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ANKIETA DOTYCZĄCA CZYNNIKÓW KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

SEKTORA MOTORYZACYJNEGO DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE I EUROPIE 

 
1. Co Państwa zdaniem stanowi największą szansę rozwoju rynku motoryzacyjnego w 

Polsce w ciągu najbliŜszych 3 lat? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

2.  Co stanowi największe zagroŜenie dla rozwoju rynku motoryzacyjnego 
w Polsce w ciągu najbliŜszych 3 lat? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Co ogranicza rozwój rynku motoryzacyjnego w Europie? Jakie działania naleŜy podjąć, 
aby ograniczyć istniejące i przewidywane bariery?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

4. Co stanowi obecnie największą szansę dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie? 
Jakie działania naleŜy podjąć, aby wykorzystać potencjalne przewagi konkurencyjne? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

5. Co obecnie najbardziej wpływa na konkurencyjność Państwa firmy (mierzoną średnim 
udziałem w rynku oraz rentownością sprzedaŜy w okresie ostatnich 3 lat), a co będzie 
wpływać w ciągu najbliŜszych 3 lat? Prosimy odnieść zarówno do czynników sprzyjających, 
jak i wpływających negatywnie na konkurencyjność Państwa firmy.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 

6. Czy zamierzają Państwo zmienić strategię rozwoju firmy? Jeśli tak, to na czym będzie ta 
zmiana polegać? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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7. Czy Państwa firma inwestuje obecnie lub zamierza w bliskiej przyszłości 
inwestować? Proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź 

� nie 
� tak, jeśli tak to proszę podać, na czym będzie polegać inwestycja oraz wskazać 

lokalizację tej inwestycji (region, państwo)?  
........................................................................................................................ 
......................................................................................................................... 

8. Jakiego rodzaju inwestycję (inwestycje) Państwo planują? Proszę zaznaczyć znakiem X 
właściwą odpowiedź 

� rozbudowa istniejącego zakładu, 
� uruchomienie nowego zakładu w tym samym regionie, 
� uruchomienie nowego zakładu w innym regionie, 
� odmowa odpowiedzi. 

 
9. Czy rozpatrują Państwo zmianę lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej, 

polegającą na przeniesieniu dotychczasowej działalności w nowe miejsce? Jeśli tak, to 
prosimy podać preferowaną nową lokalizację - region, państwo 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

10. Jakie czynniki bierzecie Państwo pod uwagę wybierając lokalizację nowego zakładu na 
terytorium Unii Europejskiej?  Proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi oraz 
podać rangę tych poszczególnych czynników,  w skali od 0-5 (zupełnie nieistotne-kluczowe) 

� strategia przedsiębiorstwa 
� walory lokalizacyjne kraju 
� walory lokalizacyjne regionu 
� walory lokalizacyjne konkretnej nieruchomości (działki ziemi) 
� inne, jakie? .................................................................................................................... 

11. Co jest powodem rezygnacji z dotychczasowej lokalizacji, a co powodem wyboru nowej 
lokalizacji? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

12. Jeśli planuj ą Państwo stworzyć nowy oddział swojego przedsiębiorstwa, bez rezygnacji 
 z dotychczasowej lokalizacji to prosimy podać preferowaną nową lokalizację - region, 
państwo ……………………………………………………………………………………… 
Co jest powodem wyboru nowej lokalizacji? 

13. ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

14. W przypadku lokalizacji nowego zakładu na terytorium Unii Europejskiej, proszę 
wskazać zdanie, które najlepiej opisuje schemat podejmowania przez Państwa decyzji 
lokalizacyjnej. Proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź 

� Najpierw wybieramy państwa, później wybieramy region(y) w tych państwach.  
� Wybieramy regiony spośród ogółu regionów UE, bez uprzedniego wskazania państwa 

członkowskiego. 
� Rozpatrywane są wyłącznie lokalizacje w specjalnych strefach ekonomicznych lub 

innych miejscach objętych lub planowanych do objęcia pomocą publiczną. 
� Rozpatrywane są nie tylko lokalizacje w specjalnych strefach ekonomicznych lub 

innych miejscach objętych lub planowanych do objęcia pomocą publiczną.  
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15. Proszę wskazać rangę czynników mających istotny wpływ na wybór miejsca lokalizacji 
nowego zakładu na terytorium Unii Europejskiej.   

Grupa 
czynników 

Proszę zaznaczyć znakiem X właściwe odpowiedzi oraz podać rangę tych 
poszczególnych czynników,  w skali od 0-5 (zupełnie nieistotne-kluczowe) Prosimy 
o wskazanie w kaŜdej grupie po 3 najwaŜniejsze ich zdaniem czynniki 

Geograficzno-
przyrodnicze 

� PołoŜenie kraju / regionu na kontynencie europejskim 
� Walory naturalne 
� Jakość środowiska przyrodniczego 
� Inne, jakie? ................................................................................................... 
 

Społeczno-
ekonomiczne 

� Ogólna kondycja gospodarcza kraju / regionu 
� Wysoki PKB i wysokie dochody ludności 
� Rosnący rynek 
� Tradycje przemysłowe regionu, szczególnie, dotyczące sektora motoryzacyjnego 
� Niski poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w regionie  
� Wysoka produktywność zasobów pracy 
� Wysoka kultura pracy 
� Jakość i dostępność odpowiedniej liczby pracowników, jakie zawody? 

 ............................................................................................................. 
� Profil kształcenia szkół średnich i zawodowych 
� Jakość i dostępność do kadry zarządzającej średniego i wyŜszego szczebla  
� Profil kształcenia szkół wyŜszych  
� Liczba bezrobotnych osób o poŜądanym zawodzie  
� Struktura demograficzna ludności (duŜo osób w wieku produkcyjnym – np. 

100tys. osób w promieniu do 40 km), jeśli jest stosowane inne kryterium 
liczbowe, prosimy je wpisać ………………………………………………………… 

� Infrastruktura transportowa (połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze) 
� Infrastruktura techniczna (sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, 

wodociągowa, dostęp do szerokopasmowego internetu)  
� Infrastruktura społeczna (szpitale, szkoły, kina, teatry, urządzenia rekreacyjno-

wypoczynkowe)  
� Inne,  jakie? ................................................................................................... 
 

Ekonomiczne 
(branŜowe) 

� Wielkość i dynamika sprzedaŜy samochodów na rynku krajowym / regionalnym 
� Wielkość i dynamika sprzedaŜy samochodów na rynku krajów sąsiednich 
� Obecność dostawców części i kooperantów  
� Koszty transportu części do montaŜu 
� Skala optymalizacji dostaw 
� Obecność konkurencyjnych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego 
� Wyniki kraju w rankingach „branŜowych” (motoryzacyjnych)  
� Gęstość i zasięg dostępnej sieci dystrybucji    
� Stopień, w jakim firma kontroluje produkty w kanałach dystrybucji 
� Gęstość i zasięg dostępnej sieci serwisowej 
� Inne, jakie? ................................................................................................... 
 

Biznesowe 

� Opinia inwestorów na temat danego kraju/regionu 
� Promocja kraju 
� Wyniki kraju/regionu kraju w rankingach „ogólnogospodarczych” 
� Instytucjonalne wsparcie inwestorów zagranicznych (sprawna obsługa 

inwestora) 
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� Dostępność terenów pod inwestycje   
� Stan uzbrojenia terenów pod inwestycje  
� Dostępność powierzchni produkcyjnych, biurowych, magazynowych itd. 
� Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania 
� Obecność wyspecjalizowanych jednostek otoczenia biznesu  

o Firmy konsultingowe  
o Agencje marketingowe 
o Agencje reklamowe 
o Instytucje finansowe 
o Firmy audytorsko-księgowe  
o Inne podmioty,jakie?.............................................................. 

� Obecność wyspecjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych  
� Parki technologiczne  
� Obecność innych podmiotów,  jakich? ................................................................ 
� Inne, jakie? ................................................................................................... 
 

Polityczno-
prawne 

� Sytuacja polityczna  
� System podatkowy  
� Uwarunkowania prawno-administracyjne inne niŜ fiskalne (np. stabilność 

przepisów prawnych, inflacja, dynamika legislacji) 
� System zachęt dla inwestorów (np. specjalne strefy ekonomiczne),  
� Stosunek władz do inwestora (w tym władz samorządowych) 
� Instytucjonalne ramy procesu inwestycyjnego (tworzenie instytucji 

wspierających współpracę międzynarodową, BIZ, przedsiębiorczość 
międzynarodową itp.) 

� Inne, jakie? ................................................................................................... 
 

 
16. Jakie były dotychczas przyczyny podjęcia działalności gospodarczej w polskim regionie?  

Proszę podać województwo ………… …… oraz 5 najwaŜniejszych przyczyn 
1/ ......................................................................................................................................... 
2/ ......................................................................................................................................... 
3/ ......................................................................................................................................... 
4/ ......................................................................................................................................... 
5/ ......................................................................................................................................... 

17. Jakie są Państwa zdaniem najwaŜniejsze atuty i najwaŜniejsze słabe strony obecnej 
lokalizacji Państwa firmy w polskim regionie? Proszę podać po trzy atuty i bariery 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

18. Jakie jest pochodzenie surowców i materiałów wykorzystywanych w Państwa działalności 
gospodarczej w Polsce? Proszę podkreślić główne źródło: 
  a/ rodzime województwo,  jakie………………………………………………………………. 

b/ pozostałe województwa Polski ..........., proszę wymienić, jakie:………………………… 
c/ zagranica, proszę  wymienić, jakie kraje: …………………………………………………. 
 

19. Jak wpływa na konkurencyjność Państwa firmy współpraca z kooperantami?  
� Korzystnie, 
� Niekorzystnie 
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� Brak wyraźnego oddziaływania 
 

20. Proszę podać skąd pochodzą główni kooperanci przedsiębiorstwa? Proszę podkreślić 
główne źródło: 

 a/ rodzime województwo jakie?...................................................................................  
b/ pozostałe województwa Polski, proszę wymienić, jakie:………………………………… 
c/ zagranica, proszę  wymienić, jakie kraje: …………………………………..…………. 

 
21. Proszę wskazać i ocenić główne rynki zbytu produktów Państwa firmy w podziale na 

rynek krajowy i zagraniczny (przybliŜony udział w sprzedaŜy Państwa firmy, czy rynek 
wschodzący, stagnacyjny, schyłkowy; jakie relacje z konkurencją itp.) 

a/ rodzime województwo, jakie?.....................................................................................  
b/ pozostałe województwa Polski, proszę wymienić, jakie:………………..………………… 
c/ zagranica, proszę wymienić, jakie kraje: …………………………………..………….…. 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... ………… 
22. Czy Państwa firma jest członkiem klastra motoryzacyjnego lub rozwaŜają Państwo 

przystąpienie do inicjatywy klastrowej lub klastra? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy 
klastra oraz przedstawienie motywów przystąpienia do klastra oraz ocenę skutków tej 
decyzji. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

23. Czy w Państwa firmie istotną rolę odgrywają eko-innowacje? Jeśli tak, na czym one 
polegają? Co spowodowało decyzję o wdroŜeniu? Jakie jest ich znaczenie (efekty) dla 
konkurencyjności Państwa firmy?  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

24. Metryczka………………………………………………………………………………………… 
Numer PKD 2007: ……..liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych)  
w roku 2011 ……… forma organizacyjno-prawna: …………………………………… własność 
kapitału wg kraju pochodzenia: ………………………………………………………………….. 
Pole nieobowiązkowe: nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, osoba kontaktowa:  
imię i nazwisko, adres mailowy, telefon …………………………………………………………… 

� WyraŜam zgodę na udzielenie pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego. 
� Nie wyraŜam zgody na udzielenie pogłębionego wywiadu kwestionariuszowego. 

  Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z Instytutem Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej, 
szczególnie pogłębieniem i kontynuacją badań objętych niniejszą ankietą, będziemy wdzięczni za podanie 
powyŜszych danych kontaktowych i wyraŜenie zgody na udzielenie pogłębionego wywiadu 
kwestionariuszowego. W razie zainteresowania rozszerzoną wersją wyników badań prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy.  

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 
 

Prof. nadzw. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 
Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa  

hgodle@sgh.waw.pl 


