sektorze producentów maszyn i urz dze$ rolniczych 
w województwie podlaskim, nale'  tzw. czynniki zwi zane z poziomem atrakcyjno%ci sekto-
ra, a mianowicie: przysz!a wielko%& sektora, czy dynamika sprzeda'y w sektorze. Bariery 
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wej%cia do sektora, w%ród których szczególne znaczenie maj : do%wiadczenie w bran'y, zaa-
wansowanie technologiczne, wielko%& produkcji, a tak'e wysoko%& nak!adów inwestycyjnych 
ze wzgl)du na to, 'e s  wysokie wed!ug deklaracji ekspertów stanowi  ma!e zagro'enie co do 
mo'liwo%ci pojawienia si) nowych producentów w sektorze. Nisk  si!) oddzia!ywania na 
gro+b) pojawienia si) nowych producentów w sektorze uzyska!y czynniki zwi zane z wyso-
ko%ci  barier wyj%cia, jak te' mo'liwo%ciami represji ze strony producentów sektora. 

 
Tabela 37. Si a zagro$enia ze strony nowych producentów i substytutów  
w podsektorze producentów maszyn i urz!dze" rolniczych 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo  
ma e  

zagro$enie 

Ma e  
zagro$enie 

#rednie 
zagro$enie  

Du$e  
zagro$enie  

Bardzo 
du$e  

zagro$enie  

1. Wielko%& sektora   x   

2. Przysz a wielko%& sektora    x  

3. Obecna rentowno%& sektora    x   

4. Przysz a rentowno%& sektora     x  

5. Dynamika sprzeda$y w sektorze    x  

6. Korzy%ci dzia ania skali   x   

7. Wielko%& barier wej%cia      

7.1 Wielko%& produkcji  x    

7.2 Zaawansowanie technologiczne  x    

7.3 Dost)p do kana!ów dystrybucji  x    

7.4 Wysokie nak!ady inwestycyjne   x    

7.5 Do%wiadczenie w bran'y  x    

7.6 Bariery formalno-prawne    x   

7.7 Bariery celne   x   

7.8 Dost)p do wykwalifikowanej 
kadry  

 x    

8. Dost'p do licencji i patentów   x    

9. Wysoko%& barier wyj%cia  x    

10. Mo$liwo%ci represji ze strony 
producentów sektora  

 x    

*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e gro+b) pojawienia si) nowych producentów i sub-
stytutów w sektorze producentów maszyn rolniczych w województwie podlaskim nale'y oce-
ni& na raczej niskim poziomie. Bariery wej%cia do sektora zosta!y ocenione jako wysokie, co 
zmniejsza szanse pojawienia si) potencjalnych nowych konkurentów. Jednak poziom atrak-
cyjno%ci sektora zosta! oceniony jako tak'e do%& wysoki, co mo'e w przysz!o%ci przyczyni& 
si) do wzrostu zainteresowania dzia!alno%ci  w analizowanej bran'y. 
 Ze wzgl)du na du'y stopie$ zró'nicowania produktów trudno jest jednoznacznie wska-
za& w jakiej fazie cyklu 'ycia znajduje si) podsektor producentów maszyn rolniczych. Bior c 
jednak pod uwag) wnioski z analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu mo'na 
wskaza&, 'e produkcja maszyn rolniczych znajduje si) w województwie podlaskim w fazie 
wzrostu, jak te' – pod wzgl)dem niektórych kryteriów w fazie dojrza!o%ci. O przynale'no%ci 
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tego podsektora do fazy wzrostu %wiadczy utrzymuj cy si) do%& wysoki popyt na produkty tej 
bran'y, jak równie' wysoka rentowno%&. Natomiast o przynale'no%ci tego podsektora do fazy 
dojrza!o%ci %wiadczy wzrost wymaga$ ze strony nabywców, a tak'e konieczno%& ci g!ego 
doskonalenia technologii. 
 
Podsektor producentów  odzi i statków 

Polska jest jednym z najwi)kszych producentów !odzi i jachtów w Europie. Nale'y 
podkre%li&, 'e 60% krajowego eksportu jachtów i !odzi to produkcja zlokalizowana w pó!noc-
no-wschodniej cz)%ci Polski. Dzia!aj  tutaj trzy g!ówne o%rodki produkcyjne: Ostróda, Olecko 
i najwi)kszy z nich Augustów.175 W 2010 roku, po dwóch latach kryzysu w sektorze jachto-
wym, liczba wyprodukowanych jachtów w Polsce wzros!a o ponad 40% do 15,5 tys. jedno-
stek. Wed!ug szacunków 95-97% jachtów polskiej produkcji trafia na eksport. Liczba zareje-
strowanych w Polsce !odzi i jachtów wykorzystywanych w celach sportowych i turystycznych 
od dwóch lat utrzymuje si) na sta!ym poziomie – ponad 1,5 tys. jednostek. O 10% wzros!a 
liczba zarejestrowanych jachtów o d!ugo%ci ponad 10 metrów – w 2010 roku zarejestrowano 
ich 172. W%ród rejestrowanych w Polsce jachtów przewa'aj  !odzie produkcji polskiej i ame-
ryka$skiej. S  to jednostki wzgl)dnie nowe – 60% ma nie wi)cej ni' 5 lat.176 Producenci jach-
tów z terenów Polski Wschodniej to firmy o niespotykanym w innych bran'ach potencjale do 
rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki. Dowodem tego mog  by& chocia'by ubieg!oroczne 
targi Hanseboot w Hamburgu, w czasie których czternastu reprezentantów makroregionu 
sprzeda!o prawie wszystkie wystawione jednostki. Przemys! jachtowy w Polsce Wschodniej 
tworz  spó!ki o bardzo zró'nicowanej wielko%ci. S  w%ród nich zarówno niewielkie przedsi)-
biorstwa, jak te' du'e zak!ady prowadz ce dzia!alno%& gospodarcz  na szerok  skal).177  
Warto podkre%li& równie' fakt, 'e od ubieg!ego roku producenci jachtów zaobserwowali 
%rednio oko!o 30% wzrost sprzeda'y swoich produktów.178 

W podsektorze producentów !odzi i statków do czynników, które wed!ug ekspertów 
w najwi)kszej mierze wp!ywaj  na mo'liwo%& pojawienia si) nowych producentów i substy-
tutów nale' : obecna wielko%& sektora, a tak'e przysz!a wielko%& sektora (prognozowana jako 
wzrastaj ca), zaawansowanie technologiczne, dost)p do kana!ów dystrybucji, do%wiadczenie 
w bran'y, bariery formalno-prawne i dost)p do wykwalifikowanej kadry. W%ród czynników, 
którym nadano najmniejsz  wag) znalaz!y si): mo'liwo%& represji ze strony producentów 
sektora, bariery celne, a tak'e przysz!a rentowno%& sektora. 

Zgodnie z opini  ekspertów do czynników, które w najwi)kszej mierze decyduj  o za-
gro'eniu pojawienia si) nowych producentów i substytutów w podsektorze producentów !odzi 
i maszyn w województwie podlaskim, nale'  tzw. bariery wej%cia do sektora, w%ród których 
szczególne znaczenie maj : do%wiadczenie w bran'y, bariery formalno-prawne oraz dost)p do 
kana!ów dystrybucji. Ni'sz  ocen) wa'on  uzyska!y czynniki zwi zane z poziomem atrak-

                                                 
175 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/exeres/D7B348BC-E8ED-
4397-8E8A-043CDBF50F74.htm, [Data wej%cia 20-10-2011]..  
176 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://www.kpmg.com/pl/pl/issuesandinsights/articlespublications/ 
strony/komunikat-prasowy-rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-edycja-2011.aspx, [Data wej%cia 20-10-2011].  
177 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://polskawschodnia.eu/2011/04/mali-i-duzi-czyli-producenci-
jachtow-polski-wschodniej/, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
178 [Dokument elektroniczny]. Tryb dost)pu http://polskawschodnia.eu/2011/09/ii-forum-gospodarczo-inwesty-
cyjne-w-augustowie/, [Data wej%cia 20-10-2011]. 
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cyjno%ci sektora, a mianowicie: aktualna, a tak'e przysz!a wielko%& sektora, czy dynamika 
sprzeda'y w sektorze. Najni'sz  ocen) uzyska!y czynniki zwi zane z barierami celnymi, 
przysz!  rentowno%ci  sektora, jak te' mo'liwo%ciami represji ze strony producentów sektora 
(rysunek 17). 
 
Rysunek 17. Ocena i wa$no%& gro(by pojawienia si' nowych produktów i substytutów  
w podsektorze producentów  odzi i statków 
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*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 
wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na gro+b) pojawiania si) nowych producentów i substytutów. Wyni-
ki zaprezentowano w tabeli 38. 
 
Tabela 38. Si a zagro$enia ze strony nowych producentów i substytutów w podsektorze 
producentów  odzi i statków 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo 
ma e  

zagro$enie 

Ma e  
zagro$enie 

#rednie 
zagro$enie 

Du$e  
zagro$enie  

Bardzo du$e 
zagro$enie  

1. Wielko%& sektora    x  

2. Przysz a wielko%& sektora    x  

3. Obecna rentowno%& sektora    x   

4. Przysz a rentowno%& sektora    x   

5. Dynamika sprzeda$y w sektorze    x  

6. Korzy%ci dzia ania skali   x   

7. Wielko%& barier wej%cia      

7.1 Wielko%& produkcji   x   
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Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo 
ma e  

zagro$enie 

Ma e  
zagro$enie 

#rednie 
zagro$enie 

Du$e  
zagro$enie  

Bardzo du$e 
zagro$enie  

7.2 Zaawansowanie technologiczne  x    

7.3 Dost)p do kana!ów dystrybucji  x    

7.4 Wysokie nak!ady inwestycyjne   x    

7.5 Do%wiadczenie w bran'y  x    

7.6 Bariery formalno-prawne    x   

7.7 Bariery celne  x    

7.8 Dost)p do wykwalifikowanej 
kadry  

 x    

8. Dost'p do licencji i patentów    x   

9. Wysoko%& barier wyj%cia   x   

10. Mo$liwo%ci represji ze strony 
producentów sektora  

 x    

*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e gro+b) pojawienia si) nowych producentów i sub-

stytutów w podsektorze producentów !odzi i statków w województwie podlaskim nale'y oce-
ni& na raczej niskim poziomie. Bariery wej%cia do sektora zosta!y ocenione jako wysokie, co 
zmniejsza gro+b) pojawienia si) nowych potencjalnych konkurentów. Poziom atrakcyjno%ci 
sektora, a zw!aszcza jego obecn  i przysz!  wielko%& oceniono jako do%& wysokie, co niew t-
pliwie mo'e przyczyni& si) do wzrostu zainteresowania dzia!alno%ci  w analizowanej bran'y 
w przysz!o%ci. Jednak dynamik) sprzeda'y i przysz!  rentowno%& sektora oceniono jako ma!o 
atrakcyjn . 

Bior c jednak pod uwag) wnioski z analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego 
raportu mo'na wskaza&, 'e produkcja !odzi i statków znajduje si) w województwie podlaskim 
w fazie wzrostu. O przynale'no%ci tego podsektora do fazy wzrostu %wiadczy do%& wysoki 
popyt na produkty tej bran'y (g!ównie na rynkach zagranicznych), jak równie' wysoka ren-
towno%& – obecna i przysz!a. 
 
Podsektor producentów pozosta ych maszyn i urz!dze" 

Podsektor producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ w województwie podlaskim to 
w du'ej mierze firmy zajmuj ce si) produkcj  maszyn na potrzeby budownictwa, jak te' pro-
dukcj  elektronicznych urz dze$ do samochodów. 

W podsektorze producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ do czynników, które we-
d!ug ekspertów w najwi)kszej mierze wp!ywaj  na gro+b) pojawienia si) nowych producen-
tów i substytutów nale' : przysz!a wielko%& sektora, dynamika sprzeda'y, a tak'e zaawanso-
wanie technologiczne, dost)p do kana!ów dystrybucji i do%wiadczenie w bran'y. W%ród 
czynników, którym nadano najmniejsz  wag) znalaz!y si): mo'liwo%& represji ze strony pro-
ducentów sektora, bariery formalno-prawne, a tak'e dost)p do licencji i patentów (Rysunek 
18). 
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Rysunek 18. Ocena i wa$no%& gro(by pojawienia si' nowych produktów i substytutów 
w podsektorze producentów pozosta ych maszyn i urz!dze" 
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*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
W oparciu o w!asne badania bazuj ce na danych zastanych, jak te' opinie ekspertów 

wyra'one podczas wywiadu zogniskowanego przeprowadzono burz) mózgów podczas spo-
tkania wewn)trznego panelu ekspertów i okre%lono si!) oddzia!ywania poszczególnych czyn-
ników, maj cych wp!yw na gro+b) pojawiania si) nowych producentów i substytutów. Wyni-
ki zaprezentowano w tabeli 39. 
 
Tabela 39. Si a zagro$enia ze strony nowych producentów i substytutów w podsektorze 
producentów pozosta ych maszyn i urz!dze" 
 

Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo  
ma e  

zagro$enie 

Ma e  
zagro$enie 

#rednie 
zagro$enie  

Du$e  
zagro$enie  

Bardzo 
du$e  

zagro$enie  

1. Wielko%& sektora    x  

2. Przysz a wielko%& sektora    x  

3. Obecna rentowno%& sektora    x   

4. Przysz a rentowno%& sektora    x   

5. Dynamika sprzeda$y w sektorze    x  

6. Korzy%ci dzia ania skali    x  

7. Wielko%& barier wej%cia      

7.1 Wielko%& produkcji   x   

7.2 Zaawansowanie technologiczne  x    

7.3 Dost)p do kana!ów dystrybucji  x    

7.4 Wysokie nak!ady inwestycyjne   x    

7.5 Do%wiadczenie w bran'y  x    

7.6 Bariery formalno-prawne    x   
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Czynnik 

Si a oddzia ywania 

Bardzo  
ma e  

zagro$enie 

Ma e  
zagro$enie 

#rednie 
zagro$enie  

Du$e  
zagro$enie  

Bardzo 
du$e  

zagro$enie  

7.7 Bariery celne   x   

7.8 Dost)p do wykwalifikowanej 
kadry  

 x    

8. Dost'p do licencji i patentów   x    

9. Wysoko%& barier wyj%cia   x   

10. Mo$liwo%ci represji ze strony 
producentów sektora  

 x    

*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e gro+b) pojawienia si) nowych producentów i sub-

stytutów w podsektorze producentów maszyn i urz dze$ w województwie podlaskim nale'y 
oceni& na raczej niskim poziomie. Bariery wej%cia do sektora zosta!y ocenione jako wysokie, 
co zmniejsza szanse pojawienia si) potencjalnych konkurentów. Poziom atrakcyjno%ci sekto-
ra, a zw!aszcza jego obecna i przysz!a wielko%& zosta!y ocenione jako do%& wysokie, co nie-
w tpliwie mo'e przyczyni& si) do wzrostu zainteresowania dzia!alno%ci  w analizowanej 
bran'y. Jednak obecn  i przysz!  rentowno%& sektora oceniono jako ma!o atrakcyjn . 

Ze wzgl)du na bardzo du'y stopie$ zró'nicowania produktów trudno jest jednoznacznie 
wskaza& w jakiej fazie cyklu 'ycia znajduje si) podsektor producentów pozosta!ych maszyn 
i urz dze$. Nale'y pami)ta&, 'e podsektor ten obejmuje tak innowacyjne firmy jak: AC, czy 
te' Promotech, jak równie' mikroprzedsi)biorstwa oferuj ce ró'nego rodzaju urz dzenia 
niewymagaj ce wykorzystywana zaawansowanych technologii. Bior c pod uwag) ten fakt, 
jak te' wnioski z analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu mo'na wskaza&, 
'e podsektor ten w województwie podlaskim znajduje si) w fazie wzrostu, jak te' – pod 
wzgl)dem niektórych kryteriów w fazie dojrza!o%ci. 
 

3.3.  Analiza punktowa atrakcyjno%ci sektora producentów maszyn i urz!dze" 

W analizie konkurencyjno%ci sektora wykorzystano metod) analityczn  – punktow  
ocen) atrakcyjno%ci sektora. Metoda pozwoli!a dokona& oceny ró'nych czynników, które de-
cyduj  o atrakcyjno%ci sektora maszynowego w województwie podlaskim dla obecnych i po-
tencjalnych uczestników rynku. Dzi)ki wprowadzeniu ocen liczbowych metoda umo'liwi!a 
ilo%ciowe porównanie atrakcyjno%ci analizowanych podsektorów. 

Na podstawie prac panelu wewn)trznego ekspertów oraz w wyniku dyskusji w ramach 
spotkania fokusowego skonstruowano list) czynników, a nast)pnie poddano je ocenie przez 
uczestników badania fokusowego. Eksperci dokonali oceny wielko%ci poszczególnych czyn-
ników przyporz dkowuj c im warto%& od 1 do 10. 

Trzy kolumny wewn)trzne stanowi!y informacje o charakterze pomocniczym przy oce-
nie kryteriów. U%rednione wyniki dla sektora i ka'dego z podsektorów przedstawiono w tabe-
li 40, stosuj c poni'sze oznaczenia: 
 MiU – obejmuje dzia! PKD 28 maszyny i urz dzenia z wy! czeniem produkcji maszyn 

dla rolnictwa i le%nictwa), 
 MR – obejmuje dzia! PKD 28.3 produkcj) maszyn dla rolnictwa i le%nictwa, 
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 (iS – obejmuje dzia! PKD 30 wy! cznie w zakresie produkcji !odzi i statków. 
 
Tabela 40. Wyniki badania atrakcyjno%ci sektora metod! punktowej oceny atrakcyjno%ci 
 

Czynnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sektor
Razem 

MiU MR )iS 

Przewidywana stopa 
zwrotu 

< 2% 8% >8% 6,2 5,0 7,3 6,0 

Wielko%& rynku  niewielki istotny du'y 5,9 5,0 4,7 7,3 
Przewidywany wzrost 
rynku 

niewielki znaczny intensywny 4,4 3,7 5,7 2,7 

Udzia!y liderów w rynku >60% 30% <30% 5,6 5,3 6,3 6,3 

Zmienno%& technologii 
cz)ste 

zmiany 
cykl 5 lat cykl >5 lat 7,1 5,7 6,7 9,3 

Intensywno%& konkurencji wysoka %rednia niska 5,6 6,3 5,5 4,7 
Stopie$ koncentracji 
sektora 

wysoki %redni niski 3,6 4,3 4,0 3,0 

Bariery wej%cia s!abe %rednie mocne 4,4 5,3 4,7 3,3 

Poziom cen 
wojna  

cenowa 
wysoka  

elastyczno%& 
du'y margines 

swobody 
5,8 4,7 6,7 6,0 

Mar'a zysku niska %rednia wysoka 3,4 3,3 3,7 3,0 

*ród!a warto%ci dodanej typowe know-how 
wyj tkowe 

atuty 
4,1 4,3 5,3 2,3 

Pewno%& zaopatrzenia niepewne niestabilne pewne 4,9 4,3 3,0 7,0 
Sezonowo%& sprzeda'y wysoka %rednia niska 5,6 4,7 5,3 6,3 
Szanse opanowania 
nowych umiej)tno%ci 

ma!e mo'liwe du'e 4,3 6,0 4,0 2,7 

Wymagania kapita!owe ma!e %rednie du'e 6,7 4,7 6,3 8,3 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 
Tabela 41. Wyniki badania atrakcyjno%ci sektora metod! punktowej oceny atrakcyjno-
%ci (c.d.) 

Czynnik 

Sektor 
razem 

MiU MR )iS 

%rednia odch. %rednia odch. %rednia odch. %rednia odch. 

Przewidywana stopa zwrotu 6,2 2,04 5,0 1,73 7,3 3,21 6,0 1,00 
Wielko%& rynku  5,9 2,08 5,0 2,00 4,7 2,52 7,3 0,58 
Przewidywany wzrost rynku 4,4 2,01 3,7 0,58 5,7 1,15 2,7 1,53 
Udzia!y liderów w rynku 5,6 2,46 5,3 2,52 6,3 3,21 6,3 1,53 
Zmienno%& technologii 7,1 1,85 5,7 0,58 6,7 1,15 9,3 1,53 
Intensywno%& konkurencji 5,6 1,67 6,3 2,89 5,5 0,71 4,7 0,58 
Stopie$ koncentracji sektora 3,6 2,12 4,3 3,21 4,0 1,73 3,0 2,00 
Bariery wej%cia 4,4 1,65 5,3 2,52 4,7 1,15 3,3 1,15 
Poziom cen 5,8 1,93 4,7 2,89 6,7 2,08 6,0 1,00 
Mar'a zysku 3,4 1,35 3,3 2,31 3,7 1,15 3,0 1,00 
*ród!a warto%ci dodanej 4,1 1,85 4,3 2,31 5,3 1,53 2,3 0,58 
Pewno%& zaopatrzenia 4,9 2,13 4,3 2,31 3,0 1,00 7,0 1,00 
Sezonowo%& sprzeda'y 5,6 1,35 4,7 1,53 5,3 0,58 6,3 1,53 
Szanse opanowania nowych 
umiej)tno%ci 

4,3 1,95 6,0 2,65 4,0 1,00 2,7 0,58 

Wymagania kapita!owe 6,7 2,11 4,7 2,08 6,3 0,58 8,3 1,53 
Warto%& %rednia  5,1 - 4,8 - 5,2 - 5,1 - 
*ród!o: opracowanie w!asne 
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Przewidywana stopa zwrotu w sektorze, wed!ug badanych, kszta!tuje si) na poziomie 
6,2%, przy czym najwy'sz  warto%ci  charakteryzuje si) podsektor produkcji maszyn rolni-
czych (7,3%). Do powy'szych wyników nale'y podchodzi& jednak ostro'nie poniewa' w tym 
sektorze zanotowano du'y rozrzut indywidualnych ocen tego czynnika. 

Wed!ug badanych atrakcyjno%& sektora pod wzgl)dem wielko%ci rynku jest do%& istotna 
(ocena %rednia 5,9), przy czym najwi)ksz  wielko%ci  rynku charakteryzuje si) podsektor 
!odzi i statków – ocena 7,3, znacz co ró'ni ca si) od pozosta!ych podsektorów, pozwala oce-
ni& rynek jako stosunkowo du'y. Przewidywany wzrost rynku oceniono na poziomie 4,4 dla 
ca!ego sektora oraz najwy'ej – 5,7 dla podsektora maszyn rolniczych. Przewidywany wzrost 
rynku dla podsektora !odzi i statków jest najni'szy – jego ocena wynosi 2,7. Jest to zwi zane 
z istniej cym kryzysem finansowym i faktem produkcji dóbr luksusowych w ramach podsek-
tora. 

Udzia! liderów w rynku oceniono na poziomie %rednim – warto%& 5,6 dla ca!ego sektora. 
Wyniki bada$ nie wykaza!y du'ego zró'nicowania pod wzgl)dem tego czynnika w poszcze-
gólnych podsektorach. 

Du'ym zró'nicowaniem w ocenie badanych charakteryzuje si) zmienno%& technologii 
w poszczególnych podsektorach. Najwy'sza zmienno%& technologii cechuje podsektor ma-
szyn i urz dze$ (5,7), najni'sza – podsektor budowy !odzi i statków (9,3), przy %redniej oce-
nie dla ca!ego sektora na poziomie 7,1. 

,rednia ocena atrakcyjno%ci sektora pod wzgl)dem czynnika intensywno%ci konkurencji 
wynosi 5,6. Najwy'sz  intensywno%ci  konkurencji charakteryzuje si) podsektor !odzi i stat-
ków (ocena 4,7), najni'sz  podsektor produkcji maszyn i urz dze$. 

Sektor zosta! oceniony jako sektor o du'ej koncentracji – %rednia ocena 3,6, przy czym 
najwy'sza dotyczy podsektora !odzi i statków – ocena na poziomie 3,0. 

Bariery wej%cia na rynek oceniono jako s!abe dla ca!ego sektora (ocena 4,4), przy czym 
za najs!absze uznano w podsektorze !odzi i statków (ocena 3,3), najwy'sze w podsektorze 
produkcji maszyn i urz dze$ (ocena 5,3). 

Atrakcyjno%& sektora pod wzgl)dem kszta!towania poziomu cen oceniono jako wysoko 
elastyczne (%rednia ocena dla sektora – 5,8). Pod wzgl)dem tego czynnika najwy'sz  atrak-
cyjno%ci  wykazuje si) sektor maszyn rolniczych, najni'sz  podsektor maszyn i urz dze$. 
Mar'e zysku w ca!ym sektorze oceniono jako niskie, nie ma istotnego zró'nicowania tego 
czynnika w badanych podsektorach. 

Wed!ug badanych, +ród!a warto%ci dodanej w sektorze s  typowe, zw!aszcza w podsek-
torze !odzi i statków (najni'sza ocena – 2,3), w pozosta!ych podsektorach przy tworzeniu 
warto%ci dodanej wi)ksze znaczenie odgrywa know-how. 

Pewno%& zaopatrzenia najwy'ej oceniono w podsektorze !odzi i statków (7,0), w pozo-
sta!ych podsektorach pewno%& zaopatrzenia oszacowano jako niepewne (podsektor maszyn 
rolniczych – ocena 3,0) i niestabilne (podsektor maszyn i urz dze$ – ocena 4,3). 

Atrakcyjno%& sektora pod wzgl)dem sezonowo%ci sprzeda'y oceniono najwy'ej w pod-
sektorze !odzi i statków (najni'sza sezonowo%&) – ocena 6,3, najni'ej oceniono podsektor 
maszyn i urz dze$ – ocena 4,7. 

Pod wzgl)dem mo'liwo%ci opanowania nowych umiej)tno%ci najwy'ej oceniono pod-
sektor maszyn i urz dze$ – 6,0, najni'ej podsektor !odzi i statków – 2,7, przy %redniej dla 
ca!ego sektora równej 4,3. 
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Pod wzgl)dem wymaga$ kapita!owych najatrakcyjniejszy jest podsektor maszyn i urz -
dze$ – 4,7, mniej atrakcyjny podsektor maszyn rolniczych – 6,3 i najmniej atrakcyjny, wy-
magaj cy du'ych nak!adów kapita!owych podsektor !odzi i statków – 8,3. 

Badani dokonali oceny ogólnej atrakcyjno%ci sektora w skali od 1 do 10 na poziomie 
5,1 punktu. Najni'ej oceniono podsektor maszyn i urz dze$ (4,8), najwy'ej podsektor maszyn 
rolniczych (5,2). Ogólne oceny atrakcyjno%ci podsektorów nie s  zró'nicowane. 
Najwy'ej pod wzgl)dem atrakcyjno%ci sektora oceniono takie czynniki jak: 
 zmienno%& technologii (relatywnie niska), 
 wymagania kapita!owe (relatywnie wysokie), 
 przewidywana stopa zwrotu (relatywnie istotna), 
 wielko%& rynku (relatywnie istotna). 

W podsektorze maszyn i urz dze$ najwy'ej pod wzgl)dem atrakcyjno%ci oceniono in-
tensywno%& konkurencji (relatywnie %rednio-niska) oraz szanse opanowania nowych umiej)t-
no%ci (do%& !atwo mo'liwe). W podsektorze maszyn rolniczych najwy'ej pod wzgl)dem 
atrakcyjno%ci oceniono wielko%& przewidywanej stopy zwrotu (oko!o 7,3% – relatywnie wy-
soka), zmienno%& technologii (relatywnie niska), poziom cen (relatywnie elastyczny). W pod-
sektorze !odzi i statków najwy'ej pod wzgl)dem atrakcyjno%ci oceniono zmienno%& technolo-
gii (relatywnie niska), wielko%& rynku (relatywnie wysoka), wymagania kapita!owe (relatyw-
nie wysokie), pewno%& zaopatrzenia (relatywnie wysoka). 
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4. Analiza powi!za" sektora z rynkiem pracy 

 
 Analiza powi za$ sektora producentów maszyn i urz dze$ z rynkiem pracy zosta!a 
przygotowana dzi)ki realizacji bada$ ankietowych, które obj)!y firmy funkcjonuj ce w tej 
bran'y. Szczegó!owy opis uzasadnienia wyboru tej metody badawczej, procedury realizacji 
bada$, jak te' doboru próby zosta! zawarty w podrozdziale 1.2 pt. „Metodologia badania”. 
Wa'nym uzupe!nieniem informacji niezb)dnych do opracowania tego rozdzia!u by!y tak'e 
wyniki wywiadu zogniskowanego (FGI) przeprowadzonego z ekspertami. 

4.1.  Charakterystyka firm obj'tych badaniem ankietowym 

W charakterystyce próby badawczej uwzgl)dniono dwie grupy cech istotnych z punktu 
widzenia prezentacji podmiotów obj)tych badaniem ankietowym zrealizowanym na potrzeby 
niniejszego projektu: 
 cechy stanowi ce tzw. demografi) przedsi)biorstw sektora producentów maszyn i urz -

dze$ w województwie podlaskim obejmuj ce: sekcj) PKD, w której analizowane pod-
mioty realizuj  swoj  dzia!alno%& gospodarcz , ich form) prawn , a tak'e lokalizacj) 
w przestrzeni regionu; 

 cechy zwi zane z rynkiem dzia!ania analizowanych przedsi)biorstw obejmuj ce: iden-
tyfikacj) geograficznego obszaru oddzia!ywania podmiotów, a tak'e procentowy udzia! 
eksportu w przychodach firm obj)tych analiz . 

 
Demografia analizowanych przedsi'biorstw 

 Badanie ankietowe zrealizowane na potrzeby niniejszego raportu obj)!o 48 podmiotów, 
z których: 9 to producenci maszyn rolniczych i le%nych (firmy dzia!aj ce w sekcji PKD 28.3), 
33 – producenci pozosta!ych maszyn i urz dze$ (sekcja PKD 28, bez producentów maszyn 
i urz dze$ rolniczych, a tak'e sekcja 29), a 6 – producenci statków i !odzi (sekcja PKD 30). 
Struktura procentowa firm bior cych udzia! w badaniu z uwzgl)dnieniem sekcji PKD zosta!a 
ukazana w tabeli 42. 
 
Tabela 42. Struktura przedsi'biorstw wed ug sekcji PKD 
 

PKD Nazwa sekcji Liczba  
podmiotów 

% 

Sekcja 28.3 Producenci maszyn dla rolnictwa i le%nictwa (MR) 9 18,8 
Sekcja 29 i 28 bez 28.3  Producenci pozosta!ych maszyn i urz dze$ (MiU) 33 68,8 
Sekcja 30  Producenci !odzi i statków ((iS) 6 12,5 
 Ogó!em  48 100% 

*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

Struktura podmiotów obj)tych badaniem pod wzgl)dem przynale'no%ci do okre%lonej 
sekcji PKD odzwierciedla w du'ym stopniu struktur) populacji badawczej przedstawion  
w podrozdziale 3.1 pt. Charakterystyka sektora. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 14 
znajduj cej si) w tym podrozdziale, najwi)kszy odsetek podmiotów w strukturze populacji 
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badawczej (w strukturze wszystkich przedsi)biorstw analizowanego sektora w województwie 
podlaskim) stanowi  firmy reprezentuj ce ! cznie sekcj) 29 i 28, bez 28.3.Wynosi on ok. 
68,5% wszystkich przedsi)biorstw bran'y producentów maszyn i urz dze$ w województwie 
podlaskim. Podobny odsetek zosta! osi gni)ty w próbie badawczej. W przypadku pozosta!ych 
kategorii firm tak'e uda!o si) zachowa& proporcje charakterystyczne dla populacji badawczej, 
jednak tutaj margines ró'nicy si)ga! kilku procent: w przypadku producentów maszyn rolni-
czych – udzia! w strukturze populacji wynosi! ok. 14%, a w próbie badawczej – 18,8%, 
a w przypadku producentów !odzi i statków – udzia! w strukturze populacji wynosi! 12,5%, 
a w próbie ok. 17%. Te niewielkie ró'nice s  efektem trudno%ci w dost)pie do niektórych 
firm produkuj cych !odzie i statki, które w zdecydowanej wi)kszo%ci maj  charakter mikro-
przedsi)biorstw. 

Producenci maszyn i urz dze$ obj)ci badaniem to najcz)%ciej podmioty zarejestrowane 
na osoby fizyczne (ok. 42%), a tak'e spó!ki z ograniczon  odpowiedzialno%ci  (35,4%). 
Co dziesi ta firma by!a zarejestrowana jako spó!ka cywilna, a 6,3% to spó!ki akcyjne. Poje-
dyncze przedsi)biorstwa reprezentowa!y inne formy prawne, takie jak: spó!ka komandytowo-
akcyjna, czy te' spó!ka jawna. Mo'na zauwa'y& pewne ró'nice w posiadanej formie prawnej 
w%ród firm reprezentuj cych poszczególne analizowane grupy. W%ród producentów maszyn 
rolniczych dominuj  spó!ki z ograniczon  odpowiedzialno%ci . Wi 'e si) to z faktem, i' w tej 
grupie znajduj  si) g!ównie przedsi)biorstwa du'e i %rednie, a przez to wymagaj ce bardziej 
zaawansowanych form prowadzenia dzia!alno%ci gospodarczej. W przypadku pozosta!ych 
firm – producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$, jak te' producentów statków i !odzi 
wi)kszo%& stanowi!y podmioty zarejestrowane jako indywidualne dzia!alno%ci gospodarcze 
(tabela 43). 
 
Tabela 43. Struktura przedsi'biorstw wg formy prowadzenia dzia alno%ci gospodarczej 
w % 
 
Wyszczególnienie formy prawnej Ogó em MR MiU )iS 

spó!ki komandytowo-akcyjne 2,1 - - 16,7 
osoby fizyczne prowadz ce  
dzia!alno%& gospodarcz  41,7 33,3 39,4 66,7 
spó!ki z ograniczon  odpowie-
dzialno%ci  35,4 44,4 36,4 16,7 
spó!ki cywilne 10,4 11,1 15,2 - 
spó!ki akcyjne 6,3 11,1 - - 
spó!ki jawne 2,1 - 6,1 - 
inne 2,1 - 3,0 - 
Ogó!em  100 100 100 100 
*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Z punktu widzenia charakterystyki analizowanych podmiotów warto si) przyjrze& ich 

lokalizacji. Ponad po!owa firm, które zosta!y uwzgl)dnione w badaniu, posiada lokalizacj) na 
terenie aglomeracji bia!ostockiej – w samym mie%cie Bia!ystok (33,3%) lub w obr)bie powia-
tu bia!ostockiego (22,9%). Do%& znaczna grupa (16,7%) firm obj)tych badaniem posiada swo-
j  siedzib) na terenie powiatu augustowskiego. Po kilka podmiotów reprezentuje tak'e takie 
powiaty jak: sokólski (8,3%), hajnowski (6,3%). Pojedyncze przedsi)biorstwa obj)te bada-
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niem s  tak'e zlokalizowane w mie%cie Suwa!ki, powiecie grajewskim, siemiatyckim i za-
mbrowskim (tabela 44). 

 
Tabela 44. Miejsce lokalizacji przedsi'biorstw obj'tych badaniem ankietowym w % 
 

Wyszczególnienie lokalizacji  
Ogó em  

MR MiU )iS 
Liczba  %  

miasto Bia!ystok 16 33,3 11,1 45,5 - 
powiat bia!ostocki 11 22,9 22,2 27,3 - 
powiat sokólski 4 8,3 33,3 3,0 - 
miasto Suwa!ki 1 2,1 - 3,0 - 
powiat augustowski 8 16,7 11,1 3,0 100 
powiat grajewski 1 2,1  3,0 - 
powiat hajnowski 3 6,3 22,2 3,0 - 
powiat siemiatycki 2 4,2 - 6,1 - 
powiat zambrowski  2 4,2 - 6,1 - 
Ogó!em 48 100 100 100 100 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

Analizuj c miejsca lokalizacji firm sektora producentów maszyn i urz dze$ obj)tych 
badaniem nale'y zwróci& uwag) na ró'nice w usytuowaniu przestrzennym podmiotów wcho-
dz cych w sk!ad poszczególnych kategorii producentów. Firmy produkuj ce !odzie i statki 
w zdecydowanej wi)kszo%ci zlokalizowane s  na terenie miasta Augustów i powiatu augu-
stowskiego. Nie dziwi zatem fakt, 'e wszystkie podmioty nale' ce do tej kategorii producen-
tów obj)te badaniem ankietowym swoj  siedzib) posiadaj  na tym obszarze. Je%li chodzi 
o producentów maszyn rolniczych – to podmioty nale' ce do tej kategorii charakteryzuj  si) 
usytuowaniem w ró'nych cz)%ciach województwa podlaskiego: w powiecie hajnowskim, so-
kólskim, bia!ostockim, jak te' w mie%cie Bia!ystok. Z kolei producenci pozosta!ych maszyn 
i urz dze$, obejmuj cy najbardziej zró'nicowan  grup) podmiotów pod wzgl)dem realizo-
wanej dzia!alno%ci gospodarczej, s  g!ównie zlokalizowani w obr)bie aglomeracji bia!ostoc-
kiej, w tym w wi)kszo%ci na terenie miasta Bia!ystok. Podsumowuj c analiz) demografii 
podmiotów obj)tych badaniem nale'y podkre%li&, 'e pod wzgl)dem cech uwzgl)dnionych 
w powy'szym opisie, przedsi)biorstwa, które wesz!y w sk!ad próby badawczej do%& wiernie 
odzwierciedlaj  struktur) populacji badawczej. Oznacza to zatem, 'e wyniki niniejszych ba-
da$ mo'na odnie%& do specyfiki ca!ego sektora producentów maszyn i urz dze$ w wojewódz-
twie podlaskim. 
 
Rynek dzia ania analizowanych przedsi'biorstw 

Osoby reprezentuj ce przedsi)biorstwa obj)te badaniem mia!y za zadanie wskazanie 
(w sensie geograficznym) rynku, na którym funkcjonuj  ich podmioty. Interesuj ce jest to, 
'e geograficzne oddzia!ywanie (oznaczaj ce docieranie ze swoj  ofert  do odbiorców za-
mieszkuj cych okre%lony obszar, np. województwo podlaskie czy kraje Unii Europejskiej) 
tylko co dziesi tego przedsi)biorstwa si)ga rynku regionalnego i lokalnego. Oznacza to za-
tem, 'e zdecydowana wi)kszo%& podmiotów sektora producentów maszyn i urz dze$ w wo-
jewództwie podlaskim sprzedaje swoje produkty b d+ to na rynek krajowy (mniej wi)cej co 
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trzecie przedsi)biorstwo), b d+ to do krajów Unii Europejskiej (28,6%), b d+ to szerzej – do 
pozosta!ych krajów po!o'onych poza obszarem UE (tabela 45). 
 

Tabela 45. Geograficzny rynek dzia ania przedsi'biorstw obj'tych badaniem w % 
 

Wyszczególnienie rynku  
dzia ania przedsi'biorstwa 

Ogó em MR MiU )iS 

lokalny  2,0 11,1 - - 
regionalny  8,2 - 11,8 - 
krajowy  32,7 22,2 41,2 - 
kraje Unii Europejskiej  28,6 22,2 26,5 50,0 
%wiatowy  28,6 44,4 20,6 50,0 
Ogó!em  100 100 100 100 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W trakcie badania zaobserwowano ró'nice pomi)dzy trzema analizowanymi podsekto-
rami producentów maszyn i urz dze$ w województwie podlaskim w zakresie zasi)gu ich 
geograficznego oddzia!ywania na rynek. Producenci !odzi i statków to firmy produkuj ce 
wy! cznie na rynek mi)dzynarodowy – do krajów Unii Europejskiej (50%), jak te' na rynek 
%wiatowy (50%) – m.in. do Stanów Zjednoczonych (jak wykaza!a analiza danych zastanych). 
Ponad 2/3 producentów maszyn rolniczych swoje maszyny eksportuje b d+ to do krajów Unii 
Europejskiej (22,2%), b d+ to na rynek %wiatowy (44,4%). Jednak co pi ta firma produkuj ca 
maszyny rolnicze swój rynek oddzia!ywania okre%la jako krajowy. Warto zaznaczy&, 'e w tej 
grupie znajduje si) te' pewna grupa przedsi)biorstw produkuj cych na rynek lokalny 
(11,1%). Wynika to z faktu, 'e w kategorii producentów maszyn rolniczych znajduj  si) za-
równo podmioty du'e, posiadaj ce znacz ce udzia!y w rynku krajowej produkcji tego typu 
maszyn, jak te' niewielkie firmy produkuj ce mniejsze urz dzenia niezb)dne do obs!ugi go-
spodarstw rolnych, znajduj ce swoich nabywców w najbli'szym otoczeniu. W przypadku 
producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ mniej wi)cej po!owa swój rynek oddzia!ywania 
okre%la jako krajowy (w tym 11,8% jako regionalny), a kolejna po!owa jako mi)dzynarodowy 
(w tym 26,5% deklaruje dzia!alno%& eksportow  do krajów UE, a niespe!na 21% poza kraje 
unijne). 

Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e przedsi)biorstwa sektora producentów maszyn 
i urz dze$ w województwie podlaskim to firmy o szeroko zakrojonym obszarze oddzia!ywa-
nia. Ponad po!owa z nich posiada odbiorców na rynku mi)dzynarodowym, a zaledwie 
co dziesi ty nabywców swoich produktów znajduje wy! cznie na rynku regionalnym. 

Uzupe!nieniem powy'szej charakterystyki firm obj)tych badaniem ankietowym jest 
analiza ich odpowiedzi na pytanie dotycz ce struktury sprzeda'y produktów w podziale na 
okre%lone rynki. Respondentów poproszono o rozdysponowanie wielko%ci procentowych od-
nosz cych si) do struktury sprzeda'y produktów ich przedsi)biorstwa pomi)dzy poszczegól-
ne obszary rynku (tak aby suma tych wielko%ci procentowych wynosi!a 100). Nast)pnie 
w celu zaprezentowania ! cznych odpowiedzi wszystkich ankietowanych podmiotów wyli-
czono %rednie z wielko%ci procentowych przypisywanych przez respondentów do poszczegól-
nych rynków tj. lokalnego, regionalnego, krajowego, krajów UE, krajów wschodnich i pozo-
sta!ych krajów. Ostatecznie okaza!o si), 'e producenci maszyn i urz dze$ w województwie 
podlaskim najwi)cej swoich produktów sprzedaj  na rynku krajowym (! cznie 42,6%, z cze-
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go 15,2% na rynku lokalnym, a prawie 12% na rynku regionalnym). Wielko%& sprzeda'y do 
krajów Unii Europejskiej si)ga 22%. Oko!o 10% sprzeda'y analizowane podmioty realizuj  
na rynkach wschodnich i krajach nienale' cych do UE (tabela 46). 

 
Tabela 46. Struktura sprzeda$y produktów analizowanych przedsi'biorstw w % wed ug 
rynku 
 

Wyszczególnienie rynku 
Struktura 

sprzeda$y – 
ogó em 

Struktura 
sprzeda$y – 

MR 

Struktura 
sprzeda$y – 

MiU 

Struktura 
sprzeda$y – 

)iS 
lokalny  15,2 16,3 17,2 0,2 
regionalny  11,8 7,9 14,3 1,0 
krajowy  42,6 58,4 45,5 6,5 
kraje Unii Europejskiej  21,6 20,9 14,3 59,2 
wschodni  2,6 8,8 1,4 1,0 
%wiatowy  7,1 1,6 5,8 23,0 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

Mo'na zaobserwowa& istniej ce wyra+ne ró'nice w strukturze sprzeda'y w odniesieniu 
do poszczególnych podsektorów producentów maszyn i urz dze$. W przypadku producentów 
statków i !odzi prawie ca!a sprzeda' produktów obejmuje rynek mi)dzynarodowy (kraje UE 
i rynek %wiatowy). Sprzeda' wyrobów producentów maszyn rolniczych obejmuje g!ównie 
rynek krajowy – 58,4%, ale równie' w znacznym stopniu s  one sprzedawane na rynku za-
granicznym (ok. 31% wielko%ci sprzeda'y). W strukturze sprzeda'y produktów obejmuj cych 
pozosta!e maszyny i urz dzenia dominuje rynek krajowy (45,5% sprzeda'y, z czego a' 32% 
dotyczy rynku regionalnego), lecz rynki zagraniczne tak'e obejmuj  oko!o 20% sprzeda'y. 

Jak wykaza!a powy'sza analiza do%& du'a grupa przedsi)biorstw obj)tych badaniem 
sprzedaje swoje produkty na rynki zagraniczne (oko!o 60% w relacji do wszystkich podmio-
tów bior cych udzia! w badaniu). Jednak wielko%& eksportu w strukturze przychodów w 2010 
roku firm uczestnicz cych w ankiecie by!a zró'nicowana. Blisko 40% przyzna!o, 'e udzia! 
eksportu w przychodach nie przekroczy! 20%. Jednak mniej wi)cej równoliczna grupa anali-
zowanych podmiotów zadeklarowa!a, 'e udzia! eksportu w ich przychodach przekroczy! 
a' 50%. Kolejna grupa – 20% – przyzna!a, 'e udzia! ten mie%ci! si) w przedziale 20-50% (ta-
bela 47). 
 
Tabela 47. Udzia  eksportu w przychodach analizowanych firm w % w 2010 roku 
 

Wyszczególnienie udzia u  
eksportu w przychodach firm  

Ogó em  MR MiU )iS 

do 5% 10,0 0,0 16,7 - 
od 5 do 10% 13,3 28,6 11,1 - 
od 10% do 20% 16,7 14,3 22,2 - 
od 20% do 50% 20,0 42,9 16,7 - 
powy'ej 50% 40,0 14,3 33,3 100 
*ród!o: opracowanie w!asne 
 

Ciekawie na tle ca!ego analizowanego sektora prezentuj  si) producenci statków i !odzi, 
którzy zgodnie zadeklarowali, 'e udzia! eksportu w ich przychodach w 2010 roku przekracza! 
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50%. W%ród producentów maszyn rolniczych deklarowana wielko%& eksportu najcz)%ciej za-
wiera!a si) w przedziale 20-50% w stosunku do przychodów, a w%ród producentów pozosta-
!ych maszyn i urz dze$ w przedziale powy'ej 50% w relacji do wielko%ci przychodów. 

4.2.  Struktura zatrudnienia w sektorze 

4.2.1. Struktura wykszta cenia osób zatrudnionych w sektorze producentów maszyn 
i urz!dze" w województwie podlaskim 

Jednym z celów bada$ ankietowych zrealizowanych w%ród reprezentantów producen-
tów sektora maszyn i urz dze$ w województwie podlaskim by!o okre%lenie struktury wy-
kszta!cenia pracowników analizowanej bran'y. Respondentów poproszono o wskazanie pro-
centowego udzia!u osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach w ich przedsi)bior-
stwach wed!ug poziomu wykszta!cenia. Stanowiska podzielono na trzy kategorie: 
1) stanowiska kierownicze, obejmuj ce osoby kieruj ce zespo!em pracowników, np. pre-

zes, dyrektor, kierownik, brygadzista; 
2) stanowiska nierobocze (umys!owe), obejmuj ce osoby wykonuj ce prac) niefizyczn , 

samodzielnie lub pod kierunkiem prze!o'onego, pos!uguj ce si) mi)dzy innymi kompu-
terem, np. ksi)gowa, sekretarka, specjalista ds. sprzeda'y, jako%ci; 

3) stanowiska robocze (fizyczne), obejmuj ce osoby maj ce prze!o'onego i wykonuj ce 
prac) przy u'yciu maszyn i/lub urz dze$, np. spawacz, monter, wózkowy, magazynier. 
Badania dowiod!y, 'e osoby pracuj ce na stanowiskach kierowniczych w sektorze pro-

ducentów maszyn i urz dze$ to g!ównie osoby z wykszta!ceniem wy'szym (prawie 58% ogó-
!u zajmuj cych stanowiska kierownicze), jak te' wykszta!ceniem policealnym czy %rednim 
zawodowym (28,3%). Zdecydowanie rzadziej osoby piastuj ce stanowiska kierownicze 
w analizowanej bran'y legitymuj  si) wykszta!ceniem %rednim ogólnokszta!c cym (6,6%), 
czy te' zasadniczym zawodowym (3,7%). 

Osoby zatrudnione na stanowiskach nieroboczych w analizowanej bran'y to tak'e naj-
cz)%ciej osoby posiadaj ce wykszta!cenie wy'sze (37,6% ogó!u pracuj cych na stanowiskach 
nieroboczych), a tak'e policealne i %rednie zawodowe (26,8%). Osoby legitymuj ce si) wy-
kszta!ceniem %rednim ogólnokszta!c cym stanowi  15,6% zatrudnionych w tej kategorii sta-
nowisk. Najmniejsz  grup) (4,1%) w ramach zatrudnionych na stanowiskach nieroboczych 
stanowi  osoby z wykszta!ceniem zasadniczym zawodowym. 

Struktura wykszta!cenia osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych w bran'y pro-
ducentów maszyn i urz dze$ jest najbardziej zró'nicowana. Ta kategoria stanowisk obejmuje 
zarówno osoby posiadaj ce wykszta!cenie wy'sze (3,2% ogó!u zatrudnionych na stanowi-
skach), jak te' legitymuj ce si) najni'szym poziomem edukacji (gimnazjalnym, podstawo-
wym i niepe!nym podstawowym – 10,6%). Prawie po!owa osób zatrudnionych na stanowi-
skach roboczych w analizowanym sektorze to osoby z wykszta!ceniem zasadniczym zawo-
dowym (49,8%). Bliski co trzeci reprezentant tej grupy legitymuje si) wykszta!ceniem co 
najmniej %rednim – ogólnokszta!c cym (ok. 18%) i zawodowym (12%). 
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Wykres 6. Struktura wykszta cenia osób zatrudnionych w sektorze producentów maszyn  
i urz!dze" w podziale na kategorie stanowisk 
 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Podsumowuj c nale'y stwierdzi&, 'e struktura wykszta!cenia osób zatrudnionych 

w analizowanym sektorze jest zale'na od rodzaju wykonywanej pracy. Osoby piastuj ce sta-
nowiska kierownicze to niemal w 100% pracownicy posiadaj cy wykszta!cenie wy'sze lub 
%rednie. Prawie 2/3 zatrudnionych na stanowiskach nieroboczych to osoby legitymuj ce si) 
wykszta!ceniem wy'szym lub %rednim. Z kolei w%ród zatrudnionych na stanowiskach robo-
czych dominuj  osoby z wykszta!ceniem zawodowym oraz ponadgimnazjalnym i podstawo-
wym (! cznie ponad 60%). Jednak – co ciekawe – blisko co trzecia osoba zatrudniona na sta-
nowisku roboczym posiada wykszta!cenie co najmniej %rednie, a oko!o 3% nawet wy'sze. 
 
Wykres 7. Struktura wykszta cenia osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 
wg podsektorów 
 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
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Analizuj c struktur) wykszta!cenia osób zatrudnionych w przedsi)biorstwach poszcze-
gólnych podsektorów analizowanej bran'y mo'na zauwa'y& pewne niewielkie ró'nice. 
W grupie osób piastuj cych stanowiska kierownicze najwi)kszy odsetek osób posiadaj cych 
wykszta!cenie wy'sze zatrudnionych jest w podsektorze producentów pozosta!ych maszyn 
i urz dze$ (blisko 64%). Najmniejszy natomiast w podsektorze producentów maszyn rolni-
czych (42,6%). 
 W grupie osób zatrudnionych na tzw. stanowiskach nieroboczych najwi)kszy odsetek 
osób z wykszta!ceniem wy'szym zatrudnionych jest w podsektorze producentów statków 
i !odzi (43,9%), najni'szy natomiast w podsektorze producentów maszyn rolniczych (27,8%). 
 
Wykres 8. Struktura wykszta cenia osób zatrudnionych na stanowiskach nieroboczych 
wg podsektorów 
 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W grupie zatrudnionych na tzw. stanowiskach roboczych zauwa'y& mo'na, 'e w pod-
sektorze maszyn rolniczych stanowiska te piastowane s  przez osoby charakteryzuj  si) zde-
cydowanie cz)%ciej %rednim i wy'szym poziomem wykszta!cenia ni' w pozosta!ych podsek-
torach. Niemal po!owa pracuj cych na stanowiskach roboczych w tym podsektorze to osoby 
posiadaj ce co najmniej matur) (a 6% legitymuje si) dyplomem wy'szej uczelni). 

Dla porównania – w przypadku producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ odsetek 
ten wynosi ok. 30%, a w przypadku producentów statków i !odzi – ok. 20%. Sytuacja ta mo'e 
wynika& z deklarowanej przez pracodawców analizowanego sektora w trakcie wywiadu foku-
sowego praktyki zwi zanej z czasowym zatrudnieniem absolwentów szkó! wy'szych czy 
%rednich na stanowiskach roboczych w celu ich zapoznania z procesem produkcji. 
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Wykres 9. Struktura wykszta cenia osób zatrudnionych na stanowiskach roboczych 
wg podsektorów 
 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 
 

Podsumowuj c analiz) struktury osób zatrudnionych w sektorze producentów maszyn 
i urz dze$ w województwie podlaskim pod wzgl)dem wykszta!cenia warto zauwa'y& swoiste 
niedostosowanie zajmowanych przez nie stanowisk do posiadanego wykszta!cenia. Je%li 
w przedsi)biorstwach produkuj cych maszyny rolnicze blisko po!owa osób zatrudnionych na 
stanowiskach roboczych posiada wykszta!cenie %rednie (ogólnokszta!c ce lub techniczne) lub 
wy'sze, to mo'e to oznacza&, 'e pracodawcy tego sektora nie mog c znale+& na rynku pracy 
absolwentów szkó! zawodowych decyduj  si) na zatrudnianie osób o wy'szym co prawda 
poziomie wykszta!cenia, ale cz)sto nieposiadaj cych kwalifikacji niezb)dnych do pracy na 
produkcji, co wi 'e si) cz)sto z konieczno%ci  ich dodatkowego szkolenia. Tez) te potwier-
dzaj  tak'e wypowiedzi uczestników wywiadu grupowego, którzy podnosili problem zwi za-
ny ze s!abym rozwojem szkolnictwa zawodowego, skutkuj cy deficytem na rynku pracy osób 
reprezentuj cych podstawowe zawody poszukiwane przez firmy analizowanego sektora: toka-
rzy, frezerów, spawaczy, monterów, itd. 
 

4.2.2.Struktura zatrudnienia wed ug zawodów/stanowisk 

 
Przyst)puj c do analizy struktury zatrudnienia wg stanowisk pracy w pierwszym etapie 

prowadzonego badania skorzystano z opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
!ecznej klasyfikacji zawodów179. Na podstawie wiedzy eksperckiej panel wewn)trzny wybra! 
spo%ród oko!o 500 zawodów i specjalno%ci, 24 stanowiska pracy oraz cztery szersze katego-
rie: kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych, specjali%ci, pracownicy biurowi i pracownicy prac 
prostych, w sk!ad których wchodzi!o kilkana%cie innych stanowisk oraz te, które nie zosta!y 
bezpo%rednio wyró'nione. Umieszczenie wszystkich zawodów by!o niemo'liwie, gdy' utrud-

                                                 
179 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawo-
dów i specjalno%ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  
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nia!oby realizacj) bada$ metod  CAWI. W jednym z licz cych si) i du'ych przedsi)biorstw 
znalaz!o si) ponad 170 stanowisk pracy. Wybrano zawody i specjalno%ci, które najcz)%ciej 
wyst)puj  w sektorze producentów maszyn i urz dze$. Bior c pod uwag) zakres dzia!alno%ci 
wszystkich badanych przedsi)biorstw, liczba stanowisk przybli'y!a si) do blisko 200.  
Wyszczególnienie najbardziej typowych stanowisk pracy u!atwi!o badania w sektorze %red-
nich i du'ych przedsi)biorstw. Przedstawiciele przedsi)biorstw do!o'yli du'ych stara$, aby 
okre%li& i zakwalifikowa& stanowiska do przed!o'onego kwestionariusza lub wprowadzaj c 
dane do formularze na stronie internetowej, czyli narz)dzia CAWI. Badania prowadzone bez-
po%rednio w przedsi)biorstwach ukaza!y ponadto ró'ny stopie$ zinformatyzowania spraw 
kadrowych i wydobywania informacji do ankiety. Jednocze%nie zauwa'ono, 'e spora grupa 
zawodów ! czy w sobie kilka ró'nych specjalno%ci, czego przyk!adem mo'e by&: %lusarz–
frezer, %lusarz–mechanik, czy %lusarz–tokarz, w innym przedsi)biorstwie: laminarz czy szkut-
nik–laminarz. 
 
Tabela 48. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pracy w sektorze producentów 
maszyn i urz!dze" 
 

Kategoria stanowisk 
pracy 

Sektor maszyn 
rolniczych 

Sektor pozosta-
 ych maszyn 
i urz!dze" 

Sektor  odzi 
i statków 

Ogó em badane 
PKD 28, 29 i 30 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Prezes/Dyrektor Zarz du 11   28 1 4   43 1 
Cz!onek Zarz du 3   9 3     12 3 
Asystent Zarz du 0           0 0 
Pe!nomocnik Zarz du  
ds. jako%ci  

1   4 1 1   6 1 

Dyrektor ds. technicznych 3   4 1 2   9 1 
Dyrektor ds. produkcji  3   10 1 2   15 1 
Dyrektor ds. handlu 
i marketingu  

5   5 1 1   11 1 

Dyrektor personalny 1   3 1 1 1 5 2 
Dyrektor finansowy 2 1 1 0     3 1 
G!ówny ksi)gowy 5 3 11 8 2 1 18 12 
Kierownicy produkcji 27 1 18 4 15   60 5 
Kierownicy dzia!ów nie-
produkcyjnych (np. han-
del, marketing, control-
ling, serwis, wdro'enia, 
sprzeda') 

32 11 36 11 22 8 90 30 

G!ówny technolog 3 0 3       6 0 
Technolodzy  26 1 23   1   50 1 
Konstruktorzy  60 0 13       73 0 
Specjali%ci (np. ds.  
handlu, sprzeda'y, marke-
tingu, controllingu) 

192 105 100 25 9 3 301 133 

Przedstawiciele handlowi 16   11 1     27 1 
Ksi)gowi 23 23 14 14 9 9 46 46 
Mistrzowie produkcji 43   34   2   79 0 
Brygadzi%ci  151 2 23   35   209 2 
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Kategoria stanowisk 
pracy 

Sektor maszyn 
rolniczych 

Sektor pozosta-
 ych maszyn 
i urz!dze" 

Sektor  odzi 
i statków 

Ogó em badane 
PKD 28, 29 i 30 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Zatrud-
trud-
nienie 

w tym 
kobiety 

Mechanicy  142 1 45   6   193 1 
,lusarze  813   123   38   974 0 
Spawacze  328 1 44 1 17   389 2 
Tokarze 104 1 359 1     463 2 
Frezerzy 58   82       140 0 
Monterzy  126 1 85 25 42   253 26 
Pracownicy biurowi 
(np. sekretarka, pomoc 
ksi)gowej, fakturzystka) 

63 52 31 23 25 10 119 85 

Magazynierzy  105 8 24 1 11   140 9 
Kierowcy  44   8   38   90 0 
Pracownicy prac prostych 
(np. portier, sprz taczka, 
ochrona, kucharz) 

151 73 28 17 400 41 579 131 

Razem 2541 284 1179 140 683 73 4403 497 
*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Badanie pozwoli!o wykaza& liczb) pracowników ogó!em oraz ukaza& liczb) kobiet 

z podzia!em na stanowiska pracy. Szczegó!owy wykaz zosta! przedstawiony w tabeli. W sek-
torze producentów maszyn i urz dze$ rolniczych badane przedsi)biorstwa zatrudnia!y ! cznie 
2 541 pracowników (stan na 31.08.2011 lub 30.09.2011), z czego najwi)cej na stanowiskach: 
%lusarz: 834, spawacz: 328, brygadzista: 151, mechanik: 142 oraz monter: 126. ,lusarze 
i spawacze stanowi  ! cznie 45,7% ogó!u zatrudnionych w badanych przedsi)biorstwach. 
Na stanowiskach, gdzie wymagane s  wysokie kwalifikacje zawodowe oraz interpersonalne 
zwi zane z kierowaniem pracownikami, du'  grup) stanowili: kierownicy produkcji: 27, kie-
rownicy dzia!ów nieprodukcyjnych: 32. Do grona specjalistów zaliczaj  si) mi)dzy innymi 
konstruktorzy, zatrudnienie wynosi 60, nast)pnie technolodzy: 26 oraz specjali%ci ds. handlu, 
sprzeda'y, marketingu, kontrolingu: ! cznie 192. Liczba kobiet zatrudnionych wynios!a 284, 
co stanowi jedynie 11,2% ogó!u zatrudnionych w sektorze. Najwi)cej kobiet pracowa!o na 
stanowiskach specjalistów ds. handlu, sprzeda'y, marketingu i kontrolingu: 105, ksi)gowych: 
23, w grupie pracowników prac prostych (portier, sprz taczka, kucharka) oraz w grupie pra-
cowników biurowych (sekretarka, pomoc ksi)gowej, fakturzystka itd). 

Struktura pracuj cych w sektorze producentów maszyn i urz dze$ rolniczych z udzia-
!em przekraczaj cym 2% ogó!u zatrudnionych zosta!a przedstawiona na rysunku. Najliczniej-
sz  grup) stanowi  pracownicy bezpo%rednio produkcyjni: %lusarze – 32,0%, nast)pnie spa-
wacze 12,9%, nast)pnie specjali%ci od marketingu, handlu, kontrolingu – 7,6%, brygadzi%ci 
5,9% i pracownicy prac prostych (portier, kucharz, sprz taczka, czy malarz) – 5,9%. Pozosta-
!e stanowiska, g!ównie kierownicze (! czny udzia! wynosi 3,7% ogó!u zatrudnionych), a tak'e 
kierowcy, ksi)gowi, przedstawiciele handlowi czy mistrzowie produkcji stanowi  ! cznie 
9,2% ogó!u zatrudnionych. 
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Wykres 10. Struktura zatrudnienia w sektorze producentów maszyn i urz!dze" rolniczych 
 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
W sektorze pozosta!ych producentów maszyn i urz dze$ w badanych przedsi)bior-

stwach pracowa!o 1 179 pracowników, z czego 140 kobiet, co stanowi!o 11,9% ogó!u zatrud-
nionych. Najwi)cej osób pracowa!o na stanowisku tokarz: 359 oraz %lusarz: 123. W grupie 
dyrektorów i kierowników najwi)cej zatrudnionych osób piastowa!o stanowisko prezesa: 28, 
kierownika produkcji: 18, grupy stanowisk kierowniczych dzia!ów nieprodukcyjnych (handel, 
marketing, serwis, wdro'enia): 36. W zakresie specjalistów najwi)ksze zatrudnienie by!o 
w%ród grupy specjalistów ds. handlu, sprzeda'y, marketingu, kontrolingu: 105, nast)pnie mi-
strzów produkcji: 34, technologów: 23 oraz konstruktorów: 13. Stanowiska, które obejmowa-
!y kobiety koncentrowa!y si) obszarów finansowych przedsi)biorstw: g!ówna ksi)gowa: 8, 
ksi)gowa 14, pracownik biurowy: 23, pracownik prac prostych: 17. Pewien wyj tek stanowi!y 
kobiety, które zajmowa!y stanowisko montera, w%ród 85 pracowników, a' 25 to kobiety, 
co stanowi!o 29,4% ogó!u zatrudnionych. 

Struktura pracuj cych w sektorze producentów pozosta!ych maszyn i urz dze$ zosta!a 
zamieszczona na rysunku. Najliczniejsz  grup) podobnie jak dla producentów maszyn rolni-
czych stanowi  pracownicy bezpo%rednio produkcyjni: tokarze – 30,4%, %lusarze 10,4%, 
monterzy – 7,2%, frezerzy – 7,0%. Du'y udzia! posiadaj  specjali%ci marketingu, handlu 
i kontrolingu z udzia!em 8,5%, a tak'e dyrektorzy – 2,4% i technolodzy 2,0%. 
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Wykres 11. Struktura zatrudnienia w sektorze producentów pozosta ych maszyn  
i urz!dze" 

 
*ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Kolejny analizowany sektor producentów !odzi i statków zatrudnia! 683 osoby, w tym 

73 kobiety, co stanowi 10,7% ogó!u pracuj cych. W tej grupie najwi)cej osób to pracownicy 
prac prostych w liczbie 400. Z uwagi na specyfik) sektora producentów !odzi i statków, który 
znacznie ró'ni si) od sektora maszynowego, stanowiska pracy laminarz, szkutnik-laminarz, 
czy szwaczka znalaz!y si) w grupie razem z innymi stanowiskami takimi jak: portier, sprz -
taczka czy kucharz. Kolejne du'e grupy zawodów, które wskazali ankietowani przedstawicie-
le przedsi)biorstw to: monter: 42, %lusarz: 38, kierowca: 38, czy brygadzi%ci 35. Na stanowi-
skach kierowniczych dominowali: kierownik produkcji: 15 i kierownicy dzia!ów nieproduk-
cyjnych: 22. Kobiety zajmowa!y, podobnie jak w poprzednich dwóch sektorach stanowiska 
ksi)gowych, pracowników biurowych i kierowników dzia!ów nieprodukcyjnych. Najwi)cej 
stanowisk przypad!o w grupie stanowisk prac prostych, bo a' 41. 
 Struktura zatrudnionych dla sektora producentów !odzi i statków przedstawia!a si) ina-
czej ni' scharakteryzowanych wy'ej bran', z uwagi na inny produkt gotowy i surowce u'yte 
do jego produkcji (rysunek). Zdecydowanie najwi)kszy udzia! to pracownicy wykonuj cy 
prace proste, a zatem: laminarz, szkutnik–laminarz czy szwaczka. Kolejne najwi)ksze udzia!y 
przypad!y dla monterów – 6,1%, %lusarzy – 5,6% oraz kierowców 5,6%. 
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Wykres 12. Struktura zatrudnienia w sektorze producentów  odzi i statków 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
% cznie badane przedsi&biorstwa z trzech sektorów dawa!y zatrudnienie dla 4 403 pra-

cowników, w tym 497 kobietom, co stanowi!o 11,3% ogó!u zatrudnionych. Struktura dla ogó-
!u badanych przedsi&biorstw zosta!a zamieszczona na poni'szym rysunku. 
 
Wykres 13. Struktura zatrudnienia w sektorze producentów  odzi i statków 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 
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 W analizowanej bran'y producentów maszyn i urz dze(, najwi&ksz  grup& stanowisk 
do ogó!u wyst&puj cych w bran'y, stanowi  )lusarze – 22,1%, pracownicy prac prostych 
(w tym laminarze, szkutnicy) – 13,2%, tokarze – 10,5%, spawacze – 8,8%. 

4.3.  Analiza wybranych aspektów polityki kadrowej przedsi!biorstw sektora 

4.3.1.Sposoby rekrutacji 

Jednym z elementów polityki personalnej przedsi&biorstwa jest rekrutacja pracowni-
ków. Osoby wype!niaj ce ankiety w imieniu firm obj&tych analiz  mia!y za zadanie wskaza-
nie z jakich sposobów rekrutacji korzystaj  najcz&)ciej poszukuj c pracowników na poszcze-
gólne stanowiska w swoim przedsi&biorstwie. Wyniki odpowiedzi na to pytanie dowiod!y, 
'e sposoby rekrutacji pracowników s  odmienne w zale'no)ci od tego, czy rekrutacja dotyczy 
stanowisk kierowniczych, czy te' pozosta!ych. Analizowane podmioty sektora producentów 
maszyn i urz dze( wskazywa!y, 'e w procesie rekrutacji: 

1)  na stanowiska kierownicze najcz&)ciej korzystaj  z takich form rekrutacji jak: 
 rekrutacja wewn&trzna – 58% wskaza(, 
 rekomendacje pracowników – 32% wskaza(, 
 w!asne kontakty/znajomi – 21% wskaza( 
 firmy doradztwa personalnego – 21% wskaza(, 
 uczelnie wy'sze – 19% wskaza(; 

2)  na stanowiska nierobocze najcz&)ciej korzystaj  z takich form rekrutacji jak: 
 Powiatowy Urz d Pracy – 36%, 
 og!oszenia w mediach – 27%, 
 rekomendacje pracowników – 26%, 
 w!asne kontakty/znajomi – 23%; 

3)  na stanowiska robocze najcz&)ciej korzystaj  z takich form rekrutacji jak: 
 Powiatowy Urz d Pracy – 60%, 
 rekomendacje pracowników – 46%, 
 w!asne kontakty/znajomi – 31%, 
 szko!y )rednie i zawodowe – 21%, 
 og!oszenia w mediach i na stronie internetowej firmy – po 19%. 

W przypadku rekrutacji pracowników na stanowiska kierownicze analizowane przed-
si&biorstwa najcz&)ciej podejmuj  próby zwi zane z poszukiwaniem odpowiednich kandyda-
tów w)ród swoich pracowników. Oznacza to zatem, 'e o ile istnieje taka mo'liwo)* stanowi-
ska kierownicze pracodawcy wol  powierza* osobom, które ju' znaj  i do których maj  zau-
fanie. Za tez  t  przemawia tak'e fakt, 'e w sytuacji braku odpowiednich osób na stanowiska 
kierownicze w firmie pracodawcy rozwa'aj  zatrudnienie osób znanych im poprzez w!asne 
osobiste kontakty lub rekomendowanych przez innych pracowników. Nieco rzadziej nato-
miast w procesie poszukiwania kandydatów na stanowiska kierownicze korzystaj  z firm do-
radztwa personalnego, lub zamieszczaj  og!oszenia bezpo)rednio na wy'szych uczelniach. 

W przypadku poszukiwania kandydatów na stanowiska nierobocze pracodawcy decydu-
j  si& na korzystanie z ofert Powiatowego Urz&du Pracy lub te' decyduj  si& na zamieszczanie 
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og!osze( w mediach. Podobnie jak w przypadku rekrutacji na stanowiska kierownicza, wa'n  
form  rekrutacji pozostaj  tak'e rekomendacje innych pracowników, czy te' w!asne kontakty. 

Natomiast w sytuacji poszukiwania kandydatów do pracy na stanowiska robocze zde-
cydowanie najistotniejsz  form  rekrutacji staje si& wspó!praca z Powiatowym Urz&dem Pra-
cy. Uzupe!nieniem tej formy pozyskiwania pracowników s  równie' rekomendacje innych 
zatrudnionych lub w!asne kontakty. W przypadku rekrutacji na stanowiska robocze wa'n  
metod  okazuj  si& tak'e bezpo)rednie kontakty pracodawcy ze szko!ami )rednimi i zawodo-
wymi. 
 
Wykres 14. Sposoby rekrutacji pracowników wed ug kategorii stanowisk 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne 

 
Podsumowuj c nale'y stwierdzi*, 'e sposoby rekrutacji pracowników wykorzystywane 

w analizowanych firmach zale'  przede wszystkim od kategorii stanowisk, na które poszuku-
je si& kandydatów. W przypadku procesu rekrutacji pracowników na stanowiska kierownicze 
szczególnie wa'n  rol& odgrywa zaufanie pracodawcy co do osoby kandydata, st d najcz&st-
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sz  form  pozyskiwania pracowników jest w tym przypadku rekrutacja wewn&trzna. W pro-
cesach rekrutacji na stanowiska nierobocze i robocze istotn  rol& odgrywa natomiast wspó!-
praca z Powiatowymi Urz&dami Pracy, jak te' – w mniejszym stopniu – rekomendacje innych 
pracowników. 

 
4.3.2. Elementy zarz"dzania personelem 

 Jedno z pyta( analizuj cych polityk& personaln  przedsi&biorstw w analizowanym sek-
torze by!o pytanie dotycz ce posiadanych przez te przedsi&biorstwa dokumentów zwi zanych 
z t  sfer  funkcjonaln  przedsi&biorstwa. W zasadzie mo'na stwierdzi*, 'e podlaskie firmy 
posiadaj  jedynie podstawowe dokumenty dotycz ce polityki personalnej. S  to systemy wy-
nagrodze( (58,7%) i plany wynagrodze( (37,8%). Przygotowywanie takich dokumentów cz&-
)ciej deklarowa!y firmy z podsektora producentów statków i !odzi (odpowiednio 80% i 50%). 
Z kolei relatywnie najrzadziej posiadanie dokumentów zwi zanych z polityk  personaln  de-
klarowali producenci z podsektora pozosta!ych maszyn i urz dze( (tabela 49). 
 
Tabela 49. Dokumenty zwi"zane polityk" personaln" przedsi!biorstw w % 
 

Wyszczególnienie 
Producenci 

maszyn  
rolniczych 

Pozostali 
producenci 

maszyn 

Producenci 
statków i  odzi 

ogó em 

Strategia personalna 0 10,0 25,0 9,3 
Plany zatrudnienia 22,2 13,3 25,0 16,3 
Plany szkole( 44,4 34,4 50,0 37,8 
System oceny pracownika 44,4 15,6 50,0 24,4 
System wynagrodze( 66,7 53,1 80,0 58,7 
Warto)ciowanie pracy 44,4 6,5 25,0 15,9 
Kompleksowy system motywacji 11,1 6,7 50,0 11,6 
Program wprowadzenia (adaptacji) dla 
nowych pracowników 

11,1 6,5 25,0 9,1 

$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Pozosta!e dokumenty, tj. program wprowadzania (adaptacji) dla nowych pracowników, 

strategia personalna czy kompleksowy system motywacji posiada jedynie nieliczna grupa 
badanych podmiotów. Kolejnymi wymiarami polityki personalnej w przedsi&biorstwie jest 
analiza sytuacji na rynku pracy oraz sta!e podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez ich 
udzia! w szkoleniach. W)ród podlaskich firm nale' cych do sektora producentów maszyn i 
urz dze( 41,3% systematycznie przygl da si& tendencjom na rynku pracy oraz 45,7% dekla-
ruje udzia! swoich pracowników w szkoleniach. Najbardziej zaanga'owani w realizacj& tych 
aspektów polityki personalnej s  podmioty nale' ce do podsektora producentów maszyn i 
urz dze( rolniczych. Prawie 56% tych firm zarówno regularnie analizuje rynek pracy, jak 
równie' deklaruje uczestnictwo swoich pracowników w szkoleniach (tabela 50). 
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Tabela 50. Polityka personalna w firmach wg podsektorów  
 

 
Producenci ma-
szyn i urz"dze# 

rolniczych 

Pozostali pro-
ducenci maszyn 

i urz"dze# 

Producenci 
statków 
i  odzi 

Ogó em 
sektor 

systematyczna analiza sytuacji na regio-
nalnym rynku pracy 55,6 40,6 20,0 41,3 

uczestnictwo pracowników w szkoleniach 
podnosz cych ich kwalifikacje 55,6 43,8 40,0 45,7 

$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Natomiast jedynie 20% producentów statków i !odzi )ledzi zmiany na regionalnym ryn-

ku pracy i 40% z nich d 'y do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach. 

W kolejnym pytaniu badane przedsi&biorstwa mia!y okre)li* +ród!a finansowania szko-
le( dla swoich pracowników. Dla podlaskich przedsi&biorstw z sektora producentów maszyn 
i urz dze( g!ównym +ród!em finansowania szkole( pracowników by!y )rodki przedsi&bior-
stwa (65%). Zdecydowanie rzadziej wskazywane by!y )rodki w!asne pracowników (13%) 
oraz )rodki unijne (13%). Co ciekawe 'adna z badanych firm nie wskaza!a )rodków publicz-
nych b&d cych do dyspozycji Urz&dów Pracy jako +ród!a finansowania szkole( pracowni-
czych (tabela 51). 
 
Tabela 51. $ród a finansowania szkole# w przedsi!biorstwach w % 
 

 

Producenci 
maszyn 

i urz"dze# 
rolniczych 

Pozostali  
producenci 

maszyn 
i urz"dze#  

Producenci 
statków 
i  odzi 

ogó em 

)rodki w!asne pracowników  67 7 0 13,0 
)rodki przedsi&biorstwa 33 73 100 65,0 
)rodki unijne 0 20 0 13,0 
)rodki publiczne np. Urz&du Pracy 0 0 0 0 

$ród!o: opracowanie w!asne. 

 

Zauwa'alne s  natomiast istotne ró'nice w doborze +róde! finansowania szkole( przez 
producentów w poszczególnych podsektorach. Wszyscy producenci statków i !odzi pokrywa-
j  koszty szkole( z w!asnych funduszy. Z kolei firmy nale' ce do podsektora „pozostali pro-
ducenci maszyn i urz dze(” dywersyfikuj  +ród!a finansowania szkole(, przy czym najwi&k-
szy udzia! maj  )rodki w!asne przedsi&biorstwa (73%), za) w)ród pozosta!ych 27% firm, 
cz&)* decyduje si& na skorzystanie ze )rodków unijnych (20%) oraz zasobów w!asnych pra-
cowników (7%). Zupe!nie odmienn  strategi& realizuj  producenci maszyn i urz dze( rolni-
czych, w)ród których a' 67% kosztami szkole( obci 'a swoich pracowników, a jedynie 33% 
firm partycypuje w tych kosztach przeznaczaj c pewn  pul& )rodków na szkolenia. 

Uszczegó!owieniem powy'szych zagadnie( by!y odpowiedzi uzyskane na kolejne pyta-
nie dotycz ce udzia!u kosztów szkole( w strukturze kosztów rodzajowych badanych przed-
si&biorstw w 2010 roku. ,rednio w podlaskich przedsi&biorstwach sektora producentów ma-
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szyn i urz dze( w 2010 roku koszty szkole( stanowi!y 0,95% wszystkich kosztów rodzajo-
wych, cho* w poszczególnych podsektorach warto)ci te znacz co si& ró'ni  (wykres 15). 
 
Wykres 15. Udzia  kosztów szkole# w strukturze kosztów rodzajowych przedsi!biorstw 
w 2010 roku 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Koszty szkole( mia!y najwi&kszy udzia! w kosztach rodzajowych przedsi&biorstw 

w podsektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych. Przeci&tnie koszty te stanowi!y a' 
2,43% wszystkich kosztów rodzajowych. Natomiast firmy z podsektora pozosta!ych produ-
centów maszyn i urz dze( na szkolenia pracowników przeznaczy!y )rednio 0,72% ca!kowi-
tych kosztów rodzajowych, a producenci statków i !odzi jedynie 0,3%. 
 

4.3.3.Oczekiwania producentów sektora maszyn i urz"dze# wobec przysz ych pracowników 

Respondentów poproszono o przedstawienie swoich oczekiwa( kierowanych pod adre-
sem pracowników w momencie ich rekrutacji – pytano zatem o wymagania, jakie pracownik 
aplikuj cy o prac& w przedsi&biorstwie musi spe!ni*, aby j  uzyska*. Ponadto proszono tak'e 
o przedstawienie oczekiwa( odno)nie preferowanych cech charakteru pracowników. Analiza 
prowadzona by!a z uwzgl&dnieniem podzia!u na typowe dla bran'y stanowiska pracy – re-
spondentom przedstawiono list& zawieraj c  30 stanowisk i pytano o oczekiwania pod adre-
sem ka'dego z nich. Z uwagi na fakt, 'e pe!na struktura stanowiskowa jest udzia!em nielicz-
nej grupy badanych przedsi&biorstw, liczebno)ci respondentów wypowiadaj cych si& o po-
szczególnych stanowiskach (o danym stanowisku wypowiadali si& tylko ci respondenci, któ-
rzy zatrudniaj  pracowników je zajmuj cych) s  zró'nicowane i zazwyczaj ma!e (maksymal-
nie ok. 25 osób). St d te' prowadzona analiza oczekiwa( ma charakter jako)ciowy. 

Oczekiwania kierowane przez producentów maszyn i urz dze( wobec pracowników 
ubiegaj cych si& o prac&, niezale'nie od stanowiska, s  zasadniczo podobne. Podstawowym 
wymogiem jest posiadanie odpowiedniego do)wiadczenia zawodowego na danym stanowi-
sku. Oczekiwanie posiadania do)wiadczenia zawodowego w równym stopniu dotyczy pra-
cowników pe!ni cych wysokie funkcje zarz dcze (prezes zarz du, cz!onek zarz du, pe!no-
mocnik zarz du ds. jako)ci, dyrektor), pracowników zajmuj cych stanowiska mened'erskie 
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)redniego szczebla (kierownicy produkcji, kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych), specjali-
stów (technologów, specjalistów ds. handlu), jak i wykwalifikowanych pracowników produk-
cyjnych. Wymóg ten traci na znaczeniu jedynie w przypadku pracowników prac prostych 
(w tym magazynierów), których stanowiska nie wymagaj  posiadania zaawansowanych kwa-
lifikacji. 

Drugim cz&sto zg!aszanym w procesie rekrutacji jest oczekiwanie posiadania odpo-
wiedniego wykszta!cenia, przy czym preferowany poziom tego wykszta!cenia ró'ni si& 
w zale'no)ci od planowanego do obsadzenia stanowiska. I tak w przypadku osób poszukiwa-
nych do pe!nienia funkcji zarz dczych i specjalistów oczekiwane jest wykszta!cenie wy'sze 
(ponadto w przypadku dyrektora ds. technicznych, dyrektora ds. produkcji, dyrektora ds. han-
dlu i marketingu, dyrektora finansowego, g!ównego ksi&gowego, technologów oczekuje si& 
cz&sto wykszta!cenia technicznego). Mniejsze wymagania (wykszta!cenie )rednie) zg!aszano 
po adresem kierowników produkcji, kierowników dzia!ów nieprodukcyjnych, specjalistów 
(handel, sprzeda', marketing) i pracowników biurowych. 

W przypadku wykwalifikowanych pracowników fizycznych niezb&dne jest natomiast 
posiadanie wykszta!cenia zawodowego lub technicznego kierunkowego. Wymóg ten – w po-
! czeniu z oczekiwaniem do)wiadczenia zawodowego – oznacza zatem, 'e pracodawcy na 
tego typu stanowiska poszukuj  pracowników o potwierdzonych ()wiadectwem uko(czenia 
szko!y zawodowej lub technikum, cho* niekoniecznie zdanym egzaminem zawodowym) 
kwalifikacjach. 

Pozosta!e zg!oszone oczekiwania s  specyficzne dla danego stanowiska/grupy stano-
wisk: 
 Cz&stym oczekiwaniem pod adresem cz!onków zarz du jest znajomo)* j&zyków obcych 

oraz potwierdzone kompetencje w zarz dzaniu podmiotami gospodarczymi (co mo'na 
odczyta* jako przejaw znaczenia posiadania do)wiadczenia zawodowego na podobnym 
stanowisku). 

 Znajomo)* j&zyka to cz&ste oczekiwania pod adresem osób zwi zanych ze sprzeda'  
i marketingiem (dyrektor ds. handlu i marketingu, specjali)ci ds. handlu i sprzeda'y), 
pracowników biurowych, kierowników dzia!ów nieprodukcyjnych. 

 Od pracowników zwi zanych ze sprzeda'  i marketingiem oczekuje si& cz&sto tak'e 
prawa jazdy, umiej&tno)ci nawi zywania kontaktów, w!asnej inicjatywy. 

 Od dyrektora ds. technicznych i technologów oczekiwano posiadania najnowszej wie-
dzy technologicznej, od tych ostatnio ponadto – znajomo)ci programów konstrukcyj-
nych i umiej&tno)ci technicznych. 

 Wa'n  umiej&tno)ci  zatrudnionych w sektorze producentów maszyn i urz dze( jest 
umiej&tno)* czytania rysunków technicznych – oczekuje jej si& powszechnie od osób 
zajmuj cych nast&puj ce stanowiska: kierownicy produkcji, mistrzowie produkcji, bry-
gadzi)ci, mechanicy, )lusarze, spawacze, tokarze, frezerzy, monterzy. 

 Podkre)lano konieczno)* posiadania uprawnie( do wykonywania zawodu przez kie-
rowców oraz spawaczy. 

 W grupie oczekiwa( pod adresem nowozatrudnionych pracowników pojawi!y si& tak'e 
– cho* zdecydowanie rzadziej ni' wy'ej wymienione – te zwi zane z niektórymi kompeten-
cjami indywidualnymi i spo!ecznymi, np. umiej&tno)ci  organizacji pracy, umiej&tno)ci  
wspó!pracy, ch&ci  uczenia si&. Pojawia!y si& tak'e – cho* ponownie niezbyt cz&sto – cechy 
opisuj ce postaw& etyczn  pracownika: uczciwo)*, sumienno)*, zaanga'owanie. Nie oznacza 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ"DZE# 

139 

to, 'e s  to nieistotne wymagania pod adresem pracowników. Wr&cz przeciwnie, wydaje si&, 
'e nale'  one do swoistego kanonu oczekiwa( pracodawców, definiuj c – na najbardziej fun-
damentalnym poziomie – kim jest „dobry pracownik”. 

Przypuszczenie to potwierdzaj  odpowiedzi badanych na pytanie, jakich cech charakte-
ru oczekuje si& w przedsi&biorstwie od pracowników zajmuj cych poszczególne stanowiska. 
Powszechne okazuj  si& tu oczekiwania zwi zane z uczciwo)ci  i lojalno)ci . Niezale'nie 
od analizowanego stanowiska uzyskuj  one znacznie wi&ksz  ilo)* wskaza( jako wa'ne ce-
chy pracowników ni' wszystkie pozosta!e: w!asna inicjatywa, zdyscyplinowanie, dyspozy-
cyjno)*, kreatywno)*, przebojowo)*, ch&* podnoszenia kwalifikacji, ch&* wspó!pracy. 
Do relatywnie rzadko oczekiwanych nale'  zw!aszcza przebojowo)* i dyspozycyjno)*. 

Odnotowano pewne ró'nice w oczekiwaniach odno)nie wybranych cech charakteru 
pracowników w zale'no)ci od typów zajmowanych przez nich stanowisk: 
 Od pracowników zajmuj cych najwy'sze stanowiska mened'erskie (cz!onkowie zarz -

du, dyrektorzy), a tak'e od pracowników odpowiadaj cych za handel, sprzeda' i marke-
ting cz&)ciej ni' od pozosta!ych oczekuje si& przejawiania w!asnej inicjatywy. 

 Ponadprzeci&tnie istotn  cech  pracowników zajmuj cych kierownicze stanowiska 
)redniego szczebla (kierownicy produkcji, kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych) jest 
kreatywno)*. 

 Od mistrzów i brygadzistów cz&)ciej ni' od pozosta!ych pracowników oczekuje si& 
dyspozycyjno)ci. Cz&)ciej zwraca si& tak'e uwag& na konieczno)* posiadania przez 
nich umiej&tno)ci wspó!pracy. 

 Od pracowników ni'szego szczebla (produkcyjnych i biurowych) znacznie cz&)ciej ni' 
od pracowników wy'ej ulokowanych w strukturze organizacyjnej firmy oczekuje si& 
zdyscyplinowania. Mo'e to mie* zwi zek z przejawami niskiego etosu pracy obserwo-
wanego w tej grupie pracowników. Badania180 wykazuj , 'e zjawisko to jest powa'nym 
problemem pracodawców i dotyczy cz&)ciej pracowników o ni'szych (formalnych) 
kwalifikacjach, bywaj c powodem do rozwi zywania stosunku pracy z powodu ra' ce-
go naruszenia dyscypliny pracy przez pracownika. Pog!&bione rozmowy z pracodaw-
cami, równie' tymi obj&tymi badaniami prowadzonymi w ramach niniejszego projektu, 
pokazuj , 'e istotnym problemem zarz dzania zasobami ludzkimi w przedsi&biorstwach 
jest tak'e problem (zbyt) niskiej motywacji pracowników. Wysoka ranga przypisana 
zdyscyplinowaniu wydaje si& korespondowa* z dostrzeganymi przez pracodawców de-
ficytami zaanga'owania pracowników. 

4.4.  Poziom wynagrodze# w sektorze producentów maszyn i urz"dze# 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o podanie minimalnego i maksy-
malnego wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Uzyskane dane pozwoli!y na usta-
lenie )redniego wynagrodzenia w ca!ym analizowanym sektorze, jak i w poszczególnych pod-
sektorach. Braki danych w podsektorze producentów statków i !odzi wi '  si& albo z niewy-
st&powaniem zaproponowanych stanowisk pracy w przedsi&biorstwach tego sektora (np.: 
cz!onek zarz du), albo niech&ci  respondentów do ujawniania informacji o poziomie wyna-

                                                 
180 Por. A Kowalewska (red.), Badanie pracowników o niskich kwalifikacjach, Polska Agencja Rozwoju Przed-
si&biorczo)ci, Warszawa 2010. 
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grodze( (dotyczy to nast&puj cych stanowisk: prezes, pe!nomocnik zarz du ds. jako)ci, dy-
rektor ds. technicznych, dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. handlu i marketingu, dyrektor 
personalny, dyrektor finansowy). Podobna sytuacja dotyczy stanowisk cz!onek zarz du i pe!-
nomocnik zarz du ds. jako)ci w podsektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych. 

Szczegó!owe dane o poziomie wynagrodze( na poszczególnych stanowiskach we 
wszystkich analizowanych podsektorach zosta!y przedstawione w tabeli w za! czniku 4. 
W tabeli zosta!y natomiast pokazane ró'nice w poziomie wynagrodze( pomi&dzy poszcze-
gólnymi podsektorami. 

W)ród analizowanych podsektorów najlepiej zarabiaj  pracownicy zatrudnieni w fir-
mach podsektora producentów maszyn i urz dze( rolniczych. ,rednio wynagrodzenia w tym 
podsektorze s  o 8,8% wy'sze ni' przeci&tnie w ca!ym sektorze. Najlepiej op!acana jest naj-
wy'sza kadra mened'erska, tzn. dyrektorzy poszczególnych obszarów funkcjonalnych przed-
si&biorstw (dyrektor ds. produkcji, dyrektor personalny, dyrektor ds. handlu i marketingu) 
oraz kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych, specjali)ci i mistrzowie produkcji. Osoby zatrud-
nione na pozosta!ych stanowiskach tj. )lusarze, spawacze czy tokarze otrzymuj  wynagrodze-
nie nieco ni'sze ni' przeci&tnie w sektorze (oko!o 94-96% przeci&tnej p!acy na tych stanowi-
skach w ca!ym sektorze). 

 

Tabela 52. Ró%nice w poziomie wynagrodze# na poszczególnych stanowiskach * 
 

Kategoria stanowisk 
Producenci maszyn 

i urz"dze#  
rolniczych 

Pozostali  
producenci  

maszyn i urz"dze# 

Producenci 
statków 
i  odzi 

Prezes/Dyrektor Zarz du 105,7 97,9 - 

Cz!onek Zarz du - 100,0 - 

Pe!nomocnik Zarz du ds. jako)ci  - 113,3 - 

Dyrektor ds. technicznych 109,9 108,1 - 

Dyrektor ds. produkcji  190,5 72,8 - 

Dyrektor ds. handlu i marketingu  115,5 84,5 - 

Dyrektor personalny 144,3 82,6 - 

Dyrektor finansowy  103,1 93,9 - 

G!ówny ksi&gowy 121,8 85,8 146,8 

Kierownicy produkcji 110,2 102,4 83,0 

Kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych  
(np. handel, marketing, controlling, serwis, 
wdro'enia, sprzeda') 

144,8 86,8 74,5 

G!ówny technolog 81,3 118,7 - 

Technolodzy  139,5 90,8 - 

Konstruktorzy  98,2 102,4 - 

Specjali)ci (np. ds. handlu, sprzeda'y,  
marketingu, controllingu) 

131,6 91,9 87,4 

Przedstawiciele handlowi 102,6 98,1 - 

Ksi&gowi 94,4 113,4 82,5 

Mistrzowie produkcji 145,6 89,0 87,7 

Brygadzi)ci  84,3 113,3 109,7 

Mechanicy  57,0 123,3 115,1 
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Kategoria stanowisk 
Producenci maszyn 

i urz"dze#  
rolniczych 

Pozostali  
producenci  

maszyn i urz"dze# 

Producenci 
statków 
i  odzi 

,lusarze  94,6 101,6 97,8 

Spawacze  94,5 101,4 114,9 

Tokarze 96,2 100,8 - 

Frezerzy 94,0 103,4 - 

Monterzy  72,8 105,2 117,7 

Pracownicy biurowi (np. sekretarka, pomoc 
ksi&gowej, fakturzystka) 

107,4 95,5 121,7 

Magazynierzy  103,2 100,9 94,2 

Kierowcy  93,5 100,1 105,6 

Pracownicy prac prostych (np. portier, 
sprz taczka, ochrona, kucharz) 

101,0 90,8 112,3 

* ,rednie wynagrodzenie dla ca!ego sektora równa si& 100 
$ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W podsektorze producentów statków i !odzi przeci&tnie wynagrodzenie o 3,4% przekra-
cza )rednie wynagrodzenia w ca!ym podsektorze, cho* widoczne s  istotne ró'nice na po-
szczególnych stanowiskach. W porównaniu do analogicznych stanowisk w pozosta!ych pod-
sektorach lepiej wynagradzani s  pracownicy na takich stanowiskach jak: mechanicy, spawa-
cze, monterzy, czy pracownicy biurowi. Zarabiaj  oni od 14 do 17% wi&cej ni' wynosi )red-
nie wynagrodzenie na analogicznych stanowiskach w ca!ym sektorze. 

Ostatni podsektor – pozosta!ych producentów maszyn i urz dze( – oferuje pracowni-
kom )rednio o 1,1% ni'sze wynagrodzenia ni' przeci&tnie w sektorze. Tutaj jednak najwy'sza 
kadra mened'erska zarabia nieco poni'ej )redniego poziomu dla ca!ego sektora, natomiast 
lepiej op!acani s  pracownicy produkcyjni. Wynagrodzenia tych pracowników s  od 1 do na-
wet 23% (w przypadku mechaników) wy'sze ni' przeci&tnie w ca!ym sektorze. 

Stanowiska poddane badaniu wynagrodze( zosta!y pogrupowane na trzy kategorie: sta-
nowiska kierownicze, stanowiska nierobocze i robocze, a nast&pnie ustalono udzia! ka'dej 
z wyodr&bnionych kategorii w ca!kowitych kosztach wynagrodze(. Przy czym nie chodzi tu 
o struktur& wynagrodze( uwzgl&dniaj c  liczb& osób zatrudnionych na poszczególnych sta-
nowiskach, lecz jedynie struktur& poziomu wynagrodze(. Operacji tej nie wykonano jedynie 
dla podsektora producentów statków i !odzi ze wzgl&du na du'  liczb& braków danych (wy-
kres 16). 
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Wykres 16. Udzia  poszczególnych kategorii stanowisk w ca kowitych kosztach wyna-
grodze# 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
W obu analizowanych podsektorach odsetki by!y do siebie zbli'one. Nieco ponad 60% 

stanowi  wynagrodzenia kadry kierowniczej, natomiast oko!o 20% to wynagrodzenia pra-
cowników na stanowiskach nieroboczych, za) pozosta!e 13-15% – wynagrodzenia osób za-
trudnionych na stanowiskach roboczych. 

Uzupe!nieniem wiedzy o poziomie wynagrodze( by!o kolejne pytanie dotycz ce udzia-
!u kosztów wynagrodze( pracowników w ca!kowitych kosztach rodzajowych. W analizowa-
nym sektorze koszty wynagrodze( pracowników )rednio stanowi  29,2% ca!kowitych kosz-
tów rodzajowych. 
 
Wykres 17. Udzia  kosztów wynagrodze# w strukturze kosztów rodzajowych przedsi!-
biorstw w 2010 roku 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 
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Tutaj równie' widoczne jest zró'nicowanie pomi&dzy poszczególnymi podsektorami. 

Koszty wynagrodze( stanowi  najwi&ksze obci 'enie w)ród przedsi&biorstw podsektora po-
zosta!ych producentów maszyn i urz dze(, najmniejsze za) w podsektorze producentów stat-
ków i !odzi (wykres 17). 
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5. Analiza SWOT sektora producentów maszyn i urz"dze# w województwie 

podlaskim 

 
Swoistym podsumowaniem charakterystyki sektora producentów maszyn i urz dze( 

w województwie podlaskim jest analiza SWOT sporz dzona przez zespó! autorów niniejsze-
go raportu podczas prac panelu wewn&trznego. Wyniki analizy zestawiono w tabeli. Stanowi  
one efekt bada( przeprowadzonych przy realizacji obszarów badawczych I-IV oraz s  rezulta-
tem prognoz rozwoju bran'y sporz dzonych wespó! z zewn&trznymi ekspertami podczas wy-
wiadu zogniskowanego. Zgodnie z za!o'eniem metody SWOT zidentyfikowano mocne i s!a-
be strony analizowanego sektora z punktu widzenia jego rozwoju, a tak'e szanse i zagro'enia 
oddzia!ywuj ce na sektor producentów maszyn i urz dze(, w tym maszyn rolniczych (tabela 
53). 
 
Tabela 53. Analiza SWOT sektora producentów maszyn i urz"dze# w województwie 
podlaskim 
 

Mocne strony sektora producentów maszyn 
i urz"dze# w województwie podlaskim 

S abe strony sektora producentów maszyn 
i urz"dze# w województwie podlaskim  

− po!o'enie województwa podlaskiego w s siedz-
twie Litwy, Rosji, Bia!orusi i Ukrainy (blisko)* 
wschodnich rynków zbytu), 

− przebieg przez teren województwa dróg tranzyto-
wych, 

− funkcjonowanie w regionie silnych firm o rozpo-
znawalnych markach krajowych i mi&dzynarodo-
wych w poszczególnych podsektorach bran'y pro-
ducentów maszyn i urz dze( (np. Pronar, Samasz, 
Metal Fach, Promotech, AC, Bison-Bial, Jazon, 
,lepsk, Mirage Boats, Darekco), 

− d!ugie tradycje bran'y maszynowej w regionie, 
si&gaj ce lat 40. ubieg!ego wieku, 

− wzrastaj cy stopie( innowacyjno)ci firm podla-
skich funkcjonuj cych w analizowanym sektorze, 

− wzrost nak!adów inwestycyjnych w firmach sekto-
ra producentów maszyn w podlaskim, 

− niski stopie( uzale'nienia od sytuacji na rynku 
krajowym, 

− wzrastaj ca atrakcyjno)* sektora (obserwowany 
dynamiczny wzrost warto)* produkcji sprzedanej 
w bran'y maszynowej w województwie podla-
skim), 

− dynamiczny rozwój struktur klastrowych (klaster 
producentów jachtów, obróbki metali), 

− korzystna relacja pomi&dzy kosztami pracy a rela-
tywnie wysok  wydajno)ci  w sektorze, 

− dost&p do wykwalifikowanych specjalistów nie-
zb&dnych do rozwoju sektora – funkcjonowanie 
Politechniki Bia!ostockiej i wysoka pozycja Wy-
dzia!u Mechanicznego i Elektrycznego w katego-
ryzacji MNiSW, 

− s!aba dost&pno)* komunikacyjna województwa 
podlaskiego (niski poziom rozwoju infrastruktury 
technicznej, w tym g!ównie drogowej, brak lotni-
ska), 

− niska konkurencyjno)* gospodarki województwa 
(du'a rozbie'no)* w poziomie PKB pomi&dzy wo-
jewództwem podlaskim a Polsk  Centraln  i Za-
chodni ), 

− niski transfer wiedzy i technologii do gospodarki 
regionu, 

− niskie wykorzystanie potencja!u naukowego, 
− niski poziom rozwoju przemys!u bazuj cego na 

zaawansowanych technologiach, 
− wysokie bariery wej)cia do sektora dla nowych 

producentów (konieczno)* poniesienia wysokich 
nak!adów inwestycyjnych), uzale'nienie bran'y od 
koniunktury w innych sektorach gospodarki (ma-
szyny i urz dzenia jako podstawy zakup inwesty-
cyjny firm), 

− silne nat&'enie konkurencji w sektorze, 
− s!aba dzia!alno)* marketingowa firm analizowane-

go sektora, 
− s!abo rozwini&te sieci dystrybucji w porównaniu 

do koncernów ponadnarodowych, 
− sezonowo)* sprzeda'y, 
− brak dost&pu do niektórych specjalistów z zakresu 

konstrukcji, technologii produkcji, programistów, 
specjalistów z zakresu marketingu mi&dzynarodo-
wego, 

− silne zró'nicowanie sektora – ró'na wielko)* firm, 
zró'nicowana oferta, 
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− tradycje rolnicze regionu wp!ywaj ce na du'e 
do)wiadczenie firm z tego obszaru w zakresie pro-
dukcji maszyn rolniczych, 

− silnie rozwini&ty przemys! przetwórstwa rolno-
spo'ywczego i sektor budownictwa w regionie, co 
wi 'e si& z konieczno)ci  kooperacji z producen-
tami maszyn i urz dze(, 

− du'a elastyczno)* firm sektora, a dzi&ki temu 
krótkie terminy realizacji zamówie(, 

− wysoka jako)*, !adne wzornictwo i ergonomia 
maszyn i urz dze( produkowanych w wojewódz-
twie podlaskim (liczne nagrody i wyró'nienia, np. 
Pronar, Samasz, AC, Promotech). 

 

− brak kompleksowych systemów informatycznych 
obejmuj cych wszystkie obszary dzia!alno)ci 
przedsi&biorstw sektora poza nielicznymi przyk!a-
dami, 

− niewystarczaj ca wspó!praca mi&dzy podmiotami 
z bran'y oraz z firmami innych bran', 

− konieczno)* ponoszenia wysokich kosztów zaopa-
trzenia w wyroby i pó!fabrykaty przez firmy sekto-
ra, 

− du'y udzia! wydatków firm sektora w kosztach 
zakupu materia!ów, 

− niski odsetek przedsi&biorstw z wdro'onymi naj-
nowszymi metodami zarz dzania jako)ci  produk-
tów, opieraj cymi si& m.in. na Lean Management 
czy Six Sigma, 

− ma!a liczba dost&pnych informacji o sektorze 
i odbiorcach, brak raportów i opracowa( bran'o-
wych, 

− niska si!a nabywcza lokalnych i krajowych odbior-
ców produktów sektora, 

− niska liczba w!asnych patentów w stosunku do 
firm spoza regionu funkcjonuj cych w tej samej 
bran'y, 

− s!aby dost&p do pracowników z wykszta!ceniem 
zawodowym (jako efekt s!abo rozwini&tego szkol-
nictwa zawodowego i niskiego dostosowania pro-
fili kszta!cenia do potrzeb regionalnego rynku pra-
cy), 

− niski poziom rozwoju sieci ICT w regionie. 

Szanse rozwoju sektora producentów maszyn 
i urz"dze# w województwie podlaskim 

Zagro%enia rozwoju sektora producentów maszyn 
i urz"dze# w województwie podlaskim 

− perspektywa rozwoju sieci komunikacji zapisana 
w rz dowych dokumentach strategicznych (Via 
Baltica, Via Carpatia, RailBaltica, S8), 

− dynamiczny rozwój obszarów stwarzaj cych pre-
ferencyjne warunki dla inwestorów w regionie (np. 
funkcjonowanie SSSE, próby w! czenia pojedyn-
czych miast do strefy olszty(skiej czy mieleckiej), 

− otwarcie gospodarek krajów wschodnich s siadu-
j cych z regionem, 

− poprawa sytuacji materialnej gospodarstw rolnych, 
wzrastaj cy stopie( wyposa'enia gospodarstw rol-
nych w maszyny i urz dzenia, wzrost liczby du-
'ych gospodarstw rolnych w podlaskim (wyniki 
Spisu Rolnego 2011), 

− korzystne prognozy na rynku dóbr luksusowych 
(notowany wzrost sprzeda'y jachtów na rynku kra-
jowym i zagranicznym), 

− dalsza ekspansja firm sektora na rynki zagranicz-
ne, w tym nowe rynki krajów rozwijaj cych si& 
(Azja, Afryka), 

− wzrost )wiadomo)ci i wzrost nak!adów na szkole-
nia specjalistyczne dla kadry zarz dzaj cej w fir-
mach analizowanego sektora, 

 
 

− opó+nienia inwestycyjne w zakresie rozwoju infra-
struktury drogowej w regionie i w kraju, 

− marginalizowanie Polski Wschodniej, w tym wo-
jewództwa podlaskiego, w istotnych inwestycjach 
infrastrukturalnych, 

− negatywny wizerunek gospodarczy regionu, 
− niestabilna gospodarka pa(stw wschodnich, 
− brak mo'liwo)ci przewidzenia skutków kryzysu 

ekonomicznego, 
− uzale'nienie sytuacji firm sektora od koniunktury 

gospodarczej w krajach Europy Zachodniej, 
− centralizacja dzia!a( zwi zanych z realizacj  pro-

jektów regionalnych w nowej perspektywie unijnej 
2014-2020 (rozdzia! )rodków unijnych w kolejnej 
perspektywie z uwzgl&dnieniem nowego para-
dygmatu rozwoju regionalnego), 

− brak jasnej perspektywy finansowania rolnictwa 
w nowym okresie programowania, 

− wysokie wymagania zwi zane z ochron  )rodowi-
ska wynikaj ce z norm UE, 

− wzrastaj ca konkurencja ze strony wyrobów 
z Chin oraz ze strony uznanych marek mi&dzyna-
rodowych 

− import maszyn i urz dze( po cenach dumpingo-
wych lub o gorszej jako)ci, 
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− wzrost zainteresowania firm sektora wykorzysta-
niem najnowszych narz&dzi w zarz dzaniu zaso-
bami ludzkimi, 

− rozwój w!asnych laboratoriów badawczych, w tym 
akredytowanych przez PCA, 

− wzrost wsparcia rozwoju przemys!u, w tym rozwo-
ju sektora maszynowego ze strony w!adz samorz -
dowych, 

− wykorzystanie najnowszych osi gni&* technolo-
gicznych do produkcji maszyn i urz dze(, w tym 
!odzi i statków, 

− wzrost si!y marki produktów „Made in Poland”, 
− nawi zywanie globalnych sieci kooperacji i poro-

zumie( strategicznych przez najwi&ksze firmy sek-
tora. 

− utrudnienia w dost&pie do kredytów bankowych 
i wy'szy koszt pozyskania finansowania ze-
wn&trznego na zakupy inwestycyjne przedsi&-
biorstw, 

− niekorzystne trendy demograficzne w regionie, 
emigracja ludno)ci, g!ównie wykszta!conej, 

− niskie zainteresowanie m!odzie'y kszta!ceniem na 
kierunkach technicznych, 

− s!abe zainteresowanie prac  w sektorze w)ród 
osób m!odych wchodz cych na rynek pracy, wsku-
tek tego starzej ca si& si!a robocza, 

− spadek znaczenia niskich kosztów pracy na rzecz 
jako)ci pracy. 

$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
 
  



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ"DZE# 

147 

 
6. Analiza przysz o&ci sektora 

 
Przy opracowywaniu analiz rozwojowych sektorów i bran' gospodarki istnieje koniecz-

no)* modelowania rozwoju, wariantowania w zale'no)ci od zmiany potencjalnych warun-
ków, stanowi to jedno z kluczowych elementów planowania przysz!o)ci. 

W celu uzyskania obrazu przysz!o)ci sektora maszynowego w województwie, w per-
spektywie )redniookresowej zastosowano kilka metod badawczych i analitycznych. Celem 
bada( nie by!o ilo)ciowe prognozowanie przysz!o)ci tylko jako)ciowe okre)lenie stanu przy-
sz!o)ci sektora – obrazu przysz!o)ci sektora z uwzgl&dnieniem potrzeb informacyjnych nast&-
puj cych grup interesariuszy: 
 obecni i potencjalni pracownicy sektora, 
 podmioty gospodarcze sektora i potencjalni wchodz cy, 
 w!adze regionalne, 
 instytucje powi zane z rynkiem pracy/sektorem. 

Do analiz przysz!o)ci sektora z uwzgl&dnieniem potrzeb interesariuszy zastosowano 
metody jako)ciowe: w zakresie ustalenia podstawowych czynników wewn&trznych i ze-
wn&trznych wp!ywaj cych na sektor pos!u'ono si& metod  analizy SWOT (rozdzia! 5) oraz 
metod  scenariuszow  w zakresie opisu stanu przysz!ego zidentyfikowanych czynników. 

Elementy analizy przysz!o)ci wskazane jako szczególne wg SIWZ w zakresie: zmian 
poziomu zatrudnienia, struktury zatrudnienia, wielko)ci popytu na okre)lone kategorie pra-
cowników, zmian poziomu rentowno)ci, zmian w dynamice sprzeda'y sugeruj  u'ycie ilo-
)ciowych metod analizy. Ze wzgl&du jednak na: 
a) cele badania w tym obszarze analizy: 

 przedstawienie prognozy przysz!o)ci sektora w województwie podlaskim 
z uwzgl&dnieniem jego zagro'e( i szans rozwojowych, 

 przedstawienie warunków pomy)lnego rozwoju sektora w województwie podla-
skim, 

 poprzez identyfikacj& barier rozwojowych wskazanie podmiotom sfery regulacji 
kierunki dzia!a( zmierzaj ce do ich ograniczenia, 

 dostarczenie informacji w zakresie istniej cych form mo'liwo)ci wsparcia sektora 
ze )rodków krajowych i unijnych. 

b) burzliwo)* i nieprzewidywalno)* otoczenia gospodarczego w sytuacji kryzysu ekono-
micznego, 

c) trudno)ci w procesie ilo)ciowego prognozowania zjawisk ze wzgl&du na bardzo du'e 
wahania poziomu podstawowych wska+ników w czasie kryzysu ekonomicznego (2008-
2009), 

zdecydowano o wyborze metod ilo)ciowo-jako)ciowych, w których opis przysz!o)ci sektora 
zosta! oparty w du'ej mierze na deklaracjach i planach rozwojowych badanych firm wynika-
j cych z badania CAWI oraz trendów poziomu zatrudnienia od roku 2009. 
 

W ankiecie poproszono jednak badanych o wskazanie liczb i wska+ników ilo)ciowych 
zwi zanych z funkcjonowaniem przedsi&biorstw w sektorze w przysz!o)ci: poziomu zatrud-
nienia, wielko)ci popytu na okre)lone kategorie pracowników, zmian poziomu rentowno)ci, 
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zmian w dynamice sprzeda'y. Pozyskane dane mia!y charakter deklaracji i odnosi!y si& do 
planów firm w zakresie zatrudnienia lub sprzeda'y. W zwi zku z tym uzyskane wyniki przy-
sz!ej dynamiki sprzeda'y i rentowno)ci przedsi&biorstw nale'y traktowa*, nie jako prognoz&, 
tylko jeden z elementów okre)laj cych opis przysz!ej kondycji sektora. 

W zwi zku z wymienionymi wy'ej problemami w celu uzyskania przysz!ej warto)ci za-
trudnienia w sektorze, która jest istotna z punktu widzenia Zamawiaj cego, dokonano szeregu 
za!o'e( opartych o nast&puj ce przes!anki i wyniki bada(: 
 dokonano prognozy poziomu zatrudnienia na podstawie trendu zbudowanego w oparciu 

o dane o poziomie zatrudnienia w sektorze przedsi&biorstw pocz wszy od ko(ca 2009, 
w którym to roku, po kryzysie ekonomicznym rozpocz ! si& wzrost zatrudnienia, 

 skorygowano tak zbudowane prognozy w oparciu o wyniki deklarowanego w ankietach 
wzrostu zatrudnienia w roku 2012 oraz dynamiki sprzeda'y w roku 2012 i 2015, 

 odniesiono prognozy do stanu zatrudnienia sprzed kryzysu ekonomicznego. 
Prognozy zatrudnienia w podsektorze maszyn i urz dze( s  uprawdopodobnione zatem 

trzema +ród!ami: wynikaj  z trendu wzrostu zatrudnienia, deklaracji zatrudnienia nowych 
pracowników i dynamiki sprzeda'y. 

6.1.  Scenariusze zmian otoczenia sektora 

W niniejszym opracowaniu wykorzystano metod& scenariuszow  do zbudowania nast&-
puj cych scenariuszy rozwoju otoczenia sektora producentów maszyn i urz dze( w woje-
wództwie podlaskim: pesymistycznego, optymistycznego oraz najbardziej prawdopodobnego. 

Metoda obejmuje kilka etapów: identyfikacj& czynników otoczenia maj cych wp!yw na 
sytuacj& sektora, ocen& wp!ywu poszczególnych czynników na sytuacj& sektora (pod wzgl&-
dem si!y i kierunku wp!ywu danego procesu), budow& i interpretacj& scenariuszy oraz szcze-
gó!owy opis wariantu najbardziej prawdopodobnego. 

Identyfikacj& czynników otoczenia przeprowadzono metod  eksperck . Czynniki te zo-
sta!y najpierw zaproponowane przez zespó! badawczy grupie ekspertów w ramach spotkania 
fokusowego. Zadaniem ekspertów by!a ocena stanu tych czynników w regionie. Formularz 
za! czony do niniejszego opracowania (za! cznik 1) zawiera list& czynników pierwotnie za-
proponowanych przez zespó! badawczy uczestnikom badania fokusowego. Analiza dokonana 
w oparciu o zidentyfikowane czynniki, a tak'e do)wiadczenia zebrane podczas realizacji ba-
da( i wst&pne wyniki analiz desk research dla sektora umo'liwi!y panelowi ekspertów doko-
nanie pewnych zmian tych czynników na potrzeby opracowania scenariuszy rozwoju. List& 
czynników z uwzgl&dnieniem zmian zawiera tabela poni'ej. Szczegó!owa charakterystyka 
zaprezentowanych czynników znajduje si& w rozdziale drugim. 

Oceny wp!ywu poszczególnych czynników na sektor dokonano pod wzgl&dem si!y 
(wed!ug skali –5 do +5, gdzie –5 oznacza najwi&kszy ujemny wp!yw, a +5 najwi&kszy pozy-
tywny wp!yw) i kierunku w trzech wariantach zmian: wzrostu, stagnacji oraz regresu po-
szczególnych czynników, a nast&pnie ocenili prawdopodobie(stwo ich wyst pienia (wed!ug 
skali 0-1, gdzie 0 oznacza zerowe prawdopodobie(stwo wyst pienia a 1 bardzo du'e 100% 
prawdopodobie(stwo wyst pienia). Oceny dokonano dla 5-letniego horyzontu czasowego. 
Ze wzgl&du na to, 'e czynniki otoczenia s  definiowane na do)* ogólnym poziomie, a wyniki 
ocen w poszczególnych podsektorach nie ró'ni!y si& zasadniczo, wyniki na bazie których  
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dokonano opracowania scenariuszy dotycz  ca!ego badanego sektora. Zestawienie )rednich 
ocen znajduje si& w tabeli poni'ej. 

 
 

Tabela 54. Scenariusze rozwoju sektora 
 

SFERA Trend 

Si a 
wp ywu

Prawdopo- 
dobie#stwo

Scenariusz 
optym. 

Scenariusz 
pesym. 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
dodatnie 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
ujemne 

(od +5 
do – 5) 

 (od 0 do 1)

Ocena Ocena  

CZYNNIKI 
SPO'ECZNE 

&rednia - - 3,10 -3,40 3,90 -2,00

Regionalne zasoby 
kadrowe 

Wzrost 3,5 0,5 3,5 - 3,5 -

Stagnacja -2,5 0,3 - -2,5 - -

Regres -1,4 0,2 - - - -

Poziom emigracji lud-
no)ci  

Wzrost -3 0,4 - -3 - -3

Stagnacja -1 0,4 - - - -1

Regres 1,5 0,2 1,5 - - -

Stopie( dostosowania 
kwalifikacji mieszka(-
ców do potrzeb rynku 
pracy 

Wzrost 4,3 0,5 4,3 - 4,3 -

Stagnacja -2,7 0,3 - - - -

Regres -4,7 0,2 - -4,7 - -

CZYNNIKI 
TECHNOLOGICZNE 

&rednia - - 3,85 -2,72 3,58 -

Poziom rozwoju prze-
mys!u bazuj cego na 
zaawansowanych tech-
nologiach  

Wzrost 3,3 0,8 3,3 - 3,3 -

Stagnacja 1,9 0,1 - - - -

Regres -3,1 0,1 - -3,1 - -

 

(od +5 
do – 5) 

 (od 0 do 1)

    
Ocena Ocena  

CZYNNIKI 
SPO'ECZNE 

&rednia - - 3,10 -3,40 3,90 -2,00

Dost&p do nowocze-
snych technologii, wy-
ników bada(, licencji 

Wzrost 4,9 0,5 4,9 - 4,9 -

Stagnacja -2,4 0,3 - - - -

Regres -4,5 0,2 - -4,5 - -

Dost&pno)* komunika-
cyjna województwa  

Wzrost 4,6 0,5 4,6 - 4,6 -

Stagnacja -4,3 0,4 - - - -

Regres -5 0,1 - -5 - -

Poziom rozwoju infra-
struktury informacyjno- 
-telekomunikacyjnej 
(ICT) 

Wzrost 4,2 0,7 4,2 - 4,2 -

Stagnacja -2 0,2 - - - -

Regres -5 0,1 - -5 - -

Tempo zmian  
technologicznych 

Wzrost 2,5 0,5 - - 2,5 -

Stagnacja 2,3 0,3 - 2,3 - -

Regres 4,1 0,2 4,1 - - -
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SFERA Trend 

Si a 
wp ywu

Prawdopo- 
dobie#stwo

Scenariusz 
optym. 

Scenariusz 
pesym. 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
dodatnie 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
ujemne 

(od +5 
do – 5) 

 (od 0 do 1)

Ocena Ocena  

Dost&pno)* terenów 
inwestycyjnych  

Wzrost 2 0,5 2 - 2 -

Stagnacja 1 0,4 - - - -

Regres -1 0,1 - -1 - -

CZYNNIKI 
EKONOMICZNE 

&rednia - - 3,89 -3,86 3,53 -3,54

Zmiany popytu wywo-
!ane kryzysem )wiato-
wym 

Wzrost 4,6 0,2 4,6 - - -

Stagnacja 4 0,2 - - - -

Regres -3,5 0,6 - -3,5 - -3,5

Koniunktura gospodar-
cza w kraju i regionie 

Wzrost 4,5 0,6 4,5 - 4,5 -

Stagnacja -3,8 0,1 - - - -

Regres -4,7 0,3 - -4,7 - -

Poziom kosztów pracy 

Wzrost -4,5 0,5 - -4,5 - -4,5

Stagnacja -3,5 0,4 - - - -

Regres 4 0,1 4 - - -

Dost&pno)* kredytów 

Wzrost 4,4 0,2 4,4 - - -

Stagnacja -3 0,5 - - - -3

Regres -5 0,3 - -5 - -

Si!a nabywcza ludno)ci 
oraz gospodarstw  
rolnych 

Wzrost 3,3 0,5 3,3 - 3,3 -

Stagnacja 2,5 0,4 - - - -

Regres -3,7 0,1 - -3,7 - -

Innowacyjno)*  
i poziom wydatków  
na badania i rozwój 

Wzrost 3,3 0,2 3,3 - - -

Stagnacja -1,5 0,6 - - - -1,5

Regres -4,7 0,2 - -4,7 - -

Deindustrializacja  
gospodarki 

Wzrost -4,1 0,4 - -4,1 - -4,1

Stagnacja -3,5 0,2 - - - -

Regres 4,3 0,2 4,3 - - -

Zmiany warunków eks-
portowania (uzale'nienie 
od sytuacji gospodarczej 
krajów docelowych) 

Wzrost -3,5 0,5 - -3,5 - -3,5

Stagnacja -1,5 0,2 - - - -

Regres 2,4 0,3 2,4 - - -

Ryzyko kursowe  

Wzrost -4,7 0,5 - -4,7 - -4,7

Stagnacja -2,5 0,3 - - - -

Regres 4,3 0,2 4,3 - - -

Skuteczno)* pozyski-
wania zewn&trznych 
)rodków finansowych 
z programów unijnych 

Wzrost 4,7 0,4 4,7 - 4,7 -

Stagnacja 2,8 0,4 - - 2,8 -

Regres -2,7 0,2 - -2,7 - -

Specjalizacja rolnictwa  

Wzrost 3,3 0,7 3,3 - 3,3 -

Stagnacja 1 0,2 - - - -

Regres -3,5 0,1 - -3,5 - -

Blisko)* rynków 
wschodnich  

Wzrost 3,6 0,4 3,6 - 3,6 -

Stagnacja 2,5 0,4 - - 2,5 -

Regres -1,7 0,2 - -1,7 - -
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SFERA Trend 

Si a 
wp ywu

Prawdopo- 
dobie#stwo

Scenariusz 
optym. 

Scenariusz 
pesym. 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
dodatnie 

Scenariusz 
najb. 

prawdop. 
ujemne 

(od +5 
do – 5) 

 (od 0 do 1)

Ocena Ocena  

CZYNNIKI 
POLITYCZNE 

&rednia - - 3,94 -4,24 3,76 -2,70

Polityka innowacyjna 
kraju 

Wzrost 4,4 0,5 4,4 - 4,4 -

Stagnacja 3,5 0,4 - - - -

Regres -4,5 0,1 - -4,5 - -

Polityka rz du dotycz -
ca wsparcia rozwoju 
regionów Polski 
Wschodniej 

Wzrost 4,3 0,4 4,3 - 4,3 -

Stagnacja 3,2 0,4 - - 3,2 -

Regres -3,8 0,2 - -3,8 - -

Wp!yw wykorzystania 
funduszy UE na rozwój 
województwa 

Wzrost 4,2 0,4 4,2 - 4,2 -

Stagnacja 3,6 0,4 - - 3,6 -

Regres -4,8 0,2 - -4,8 - -

Sprawno)* administra-
cji publicznej 

Wzrost 4,7 0,3 4,7 - - -

Stagnacja -2,5 0,5 - - - -2,5

Regres -4,8 0,2 - -4,8 - -

Aktywno)* w!adz sa-
morz dowych w two-
rzeniu inicjatyw wspie-
raj cych rozwój przed-
si&biorczo)ci 

Wzrost 3,3 0,4 3,3 - 3,3 -

Stagnacja -1,3 0,4 - - - -1,3

Regres -2,7 0,2 - -2,7 - -

Ochrona w!asno)ci 
intelektualnej 

Wzrost 3,3 0,6 3,3 - 3,3 -

Stagnacja -1,2 0,3 - - - -

Regres -4,8 0,1 - -4,8 - -

Niska jako)* stanowio-
nego prawa 

Wzrost 3,4 0,3 3,4 - - -

Stagnacja -2,2 0,3 - - - -

Regres -4,3 0,4 - -4,3 - -4,3

CZYNNIKI 
EKOLOGICZNE 

&rednia - - 1,90 -2,30 1,30 -1,60

Aktywno)* organizacji 
ekologicznych  

Wzrost -2,4 0,3 - -2,4 - -

Stagnacja -1,6 0,4 - - - -1,6

Regres 2,1 0,3 2,1 - - -

Rozmieszczenie obsza-
rów Natura 2000 

Wzrost 1,7 0,4 1,7 - - -

Stagnacja 1,3 0,5 - - 1,3 -

Regres -2,2 0,1 - -2,2 - -
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Analiza scenariuszy pozwoli!a sformu!owa* nast&puj ce wnioski: 
 
a)  w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym (uwzgl&dniaj cym wp!yw czynników 

o najwy'szym prawdopodobie(stwie wyst pienia na rozwój sektora) do najbardziej 
burzliwych grup czynników nale' : czynniki ekonomiczne ()rednia ocena wp!ywu 
czynników z tej grupy zawiera si& w przedziale od +3,53 do -3,54) i czynniki polityczne 
()rednia ocena wp!ywu czynników z tej grupy zawiera si& w przedziale od +3,76 do -



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ"DZE# 

152 

2,7); nale'y jednak zauwa'y*, 'e w przypadku wi&kszo)ci grup czynników przewa'aj  
)rednie dodatnie, co oznacza przewag& najbardziej prawdopodobnych zjawisk pozy-
tywnie oddzia!ywuj cych na sektor (wyj tek stanowi  czynniki ekonomiczne); nato-
miast do grup czynników o najbardziej ustabilizowanym wp!ywie na rozwój sektora za-
liczy* mo'na czynniki ekologiczne ()rednia ocena wp!ywu czynników z tej grupy za-
wiera si& w przedziale od -1,6 do +1,3); 

b)  w scenariuszu optymistycznym czynnikami o najsilniejszym i pozytywnym wp!ywie na 
rozwój sektora s  czynniki polityczne ()rednia ocena 3,94); w)ród nich najwi&ksz  rol& 
mog  odegra* wzrost sprawno)ci dzia!ania administracji publicznej. Kolejnymi grupami 
czynników, które w scenariuszu optymistycznym mog  znacz co i pozytywnie wp!yn * 
na rozwój sektora s  czynniki technologiczne i ekonomiczne()rednia ocena odpowied-
nio+3,85 i +3,89). Spo)ród czynników ekonomicznych szczególn  rol& mo'e odegra* 
dobra koniunktura gospodarcza w kraju i regionie oraz dost&pno)* kredytów, skutecz-
no)* pozyskiwania zewn&trznych )rodków finansowych z programów unijnych. W)ród 
czynników technologicznych wydaje si&, 'e pozytywnych zmian mo'na oczekiwa* 
m.in. dzi&ki !atwiejszemu dost&powi do nowoczesnych technologii, wyników bada(, li-
cencji; 

c)  w scenariuszu pesymistycznym grupami czynników, które mog  mie* najwi&kszy nega-
tywny wp!yw na rozwój sektora w przysz!o)ci s  czynniki ekonomiczne ()rednia ujem-
na ocena – 3,86) i polityczne ()rednia ujemna ocena – 4,24). W)ród czynników ekono-
micznych szczególnie negatywny wp!yw na rozwój regionu mo'e mie* przede wszyst-
kim niska innowacyjno)* i poziom wydatków na badania i rozwój oraz z!a koniunktura 
gospodarcza, a tak'e ryzyko kursowe. Natomiast w)ród czynników politycznych barier  
rozwoju mo'e by* zmniejszony wp!yw wykorzystania funduszy UE, spadek ochrony 
w!asno)ci intelektualnej czy te' spadek sprawno)ci administracji publicznej. 

 
Scenariusz najbardziej prawdopodobny jest zbli'ony do scenariusza optymistycznego 

w wi&kszo)ci grup czynników, istotne rozbie'no)ci odnotowano w grupie czynników ekono-
micznych, co jest zrozumia!e ze wzgl&du na )wiatowy kryzys ekonomiczny i burzliwe oto-
czenie, niepewn  przysz!o)*. 

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zmian otoczenia zajd  nast&puj ce zjawi-
ska: 
 z prawdopodobie(stwem 50% nast pi poprawa regionalnych zasobów kadrowych, 

w tym tych istotnych z punktu widzenia sektora: rós! b&dzie odsetek osób z wy'szym 
wykszta!ceniem, przyb&dzie wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników z wykszta!-
ceniem zawodowym i technicznym, b&dzie to mia!o umiarkowanie pozytywny wp!yw 
na sektor; 

 wzro)nie lub pozostanie na dotychczasowym poziomie skala migracji poza region, 
 z prawdopodobie(stwem 50% wzro)nie stopie( dostosowania kwalifikacji mieszka(-

ców do potrzeb rynku pracy, b&dzie to mia!o istotny wp!yw na sektor; czynnik ten jest 
bardzo wa'ny, ewentualny spadek stopnia dostosowania kwalifikacji mieszka(ców do 
potrzeb rynku pracy mo'e mie* bardzo negatywne skutki dla sektora, 

 poprawie ulegn  uwarunkowania technologiczne funkcjonowania przedsi&biorstw 
w regionie, z prawdopodobie(stwem 50% nast pi wzrost dost&pu do nowoczesnych 



Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ"DZE# 

153 

technologii, wyników bada(, licencji (zapewne poprzez sieci wspó!pracy i dost&p do 
baz danych) – najwa'niejszy czynnik rozwoju sektora, wzro)nie dost&pno)* komunika-
cyjna województwa (zak!ada si& budow& lotniska regionalnego, przebudow& dróg i ko-
lei); z bardzo wysokim prawdopodobie(stwem wzro)nie dost&pno)* ICT w regionie 
oraz terenów inwestycyjnych; nast pi wzrost poziomu rozwoju przemys!u bazuj cego 
na zaawansowanych technologiach, a tempo zmian technologicznych przyspieszy, 

 poprawie ulegnie koniunktura gospodarcza w kraju i regionie, 
 wzro)nie si!a nabywcza ludno)ci oraz gospodarstw rolnych, 
 )wiatowy kryzys ekonomiczny spowoduje negatywne zmiany w popycie, 
 wzrosn  koszty pracy, 
 dost&pno)* kredytów pozostanie na dotychczasowym poziomie, 
 poziom innowacyjno)ci w regionie i poziom wydatków na badania i rozwój nie ulegn  

istotnym zmianom, pozostaj c destymulant  rozwoju sektora w regionie, 
 post&puj ca deindustrializacja gospodarki b&dzie mia!a negatywny wp!yw na rozwój 

sektora, 
 wzro)nie ryzyko kursowe, 
 nast pi  niekorzystne zmiany warunków eksportowania (du'e uzale'nienie od sytuacji 

gospodarczej krajów docelowych), 
 poprawi si& dost&p do rynków wschodnich, 
 wzro)nie specjalizacja rolnictwa, 
 zwi&kszy si& skuteczno)* pozyskiwania zewn&trznych )rodków finansowych z progra-

mów unijnych, 
 zajdzie szereg pozytywnych zmian w obszarze polityczno-administracyjnym, które b&d  

mia!y istotny wp!yw na rozwój sektora: polityka innowacyjna kraju b&dzie bardziej 
efektywna, nast pi poprawa wsparcia rozwoju regionów Polski Wschodniej, wzro)nie 
wp!yw wykorzystania funduszy UE na rozwój województwa, 

 jednocze)nie spadnie sprawno)* administracji publicznej i jako)* stanowionego prawa, 
 czynniki ekologiczne nie b&d  mia!y istotnego wp!ywu na sektor. 

 

6.2.  Prognozy rentowno&ci i dynamiki sprzeda%y w przedsi!biorstwach sektora 

Rentowno&( przedsi!biorstw 

Badanym zadano pytanie dotycz ce oszacowania rentowno)ci przedsi&biorstw w roku 
2012 i 2015. Badani mogli oszacowa* trend rentowno)ci jako spadek lub wzrost oraz poda* 
skal& zmian, tylko zadeklarowa* trend bez podawania skali zmian (po okre)leniu trendu 
udzieli* odpowiedzi „nie mam zdania”) lub udzieli* odpowiedzi „nie mam zdania” zarówno 
co do trendu zmian jak i jego skali. 

W podsektorze maszyn rolniczych wzrost poziomu rentowno)ci w roku 2012 zadekla-
rowa!o 62,5% a spadek – 37,5% badanych, w roku 2015 odpowiednio: 50% i 25%. 

W podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu rentowno)ci w roku 2012 zadekla-
rowa!o ponad 60% a spadek ok. 12% badanych, w roku 2015 odpowiednio: ponad 50% i 3%. 
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W podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu rentowno)ci w roku 2012 zadeklarowa!o 
ponad 67% a w roku 2015 ok. 50% badanych, nie oszacowano spadków rentowno)ci w naj-
bli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 

Najwi&kszym optymizmem charakteryzuj  si& podmioty z podsektora !odzi i statków. 
Wyra+nie zarysowuje si& niech&* badanych do szacowania skali trendu i skali zmian w roku 
2015, co )wiadczy o du'ej niepewno)ci rynku – prawie po!owa badanych nie by!a w stanie 
podj * si& oszacowania rentowno)ci. Najwi&ksz  sk!onno)* do okre)lenia rentowno)ci mia!y 
firmy z podsektora maszyn rolniczych, prawdopodobnie z powodu najwi&kszej jego stabilno-
)ci i mo'liwo)ci prognozowania przysz!o)ci. Ten podsektor tak'e, wed!ug badanych, ma 
szans& na uzyskanie najwy'szej rentowno)ci (tabela 55). 
 
Tabela 55. Wyniki szacowania rentowno&ci w roku 2012 i 2015 
 

Rentowno&( w 2012 roku 
Procent odpowiedzi 

MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

 o 1%   o 1%  0,0% 0,0% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0%
od 1 do 2% od 1 do 2% 25,0% 25,0% 21,2% 9,1% 50,0% 0,0%
od 2 do 5% od 2 do 5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
powy'ej 5% b&dzie ujemna  25,0% 0,0% 21,2% 3,0% 16,7% 0,0%
nie mam zdania nie mam zdania 0,0% 12,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 0,0% 27,3% 33,3% 

Rentowno&( w 2015 roku MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

 o 1%   o 1%  0,0% 0,0% 6,10% 0,0% 0,0% 0,0%
od 1 do 2% od 1 do 2% 12,5% 12,5% 24,20% 0,0% 33,3% 0,0%
od 2 Do 5% od 2 Do 5% 12,5% 0,0% 9,10% 0,0% 0,0% 0,0%
powy'ej 5% b&dzie ujemna  12,5% 0,0% 12,10% 3,0% 16,7% 0,0%
nie mam zdania nie mam zdania 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 37,5% 45,5% 50% 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada(. 
 

Dynamika sprzeda%y 

Pytania dotycz ce oszacowania dynamiki sprzeda'y w roku 2012 i 2015 podzielono do-
datkowo na rynek krajowy i zagraniczny. Badani, podobnie jak w przypadku pyta( o rentow-
no)*, mogli oszacowa* trend dynamiki jako spadek lub wzrost oraz poda* skal& zmian, tylko 
zadeklarowa* trend bez podawania skali zmian (po okre)leniu trendu udzieli* odpowiedzi 
„nie mam zdania”) lub udzieli* odpowiedzi „nie mam zdania” zarówno co do trendu zmian 
jak i jego skali. 
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W podsektorze maszyn rolniczych wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku kra-
jowym, w roku 2012 zadeklarowa!o 62,5% a spadek –25% badanych, w roku 2015 odpo-
wiednio: 75% i 0%. 

W podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku kra-
jowym, w roku 2012 zadeklarowa!o ok 40% a spadek ok. 15% badanych, w roku 2015 odpo-
wiednio: ok. 60% i 3%. 

W podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku krajo-
wym, w roku 2012 zadeklarowa!o ponad 67% a w roku 2015 – 50% badanych, nie oszacowa-
no spadków w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 
 
Tabela 56. Wyniki szacowania dynamiki sprzeda%y na rynku krajowym w roku 2012 
i 2015 
 

Dynamika sprzeda%y  
w 2012 roku KRAJ 

Procent odpowiedzi 

MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

poni'ej 5%  poni'ej 5%  0,0% 12,5% 21,2% 9,1% 33,3% 0,0%

od 5 do 10% od 5 do 10% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 16,7% 0,0%

od 10 do 20% od 10 do 20% 37,5% 0,0% 6,3% 3,0% 16,7% 0,0%

powy'ej 20% powy'ej 20% 25,0% 12,5% 3,0% 3,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania nie mam zdania 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 12,5% 45,3% 33,3% 

Dynamika sprzeda%y  
w 2015 roku KRAJ 

MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

poni'ej 5%  poni'ej 5%  25,0% 0,0% 39,4% 0,0% 50,0% 0,0%

od 5 do 10% od 5 do 10% 0,0% 0,0% 12,1% 0,0% 0,0% 0,0%

od 10 Do 20% od 10 Do 20% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

powy'ej 20% powy'ej 20% 37,5% 0,0% 3,0% 3,10% 0,0% 0,0%

nie mam zdania nie mam zdania 12,5% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 25,0% 36,4% 50,0% 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada(. 

 
Wyniki bada( trendów i skali zmian dynamiki sprzeda'y na rynku krajowym s  spójne 

z wynikami szacowania rentowno)ci przez badanych. Wysoki optymizmem cechuje podsek-
tor maszyn rolniczych oraz !odzi i statków. Podobnie jak w przypadku szacowania rentowno-
)ci, tak'e najwi&ksz  sk!onno)* do okre)lenia dynamiki sprzeda'y mia!y firmy z podsektora 
maszyn rolniczych. Charakterystyczne jest unikanie odpowiedzi dotycz cych d!u'ej perspek-
tywy czasowej – roku 2015. 

W podsektorze maszyn rolniczych wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku za-
granicznym, w roku 2012 zadeklarowa!o 75%, w roku 2015 – 62,5%, nie oszacowano spad-
ków w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 
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W podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku zagra-
nicznym, w roku 2012 zadeklarowa!o ok 20% a spadek ok. 15% badanych, w roku 2015 od-
powiednio: ok. 24% i 0%. 

W podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku krajo-
wym, w roku 2012 zadeklarowa!o ponad 67% a w roku 2015 – 50% badanych, nie oszacowa-
no spadków w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 

W przypadku szacowania dynamiki sprzeda'y na rynki zagraniczne mamy do czynienia 
z du'ym optymizmem badanych przedsi&biorstw. We wszystkich podsektorach udzia! procen-
towy odpowiedzi wskazuj cych na wzrost dynamiki sprzeda'y znacznie przewy'sza wskaza-
nia spadkowe zarówno w roku 2012, jak i w roku 2015. Zauwa'alna jest jednak wi&ksza skala 
niepewno)ci co do rynków zagranicznych (wi&ksze ni' w przypadku rynku krajowego braki 
w deklaracjach trendu i dynamiki zmian) (tabela 57). 
 
Tabela 57. Wyniki szacowania dynamiki sprzeda%y na rynku zagranicznym w roku 2012 
i 2015 
 

Dynamika sprzeda%y w 2012 
roku ZAGRANICA 

Procent odpowiedzi 

MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

poni'ej 5%  poni'ej 5%  12,5% 0,0% 6,0% 9,0% 33,3% 0,0%

od 5 do 10% od 5 do 10% 12,5% 0,0% 6,0% 6,0% 16,7% 0,0%

od 10 do 20% od 10 do 20% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%

powy'ej 20% powy'ej 20% 50,0% 0,0% 6,0% 0,0% 16,7% 0,0%

nie mam zdania nie mam zdania 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 25,0% 64,0% 33,3% 

Dynamika sprzeda%y w 2015 
roku ZAGRANICA 

MR MiU 'iS 

 Wzro&nie Spadnie W S W S W S 

 poni'ej 5%   poni'ej 5%  0,0% 0,0% 6,0% 0,0% 50,0% 0,0%

od 5 do 10% od 5 do 10% 0,0% 0,0% 9,10% 0,0% 0,0% 0,0%

od 10 do 20% od 10 do 20% 12,5% 0,0% 6,00% 0,0% 0,0% 0,0%

powy'ej 20% powy'ej 20% 25,0% 0,0% 3,00% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania nie mam zdania 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

nie mam zdania 37,5% 75,9% 50,0% 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada(. 

 
Na podstawie deklaracji badanych co do przysz!o)ci dynamiki sprzeda'y w poszczegól-

nych podsektorach, dokonano wyliczenia )redniej wa'onej dynamiki, wg wzoru: 
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gdzie: uw i us to udzia!y procentowe odpowiedzi odpowiadaj ce odpowiednio wzrostom lub 
spadkom deklarowanym w poszczególnych przedzia!ach skali zmian. 

Wyliczone warto)ci oznaczaj  )rednie dynamiki w poszczególnych podsektorach 
w procentach. Uzyskane wyniki przedstawiono na wykresie 18. 
 
Wykres 18. )rednie warto&ci dynamiki sprzeda%y w roku 2012 i 2015 wed ug podsektorów 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie wyników bada(. 

 
Najni'sze i najbardziej zbli'one warto)ci )rednich dynamiki sprzeda'y niezale'nie od 

rynku i okresu oszacowania wyst&puj  w podsektorze maszyn i urz dze(. Najwy'sz  dyna-
mik  sprzeda'y zarówno, na rynku krajowym, jak i zagranicznym, charakteryzuje si& podsek-
tor maszyn rolniczych. Wysok  )redni  dynamik& sprzeda'y wyliczono tak'e dla podsektora 
!odzi i statków, okre)lon  na rynek zagraniczny w roku 2012. 

 

6.3.  Planowane inwestycje w 2012 roku 

Historyczne spojrzenie na nak!ady inwestycyjne przedsi&biorstw w kraju, ukazuje zna-
cz cy spadek z 2 460 mln z! w roku 2008 do 1 506 mln z! dla roku 2009 w sekcji produkcja 
maszyn i urz dze(, utrzymanie wielko)ci nak!adów w sekcji produkcja pojazdów samocho-
dowych, przyczep i naczep w wysoko)ci 3 567 mln z! oraz wzrost dla produkcji pozosta!ego 
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sprz&tu transportowego z 560 mln z! do 721 mln z!181. Niestety nak!ady na dzia!alno)* inno-
wacyjn  spad!y znacz co. Analiza stopnia zu'ycia dla budynków i budowali, maszyn oraz 
)rodków transportu, ukazuje, 'e najwi&ksze jest w sekcji produkcja pozosta!ego sprz&tu bu-
dowlanego, a najmniejsze w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. 

Dane w zakresie nak!adów inwestycyjnych szczebla krajowego pozwoli!y uzyska* 
ogólne i podstawowe informacje, natomiast przeprowadzone badania ankietowe w)ród re-
spondentów wynikaj  bezpo)rednio z realizacji jednego z celów badania, a mianowicie uka-
zania planowanych inwestycji w sektorze producentów maszyn i urz dze(. 

Ze wzgl&du na badane sektory najwi&ksze inwestycje wynios  w podsektorze producen-
tów maszyn i urz dze( rolniczych, gdzie po 33,3% badanych podmiotów deklaruje w 2012 
roku nak!ady na inwestycje na poziomie powy'ej 10% swoich przychodów oraz na poziomie 
od 5% do 10%. Ni'sze nak!ady deklaruj  przedsi&biorstwa produkuj ce pozosta!e maszyny 
i urz dzenia, tutaj grono przedsi&biorstw deklaruj cych inwestycje na poziomie powy'ej 10% 
stanowi jedynie 6,5% ogó!u badanych, a w zakresie inwestycji od 5% do 10–12,9% ogó!u 
badanych. Najgorsza sytuacja jest w podsektorze producentów !odzi i statków, tutaj plany 
inwestycyjne dotycz  przedzia!u od 2% do 5% przychodów i deklaruje je jedynie 33,3% ogó-
!u badanych przedsi&biorstw. Niepokoj ce jest znaczny udzia! przedsi&biorstw, które nie po-
siadaj  planów inwestycji, gdzie najwi&kszy udzia! stanowi  przedsi&biorstwa z podsektora 
producentów !odzi i statków – 66,7%, a nast&pnie bardzo istotnego podsektora producentów 
maszyn i urz dze( 54,8%. W ca!ej badanej bran'y maszynowej obejmuj cej trzy omawiane 
podsektory, udzia! przedsi&biorstw inwestuj cych w )rodki trwa!e i warto)ci niematerialne 
stanowi 50% ogó!u przedsi&biorstw, z czego najwy'sza jest grupa przedsi&biorstw z udzia!em 
na inwestycje na poziomie od 5% do 10% swoich przychodów. 
 
Tabela 58. Udzia  przedsi!biorstw planuj"cych wydatki na inwestycje w 2012 roku  
 

Udzia  wydatków na 
inwestycje w 2012 

roku stosunku 
do przychodów  

Sektor producentów 
maszyn i urz"dze# 

rolniczych 

Sektor producentów 
pozosta ych maszyn 

i urz"dze# 

Sektor produ-
centów  odzi 

i statków 

Sektor produ-
centów maszyn 

i urz"dze# – 
ogó em 

W ogóle  22,2% 54,8% 66,7% 50,0%

Poni'ej 2%  11,1% 12,9% 0,0% 10,9%

Od 2% do 5%  0,0% 12,9% 33,3% 13,0%

Od 5% do 10%  33,3% 12,9% 0,0% 15,2%

Powy'ej 10%  33,3% 6,5% 0,0% 10,9%

$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Przyk!adem mog  by* nak!ady, które obecnie realizuje AC S.A., a które b&d  konty-

nuowane w 2012 roku. Pierwszym jest budowa nowoczesnego centrum badawczo-
rozwojowego nowych technologii zasilania silników pojazdów mechanicznych. Wysoko)* 
szacunkowa inwestycji wynosi netto 18 mln z!, z czego poniesiono ju' nak!ady w wysoko)ci 
ponad 4,9 mln z!, a blisko 10,8 mln z! ma pochodzi* z dotacji w ramach dzia!ania 4.5.2 z pro-
gramu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejne dwie realizowane inwestycje dotycz  

                                                 
181 Rocznik Statystyczny Przemys u 2010, GUS, Warszawa, 2010, s. 332. 
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zaplecza produkcyjnego – g!ównie wyposa'enia oraz przebudowy pomieszcze( produkcyj-
nych hali produkcji elektroniki z zapewnieniem systemu ESD (odporno)* na !adunki elektro-
statyczne) o ! cznym koszcie 20,1 mln z!182. 

Przyk!ady ponoszonych nak!adów inwestycyjnych przez przedsi&biorstwa z sektora ma-
szyn i urz dze( rolniczych dotycz  m. in. Pronaru, SaMASZ-u. Kolejne inwestycje wymie-
nionych wy'ej przedsi&biorstw zwi zane s  z budow  hal produkcyjnych wraz z zakupem 
specjalistycznych maszyn i urz dze(, które wp!yn  bezpo)rednio na wzrost mocy produkcyj-
nych i tym samym zatrudnienia. 
 Dalsza analiza ró'nicuje planowane inwestycje w zakresie wp!ywu na zmiany w liczbie 
zatrudnionych pracowników, jak i po' danych kwalifikacji obecnie zatrudnionej kadry. Naj-
wi&ksze inwestycje poczyni  przedsi&biorstwa z podsektora maszyn i urz dze( rolniczych 
i ich wp!yw na bezpo)redni wzrost zatrudnienia b&dzie najwi&kszy, gdy' dotyczy to w sumie 
55,6% badanych podmiotów, a w kolejnych 11,1% podmiotach dojdzie do istotnej zmiany 
w strukturze zatrudniania i wielko)ci zatrudnienia. W jednym badanym podmiocie, realizo-
wana inwestycja wp!ynie na konieczno)* podniesienia kwalifikacji obecnie zatrudnionych 
pracowników. 
 
Tabela 59. Udzia  przedsi!biorstw planuj"cych wydatki na inwestycje w 2012 roku  
 

Wp yw planowanych inwestycji 
w 2012 roku na wielko&(  
i struktur! zatrudnienia 

Sektor produ-
centów maszyn 

i urz"dze#  
rolniczych 

Sektor produ-
centów pozosta-

 ych maszyn 
i urz"dze# 

Sektor  
producentów 

 odzi  
i statków 

Sektor produ-
centów maszyn 

i urz"dze# – 
ogó em 

nie planujemy 'adnych inwestycji 22,2% 54,8% 66,7% 50,0%

planujemy inwestycje, które b&d  
wymaga!y wzrostu zatrudnienia 

55,6% 16,1% 0,0% 21,7%

planujemy inwestycje, które b&d  
wymaga!y zmian w strukturze 
zatrudnienia 

0,0% 9,7% 16,7% 8,7%

planujemy inwestycje, które b&d  
wymaga!y zmian w strukturze i 
wielko)ci zatrudnienia 

11,1% 3,2% 0,0% 4,3%

planujemy inwestycje, które nie 
zmieni  liczby zatrudnionych tylko 
wymagaj  podniesienia kwalifika-
cji 

11,1% 16,1% 16,7% 15,2%

$ród!o: opracowanie w!asne. 
 
 Du'e zmiany dotyczy* b&d  przedsi&biorstw sektora pozosta!ych maszyn i urz dze(, 
gdzie inwestycje spowoduj  konieczno)* podniesienia kwalifikacji bez zatrudnienia kolej-
nych pracowników – 16,1% ogó!u badanych, wp!yn  na zwi&kszenie liczby pracowników – 
16,1% oraz wp!yn  na zmiany w strukturze zatrudnienia 9,7%. Na tej podstawie mo'na 
stwierdzi*, 'e w analizowanych sektorach dojdzie do wzrostu wydajno)ci pracy, szczególnie 
w sektorze producentów maszyn i urz dze(, regu!  jest zazwyczaj, 'e wzrost inwestycji 
i kwalifikacji powoduje wzrost wydajno)ci pracy. Najgorsza sytuacja jest w sektorze !odzi 
i statków, poniewa' w zwi zku z inwestycjami zmiany dotyczy* b&d  jedynie w 33,4% bada-

                                                 
182 Prospekt emisyjny AC S.A., Bia!ystok, 2011 s. 110.  
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nych przedsi&biorstw, z tym 'e dotyczy* b&d  jedynie zmian w strukturze i kwalifikacjach, 
z zatem nie przyczyni  si& bezpo)rednio do wzrostu zatrudnienia. 
 

6.4.  Prognozy zatrudnienia w analizowanym sektorze 

6.4.1. Wyniki bada# ankietowych 

Badane przedsi&biorstwa deklaruj  plany znacznego zatrudnienia nowych pracowników 
w 2012 roku. Ta sytuacja z jednej strony wskazuje na du'y optymizm, z drugiej za) brak pla-
nów dotycz cych zwolnie( nie daje gwarancji utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie. 
W rozmowach bezpo)rednich, niektóre przedsi&biorstwa przyznawa!y bowiem, 'e sytuacja 
odno)nie przysz!ych okresów jest trudna do przewidzenia. Cz&)* przedsi&biorstw ju' w trak-
cie opracowywania raportu z bada(, dokona!a redukcji etatów w IV kwartale 2011 roku.  
Dotyczy!o to przedsi&biorstw z sektora producentów !odzi i statków oraz producentów pozo-
sta!ych maszyn i urz dze(. 

Przyk!adowe wypowiedzi respondentów w zakresie planów zwi zanych z kadrami, któ-
re zosta!y zarejestrowane w trakcie bezpo)redniej rozmowy przy wype!nianiu ankiety brzmia-
!y nast&puj co: 
 „nasza firma potrzebuje dynamicznych i znaj!cych bardzo dobrze j"zyki obce przedsta-

wicieli handlowych, ale na rynku podlaskich jest spory deficyt, szukamy od pewnego 

czasu i kandydaci nie mog! sprosta# oczekiwaniom zarz!du, obni$yli%my ju$ kryteria 

odno%nie znajomo%ci na poziomie bieg ym z dwóch j"zyków obcych do jednego, ale da-

lej nie ma odpowiednich ofert”, 

 „zorganizowali%my wspólnie z Powiatowym Urz"dem Pracy szkolenia dla pracowników 

bezpo%rednio produkcyjnych, zg osi o si" mniej ni$ 10 kandydatów, ale nasz mistrz pro-

dukcji widzi, $e tylko jedna lub dwie osoby maj! dryg do pracy na tych stanowiskach, 

sk!d wzi!# osoby do pracy na te wolne oferty?”, 

 „trudno powiedzie#, jak du$o b"dziemy produkowa# za trzy miesi!ce, a za rok tym bar-

dziej”, 

 „w zwi!zku z kryzysem w 2008/2009 zwolnili%my 60% za ogi i od po owy 2010 roku nie 

zatrudniamy nowych pracowników, chcieliby%my, ale brak zamówie& nie pozwala na 

nowe etaty, musimy ci!# koszty, by zachowa# p ynno%# finansow!”, 

 „brakuje nam osób ze znajomo%ci! specyfiki bran$y maszynowej, terminologii, obs ugi 

maszyn i urz!dze&, gdy widzimy, $e osoba po studiach in$ynierskich ma predyspozycje 

do pracy przedstawiciela handlowego, sami na w asny koszt ich doszkalamy i gdy jest 

mo$liwo%# awansujemy”, 

 „zatrudniam tylko jedn! osob" na umow" o prac" na stanowisku kierownika, pozosta e 

5 osób w tej chwili ma inne „umowy”, na rynku jest sporo osób o odpowiednich kwali-

fikacjach, wi"c nie mam obawy o znalezienie pracowników, a raczej o podpisywanie ko-

lejnych umów na nowe kontrakty”. 

 
Z analizy przeprowadzonych bada( w zakresie prognoz zatrudnienia w 2012 roku wy-

nika, 'e w bran'y producentów maszyn i urz dze( rolniczych powstanie najwi&cej nowych 
miejsc pracy na stanowiskach bezpo)rednio produkcyjnych: spawacz – 180, )lusarz – 135, 
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mechanik – 100, tokarz – 60 i frezer – 35. Stosunkowo wysoki popyt b&dzie na specjalistów, 
g!ównie in'ynierów na stanowiskach: konstruktor – 13, technolog – 12, a tak'e osób po kie-
runkach humanistycznych: zarz dzanie, ekonomia, gdy' w grupie specjalistów w zakresie 
handlu, marketingu czy kontrolingu powstanie ! cznie 17 nowych etatów. % cznie w anali-
zowanym sektorze powstanie 587 etatów, a dok!adne dane przedstawiono w tabeli 60. 
 
Tabela 60. Plan zatrudnienia pracowników w sektorze producentów maszyn i urz"dze# 
w 2012 roku 
 

Kategoria stanowisk 

Sektor  
maszyn  

i urz"dze# 
rolniczych 

[os.] 

Sektor  
pozosta ych 

maszyn  
i urz"dze#

[os.] 

 Sektor  
 odzi  

i statków 
[os.] 

Razem 
[os.] 

Prezes/Dyrektor Zarz du   1  1

G!ówny ksi&gowy   1  1

Kierownicy produkcji      0

Kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych       0

G!ówny technolog      0

Technolodzy  12 4  16

Konstruktorzy  13 4  17

Specjali)ci (np. ds. handlu, sprzeda'y, marke-
tingu, controllingu) 

17 2  19

Przedstawiciele handlowi   3  3

Ksi&gowi      0

Mistrzowie produkcji 7 3  10

Brygadzi)ci  7    7

Mechanicy  100 13  113

,lusarze  135 1  136

Spawacze  180 6  186

Tokarze 60 12  72

Frezerzy 35 10  45

Monterzy    6  6

Pracownicy biurowi (np. sekretarka, pomoc 
ksi&gowej, fakturzystka) 

    1 1

Magazynierzy  7    7

Kierowcy  1 1  2
Pracownicy prac prostych (np. portier, sprz -
taczka, ochrona, kucharz) 

13   6 19

Razem 587 67 7 661
$ród!o: opracowanie w!asne. 
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6.4.2. Zmiany w strukturze zatrudnienia 

 Przedstawione na wykresie 19 wskazuj , 'e nast pi  zmiany w strukturze zatrudnienia 
w 2012 roku w sektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych. 
 
Wykres 19. Planowana struktura zatrudnienia w sektorze producentów maszyn i urz"-
dze# rolniczych w 2012 roku 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 
 

W drugim co do wielko)ci analizowanym sektorze w zakresie planów zatrudnienia, 
a mianowicie producentów maszyn i urz dze( powstanie 67 nowych etatów. Tutaj kolejno)* 
w porównaniu do sektora producentów maszyn i urz dze( si& zmieni, gdy' najwi&cej planuje 
si& zatrudni* mechaników – 13, tokarzy – 12 i frezerów – 10, oraz spawaczy i monterów po 6. 
Powstan  tak'e nowe stanowiska dla specjalistów po studiach in'ynierskich jak i ekonomicz-
nych: technolodzy i konstruktorzy – po 4 etaty, przedstawiciele handlowi – 3 oraz 2 etaty dla 
specjalistów od marketingu. 
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Wykres 20. Planowana struktura zatrudnienia w sektorze producentów pozosta ych ma-
szyn i urz"dze# w 2012 roku 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 
 
 Udzia! procentowy stanowisk bezpo)rednio produkcyjnych w strukturze zatrudnienia 
nieznacznie spadnie na rzecz stanowisk nieprodukcyjnych, w tym specjalistycznych. 
 Zdecydowanie najgorzej sytuacja przedstawia si& w sektorze producentów !odzi i stat-
ków, tutaj plany kadrowe przewiduj  zatrudnienie jedynie 7 nowych pracowników, g!ównie 
na stanowiskach laminarz i szkutnik–laminarz. Struktura zatrudnienia w 2012 roku pozostanie 
zatem praktycznie niezmieniona. 

Zmiany w ci gu roku, jakie nast pi  w strukturze zatrudnienia zosta!y dok!adnie przea-
nalizowane dla sektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych oraz pozosta!ych maszyn 
(rysunek). Najwi&ksze procentowe zmiany w strukturze nast pi  w sektorze produkuj cych 
maszyny i urz dzenia rolnicze. Znacz co wzro)nie udzia! spawaczy o 3,33%, mechaników 
o 2,15%, tokarzy o 1,15% i frezerów o 0,7%, znacz cy b&dzie tak'e wzrost technologów, 
bior c pod uwag& ich niewielki udzia! w strukturze, bowiem przyrost b&dzie o 0,2%. W sek-
torze producentów maszyn i urz dze( pozosta!ych wzrosty wyst pi  g!ównie w stych zawo-
dach, które obecnie nie mia!y du'ego udzia!u, poni'ej 1%. Te wzrosty b&d  kosztem spadku 
udzia!u w zatrudnieniu tokarzy o 1,64%, )lusarzy o 0,56%. 
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Wykres 21. Zmiany struktury zatrudnienia w sektorze producentów maszyn i urz"dze# 
w 2012 roku wzgl!dem roku 2011 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Ankietowani przedsi&biorcy zwracali uwag&, 'e mimo du'ego bezrobocia wyst&puje 

brak pracowników na stanowiska bezpo)rednio produkcyjne takie jak: spawacz, tokarz CNC, 
frezer i specjalistów ds. handlu mi&dzynarodowego z bieg!  znajomo)ci  j&zyków obcych, 
konstruktorów ze znajomo)ci  programów CNC, technologów. Na podstawie analizy stano-
wisk pracy w przedsi&biorstw, wynika, 'e coraz bardziej liczy si& posiadanie podwójnych 
specjalno)ci, takich jak tokarz-frezer, )lusarz – mechanik. Zapewnia to dla pracownika wi&k-
sze mo'liwo)ci znalezienia pracy, a tak'e elastyczno)* dla pracodawcy. Dzielenie lub wyko-
nywanie bardziej ró'norodnych czynno)ci i zada( jest jednym z wymogów obecnych przed-
si&biorstw w dostosowaniu si& do zmiennych potrzeb rynkowych oraz krótkich terminów rea-
lizacji zamówie(. 
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Tabela 61. Ranking trzech najbardziej deficytowych zawodów w sektorze producentów 
maszyn i urz"dze# 
 
Lp. Sektor maszyn i urz"dze# rolniczych Sektor pozosta ych maszyn i urz"dze# 

Stanowiska kierownicze i specjalistyczne 

1. Specjali)ci (np. ds. marketingu, handlu)  Konstruktorzy 

2. Konstruktorzy Technolodzy  

3. Technolodzy  Przedstawiciele handlowi 

Stanowiska bezpo)rednio produkcyjne 

1. Spawacze Mechanicy 

2. ,lusarze Tokarze 

3. Mechanicy Frezerzy 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Zdecydowanie popyt na pracowników zg!asza!y du'e przedsi&biorstwa zatrudniaj ce 

ponad 250 pracowników, a tak'e ma!e przedsi&biorstwa, które mia!y dywersyfikacj& dzia!al-
no)ci, np. produkcja i handel wyrobami innych producentów. 

 

6.4.3. Prognoza zatrudnienia 

Prognoza poziomu zatrudnienia w badanym sektorze w województwie podlaskim jest 
do)* skomplikowanym wysi!kiem analitycznym, utrudnionym poprzez braki danych ze 
wzgl&du na zmian& PKD 2004 na PKD 2007 oraz zaburzenie trendów wywo!ane kryzysem 
ekonomicznym. 

W zwi zku z wymienionymi wy'ej problemami w celu uzyskania przysz!ej warto)ci za-
trudnienia w sektorze, dokonano szeregu za!o'e( opartych o nast&puj ce przes!anki i wyniki 
bada(: 
 dokonano prognozy poziomu zatrudnienia na podstawie trendu zbudowanego w oparciu 

o dane o poziomie zatrudnienia w sektorze przedsi&biorstw pocz wszy od ko(ca 2009, 
w którym to roku, po kryzysie ekonomicznym rozpocz ! si& wzrost zatrudnienia, 

 skorygowano tak zbudowane prognozy w oparciu o wyniki deklarowanego w ankietach 
wzrostu zatrudnienia w roku 2012 oraz dynamiki sprzeda'y w roku 2012 i 2015, 

 odniesiono prognozy do stanu zatrudnienia sprzed kryzysu ekonomicznego. 
 
 Poni'szy rysunek prezentuje dane o warto)ci przeci&tnego zatrudnienia na koniec kwar-
ta!ów, pocz wszy od marca 2009. Wzrost zatrudnienia dostrzegalny jest od pocz tku 2010 
roku. 
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Wykres 22. Przeci!tne zatrudnienie w latach 2009-2011 wed ug podsektorów 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwarta! 2010, 
Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta! 2011, Urz d Statystyczny w Bia!ymstoku. 
 

Warto)ci od ko(ca 2009 roku pos!u'y!y do okre)lenia prognoz zatrudnienia w analizo-
wanych podsektorach. Na podstawie dost&pnych danych wyznaczono liniowe trendy wzrostu 
zatrudnienia w podsektorach. Wyniki analizy wskazuj , 'e najlepsze dopasowanie wyst&puje 
w przypadku trendu liniowego, je)li wyeliminujemy dane w kwarta!ach zimowych, gdzie wy-
st&puje znaczny relatywny spadek zatrudnienia wywo!any sezonowo)ci  sprzeda'y. Wspó!-
czynniki korelacji dla trendu liniowego w ka'dym z podsektorów po wyeliminowaniu danych 
z wrze)nia i grudnia 2010 roku przyjmuj  warto)ci powy'ej 0,94 (rys. 25). Na wykresach 
zaprezentowano tak'e trendy w oparciu o komplet danych (rys. 24). 
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Wykres 23. Trend zatrudnienia w sektorze maszyn i urz"dze# 

 

$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwarta! 2010, 
Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta! 2011, Urz d Statystyczny w Bia!ymstoku. 
 
 
Wykres 24. Trendy zatrudnienia w podsektorze produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep i pozosta ego sprz!tu transportowego 
 

 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwarta! 2010, 
Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta! 2011, Urz d Statystyczny w Bia!ymstoku. 
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Wykres 25. Trendy zatrudnienia w podsektorze produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep i pozosta ego sprz!tu transportowego bez uwzgl!dnienia sezonowo&ci 
 

 
 
$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego I kwarta! 2010, 
Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego II kwarta! 2011, Urz d Statystyczny w Bia!ymstoku. 
 

Na podstawie trendów dokonano wyliczenia prognozowanego poziomu zatrudnienia 
w podsektorach (tabela poni'ej). 

Wskazuj  one, 'e w podsektorze produkcji maszyn i urz dze( (PKD 28), w sk!ad które-
go wchodz  tak'e maszyny rolnicze i w du'ej mierze kszta!tuj  ten podsektor (MR wg no-
menklatury przyj&tej dla niniejszego projektu badawczego), planowane jest zatrudnienie kil-
kuset osób w roku 2012. Jest to zgodne z wynikami bada( ankietowych i deklaracjami przed-
si&biorców co do zatrudnienia nowych pracowników. Dynamika prognozowanego zatrudnie-
nia jest zbie'na tak'e z deklarowan  przez firmy dynamik  sprzeda'y na rynki krajowe i za-
graniczne w roku 2012 i 2015 (w sektorze maszyn rolniczych 9,0% i powy'ej). Z powy'szych 
informacji wynika, 'e prognozy zatrudnienia w podsektorze maszyn i urz dze( s  uprawdo-
podobnione trzema +ród!ami: wynikaj  z trendu wzrostu zatrudnienia, deklaracji zatrudnienia 
nowych pracowników i dynamiki sprzeda'y. Punktem odniesienia mo'e by* warto)* zatrud-
nienia w roku 2008 (najwy'sze, tu' przed kryzysem ekonomicznym), które wynosi!o w tym 
podsektorze 5151 osób (lipiec 2008). Wed!ug prezentowanych za!o'e( warto)* ta zostanie 
osi gni&ta ju' w roku 2012, a w kolejnych latach poziom zatrudnienia b&dzie znacznie wy'-
szy. W tpliwo)ci mo'e budzi* tak szybki powrót poziomu zatrudnienia do tego sprzed kryzy-
su. Nale'y jednak zwróci* uwag& na fakt, 'e podsektor maszyn i urz dze( (w tym rolniczych) 
jest znacznie bardziej odporny na zawirowania rynkowe ni' inne podsektory. W zwi zku 
z tym przedstawionych prognoz, wyliczonych na podstawie trendów zatrudnienia, nie podda-
no korekcie eksperckiej. 
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Tabela 62. Prognozy zatrudnienia w sektorze na lata 2011-2015 
 

 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

28 Produkcja maszyn i urz dze(, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana [os.] 

4 782 5 277 5 773 6 268 6 764

29 Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wy! czeniem  
motocykli [os.] 

835 893 952 1 010 1 069

30 Produkcja pozosta!ego sprz&tu transpor-
towego [os.] 

1 030 1 273 1 517 1 760 2 003

Dynamika wzrostu zatrudnienia, rok do roku 

28 Produkcja maszyn i urz dze(,  
gdzie indziej niesklasyfikowana 

1,13 1,10 1,09 1,09 1,08

29 Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wy! czeniem  
motocykli 

1,21 1,07 1,07 1,06 1,06

30 Produkcja pozosta!ego sprz&tu  
transportowego 

1,44 1,24 1,19 1,16 1,14

Prognoza po korekcie eksperckiej  

28 Produkcja maszyn i urz dze(,  
gdzie indziej niesklasyfikowana [os.] 

4 782 5 277 5 773 6 268 6 764

29 Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wy! czeniem  
motocykli [os.] 

735 864 923 981 1 040

30 Produkcja pozosta!ego sprz&tu  
transportowego [os.] 

1 030 1 273 1 299 1 325 1 351

$ród!o: opracowanie w!asne na podstawie. 

 
Podsektor produkcji pojazdów samochodowych (PKD 29) w ramach niniejszego pro-

jektu badawczego jest analizowany wspólnie z podsektorem pozosta!ych maszyn i urz dze( 
z wy! czeniem maszyn dla rolnictwa (MiU wg nomenklatury przyj&tej dla niniejszego projek-
tu badawczego). Wska+niki dynamiki zatrudnienia wynikaj ce z danych statystycznych (tren-
dów) w latach 2012-2015 wynosz  ok. 6-7% i s  znacznie wi&ksze ni' deklarowana dynamika 
sprzeda'y w podsektorze (1,5-2,6%). W zwi zku z tym dokonano korekty wzrostu zatrudnie-
nia o wynikaj cego z trendów o 50% dla firm z PKD 29. 

Prognozy zatrudnienia w podsektorze pozosta!ego sprz&tu transportowego (PKD 30), 
który jest kszta!towany przez producentów !odzi i statków (%iS wg nomenklatury przyj&tej 
dla niniejszego projektu badawczego) charakteryzuj  si& du'  dynamik . Nie potwierdzaj  
takich zmian w zatrudnieniu deklaracje badanych dotycz ce wzrostu zatrudnienia, ani dekla-
rowana dynamika sprzeda'y w roku 2015. Co prawda badane podmioty deklaruj  du'y 
wzrost sprzeda'y na rynki zagraniczne w roku 2012 (9,6%), ale ju' w roku 2015 warto)* ta 
spada do zaledwie 1,3%. Dane z rynku potwierdzaj  wzrost sprzeda'y w podsektorze !odzi 
i statków ju' w roku 2011. Prawdopodobne jest osi gni&cie nasycenia zatrudnienia w roku 
2012. Dokonano eksperckiej korekty prognozy: do 2012 roku utrzymano warto)ci prognozy 
wg trendu, nast&pnie przyj&to minimalny wzrost (2% rocznie). Korekta wynika, z faktu nasy-
cenia rynku podstawowymi produktami tej grupy PKD: !odziami i statkami, do wielko)ci 
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sprzed kryzysu, co przek!ada si& na poziom zatrudnienia. Potwierdzaj  to relatywnie wysokie 
deklaracje dotycz ce dynamiki sprzeda'y w roku 2012 i niskie w roku 2015. 
 

6.5.  Mo%liwo&ci wsparcia firm z sektora ze &rodków krajowych i unijnych 

 
 Do podstawowych potencjalnych +róde! niekomercyjnego dofinansowania dzia!alno)ci 
firm nale'  aktualnie programy: Program Operacyjny Infrastruktura i ,rodowisko (PO Ii,), 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Program Operacyjny Innowa-
cyjna Gospodarka (PO IG), oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 
(RPO WP). 
 Co do zasady )rodki pieni&'ne w postaci dotacji ze wspomnianych programów mog  
by* przeznaczane na nowe inwestycje, przy czym wysoko)* wsparcia wynosi: 
 dla mikro i ma!ych przedsi&biorstw – do 70% kosztów, 
 dla )rednich przedsi&biorstw – do 60%, 
 dla du'ych przedsi&biorstw – do 50% kosztów uznanych za kwalifikowane. 
 

W ramach programu Ii, Priorytetu IV – Przedsi"wzi"cia dostosowuj!ce przedsi"biorstwa 

do wymogów ochrony %rodowiska mo'liwe jest wsparcie inwestycyjne firm w zakresie: 
 racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami (np. zast&powanie surowców pierwot-

nych surowcami wtórnymi z odpadów, ograniczanie ilo)ci wytwarzanych odpadów, 
ograniczenie energoch!onno)ci lub wodoch!onno)ci procesu produkcyjnego), 

 wdra'ania najlepszych dost&pnych technik – BAT (np. zmiany technologii s!u' ce eli-
minowaniu szkodliwych oddzia!ywa( i uci 'liwo)ci: modernizacja i/lub wymiana elek-
trofiltrów, uk!adów i instalacji odpylania, i/lub odsiarczania, zmiany technologii s!u' ce 
zmniejszeniu zapotrzebowania na energi&, wod& oraz surowce, zmiany technologii ukie-
runkowane na ograniczenie wielko)ci emisji niektórych substancji i zu'ycia energii, in-
westycje w celu spe!nienia wymogów pozwolenia zintegrowanego dla przedsi&biorstw 
w zakresie gospodarki wodno-)ciekowej, 

 budowy lub modernizacji oczyszczalni lub podczyszczalni )cieków przemys!owych, 
 ochrony powietrza (modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów 

ciep!owniczych), 
 inne. 
 

W ramach programu RPW, Dzia!anie I.3 – Wspieranie innowacji, istnieje mo'liwo)* 
wsparcia przedsi&biorstw w zakresie tworzenia infrastruktury zaplecza badawczo-
rozwojowego. ,rodki s  przeznaczane na du'e projekty – minimalna warto)* projektu wynosi 
12 mln z!otych. 

Szczególnie wa'ny z punktu widzenia mo'liwo)ci wykorzystania )rodków dotacyjnych 
na inwestycje przez firmy sektora maszynowego w regionie jest Regionalny Program Opera-
cyjny Województwa Podlaskiego. 

Z punktu widzenia przedsi&biorstw dzia!aj cych w sektorze kluczowe jest dzia!anie 1.4. 
RPO WP – Wsparcie inwestycyjne przedsi"biorstw. Celem tego dzia!ania jest zwi&kszenie 
konkurencyjno)ci i innowacyjno)ci MSP prowadz cych dzia!alno)* na terenie województwa 
podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. ,rodki mog  by* przeznaczone na 
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zasadnicze zmiany w produkcji, zmiany procesu produkcyjnego, nabycie oraz wytworzenie 
)rodków trwa!ych niezb&dnych do prowadzenia, unowocze)nienia i rozwoju dzia!alno)ci go-
spodarczej, aktywa niematerialne i prawne zwi zane z transferem technologii. 

Nale'y podkre)li*, 'e szans& na uzyskanie dofinansowania maj  firmy o du'ym poten-
cjale innowacyjnym, przy czym nie jest istotna wielko)* przedsi&biorstwa, ani bezwzgl&dna 
skala realizowanego projektu. Brane s  pod uwag&: wspó!praca z uczelniami, posiadane pa-
tenty, skala innowacji (regionalna, krajowa) oraz skala wydatków w ca!ym projekcie przezna-
czonych na nabycie )rodków trwa!ych oraz warto)ci niematerialnych i prawnych. 

Kolejnym wa'nym czynnikiem decyduj cym o uzyskaniu wsparcia z RPO WP jest 
liczba zatrudnionych w wyniku realizacji projektu oraz obni'enie poziomu dofinansowania 
w konstrukcji bud'etowej projektu, w stosunku do maksymalnych mo'liwo)ci programu. 
Promowane s  tak'e: eksport oraz lokalizacja inwestycji w gminach s!abiej rozwini&tych. 
Co do zasady maksymalna kwota wsparcia wynosi 6 mln z!. 

Projekty dotycz ce bada( i rozwoju mog  by* wpierane w ramach dzia!ania 1.1 RPO 
WP – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjno%ci. Projekty takie mog  obejmowa* 
badania przemys!owe, prace rozwojowe, zakup )rodków trwa!ych niezb&dnych do prowadze-
nia prac B+R. Po )rodki przedsi&biorstwa mog  si&ga* samodzielnie lub we wspó!pracy 
z jednostk  sektora B+R lub poprzez powi zania kooperacyjne i klastry. 
 

Kolejne wa'ne $ród!o wsparcia dla firm z sektora maszynowego stanowi Program Ope-
racyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jest to program ogólnopolski, konkurencja 
o )rodki finansowe jest w tym wypadku znacznie silniejsza ni' w przypadku programu regio-
nalnego. 

Najwa'niejsze bezpo)rednie obszary wsparcia skierowane do firm z tego programu 
obejmuj : 
 wsparcie wdro'e( wyników prac B+R, 
 stymulowanie dzia!alno)ci B+R przedsi&biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 

przemys!owego, 
 kredyt technologiczny (wsparcie inwestycji w zakresie wdra'ania nowych technologii 

poprzez udzielenie kredytu technologicznego z mo'liwo)ci  jego cz&)ciowej sp!aty ze 
)rodków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej), 

 nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (wsparcie przedsi&biorstw pro-
dukcyjnych i us!ugowych w celu nabycia innowacyjnych rozwi za( technologicznych), 

 wsparcie inwestycji o du'ym znaczeniu dla gospodarki, w tym w sektorze produkcyjnym, 
 wsparcie na uzyskanie lub realizacj& ochrony w!asno)ci przemys!owej. 

 
Poza dzia!aniami bezpo)redniego wsparcia dla przedsi&biorstw, PO IG oferuje tak'e 

szereg mo'liwo)ci po)redniego wspierania firm produkcyjnych poprzez dofinansowanie roz-
woju powi za( kooperacyjnych, wspieranie eksportu, wsparcie projektów B+R na rzecz 
przedsi&biorców realizowanych przez jednostki naukowe. 

Oferta PO IG dotyczy tak'e firm innowacyjnych w pocz tkowej fazie rozwoju, )rodki 
mog  by* przeznaczane na wsparcie dla potencjalnych oraz nowopowsta!ych przedsi&biorców 
obejmuj ce tworzenie na bazie innowacyjnych pomys!ów nowych przedsi&biorstw, wsparcie 
kapita!owe MSP na pocz tkowych etapach wzrostu poprzez obejmowanie akcji lub udzia!ów 
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lub instrumentów d!u'nych przez fundusze kapita!owe, aktywizowanie rynku indywidualnych 
inwestorów kapita!owych, np. anio!ów biznesu oraz kszta!towania gotowo)ci inwestycyjnej 
przedsi&biorców poszukuj cych +róde! finansowania w!asnych innowacyjnych przedsi&wzi&*. 

W chwili obecnej wyczerpuj  si& )rodki dotacyjne przeznaczone na rozwój przedsi&-
biorstw. Nie s  znane szczegó!owe plany dotycz ce mo'liwo)ci wsparcia przedsi&biorstw 
w nowej perspektywie finansowej, w latach 2014-2020. Mo'na spodziewa* si& jednak znacz-
nie wi&kszej konkurencji w pozyskiwaniu tych )rodków w przysz!o)ci w porównaniu ze sta-
nem aktualnym. Wsparcie otrzymaj  g!ównie firmy posiadaj ce du'y potencja! rozwojowy, 
w tym reprezentuj ce wysoki poziom innowacyjno)ci. Analiza sektora maszynowego na Pod-
lasiu pozwala na optymizm w zakresie mo'liwo)ci si&gania po )rodki unijne w przysz!o)ci, 
przez )rednie i du'e pojedyncze firmy, które ju' dzisiaj charakteryzuj  si& relatywnie wyso-
kim poziomem innowacyjno)ci. Plany rozwojowe firm w zakresie budowy laboratoriów 
i infrastruktury BiR potwierdzaj  t  opini&. 
 Wsparcie pozakomercyjne przedsi&biorstw z sektora maszynowego ze +róde! krajowych 
jest )ci)le powi zane z wykorzystaniem )rodków unijnych. Program wspierania inwestycji 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020183 nie wymienia w)ród sekto-
rów priorytetowych sektora maszynowego, jego elementy zawiera sektor motoryzacyjny – 
w szczególno)ci produkcja: pojazdów samochodowych nadwozi, przyczep i naczep, cz&)ci 
i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników. W przypadku jednak wi&kszo)ci 
priorytetowych sektorów zidentyfikowanych w Programie wspierania inwestycji o istotnym 
znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020, Podlasie nie posiada konkurencyjnego 
w skali kraju potencja!u. 
 Regionalne strategie i programy rozwoju województwa podlaskiego dostrzegaj  sektor 
maszynowy jako jeden z kluczowych w rozwoju regionu. Pozwala to optymistycznie patrze* 
w przysz!o)*. Prawdopodobnie zapisy krajowych i regionalnych programów wsparcia na lata 
2014-2020 umo'liwi  przedsi&biorstwom z sektora si&ganie po znaczne )rodki dotacyjne. 
 
 
 
  

                                                 
183 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020, Minister-
stwo Gospodarki, Warszawa, listopad 2010 r. 
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7. Wnioski i rekomendacje 

 
 Zakres sformu!owanych rekomendacji wynika z celów niniejszego projektu. Przyst&pu-
j c do niniejszej analizy przyj&to nast&puj cy zakres celów: 
 
1.  Okre)lenie stanu rozwoju sektora w województwie podlaskim (w tym wskazanie na 

jego s!abe i mocne strony na tle rozwoju sektora w kraju i na )wiecie). 
Cel zosta! zrealizowany poprzez opracowanie diagnozy stanu sektora, analizy konku-
rencji, powi za( sektora z rynkiem pracy oraz w postaci charakterystyki czynników 
wewn&trznych wp!ywaj cych na sektor w ramach analizy swot. 

 
2.  Ustalenie g!ównych determinant oraz barier rozwojowych sektora. 

Cel zosta! zrealizowany poprzez opracowanie charakterystyki otoczenia w postaci 
czynników zewn&trznych wp!ywaj cych na sektor oraz okre)lenia szans i zagro'e( 
w ramach analizy swot. 
 

3.  Przedstawienie prognozy przysz!o)ci sektora w województwie podlaskim z uwzgl&d-
nieniem jego zagro'e( i szans rozwojowych. 
Cel zosta! zrealizowany poprzez okre)lenie czynników zewn&trznych: szans i zagro'e( 
wp!ywaj cych na sektor w ramach analizy swot, charakterystyk& najbardziej prawdopo-
dobnego scenariusza rozwoju otoczenia sektora oraz okre)lenie stanu przysz!o)ci sektora. 

 
4.  Przedstawienie warunków pomy)lnego rozwoju danego obszaru w województwie pod-

laskim. 
Cel zosta! zrealizowany poprzez charakterystyk& optymistycznego i najbardziej praw-
dopodobnego scenariusza rozwoju otoczenia sektora oraz okre)lenie stanu przysz!o)ci 
sektora. 
 

5.  Dostarczenie obiektywnych i wyczerpuj cych informacji, niezb&dnych przedsi&bior-
stwom w procesie planowania strategicznego i okre)lenia ich pozycji konkurencyjnej. 
Cel zosta! zrealizowany g!ównie poprzez opracowanie analizy konkurencji oraz w po-
staci charakterystyki scenariuszy rozwoju i stanu przysz!o)ci sektora oraz poprzez 
sformu!owanie rekomendacji skierowanych do przedsi&biorstw. 

 
6.  Poprzez identyfikacj& barier rozwojowych wskazanie podmiotom sfery regulacji (w tym 

instytucjom rynku pracy, w!adzom lokalnym i regionalnym) kierunki dzia!a( zmierza-
j ce do ich ograniczenia. 

 
7.  Dostarczenie informacji w zakresie istniej cych form mo'liwo)ci wsparcia sektora ze 

)rodków krajowych i unijnych. 
Cel 6 i 7 zosta!y zrealizowane poprzez sformu!owanie rekomendacji skierowanych do 
podmiotów sfery regulacji i przedsi&biorstw. 
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Analiza stanu rozwoju sektora producentów maszyn i urz dze( (w tym producentów 

maszyn rolniczych) w województwie podlaskim w oparciu o takie kryteria, jak: wielko)* za-
trudnienia, wielko)* produkcji sprzedanej, poziom innowacyjno)ci, indukowanie rozwoju 
innych bran' i du'y potencja! rozwojowy, pozwala przyj * kluczowe znaczenie tego sektora 
w gospodarce województwa. 
 

7.1.  Wnioski 

7.1.1. Wnioski dotycz"ce konkurencyjno&ci sektora 

Do zdiagnozowania sytuacji konkurencyjnej w sektorze producentów maszyn i urz -
dze(, w tym maszyn rolniczych wykorzystano metod& 5 si! Portera. Dane niezb&dne do zro-
zumienia specyfiki sektora oraz okre)lenia si! na niego oddzia!ywuj cych zastosowano ró'ne 
metody gromadzenia danych, m.in. desk research, zogniskowany wywiad grupowy (FGI), 
ankieta CAWI i panel ekspercki wewn&trzny. Przeprowadzone analizy umo'liwi!y stworzenie 
charakterystyki sytuacji konkurencyjnej w trzech wyodr&bnionych podsektorach. 

O sytuacji w podsektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych decyduje przede 
wszystkim poziom konkurencji wewn trz podsektora, gdzie obok podlaskich firm funkcjonu-
j  silne mi&dzynarodowe koncerny. Konieczno)* ci g!ej rywalizacji o klienta oraz optymi-
styczne prognozy dotycz ce przysz!o)ci podsektora zmuszaj  firmy do dalszych wysi!ków, 
tzn. ci g!ego udoskonalania oferty produktowej, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
przeprowadzania kampanii promocyjnych kreuj cych pozytywny i unikatowy wizerunek pro-
ducentów maszyn rolniczych. Ponadto konkurencj& zaostrzaj  producenci z Chin i Indii. 

 
Rysunek 19. Konkurencja w podsektorze producentów maszyn i urz"dze# rolniczych 

 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Charakter relacji z dostawcami oraz nabywcami w umiarkowany sposób wp!ywaj  na 

stan rywalizacji w podsektorze. Natomiast pozosta!e elementy otoczenia konkurencyjnego 
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producentów maszyn i urz dze( rolniczych, tzn. gro+ba pojawienia si& nowych konkurentów 
i substytutów nale'y oceni* na raczej niskim poziomie. Wysokie bariery wej)cia do sektora 
istotnie zmniejszaj  szanse pojawienia si& potencjalnych nowych konkurentów. Jednak atrak-
cyjno)* sektora mo'e w przysz!o)ci przyczyni* si& do wzrostu zainteresowania dzia!alno)ci  
w analizowanej bran'y. 

W podsektorze producentów !odzi i statków otoczenie konkurencyjne charakteryzuje si& 
nieco mniejsz  stabilno)ci  ni' w przypadku producentów maszyn rolniczych. Tutaj równie' 
istnieje du'e nat&'enie konkurencji wewn trz podsektora. Przede wszystkim przedsi&biorstwa 
rywalizuj  mi&dzy sob  o kana!y dystrybucji (dost&p do rynków zbytu), staraj  si& zaspokaja* 
indywidualne oczekiwania i potrzeby klientów (konieczno)* silnego ró'nicowania produk-
tów, produkcja na zlecenie) oraz podejmuj  liczne dzia!ania promocyjne. 

 
Rysunek 20. Konkurencja w podsektorze producentów  odzi i statków 

 

 
$ród!o: opracowanie w!asne. 

 
Na podsektor producentów !odzi i statków z du'  si!  oddzia!ywuj  tak'e nabywcy, któ-

rzy zmuszaj  producentów do sta!ego dostosowywania si& do ich oczekiwa( jako)ciowych, 
cenowych czy estetycznych. Klienci zazwyczaj posiadaj  du'  wiedz& o rynku oraz ' daj  od 
producentów znacznej elastyczno)ci podczas realizacji zamówie(. Z kolei dostawcy z umiar-
kowan  si!  wp!ywaj  na podsektor. Pozosta!e si!y, tzn. gro+ba pojawienia si& nowych konku-
rentów i substytutów w ma!ym stopniu wp!ywaj  na stan rywalizacji w podsektorze. 

W podsektorze pozosta!ych producentów maszyn i urz dze( najsilniej na sytuacj& kon-
kurencyjn  wp!ywaj  nabywcy. S  to zazwyczaj klienci instytucjonalni, którzy posiadaj  roz-
leg!  wiedz& o rynku oraz sprecyzowane i rosn ce oczekiwania dotycz ce bezpiecze(stwa, 
jako)ci, a tak'e ekologicznych warunków eksploatacji maszyn. Ponadto nabywcy-firmy do-
konuj  du'ych zakupów w pewnym stopniu uzale'niaj c od siebie producenta. 
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Rysunek 21. Konkurencja w podsektorze pozosta ych producentów maszyn i urz"dze# 

 

 
$ród!o: opracowanie w!asne 

 
Nat&'enie konkurencji wewn trz sektora oraz dostawcy z umiarkowan  si!  wp!ywaj  

na stan rywalizacji w podsektorze. Natomiast gro+ba pojawienia si& nowych konkurentów i 
substytutów jest niewielka przede wszystkim ze wzgl&du na wysokie bariery wej)cia do pod-
sektora. 
 

7.1.2. Wnioski dotycz"ce powi"za# sektora z rynkiem pracy 

Badania ankietowe zrealizowane w)ród firm analizowanego sektora pozwoli!y okre-
)li* struktur& zatrudnionych w bran'y pod wzgl&dem: wykszta!cenia, stanowisk, jak te' po-
ziomu wynagrodze(. Pozwoli!y tak'e na okre)lenie stopnia zainteresowania firm sektora )le-
dzeniem trendów wyst&puj cych na rynku pracy, jak te' zdiagnozowanie pewnych aspektów 
realizowanej przez nie polityki personalnej: posiadanie dokumentów zwi zanych z zarz dza-
niem personelem, finansowanie szkole( pracowników, a tak'e sposoby rekrutacji pracowni-
ków i oczekiwane umiej&tno)ci. 

Struktura wykszta!cenia osób zatrudnionych w analizowanym sektorze jest zale'na od 
rodzaju wykonywanej pracy. Osoby piastuj ce stanowiska kierownicze to niemal w 100% 
pracownicy posiadaj cy wykszta!cenie wy'sze lub )rednie. Prawie 2/3 zatrudnionych na sta-
nowiskach nieroboczych to osoby legitymuj ce si& wykszta!ceniem wy'szym lub )rednim. 
Z kolei w)ród zatrudnionych na stanowiskach roboczych dominuj  osoby z wykszta!ceniem 
zawodowym oraz ponadgimnazjalnym i podstawowym (! cznie ponad 60%). Jednak – co 
ciekawe – blisko co trzecia osoba zatrudniona na stanowisku roboczym posiada wykszta!ce-
nie co najmniej )rednie, a oko!o 3% nawet wy'sze. Analizuj c struktur& wykszta!cenia osób 
zatrudnionych w przedsi&biorstwach poszczególnych podsektorów analizowanej bran'y mo'-
na zauwa'y* pewne niewielkie ró'nice. W grupie osób piastuj cych stanowiska kierownicze 
najwi&kszy odsetek osób posiadaj cych wykszta!cenie wy'sze zatrudnionych jest w podsekto-
rze producentów pozosta!ych maszyn i urz dze(. Najmniejszy natomiast w podsektorze pro-
ducentów maszyn rolniczych. W grupie osób zatrudnionych na tzw. stanowiskach nierobo-
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czych najwi&kszy odsetek osób z wykszta!ceniem wy'szym zatrudnionych jest w podsektorze 
producentów statków i !odzi, najni'szy natomiast w podsektorze producentów maszyn rolni-
czych. W grupie zatrudnionych na stanowiskach roboczych zauwa'y* mo'na, 'e w podsekto-
rze maszyn rolniczych stanowiska te piastowane s  przez osoby charakteryzuj  si& zdecydo-
wanie cz&)ciej )rednim i wy'szym poziomem wykszta!cenia ni' w pozosta!ych podsektorach. 
Niemal po!owa pracuj cych na stanowiskach roboczych w tym podsektorze to osoby posiada-
j ce co najmniej matur& (a 6% legitymuje si& dyplomem wy'szej uczelni). Dla porównania – 
w przypadku producentów pozosta!ych maszyn i urz dze( odsetek ten wynosi ok. 30%, 
a w przypadku producentów statków i !odzi – ok. 20%. Sytuacja ta mo'e wynika* z deklaro-
wanej przez pracodawców analizowanego sektora w trakcie wywiadu fokusowego praktyki 
zwi zanej z czasowym zatrudnieniem absolwentów szkó! wy'szych czy )rednich na stanowi-
skach roboczych w celu ich zapoznania z procesem produkcji. 

% cznie badane przedsi&biorstwa z trzech sektorów daj  zatrudnienie 4 403 pracowni-
kom, w tym 497 kobietom (co stanowi 11,3% ogó!u zatrudnionych).   

W analizowanej bran'y producentów maszyn i urz dze(, najwi&ksz  grup& stanowisk 
w relacji do ogó!u wyst&puj cych w bran'y, stanowi  )lusarze – 22,1%, pracownicy prac pro-
stych (w tym laminarze, szkutnicy) – 13,2%, tokarze – 10,5%, spawacze – 8,8%. 

W analizowanym sektorze koszty wynagrodze( pracowników )rednio stanowi  29,2% 
ca!kowitych kosztów rodzajowych. Tutaj równie' widoczne jest zró'nicowanie pomi&dzy 
poszczególnymi podsektorami. Koszty wynagrodze( stanowi  najwi&ksze obci 'enie w)ród 
przedsi&biorstw podsektora pozosta!ych producentów maszyn i urz dze(, najmniejsze za) 
w podsektorze producentów statków i !odzi. W)ród analizowanych podsektorów najlepiej 
zarabiaj  pracownicy zatrudnieni w firmach podsektora producentów maszyn i urz dze( rol-
niczych. ,rednio wynagrodzenia w tym podsektorze s  o 8,8% wy'sze ni' przeci&tnie w ca-
!ym sektorze. Najlepiej op!acana jest najwy'sza kadra mened'erska, tzn. dyrektorzy poszcze-
gólnych obszarów funkcjonalnych przedsi&biorstw (dyrektor ds. produkcji, dyrektor perso-
nalny, dyrektor ds. handlu i marketingu) oraz kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych, specjali-
)ci i mistrzowie produkcji. Osoby zatrudnione na pozosta!ych stanowiskach tj. )lusarze, spa-
wacze czy tokarze otrzymuj  wynagrodzenie nieco ni'sze ni' przeci&tnie w sektorze (oko!o 
94-96% przeci&tnej p!acy na tych stanowiskach w ca!ym sektorze). 

Firmy analizowanego sektora posiadaj  jedynie podstawowe dokumenty dotycz ce po-
lityki personalnej. S  to systemy wynagrodze( (58,7%) i plany wynagrodze( (37,8%). 

Niespe!na po!owa podlaskich firm nale' cych do sektora producentów maszyn i urz -
dze( (41,3%) systematycznie przygl da si& tendencjom na rynku pracy. 

Podobna grupa firm (45,7%) deklaruje udzia! swoich pracowników w szkoleniach, któ-
rych g!ównym +ród!em finansowania s  )rodki w!asne przedsi&biorstwa (65%), rzadziej )rod-
ki unijne (13%). ,rednio w podlaskich przedsi&biorstwach sektora producentów maszyn 
i urz dze( w 2010 roku koszty szkole( stanowi  0,95% wszystkich kosztów rodzajowych, 
cho* w poszczególnych podsektorach warto)ci te znacz co si& ró'ni . Koszty szkole( maj  
najwi&kszy udzia! w kosztach rodzajowych przedsi&biorstw w podsektorze producentów ma-
szyn i urz dze( rolniczych. Przeci&tnie koszty te stanowi  a' 2,43% wszystkich kosztów ro-
dzajowych. 

Sposoby rekrutacji pracowników wykorzystywane w analizowanych firmach zale'  
przede wszystkim od kategorii stanowisk, na które poszukuje si& kandydatów. W przypadku 
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procesu rekrutacji pracowników na stanowiska kierownicze szczególnie wa'n  rol& odgrywa 
zaufanie pracodawcy co do osoby kandydata, st d najcz&stsz  form  pozyskiwania pracowni-
ków jest w tym przypadku rekrutacja wewn&trzna. W procesach rekrutacji na stanowiska nie-
robocze i robocze istotn  rol& odgrywa natomiast wspó!praca z Powiatowymi Urz&dami Pra-
cy, jak te' – w mniejszym stopniu – rekomendacje innych pracowników. 

Oczekiwania kierowane przez producentów maszyn i urz dze( pod adresem pracowni-
ków ubiegaj cych si& o prac&, niezale'nie od stanowiska, s  zasadniczo podobne. Podstawo-
wym wymogiem jest posiadanie odpowiedniego do)wiadczenia zawodowego na danym sta-
nowisku. Oczekiwanie posiadania do)wiadczenia zawodowego w równym stopniu dotyczy 
pracowników pe!ni cych wysokie funkcje zarz dcze (prezes zarz du, cz!onek zarz du, pe!-
nomocnik zarz du ds. jako)ci, dyrektor), pracowników zajmuj cych stanowiska mened'erskie 
)redniego szczebla (kierownicy produkcji, kierownicy dzia!ów nieprodukcyjnych), specjali-
stów (technologów, specjalistów ds. handlu), jak i wykwalifikowanych pracowników produk-
cyjnych. Wymóg ten traci na znaczeniu jedynie w przypadku pracowników prac prostych 
(w tym magazynierów), których stanowiska nie wymagaj  posiadania zaawansowanych kwa-
lifikacji. 

Drugim cz&sto zg!aszanym w procesie rekrutacji jest oczekiwanie posiadania odpo-
wiedniego wykszta!cenia, przy czym preferowany poziom tego wykszta!cenia ró'ni si& 
w zale'no)ci od planowanego do obsadzenia stanowiska. I tak w przypadku osób poszukiwa-
nych do pe!nienia funkcji zarz dczych i specjalistów oczekiwane jest wykszta!cenie wy'sze 
(ponadto w przypadku dyrektora ds. technicznych, dyrektora ds. produkcji, dyrektora ds. han-
dlu i marketingu, dyrektora finansowego, g!ównego ksi&gowego, technologów oczekuje si& 
cz&sto wykszta!cenia technicznego). Mniejsze wymagania (wykszta!cenie )rednie) zg!aszano 
po adresem kierowników produkcji, kierowników dzia!ów nieprodukcyjnych, specjalistów 
(handel, sprzeda', marketing) i pracowników biurowych. 

W przypadku wykwalifikowanych pracowników fizycznych niezb&dne jest natomiast 
posiadanie wykszta!cenia zawodowego lub technicznego kierunkowego. Wymóg ten – w po-
! czeniu z oczekiwaniem do)wiadczenia zawodowego – oznacza zatem, 'e pracodawcy na 
tego typu stanowiska poszukuj  pracowników o potwierdzonych ()wiadectwem uko(czenia 
szko!y zawodowej lub technikum, cho* niekoniecznie zdanym egzaminem zawodowym) 
kwalifikacjach. 

Z bada( przeprowadzonych na potrzeby raportu wynika tak'e, 'e przedsi&biorstwa ana-
lizowanego sektora narzekaj  na s!aby dost&p do pracowników podstawowych zawodów po-
szukiwanych przez firmy analizowanego sektora: tokarzy, frezerów, spawaczy, monterów, 
co wynika z niedostatecznego rozwoju szkolnictwa zawodowego, zbyt ma!ej liczby zaj&* 
praktycznych w szko!ach zawodowych i )rednich. Problemem jest tak'e s!aby dost&p do spe-
cjalistów, g!ównie in'ynierów, co jest efektem niskiego zainteresowania m!odzie'y kszta!ce-
niem technicznym na wszystkich szczeblach edukacji, a tak'e niskich umiej&tno)ci absolwen-
tów kierunków in'ynierskich w zakresie organizacji w!asnej pracy, czytania rysunków tech-
nicznych. 
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7.1.3.Wnioski dotycz"ce zewn!trznych uwarunkowa# rozwoju sektora i jego przysz o&ci 

W wyniku przeprowadzonych bada( otoczenia sektora okre)lono trzy podstawowe, nie-
zale'ne od siebie, scenariusze rozwoju otoczenia sektora w perspektywie najbli'szych 10 lat: 
pesymistyczny, optymistyczny i najbardziej prawdopodobny. 

W scenariuszu pesymistycznym najbardziej negatywnie mog  oddzia!ywa* na sektor 
takie trendy czynników jak: spadek stopnia dostosowania kwalifikacji mieszka(ców do po-
trzeb rynku pracy, zmniejszenie dost&pu firm z regionu do nowoczesnych technologii, wyni-
ków bada(, licencji, zmniejszenie poziomu rozwoju infrastruktury informacyjno-
telekomunikacyjnej (ICT) w regionie, pogorszenie si& koniunktury gospodarczej w kraju 
i regionie, wzrost poziomu kosztów pracy, spadek innowacyjno)ci i poziomu wydatków na 
badania i rozwój, coraz wi&ksze ryzyko kursowe, zmniejszenie sprawno)ci administracji pu-
blicznej, spadek ochrony w!asno)ci intelektualnej, wp!yw wykorzystania funduszy UE na 
rozwój województwa, niekorzystna polityka innowacyjna pa(stwa. 

W scenariuszu optymistycznym najwi&kszy pozytywny wp!yw dla sektora b&d  mia!y 
takie trendy czynników jak: wzrost dost&pno)ci komunikacyjnej województwa, wzrost dost&-
pu firm z regionu do nowoczesnych technologii, wyników bada(, licencji, korzystne zmiany 
popytu wywo!ane kryzysem )wiatowym, poprawa koniunktury gospodarczej w kraju i regio-
nie, wzrost skuteczno)ci pozyskiwania zewn&trznych )rodków finansowych z programów 
unijnych, wzrost sprawno)ci administracji publicznej. 

Scenariusz najbardziej prawdopodobny jest zbli'ony do scenariusza optymistycznego 
w wi&kszo)ci grup czynników, istotne rozbie'no)ci odnotowano w grupie czynników ekono-
micznych, co jest zrozumia!e ze wzgl&du na )wiatowy kryzys ekonomiczny i burzliwe oto-
czenie, niepewn  przysz!o)*. 

W najbardziej prawdopodobnym scenariuszu zmian otoczenia zajd  nast&puj ce zjawi-
ska: 
 z prawdopodobie(stwem 50% nast pi poprawa regionalnych zasobów kadrowych, 

w tym tych istotnych z punktu widzenia sektora: rós! b&dzie odsetek osób z wy'szym 
wykszta!ceniem, przyb&dzie wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników z wykszta!-
ceniem zawodowym i technicznym, b&dzie to mia!o umiarkowanie pozytywny wp!yw 
na sektor; aktualnie sektor charakteryzuje si& s!abym dost&pem do specjalistów w re-
gionie, g!ównie in'ynierów, co jest efektem niskiego zainteresowania m!odzie'y kszta!-
ceniem technicznym na wszystkich szczeblach edukacji; aktualnie oceniono tak'e jako 
niskie umiej&tno)ci absolwentów kierunków in'ynierskich w zakresie organizacji w!a-
snej pracy, czytania rysunków technicznych. 

 wzro)nie lub pozostanie na dotychczasowym poziomie (prawdopodobie(stwo suma-
ryczne 80%) ogólna skala migracji poza region, b&dzie to mia!o umiarkowanie nega-
tywny wp!yw na sektor; prawdopodobnie utrzyma si& cz&)ciowy odp!yw najbardziej 
zdolnej m!odzie'y i absolwentów, w tym z wykszta!ceniem technicznym, poza region, 

 z prawdopodobie(stwem 50% wzro)nie stopie( dostosowania kwalifikacji mieszka(-
ców do potrzeb rynku pracy, b&dzie to mia!o istotny wp!yw na sektor; czynnik ten jest 
bardzo wa'ny, ewentualny spadek stopnia dostosowania kwalifikacji mieszka(ców do 
potrzeb rynku pracy mo'e mie* negatywne skutki dla sektora, 

 poprawie ulegn  uwarunkowania technologiczne funkcjonowania przedsi&biorstw w 
regionie, z prawdopodobie(stwem 50% nast pi wzrost dost&pu do nowoczesnych tech-
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nologii, wyników bada(, licencji (zapewne poprzez sieci wspó!pracy i dost&p do baz 
danych, zakup licencji), jest to najwa'niejszy czynnik rozwoju sektora w scenariuszu 
najbardziej prawdopodobnym, 

 wzro)nie dost&pno)* komunikacyjna województwa (zak!ada si& budow& lotniska regio-
nalnego, przebudow& dróg i kolei), 

 z bardzo wysokim prawdopodobie(stwem wzro)nie dost&pno)* ICT w regionie oraz 
terenów inwestycyjnych (aktualnie trwaj  prace nad realizacj  budowy szerokopasmo-
wych sieci na Podlasiu i przygotowanie licznych terenów inwestycyjnych z dobrym do-
st&pem do infrastruktury), 

 z prawdopodobie(stwem 80% nast pi ogólny wzrost poziomu rozwoju przemys!u bazu-
j cego na zaawansowanych technologiach, a tempo zmian technologicznych przyspie-
szy z prawdopodobie(stwem 50%, 

 z prawdopodobie(stwem 60% poprawie ulegnie koniunktura gospodarcza w kraju i re-
gionie, 

 wzro)nie si!a nabywcza ludno)ci oraz gospodarstw rolnych, 
 z prawdopodobie(stwem 60% )wiatowy kryzys ekonomiczny spowoduje negatywne 

zmiany w popycie, jest to zwi zane nie tylko ze zmianami w samym sektorze, ale wy-
nika z silnego uzale'nienie bran'y maszynowej od koniunktury innych sektorów, np. 
sektor budowlany, sektor motoryzacyjny (produkcja akcesoriów samochodowych), 

 wzrosn  koszty pracy, b&dzie to mia!o istotny negatywny wp!yw na sektor, 
 dost&pno)* kredytów pozostanie na dotychczasowym poziomie, zjawisko b&dzie mia!o 

umiarkowanie negatywny wp!yw na sektor, 
 poziom innowacyjno)ci w regionie i poziom wydatków na badania i rozwój nie ulegn  

istotnym zmianom, pozostaj c destymulant  rozwoju sektora w regionie, 
 post&puj ca deindustrializacja gospodarki b&dzie mia!a negatywny wp!yw na rozwój 

sektora, 
 wzro)nie ryzyko kursowe, zjawisko b&dzie mia!o bardzo du'y wp!yw na sektor (obec-

nie niski kurs z!otego w stosunku do walut obcych (Euro, USD, GBP), powoduje wzra-
staj c  rentowno)* przedsi&biorstw eksportuj cych, zjawisko to jednak mo'e si& w ka'-
dej chwili odwróci*), 

 nast pi  niekorzystne zmiany warunków eksportowania (du'e uzale'nienie od sytuacji 
gospodarczej krajów docelowych), g!ównie ze wzgl&du na kryzys ekonomiczny, nie b&-
dzie to jednak mia!o kluczowego znaczenia dla rozwoju sektora, 

 poprawi si& dost&p do rynków wschodnich, 
 wzro)nie specjalizacja rolnictwa, 
 zwi&kszy si& skuteczno)* pozyskiwania zewn&trznych )rodków finansowych z progra-

mów unijnych, dost&pno)* )rodków finansowych z programów unijnych (dop!aty rolne 
i funkcjonowanie programów wspieraj cych m. in. sektor rolny – aktualnie program 
PROW, programy unijne ukierunkowane na dofinansowanie dzia!alno)ci innowacyjnej 
przedsi&biorstw innych sektorów); jak wykaza!y badania i obserwacje paradoksalnie 
du'y udzia! dotacji unijnych w wydatkach inwestycyjnych powoduje przekierowanie 
popytu od rodzimych producentów do producentów znanych mi&dzynarodowych przed-
si&biorstw, 
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 zajdzie szereg pozytywnych zmian w obszarze polityczno-administracyjnym, które b&d  
mia!y istotny wp!yw na rozwój sektora: polityka innowacyjna kraju b&dzie bardziej 
efektywna, nast pi poprawa wsparcia rozwoju regionów Polski Wschodniej, wzro)nie 
wp!yw wykorzystania funduszy UE na rozwój województwa, 

 jednocze)nie spadnie sprawno)* administracji publicznej i jako)* stanowionego prawa. 
 
 Na bazie najbardziej prawdopodobnego scenariusza zmian otoczenia oraz w wyniku 
przeprowadzonych bada( ankietowych sformu!owano szereg zjawisk odnosz cych si& do 
przysz!o)ci sektora: 
 sezonowo)* produkcji, dotycz ca zw!aszcza produkcji jachtów, maszyn rolniczych i 

komunalnych b&dzie odgrywa* coraz mniejsz  rol& w sektorze, 
 silna konkurencja z Chin stanowi aktualnie i b&dzie w przysz!o)ci zagro'eniem w sekto-

rze producentów pozosta!ych maszyn i urz dze(, gdy' ta(sze i ni'szej jako)ci wypiera-
j  produkty rodzime, 

 stale b&d  wzrasta* oczekiwania klientów w zakresie jako)ci i fachowo)ci, estetyki wy-
konania oraz us!ug posprzeda'owych, sieci dystrybucji i serwisu, 

 wybrane du'e przedsi&biorstwa z sektora b&d  coraz bardziej innowacyjne inwestuj c 
relatywnie du'e )rodki w B+R, jest o tyle istotne, 'e zgodnie z wynikami bada( jest to 
jeden z g!ównych czynników konkurowania w analizowanym sektorze, 

 poziom innowacyjno)ci w sektorze maszyn i urz dze( w województwie podlaskim na 
tle innych regionów kraju jest niski, ale b&dzie wzrasta!, 

 wzro)nie dost&p do pracowników podstawowych zawodów poszukiwanych przez firmy 
analizowanego sektora oraz do specjalistów, poziom ten b&dzie jednak niezadowalaj -
cy, 

 przedsi&biorstwa planuj  nowe inwestycje w przysz!ym roku: najwi&ksze inwestycje 
planowane s  w sektorze producentów maszyn i urz dze( rolniczych, (33,3% badanych 
podmiotów deklaruje w 2012 roku nak!ady na inwestycje na poziomie powy'ej 10% 
swoich przychodów), a kolejna grupa 33,3%, na poziomie od 5 do 10%, 

 nieco ni'sze nak!ady deklaruj  przedsi&biorstwa produkuj ce pozosta!e maszyny i urz -
dzenia, inwestycje na poziomie powy'ej 10% przychodów deklaruje jedynie 6,5% ogó-
!u badanych, a w zakresie inwestycji od 5 do 10% 12,9% ogó!u badanych, 

 najgorsza sytuacja pod wzgl&dem planowanych inwestycji jest w sektorze producentów 
!odzi i statków, tutaj plany inwestycyjne dotycz  przedzia!u od 2 do 5% i deklaruje je 
jedynie 33,3% ogó!u badanych, wynika to jednak z posiadanego w du'ej mierze niewy-
korzystanego potencja!u maszynowego, 

 w podsektorze maszyn rolniczych wzro)nie poziom rentowno)ci w roku 2012 (wzrost 
zadeklarowa!o 62,5% a spadek – 37,5% badanych, w roku 2015 odpowiednio: 50% 
i 25%), 

 w podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu rentowno)ci w roku 2012 zadekla-
rowa!o ponad 60% a spadek ok. 12% badanych, w roku 2015 odpowiednio: ponad 50% 
i 3%. 

 w podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu rentowno)ci w roku 2012 zadeklarowa!o 
ponad 67% a w roku 2015 ok. 50% badanych, nie oszacowano spadków rentowno)ci 
w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze, 
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 w podsektorze maszyn rolniczych wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku krajo-
wym, w roku 2012 zadeklarowa!o 62,5% a spadek –25% badanych, w roku 2015 odpo-
wiednio: 75% i 0%; 

 w podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku krajo-
wym, w roku 2012 zadeklarowa!o ok 40% a spadek ok. 15% badanych, w roku 2015 
odpowiednio: ok. 60% i 3%. 

 w podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku krajowym, 
w roku 2012 zadeklarowa!o ponad 67% a w roku 2015 – 50% badanych, nie oszacowa-
no spadków w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 

 w podsektorze maszyn rolniczych wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku zagra-
nicznym, w roku 2012 zadeklarowa!o 75% badanych, w roku 2015 – 62,5%, nie osza-
cowano spadków w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze. 

 w podsektorze maszyn i urz dze( wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku zagra-
nicznym, w roku 2012 zadeklarowa!o ok 20% a spadek ok. 15% badanych, w roku 2015 
odpowiednio: ok. 24% i 0%. 

 w podsektorze !odzi i statków wzrost poziomu dynamiki sprzeda'y na rynku zagranicz-
nym, w roku 2012 zadeklarowa!o ponad 50% badanych, nie oszacowano spadków 
w najbli'szej przysz!o)ci w tym podsektorze, 

 nie nast pi  istotne zmiany w strukturze zatrudnienia w sektorze w przysz!o)ci, udzia! 
procentowy stanowisk bezpo)rednio produkcyjnych w strukturze zatrudnienia nie-
znacznie spadnie na rzecz stanowisk nieprodukcyjnych, w tym specjalistycznych, 

 nast pi wzrost znaczenia dla pracodawców pracowników posiadaj cych dwie specjal-
no)ci, 

 stale poszukiwani na rynku pracy b&d : Specjali)ci (np. ds. marketingu, handlu), kon-
struktorzy, technolodzy, przedstawiciele handlowi, mechanicy, tokarze, frezerzy, )lusa-
rze, spawacze, 

 w podsektorze produkcji maszyn i urz dze( rolniczych, planowane jest zatrudnienie 
kilkuset osób w roku 2012 i osi gni&cie poziomu zatrudnienia ok. 5 tys. osób ju' w roku 
2012, dynamika w latach 2012-2015 utrzyma si& na poziomie 8-9%; prognozy zatrud-
nienia w podsektorze s  uprawdopodobnione trzema +ród!ami: wynikaj  z trendu wzro-
stu zatrudnienia, deklaracji zatrudnienia nowych pracowników i dynamiki sprzeda'y, 

 w podsektorze produkcji pojazdów samochodowych, wska+niki dynamiki zatrudnienia 
b&d  si& kszta!towa* prawdopodobnie na poziomie 3-4%, 

 prognozy zatrudnienia w podsektorze pozosta!ego sprz&tu transportowego, który jest 
kszta!towany przez producentów !odzi i statków charakteryzuj  si& du'  dynamik , do 
roku 2012,nast&pnie prawdopodobny jest niewielki trend rosn cy (2% rocznie). 

 

7.2.  Rekomendacje 

7.2.1.Rekomendacje skierowane do instytucji dzia aj"cych na rzecz rynku pracy 

1. Wspó!praca z uczelniami wy'szymi i placówkami o)wiatowymi w celu poprawy wize-
runku in'yniera i absolwenta szko!y zawodowej. 
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2. Wspieranie organizacji (dofinansowanie, kojarzenie partnerów) systemu sta'y i praktyk 
uczniów i studentów na wszystkich szczeblach edukacji technicznej. 

3. Lobbowanie na rzecz zmian w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy dotycz cych zasad organizacji sta'y i praktyk. 

4. Wspieranie dzia!a( maj cych na celu nawi zywanie wspó!pracy pomi&dzy instytucjami 
o)wiatowymi a przedsi&biorstwami sektora producentów maszyn i urz dze(. 

5. Udzia! przedstawicieli instytucji rynku pracy we wdra'aniu programów edukacyjnych za-
wieraj cych komponent praktyczny na poszczególnych poziomach kszta!cenia: zawodo-
wym, )rednim, wy'szym (w zale'no)ci od potrzeb inwestora). 

6. Promocja elastycznych form zatrudnienia w)ród przedsi&biorstw z sektora (sezonowo)* 
produkcji wywo!uje problemy z utrzymaniem sta!ej liczby pracowników w ci gu roku). 

7. Wspieranie dzia!a( kreuj cych wizerunek firm z sektora jako atrakcyjnego pracodawcy 
– organizacja rankingu. 

8. Zaplanowanie i realizacja bada( w)ród pracowników zatrudnionych w kluczowych sekto-
rach gospodarki województwa podlaskiego w zakresie ich oczekiwa( wobec pracodawców 
i planowanej )cie'ki w!asnej kariery zawodowej. 

9. Dzia!ania kreuj ce nowoczesny wizerunek Urz&dów Pracy w)ród pracodawców jako insty-
tucji otwartej i pomagaj cej podmiotom gospodarczym i b&d cej +ród!em wiedzy o rynku 
pracy (obecnie pracodawcy cz&sto uto'samiaj  instytucje rynku pracy z instytucjami o cha-
rakterze kontrolnym i w zwi zku z tym nie zawsze chc  wspó!pracowa*). 

7.2.2.Rekomendacje skierowane do instytucji o&wiatowych i uczelni wy%szych 

1. Opracowanie oferty systemu szkole( podnosz cych kwalifikacje osób zatrudnionych w 
sektorze producentów maszyn i urz dze(, w tym szkole( mened'erskich skierowanych 
do in'ynierów oraz umo'liwiaj cych zdobycie niezb&dnych umiej&tno)ci na pozosta-
!ych stanowiskach np.: czytanie rysunków technicznych. 

2. Dzia!ania zmierzaj ce do poprawy wizerunku in'yniera i absolwenta szko!y zawodowej 
– wykorzystanie w tym celu nowoczesnych mediów i niekonwencjonalnych sposobów 
dotarcia do adresatów tych dzia!a(: zarówno do kandydatów, jak i ich rodziców. 

3. Promocja szkó! o profilu technicznym zarówno w)ród kandydatów, jak równie' ich 
rodziców. 

4. Pozyskiwanie )rodków z programów unijnych na zwi&kszenie innowacyjno)ci wyposa-
'enia warsztatów w szko!ach zawodowych. 

5. Anga'owanie reprezentantów firm sektora producentów maszyn i urz dze( do opraco-
wywania programów studiów kierunków technicznych. 

6. Zapraszanie prezesów/dyrektorów wiod cych firm analizowanego sektora do wyg!asza-
nia prelekcji i wyk!adów na temat mo'liwo)ci planowania kariery zawodowej w bran'y 
producentów maszyn i urz dze(. 

7.2.3. Rekomendacje skierowane do potencjalnych i aktualnych pracowników 

1. Podnoszenie w!asnych kompetencji mened'erskich przez in'ynierów zatrudnionych w 
analizowanym sektorze (szkolenia z zarz dzania, mened'erskie studia podyplomowe). 
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2. Podnoszenie kompetencji j&zykowych przez specjalistów ds. marketingu i handlu (klu-
czowe firmy sektora eksportuj  swoje produkty, w zwi zku z tym bieg!a znajomo)* j&-
zyków obcych stanowi jedn  z najbardziej kluczowych umiej&tno)ci po' danych przez 
pracodawców tej bran'y). 

3. Podnoszenie swoich umiej&tno)ci w zakresie czytania rysunku technicznego bez wzgl&-
du na zajmowane obecnie stanowisko w firmach analizowanego sektora, jak te' w sytu-
acji planowania w!asnej kariery w bran'y producentów maszyn i urz dze(. 

4. D 'enie do zdobywania do)wiadczenia praktycznego na wszystkich szczeblach eduka-
cji (udzia! w sta'ach, praktykach, wizytach studyjnych zarówno podczas edukacji na 
poziomie ponadgimnazjalnym, jak te' wy'szym). 

5. D 'enie do zdobywania konkretnego zawodu ju' na etapie szko!y ponadgimnazjalnej, a 
nast&pnie podejmowanie decyzji o wyborze kierunku studiów. 

7.4.4. Rekomendacje skierowane do podmiotów sektora producentów maszyn i urz"dze# 

1. Silniejsza i pe!niejsza wspó!praca ze )rodowiskiem akademickim i szkolnictwem zawo-
dowym: wyg!aszanie go)cinnych wyk!adów na uczelniach, uczestnictwo w spotkaniach 
z m!odzie'  szkó! )rednich i zawodowych, wspó!praca z ko!ami naukowymi i kó!kami 
zainteresowa(, wspó!organizowanie konkursów na prace dyplomowe, organizacja prak-
tyk. Kolejne dzia!ania wpisuj ce si& do rekomednacji to: ustanowienie nagród na inno-
wacyjne pomys!y i projekty dla uczniów szkó! )rednich i studentów, wspó!organizowa-
nie konkursów na najlepsze prace i projekty z zakresu produkcji maszyn i urz dze(, 
a tak'e fundowanie stypendiów potencjalnym pracownikom na podstawie )redniej z 
okresu studiów. 

2. Organizowanie wizyt studyjnych dla kluczowych pracowników we wiod cych firmach 
producentów maszyn i urz dze( w Europie Zachodniej i krajach skandynawskich. 

3. Wyznaczenie pracowników do kontaktu ze strategicznymi szko!ami )rednimi i wydzia-
!ami uczelni w Bia!ymstoku i innych miastach. 

4. Lobbowanie na rzecz zmiany przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wy'szego 
przez organizacje bran'owe, tak by w Senatach/komórkach opiniodawczych uczel-
ni/kuratoriach o)wiaty zasiadali przedstawiciele przemys!u, co jest stosowan  praktyk  
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. 

5. Wprowadzenie przedstawicieli sektora do komitetu monitoruj cego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowania. 

6. Ubieganie si& o dofinansowanie z programów unijnych, m. in. z PO Innowacyjna Go-
spodarka oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, 
a tak'e z programów operacyjnych, które zostan  przygotowane w nowej perspektywie 
finansowania. 

7. Podnoszenie stopnia informatyzacji przedsi&biorstw poprzez wprowadzanie zintegro-
wanych systemów informatycznych obejmuj cych ca!e modu!y, ! cznie z zasobami 
ludzkimi. 

8. Wprowadzanie systemów zarz dzania jako)ci , w tym m.in. lean management, six sigma. 
9. Dalsza dywersyfikacja produkcji w zakresie asortymentu i rynków zbytu. 
10. Integracja firm, uczelni i szkó! )rednich m. in w oparciu o struktury klastrowe. 
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11. Organizacja spotka( bran'owych umo'liwiaj cych wzajemne poznanie si& firm tworz -
cych sektor. 

12. Tworzenie w!asnych lub we wspó!pracy z innymi podmiotami prywatnymi lub publicz-
nymi laboratoriów badawczych i akredytacyjnych np. firma AC, Plum, Pronar 

13. Uelastycznienie umów o prac& z pracownikami w sytuacji obni'enia si& popytu. 
14. Tworzenie systemów rozwoju kadry mened'erskiej w )rednich i du'ych przedsi&bior-

stwach. Wi&ksze zwrócenie uwagi na kapita! ludzki i intelektualny przedsi&biorstwa. 
15. Budowanie silnej kultury organizacyjnej wspieraj cej innowacyjno)* i zaanga'owanie 

obu stron – pracownika i pracodawcy – we wzajemn  wspó!prac& (przyk!adem mo'e 
by* sytuacja kryzysu gospodarczego, gdzie pracownicy godz  si& na prac& w niepe!nym 
wymiarze czasu). Rozbudowanie pakietów socjalnych dla kluczowych pracowników, 
np. konstruktor, technolog, dyrektor, kierownik produkcji i inni specjali)ci, kadra me-
ned'erska. 

16. Obserwowanie i analizowanie poczyna( konkurencji, w tym przejmowanych zak!adów 
produkcyjnych i logistycznych, a tak'e przedsi&biorstw produkuj cych surowiec. Doty-
czy to ju' obecnych przedsi&biorstw zagranicznych, jak równie' nowych wchodz cych 
na rynek, szczególnie z takich krajów jak Chiny czy Indie. 

17. Organizowanie wspólnych wyjazdów na targi bran'owe do krajów na ca!ym )wiecie, 
wykorzystuj c w tym celu )rodki z funduszy unijnych na dofinansowanie tego typu ini-
cjatyw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (w ramach inicjatyw klastrowych). 

18. Wykorzystanie szans zwi zanych z budow  parku naukowego i specjalnej strefy eko-
nomicznej w Bia!ymstoku, Suwa!kach i innych miastach. 

19. Wspó!praca z biurami transferu technologii i brokerami wiedzy (brokerami technolo-
gii). 

20. Analizowanie dobrych praktyk w innych przedsi&biorstwach z regionu, kraju oraz ze 
)wiata. 

21. Wzrost wspó!pracy z ma!ymi podmiotami – podzlecanie produkcji. 
22. Budowanie swego miejsca w przestrzeni internetowej w zakresie mediów spo!ecznych, 

np. facebook w zwi zku z post&puj c  wirtualizacj  'ycia spo!ecznego. 

7.2.5.Rekomendacje skierowane do w adz samorz"dowych 

1. Lobbowane na rzecz dzia!a( zwi zanych z popraw  dost&pno)ci komunikacyjnej woje-
wództwa podlaskiego. 

2. Podejmowanie dzia!a( na rzecz poprawy wizerunku inwestycyjnego województwa pod-
laskiego i szerszej promocji przedsi&biorstw analizowanego sektora. 

3. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym, 
w tym: 

 zwi&kszanie nak!adów na szkolnictwo zawodowe, 
 anga'owanie najwi&kszych firm sektora do realizacji wspólnych inicjatyw edukacyj-

nych w zakresie szkolnictwa zawodowego – pozyskiwanie sponsorów do wyposa'ania 
warsztatów, pracowni uczniowskich, organizacja systemu praktyk w przedsi&bior-
stwach, 
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 promowanie nowego modelu )cie'ki edukacji: technikum - praca - studia, model ten 
zak!ada, 'e po zako(czonej edukacji ponadgimnazjalnej absolwenci staraj  si& znale+* 
zatrudnienie, a dopiero do)wiadczenia zawodowe i ocena mo'liwo)ci rozwoju w ra-
mach danego zawodu skutkuj  dalszymi wyborami edukacyjnymi,184 

 zmiana )wiadomo)ci spo!ecznej/zmiana wizerunku osoby z wykszta!ceniem zawodo-
wym poprzez kampanie spo!eczne promuj ce szkolnictwo zawodowe. Promocja szkol-
nictwa zawodowego musi by* jednak po! czona z kampani  wizerunkow  zmieniaj c  
wyobra'enia o absolwentach szkó! zawodowych i wykonywanych przez nich zawo-
dach,185 

4. Zwi&kszenie liczby instrumentów maj cych na celu wspieranie innowacyjno)ci przed-
si&biorstw analizowanego sektora (tworzenie zach&t dla przedsi&biorstw sektora doty-
cz cych rozwoju wspó!pracy z uczelniami wy'szymi, stosowanie systemu ulg w podat-
kach dla podmiotów tworz cych nowe miejsca pracy w regionie itd.), 

5. Rozwój form wspó!pracy firm analizowanego sektora poprzez organizacj& spotka( 
bran'owych, motywowanie do tworzenia zrzesze( i klastrów, 

6. Promocja kierunków technicznych w)ród absolwentów szkó! )rednich i opracowanie 
metod zapobiegania emigracji in'ynierów do innych regionów i za granic& 

7. Podj&cie dzia!a( zwi zanych z bardziej równomiern  alokacj  )rodków finansowych 
w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 na dzia!ania zwi zane z dofinansowa-
niem dzia!alno)ci innowacyjnej przedsi&biorstw analizowanego sektora i bran' koope-
ruj cych. 

 
  

                                                 
184 Por. Analiza losów absolwentów szkó  wy$szych wybranych kierunków, którzy uko&czyli nauk" w roku aka-

demickim 2008/2009, Wojewódzki Urz d Pracy w Bia!ymstoku, Bia!ystok 2011, s. 173-174.  
185 Tam'e.  
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Za !czniki 

Za !cznik 1 Formularze wykorzystane podczas wywiadu zogniskowanego 

Analizy wewn"trzne uwarunkowa# rozwoju sektora maszynowego  
w województwie podlaskim 

Metoda 5 si  Portera 
Czynniki Ocena 1-5 

1 – bardzo ma-
 a/y 
2 – ma a/y 
3 –$redni/a 
4 – du%a/y 
5 – bardzo du%y 

Wa%no$& 1-5 
1 – bardzo ma a 
2 – ma a 
3 – $rednia 
4 – du%a 
5 – bardzo du%a  

Si a przetargowa dostawców   
1. Stopie  koncentracji sektora dostawcy (liczba i wielko!" dostaw-

ców) 
  

2. Pozycja monopolistyczna dostawcy 
 
 

  

3. Udzia# dostawcy w tworzeniu kosztów w moim przedsi$biorstwie    
4. %atwo!" i koszt zmiany dostawcy   
5. Mo&liwo!" przej$cia przez dostawc$ roli producenta    
6. Uzale&nienie od jako!ci oferowanych przez dostawców surowców i 

pó#fabrykatów 
  

7. Niepowtarzalno!" oferty produktowej dostawcy   
8. Ostro!" walki konkurencyjnej w sektorze dostawców   
9. Mo&liwo!" negocjowania korzystnych warunków wspó#pracy 

(m.in. p#atno!ci) 
  

10. Koszty transportu surowców, pó#produktów    
11. Inne (jakie ??) 

 

  

12. Inne (jakie ??)   

Si a przetargowa nabywców   
1. Stopie  koncentracji sektora nabywcy (liczba i wielko!" nabyw-

ców) 
  

2. Pozycja monopolistyczna nabywcy   
3. Udzia# nabywców w warto!ci sprzeda&y w mojej firmie   
4. %atwo!" i koszt zmiany nabywcy /klienta   
5. Mo&liwo!" integracji pionowej – mo&liwo!" podj$cia przez na-

bywc$ produkcji wyrobu finalnego 
  

6. Ostro!" walki konkurencyjnej w sektorze nabywców   
7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej (np.: o cenach, dost$pno!ci 

produktów) 
  

8. Liczba konkurentów w sektorze nabywców   
9. Inne (jakie ??)……………………………………   
10. Inne (jakie ??)…………………………………….   
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Czynniki Ocena 1-5 
1 – bardzo ma-
 a/y 
2 – ma a/y 
3 –$redni/a 
4 – du%a/y 
5 – bardzo du&y 

Wa%no$& 1-5 
1 – bardzo ma a 
2 – ma a 
3 – $rednia 
4 – du%a 
5 – bardzo du&a 

Gro'ba pojawienia si" nowych producentów i substytutów   
1. Wielko!" sektora   
2. Przysz#a wielko!" sektora   
3. Obecna rentowno!" sektora   
4. Przysz#a rentowno!" sektora   
5. Dynamika sprzeda&y w sektorze   
6. Korzy!ci skali dzia#ania   
7. Wielko$& barier wej$cia   

Wielko!" produkcji   
Zaawansowanie technologiczne   
Dost$p do kana#ów dystrybucji   
Wysokie nak#ady inwestycyjne   
Do!wiadczenie w bran&y   
Bariery formalno-prawne   
Bariery celne   
Dost$p do wykwalifikowanej kadry   

8. Dost$p do licencji i patentów   
9. Wysoko!" barier wyj!cia   
10. Mo&liwo!ci represji   
11. Inne (jakie ??)   
12. Inne (jakie ??)   
Nat"%enie konkurencji w sektorze   

1. Udzia# w rynku   
2. Koszty pracy   
3. Rentowno!"   
4. Wydajno!" pracy   
5. Innowacyjno!"   
6. Wydatki na sfer$ badawczo-rozwojow'   
7. Wspó#praca z jednostkami badawczymi (uczelniami, instytucjami)   
8. Poziom technologii   
9. Dost$p do rynków zbytu   
10. Dzia#ania promocyjne   
11. Znajomo!" bran&y   
12. Do!wiadczenie   
13. Wyprofilowana oferta rynkowa   
14. Poziom cen   
15. Metody zarz'dzania firm'   
16. Unijne *ród#a finansowania   
17. Inne (jakie ??)   
18. Inne (jakie ??)   
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Punktowa metoda oceny atrakcyjno$ci sektora 

 

Czynnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ocena 
Przewidywana 
stopa zwrotu 

< 2% 2-8% >8%  

Wielko!" rynku  niewielki istotny du&y  

Przewidywany 
wzrost rynku 

niewielki znaczny intensywny  

Udzia#y liderów 
w rynku 

>60% 60-30% <30%  

Zmienno!"  
technologii 

cz$ste zmiany cykl 5 lat cykl >5 lat  

Ryzyko substytucji wysokie !rednie niskie  

Intensywno!"  
konkurencji 

wysoka !rednia niska  

Stopie  koncentra-
cji sektora 

wysoki !redni niski  

Bariery wej!cia s#abe !rednie mocne  

Poziom cen wojna cenowa wysoka elastyczno!" 
du&y margines  

swobody 
 

Mar&a zysku niska !rednia wysoka  

+ród#a warto!ci 
dodanej 

typowe know-how wyj'tkowe atuty  

Pewno!"  
zaopatrzenia 

niepewne stabilne pewne  

Sezonowo!"  
sprzeda&y 

wysoka !rednia niska  

Szanse opanowania 
nowych  
umiej$tno!ci 

ma#e mo&liwe du&e  

Wymagania  
kapita#owe 

wysokie !rednie niskie  

Inne (jakie ??)     

Inne (jakie ??)     

Inne (jakie ??)     

Inne (jakie ??)     
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Metoda scenariuszowa 

SFERA Trend 

Si a wp ywu 
Prawdopo- 
dobie#stwo 

(od +5 do – 5)  (od 0 do 1) 

Ocena Ocena  

CZYNNIKI SPO(ECZNE $rednia 

Poziom wykszta#cenia ludno!ci (odsetek osób z wy&szym 
wykszta#ceniem) 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Poziom bezrobocia  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Stopie  dostosowania kwalifikacji mieszka ców  
do potrzeb rynku pracy 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Przedsi$biorczo!" mieszka ców  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Skala korupcji  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$p do wysokiej klasy specjalistów 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$p do pracowników o wykszta#ceniu zawodowym i 
technicznych 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Atrakcyjno!" wizerunku województwa 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE 
I INFRASTRUKTURALNE 

$rednia 
  

Poziom rozwoju przemys#u bazuj'cego na zaawansowa-
nych technologiach  

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

 



Wojewódzki Urz'd Pracy w Bia#ymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

 
KLUCZOWE SEKTORY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

– SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ(DZE) 

199 

Dost$p do nowoczesnych technologii  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$p do najnowszych wyników bada , licencji 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Innowacyjno!" przedsi$biorstw 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$p do laboratoriów naukowych 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Dost$pno!" komunikacyjna województwa  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Poziom rozwoju infrastruktury informacyjno-
telekomunikacyjnej (ICT) 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$pno!" terenów inwestycyjnych  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

CZYNNIKI EKONOMICZNE $rednia 

Zmiany popytu wywo#anie kryzysem !wiatowym 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Zmiany warunków eksportowania (uzale&nienie od sytua-
cji gospodarczej krajów docelowych) 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Ryzyko kursowe 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Rozproszenie sektora 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Poziom wydatków na badania i rozwój  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 
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Poziom kosztów pracy 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Skuteczno!" pozyskiwania zewn$trznych !rodków finan-
sowych z programów unijnych 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Dost$p do kredytów 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Aktywno!" wspó#pracy biznes – administracja – nauka 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Specjalizacja rolnictwa  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Poziom inwestycji zagranicznych  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Potencja# kapita#owy regionalnych przedsi$biorstw 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Aktywno!" jednostek samorz'du terytorialnego wobec 
inwestorów zewn$trznych 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Marginalizacja przemys#u krajowego i zast$powanie go 
importem 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Zainteresowanie sektorem inwestorów zagranicznych  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Si#a nabywcza ludno!ci 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Aktywno!" marketingowa województwa  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Blisko!" granicy wschodniej 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Uzale&nienie od koniunktury gospodarczej w innych sek-
torach 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Si#a nabywcza gospodarstw rolnych 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 
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Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

CZYNNIKI POLITYCZNE $rednia 

Poziom wspó#pracy transgranicznej  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Skuteczno!" polityki innowacyjnej regionu  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Aktywno!" regionalnych liderów politycznych 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Skuteczno!" polityki rz'du dotycz'ca wsparcia rozwoju 
regionów Polski Wschodniej 

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Wp#yw polityki UE na rozwój województwa  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Inne (jakie?) 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

CZYNNIKI PRAWNO-ADMINISTRACYJNE $rednia 
  

Sprawno!" administracji publicznej  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Jako!" us#ug publicznych  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Stopie  informatyzacji administracji w regionie  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 
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Aktywno!" w#adz samorz'dowych w tworzeniu inicjatyw 
wspieraj'cych rozwój przedsi$biorczo!ci  

Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Ochrona w#asno!ci intelektualnej 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

CZYNNIKI EKOLOGICZNE $rednia 

Stan czysto!ci !rodowiska 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Aktywno!" organizacji ekologicznych  
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

System przeciwdzia#ania zagro&eniom ekologicznym 
Wzrost 

Stagnacja 
Regres 

Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

POZOSTA(E CZYNNIKI $rednia 
 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 

Inne (jakie?)  

Wzrost 

Stagnacja 

Regres 
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Za !cznik 2. Scenariusz wywiadu zogniskowanego (FGI) 

 
Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z ekspertami z zakresu sektora 

maszynowego w województwie podlaskim 

 

Cel badania FGI: przeprowadzenie diagnozy i okre lenie perspektyw rozwoju sektora pro-

ducentów maszyn i urz!dze", w tym maszyn rolniczych, a tak#e sformu$owanie wytycz-

nych niezb%dnych do umacniania konkurencyjno ci tego sektora w województwie podla-

skim z uwzgl%dnieniem perspektywy zatrudnienia. 

 

Wst"p – 15 minut 

 Przedstawienie si$ prowadz'cego wywiad, krótkie wyja!nienie celu spotkania i jego roli 
w ramach ca#ego przedsi$wzi$cia badawczego. Omówienie g#ównych za#o&e  projektu, 
w ramach którego realizowane s' badania. 

 Prezentacja zasad uczestnictwa w spotkaniu, informacja o nagrywaniu, zapewnienie 
o poufno!ci przekazywanych informacji. 

 Informacja o sposobie wykorzystania wyników oraz o mo&liwo!ci wgl'du w raport. 
 Pro!ba o krótkie przedstawienie si$ uczestników badania. 

 

Zewn"trzne uwarunkowania rozwoju sektora maszynowego w Polsce i w województwie 

podlaskim (45 min) 

 Jak oceniacie Pa stwo kondycj$ sektora producentów maszyn i urz'dze  na !wiecie 
i w Europie? Jak mo&na oceni" poziom rozwoju tego sektora na tle innych bran& gospo-
darki? 

 Jak' rol$ odgrywa przemys# producentów maszyn i urz'dze  w gospodarce Polski, 
a jak' w gospodarce województwa podlaskiego? 

 Czy sektor producentów maszyn i urz'dze  w województwie podlaskim mo&na okre!li" 
jako innowacyjny? Jakiego typu innowacje s' najcz$!ciej wdra&ane: produktowe, pro-
cesowe czy marketingowe? 

 Jakie segmenty sektora producentów maszyn i urz'dze  mo&na wyodr$bni" w gospo-
darce województwa podlaskiego? Które z nich rozwijaj' si$ najpr$&niej? A które naj-
s#abiej? 

 Jakie czynniki stymuluj' rozwój sektora producentów maszyn i urz'dze  w wojewódz-
twie podlaskim? (pomocniczo dla moderatora: prosi  o ocen! w tym zakresie czynników 

z zakresu ekonomii, technologii, spo"ecze#stwa, prawa, $rodowiska mi!dzynarodowego, 

$rodowiska przyrodniczego itd. zarówno poda%owych, jak i popytowych). 

 Jakie czynniki hamuj' rozwój sektora producentów maszyn i urz'dze  w województwie 
podlaskim? (pomocniczo dla moderatora: prosi  o ocen! w tym zakresie czynników z 

zakresu ekonomii, technologii, spo"ecze#stwa, prawa, $rodowiska mi!dzynarodowego, 

$rodowiska przyrodniczego itd. zarówno poda%owych, jak i popytowych). 
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 Jak Pa stwo oceniaj' dost$pno!" do specjalistów w sektorze producentów maszyn 
i urz'dze  w województwie podlaskim (jakich specjalistów potrzebuje ten sektor w wo-
jewództwie podlaskim? jakich szczególnie brakuje, jakiej wiedzy czy umiej$tno!ci bra-
kuje nowo zatrudnianym w tym sektorze specjalistom)? 

 

Charakterystyka wewn"trznych uwarunkowa# rozwoju sektora (45 min) 

 Jak Pa stwo oceniaj' si#$ konkurencji wewn'trz sektora, w tym w województwie pod-
laskim? Spójrzmy na poszczególne segmenty tego sektora osobno (pomocniczo dla mo-

deratora: co jest g"ównym czynnikiem konkurowania w poszczególnych podsektorach? 

pod jakim wzgl!dem podlaskie firmy s& lepsze ni% pozosta"e, co jest ich s"abo$ci&? ja-

kiego typu jest to rynek – z przewag& kilku firm, czy te% ze swoist& demokracj& – ka%da 

firma ma swój segment nie wchodz&c „w drog!” innym?). 

 Jak oceniaj' Pa stwo zagro&enie pojawienia si$ nowych producentów? Jakie s' bariery 
wej!cia oraz co mo&e zach$ca" potencjalnych konkurentów? 

 Jak Pa stwo oceniaj' poziom uzale&nienia firm sektora producentów maszyn i urz'dze  
w województwie podlaskim od dostawców, a jak od nabywców? (pomocniczo dla mo-

deratora: stopie# koncentracji sektora dostawcy-nabywcy; uzale%nienie jako$ci produk-

tu finalnego od jako$ci produktu nabywanego od dostawcy; udzia" dostawcy w tworze-

niu kosztów odbiorcy; koszty zmiany dostawcy lub odbiorcy; mo%liwo$ci integracji pio-

nowej; profil nabywcy?) 

 Czy w sektorze producentów maszyn i urz'dze  mo&na mówi" o zagro&eniu ze strony 
substytutów? W jakim stopniu pojawienie si$ substytutów mo&e stanowi" gro*b$ roz-
woju sektora maszynowego w województwie podlaskim? 

[pro$ba o wype nienie formularza dotycz!cego 5 si  Portera] 

 Jakie czynniki decyduj' o atrakcyjno!ci sektora maszynowego w województwie podla-
skim dla rozpoczynaj'cych dzia#alno!" gospodarcz'? Jak Pa stwo oceniaj' poziom 
atrakcyjno!ci tego sektora z punktu widzenia przedsi$biorców pod wzgl$dem zidentyfi-
kowanych czynników? 

[pro$ba o wype nienie formularza dotycz!cego oceny atrakcyjno$ci sektora]. 

 Jakie dzia#ania powinny Pa stwa zdaniem podj'" w#adze regionalne w celu wsparcia 
rozwoju tego sektora w województwie podlaskim? 

 

Perspektywy rozwoju sektora maszyn i urz!dze# w województwie podlaskim (50 min) 

 Jak Pa stwo oceniaj' przysz#o!" rozwoju sektora producentów maszyn i urz'dze  
w województwie podlaskim? Jak' rol$ b$dzie odgrywa# ten sektor w gospodarce woje-
wództwa podlaskiego w perspektywie najbli&szych 5 lat? (pomocniczo dla moderatora: 

czy sektor ten b!dzie coraz bardziej rentowny? czy powstan& nowe firmy? czy mo%e po-

jawi& si! jakie$ istotne bariery, które zahamuj& rozwój sektora? jak b!dzie wygl&da"o 

konkurowanie mi!dzy podmiotami sektora?). 

 W jaki sposób Pa stwa zdaniem rozwój nowoczesnych technologii wp#ynie na ten sek-
tor? Jakie zmiany mog' nast'pi" w wyniku post$pu technologicznego? 
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 Prosz$ ustosunkowa" si$ do kwestionariusza scenariuszy rozwoju sektora producentów 
maszyn i urz'dze  w województwie podlaskim. Prosz$ oceni" si#$ wp#ywu poszczegól-
nych czynników na rozwój tej bran&y maszynowej prawdopodobie stwo ich wyst'pie-
nia. 

[pro$ba o wype nienie formularza dotycz!cego scenariuszy rozwoju sektora – jednego 

dla wszystkich podsektorów]. 

 W jaki sposób rozwój tego sektora b$dzie oddzia#ywa# na regionalny rynek pracy? (po-

mocniczo dla moderatora: w jakim stopniu rozwój tego sektora jest uzale%niony od do-

st!pu do wykwalifikowanych specjalistów? jakiego rodzaju specjalistów sektor b!dzie 

potrzebowa" w przysz"o$ci? jakie s& Pa#stwa zdaniem prognozy zatrudnienia w tym sek-

torze (utrzymanie, zwi!kszenie i zmniejszenie zatrudnienia)? 

Dzi!kuj! za cenne uwagi, które zostan& wykorzystane w opracowaniu raportu 
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Za !cznik 3. Kwestionariusz ankiety CAWI 

 
BADANIE PRZEDSI)BIORSTW SEKTORA MASZYNOWEGO 

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

 
Szanowni Pa"stwo, 

Zapraszamy Pa#stwa do wzi!cia udzia"u w badaniu ankietowym przeprowadzanym 

przez stowarzyszenie Centrum Wspierania Rozwoju Gospodarczego i Spo"ecznego im. 
K. Brzostowskiego wspólnie z partnerem Instytut Badawczy ProPublicum na zlecenie Woje-

wódzkiego Urz!du Pracy w Bia"ymstoku (Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz 

Gospodarczych) pt. „Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego”. 
Celem badania jest zebranie danych z obszaru rynku pracy w sektorze maszynowym 

w województwie podlaskim, oraz innych informacji celem wykonania analizy tego sektora. 

Pa#stwa odpowiedzi na ankiet! s& anonimowe, b!d& obj!te ca"kowit& tajemnic&  

i upowszechniane w postaci zbiorczego raportu z bada#. O wype"nienie kwestionariusza pro-

simy kierownictwo firmy. Czynno$  ta nie powinna zaj&  d"u%ej ni% 40 min. Udzielaj&c odpo-

wiedzi na pytania nale%y wstawi  znak „X” w odpowiednim polu wyboru (w przypadku pyta# 

zamkni!tych) lub wpisa  tre$  s"own&/liczbow& (w przypadku pyta# otwartych). 
 

Celem ujednolicenia rozumienia grup stanowisk pracy przy wype#nianiu kwestionariusza an-
kiety wprowadzono obja!nienia podstawowych poj$" zastosowanych w narz$dziu badaw-
czym. 
 
Stanowisko kierownicze – osoba kieruj'ca zespo#em pracowników, np. prezes, dyrektor, 

kierownik, brygadzista. 
Stanowisko nierobocze (umys owe) – osoba wykonuj'ca prac$ niefizyczn', samodzielnie 

lub pod kierunkiem prze#o&onego, pos#uguj'ca si$ mi$dzy innymi 
komputerem, np. ksi$gowa, sekretarka, specjalista ds. sprzeda&y, 
jako!ci 

Stanowisko robocze (fizyczne) – osoba maj'ca prze#o&onego i wykonuj'ca prac$ u&ywaj'c 
maszyn i/lub urz'dze , np. spawacz, monter, wózkowy, magazy-
nier 

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY 
 

I CZ)*+ – Analiza konkurencji 

 
1. W jakim stopniu poni%sze czynniki wp ywaj! na si " konkurencji w sektorze, w którym funkcjonuje 
Pana/Pani firma w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czynnika, a 1 
bardzo s aby wp yw 

Czynniki      
1. Liczba i si#a konkurentów (stopie  koncentracji, grupy 

strategiczne) 
5 4 3 2 1 

2. Tempo wzrostu sektora 5 4 3 2 1 
3. Zró&nicowanie produktów 5 4 3 2 1 
4. Wielko!" kapita#u obrotowego 5 4 3 2 1 
5. Bariery wyj!cia 5 4 3 2 1 
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2. Prosz" wskaza& w jakim stopniu poni%sze czynniki s! istotne w tworzeniu pozycji konkurencyjnej 
Pana/Pani firmy w sektorze w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czyn-
nika, a 1 bardzo s aby wp yw 

 
Czynniki      
1. Udzia# w rynku 5 4 3 2 1 
2. Koszty pracy 5 4 3 2 1 
3. Rentowno!" 5 4 3 2 1 
4. Wydajno!" pracy 5 4 3 2 1 
5. Innowacyjno!" 5 4 3 2 1 
6. Poziom technologii 5 4 3 2 1 
7. Dost$p do rynków zbytu 5 4 3 2 1 
8. Dzia#ania promocyjne 5 4 3 2 1 
9. Znajomo!" bran&y 5 4 3 2 1 
10. Do!wiadczenie 5 4 3 2 1 
11. Wyprofilowana oferta rynkowa 5 4 3 2 1 
12. Poziom cen 5 4 3 2 1 
13. Metody zarz'dzania firm' 5 4 3 2 1 
14. Unijne *ród#a finansowania 5 4 3 2 1 
15. Inne (jakie ??) 5 4 3 2 1 

 
 

3. Prosz" wskaza& które z poni%szych czynników wyró%niaj! Pana/Pani firm" na tle konkurencji w 
skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czynnika, a 1 bardzo s aby wp yw 

 
Czynniki      
1. Udzia# w rynku 5 4 3 2 1 
2. Koszty pracy 5 4 3 2 1 
3. Rentowno!" 5 4 3 2 1 
4. Wydajno!" pracy 5 4 3 2 1 
5. Innowacyjno!" 5 4 3 2 1 
6. Poziom technologii 5 4 3 2 1 
7. Dost$p do rynków zbytu 5 4 3 2 1 
8. Dzia#ania promocyjne 5 4 3 2 1 
9. Znajomo!" bran&y 5 4 3 2 1 
10. Do!wiadczenie 5 4 3 2 1 
11. Wyprofilowana oferta rynkowa 5 4 3 2 1 
12. Poziom cen 5 4 3 2 1 
13. Metody zarz'dzania firm' 5 4 3 2 1 
14. Unijne *ród#a finansowania 5 4 3 2 1 
15. Inne (jakie ??) 5 4 3 2 1 

 
 

4. W jakim stopniu poni%sze czynniki Pana/Pani zdaniem wp ywaj! na pojawianie si" nowych konku-
rentów? w skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czynnika, a 1 bardzo s aby 
wp yw 
 

Czynniki       
1. Obecna i przysz#a wielko!" sektora 5 4 3 2 1 
2. Rentowno!" sektora 5 4 3 2 1 
3. Korzy!ci skali dzia#ania  5 4 3 2 1 
4. Si#a marek i zró&nicowanie oferty 5 4 3 2 1 
5. Wysoko!" barier wej!cia do sektora w tym: 5 4 3 2 1 
Do!wiadczenie w bran&y,  5 4 3 2 1 
Wysokie nak#ady inwestycyjne 5 4 3 2 1 
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Dost$p do wykwalifikowanej kadry 5 4 3 2 1 
Dost$p do technologii 5 4 3 2 1 
Bariery formalno-prawne 5 4 3 2 1 
Dost$p do kana#ów dystrybucji 5 4 3 2 1 
Patenty i licencje 5 4 3 2 1 
6. Inne (jakie ???) 5 4 3 2 1 

 
 
5. W jakim stopniu poni%sze czynniki wp ywaj! na pozycj" rynkow! nabywców w Pana/Pani firmiew 
skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czynnika, a 1 bardzo s aby wp yw 
 

Czynniki      
1. Liczba i wielko!" odbiorców 5 4 3 2 1 
2. Monopolistyczna pozycja odbiorcy 5 4 3 2 1 
3. Znaczenie dla nabywców wysokiej jako!ci produktów 
oferowanych przez moj' firm$ 

5 4 3 2 1 

4. Udzia# zakupów w mojej firmie w kosztach nabywców 5 4 3 2 1 
5. Koszty zmiany dostawcy jakie musieliby ponie!" moi 
nabywcy 

5 4 3 2 1 

6. Mo&liwo!" rozpocz$cia przez nabywców produkcji ma-
szyn i urz'dze  

5 4 3 2 1 

7. Wiedza nabywców o ofercie rynkowej (np.: o cenach, 
dost$pno!ci produktów) 

5 4 3 2 1 

8. Mo&liwo!" negocjowania korzystnych warunków p#atno-
!ci 

5 4 3 2 1 

9. Liczba i wielko!" odbiorców 5 4 3 2 1 
10. Monopolistyczna pozycja odbiorcy 5 4 3 2 1 
11. Znaczenie dla nabywców wysokiej jako!ci produktów 
oferowanych przez moj' firm$ 

5 4 3 2 1 

12. Inne (jakie ??) 5 4 3 2 1 
 
 
6. W jakim stopniu poni%sze czynniki wp ywaj! na pozycj" rynkow! dostawców w Pana/Pani firmie w 
skali od 1 do 5, przy czym 5 oznacza bardzo silny wp yw danego czynnika, a 1 bardzo s aby wp yw 
 

Czynniki      
1. Liczba i wielko!" dostawców 5 4 3 2 1 
2. Monopolistyczna pozycja dostawcy 5 4 3 2 1 
3. Uzale&nienie od jako!ci oferowanych przez dostawców 
surowców i pó#fabrykatów 

5 4 3 2 1 

4. Udzia# dostaw w kosztach mojego przedsi$biorstwa 5 4 3 2 1 
5. Koszty zmiany dostawcy 5 4 3 2 1 
6. Mo&liwo!" przej$cie przez dostawc$ roli producenta  5 4 3 2 1 
7. Mo&liwo!" negocjowania korzystnych warunków wspó#-
pracy (m.in. p#atno!ci) 

5 4 3 2 1 

8. Koszty transportu surowców, pó#produktów  5 4 3 2 1 
9. Inne (jakie ??) 5 4 3 2 1 
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7. Prosz" wskaza& w jakim stopniu zgadza si" Pan/Pani z poni%szymi stwierdzeniami dotycz!cymi sektora, 
w którym funkcjonuje Pana/Pani firma 

 Zdecydowanie 
si$ zgadzam 

Raczej si$ zga-
dzam 

Ani si$ zga-
dzam, ani si$ 
nie zgadzam 

Raczej si$ nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
si$ nie zgadzam 

Poziom konkurencji w 
sektorze jest bardzo wy-
soki  

     

Stale istnieje ryzyko po-
jawienia si$ nowych kon-
kurentów  

     

Firmy sektora stale wpro-
wadzaj' nowe produkty 
lub unowocze!niaj' do-
tychczasowe  

     

Musimy stale obserwowa" 
rynek poniewa& pojawiaj' 
si$ zamienniki konkuren-
cyjne w stosunku do na-
szych produktów 

     

Podlascy producenci ma-
szyn i urz'dze  w porów-
naniu do producentów z 
innych regionów Polski 
maj' korzystniejsze wa-
runki dzia#ania 

     

W sektorze tym nabywcy 
dyktuj' warunki wspó#-
pracy  

     

W sektorze tym dostawcy 
dyktuj' warunki wspó#-
pracy  

     

 

 

II CZ)*+– analiza stanu zatrudnienia 

 
8. Prosz" wskaza& procentowy udzia  osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach wed ug pozio-
mu wykszta cenia. 
 

Kategoria stanowisk 
pracy 

Wykszta#cenie 
wy&sze policealne 

i !rednie 
zawodowe 

!rednie ogólno-
kszta#c'ce 

zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne, 
podstawowe 

i niepe#ne 
podstawowe 

Ogó#em 
100%  

Stanowiska kierowni-
cze 

      

Stanowiska nierobo-
cze 

      

Stanowiska robocze       
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9. Prosz" poda& liczb" osób zatrudnionych na poni%szych stanowiskach pracy w Pa#stwa przedsi"bior-
stwie, z uwzgl"dnieniem liczby kobiet, wraz ze wskazaniem minimalnego i maksymalnego miesi"cznego 
wynagrodzenia brutto. 
 

Kategoria stanowisk 
 

Liczba pracowników ogó#em Maksymalne 
miesi$czne 
wynagrodzenie 
brutto 

Minimalne 
miesi$czne 
wynagrodzenie 
brutto 

Liczba pracow-
ników 

w tym kobiety 

Prezes/Dyrektor Zarz'du     
Cz#onek Zarz'du     
Asystent Zarz'du     
Pe#nomocnik Zarz'du ds. jako!ci      
Dyrektor ds. technicznych     
Dyrektor ds. produkcji      
Dyrektor ds. handlu i marketingu      
Dyrektor personalny     
Dyrektor finansowy     
G#ówny ksi$gowy     
Kierownicy produkcji     
Kierownicy dzia#ów nieproduk-
cyjnych (np. handel, marketing, 
controlling, serwis, wdro&enia, 
sprzeda&) 

    

G#ówny technolog     
Technolodzy      
Konstruktorzy      
Specjali!ci (np. ds. handlu, 
sprzeda&y, marketingu, control-
lingu) 

    

Przedstawiciele handlowi     
Ksi$gowi     
Mistrzowie produkcji     
Brygadzi!ci      
Mechanicy      
,lusarze      
Spawacze      
Tokarze     
Frezerzy     
Monterzy      
Pracownicy biurowi (np. sekre-
tarka, pomoc ksi$gowej, faktu-
rzystka) 

    

Magazynierzy      
Kierowcy      
Pracownicy prac prostych (np. 
portier, sprz'taczka, ochrona, 
kucharz) 
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10. Prosz" zaznaczy& trzy najcz"$ciej stosowane formy rekrutacji pracowników w Pa#stwa przedsi"bior-
stwie z uwzgl"dnieniem kategorii stanowisk pracy. Prosz! wstawi  znak „x” we w"a$ciwej kolumnie. 

Formy rekrutacji Stanowiska kierownicze Stanowiska nierobocze Stanowiska robocze 
Rekrutacja wewn$trzna     
Powiatowy Urz'd Pracy    
Uczelnie wy&sze    
Szko#y !rednie i zawodowe    
Firmy doradztwa personalnego    
Rekomendacje pracowników     
W#asne kontakty/ znajomi    
Sta&e i praktyki     
Targi pracy     
Og#oszenie w mediach    
Og#oszenie na stronie interneto-
wej firmy 

   

Inne (jakie ?)     
 
11. Prosz" wskaza& najwa%niejsze umiej"tno$ci lub uprawnienia jakich w procesie rekrutacji oczekuje 
Pan/Pani od osób ubiegaj!cych si" o prac" na stanowiskach przestawionych w tabeli. 

Nazwa stanowiska Oczekiwane umiej"tno$ci lub uprawnienia 
Prezes/Dyrektor Zarz'du  
Cz#onek Zarz'du  
Asystent Zarz'du  
Pe#nomocnik Zarz'du ds. jako!ci   
Dyrektor ds. technicznych  
Dyrektor ds. produkcji   
Dyrektor ds. handlu i marketingu   
Dyrektor personalny  
Dyrektor finansowy  
G#ówny ksi$gowy  
Kierownicy produkcji  
Kierownicy dzia#ów nieprodukcyjnych (np. handel, 
marketing, controlling, serwis, wdro&enia, sprzeda&) 

 

G#ówny technolog  
Technolodzy   
Konstruktorzy   
Specjali!ci (np. ds. handlu, sprzeda&y, marketingu, 
controllingu) 

 

Przedstawiciele handlowi  
Ksi$gowi  
Mistrzowie produkcji  
Brygadzi!ci   
Mechanicy   
,lusarze   
Spawacze   
Tokarze  
Frezerzy  
Monterzy   
Pracownicy biurowi (np. sekretarka, pomoc ksi$go-
wej, fakturzystka) 

 

Magazynierzy   
Kierowcy   
Pracownicy prac prostych (np. portier, sprz'taczka, 
ochrona, kucharz) 
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12. Jakich cech charakteru oczekuje si" w Pana/Pani przedsi"biorstwie od pracowników zatrudnionych na 
poni%szych stanowiskach pracy Prosz! wstawi  znak „x” we w"a$ciwej kolumnie. 
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Prezes/Dyrektor Zarz'du          
Cz#onek Zarz'du          
Asystent Zarz'du          
Pe#nomocnik Zarz'du ds. jako!ci           

Dyrektor ds. technicznych          
Dyrektor ds. produkcji           
Dyrektor ds. handlu i marketingu           
Dyrektor personalny          
Dyrektor finansowy          
G#ówny ksi$gowy          
Kierownicy produkcji          
Kierownicy dzia#ów nieprodukcyj-
nych (np. handel, marketing, con-
trolling, serwis, wdro&enia, sprze-
da&) 

         

G#ówny technolog          
Technolodzy           
Konstruktorzy           
Specjali!ci (np. ds. handlu, sprze-
da&y, marketingu, controllingu) 

         

Przedstawiciele handlowi          
Ksi$gowi          
Mistrzowie produkcji          
Brygadzi!ci           
Mechanicy           
,lusarze           
Spawacze           
Tokarze          
Frezerzy          
Monterzy           
Pracownicy biurowi (np. sekretar-
ka, pomoc ksi$gowej, fakturzyst-
ka) 

         

Magazynierzy           
Kierowcy           
Pracownicy prac prostych (np. 
portier, sprz'taczka, ochrona, 
kucharz) 
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13. Czy Pana/Pani przedsi"biorstwo posiada poni%sze dokumenty zwi!zane polityk! personaln! przedsi"-
biorstwa Prosz! wstawi  znak „x” we w"a$ciwej kolumnie. 
 

Wyszczególnienie Tak Nie 
Strategia personalna   
Plany zatrudnienia   
Plany szkole    
System oceny pracownika   
System wynagrodze    
Warto!ciowanie pracy   
Kompleksowy system motywacji   
Program wprowadzenia (adaptacji) dla nowych 
pracowników 

  

 Inne (jakie… )   
 
14. Czy Pana/Pani firma systematycznie analizuje sytuacj" na regionalnym rynku pracy 
1. Tak 
2. Nie 
 
15. Czy pracownicy Pa#stwa firmy w roku 2010 uczestniczyli w szkoleniach podnosz!cych ich kwalifikacje 
1. Tak 
2. Nie 
 
 
16. Jakie by y g ówne 'ród a finansowania tych szkole# w Pana/Pani przedsi"biorstwie: 
1. !rodki w#asne pracowników   
2. !rodki przedsi$biorstwa  
3. !rodki unijne    
4. !rodki publiczne np. Urz$du Pracy 
5. inne (jakie?) ……………….. 
 
17. Prosz" poda& udzia  kosztów szkole# w strukturze kosztów rodzajowych przedsi"biorstwa w 2010 roku 
w %…….. 

 
18. Prosz" poda& udzia  kosztów wynagrodze# w strukturze kosztów rodzajowych przedsi"biorstwa w 
2010 roku w % 
 
 
19. Prosz" poda& ilu pracowników zamierzacie Pa#stwo zatrudni& lub zwolni& w 2012 roku uwzgl"dniaj!c 
poni%sze kategorie stanowisk pracy. 
 

Kategoria stanowisk Planowane liczba pra-
cowników do zatrudnie-
nia 

Planowana liczba 
pracowników do 
zwolnienia 

Trudno powiedzie" 

Prezes/Zarz'd, dyrektorzy 
dzia#ów, pionów 

   

Cz#onek Zarz'du    
Asystent Zarz'du    
Pe#nomocnik Zarz'du ds. 
jako!ci  

   

G#ówny ksi$gowy    
Kierownicy produkcji    
Kierownicy dzia#ów niepro-
dukcyjnych (np. handel, 
marketing, controlling, ser-
wis, wdro&enia, sprzeda&) 
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G#ówny technolog    
Technolodzy     
Konstruktorzy     
Specjali!ci (np. ds. handlu, 
sprzeda&y, marketingu,  
controllingu) 

   

Przedstawiciele handlowi    
Ksi$gowi    
Mistrzowie produkcji    
Brygadzi!ci     
Mechanicy     
,lusarze     
Spawacze     
Tokarze    
Frezerzy    
Monterzy     
Pracownicy biurowi (np. 
sekretarka, pomoc ksi$go-
wej, fakturzystka) 

   

Magazynierzy     
Kierowcy     
Pracownicy prac prostych 
(np. portier, sprz'taczka, 
ochrona, kucharz) 

   

 
 
20. Prosz" wskaza& jakich specjalistów najtrudniej jest pozyska& w województwie podlaskim do pracy 
w Pana/Pani przedsi"biorstwie? 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
 
21. Prosz" oszacowa& przysz y poziom przewidywany poziom rentowno$ci w Pana/Pani przedsi"biorstwie 
w 2012 r. i w 2015 r. 
 

Rentowno$& w 2012 roku Rentowno$& w 2015 roku 
 Wzro!nie Spadnie  Wzro!nie Spadnie 
 o 1%   o 1%   o 1%   o 1%  
od 1 do 2% od 1 do 2% od 1 do 2% od 1 do 2% 
od 2 Do 5% od 2 Do 5% od 2 Do 5% od 2 Do 5% 
powy&ej 5% b$dzie ujemna  powy&ej 5% B$dzie ujemna  
Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania 

 
 
22. Prosz" okre$li& przewidywan! dynamik" sprzeda%y w Pana/Pani przedsi"biorstwie w roku 2012 
 

Rynek krajowy Rynek zagraniczny 
 Wzro!nie 
 

Spadnie 
 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 
 Wzro!nie Spadnie 

 poni&ej 5%   poni&ej 5%   poni&ej 5%   poni&ej 5%  
od 5 do 10% od 5 do 10% od 5 do 10% od 5 do 10% 
od 10 Do 20% od 10 Do 20% od 10 Do 20% od 10 Do 20% 
powy&ej 20% powy&ej 20% powy&ej 20% powy&ej 20% 
Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania 
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23. Prosz" okre$li& przewidywan! dynamik" sprzeda%y w Pana/Pani przedsi"biorstwie w roku 2015 
 

Rynek krajowy Rynek zagraniczny 
 Wzro!nie 
 

Spadnie 
 

 Nie dotyczy Nie dotyczy 
 Wzro!nie Spadnie 

 poni&ej 5%   poni&ej 5%   poni&ej 5%   poni&ej 5%  
od 5 do 10% od 5 do 10% od 5 do 10% od 5 do 10% 
od 10 Do 20% od 10 Do 20% od 10 Do 20% od 10 Do 20% 
powy&ej 20% powy&ej 20% powy&ej 20% powy&ej 20% 
Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania Nie mam zdania 

 
 
24. Prosz" okre$li& udzia  planowanych wydatków na inwestycje w 2012 roku w stosunku do przychodów 
do obecnego roku: 
1. Poni&ej 2%    
2. Od 2% do 5%    
3. Od 5 do 10    
4. Powy&ej 10%    
 
 
25. Prosz" okre$li& wp yw planowanych inwestycji w 2012 roku na wielko$& i struktur" zatrudnienia (do-

puszcza si% odpowiedzi wielokrotne) 
1. nie planujemy &adnych inwestycji 
2. planujemy inwestycje, które b$d' wymaga#y wzrostu zatrudnienia 
3. planujemy inwestycje, które b$d' wymaga#y zmian w strukturze zatrudnienia 
4. planujemy inwestycje, które b$d' wymaga#y zmian w strukturze i wielko!ci zatrudnienia 
5. planujemy inwestycje, które nie zmieni' liczby zatrudnionych tylko wymagaj' podniesienia kwalifikacji 
6. inne …………………………………… 
 
 
METRYCZKA: 
 
1 Forma prawna przedsi"biorstwa 

 
1. oddzia#y przedsi$biorców zagranicznych  
2. osoby fizyczne prowadz'ce dzia#alno!" gospodarcz'  
3. przedstawicielstwa zagraniczne  
4. spó#ki akcyjne  
5. spó#ki cywilne  
6. spó#ki jawne  
7. spó#ki komandytowe  
8. spó#ki komandytowo-akcyjne  
9. spó#ki partnerskie  
10. spó#ki z ograniczon' odpowiedzialno!ci'  
11. inne, jakie? 
……………………………………………………………... 

 

 
 

2. Rodzaj prowadzonej dzia alno$ci wg Klasyfikacji PKD 2007 
28 Produkcja maszyn i urz'dze , gdzie indziej niesklasyfikowana 
28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia    
28.2 Produkcja pozosta#ych maszyn ogólnego przeznaczenia  
28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i le!nictwa    
28.4 Produkcja maszyn i narz$dzi mechanicznych   
28.9 Produkcja pozosta#ych maszyn specjalnego przeznaczenia  
29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy#'czeniem motocykli 
29.1 Produkcja pojazdów samochodowych, z wy#'czeniem motocykli 
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29.2 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 
29.3 Produkcja cz$!ci i akcesoriów do pojazdów silnikowych  
30 Produkcja pozosta#ego sprz$tu transportowego 
30.1 Produkcja statków i #odzi 
30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 
30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 
30.4 Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 
30.9 Produkcja sprz$tu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 
 

3. Lokalizacja 
1. miasto Bia#ystok  
2. miasto %om&a  
3. miasto Suwa#ki  
4. powiat augustowski  
5. powiat bia#ostocki  
6. powiat bielski  
7. powiat grajewski  
8. powiat hajnowski  
9. powiat kolne ski  
10. powiat #om&y ski  
11. powiat moniecki  
12. powiat Sejne ski  
13. powiat Siemiatycki  
14. powiat Sokólski   
15. powiat Suwalski  
16. powiat Wysokomazowiecki 
17. powiat Zambrowski  
 
 
4. Rynek dzia ania 
1 lokalny   
2. regionalny    
3. krajowy    
4. kraje Unii Europejskiej 
5. !wiatowy    
 

 
5. Prosz" okre$li& struktur" sprzeda%y Pana/Pani przedsi"biorstwa w % wed ug rynku: 
1. rynek lokalny …………………… % 
2. rynek regionalny ……………….. % 
3. rynek krajowy ………………..… % 
4. rynek krajów Unii Europejskiej… % 
5. rynek wschodni ………………….% 
6. rynek !wiatowy …………………..% 
 
 
6. Prosz" okre$li& udzia  eksportu w przychodach Pana/Pani przedsi"biorstwa w 2010 roku: 
1. do 5%    
2. od 5 do 10%   
3. od 10% do 20%  
4. od 20% do 50%   
5. pow. 50%    
 

 DZI)KUJEMY ZA UDZIA( W BADANIU! 
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