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1. WPROWADZENIE 

 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników badań opinii przedsiębiorców 

działających na terenie Miasta Białegostoku, dotyczących ogólnej sytuacji oraz warunków 

funkcjonowania białostockich firm. Badania te zostały przeprowadzone w ramach prac nad 

Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus, realizowanych na etapie 

diagnostycznym. 

Celem głównym przeprowadzonych w grudniu 2009 r. badań opinii przedsiębiorców 

była identyfikacja najistotniejszych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy 

Białegostoku. Problemy te dotyczyły planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej 

oraz transportu, rozwoju gospodarczego Miasta, infrastruktury społecznej i kapitału 

ludzkiego. Badania miały również na celu zebranie opinii przedsiębiorców na temat 

znaczenia i roli obszaru metropolitalnego. 

Raport składa się z trzech głównych części. W pierwszej części została 

zaprezentowana metodologia badań. W części drugiej przeanalizowano wyniki badań 

ankietowych, a w trzeciej wyniki badań panelowych.  

Zebrane dane pozwoliły na określenie preferencji przedsiębiorców co do sposobów 

rozwiązywania nurtujących ich problemów oraz ukazały gotowość osobistego zaangażowania 

badanych w rozwiązywanie wyłonionych problemów.  

Ponadto respondenci w badaniu dokonali oceny Białegostoku jako miejsca 

funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wyrazili opinię na temat kompetencji Urzędu 

Miejskiego w zakresie spraw ważnych dla przedsiębiorców.  
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2. METODOLOGIA BADAŃ 

2.1. CELE BADANIA 

 

Przeprowadzone badanie miało charakter zarówno badania ilościowego, jak 

i jakościowego.  

W pierwszej fazie badania zostali zbadani przedsiębiorcy z Białegostoku za pomocą 

wspomaganych komputerowo wywiadów face to face (CAPI). Badanie ilościowe zostało 

przeprowadzone przy użyciu ustrukturalizowanych kwestionariuszy zawierających zarówno 

wystandaryzowane pytania zamknięte, jak i pytania otwarte. Zastosowanie 

zestandaryzowanego kwestionariusza wywiadu pozwoliło na porównanie zebranych danych, 

a opracowanie zebranego materiału polegało na przeprowadzeniu wielowymiarowej analizy 

statystycznej uzyskanych danych. 

W drugiej fazie badania przeprowadzone zostało zogniskowane badanie grupowe 

(FGI). Wywiad grupowy polegał na zebraniu opinii 10-osobowej grupy przedstawicieli  

białostockich przedsiębiorców. Wywiad odbywał się pod kierunkiem moderatora, a jego 

przebieg został zarejestrowany za pomocą kamery oraz dyktafonu. Sesja trwała około 1,5 

godz. i przebiegała według scenariusza wywiadu. Po przeprowadzeniu badania moderator 

sporządził raport.  

Zebrane dane ilościowe i jakościowe zostały potraktowane jako komplementarne, 

wzajemnie się weryfikujące i uzupełniające. Dzięki tak zastosowanej triangulacji możliwe 

było uzyskanie pełnego obrazu opinii przedsiębiorców.  
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2.2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej, kwotowo-losowej 

próbie 200 przedsiębiorców, których firmy zlokalizowane są w Białymstoku. Próba została 

dobrana w sposób losowo-kwotowy ze względu na: rodzaj działalności, branżę oraz  wielkość 

przedsiębiorstwa. Badanie jakościowe (wywiady grupowe) zostało przeprowadzone wśród 

grupy 10 przedsiębiorców reprezentujących znaczące firmy z Białegostoku oraz organizacje 

zrzeszające przedsiębiorców. 

RYSUNEK 1. STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ ZATRUDNIONYCH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Próba przedsiębiorstw w badaniu ilościowym zawierała przedsiębiorstwa o różnej 

wielkości, głównie mikro i małe (por. rys. 1.). Przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 9 osób 

stanowiły 69% wszystkich badanych przedsiębiorstw, w tym ponad połowę badanej próby 

tworzyły przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające poniżej 5 osób. Przedsiębiorstwa 
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zatrudniające powyżej 50 osób tworzyły łącznie 16% wszystkich badanych. Przewaga 

w próbie mikroprzedsiębiorstw wynika z ogólnej tendencji panującej w kraju, gdzie 

przedsiębiorstwa takie stanowią ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce (por. rys. 

2.). 

RYSUNEK 2. STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA W POLSCE 

 
Źródło: opracowanie PARP  na podstawie danych GUS na podstawie B. Lublińska-Kasprzak,  Raport 

o stanie sektora MSP w latach 2007-2008, http://www.parp.gov.pl/index/more/9673 (listopad 2009). 

  

Badane firmy reprezentowały różne branże występujące wśród białostockich 

przedsiębiorstw, m.in.: gastronomiczną, motoryzacyjną, odzieżową, meblarską, budowlaną, 

transportową czy motoryzacyjną. Zróżnicowana też była forma prawna badanych 

przedsiębiorstw. Dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (55%) 

oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22%). Ponadto wśród badanych były m.in. 

przedsiębiorstwa o charakterze spółek cywilnych (9,5%), spółki akcyjne (4%), jak również 

spółki jawne (3%).  

Zakres terytorialny swojej działalności ponad połowa przedsiębiorców określiła jako 

rynek lokalny, ale również w próbie badawczej znalazły się przedsiębiorstwa działające na 

rynku krajowym i zagranicznych (por. rys. 3.). 
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RYSUNEK 3. STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA TERYTORIALNY ZAKRES 
DZIAŁALNOŚCI 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Wśród badanych firmy ok. 80% stanowiły firmy usługowe, z czego było 28 

przedsiębiorstw zajmujących się handlem, natomiast ponad 20% to firmy produkcyjne (por. 

rys. 4.). 

RYSUNEK 4. STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Ponadto badane przedsiębiorstwa były zróżnicowane pod względem czasu działania 

na rynku (por. rys. 5.), bowiem w próbie badawczej znalazły się zarówno przedsiębiorstwa 

prowadzące działalność poniżej 3 lat (około 20% badanych), jak również przedsiębiorstwa 

funkcjonujące ponad 20 lat na rynku (6% badanych). 

RYSUNEK 5. STRUKTURA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW POD WZGLĘDEM CZASU DZIAŁANIA NA RYNKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH 

3.1. OGÓLNA SYTUACJA BIAŁOSTOCKICH FIRM 

 

 

Pierwsza część badania dotyczyła oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej białostockich 

firm. W celu jej zdiagnozowania przedsiębiorcom zostały zadane następujące pytania: 

1. Jak oceniają Państwo obecną sytuację ekonomiczną firmy? 

2. Jak zmieniła się sytuacja Państwa firmy w ciągu ostatnich pięciu lat? 

3. Jak zmienił się poziom obrotów Państwa firmy w ciągu ostatniego roku? 

4. Jak w Państwa ocenie zmieni się sytuacja ekonomiczna firmy w ciągu najbliższych 

3 lat?  

5. Jakie przewidują Państwo najważniejsze strategiczne kierunki rozwoju firmy 

w perspektywie najbliższych 2-3 lat? 

6. Czy zamierzają Państwo rozszerzyć działalność na inne segmenty rynku? 
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RYSUNEK 6. OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNA FIRM W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W ocenie białostockich przedsiębiorców bieżąca sytuacja ich firm jest raczej 

zadowalająca (por. rys. 6.). Zdecydowanie negatywnie ocenia ją tylko 10% przedsiębiorstw. 

W opinii 43% badanych firm aktualna sytuacja ekonomiczna jest dobra, a nawet bardzo 

dobra (tę ostatnią opinię wyraziło 3% firm). Prawie połowa przedsiębiorstw (48%) ocenia 

bieżącą sytuację ekonomiczną jako średnią. Wskazane odpowiedzi pokazują, iż sytuacja 

ekonomiczna białostockich firm jest raczej stabilna. Jest to dość optymistyczna deklaracja, 

szczególnie w czasach skutków kryzysu ekonomicznego, ale również biorąc pod uwagę 

strukturę badanych przedsiębiorstw, w której przeważały firmy mikro. 

 Na pytanie, w jaki sposób sytuacja przedsiębiorstw zmieniła się w ciągu ostatnich 

pięciu lat, odpowiedzi były w większym stopniu zróżnicowane (por. rys. 7.).  
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RYSUNEK 7. OCENA ZMIAN SYTUACJI BIAŁOSTOCKICH FIRM W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W przypadku 39% badanych sytuacja firmy poprawiła się, w tym dla 11% poprawa 

była znacząca. Firmy wykazujące poprawę swojej sytuacji to przede wszystkim 

przedsiębiorstwa małe, zatrudniające poniżej 50 osób (bez przedsiębiorstw mikro). Około 

18% przedsiębiorców uznało, iż w analizowanym okresie sytuacja ich firmy nie zmieniła się. 

Pogorszenie funkcjonowania przedsiębiorstw odczuło 37% firm, w szczególności 

mikroprzedsiębiorstw. Zdecydowane pogorszenie się kondycji firmy deklaruje 5% badanych 

przedsiębiorstw. Zmian na korzyść bądź na niekorzyść w sytuacji przedsiębiorstwa nie potrafi 

określić 7% ankietowanych. Uzyskane w badaniu odpowiedzi w większym stopniu wskazują 

na pozytywne zmiany w funkcjonowaniu firm w okresie ostatnich pięciu lat. Zadane pytanie 

miało charakter ogólny, zatem na podstawie uzyskanych odpowiedzi nie można określić 

zakresu tych zmian oraz ich skali. Ponadto odpowiedzi mogły mieć charakter subiektywny – 

co dla jednego z przedsiębiorców może oznaczać poprawę, to dla innego może oznaczać 

sytuację stabilną. Jednak ta część analizy wskazuje na tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i 

potwierdza względny optymizm przedsiębiorców. 
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Kolejne pytanie dotyczyło oceny kondycji ekonomicznej badanych firm. 

Przedsiębiorcy zostali zapytani o zmiany w poziomie obrotów w ciągu ostatniego roku. 

Głównym celem pytania było określenie wpływu skutków kryzysu gospodarczego na 

kondycję białostockich przedsiębiorstw. Udzielone odpowiedzi potwierdzają tendencje 

uwidocznione podczas analizy odpowiedzi na dwa poprzednie pytania, bowiem 34% 

badanych przedsiębiorstw zwiększyło obroty (por. rys. 8.). Zdaniem 20% ankietowanych 

osiągane przez nich obroty kształtują się na stałym poziomie. Natomiast zmniejszenie się 

poziomu obrotów dotyczy 43% białostockich przedsiębiorstw. Na podstawie odpowiedzi 

uzyskanych po zadaniu powyższego pytania nie można określić wielkości zmian w poziomie 

spadku i wzrostu obrotów, ani przyczyn tych zmian. Odpowiedzi wskazują raczej na 

tendencję rozwojową białostockich firm, co wskazuje, iż kondycja ekonomiczna 

przedsiębiorstw uzależniona jest nie tylko od uwarunkowań otoczenia zewnętrznego, ale 

także od umiejętności wykorzystania potencjału wewnętrznego. 

 

RYSUNEK 8. OCENA STOPNIA ZMIAN W POZIOMIE OBROTÓW BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW 
W POZIOMIE OBROTÓW W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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 Kolejnym celem badania było poznanie opinii białostockich przedsiębiorstw na temat 

przewidywanych zmian sytuacji ekonomicznej firm w ciągu najbliższych trzech lat (patrz rys. 

9.). Zdaniem połowy ankietowanych sytuacja poprawi się, w tym w opinii 8% badanych 

zdecydowanie się poprawi. 17% przedsiębiorców nie przewiduje zmian w analizowanym 

obszarze. Tylko 14% badanych firm przewiduje pogorszenie sytuacji, a 21% nie ma zdania. 

Udzielone odpowiedzi potwierdzają optymizm przedsiębiorców, a tym samym dostrzeganie 

możliwości rozwoju firm w warunkach zmiennego otoczenia i kryzysu. Warto przy tym 

zaznaczyć, że poprawa sytuacji ekonomicznej była dominującą odpowiedzią dla wszystkich 

przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Również branża przedsiębiorstwa nie 

wpływała znacząco na wybór odpowiedzi na analizowane pytanie. 

RYSUNEK 9. OCENA ZMIAN SYTUACJI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 
TRZECH LAT 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 Badanie dotyczyło również określenia głównych strategicznych kierunków rozwoju 

firm w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Odpowiedzi udzielone przez respondentów 

wskazują na dwa główne kierunki w strategicznym rozwoju firm. Pierwszym jest 

usprawnienie sfery marketingowej, drugim inwestycje (patrz rys. 10.). O rozwijaniu obszaru 

marketingu świadczą następujące wyniki badań: 
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• rozszerzenie oferty produktowej stanowi główny czynnik rozwoju dla 43% badanych 

przedsiębiorstw,  

• wzrost udziału w rynku – dla 35% badanych firm. 

• rozszerzenie współpracy z dostawcami – dla 34% firm,  

• uruchomienie nowych kanałów dystrybucji/promocji – dla 27% firm, 

Kierunek inwestycyjny potwierdzają następujące dane uzyskane w trakcie badań: 

• 41% ankietowanych firm uzależnia rozwój strategiczny od nowych inwestycji, 

• zdaniem 18% przedsiębiorstw zwiększenie produkcji jest strategicznym kierunkiem 

rozwoju firmy, 

• 18% badanych firm za główną przesłankę rozwoju uznaje wprowadzenie 

nowoczesnych technologii. 

Tylko 15% przedsiębiorstw za strategiczny kierunek rozwoju uznaje rozszerzenie 

działalności na rynki zagraniczne. Tego wyniku nie należy jednak traktować jako 

jednoznacznie niezadowalającego, biorąc pod uwagę fakt, iż w strukturze badanych firm 

dominowały małe przedsiębiorstwa, zorientowane na potrzeby lokalnych nabywców. 

RYSUNEK 10. PRZEWIDYWANE STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW W PERSPEKTYWIE NAJBLIŻSZYCH DWÓCH – TRZECH LAT 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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 W celu dokonania analizy perspektyw rozwojowych białostockich firm, zadano 

pytanie dotyczące możliwości rozszerzenia działalności na nowe segmenty rynku. Udzielone 

odpowiedzi rozłożyły się w miarę równomiernie (patrz rys. 11.). 33% badanych firm deklaruje 

zamiar wejścia na nowe segmenty rynku. 35% ankietowanych większą uwagę przywiązuje do 

umacniania swojej pozycji na osiągniętych obszarach rynku. Można to interpretować 

w kategoriach mniejszej skłonności do zmian niektórych przedsiębiorstw. Źródeł takiej 

postawy można dopatrywać się w dążeniu przedsiębiorstw do umocnienia pozycji 

na dotychczasowych rynkach. Z drugiej strony może to świadczyć o zachowawczości 

przedsiębiorców lub ich obawach związanych z niestabilnym otoczeniem rynkowym. Około 

32% przedsiębiorstw nie potrafi jednoznacznie określić kierunków swoich działań związanych 

z wejściem na nowe segmenty rynku. 

RYSUNEK 11. DEKLARACJA ROZSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI NA INNE SEGMENTY RYNKU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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3.2. WARUNKI FUNKCJONOWANIA BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW  

 

Ta część badania dotyczyła określenia warunków funkcjonowania białostockich 

przedsiębiorstw. Ankietowane przedsiębiorstwa zostały poproszone o: 

1. Określenie procentowego udziału pracowników pochodzących z Białegostoku. 

2. Określenie możliwości i warunków odbywania praktyki zawodowej lub stażu 

w ramach umowy absolwenckiej. 

3. Ocenę oferty edukacyjnej szkół średnich i wyższych pod kątem przydatności oferty do 

potrzeb przedsiębiorstw. 

4. Określenie barier rozwoju przedsiębiorstw. 

5. Wskazanie głównych czynników konkurowania na rynku. 

6. Wskazanie najważniejszych czynników decydujących o rozwoju firmy. 

7. Wskazanie głównych kierunków inwestycji. 

8. Określenie stopnia korzystania ze środków unijnych oraz ocenę ich wpływu na rozwój 

firmy. 

9. Wskazanie czynników ograniczających dostęp do środków unijnych. 

Pierwsze pytanie w tej części badania dotyczyło określenia przybliżonej struktury 

zatrudnienia w białostockich firmach, ze względu na miejsce zamieszkania pracowników. 

Poproszono przedsiębiorców o określenie procentowego udziału zatrudnionych 

z Białegostoku, jak i spoza Miasta. Odpowiedzi przedsiębiorców wskazują na to, 

iż białostockie firmy zatrudniają w głównej mierze mieszkańców Białegostoku. Średnio 78% 

zatrudnionych pochodzi z Białegostoku (patrz tab. 1.).  

TABELA 1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA ZATRUDNIONYCH 

Procent zatrudnionych  

z Białegostoku 

Procent zatrudnionych 

 spoza Białegostoku 

Razem 

Średnio 78% Średnio 22% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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 Na pytanie, czy w Państwa firmie istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej lub 

stażu w ramach umowy absolwenckiej – tylko 29% firm udzieliło jednoznacznie pozytywnej 

odpowiedzi. W przypadku 53% badanych przedsiębiorstw nie ma możliwości odbywania 

praktyki zawodowej lub stażu. 18% przedsiębiorstw nie miało zdania na ten temat (patrz 

rys. 12.). Można przypuszczać, iż małe zainteresowanie odbywaniem praktyk i staży 

zawodowych w białostockich firmach wynika z: 

• niskiego poziomu wiedzy przedsiębiorców w tym zakresie, 

• niewielkich korzyści w związku z umożliwianiem odbywania praktyk zawodowych i 

staży, 

• traktowania tego typu praktyk w kategoriach pewnej dezorganizacji pracy firmy, 

• niedostrzegania korzyści związanych z zaangażowaniem praktykantów lub stażystów. 

RYSUNEK 12. OCENA MOŻLIWOŚCI ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ LUB STAŻU W RAMACH UMOWY 
ABSOLWENCKIEJ W BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Możliwość odbywania praktyki zawodowej jest silnie skorelowana z wielkością 

przedsiębiorstwa. Brak możliwości odbywania praktyki zawodowej wskazywały głównie 

mikroprzedsiębiorstwa, natomiast możliwość odbywania praktyki zawodowej wskazywały 

najczęściej przedsiębiorstwa średnie i duże. 

 Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż wśród przedsiębiorstw, które 

zatrudniają osoby na praktykach bądź stażu, średnia liczba zatrudnionych w ten sposób to 3 

osoby. Liczba osób zatrudnionych w ramach wskazanej formy kształtuje się pomiędzy 1 a 9 

osób.  

Obecnie, praktyki zawodowe i staż absolwencki w białostockich przedsiębiorstwach 

odbywają osoby z różnorodnym wykształceniem. Aktualnie są to: 

• osoby z wykształceniem zawodowym i średnim mechanicznym, 

• osoby z wykształceniem wyższym ekonomicznym, 

• osoby z wykształceniem wyższym inżynierskim (absolwenci kierunków: budownictwo, 

architektura, ochrona środowiska), 

• absolwenci i uczniowie szkół gastronomicznych, 

• absolwenci i uczniowie szkoły odzieżowej, 

• absolwenci kierunków: informatyka, zarządzanie, administracja publiczna, socjologia 

i medycyna. 

Wyniki badań potwierdzają, iż białostockie firmy są w stanie zwiększać poziom 

praktycznych umiejętności absolwentów lokalnych szkół średnich oraz uczelni wyższych. 

Wskazany brak jednoznacznych deklaracji ze strony znaczącej części badanych firm ukazuje 

konieczność tworzenia usprawnień systemowych, których zadaniem będzie umacnianie 

związków pomiędzy nauką a praktyką.  

 Jednym z celów badania było poznanie opinii białostockich przedsiębiorców na temat 

oferty edukacyjnej białostockich szkół zawodowych, średnich oraz uczelni wyższych pod 

względem zapewnienia przez nie właściwego poziomu kształcenia kadr. Przedsiębiorcy 

dokonywali oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 najwyższą.  



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

20

Oferta szkół zawodowych została oceniona raczej krytycznie (patrz rys. 13.). Około 

66% przedsiębiorstw białostockie szkolnictwo zawodowe ocenia na poziomie dostatecznym 

i poniżej dostatecznego. Dobrze i bardzo dobrze ofertę szkół zawodowych ocenia 34% 

ankietowanych firm. Opinia przedsiębiorców w tym zakresie wydaje się być bardzo istotna. 

Szczególnie w przypadku firm produkcyjnych, gdyż główne ograniczenia na rynku pracy 

dotyczą wykwalifikowanych pracowników niższego szczebla. Niska ocena szkolnictwa 

zawodowego może wskazywać na niedostateczność kształcenia, a tym samym 

niedostosowanie do potrzeb lokalnych firm. Poza obiektywną oceną nie można wykluczyć 

również subiektywnych opinii przedsiębiorców. 

RYSUNEK 13. OCENA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

      1 – ocena najniższa ; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Oferta edukacyjna szkół średnich przez prawie połowę badanych firm została 

oceniona na poziomie dostatecznym – 49% wskazań (patrz rys. 14.). Wysoko ofertę ocenia 

39% ankietowanych (35% – dobrze, 4% – bardzo dobrze). Ocena jest raczej niska, ale 

podobnie jak w przypadku oceny oferty edukacyjnej szkół zawodowych – może mieć 

charakter subiektywny. Jest to jednak sygnał do tworzenia działań, których celem ma być 

dostosowanie programów nauczania do potrzeb białostockich przedsiębiorstw. 

RYSUNEK 14. OCENA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ ŚREDNICH W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

      1 – ocena najniższa ; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Mniej krytycznie oceniają przedsiębiorcy ofertę edukacyjną szkół wyższych (patrz 

rys. 15.). Zdaniem 58% badanych firm jest ona na dobrym (48% wskazań) i na bardzo dobrym 

poziomie (16% wskazań). Dostatecznie ocenia ją 30% ankietowanych, a mniej niż 

dostatecznie 12%. Uzyskane wyniki badań mogą wynikać z następujących przesłanek: 

• oferta edukacyjna szkół wyższych jest w wysokim stopniu zróżnicowana, 

• przedsiębiorcy mieli pozytywne doświadczenia, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia 

absolwentów białostockich uczelni, 

• niektórzy z ankietowanych przedsiębiorców są absolwentami białostockich szkół 

wyższych lub korzystali z ich oferty studiów podyplomowych. 

Opinię wyrażoną przez przedsiębiorców w badaniu należy traktować raczej jako 

ogólną. Nie dokonywali oni oceny przydatności poszczególnych profili kształcenia (np.: 

technicznego, biznesowego czy prawniczego). 

RYSUNEK 15. OCENA OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

      1 – ocena najniższa ; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Celem badania było także wskazanie barier rozwoju białostockich firm. Przedsiębiorcy 

oceniali utrudnianie działalności przez poszczególne czynniki w skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznaczało – zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia. Średnie oceny oraz ich 

zróżnicowanie przedstawia tabela 2. Dokonano tu równocześnie rankingu barier rozwoju 

przedsiębiorstw ze względu na poziom średnich ocen dla poszczególnych czynników. Im 

wyższa ocena średnia dla danego czynnika, tym czynnik bardziej utrudniający działalność 

przedsiębiorstwa. Ponadto obliczono współczynniki zmienności ocen, co umożliwia 

dokonanie porównania zróżnicowania ocen poszczególnych czynników. 

 

TABELA 2. RANKING BARIER ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW  

Bariera rozwoju Ocena 

średnia 

Współczynnik 

zmienności 

(w %) 

Ranga 

Rosnące koszty zatrudnienia 4,06 27,34 1 
Wysokie podatki 3,99 31,33 2 
Niejasne i niestabilne przepisy prawne i podatkowe 3,66 36,34 3 
Konkurencja ze strony firm lokalnych 3,47 37,18 4 
Niski popyt 3,20 40,94 5 
Trudności z uzyskaniem finansowania działalności 3,13 44,09 6 
Zatory płatnicze, problemy z płynnością 3,08 46,43 7 
Coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców 3,03 38,28 8 
Konkurencja ze strony firm krajowych 2,97 48,15 9 
Rozwój szarej strefy 2,74 55,11 10 
Niestabilność kursu waluty 2,67 56,55 11 
Niedostateczna podaż surowca, jego wysokie ceny 2,65 52,45 12 
Niedobór wykwalifikowanych pracowników 2,64 55,68 13 
Konkurencja ze strony firm międzynarodowych 2,47 60,32 14 
Niestabilność dostaw surowców 2,09 58,85 15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Rosnące koszty zatrudnienia są w przypadku białostockich firm, podobnie jak 

w większości przedsiębiorstw w kraju, traktowane jako zasadnicze ograniczenie rozwoju. 

Średnia ocena tego czynnika była najwyższa i osiągnęła poziom 4,06, przy dość słabym 

zróżnicowania ocen (27,34%). Ponadto dla 71% ankietowanych rosnące koszty zatrudnienia 

stanowią ważną (22% wskazań) i bardzo ważną (49% wskazań) destymulantę rozwoju (patrz 

rys. 16.). 

 

RYSUNEK 16.  ROSNĄCE KOSZTY ZATRUDNIENIA JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Kolejną w rankingu barierą rozwoju przedsiębiorstwa są według badanych wysokie 

podatki, o czym informuje średnia ocena tego czynnika (3,99). Przedsiębiorcy są dość zgodni 

w tej kwestii, bowiem współczynnik zmienności tych ocen jest dość niski i wynosi 31,33%. 

Wysokie podatki stanowią znaczącą barierę rozwoju w opinii 72% badanych 

przedsiębiorstw (patrz rys. 17.). Tylko w opinii 13% ankietowanych ich znaczenie jest 

niewielkie. Z jednej strony wskazuje to na niekorzystną ocenę uwarunkowań ekonomiczno-

prawnych, wpływających na działalność przedsiębiorstw, z drugiej strony tak wysoki odsetek 

wskazań może ukazywać większe znaczenie czynników zewnętrznych niż wewnętrznego 

potencjału przedsiębiorstw do budowania przewagi na rynku.  

RYSUNEK 17. WYSOKIE PODATKI JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Niejasne i niestabilne przepisy prawne to, w opinii przedsiębiorców, kolejny czynnik 

utrudniający działalność i rozwój firmy. W rankingu zajmuje on trzecie miejsce ze średnią 

oceną 3,66. Zróżnicowanie ocen przedsiębiorców dla tego czynnika jest dość słabe. 

Niejasne i niestabilne przepisy podatkowe wpływają w zasadniczym stopniu na 

ograniczenie rozwoju 56% badanych firm (patrz rys. 18.). Za czynnik w dostatecznym stopniu 

ograniczający rozwój uznaje go 26% ankietowanych firm. W przypadku 19% wskazań nie jest 

to bariera ograniczająca rozwój. Można wnioskować, iż z punktu widzenia badanych firm 

większe znaczenie ma sama wysokość podatków niż uwarunkowania prawne (dla 

przedsiębiorcy większe znaczenie mają konsekwencje prawne niż system tworzenia prawa). 

RYSUNEK 18. NIEJASNE I NIESTABILNE PRZEPISY PODATKOWE JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Za czynnik ograniczający działalność firmy badane przedsiębiorstwa uznały 

konkurencję. Ocenie przedsiębiorców została poddana siła oddziaływania konkurencji 
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lokalnej, krajowej i zagranicznej. Biorąc pod uwagę lokalny charakter wielu badanych firm, 

największe znaczenie przypisywane jest oddziaływaniu konkurencji lokalnej, która 

w rankingu barier rozwoju zajęła czwarte miejsce. 

Ponad połowa ankietowanych firm (56% wskazań) uznała, iż przedsiębiorstwa 

funkcjonujące na lokalnym rynku są w stanie destabilizować ich rozwój. Według opinii 20% 

ankietowanych oddziaływanie lokalnej konkurencji jest raczej przeciętne, a zdaniem 25% 

lokalni konkurenci nie stanowią bariery rozwoju (por. rys. 19.). 

RYSUNEK 19. KONKURENCJA ZE STRONY FIRM LOKALNYCH JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Konkurencja ze strony firm krajowych stanowi barierę rozwoju plasującą się na 

dziewiątym miejscu w rankingu, zaś konkurencja ze strony firm międzynarodowych zajmuje 

miejsce przedostatnie. Oczywiście takie pozycje w rankingu wynikają głównie ze struktury 
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badanych przedsiębiorstw pod względem zasięgu terytorialnego działalności, gdzie ponad 

połowa respondentów jako zasięg działania deklarowała rynek lokalny. Jednakże należy 

podkreślić, że niska ocena konkurencji krajowej (2,97) i jeszcze niższa konkurencji 

międzynarodowej (2,47) wykazywały umiarkowane i dość silne zróżnicowanie (odpowiednio 

48,15% i 60,32%), co oznacza niejednomyślność w wydawaniu ocen. Firmy działające na 

rynkach krajowych czy międzynarodowych oceniały konkurencję ze strony firm krajowych 

lub międzynarodowych podając wyższe oceny. 

Rozkład odpowiedzi kształtuje się w miarę równomiernie, jeżeli chodzi o ocenę 

wpływu konkurencji krajowej na rozwój białostockich firm (por. rys. 20.). Zdaniem 42% 

ankietowanych, inne przedsiębiorstwa krajowe mogą ograniczać rozwój. Taka sama liczba 

badanych firm twierdzi, iż konkurencja ze strony firm krajowych nie ma bezpośredniego 

wpływu na ich rozwój. Około 16% białostockich firm traktuje oddziaływanie krajowej 

konkurencji na przeciętnym poziomie. 
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RYSUNEK 20.  KONKURENCJA ZE STRONY FIRM KRAJOWYCH JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

 Najmniejsze oddziaływanie przypisywane jest konkurencji międzynarodowej. 

Znacząca część ankietowanych przedsiębiorstw nie dostrzega jej negatywnego wpływu – tak 

twierdzi 56% firm. Konkurencję międzynarodową za istotną barierę rozwoju uznało 27% 

białostockich przedsiębiorców. Zdaniem 18% firm – jej oddziaływanie jest przeciętne (por. 

rys. 21.). 
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R Y SU NE K 2 1 .  KON KU R E N CJA  Z E S TR O NY  F IR M MI Ę D ZY NA R OD OWY C H JA K O BA R IER A  R O ZW OJU  
W OP I NI I  B IA Ł OS TO C KI C H P R Z ED S IĘB IOR CÓ W 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Piąte miejsce w rankingu barier rozwoju działalności przedsiębiorstwa zajmuje niski 

popyt na produkty / usługi oferowane przez firmy. Średnia ocena dla tej bariery rozwoju 

wynosi 3,20, a zróżnicowanie ocen jest umiarkowane (40,94%). 

Niski popyt stanowi barierę rozwoju dla 43% ankietowanych firm (patrz rys. 22.). 

Około jedna trzecia badanych przedsiębiorstw z Białegostoku nie ma trudności ze zbytem 

swoich produktów. Jedna czwarta firm ocenia niski popyt w kategoriach ograniczenia 

rozwoju na 3. Takie wyniki badań wynikają przede wszystkim z wysokiej koncentracji 

białostockich firm na lokalnych rynkach. 
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RYSUNEK 22.  NISKI POPYT JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Równie istotnym czynnikiem ograniczającym działalność i rozwój przedsiębiorstw są 

trudności z uzyskaniem finansowania działalności. Wskazuje na to szóste miejsce w rankingu 

ze średnią oceną 3,13 oraz umiarkowanym zróżnicowaniem.  

Tylko jedna trzecia badanych przedsiębiorstw deklaruje, iż nie ma problemu 

z pozyskaniem zewnętrznych źródeł dofinansowania (patrz rys. 23.). W opinii 44% badanych 

firm trudności z uzyskaniem zewnętrznego finansowania działalności mogą destabilizować 

ich rozwój. Dla jednej czwartej ankietowanych analizowany czynnik jest istotny, ale nie 

najważniejszy w realizacji strategii rozwoju. Pytanie nie dotyczyło wskazania stopnia 

ważności poszczególnych źródeł finansowania, ale udzielne odpowiedzi pokazują, iż 
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białostockie przedsiębiorstwa, podobnie jak firmy w kraju, potrzebują systemowych 

rozwiązań i wiedzy w zakresie możliwości finansowania ich rozwoju.  

RYSUNEK 23.  TRUDNOŚCI Z UZYSKANIEM FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI JAKO BARIERA ROZWOJU 
W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, czy zatory płatnicze oraz problemy z płynnością mają bezpośredni wpływ 

na rozwój, twierdząco odpowiedziało 43% przedsiębiorstw (patrz rys. 24.). Zdaniem 35% 

ankietowanych, zatorów płatniczych nie można traktować w kategoriach destymulanty 

rozwoju. Zdaniem 22% badanych firm, waga analizowanego czynnika została oceniona na 3. 

Uzyskane wyniki badań mogą wskazywać, iż relacje z odbiorcami i dostawcami są w miarę 

ustabilizowane i trwałe, co przekłada się na sprawność przepływów pieniężnych. Inne 

z przedsiębiorstw mogą traktować kwestię opóźnień w płatnościach oraz krótkotrwałe 

problemy z płynnością jako nieunikniony element ryzyka, związanego z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Uzyskane wyniki badań mogą wskazywać jednocześnie, iż sytuacja 

finansowa białostockich firm jest w miarę stabilna. Omawiany czynnik zajął siódme miejsce 

w rankingu barier rozwoju działalności przedsiębiorstw. 

RYSUNEK 24. ZATORY PŁATNICZE, PROBLEMY Z PŁYNNOŚCIĄ JAKO BARIERY ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Mniej niż połowa badanych firm (37% wskazań) traktuje coraz większą siłę 

przetargową odbiorów jako barierę rozwoju (patrz rys. 25.). Na poziomie umiarkowanym 

(na 3) jej wpływ ocenia 31% przedsiębiorców. W opinii 32% badanych firm, nie jest to istotny 

czynnik ograniczający rozwój firmy.  

RYSUNEK 25. SIŁA PRZETARGOWA ODBIORCÓW JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 Średnia ocena coraz silniejszej pozycji przetargowej odbiorców wyniosła 3,03, co 

pozwoliło temu czynnikowi na zajęcie ósmego miejsca w rankingu. Zróżnicowanie 

odpowiedzi uzyskanych w trakcie badania jest raczej umiarkowane (38,28%) i może być 

konsekwencją następujących uwarunkowań: 

• wśród ankietowanych przedsiębiorstw dominowały małe firmy zorientowane na 

potrzeby rynku lokalnego, 
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• z jednej strony obserwuje się zwiększenie świadomości przedsiębiorców w tworzeniu 

trwałych powiązań z klientami docelowymi, a z drugiej strony niską świadomość 

niektórych firm, jeżeli chodzi o znajomość oczekiwań rynków docelowych oraz 

czynników zachowań na rynku. 

Rozwój szarej strefy nie stanowi głównej bariery rozwoju białostockich firm, o czym 

świadczy dziesiąte miejsce w rankingu. Takiego zdania jest 44% badanych przedsiębiorstw 

(patrz rys. 26.). Dla 32% szara strefa może być czynnikiem destabilizującym działalność 

rynkową. Około jedna czwarta badanych firm (24% wskazań) oceniła znaczenie tej cechy jako 

destabilizatora rozwoju – na 3. Średnia ocena tej bariery rozwoju była niższa niż 3 i wyniosła 

2,74, ale oceny nie były jednolite, o czym świadczy poziom współczynnika zmienności 

(55,11%). 

RYSUNEK 26. ROZWÓJ SZAREJ STREFY JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Kolejną barierą rozwoju w rankingu jest niestabilność kursu walut, która zajęła 

jedenaste miejsce. Czynnik ten stanowi główną destymulantę rozwoju dla ok. 20% badanych 

przedsiębiorstw (patrz rys. 27.).  

Większość ankietowanych firm nie postrzega niestabilności waluty w kategoriach 

czynnika ograniczającego rozwój – takie jest zdanie ponad połowy badanych (51% wskazań). 

Wyniki badań, podobnie jak we wcześniej analizowanych przypadkach, wynikają ze struktury 

próby badawczej. Większość firm zorientowana jest na rynki lokalne. 

RYSUNEK 27. NIESTABILNOŚĆ KURSU WALUTY JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Dwunaste miejsce w rankingu zajmuje niedostateczna podaż surowca i jego wysokie 

ceny. Średnia ocena tego czynnika wyniosłą 2,65, zaś oceny wykazują umiarkowane 

zróżnicowanie, o czym informuje współczynnik zmienności – na poziomie 52,45%. 



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

37

Niedostateczna podaż surowca i jego wysoka cena jest istotną barierą rozwoju dla 

31% ankietowanych, na poziomie dostatecznie ograniczającym rozwój traktuje ją 15% 

ankietowanych, a zdaniem 54% czynnik ten nie jest w żadnym stopniu destymulantą. 

Z punktu widzenia białostockich firm większe znaczenie ma cena i niedostateczna podaż niż 

niestabilność dostaw. Może to wynikać z istnienia trwałych powiązań z dostawcami albo 

z niskiej ich siły przetargowej. 

RYSUNEK 28. NIEDOSTATECZNA PODAŻ SUROWCA I JEGO WYSOKIE CENY  JAKO BARIERA ROZWOJU 
W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Jedno z ostatnich miejsc w rankingu barier rozwoju przedsiębiorstw zajmuje niedobór 

wykwalifikowanych pracowników, co może oznaczać, że czynnik ten zasadniczo nie jest 

postrzegany jako problemem w rozwoju białostockich firm. Średnia ocena dla tej bariery 

rozwoju wynosi 2,64, zaś współczynnik zmienności jest równy blisko 60%, co wskazuje na 

dość silne zróżnicowanie ocen tego czynnika.  



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

38

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw (53% wskazań) twierdzi, że niedobór 

wykwalifikowanej kadry nie utrudnia im działalności. Jednocześnie utrudnienia 

w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników dostrzega 30% przedsiębiorców (por. rys. 

29.). Jest to sygnał potwierdzający rosnące wymagania białostockich przedsiębiorców, jeżeli 

chodzi o dobór i kwalifikacje kadry. Biorąc pod uwagę strukturę próby, rosnące wymagania 

w tym zakresie wykazują nie tylko firmy średnie i duże, ale także mikroprzedsiębiorstwa. 

RYSUNEK 29. NIEDOBÓR WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Za mało istotną barierę rozwoju (ostatnie, 15. miejsce w rankingu) białostockie 

przedsiębiorstwa uznają niestabilność dostaw surowca (patrz rys. 30.). Wynika to ze 

struktury badanych firm, w której znaczącą pozycję stanowiły przedsiębiorstwa usługowe, 

w tym handlowe. Około 18% wskazań, traktujących dostępność surowca jako znaczącą 

barierę rozwoju, wynika z tego, że oceny te przyznawane były przez przedsiębiorstwa 

produkcyjne, stanowiące ok. 20% wszystkich badanych. Biorąc pod uwagę udział 

przedsiębiorstw produkcyjnych uczestniczących w badaniu trzeba sądzić, iż niestabilność 

dostaw surowców jest dość dużym utrudnieniem w działalności przedsiębiorstw 

produkcyjnych.  

RYSUNEK 30. NIESTABILNOŚĆ DOSTAW SUROWCÓW JAKO BARIERA ROZWOJU W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1– zupełnie nie utrudnia, a 5 – bardzo utrudnia działalność i rozwój firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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CZYNNIKI KONKUROWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 Celem kolejnej części badania było określenie głównych czynników, umożliwiających 

skuteczne konkurowanie na rynku. Badane przedsiębiorstwa wskazywały na stopień 

ważności poszczególnych czynników w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznaczało czynnik zupełnie 

nieważny, zaś 5 – bardzo ważny. Przedsiębiorcy ocenili siedem czynników konkurowania, 

a oceny średnie, ich zróżnicowanie oraz ranking uzyskany na podstawie ocen średnich 

prezentuje tabela 3.  

 

TABELA 3. RANKING CZYNNIKÓW KONKUROWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

Czynnik konkurowania Średnia ocena 
Współczynnik 

zmienności (w %) 
Ranga 

Wysoka jakość produktów 4,42 20,59 1 

Szeroka oferta produktowa 3,96 29,55 2 

Posiadane zasoby kadrowe 

(personalne) 
3,84 28,65 3 

Niższe ceny 3,84 29,43 4 

Skuteczny system 

promocji/reklamy/marketingu 
3,67 34,33 5 

Wysoka innowacyjność 3,62 34,25 6 

Położenie/lokalizacja 

prowadzonej działalności 
3,43 39,65 7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Pierwsze miejsce w rankingu zajęła wysoka jakość produktów, ze średnią oceną 4,42, 

przy jednoczesnym dość słabym zróżnicowaniu tych ocen (20,59%). Uzyskane wyniki badań 

wskazują na zwiększone zaangażowanie firm w rozwój marketingu i podnoszenie poziomu 

jakości oferowanych produktów.  
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Około 85% przedsiębiorstw za główny czynnik decydujący o skuteczności 

konkurowania na rynku uznaje wysoką jakość produktów (patrz rys. 31.). Zaledwie 3% 

respondentów wskazało wysoką jakość produktów jako czynnik nieważny w konkurowaniu 

przedsiębiorstw. 

RYSUNEK 31. WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Za bardzo istotny czynnik konkurowania przedsiębiorstwa uznały również rozwój 

oferty produktowej. Ocena średnia tego czynnik wyniosła 3,96, a jej zróżnicowanie wśród 

przedsiębiorców wykazywało dość słabą siłę, o czym informuje współczynnik zmienności na 

poziomie 29,55%.  

Zdaniem 70% przedsiębiorców szeroka oferta produktowa może decydować w dużym 

stopniu o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku (patrz rys. 32.). Tylko w opinii 4% 
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ankietowanych czynnik ten można uznać za mało istotny. Na podstawie wyników badań 

można sądzić, iż oferta produktowa i jakość mogą, w opinii białostockich firm, wpływać 

na różnicowanie oferty na tle firm konkurencyjnych. 

 

 

RYSUNEK 32. SZEROKA OFERTA PRODUKTOWA JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Trzecie miejsce w rankingu zajmują posiadane zasoby kadrowe. Na to wysokie 

miejsce wskazuje ocena średnia – 3,84 oraz poziom współczynnika zmienności (28,65%). 

Jak wskazują wyniki badań, posiadane zasoby kadrowe mogą decydować 

o skuteczności konkurowania na rynku, w opinii większości białostockich przedsiębiorstw. Za 
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ważny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej uznaje je 62% ankietowanych firm (patrz 

rys. 33.). Tylko 14% wskazań deprecjonuje rolę wykwalifikowanej kadry w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej. Może to świadczyć o zwiększeniu koncentracji białostockich 

przedsiębiorców na potrzebach swoich pracowników, z drugiej zaś strony może też 

potwierdzać wzrost wymagań wobec posiadanej kadry. Blisko jedna czwarta badanych 

przedsiębiorstw ocenia rangę analizowanego czynnika na średnim poziomie. 

RYSUNEK 33. POSIADANE ZASOBY KADROWE JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Kolejne miejsce w rankingu czynników konkurencyjności przedsiębiorstw zajmują 

niskie ceny produktów. Uzyskana ocena średnia jest bliska 4 i wynosi 3,84. Oceny wydane 

przez przedsiębiorców dla tego czynnika są raczej jednorodne, o czym informuje dość niski 

poziom współczynnika zmienności (29,43%). 
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Znacząca część badanych przedsiębiorstw postrzega cenę jako istotny czynnik 

konkurowania na rynku (patrz rys. 34.). Blisko 60% ankietowanych przedsiębiorców wyraża 

opinie, iż niska cena może decydować o przewadze konkurencyjnej. Pozostała część 

przedsiębiorstw wydaje się przywiązywać większą wagę do czynników pozacenowych. 

Przyczyny takiej postawy mogą być dwojakie. Biorąc pod uwagę sytuację małych 

przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach lokalnych, atrakcyjność cenowa może 

decydować w większym stopniu o skuteczniejszym pozycjonowaniu oferty w świadomości 

lokalnych nabywców. Z drugiej strony wyniki badań mogą świadczyć o zwiększonej 

świadomości marketingowej firm, traktujących cenę w kategoriach krótkotrwałego sukcesu. 

RYSUNEK 34. NISKIE CENY PRODUKTÓW JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw (56% wskazań) traktuje kolejny w rankingu 

czynnik, czyli posiadany skuteczny system szeroko pojętego marketingu, jako decydujący 

o przewadze konkurencyjnej (patrz rys. 35.). Innego zdania jest 20% ankietowanych. Blisko 
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jedna czwarta ankietowanych (24% wskazań) ocenia rangę analizowanego czynnika jako 

średnią. Biorąc pod uwagę fakt, iż w strukturze badanych firm przeważały małe firmy, wynik 

może potwierdzać zwiększoną aktywność marketingową białostockich mikroprzedsiębiorstw. 

 

 

RYSUNEK 35. SKUTECZNY SYSTEM PROMOCJI/REKLAMY/MARKETINGU JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA 
W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedostatnie miejsce w rankingu czynników konkurowania zajmuje wysoka 

innowacyjność. Średnia ocena tego czynnika wyniosła 3,62 przy ponad 30-procentowym 

zróżnicowaniu ocen.  

Ponad 55% wskazań nadaje innowacyjności wysoką rangę. Zdaniem 20% 

przedsiębiorstw, jest to czynnik w mniejszym stopniu decydujący o umacnianiu pozycji 
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konkurencyjnej (por. rys. 36.). Uzyskane wyniki badań nie wskazują bezpośrednio na 

skłonność do innowacji, ale pokazują zwiększoną świadomość przedsiębiorców w tej kwestii. 

 

RYSUNEK 36. WYSOKA INNOWACYJNOŚĆ JAKO CZYNNIK KONKUROWANIA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Ostatnie miejsce w rankingu czynników konkurencyjności przedsiębiorstw zajmuje 

położenie/lokalizacja prowadzonej działalności. Mimo takiego miejsca w rankingu nie można 

nazwać tego czynnika mało ważnym w konkurowaniu przedsiębiorstw, na co wskazuje 

poziom liczbowy średniej oceny (3,43) oraz dość umiarkowane zróżnicowanie ocen (39,65%). 

Na pytanie, czy lokalizacja prowadzonej działalności może sprzyjać zwiększaniu 

konkurencyjności – 62% firm odpowiedziało twierdząco (patrz rys. 37.). Nie ma to większego 
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znaczenia z punktu widzenia blisko jednej czwartej ankietowanych przedsiębiorstw (24% 

wskazań). Taka sama część badanych przedsiębiorstw oceniła rangę analizowanego czynnika 

na 3. 

RYSUNEK 37. POŁOŻENIE/LOKALIZACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JAKO CZYNNIK 
KONKUROWANIA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

        1 - czynnik zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

  

 

  

  

 



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

48

 

CZYNNIKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW  

 

Celem badania była również próba zidentyfikowania najważniejszych determinant 

z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju białostockich firm. Przedsiębiorcy dokonywali 

oceny ważności poszczególnych czynników w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznaczało ocenę 

zupełnie nieważny, zaś 5 – bardzo ważny. Na podstawie uzyskanych przez poszczególne 

czynniki ocen średnich utworzono ranking czynników rozwoju przedsiębiorstw (por. tabela 

4.). 

TABELA 4. RANKING CZYNNIKÓW ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 

Czynnik rozwoju Średnia 

ocena 

Współczynnik 

zmienności  

(w %) 

Ranga 

Zmniejszenie kosztów pracy, zatrudnienia 

pracowników 4,44 22,75 1 

Niskie podatki 4,35 22,76 2 

Dostępność środków unijnych 4,00 28,50 3 

Dostępność specjalistów i wykwalifikowanych 

pracowników 3,86 28,24 4 

Pomoc w wykorzystaniu funduszy unijnych 3,85 34,29 5 

Jakość usług świadczonych w urzędach 3,71 32,35 6 

Dostępność kredytów 3,68 36,96 7 

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb biznesu 3,62 31,22 8 

Infrastruktura drogowa, połączenia komunikacyjne 3,57 35,29 9 

Bezpieczeństwo 3,30 42,42 10 

Ochrona środowiska 2,80 49,29 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Najwyższe miejsce w rankingu czynników rozwoju przedsiębiorstw zajął czynnik  

zmniejszenie kosztów pracy oraz zatrudnienia pracowników. Wysoką wagę dla tego czynnika 

reprezentuje średnia ocena na poziomie 4,44, przy dość słabym zróżnicowaniu (22,75%). 
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Korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów pracy i zatrudnienia pracowników widzi  

ok. 86% badanych przedsiębiorstw (patrz rys. 38.). Uzyskane wyniki nie są w żadnym stopniu 

zaskakujące i z pewnością stanowią postulaty większości przedsiębiorstw w kraju.  

RYSUNEK 38. RANGA ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW PRACY I ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 
W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Za czynnik mający duże znaczeniu dla rozwoju firm uznano niskie podatki. Średnia 

ocena tego czynnika wyniosła 4,35. Wysoko czynnik ten oceniła zdecydowana większość 

przedsiębiorców, a ponadto oceny były bardzo słabo zróżnicowane (22,76%).  

Zdaniem ponad 80% badanych firm, niskie podatki mają istotne znaczenie w rozwoju 

firmy (patrz rys. 39.). Tylko zdaniem 6% ankietowanych niskie podatki nie wywierają 

bezpośredniego wpływu na skuteczność podejmowanych działań rynkowych.  
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RYSUNEK 39. RANGA NISKICH PODATKÓW W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWAW OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Wysokie trzecie miejsce w rankingu zajmuje również dostępność środków unijnych. 

O tym, że jest to czynnik determinujący skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstw, 

informuje wysoki poziom średniej (4,00).  

Opinię wskazującą na duży wpływ dostępności środków unijnych na funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa wyraża 71% badanych firm (patrz rys. 40.). Około 17% ankietowanych 

przedsiębiorców ocenia poziom istotności analizowanego czynnika jako średni. W opinii 11% 

przedsiębiorstw ważność czynnika jest znikoma. 

 

 



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

51

RYSUNEK 40. RANGA DOSTĘPNOŚCI ŚRODKÓW UNIJNYCH W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA 
W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Kolejne miejsce w rankingu czynników rozwoju zajmuje, według przedsiębiorców, 

dostępność specjalistów czy też pracowników wykwalifikowanych. Średnia ocena tego 

czynnika jest bliska 4 i wynosi 3,86, przy współczynniku zróżnicowania 28,24%. Wskazuje to 

na dość wysoką ocenę nadawaną temu czynnikowi przez białostockich przedsiębiorców 

z jednoczesnym słabym zróżnicowaniem ocen. 

Dostępność wykwalifikowanych pracowników i specjalistów jest priorytetem z punktu 

widzenia 69% badanych przedsiębiorstw (patrz rys. 41.). Średnią ocenę analizowanemu 

czynnikowi przypisuje 19% badanych, a zdaniem 13% znaczenie tego czynnika jest niewielkie. 

Taka ocena potwierdza większą świadomość białostockich przedsiębiorstw w kwestii 

kształtowania kadr i ukazuje coraz większe zapotrzebowanie na pracowników w wysokim 
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stopniu wykwalifikowanych. Wyniki badań stanowią również pewien sygnał 

niedostatecznego dostępu badanych firm do pracowników spełniających ich oczekiwania. 

Wnioski mają charakter ogólny – ankietowane przedsiębiorstwa nie wskazywały 

szczegółowego zakresu kwalifikacji, na które z ich strony występuje największe 

zapotrzebowanie. 

RYSUNEK 41. RANGA DOSTĘPNOŚCI SPECJALISTÓW I WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW 
W FUNKCJONOWANIU FIRMY W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorstwa mają świadomość znaczenia środków zewnętrznych, w tym 

środków unijnych, dla poprawy funkcjonowania firm. Badania ankietowe pokazują, 

iż przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia o charakterze administracyjnym 

i świadomościowym, jeżeli chodzi o pomoc w ich pozyskiwaniu. Dla 71% jest to czynnik 

wysokiej wagi (patrz rys. 42.). W opinii 7% ankietowanych, pomoc w pozyskiwaniu funduszy 
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unijnych może wpływać na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstw w średnim stopniu. 

Dla 22% przedsiębiorców pomoc w korzystaniu z funduszy unijnych nie wpłynie na 

sprawność funkcjonowania ich firm. 

RYSUNEK 42. RANGA POMOCY W KORZYSTANIU Z FUNDUSZY UNIJNYCH W FUNKCJONOWANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

  

Szóste miejsce w rankingu czynników rozwoju przedsiębiorstw zajmuje jakość usług 

świadczonych w urzędach. Jest to związane ze średnią oceną tego czynnika na poziomie 3,71. 

Znacząca część przedsiębiorców – 60%, uważa, iż sprawnie działające urzędy mają 

bezpośredni wpływ na efektywność funkcjonowania ich firm (patrz rys. 43.). Rangę 

analizowanego czynnika na średnim poziomie ocenia 26% białostockich przedsiębiorstw. 

Niewielkie znaczenie jakości usług świadczonych w urzędach deklaruje 13% ankietowanych. 
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Wyniki badań potwierdzają, iż istotna z punktu widzenia działania przedsiębiorstw jest jakość 

pracy urzędów mierzona szybkością obsługi i poziomem kompetencji urzędników. 

 

RYSUNEK 43. RANGA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH W URZĘDACH W FUNKCJONOWANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Dostępność kredytów według opinii przedsiębiorców została oceniona przy pomocy 

skali 5-stopniopwej na 3,68. Dało to temu czynnikowi siódme miejsce w rankingu czynników 

rozwoju przedsiębiorstw. Mimo dalekiego siódmego miejsca w rankingu czynników rozwoju 

przedsiębiorstw, dostępność kredytów ma duże znaczenie w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw, a białostockie firmy nie stanowią odosobnionego przypadku. 

Dla 64% ankietowanych dostęp do kredytu ułatwia funkcjonowanie firmy. Około 16% 

badanych firm ocenia rangę tego czynnika na średnim poziomie, a dla jednej piątej badanych 

znaczenie dostępności kredytów jest znikome (patrz rys. 44.). 
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RYSUNEK 44. RANGA DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW W FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 Nieco niższą średnią ocenę wśród białostockich przedsiębiorców uzyskano dla 

kolejnego czynnika rozwoju, czyli dostosowania szkolnictwa do potrzeb biznesu. Średnia 

ocena 3,62 pozwoliła na umieszczenie tego czynnika na ósmym miejscu w omawianym 

rankingu. 

 Ponad połowa przedsiębiorstw przypisuje dość duże znaczenie dla dostosowania 

szkolnictwa do potrzeb biznesu. Wysoko rangę wskazanego czynnika ocenia 60% 

ankietowanych przedsiębiorstw (patrz rys. 45.). 23% badanych firm ocenia wpływ czynnika 

na średnim poziomie. W opinii 16% przedsiębiorstw wpływ analizowanego czynnika 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw jest znikomy. Interpretacja wyników badań po raz 

kolejny ukazuje wysokie zapotrzebowanie białostockich firm na absolwentów o wysokich 

kwalifikacjach przy wykorzystaniu potencjału lokalnych szkół. 
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RYSUNEK 45. RANGA DOSTOSOWANIA SZKOLNICTWA DO POTRZEB BIZNESU W FUNKCJONOWANIU 
PRZEDSIĘBIORSTWA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

 Dziewiąte miejsce w rankingu czynników rozwoju zajmuje infrastruktura drogowa 

i połączenia komunikacyjne. Duże znaczenie przypisywane jest temu czynnikowi przez 57% 

ankietowanych (patrz rys. 46.). Jedna piąta białostockich firm ocenia wagę wskazanego 

czynnika na średnim poziomie, a dla 23% jego znaczenie jest niewielkie. Jednoznaczność 

odpowiedzi może świadczyć o niskim poziomie zadowolenia z istniejącej infrastruktury 

lokalnej.  
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RYSUNEK 46. RANGA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 
W FUNKCJONOWANIU FIRMY W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedostatnie miejsce w rankingu czynników rozwoju dla białostockich 

przedsiębiorców zajmuje bezpieczeństwo. Średnia ocena tego czynnika wyniosła 3,30, a jej 

zróżnicowanie jest umiarkowane. 

W opinii około połowy białostockich przedsiębiorstw bezpieczeństwo jest czynnikiem 

wysokiej rangi (49% wskazań). Dla 22% jego istotę można określić na średnim poziomie 

w odniesieniu do innych stymulant rozwoju. Dla jednej piątej badanych znaczenie 

analizowanego czynnika jest znikome (patrz rys. 47.). 
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R Y SU NE K 4 7 .  R A N GA  BE Z P IE CZ EŃ ST WA  W FU N KCJ ONO WA N IU  F IR MY  W OP I NI I  
BIA ŁO ST OC KI C H P R Z ED S I ĘBI OR CÓ W 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Najmniejsze znaczenie przypisywane jest ochronie środowiska, jako priorytetowej 

sprawie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Czynnik ten uplasował się na ostatnim 

miejscu rankingu. Ocena średnia przypisana dla ochrony środowiska jako czynnika rozwoju 

przedsiębiorstwa była niższa od 3 i wynosiła 2,80. 

Czynnik posiada wysoką ocenę tylko w opinii 35% ankietowanych firm (patrz rys. 48.). 

Dla jednej piątej badanych przedsiębiorstw jest to czynnik średniej wagi, a dla 45% 

respondentów nie jest on istotny z punktu widzenia działalności firmy. Jedna czwarta 

ankietowanych oceniła ten czynnik jako najmniej istotny. 
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RYSUNEK 48. RANGA OCHRONY ŚRODOWISKA W FUNKCJONOWANIU FIRMY W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 - zupełnie nieważny, 5 - bardzo ważny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorcy wskazali również na inne, istotne z punktu widzenia efektywności 

funkcjonowania firmy czynniki. Do najczęściej wskazywanych należą: 

• lotnisko; 

• poprawa infrastruktury drogowej; 

• stabilność systemu prawnego; 

• odpowiedzialność pracowników za losy firmy;  

• otwartość na innowacje. 

 Kolejna część badania pozwoliła na identyfikację głównych kierunków inwestycji 

białostockich przedsiębiorstw.  

Wyniki badań wskazują, iż inwestycje białostockich firm koncentrują się 

w największym stopniu na poprawie jakości produktów (48% wskazań), modernizacji (lub 
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budowie) obiektów infrastruktury (39% wskazań), modernizacji środków transportu (36% 

wskazań), komputeryzacji (36% wskazań) oraz wdrażaniu nowych technologii (34% wskazań). 

Znaczącą pozycję stanowią również inwestycje o charakterze „miękkim”. Na ten kierunek 

inwestowania składają się: inwestowanie w kapitał ludzki (34% wskazań), wprowadzanie 

nowych produktów (21% wskazań) czy rozwój sieci sprzedaży (19% wskazań). Według opinii 

badanych firm najmniejsze nakłady inwestycyjne dotyczą modernizacji linii produkcyjnych, 

automatyzacji, wdrażania systemów zarządzania jakością (patrz rys. 49.). Brak jakichkolwiek 

inwestycji deklaruje 3% ankietowanych przedsiębiorstw. 

RYSUNEK 49. KIERUNKI INWESTYCJI BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat Państwa firma korzystała z pomocy 

finansowej z funduszy unijnych, aż 85% badanych przedsiębiorstw udzieliło negatywnej 

odpowiedzi. 6% ankietowanych zadeklarowało partycypację przy realizacji projektów 

miękkich, a 9% przy realizacji projektów inwestycyjnych (patrz rys. 50.).  

RYSUNEK 50. ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY FINANSOWEJ Z FUNDUSZY 
UNIJNYCH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Udział środków unijnych w wartości przeprowadzonych inwestycji kształtował się 

następująco (patrz. rys. 51.): 

• do 10% w przypadku 5 przedsiębiorstw; 

• od 10 do 30% w przypadku 4 przedsiębiorstw; 

• od 30 do 50% w przypadku 8 przedsiębiorstw; 

• powyżej 50% w przypadku 1 przedsiębiorstwa. 
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Trzeba nadmienić, iż kwestia realizacji procesów inwestycyjnych dotyczyła 18 

przedsiębiorstw spośród 200 ankietowanych. 

 

 

RYSUNEK 51. UDZIAŁ ŚRODKÓW UNIJNYCH W WARTOŚCI PRZEPROWADZONYCH INWESTYCJI WŚRÓD 
BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

W przypadku projektów miękkich udział środków unijnych w wartości 

przeprowadzonych inwestycji kształtował się następująco (patrz rys. 52.): 

• do 10% w przypadku 3 firm; 

• od 30 do 50% w przypadku 2 firm; 

• powyżej 50% w przypadku 7 firm. 
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RYSUNEK 52. UDZIAŁ ŚRODKÓW UNIJNYCH W WARTOŚCI PROJEKTÓW MIĘKKICH WŚRÓD BADANYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Aktywność białostockich firm w sferze pozyskiwania środków na rozwój ze środków 

unijnych jest bardzo niewielka. Wyniki tej części badań wydają się być w pewnej sprzeczności 

ze wskazywanymi wcześniej przez ankietowanych czynnikami istotnymi z punktu widzenia 

funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Zdolność pozyskiwania i dostępność środków unijnych 

została oceniana jako czynnik wysokiej rangi. Białostockie firmy w odpowiedzi na pytania, 

dlaczego nie starały się o dofinansowanie w ramach funduszy, aż w przypadku 37% wskazań 

zadeklarowały brak zainteresowania dofinansowaniem (patrz rys. 53.). Jedna piąta 

przedsiębiorstw za główną barierę w pozyskaniu środków unijnych wskazała brak 

dostatecznych informacji. 19% badanych przedsiębiorstw nie spełniało warunków, aby 

otrzymać dofinansowanie. 14% firm deklarowało aplikację, ale środki nie zostały im 

przyznane.  
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RYSUNEK 53. BARIERY W POZYSKIWANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 
W OPINII BIAŁOSTOCKICH FIRM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Ponad połowa badanych firm – 66% zadeklarowała zamiar skorzystania z funduszy 

unijnych w ciągu najbliższych trzech lat (patrz rys. 54.). Pozostała część – 34% nie planuje 

z nich skorzystać we wskazanym okresie. 
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RYSUNEK 54. DEKLARACJA KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIAŁOSTOCKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH TRZECH LAT 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Na pytanie, dlaczego firma w ciągu najbliższych 3 lat nie zamierza korzystać 

z funduszy unijnych, udzielone zostały następujące odpowiedzi: 

• „nie spełniamy wymogów”; 

• „zbyt duża biurokracja”; „za dużo formalności”; 

• „nie spełniamy warunków, aby starać się o dofinansowanie”; 

• „nie są nam potrzebne”, „nie jesteśmy zainteresowani”; 

• „nie spełniamy warunków”; 

• „utrudniony dostęp do pozyskania środków”; 

• „ograniczenia prawne”; 

• „nie potrzebujemy”. 

Można wyróżnić dwa zasadnicze źródła barier w pozyskiwaniu funduszy unijnych, 

które dotyczą białostockich przedsiębiorstw. Po pierwsze są to ograniczenia wewnętrzne 
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związane niejednokrotnie z brakiem inicjatywy przedsiębiorców. Po drugie są to obawy 

dotyczące procedur, które w przeświadczeniu wielu firm są zbyt skomplikowane i zawiłe. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzają, iż wiedza na temat możliwości wykorzystania funduszy 

unijnych przez przedsiębiorstwa jest raczej niewielka i w dużej mierze stereotypowa.  

Na pytanie, jakie działanie inwestycyjne zamierzają podjąć badane firmy w ciągu 

najbliższego roku (por. rys. 55.), najczęściej udzielaną odpowiedzią była deklaracja inwestycji 

w działania reklamowe i promocyjne (49% wskazań). 40% przedsiębiorstw zamierza dokonać 

inwestycji, których konsekwencją ma być redukcja kosztów działalności. W opinii 36% 

badanych firm znaczącym kierunkiem inwestycji będą inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego 

i zwiększenie efektywności pracy osób zatrudnionych (33% wskazań). Duże znaczenie 

przypisywane jest także inwestycjom, których celem ma być wejście na nowe segmenty 

rynku (33% wskazań).  

RYSUNEK 55. PLANY INWESTYCYJNE BIAŁOSTOCKICH FIRM NA NAJBLIŻSZE 12 MIESIĘCY 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Plany inwestycyjne białostockich przedsiębiorstw mają głównie charakter inwestycji 

„miękkich”, zorientowanych na usprawnienie działalności marketingowej oraz zwiększenie 

poziomu kwalifikacji pracowników. Wskazane w procesie badawczym plany inwestycyjne 
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w mniejszym stopniu dotyczą inwestycji „twardych”. 19% badanych firm zamierza 

zainwestować w nowe technologie, 22% – w doskonalenie produktów, 15% w modernizację 

parku maszynowego, natomiast 14% ankietowanych przedsiębiorstw nie planuje 

podejmowania działań inwestycyjnych. 

 

3.3. OCENA FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Celem tej części badań było poznanie opinii białostockich firm na temat skuteczności 

działań Urzędu Miejskiego oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Pytania 

dotyczyły: 

• poznania opinii przedsiębiorców odnośnie uzyskania przez Białystok statusu 

metropolii i jej wpływu na rozwój firm; 

• poznania opinii przedsiębiorców dotyczącej jakości świadczonych przez Miasto usług 

publicznych; 

• poznania opinii przedsiębiorców na temat kontaktów sfery biznesu z Prezydentem 

Miasta, Radą Miejską oraz Urzędem Miejskim; 

• poznania opinii przedsiębiorców na temat pracy urzędników; 

• określenia skłonności przedsiębiorstw do partycypowania w kosztach 

organizowanych przez Miasto akcji promocyjnych; 

• oceny działań Miasta w zakresie informacji dotyczących przedsięwzięć 

gospodarczych; 

• określenia stopnia zainteresowania białostockich przedsiębiorców instrumentami 

wspierania przedsiębiorczości oferowanymi przez Miasto; 

• wskazania na formy współpracy przedsiębiorców z Miastem w ramach Białostockiego 

Parku Naukowo-Technologicznego; 

• poznania opinii przedsiębiorców na temat wpływu Specjalnej Strefy Ekonomicznej na 

aktywizację ekonomiczną Białegostoku i zwiększenie jego konkurencyjności. 

 



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

68

Według wyników badań, 54% białostockich przedsiębiorców nie słyszało o działaniach 

Miasta odnośnie uzyskania statusu metropolii (patrz rys. 56.).  

RYSUNEK 56. POZIOM WIEDZY PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT DZIAŁAŃ MIASTA ZWIĄZANYCH 
Z UZYSKANIEM PRZEZ BIAŁYSTOK STATUSU METROPOLII 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Zdaniem 39% przedsiębiorców, posiadających wiedzę na ten temat, uzyskanie takiego 

statusu pozytywnie wpłynie na rozwój ich firm. Przeciwnego zdania jest 14% ankietowanych, 

a wyrobionej opinii na ten temat nie ma aż 46% respondentów (patrz rys. 57.). 
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RYSUNEK 57. OCENA WPŁYWU STATUSU METROPOLII NA ROZWÓJ FIRM W OPINII BADANYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

 

Przedsiębiorcy dokonali także oceny jakości usług publicznych świadczonych przez 

Miasto w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznaczało oceną najniższą, a 5 – ocenę najwyższą. Ocenie 

zostały poddane: 

• pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

• gospodarka odpadami; 

• bezpieczeństwo publiczne; 

• utrzymanie dróg i ulic, organizacja ruchu w mieście; 

• wydawanie decyzji przez Władze Miasta (jakość, szybkość); 

• promocja Miasta; 

• działalność informacyjna; 

• transport publiczny. 
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Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw świadczona przez Miasto została przez 

przedsiębiorców oceniona nisko (patrz rys. 58.). Tylko u 9% ankietowanych wysiłki Miasta 

w tym zakresie nie budzą zastrzeżeń. W opinii 21% badanych, tę pomoc można ocenić na 

średnim poziomie. Zdecydowana większość ankietowanych firm oceniała ją bardzo nisko 

(71% wskazań). 

RYSUNEK 58. OCENA POMOCY MIASTA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM W OPINII BADANYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Gospodarka odpadami w opinii 43% badanych przedsiębiorstw jest oceniana na 

średnim poziomie. Zadowolonych z tej usługi jest 14% ankietowanych przedsiębiorców. 

Według opinii pozostałej części ankietowanych (42% wskazań), poziom świadczonej usługi 

jest niski (patrz rys. 59.). 

RYSUNEK 59. OCENA GOSPODARKI ODPADAMI W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego zostało wysoko ocenione przez 36% 

badanych przedsiębiorstw (patrz rys. 60.). Na średnim poziomie ocenia tę usługę blisko 

połowa ankietowanych firm (47% wskazań). Niezadowolenie deklaruje 17% przedsiębiorców. 

 

RYSUNEK 60. OCENA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Blisko połowa przedsiębiorców (49% wskazań) jest zadowolona z utrzymania dróg 

i ulic oraz organizacji ruchu w mieście. Przeciwnego zdania jest 21% respondentów. Na 

średnim poziomie ocenia tę usługę 29% badanych (patrz rys. 61.). 

 

RYSUNEK 61. OCENA UTRZYMANIA DRÓG I ULIC ORAZ ORGANIZACJI RUCHU W MIEŚCIE W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Około 23% białostockich przedsiębiorców jest zadowolonych z jakości wydawanych 

przez Władze Miasta decyzji. Przeciwnego zdania jest 44% badanych. Przeciętną ocenę 

wystawiło 34% respondentów (patrz rys. 62.). 

 

RYSUNEK 62. OCENA WYDAWANIA DECYZJI PRZEZ WŁADZE MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Promocję Miasta wysoko ocenia 39% białostockich przedsiębiorców (patrz rys. 63.). 

Negatywną opinię na temat działań Miasta w tym zakresie wyraża 26% badanych. Średnią 

ocenę dla przedsięwzięć Miasta w zakresie promocji wystawiło 34% respondentów. 

 

RYSUNEK 63. OCENA PROMOCJI MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zdecydowana większość przedsiębiorców ocenia działalność informacyjną Miasta na 

średnim poziomie. Taką ocenę deklaruje 42% badanych (patrz rys. 64.). Zadowolonych 

z działalności informacyjnej Miasta jest 28% respondentów, natomiast przeciwne zdanie ma 

30% ankietowanych, według opinii których działania informacyjne są na niskim albo bardzo 

niskim poziomie. 

 

RYSUNEK 64. OCENA DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Transport publiczny wysoko ocenia 46% białostockich przedsiębiorców (patrz rys. 

65.). Przeciwnego zdania jest 15% ankietowanych. 39% respondentów transportowi 

publicznemu wystawiło średnią ocenę.  

 

 

RYSUNEK 65. OCENA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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W kolejnej części badania przedsiębiorcy dokonali oceny kontaktów z Prezydentem 

Miasta, Radą Miejską i Urzędem Miejskim, gdzie najniższa ocena to 1, a najwyższa 5. Ocena 

kontaktów z Prezydentem Miasta rozkłada się dość równomiernie. Zadowolonych jest 30% 

przedsiębiorców. Przeciwnego zdania jest 46% badanych firm. Średnią ocenę wystawiło 24% 

ankietowanych (patrz rys. 66.).  

 

RYSUNEK 66. OCENA KONTAKTÓW Z PREZYDENTEM MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Większość przedsiębiorców – 57% negatywnie ocenia kontakty z Radą Miejską. 

Przeciwne zdanie na ten temat ma 15% badanych. Przeciętną ocenę dla kontaktów z Radą 

Miejską wystawiło 29% badanych przedsiębiorstw (patrz rys. 67.). 

 

 

RYSUNEK 67. OCENA KONTAKTÓW Z RADĄ MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zadowolonych z kontaktów z Urzędem Miejskim jest 31% białostockich 

przedsiębiorców. Jako wysoce niezadowalające relacje uznaje je 45% badanych. Przeciętną 

ocenę dla tych kontaktów wystawiła jedna czwarta ankietowanych (patrz rys. 68.). 

 

RYSUNEK 68. OCENA KONTAKTÓW Z URZĘDEM MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Wyrażone podczas badań opinie białostockich przedsiębiorców wskazują, iż poprawa 

relacji z powyższymi podmiotami uzależniona jest w głównej mierze od zwiększenia 

informacji o działaniach podejmowanych przez Władze Miasta. Takie jest zdanie 68% 

ankietowanych przedsiębiorców. 39% respondentów oczekuje częstszych spotkań Władz 

Miasta ze środowiskiem biznesowym (patrz rys. 69.).  

 

RYSUNEK 69. DZIAŁANIA, KTÓRE NALEŻAŁOBY PODJĄĆ, ABY USPRAWNIĆ KONTAKTY Z ORGANAMI 
MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, co przeszkadza przedsiębiorcom w pracy urzędników, największy odsetek 

wskazań dotyczył ograniczeń związanych ze zbyt długą i skomplikowaną procedurą, 

utrudniającą sprawny proces obsługi interesantów. Tak twierdzi 78% przedsiębiorców. 

W opinii 9% respondentów zastrzeżenia budzą kompetencje urzędników, a zdaniem 4% 

ankietowanych – brak uprzejmości. 10% badanych jest zadowolonych z jakości pracy 

urzędników (patrz rys. 70.). 

 

 

RYSUNEK 70. OCENA PRACY URZĘDNIKÓW W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Tylko 8% przedsiębiorców zgłosiło partycypację w kosztach organizowanych przez 

Urząd profesjonalnych akcji promocyjnych. Gotowości do współuczestnictwa w działaniach 

o takim charakterze nie wyraża 49% badanych. Zdania na ten temat nie ma 43% 

respondentów. Rozkład odpowiedzi może wynikać z ogólnej formy pytania. Trudno jest 

bowiem z perspektywy przedsiębiorstwa jednoznacznie określić korzyści, jakie mogą wynikać 

ze wspólnych inicjatyw. Białostockie firmy nie mają w tym zakresie doświadczeń. 

Przedsiębiorstwa oczekują jasnych deklaracji w tym obszarze. W większości negatywne 

odpowiedzi przedsiębiorców nie są jednoznacznym sygnałem braku chęci uczestnictwa we 

wspólnych inicjatywach. Są raczej sygnałem do większego angażowania przedsiębiorców 

w sprawy Miasta, o ile wyniki wspólnych działań będą się mogły bezpośrednio przedkładać 

na wyniki uzyskiwane przez firmy (patrz rys. 71.) 

RYSUNEK 71. SKŁONNOŚĆ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW DO PARTYCYPOWANIA W KOSZTACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD PROFESJONALNYCH AKCJACH PROMOCYJNYCH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, czy promocja Miasta może bezpośrednio wpłynąć na rozwój białostockich 

przedsiębiorstw – 36% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Bezpośredniego związku 

nie dostrzega 33% respondentów, a wyrobionego zdania na ten temat nie ma 31% badanych 

firm (patrz rys. 72.) 

 

 

 

RYSUNEK 72. OCENA WPŁYWU PROMOCJI MIASTA NA ROZWÓJ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Jednym z celów badania było określenie zakresu pomocy ze strony Miasta, jakiej 

oczekują przedsiębiorcy. W opinii ankietowanych największy wpływ na rozwój 

przedsiębiorstw będą miały działania związane z zastosowaniem ulg podatkowych. Jest to 

opinia 64% uczestniczących w badaniu. W opinii 43% istotne znaczenie może mieć poprawa 

organizacji ruchu drogowego. Za w miarę istotne uznają przedsiębiorcy przedsięwzięcia 

w zakresie partycypacji w promocji firm (26% wskazań). Za mniej istotne uznano 

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (17% wskazań) oraz działania 

związane z poprawą informacji o pracy urzędu. Zdania na ten temat nie ma 15% badanych 

(patrz rys. 73.). 

 

RYSUNEK 73. ZAKRES OCZEKIWANEJ POMOCY OD MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zdaniem przedsiębiorców, istotna pomoc ze strony Miasta powinna dotyczyć również: 

• starań o budowę lotniska; 

• zwiększenia inwestycji w rozwój infrastruktury miejskiej; 

• pomocy urzędników w pozyskiwaniu funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw. 

Białostockie przedsiębiorstwa działania Miasta w zakresie informacji dotyczących 

przedsięwzięć gospodarczych oceniają w 33% jako przedsięwzięcia na średnim poziomie. 

Zadowolonych jest 27% respondentów, niezadowolenie deklaruje 40% badanych 

przedsiębiorców (patrz rys. 74.). 

 

RYSUNEK 74. OCENA DZIAŁAŃ MIASTA W ZAKRESIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ 
GOSPODARCZYCH W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Badane przedsiębiorstwa nie są raczej zainteresowane instrumentami wspierania 

przedsiębiorczości, do których należy Park Naukowo-Technologiczny i Specjalna Strefa 

Ekonomiczna. Spośród badanych, 44% przedsiębiorstw nie jest zainteresowanych taką formą 

wspierania przedsiębiorczości. Specjalna Strefa Ekonomiczna jest w kręgu zainteresowań 

41% respondentów, a Park Naukowo-Technologiczny jako ważną inicjatywę uznaje 23% 

ankietowanych. Przedstawione wyniki, a tym samym wykazywany brak zainteresowania 

(44%) może być w dużej mierze rezultatem małej wiedzy przedsiębiorców na temat 

podejmowanych przez Miasto inicjatyw (patrz rys. 75.).  

 

RYSUNEK 75. POZIOM ZAINTERESOWANIA BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW INICJATYWAMI 
WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFEROWANYMI PRZEZ MIASTO 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorców nie jest zainteresowana 

żadną z form współpracy w ramach Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Tak 

deklaruje 61% badanych firm. Taki wynik może być z jednej strony konsekwencją struktury 

uczestniczących w badaniu podmiotów, spośród których znaczącą grupę stanowiły małe 

przedsiębiorstwa, jak również firmy o profilu handlowym i usługowym. Po drugie 

przedsiębiorstwa nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat inicjatywy, jaką jest Park 

Naukowo-Technologiczny. Przedsiębiorstwa zainteresowane partycypacją w działaniach 

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego liczą na możliwość zlecania badań 

technologicznych (19% wskazań) oraz współpracę z lokatorami parku (17% wskazań). 

Wynajmem powierzchni laboratoryjnych zainteresowanych jest 6% badanych 

przedsiębiorstw (patrz rys. 76.). 

RYSUNEK 76. FORMY WSPÓŁPRACY W RAMACH BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO – 
TECHNOLOGICZNEGO W OPINII BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, czy Specjalna Strefa Ekonomiczna w Białymstoku przyczyni się do 

zwiększenia aktywizacji gospodarczej Miasta oraz czy wpłynie na zwiększenie jego 

konkurencyjności, 71% uczestniczących w badaniu przedsiębiorców odpowiedziało 

twierdząco. Zasadniczo odmienną opinię na ten temat ma tylko 4% przedsiębiorstw. Nie ma 

zdania 26% firm (patrz rys. 77.). 

 

RYSUNEK 77. OPINIE BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NA TEMAT SPECJALNEJ STREFY 
EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Jednak na pytanie dotyczące bezpośredniego zainteresowania taką inicjatywą, 

jedynie 24% ankietowanych przedsiębiorców udziela odpowiedzi twierdzącej. 35% 

ankietowanych nie jest zainteresowanych działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, a 

41% nie jest zdecydowanych (patrz rys. 78.). Podobnie jak w przypadku Parku Naukowo-

Technologicznego, rozkład uzyskanych odpowiedzi może być wynikiem braku dostatecznej 

wiedzy przedsiębiorców na temat Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

RYSUNEK 78. STOPIEŃ ZAINTERESOWANIA BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCIĄ 
W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Przedsiębiorstwa zainteresowane działalnością w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

reprezentują następujące branże: 

• budowlaną; 

• bieliźniarską; 

• handlową;  

• reklamową; 

• transportową; 

• medyczną;  

• informatyczną; 

• telekomunikacyjną. 

 

3.4. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTW Z MIASTEM  

 

Celem tej części badania było określenie stopnia identyfikacji przedsiębiorców 

z Miastem. Zadane pytania dotyczyły: 

• stopnia zadowolenia przedsiębiorców w związku z prowadzeniem przez nich 

działalności gospodarczej w Białymstoku; 

• gotowości przedsiębiorców do przeniesienia działalności do innego miasta; 

• określenia zakresu zainteresowań przedsiębiorców sprawami Miasta; 

• określenia wpływu rozwoju Miasta na rozwój przedsiębiorstw; 

• gotowości przedsiębiorstw do bezpośredniego zaangażowania się w sprawy Miasta; 

• określenia wpływu sfery biznesu na rozwój Miasta Białegostoku. 
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Większość przedsiębiorców, bo ponad 71%, jest zadowolonych z lokalizacji ich firm 

w Białymstoku. Przeciwnego zdania jest tylko 11% badanych firm, a nie ma zdania na ten 

temat 16% przedsiębiorców (patrz rys. 79.). 44% przedsiębiorstw nie chce przenosić swojej 

działalności do innego miasta, nawet gdyby zaistniała ku temu zadowalająca okazja. Zdania 

na ten temat nie ma 39% badanych przedsiębiorstw.  

 

 

 

RYSUNEK 79. POZIOM ZADOWOLENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z LOKALIZACJI ICH FIRM W BIAŁYMSTOKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na ewentualną zmianę miasta zdecydowałoby się 17% ankietowanych (patrz rys. 80.). 

Najczęściej wskazywanymi miastami, do których ankietowani chcieliby przenieść swoją 

działalność są: 

• Warszawa; 

• Gdańsk; 

• Wrocław; 

• Łódź; 

• Kraków; 

• Poznań. 

 

RYSUNEK 80. GOTOWOŚĆ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO PRZENIESIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA 
DO INNEGO MIASTA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zainteresowanie sprawami Białegostoku deklaruje aż 80% firm uczestniczących 

w badaniu. Nie zainteresowanych jest tylko 16% ankietowanych (patrz rys. 81.).  

 

 

RYSUNEK 81. STOPIEŃ ZAINTERESOWANIA SPRAWAMI MIASTA W OPINII BIAŁOSTOCKICH 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zainteresowanie sprawami Białegostoku ma charakter bierny i przejawia się głównie 

śledzeniem prasy lokalnej (93% wskazań), słuchaniem lokalnych serwisów informacyjnych 

(80% wskazań). Tylko 18% ankietowanych uczestniczy w spotkaniach z Władzami Miasta. 

11% spośród badanych przedsiębiorstw czyni starania, by bezpośrednio dotrzeć do ludzi 

odpowiedzialnych za sprawy Białegostoku. Tylko 2% spośród badanych przedsiębiorstw 

deklaruje aktywizację najbliższego otoczenia do działań na rzecz Miasta (patrz rys. 82.). 

 

RYSUNEK 82. FORMY ZAINTERESOWANIA BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW SPRAWAMI MIASTA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Główną przyczyną braku zainteresowania sprawami Białegostoku ze strony 

niektórych przedsiębiorstw jest niemożność wpływu na sprawy Miasta (66% wskazań). Firmy 

tłumacza się również natłokiem spraw i dużą ilością pracy (41% wskazań). 6% firm nie widzi 

możliwości działań na rzecz Miasta w obecnych warunkach gospodarczych. Taka sama grupa 

przedsiębiorstw wykazuje brak emocjonalnego związku z Białymstokiem (patrz rys. 83.). 

 

RYSUNEK 83. PRZYCZYNY BRAKU ZAINTERESOWANIA BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW SPRAWAMI 
MIASTA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zdaniem większości przedsiębiorców rozwój Miasta ma bezpośredni wpływ na rozwój 

firmy. Tak twierdzi 56% badanych. Przeciwnego zdania jest 24% respondentów. Zdania na 

ten temat nie ma 20% przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu (patrz rys. 84.). 

 

 

 

RYSUNEK 84. OCENA BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU ROZWOJU MIASTA NA ROZWÓJ FIRM W OPINII 
BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Znaczna część białostockich przedsiębiorców wyraża aktywną chęć uczestnictwa 

w życiu Miasta. 46% ankietowanych deklaruje chęć udzielania opinii Władzom Białegostoku 

przed podjęciem przez nich ważnych decyzji dotyczących Miasta i białostockich 

przedsiębiorców. Tylko 17% ankietowanych nie wyraża takiej gotowości. Niezdecydowanych 

jest 37% respondentów (patrz rys. 85.). 

 

RYSUNEK 85. GOTOWOŚĆ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW DO UDZIELANIA OPINII WŁADZOM 
BIAŁEGOSTOKU PRZED PODJĘCIEM PRZEZ NICH WAŻNYCH DECYZJI DOTYCZĄCYCH MIASTA 
I LOKALNYCH FIRM 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Na pytanie, w jaki sposób Władze Białegostoku powinny przed podjęciem ważnych 

decyzji zasięgać opinii przedsiębiorców, ankietowani są w największym stopniu 

zainteresowani bezpośrednimi spotkaniami Władz z przedsiębiorcami (56% wskazań). 

Przedsiębiorstwa deklarują również gotowość wyrażania swoich opinii w badaniach 

ankietowych (41% wskazań) oraz poprzez uczestniczenie w sondażu na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego (39% wskazań). Przedsiębiorcy są również zainteresowani konsultacjami 

ze stowarzyszeniami i związkami przedsiębiorców (36% wskazań) (patrz rys. 86.).  

 

 

RYSUNEK 86. FORMY WYRAŻANIA OPINII PRZEZ BIAŁOSTOCKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W ZWIĄZKU 
Z PODEJMOWANIEM WAŻNYCH DECYZJI ICH DOTYCZĄCYCH 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Przedsiębiorcy zgodnie twierdzą, iż ich wpływ na sprawy Białegostoku jest niewielki. 

Taka jest opinia 77% przedsiębiorców. Przeciwnego zdania jest tylko 19% ankietowanych 

przedsiębiorców (patrz rys. 87.). 

 

 

RYSUNEK 87. OCENA SKALI WPŁYWU PRZEDSIĘBIORCÓW NA SPRAWY BIAŁEGOSTOKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Przedsiębiorstwa krytycznie odnoszą się do sprawności systemu informowania ich 

o działaniach podejmowanych przez Władze Białegostoku. 66% procent nisko i bardzo nisko 

ocenia stopień poinformowania przedsiębiorców o działaniach podejmowanych przez 

Władze Miasta. Odmienne zdanie ma tylko 12% przedsiębiorców, a wypracowanej opinii 

w tym zakresie nie ma 22% respondentów (patrz rys. 88.).  

 

 

RYSUNEK 88. OCENA STOPNIA POINFORMOWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW O DZIAŁANIACH 
PODEJMOWANYCH PRZEZ WŁADZE BIAŁEGOSTOKU 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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4. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PANELOWYCH 

 

 

Badanie odbyło się dnia 17.12.2009 r. w siedzibie Instytutu Badań i Analiz  VIVADE sp. z o.o.  

Wywiad grupowy został przeprowadzony przez Joannę Moczydłowską. 

Uczestnikami badania byli: 

Marek Grzesiak – Hotel „Branicki” 

Zbigniew Lenart – Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 

Kinga Lesisz – Firma KINGA 

Andrzej Parafiniuk – Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

Elżbieta Puławska-Breś – Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

Bogdan Rogaski – „Biaglass” Huta Szkła Białystok Sp. z o.o. 

Maria Waśkiewicz – Izba-Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 

Joanna Waśkiewicz – Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu 

Wojciech Winogrodzki – Podlaski Związek Pracodawców 

Jan Wysocki – PZS Cezas Sp. z o.o. 
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4.1. KONDYCJA PRZEDSIĘBIORSTW BIAŁOSTOCKICH, DETERMINANTY ICH ROZWOJU 

 

Badania dostarczyły zróżnicowanych opinii przedsiębiorców na temat uwarunkowań 

funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu gospodarczego. 

Większość Badanych stwierdziła, że kryzys nie dotknął ich firm lub odczuwają skutki kryzysu 

znacznie łagodniej w porównaniu z innymi firmami w branży. 

 

 

 

 

 

 

 

Do roku 2009 przystępowaliśmy ze strachem i niepokojem (…). W tej chwili mogę 
powiedzieć, że ten rok był rokiem rekordowym dla naszej spółki, jeżeli chodzi o wyniki 
(…). Z punktu widzenia naszej firmy, kryzys jest raczej faktem publicystycznym. 

Jan Wysocki 

PZS CEZAS 

Rzemieślnicy raczej nie odczuwają kryzysu. 

Zbigniew Lenart 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 

Obserwując setki firm, z którymi współpracujemy na bieżąco udzielając poręczeń, 
kredytów, szkoląc, nie widzę oznak kryzysu w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wręcz 
przeciwnie, aktywność firm w pozyskiwaniu środków unijnych jest dużo większa. 
Wyniki finansowe są dużo lepsze niż w latach 2006, 2007, 2008. 

Andrzej Parafiniuk 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

Ten rok jest lustrem tego, co dzieje się w gospodarce. Wszystkie spółki giełdowe w 
branży hotelarskiej notują duże straty. U mnie spadek jest tylko o 9%, a wyniki na 
poziomie roku ubiegłego. 

Marek Grzesiak 

Hotel „Branicki” 
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Nie brakowało głosów odmiennych, wskazujących na dużą siłę kryzysu, a także na 

fakt, iż jego skutki odczuwane przez przedsiębiorców z Białegostoku mogą mieć charakter 

odroczony w czasie. 

 

 

Trzeba jednak mocno podkreślić, iż ochrona przedsiębiorstw przed skutkami zjawisk 

kryzysowych była w dużej mierze efektem udanych działań adaptacyjnych. Przedsiębiorcy 

„wyprzedzali” zagrożenia lub szybko przystosowywali się do nowej sytuacji, np. szukając 

innych grup odbiorców. To nie przypadek, ale elastyczność działania i wysokie kompetencje 

menedżerskie pozwoliły Badanym „przeprowadzić” ich firmy przez burzliwy rok 2009 

i kończyć ten rok z dobrymi wynikami ekonomicznymi. Procesy restrukturyzacyjne były 

jednak w wielu przypadkach bardzo głębokie, a skuteczność ich przeprowadzenia wiązała się 

także z faktem, że inne przedsiębiorstwa z branży upadły, co pozwoliło na „przejęcie” ich 

klientów. 

Nie zgadzam się, że kryzysu nie ma. Kryzys jest silny. W naszej branży bardzo silny (…). 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 
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Z wypowiedzi Badanych wyłaniają się dwa rodzaje zależności: bezpośredni wpływ 

kryzysu na sytuację ekonomiczną firm zlokalizowanych w Białymstoku i pośredni wpływ, 

wynikający z czynników psychologicznych powstałych na skutek „propagandy kryzysu”, 

występującej na skalę masową w mediach. Z jednej strony przedsiębiorcy obserwowali 

faktyczny spadek siły nabywczej klientów, z drugiej strony zachowania klientów, którzy nie 

doświadczali skutków kryzysu w swoim budżecie domowym, ale – głównie pod wpływem 

mediów – zachowywali się tak, jakby kryzys ich dotykał. 

 

Wśród konsekwencji kryzysu Badani zwracali uwagę przede wszystkim na trudniejszy 

dostęp do źródeł finansowania. Szczególnie akcentowano zmiany w postawach banków, 

Zmieniają się źródła przychodu. W roku ubiegłym głównymi klientami byli MSW, MON, 
(…) w tym roku pojawiły się inne źródła. Realizowaliśmy inwestycje w Rumunii, na 
Litwie, aby rekompensować ubytki. 

Jan Wysocki 

PZS CEZAS 

Ukraina stanowiła 30% naszego eksportu. Kiedy zmalały zamówienia z Ukrainy, 
weszliśmy do Holandii. „Zatrzymały się” zamówienia z Holandii, szukamy zbytu 
w Kanadzie. To jest ciągła walka. 

Kinga Lesisz 

Firma KINGA 

W tym roku w Polsce upadły dwie duże huty, upadła duża huta w Czechach. To nam 
w dużym stopniu pomogło. Zrobiliśmy restrukturyzację produktową, restrukturyzację 
zatrudnienia (…). 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 

 

Bolałam nad tym, jak ten naród straszono. To działało psychologicznie. Ludzie nie mieli 
kryzysu, a już zachowywali się, jakby on był. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 
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które znacznie zaostrzyły warunki przyznawania kredytów przedsiębiorcom. Ponadto firmy 

białostockie musiały zmagać się z konsekwencjami wahań kursów walut, co szczególnie 

ujawniło się np. w branży spożywczej. 

 

Badani zgodzili się, że przedsiębiorczość podlaska, podobnie jak przedsiębiorczość 

w skali całego kraju, ma charakter raczej zamknięty, co paradoksalnie chroni ją przed 

przeżywaniem gwałtownych wstrząsów kryzysowych. Przedsiębiorcy podkreślali, że znacznie 

głębsze konsekwencje gospodarcze przyniósł im kryzys rosyjski niż ten, który obserwujemy 

aktualnie. Nie brakowało jednak głosów, że ograniczone powiązania gospodarki polskiej 

z Europą, czy szerzej – z gospodarką światową – mają jednak w dłuższej perspektywie 

czasowej więcej skutków negatywnych niż pozytywnych. Dystans dzielący przedsiębiorstwa 

polskie od światowych, np. w obszarze innowacyjności, wykorzystania najnowszych 

technologii, powiększa się. Zwiększa się też dystans podlaskich przedsiębiorstw do tych, 

które działają w Polsce centralnej i zachodniej. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotykają nas skutki w postaci drogich kredytów (…), odczuwamy szczególnie wahania 
kursów walut, rosnące ceny opakowań. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

Udzieliliśmy o 30 poręczeń więcej niż w roku ubiegłym i to nie tylko dlatego, że firmy 
inwestują, ale dlatego, że banki zaostrzają swoje „reguły gry”. 

Andrzej Parafiniuk 

Podlaska Fundacja Rozwoju  Regionalnego 

 

Względny spokój podlaskich przedsiębiorców, całej polskiej gospodarki wynika w dużej 
mierze z jej zamknięcia (…). Rentowność podlaskich przedsiębiorstw na poziomie 3% jest 
jednak niższa niż w pozostałej części kraju i ten dystans się pogłębia. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

Polska B jest w małym stopniu powiązana z rynkiem globalnym. 
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Z drugiej strony przedsiębiorstwa zlokalizowane w Białymstoku oczywiście nie 

działają w gospodarczej „próżni”. Problemy gospodarcze firm z jednej branży oznaczają 

trudności w innych branżach. W sposób szczególny dotyczy to hotelarstwa. 

 

 

 

 

Zarysował się związek między „odpornością” na kryzys, a czasem funkcjonowania 

firmy na rynku. Prezes firmy CEZAS przyznał, iż fakt, że jego firma istnieje na rynku od 50 lat, 

ma ustabilizowaną przez te lata pozycję, pomaga w radzeniu sobie ze zmieniającą się, 

niepewną sytuacją gospodarczą. Pani Joanna Waśkiewicz, właścicielka przedsiębiorstwa 

handlowego w branży odzieżowej, której firma istnieje na rynku od lat 5 zwróciła uwagę, że 

kryzys i związana z tym zmniejszona siła nabywcza konsumentów najbardziej dotknęła 

przedsiębiorstwa młode i małe. 

 

 

 

4.2. CZYNNIKI SUKCESU 

Jeżeli firmy „tną” koszty na szkolenia (…), takie miejsca jak hotele stają się puste (…). 
Zmniejszający się popyt powoduje przewracanie się coraz większego domina. 

Marek Grzesiak 

Hotel „Branicki” 
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Kryzys gospodarczy jest także okresem, który dla przedsiębiorców może oznaczać nie 

tylko zagrożenia, ale też szanse. Dotyczą one możliwości przejmowania klientów firm, które 

przeżywają trudności, a nawet przejmowanie całych przedsiębiorstw.  

 

Uczestnicy badań zwrócili uwagę, że w ostatnich latach bardzo podniósł się poziom 

zarządzania przedsiębiorstwami i ten właśnie czynnik powoduje, że nowocześni 

menedżerowie szukają, także w warunkach kryzysu, dogodnych szans i okazji biznesowych. 

Pracowitość i postawa przedsiębiorcza wymieniane były jako główne czynniki sukcesu 

podlaskich firm. 

 

Jest duża część przedsiębiorców, którzy w kryzysie inwestują w innowacyjność. W wielu 
firmach znacząco podniósł się poziom zarządzania. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

Na rynku hotelarskim obserwuję niespotykaną wcześniej falę ofert przejęcia firm, które 
mają trudności w branży (…). Jeżeli ktoś ma nadwyżki finansowe i moce do 
przerobienia, rzeczywiście mógłby tę sytuację wykorzystać. 

Marek Grzesiak 

Hotel „Branicki” 

 

Kiedy okazje pukają do drzwi, trzeba być w domu, otworzyć te drzwi i zaprosić te okazje. 

Jan Wysocki 

PZS CEZAS 

To, co cechuje przedsiębiorcę, to podejmowanie ryzyka, podejmowanie wyzwań. 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 
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Ważna jest także umiejętność łączenia sił przedsiębiorstw, zastępowanie konkurencji 

współpracą. Doskonałym przykładem efektywności takiej działalności jest białostocki klaster 

bieliźniarski, który bardzo skutecznie konkuruje z producentami bielizny z innych ośrodków 

w kraju. 

Wypowiedzi wielu przedsiębiorców pozwalają na sformułowanie wniosku, iż jako 

czynnik sukcesu swoich firm nie postrzegają oni możliwości korzystania ze środków unijnych. 

Co prawda kilku z obecnych w badaniu skorzystało już ze unijnych dofinansowań, jednak 

nawet oni dość sceptycznie wypowiadali się o możliwościach pozyskania funduszy z tego 

źródła. Zwracają uwagę na ogrom biurokracji związanej z przygotowaniem wniosku, daleko 

idący subiektywizm osób oceniających wnioski, konieczność dysponowania znacznym 

kapitałem własnym, by liczyć na źródła z funduszy europejskich.  

Rozwój podlaskich przedsiębiorstw miałby dużo większą dynamikę, gdyby wprowadzono 

rozwiązania systemowe na szczeblu ustawodawczym. Obowiązująca ustawa o zamówieniach 

publicznych promuje „bylejakość”, ponieważ tam, gdzie jedynym kryterium jest najniższa 

cena, tam nie można oferować produktów i usług na odpowiednim poziomie. 

Żeby skorzystać z funduszy europejskich, trzeba mieć dużo swoich pieniędzy lub dobry 
status w banku (…). Skorzystałam z jednego dofinansowania, projekt rozliczyłam. Teraz 
stoję przed dużą inwestycją, a to, co mi proponują fundusze, to jest kropla w morzu. 

Maria Waśkiewicz 

Izba-Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 

Odstraszają liczne dokumenty i subiektywizm ocen komisji. 

Jan Wysocki 

PZS CEZAS 
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4.3. MIASTO BIAŁYSTOK JAKO MIEJSCE LOKALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Przedsiębiorcy byli zgodni, że lokalizacja firmy w Białymstoku stanowi przyczynę 

dodatkowych kosztów logistycznych. Nie są one w żaden sposób rekompensowane przez 

„markę” produktu z Podlasia, co niewątpliwie byłoby uzasadnione, zwłaszcza w odniesieniu 

do branży spożywczej. 

Badani wskazywali na ogromne trudności infrastrukturalne białostockich 

przedsiębiorstw. Brak sieci dobrych dróg, brak lotniska wraz z konieczną infrastrukturą 

kolejową powodują, że partnerom biznesowym trudno współpracować z przedsiębiorcami 

białostockimi. 

 

Polską produkcję „załatwiają” przetargi publiczne, (…) tam, gdzie jedynym kryterium 
jest cena, to można powiedzieć, że produkcję rodzimą „załatwiamy” sami sobie na 
własne życzenie. Musi być najniższa cena i nikt nie patrzy na jakość. 

Maria Waśkiewicz 

Izba-Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 

Lokalizacja w Białymstoku oznacza większe koszty logistyczne. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

Stąd wszędzie jest daleko… 

Joanna Waśkiewicz 

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu 

Cierpimy na tak podstawowe braki, jak komunikacja: drogi, o lotnisku nie wspomnę. 

Marek Grzesiak 

Hotel „Branicki” 
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Z drugiej strony przedsiębiorcy widzą duży potencjał rozwojowy Podlasia i Miasta 

Białegostoku. Przyszłość jest dla Polski wschodniej (Marek Grzesiak). Zgodnie akcentowano 

ogromne zmiany, które zaszły w ostatnich latach w Białymstoku, zwłaszcza w wizerunku 

Miasta, poprawie jakości dróg. Doceniano liczne działania inwestycyjne. Dostrzegając efekty 

działań obecnych Władz Miasta, przedsiębiorcy pozytywnie ocenili wychodzenie z „zapaści 

cywilizacyjnej”, podkreślali jednak, że zmiany – choć bez wątpienia pozytywne i szybkie – są 

ciągle jeszcze za wolne w stosunku do potrzeb i oczekiwań. Zmiany rozwojowe nie obejmują 

też wszystkich ważnych obszarów aktywności.  

 

Ocena miejsca lokalizacji przedsiębiorstwa zawsze zależy od punktu odniesienia. 

Część przedsiębiorców skrytykowała porównywanie Białegostoku do miast mających opinię 

„słabo rozwiniętych”, wskazując na konieczność równania się do „najlepszych”, a najlepiej do 

porównań w skali europejskiej. 

 

Trzeba przyznać, że miasto wypiękniało, są inwestycje. To robi wrażenie (…). ZASZŁY 
OGROMNE ZMIANY. Trzeba jednak zauważyć, że inne miasta w Polsce zrobiły jeszcze 
więcej. 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 

Stosunkowo dobrze budujemy drogi, ale już w innych dziedzinach, np. informatyki, to 
stoimy w miejscu. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

 

Kiedy przygotowujemy opracowania białostockie, porównujemy się z Rzeszowem, 
z Olsztynem, a powinniśmy co najmniej z Wrocławiem, a jeszcze lepiej z analogicznym, 
300-tysięcznym miastem w Niemczech lub we Francji. To dopiero będzie właściwa 
proporcja. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 
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W wypowiedziach przedsiębiorców podnoszony był również problem wysokości 

podatku od nieruchomości, w ocenie Badanych – podatku zbyt wysokiego. To właśnie 

wysokość podatku uznano za ważny czynnik hamujący rozwój lokalnego biznesu. Jak 

podkreślił przedstawiciel białostockich rzemieślników, Pan Zbigniew Lenart, rozwój wymaga 

przestrzeni. Tymczasem w przyszłym roku nastąpi wzrost podatków o wskaźnik inflacji, co 

może znacząco utrudniać realizację planów rozwojowych. 

Lokalizacja przedsiębiorstwa ma szczególne znaczenie w branży turystyczno-

hotelarskiej. Tu w sposób bardzo bezpośredni życie Miasta, tego co się w nim dzieje, 

przekłada się na możliwość sprzedaży usług. Jeśli w Białymstoku nie dzieje się NIC, to hotel 

luksusowy będzie miał problemy, podobnie jak inne, tańsze hotele (Marek Grzesiak, Hotel 

„Branicki”).  

 

4.4. RYNEK PRACY 

 

Z punktu widzenia potrzeb białostockich przedsiębiorstw, rynek pracy charakteryzuje 

się przede wszystkim niedostosowaniem kwalifikacji kandydatów na pracowników do 

potrzeb firm. Problem ten szczegółowo omówiono w punkcie EDUKACJA i NAUKA  

A POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW. Z drugiej strony tam, gdzie pojawiają się oferty nie 

wymagające specjalistycznych umiejętności, istnieje bardzo duża podaż pracy. Znamienna 

jest tu wypowiedź właścicielki sklepu z odzieżą, szukającej kandydatki na stanowisko 

sprzedawcy. 

 

Daliśmy ogłoszenie na „Białystok on-line”. W ciągu 2 godzin zgłosiło się 40 osób (…). Po 
wstępnych rozmowach z chętnymi – dziewczyny zgadzały się pracować za 5 zł za 
godzinę. 

Joanna Waśkiewicz 

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu 
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W toku badań niektórzy przedsiębiorcy przyznali, że kryzys gospodarczy oznacza 

konieczność zmian, także w postaci redukcji zatrudnienia. Problem ten dotyczy zarówno 

mikroprzedsiębiorstw, jak i dużych firm. 

 

Wskazano również na problem „odsysania” najzdolniejszych, najlepiej 

wykwalifikowanych pracowników i absolwentów szkół przez inne regiony kraju, oferujące 

większe niż Białystok możliwości pracy i rozwoju, zwłaszcza ludziom młodym. 

Istotnym instrumentem pobudzania aktywności zawodowej mieszkańców 

Białegostoku jest, zdaniem Badanych, zapewnienie przez Władze Miasta odpowiedniego 

zaplecza w postaci przedszkoli i żłobków. Aktualna oferta zdecydowanie nie zaspokaja 

potrzeb w tym zakresie. 

 

4.5. EDUKACJA I NAUKA A POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTW 

 

Przedsiębiorcy uczestniczący w badaniach byli zgodni co do tego, iż jako pracodawcy 

mają trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr pracowników. Problem ten był już 

bardzo widoczny w czasie masowej emigracji Polaków za granicę. Obecnie, w dobie kryzysu, 

trudności z zatrudnieniem kompetentnych pracowników są nadal bardzo odczuwalne. Na 

rynku pracy brakuje dobrze przygotowanych do pracy absolwentów zasadniczych szkół 

zawodowych, a dialog przedsiębiorców z dyrektorami szkół w większości przypadków należy 

do trudnych. 

Na początku swojej działalności, 5 lat temu, zatrudniałam 11 osób. Dziś 4. 

Joanna Waśkiewicz 

Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu 
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Przedsiębiorcy nie tylko aktywnie uczestniczą w pracach różnych zespołów i gremiów 

ds. planowania edukacji ponadgimnazjalnej w Białymstoku, ale również występują 

z własnymi inicjatywami w obszarze profilu kształcenia. Dobrym przykładem jest tu klasa 

powstała na prośbę przedsiębiorstw z branży bieliźniarskiej w Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza. 

W ocenie przedsiębiorców uczestniczących w FGI, problem deficytu kadr dotyczy 

także specjalistów – absolwentów szkół wyższych. Mimo iż Białystok jest miastem 

akademickim, jakość kształcenia oferowanego przez białostockie uczelnie oceniono jako 

niską. 

 

 

 

 

 

Jest jeden mechanik maszyn na 12 firm w klastrze bieliźniarskim, który pracując 
w pocie czoła „nie wyrabia się”. 

Kinga Lesisz 

Firma KINGA 

Modernizacja szkolnictwa zawodowego jest konieczna. 

Zbigniew Lenart 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości 

Szkolnictwo zawodowe – z tym jest bardzo źle – ktoś musi się za to wziąć. 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 
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W opinii części Badanych, białostockie szkoły wyższe nie tylko nie zaspokajają potrzeb 

w zakresie młodych kadr na odpowiednim poziomie, ale także nie ma wystarczającego 

transferu wiedzy z ośrodków naukowych do praktyków biznesu. Chodzi tu zwłaszcza 

o wyposażenie przedsiębiorców w nowoczesną wiedzę z zarządzania, organizowania 

procesów wytwórczych przy użyciu nowoczesnych technologii, wykorzystania IT do rozwoju 

i zdobywania przewagi konkurencyjnej. 

 

 

Jedyna uczelnia techniczna w regionie nie uczy przedsiębiorców, czym jest 
innowacyjność, komputerowe wspomaganie procesów, E- biznes itp.. A powinna. 
Tymczasem koncentruje się niemal wyłącznie na studentach. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

Absolwenci białostockich uczelni, np. Uniwersytetu w Białymstoku, posiadają 
niedostateczną wiedzę specjalistyczną dotyczącą wykorzystania w pracy zawodowej 
współczesnych technologii i narzędzi teleinformatycznych. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

Cierpimy na deficyt wykwalifikowanych kadr (…). Poziom absolwentów naszych 
podlaskich uczelni w żaden sposób się nie poprawia, a nawet można powiedzieć, że się 
obniża.  

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

Obserwujemy oderwanie nauki od przemysłu i biznesu (…). Poszliśmy w ilość, a nie 
w jakość. Miasto może być tu inicjatorem pewnych działań. 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 
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4.6. SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA 

 

Oceniając pozytywnie fakt powołania białostockiej podstrefy SSSE, przedsiębiorcy nie 

kryli daleko idącego rozczarowania, wynikającego z bardzo wysokich cen gruntu na terenie 

strefy. W opinii wielu z nich, ceny mają charakter nierealistyczny i nie stanowią żadnej 

zachęty dla potencjalnych inwestorów. 

 

 

 

4.7. BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY 

 

Przedsiębiorcy podkreślali, że stosunkowo trudno im dyskutować o PNT, ponieważ 

nie są im znane konkretne pomysły na zagospodarowanie tej inwestycji. Nie brakowało 

jednak głosów świadczących o dużych oczekiwaniach i szerokim zaangażowaniu 

emocjonalnym w sprawy Parku: 

Czuję niedosyt. Dużo rozmów, mało efektów (…). Bardzo mocno się zawiodłam na strefie 
ekonomicznej. Było dużo gadania, dużo obietnic. Wstrzymałam wszystkie inwestycje, bo 
moim marzeniem jest piękny, nowoczesny zakład. Mamy w zanadrzu nowe technologie. 
Nie możemy tego uruchomić (…). Chcieliśmy być w strefie, ale takie ceny, jakie podano – 
szok! Mam nadzieję, że SSE w Białymstoku nie będzie taką samą strefą, jak strefa 
suwalska. Czyli puste miejsca i latarnie… 

Kinga Lesisz 

Firma KINGA 

Tak duża inwestycja w grunt powoduje, że przedsiębiorcy nie wystarczy na dokończenie 
planowanej inwestycji w sposób, jaki zakładał i pod koniec inwestowania zawsze 
brakuje środków. 

Maria Waśkiewicz 

Izba-Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku 

 



BADANIE OPIN I I  PRZEDSIĘBIORCÓW BIAŁE GOSTOKU 

 
 
 

 

 

117

 

Badani byli w większości zgodni, iż Park powinien pracować na rzecz przedsiębiorców 

i być wyraźnie sprofilowany wzorem PNT w Rzeszowie, ukierunkowanego na przemysł 

lotniczy. W toku dyskusji padła propozycja, by – wobec niekwestionowanych sukcesów 

i ekspansji białostockiego Klastra Bieliźniarskiego – właśnie bieliźniarstwo uczynić branżą, na 

rzecz której pracuje Park. 

 

4.8. PERCEPCJA PRZYSZŁOŚCI 

 

Przedsiębiorcy biorący udział w FGI byli jednomyślni co do tego, że przyszło im 

pracować w bardzo zmiennym, turbulentnym otoczeniu. Muszą być przygotowani na 

elastyczne reagowanie na zmiany, a nawet wyprzedzanie zmian, co utrudnia proces 

planowania przyszłości. 

Park powinien być instytucją, która w skali miasta i regionu koordynuje i animuje 
zdarzenia związane z innowacyjnością. To, co jest w tej chwili rozproszone pomiędzy 
różne instytucje, różne projekty unijne, które się kończą i które nie mają kontynuacji (…) 
To powinien być społeczny alians wszystkich zainteresowanych i stworzenie jednego 
ośrodka dowodzenia, „generała”, któremu się z całą świadomością powierzy sterowanie 
tym procesem i będzie się pokornie realizować decyzje tego gremium zarządzającego 
(…). Żeby w jednym miejscu ktoś zaczął być odpowiedzialny za innowacyjność w tym 
województwie. Po drugie to powinien być instrument wsparcia dla przedsiębiorców 
podlaskich, którzy w dużej części są przedsiębiorcami tradycyjnymi o niskiej 
świadomości tego, czym jest nowoczesność, innowacyjność, informatyka, automatyka. 
Białostocki PNT jest też okazją, by przyciągnąć strategicznych inwestorów, którzy 
podniosą w tym mieście poprzeczkę. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 
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Przyszłość przedsiębiorczości białostockiej część Badanych utożsamia przede 

wszystkim z pojawieniem się w mieście strategicznych, dużych inwestorów. Duże, 

renomowane firmy globalne mogą, zdaniem części przedsiębiorców uczestniczących w FGI, 

wyznaczać nowe, wysokie standardy rozwoju, stanowić swoisty banchmarking dla 

rodzimych, w dużej części tradycyjnych, firm. 

 

4.9. POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW 

      

Pierwszoplanowym postulatem uczestników badań było docenienie roli 

przedsiębiorców w rozwoju lokalnym i regionalnym. W ich ocenie Władze Miasta mogą 

odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorcy jako tego, który daje pracę 

i płaci podatki, a nie tego, który jest „naznaczony” podejrzeniami o działania nieetyczne. 

Rzeczywistość cały czas jest płynna, niestabilna (…). Rzeczywistość roku 2010 jest dla 
mnie równie niejasna, jak rzeczywistość roku 2009 pod koniec roku 2008. 

Jan Wysocki 

PZS CEZAS 

Patrzę na przyszły rok z wyczekiwaniem, to znaczy muszę być przygotowany na 
wszystko. 

Marek Grzesiak 

Hotel „Branicki” 

 

Kluczowym pytaniem jest, czy w Białymstoku pojawi się kilku inwestorów 
strategicznych, którzy pociągną podlaską gospodarkę. Póki nie pojawią się tutaj firmy z 
pierwszej półki światowej i nie pokażą tej lokalnej społeczności, gdzie jest właściwy 
poziom gospodarki światowej, to my nie pójdziemy do przodu (…). My nie zdajemy sobie 
sprawy, jak duży dystans dzieli Podlasie od Europy i od świata. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 
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Przedsiębiorcy pozytywnie wypowiadali się o postawie Prezydenta Białegostoku 

wobec przedstawicieli lokalnego i regionalnego biznesu, ale jednocześnie zwrócili uwagę, że 

nie przekłada się to na zachowania jego pracowników – urzędników. Administracja nie 

pracuje na naszą rzecz. A powinna – twierdzi jedna z osób uczestnicząca w FGI. Konieczność 

korzystania z usług urzędników jest niekwestionowana, trudno jednak mówić o faktycznej 

współpracy i otwartości, bo emocją, która dominuje w relacjach urzędnik–przedsiębiorca jest 

lęk. Wokół współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców ciągle „unosi się” 

atmosfera podejrzeń o działania korupcyjne, co niszczy możliwość wykorzystania wielu szans 

rozwojowych. 

 

 

Trzeba przywrócić honor temu określeniu – PRZEDSIĘBIORCA. 

Andrzej Parafiniuk 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego 

Hasłem Władz Miasta powinno być „Przede wszystkim przedsiębiorczość”. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 

Trzeba budować mentalność społeczną przychylną przedsiębiorcom. Postrzeganie 
przedsiębiorcy jako tego, który daje pracę i płaci podatki, a nie tego, który „siedział”, 
albo „będzie siedział”. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

 

Wszyscy się boją. Urzędnicy się boją. Są możliwości. Są środki unijne, są programy, 
warto nad nimi popracować (…). Wsparcie drobnego biznesu powinno być sztandarem 
pracy Urzędu Miasta. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 
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Przedsiębiorcy widzą potrzebę znacznego zwiększenia aktywności Władz Miasta na 

rzecz promocji. Chodzi tu zarówno o promocję Miasta, zmian, które w nim tak dynamicznie 

zachodzą, jak i o promocję lokalnych produktów i imprez. Lokalni przedsiębiorcy nie mają 

wystarczających środków i możliwości, by wypromować w skali kraju, a nawet Europy 

najlepsze marki podlaskie. Ponadto istnieje bardzo duży obszar do zagospodarowania 

w zakresie promocji Białegostoku jako miejsca przyjaznego dla inwestycji. Zarówno SSE, jak 

i PNT stanowią bardzo dobry potencjalny element takiej profesjonalnej, przemyślanej 

strategii promocyjnej.  

 

Zdaniem uczestników FGI, w strategii rozwoju przedsiębiorczości muszą się znaleźć 

różnorodne instrumenty wspierania mikro i małych firm, które są najbardziej wrażliwe na 

wahania koniunktury i często skazane na niepowodzenie w nierównej walce z dużymi 

korporacjami. 

Powołując się na przykłady z innych państw Europy (np. Litwy), przedsiębiorcy widzą 

także potrzebę połączenia sił biznesu i samorządu w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Jest to wciąż niedoceniany sposób wspierania rozwoju Miasta w połączeniu 

z rozwojem przedsiębiorstw. 

 

Wydawanie pieniędzy na promocję nie może być „sztuką dla sztuki”. Konieczne jest 
uczenie się na podstawie doświadczenia. Wyjazdy na targi w poszukiwaniu inwestorów 
powinny oznaczać gromadzenie wiedzy o potrzebach potencjalnych inwestorów, być 
źródłem wniosków, jak przygotować się do targów w roku następnym. 

Elżbieta Puławska-Breś 

Klaster Spożywczy „Naturalnie z Podlasia!” 

Brak informacji dla potencjalnych inwestorów. Trzeba przygotować informacje, tereny, 
plan, ściągnąć usługi, np. finansowe, call center (…). 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 
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4.10. STRATEGICZNE MYŚLENIE O BIAŁYMSTOKU 

 

Badani przedsiębiorcy zgodnie wyrazili pogląd, że warunkiem rozwoju Białegostoku 

jest przemyślana strategia. Dokument powinien być przejrzysty, precyzyjnie wskazujący cele 

i konsekwentnie realizowany. Strategia to także, zdaniem niektórych uczestników dyskusji, 

dobra okazja do koncentracji elit Miasta wobec zagadnień kluczowych dla jego rozwoju. 

Kwestią drugoplanową jest, na ile będzie to szczegółowy dokument, a na ile ogólna wizja 

rozwoju. Ważniejsze od strategii-dokumentu jest strategiczne myślenie, koncentrujące się 

wokół najważniejszych dla Miasta celów rozwojowych. 

 

Przedsiębiorcy formułują wysokie oczekiwania pod adresem Włodarzy Miasta. 

Wskazują tu na analogię między ich sytuacją, jako osób zarządzających firmami i sytuacją 

Gospodarzy Miasta. Tak jak od menedżera-przedsiębiorcy oczekuje się podejmowania 

wyzwań i ryzyka, podobnie „ (…) jeżeli będziemy mieli Włodarzy Miasta, którzy podejmują 

wyzwania, podejmują ryzyko, starają się dorównać najlepszym, to będziemy mieli efekty” 

(Bogdan Rogaski). 

 

 

Jeżeli nie mamy koncepcji, nie wiemy, dokąd dążymy. Nasze myślenie jest 
rozczłonkowane, rozbite na 10 czy 15 rzeczy, wokół których nie skupia się działań – tych 
naukowych, przemysłowych, biznesowych elit. Trzeba te elity skupić i pokazać im cel. 

Bogdan Rogaski 

Huta Szkła „Biaglass” 

Nie trzeba wielkich strategii, wystarczy kilka ważnych, konsekwentnie realizowanych 
haseł. 

Wojciech Winogrodzki 

Podlaski Związek Pracodawców 
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5. WNIOSKI Z BADAŃ 

 

Celem badań opinii białostockich przedsiębiorców przeprowadzonych w grudniu 2009 r. 

była identyfikacja najistotniejszych problemów, z jakimi borykają się ich firmy. Analizowano 

problemy dotyczące sfery planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej oraz 

transportu, rozwoju gospodarczego Miasta, infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego oraz 

rozwoju obszaru metropolitalnego. Uzyskane dane pozwoliły również na określenie preferencji 

przedsiębiorców, co do sposobów rozwiązywania nurtujących ich problemów oraz ukazały 

stopień gotowości osobistego zaangażowania badanych w ich rozwiązywanie.  

Uzyskane wyniki badań były uwarunkowane strukturą próby badawczej, odpowiadającą 

strukturze przedsiębiorstw funkcjonujących w Białymstoku. Dominowały w niej małe 

przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 9 osób, które stanowiły 69% wszystkich badanych 

przedsiębiorstw. Ponad połowę badanej próby tworzyły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające 

poniżej 5 osób. Na uzyskane wyniki badań miał również wpływ terytorialny zasięg działalności 

badanych przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość zorientowana jest na 

zaspokajaniu potrzeb lokalnych nabywców. 

Ogólna sytuacja białostockich przedsiębiorstw 

Przeprowadzone badania ilościowe wskazują, iż ogólna sytuacja białostockich 

przedsiębiorstw jest dobra. Firmy deklarują względny optymizm, a ich sytuacja ekonomiczna 

jest oceniana w większości przypadków jako stabilna. Znaczący odsetek firm (około 40%) 

deklaruje poprawę sytuacji przedsiębiorstwa na rynku w okresie ostatnich pięciu lat. Pozwala to 

na sformułowanie opinii, która potwierdza tendencje rozwojowe białostockich firm, co w 

warunkach kryzysu ekonomicznego wskazuje na umiejętne wykorzystanie potencjału 

przedsiębiorstw oraz realizację skutecznych programów działania. Z drugiej strony, badania 

ukazują niekorzystny wpływ ogólnej sytuacji gospodarczej na funkcjonowanie lokalnej 

przedsiębiorczości – 37% badanych firm twierdzi, iż ich sytuacja uległa pogorszeniu. Badania 

panelowe zdają się potwierdzać tendencje uwidocznione w trakcie badań ilościowych. Zdaniem 

uczestników panelu, kryzys dla przedsiębiorców oznacza nie tylko zagrożenia, ale także szanse 

rozwoju. Uczestnicy badań zwrócili uwagę, że w ostatnich latach bardzo podniósł się poziom 

zarządzania przedsiębiorstwami i ten właśnie czynnik powoduje, że nowocześni menedżerowie 
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szukają, także w warunkach kryzysu, dogodnych szans i okazji biznesowych. Wyniki badań 

ukazały również zdolności adaptacyjne wielu lokalnych firm, potwierdzając nie tylko ich 

elastyczność, ale także wysokie kompetencje menedżerskie. 

Jak wcześniej wspomniano, badania ukazały także niekorzystny wpływ kryzysu na 

sytuację białostockich firm. W tym aspekcie można wyróżnić dwa rodzaje zależności: 

bezpośredni wpływ kryzysu na sytuację ekonomiczną firm zlokalizowanych w Białymstoku i 

pośredni wpływ, wynikający z czynników psychologicznych powstałych na skutek „propagandy 

kryzysu”, występującej na skalę masową w mediach. Z jednej strony przedsiębiorcy obserwowali 

faktyczny spadek siły nabywczej klientów, z drugiej strony zachowania klientów, którzy nie 

doświadczali skutków kryzysu w swoim budżecie domowym, ale – głównie pod wpływem 

mediów – zachowywali się tak, jakby kryzys ich dotykał. 

Badania wskazały dwa zasadnicze kierunki rozwoju białostockich firm. Koncentrują się 

one przede wszystkim na intensyfikowaniu działań marketingowych oraz inwestycjach. Rozwój 

sfery marketingowej opiera się na tradycyjnym instrumentarium marketingowym i dotyczy 

głównie ulepszania oferty, jej jakości i różnicowania asortymentu. Wyniki badań potwierdzają 

przede wszystkim rozwój inwestycji „miękkich”. Plany inwestycyjne białostockich firm 

koncentrują się bowiem na inwestycjach związanych z rozwojem produktu (asortymentu), ale 

także na inwestowaniu w personel.  

Bariery rozwoju białostockich przedsiębiorstw 

Proces badawczy pozwolił na identyfikację problemów, z którymi borykają się 

białostockie firmy. Problemy lokalnych przedsiębiorstw nie są odosobnione i podobnie jak w 

większości firm krajowych dotyczą głównie wysokich kosztów zatrudnienia i niestabilnego 

systemu podatkowego oraz zawiłości prawa. 

Za bardzo istotną, z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorstw, barierę rozwoju należy 

uznać niedobór wykwalifikowanej kadry. Wyniki badań wskazują, iż przedsiębiorstwa 

dostrzegają konieczność inwestowania w zasoby kadrowe i stawiają coraz większe wymagania 

wobec pracowników. Z punktu widzenia potrzeb białostockich przedsiębiorstw, rynek pracy 

charakteryzuje się przede wszystkim niedostosowaniem kwalifikacji kandydatów na 

pracowników do potrzeb firm. Zdaniem uczestniczących w badaniu panelowym 

przedsiębiorców, obecnie, w dobie kryzysu, trudności z zatrudnieniem kompetentnych 

pracowników są nadal bardzo odczuwalne. Na rynku pracy brakuje dobrze przygotowanych do 
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pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, a dialog przedsiębiorców z dyrektorami 

szkół w większości przypadków należy do trudnych.  

 Za istotną barierę rozwoju białostockich firm należy uznać także ich ograniczoną 

zdolność do pozyskiwania funduszy unijnych. Aktywność lokalnych przedsiębiorstw w obszarze 

pozyskiwania funduszy na rozwój działalności jest bardzo niewielka. Aż 85% badanych firm nie 

korzystało ze środków unijnych. Podawane są różne przyczyny takiego stanu rzeczy. Po 

pierwsze, widoczne są wewnętrzne opory przedsiębiorców, po drugie, obawy przed nadmierną 

biurokratyzacją. Jak pokazały badania panelowe, za dodatkowy czynnik ograniczający uznano 

subiektywizm oceniających wnioski. Jedna piąta ankietowanych firm nie posiadała 

dostatecznych informacji na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych. Z drugiej 

strony jednak środki unijne uznano za główny czynnik rozwoju przedsiębiorstw.  

Oczekiwania i opinie białostockich przedsiębiorców 

 Analiza siły związku przedsiębiorców z miastem wykazała, że jest on dość silny. 

Przedsiębiorcy mocno identyfikują się z miastem i dostrzegają bezpośrednią zależność 

pomiędzy rozwojem miasta a rozwojem ich przedsiębiorstw. Taki wniosek wynika także z 

koncentrowania się zdecydowanej większości badanych firm na rynku lokalnych nabywców. 

Niewielki odsetek przedsiębiorców (17%) zadeklarował chęć zmiany miejsca prowadzenia 

działalności, gdyby taka zmiana była możliwa. Najczęściej wskazywano: Warszawę, Łódź, 

Gdańsk i Wrocław jako miasta bardziej atrakcyjne. Badania potwierdzają również 

zainteresowanie białostockich firm sprawami Miasta, jednak to zainteresowanie ma głównie 

charakter bierny. Przedsiębiorcy wyrażają je przede wszystkim poprzez śledzenie prasy lokalnej 

oraz słuchanie serwisów informacyjnych.  

Jak pokazują badania panelowe, przedsiębiorcy doceniają zmiany, które zaszły w 

ostatnich latach w Białymstoku, zwłaszcza w wizerunku Miasta, poprawie jakości dróg. 

Dostrzegają korzyści wynikające z inwestycji, a także efekty działań obecnych Władz Miasta. 

Przedsiębiorcy pozytywnie ocenili wychodzenie z „zapaści cywilizacyjnej”, podkreślali jednak, że 

zmiany – choć bez wątpienia pozytywne i szybkie – są ciągle jeszcze za wolne w stosunku do 

potrzeb i oczekiwań. Zmiany rozwojowe nie obejmują też wszystkich ważnych obszarów 

aktywności.  

Oceniając relacje pomiędzy Władzami Miasta a lokalnym biznesem wyróżnić można dwa 

aspekty działań komunikacyjnych. Przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach biznesowych 

zwracają uwagę na dużą rolę, jaką pełni Rada Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta. 
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Jednak pewnych usprawnień komunikacyjnych wymaga współpraca z małym lokalnym 

biznesem, na którym opiera się przedsiębiorczość Białegostoku. Zdaniem uczestników badania 

panelowego, w strategii rozwoju przedsiębiorczości muszą się znaleźć różnorodne instrumenty 

wspierania mikro i małych firm, które są najbardziej wrażliwe na wahania koniunktury i często 

skazane na niepowodzenie w nierównej walce z dużymi korporacjami. 

 Przedsiębiorstwa mają niewielką wiedzę jeżeli chodzi o działania Władz Miasta 

w obszarze tworzenia metropolii, Parku Naukowo-Technologicznego oraz Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Potwierdzają to nie tylko badania ilościowe. Także uczestnicy badania 

panelowego wskazywali na fakt, iż nie są im znane konkretne pomysły na zagospodarowanie tej 

inwestycji.  

 Opinie badanych przedsiębiorstw ukazują duże znaczenie promocji Białegostoku 

w rozwijaniu ich działalności. Badania ilościowe wskazują, iż przedsiębiorcy oceniają działania 

Władz Miasta w zakresie promocji na poziomie ponadprzeciętnym. Przedsiębiorcy widzą 

potrzebę znacznego zwiększenia aktywności Władz Miasta na rzecz promocji. Opinie wyrażone 

przez przedsiębiorców podczas badania panelowego wskazują, iż skuteczna promocja Miasta 

może bezpośrednio przedkładać się na promocję lokalnych przedsiębiorstw. Lokalni 

przedsiębiorcy bowiem nie mają wystarczających środków i możliwości, by wypromować 

w skali kraju, a nawet Europy najlepsze marki podlaskie. Ponadto istnieje bardzo duży obszar do 

zagospodarowania w zakresie promocji Białegostoku jako miejsca przyjaznego dla inwestycji. 

 Ponadto badania potwierdziły duże oczekiwania przedsiębiorców wobec rozwoju 

infrastrukturalnego Miasta. Wielokrotnie podkreślano konieczność intensywnego 

zaangażowania Władz Miasta w działania związane z powstaniem lotniska, jako znaczącej 

determinanty rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 

  

Przedsiębiorcy formułują wysokie oczekiwania pod adresem Włodarzy Miasta. Wskazują 

tu na analogię między ich sytuacją, jako osób zarządzających firmami i sytuacją Gospodarzy 

Miasta. Podczas badania panelowego, wyrazili opinię, iż warunkiem rozwoju Białegostoku jest 

przemyślana strategia. Dokument powinien być przejrzysty, precyzyjnie wskazujący cele 

i konsekwentnie realizowany. 
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