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UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MOTORYZACYJNEGO
W POLSCE I W EUROPIE*
Streszczenie: Celem badań w niniejszej pracy jest identyfikacja głównych czynników, które
wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego działających w Polsce i w Europie. Analizie poddane zostały te uwarunkowania konkurencyjności, które wiążą się
z lokalizacją podmiotów gospodarczych. W toku badań wskazano główne czynniki i bariery
wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce i w Europie.
Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstw, sektor motoryzacyjny, lokalizacja działalności gospodarczej.

1. Wstęp
Konkurencyjność jest zjawiskiem koniecznym dla istnienia i rozwoju przedsiębiorstw. Ze względu na występowanie w otoczeniu przedsiębiorstw znacznych
zmian o charakterze nieciągłym oraz narastanie procesów globalizacyjnych istnieje
konieczność poszukiwania nowych uwarunkowań konkurencyjności. Jednym z nich
jest lokalizacja przedsiębiorstw, wpływająca zarówno na potencjał konkurencyjności podmiotów gospodarczych, przewagę konkurencyjną, jak i osiągniętą pozycję
konkurencyjną.
Celem opracowania jest identyfikacja głównych czynników, które będą kształtować konkurencyjność przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego działających w Polsce i w Europie. Miejsce omawianej grupy przedsiębiorstw w gospodarce narodowej
określić można za pomocą Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, traktując łącznie
trzy działy:
*
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o badania statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie nt. Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej przeprowadzone pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej.
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•• Dział 29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (w ramach Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe);
•• Dział 30 – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (w ramach Sekcji C
– Przetwórstwo przemysłowe);
•• Dział 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa
pojazdów samochodowych (w ramach Sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle).
Poszukiwanie sposobów wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego wydaje się być ważną kwestią, ze względu zarówno na rangę tego
sektora w Polsce1, jego wpływ na rozwój lokalny i regionalny, jak i na występowanie
interesujących powiązań w ramach łańcucha produkcji i sprzedaży. Znaczenie sektora motoryzacyjnego funkcjonującego na terytorium Polski w skali Unii Europejskiej jest również duże, czego dowodzi m.in. jego udział w liczbie przedsiębiorstw
unijnych (udział przedsiębiorstw motoryzacyjnych w Polsce w liczbie przedsiębiorstw w UE-27 wynosił w 2010 r. niespełna 10%) oraz w zatrudnieniu (udział
liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach motoryzacyjnych w Polsce w liczbie zatrudnionych w sektorze w UE-27 wynosił ponad 7%)2. Wymienione dane
wskazują na znaczący potencjał konkurencyjny branży motoryzacyjnej w Polsce w
skali unijnej. Nowo utworzone miejsca pracy oraz inwestycje zapewniające dopływ
nowych technologii i kapitału finansowego sprawiają, że sektor ten ma duży wpływ
na modernizację gospodarki nie tylko w Polsce, ale i innych krajach UE. Rosnąca
dynamicznie konkurencja, szczególnie w Azji, implikuje potrzebę identyfikacji źródeł wzrostu konkurencyjności europejskich producentów, w tym także firm działających w Polsce. Równie ważna jest kwestia zdiagnozowania obecnych i nowych barier rozwoju sektora motoryzacyjnego w skali krajowej i europejskiej. Należy
podkreślić, że badania uwarunkowań konkurencyjności na poziomie sektorowym
mają również istotne znaczenie o charakterze aplikacyjnym dla inwestorów z danej
branży.

O randze sektora motoryzacyjnego (łącznie Dział 29, 30 oraz 45 według PKD 2007) w Polsce
świadczyć może jego udział w liczbie podmiotów gospodarczych w Polsce oraz w krajowym zatrudnieniu (według danych GUS udziały te w 2012 r. wynosiły prawie 4%). Obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS, www.stat.gov.pl (10.03.2013). Znaczenie przemysłu motoryzacyjnego (Dział 29 oraz 30 według PKD 2007) można wykazać także poprzez jego udział w polskim
przetwórstwie przemysłowym. W 2011 r. udział sektora motoryzacyjnego w wartości produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wynosił 10,8%, udział w przychodach ze sprzedaży – 10%, udział w wartości
eksportu – 25%, udział w wartości nakładów inwestycyjnych – 7,2%. Obliczenia własne na podstawie:
Rocznik statystyczny przemysłu 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 108, 110, 148, 150, 356, 357, 317, 319.
2
Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/statistics/search_database (20.03.2013).
1
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2. Konkurencyjność sektora a lokalizacja
Niniejsza praca dotyczy analizy uwarunkowań konkurencyjności na poziomie sektora. Z uwagi na konieczność identyfikacji kluczowych czynników konkurencyjności
w odniesieniu do analizowanego sektora w pracy zastosowano ujęcie oparte na diamencie M.E. Portera.
M.E. Porter zaproponował model wpływu lokalizacji na konkurencyjność zaprezentowany jako diament konkurencyjności3. Elementy tworzące diament to determi-

Przypadek
(okazja)

Strategia, struktura
i rywalizacjafirm
• Miejscowy kontekst zachęcający do
odpowiednich rodzajów inwestycji
i ciągłego podnoszenia poziomu.
• Nasilona konkurencja pomiędzy
miejscowymi rywalami

Warunki czynnikowe
Jakość i koszt czynników
produkcji:
• zasobów naturalnych,
• zasobów ludzkich,
• zasobów kapitałowych,
• infrastruktury materialnej,
• infrastruktury
administracyjnej,
• infrastruktury naukowej
i technicznej.
Ważna jest jakość
i specjalizacja czynników

Warunki popytowe
• Wyrafinowani i wymagający
klienci miejscowi.
• Potrzeby klientów
wyprzedzające takie, które
pojawią się gdzie indziej.
• Niezwykły miejscowy popyt
w sektorach, które można
obsługiwać w skali globalnej

Pokrewne i wspierające
rodzaje działalności
• Obecność na miejscu
zdolnych dostawców.
• Obecność konkurencyjnych
pokrewnych sektorów

Państwo

Rys. 1. Źródła przewagi konkurencyjnej lokalizacji z uwzględnieniem roli państwa
oraz czynnika stochastycznego
Źródło: opracowanie własne na podstawie M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001,
s. 263 oraz M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York
1990, s. 127.
3

M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990, s. 71-72.
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nanty konkurencyjności, wśród których wymienić należy: warunki czynnikowe,
warunki popytowe, strategię, strukturę firm i rywalizację pomiędzy nimi oraz branże
pokrewne i wspierające. Układ wzajemnych zależności między wspomnianymi elementami z uwzględnieniem lokalizacji jako źródła przewagi konkurencyjnej przedstawia rys. 1. Konkurencyjna przewaga lokalizacji jest związana ze wzrostem poziomu efektywności w danej dziedzinie. Wymienione wyżej cztery determinanty
konkurencyjności nie wyjaśniają całkowicie źródeł osiągania narodowej przewagi
konkurencyjnej4. Stąd też schemat diamentu M.E. Portera jest przedstawiony
z uwzględnieniem roli państwa oraz czynników stochastycznych w kształtowaniu
konkurencyjności.
Im bardziej dana dziedzina gospodarki rozwija się w sposób złożony i dynamiczny, tym paradoksalnie większe znaczenie mają lokalne czynniki konkurencyjności5. Istotna zmiana warunków konkurowania wynika z postępującego procesu
globalizacji, jednakże siła wpływu globalizacji w odniesieniu do poszczególnych
branż jest zróżnicowana (największa w sektorach zaawansowanych technologicznie,
które szybciej przystosowują się do nowych warunków)6.
Do tych zagadnień nawiązuje analiza czynników konkurencyjności przedstawiona w kolejnej części niniejszego opracowania.

3. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw
sektora motoryzacyjnego w świetle badań
Celem badania była identyfikacja i analiza czynników konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego działających w Polsce i w Europie. Badania przeprowadzone zostały metodą delficką. Pogłębione wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono we wrześniu 2012 r. z czterema ekspertami branży motoryzacyjnej,
którzy zaprezentowali stanowisko przemysłu motoryzacyjnego, poddostawców części i akcesoriów oraz instytucji wspomagającej proces inwestycyjny m.in. w sektorze motoryzacyjnym. Wydaje się, że przeprowadzone wywiady są reprezentatywne
dla opinii panujących w gremiach reprezentowanych przez czołowych ekspertów,
z uwagi na aktywny udział w realizacji badań Polskiej Izby Motoryzacyjnej oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dlatego zebrane opinie mogą
być traktowane jako symboliczny głos przedstawicieli sektora motoryzacyjnego.
W świetle zebranych wypowiedzi na konkurencyjność firm z sektora motoryzacyjnego obecnie najbardziej wpływa organizacja przedsiębiorstwa, kompetencje
pracowników, elastyczność, konkurencyjne ceny, terminowość dostaw, jakość oraz
4
Zdaniem M.E. Portera także inne zjawiska wywierają wpływ na konkurencyjność: odkrycia, wynalazki, przemieszczenia popytu na rynkach zagranicznych, przełomy technologiczne, zewnętrzne wydarzenia polityczne, wojny. Zob. M.E. Porter, wyd. cyt., s. 73.
5
M.E. Porter, Unternehmen können von regionaler Vernetzung profitieren, „Harvard Business
Manager“ 3/1999, s. 51 (51-63).
6
N. Daszkiewicz, Konkurencyjność. Poziom makro, mezo, i mikro, PWN, Warszawa 2008, s. 18.
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niższe koszty. Ze względu na prawdopodobny wzrost kosztów produkcji osiągnięcie
sukcesu będzie uwarunkowane głównie przez kompetencje kadry i dostęp do atrakcyjnych możliwości finansowania inwestycji. Negatywnie na konkurencyjność
przedsiębiorstw z analizowanej branży wpływa m.in. duża konkurencja ze strony
firm zlokalizowanych za wschodnią granicą kraju.
Zdaniem respondentów największą szansę rozwoju rynku motoryzacyjnego
w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat stanowią niskie koszty pracy, poziom wykształcenia kadr w firmach motoryzacyjnych (w tym kadr w sferze badawczo-rozwojowej),
kompetencje i kreatywność pracowników, dostępność nowych terenów inwestycyjnych w przystępnych cenach, programy rządowe i unijne, rozwój infrastruktury oraz
wprowadzenie rozwiązań proekologicznych. Respondenci wykazywali zainteresowanie strukturami klastrowymi w branży motoryzacyjnej. Duże znaczenie ma rozwój sieci powiązań pomiędzy partnerami (w tym m.in. między przedsiębiorstwami
z branży, dostawcami, sferą dystrybucji, władzami lokalnymi, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami wspierającymi przedsiębiorców z sektora m.in. PIM,
PAIiIZ, Izby Gospodarcze, itd.) poprzez udział np. w inicjatywach Specjalnych Stref
Ekonomicznych czy klastrów. Współpraca tego typu umożliwia wymianę wiedzy
i doświadczeń, co sprzyja konkurencyjności przedsiębiorstw.
Szansą na rozwój rynku motoryzacyjnego w Polsce są również inwestycje OEM
(Original Equipment Manufacturer – producent części oryginalnych wykorzystywanych w trakcie procesu produkcyjnego) w Polsce7. Do szans rozwojowych należy
zaliczyć także rosnącą siłę nabywczą ludności oraz stosunkowo duży potencjalny
rynek. Ze względu na fakt, że znaczna część krajowej produkcji przemysłu motoryzacyjnego kierowana jest na eksport, duże znaczenie ma utrzymanie lub powiększenie sprzedaży na tych rynkach.
Do największych zagrożeń dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce w ciągu najbliższych 3 lat zaliczono trudności w dostosowaniu się do nowych realiów na
rynku międzynarodowym spowodowane brakiem możliwości podjęcia decyzji oraz
inicjatyw w zakładach zlokalizowanych w Polsce, gdyż centrum decyzyjne umiejscowione jest za granicą. Wiąże się z tym postępujący proces konsolidacji dużych
koncernów i stosowanie przez nie praktyk monopolistycznych. Często wiele decyzji
podejmuje się tam ze względów politycznych. Niejednokrotnie o wygranej nie decydują czynniki konkurencji (jakość, cena, terminowość dostaw). Eksperci podkreślali
również zbyt małe ich zdaniem zaangażowanie państwa w proces przyciągania nowych inwestycji – zachęty inwestycyjne do lokowania działalności gospodarczej
Potwierdzeniem znaczenia poddostawców dla polskiego sektora motoryzacyjnego są wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte wśród 71 przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i firm bezpośrednio współpracujących z tym sektorem w 2012 roku. Elementem, który w opinii respondentów cechuje Polskę w sposób najbardziej satysfakcjonujący, są poddostawcy (73% wskazań). Por. Polski rynek motoryzacyjny. Ocena otoczenia gospodarczego, Deloitte, Motoldea, maj 2012, http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/5849cb1d2bf47310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
(12.01.2013).
7
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w Polsce istnieją, ale są zbyt małe w stosunku do oferty innych krajów – zarówno
z Europy Środkowo-Wschodniej (atutem są tu niższe koszty pracy), jak i z niektórych
krajów Europy Zachodniej (protekcjonizm jest tu szerzej stosowany niż w Polsce).
Ze względu na oferowanie lepszych warunków do inwestowania zakłady produkcyjne są przenoszone z poprzednich lokalizacji na te tereny lub też lokowane są tu nowe
przedsiębiorstwa. Skutkiem tego jest proces migracji kapitału, który w przemyśle
motoryzacyjnym w ostatnim czasie przemieszcza się m.in. do Rumunii i Bułgarii,
a w perspektywie np. na Ukrainę. Powoduje to nasilenie konkurencji przedsiębiorstw
zlokalizowanych w innych krajach, szczególnie z Europy Środkowo-Wschodniej.
Respondenci wskazywali również na innego typu zagrożenia rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Zaliczyć do nich można m.in. rosnące koszty pracy przy
utrzymaniu produkcji masowej o prostym standardzie oraz związany z tym spadek
produktywności, brak dostępności kadry kierowniczej, mało elastyczne rozwiązania
w zakresie prawa pracy, rosnące koszty energii oraz ryzyko niewystarczającej podaży energii elektrycznej, mało korzystne rozwiązania podatkowe, brak wsparcia dla
sprzedaży nowych samochodów przy jednoczesnym imporcie aut używanych,
nieuregulowane kwestie prawne np. dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych
w Polsce, przedłużające się procedury dotyczące spraw formalnych, w tym m.in.
otrzymywania grantów. Wśród zagrożeń wymieniono również postęp techniczny
i technologiczny w zakresie materiałów stosowanych w branży motoryzacyjnej.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera generowanie nowej wiedzy,
przyspieszenie procesu jej przesyłania i dzielenia się nią. Jest to możliwe wyłącznie
w sytuacji posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Zagrożeniem
jest również nadprodukcja pojazdów samochodowych w Europie oraz kryzys finansowy i gospodarczy. Ostatni z wymienionych czynników może jednak stanowić
pewną szansę w kontekście niższych kosztów realizacji inwestycji.
Ostatnie dwa czynniki – nadwyżka mocy produkcyjnych oraz kryzys gospodarczy i finansowy – stanowią wraz z niebezpieczeństwem destabilizacji strefy euro
również ważne ograniczenie rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie. Wśród innych zagrożeń rozwoju rynku w skali europejskiej wymieniono ponadto: malejącą
siłę nabywczą ludności (szczególnie dotyczy to klasy średniej) przy wysokich cenach paliw, niekorzystne tendencje demograficzne, wysoką zmienność rynków zbytu o charakterze nieciągłym, migrację dużych koncernów z Europy celem osiągnięcia większych zysków finansowych, redukcję prognoz produkcji, wstrzymywanie
inwestycji oraz zamykanie części przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Istotnym ograniczeniem rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie są także wysokie koszty pracy oraz działania silnych związków zawodowych.
Respondenci widzą możliwość podjęcia działań w celu ograniczenia istniejących i przewidywanych barier. Jest to m.in. ochrona granic Unii Europejskiej przed
konkurencją z Azji oraz USA, tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów na
każdym szczeblu samorządu terytorialnego i centralnego, likwidacja części fabryk,
produkcja samochodów poprzez wspólne platformy technologiczne, aktywizacja
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poszczególnych segmentów nabywców (np. system zachęt do zakupu pojazdów wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze, w tym m.in. uregulowania prawne
dotyczące podatku VAT).
Największą szansę dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie stanowi
stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. W tym kontekście szczególnie
istotną rolę odgrywają m.in. przepisy prawne czy skarbowe oraz szkolenie fachowej
kadry technicznej. Istnieje konieczność większego zaangażowania i zintensyfikowania działań rządów państw. Szczególnie dużego znaczenia nabiera właściwa alokacja produkcji z uwagi na różnice przestrzenne w kosztach strukturalnych.
W celu utrzymania lub podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w sytuacji wysokiej zmienności otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznej sytuacji
przedsiębiorstwa analiza lokalizacji powinna mieć charakter ciągły. Decyzje dotyczące zmiany lokalizacji lub tworzenia nowego przedsiębiorstwa powinny być rozpatrywane m.in. w sytuacji: potrzeby zwiększenia mocy produkcyjnych, nadwyżki
mocy produkcyjnych w dotychczasowej lokalizacji, rozwoju technologicznego,
zmian na rynkach zbytu, zmian dotyczących procesu produkcyjnego, które skutkują
niedostosowaniem dotychczasowej lokalizacji do potrzeb przedsiębiorstwa, zmian
w zakresie programów wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora, zmian dotyczących
obciążeń publicznych, zmian w zakresie optymalizacji produkcji (np. wprowadzenie
systemu just-in-time), zmian w strukturze przedsiębiorstwa (np. fuzje, przejęcia),
potrzeby wymiany przestarzałych urządzeń technicznych czy budynków8.
W celu wykorzystania potencjalnych przewag konkurencyjnych sektora motoryzacyjnego w Europie konieczne są inwestycje w działalność badawczo-rozwojową
oparte o wiedzę i innowacje oraz lepsze wykorzystanie potencjału pracowników,
rozwój kadry, postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii produkcji, wprowadzanie nowych produktów (w tym m.in. napędów alternatywnych), dywersyfikacja
portfela produktów (np. samochody produkowane zgodnie z indywidualnym zamówieniem nabywcy) oraz stosowanie w szerszym zakresie inżynierii produktu. Ważne
znaczenie ma dalsze rozszerzanie rynków zbytu, szczególnie sprzedaż poza Europę.
Szansę dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie stanowi także rozwój sieci
powiązań między partnerami, w tym tworzenie aliansów między producentami,
uczestnictwo we wspólnych programach wspierających sprzedaż czy w inicjatywach klastrowych. Badania przeprowadzone w ramach klastra motoryzacyjnego we
wschodnich Niemczech (ACOD Automotive Cluster Ostdeutschland)9 dotyczące
kooperacji i trendów rynkowych wykazały jednak, że ponad 70% badanych firm
F. Haslehner, T. Wala, Betriebliche Standortwahl – ein Überblick, Standort Centrope – theoretische Reflexionen, „Wirtschaft und Management. Schriftenreihe zur Wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Praxis“, Fachhochschule des BFI Wien, Band 7, November 2007, s. 75.
9
Badania ankietowe przeprowadzono w czwartym kwartale 2011 r. wśród przedsiębiorstw będących uczestnikami klastra. Łącznie wysłano 415 ankiet, z czego uzyskano odpowiedzi od 24% firm.
Por. M. Erlacher, Automobilindustrie Ostdeutschland – Wege in die Zukunft, http://www.acod.de/media/events/kongress2012/referate/erlacher_web.pdf (08.02.2013).
8
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wskazuje na brak lub słabą gotowość do współpracy. Wśród głównych powodów
wymieniano trudności w znalezieniu odpowiednich partnerów, odpływ wiedzy z firmy oraz różne interesy partnerów. Jednocześnie ok. 50% respondentów uważa, że
rozwój firmy można osiągnąć poprzez integrację pionową (wertykalną) w przód lub
w tył względnie zmiany w portfolio produktów. Wyzwaniem na przyszłość dla 90%
firm jest wejście na nowe rynki, natomiast dla 70% firm umiędzynarodowienie ich
działalności. Zadania te bez gotowości współpracy będą jednak trudne do realizacji,
stąd w celu osiągnięcia sukcesu potrzebne jest podjęcie kooperacji.
W toku przeprowadzonych badań wykazano, że wśród czynników mających
istotny wpływ na wybór miejsca lokalizacji nowego zakładu na terytorium UE duże
znaczenie mają: położenie kraju/regionu na kontynencie europejskim, tradycje przemysłowe regionu (szczególnie dotyczące sektora motoryzacyjnego), jakość i dostępność odpowiedniej liczby pracowników (np. kadry menedżerskiej, specjalistów
w zakresie obróbki metali, w tym obróbki materiałów za pomocą komputerowo sterowanych urządzeń), skala optymalizacji dostaw, dostępność powierzchni produkcyjnych, biurowych, magazynowych oraz dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto wskazywano również na jakość środowiska przyrodniczego, rosnący
rynek, niski poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w regionie, wysoką kulturę pracy,
profil kształcenia szkół średnich i zawodowych, infrastrukturę transportową (połączenia drogowe, kolejowe, lotnicze), infrastrukturę techniczną (sieć energetyczna,
gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, dostęp do szerokopasmowego Internetu),
obecność dostawców części i kooperantów, koszty transportu części do montażu,
wyniki kraju w rankingach „branżowych” (motoryzacyjnych), opinię inwestorów
na temat danego kraju/regionu, obecność wyspecjalizowanych jednostek otoczenia
biznesu oraz parków technologicznych, system podatkowy, uwarunkowania prawno-administracyjne inne niż fiskalne (np. stabilność przepisów prawnych, inflacja,
dynamika legislacji) oraz system zachęt dla inwestorów (np. specjalne strefy ekonomiczne).
Nie bez znaczenia dla lokalizacji produkcji za granicami kraju jest działalność
miejscowych związków zawodowych. W tym kontekście istotną rolę odgrywają warunki, w jakich związki zawodowe w przemyśle samochodowym w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej współpracują ze sobą. Z badań M. Bernaciak10 dotyczących relacji między polskimi i niemieckimi związkami wynika, że
współpraca ta zawierała silny element wzajemności i kierowała się przede wszystkim analizą kosztów i korzyści. Związki współpracowały w sytuacji, gdy polscy
związkowcy korzystali więcej z pomocy ich zachodnich odpowiedników niż z lokalnych rozwiązań lub gdy lokalne kanały negocjacyjne nie były dostępne dla związkowców niemieckich. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się mniejsze
zagrożenie dotyczącego restrukturyzacji zatrudnienia i relokacji produkcji w Polsce
M. Bernaciak, Cross-border competition and trade union responses in the enlarged EU: Evidence from the automotive industry in Germany and Poland, “European Journal of Industrial Relations” 2010, 16(2) s. 119-135.
10
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niż w zachodnioeuropejskim przemyśle samochodowym. Jednakże polskie związki
mogą być bardziej skłonne do podejmowania wspólnych przedsięwzięć transgranicznych w przyszłości w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz narastania presji
konkurencyjnej z krajów byłego WNP i z Azji Wschodniej (m.in. w związku z niższymi kosztami siły roboczej).

4. Podsumowanie
Na konkurencyjność firm z sektora motoryzacyjnego zlokalizowanych na terytorium
Polski obecnie najbardziej wpływa organizacja przedsiębiorstwa, kompetencje pracowników, elastyczność, konkurencyjne ceny, terminowość dostaw, jakość oraz niższe koszty. Wśród najważniejszych szans rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce
wymienić można m.in.: niskie koszty pracy, poziom wykształcenia i kompetencji
pracowników, dostępność nowych terenów inwestycyjnych, wsparcie rządowe
i unijne, dostępność poddostawców oraz rozwój sieci powiązań kooperacyjnych.
Do największych zagrożeń rozwoju rynku motoryzacyjnego w naszym kraju
można zaliczyć m.in.: rosnące koszty pracy, brak dostępności kadry kierowniczej,
mało elastyczne rozwiązania w zakresie prawa pracy, trudności z autonomicznym
podejmowaniem decyzji w sytuacji, gdy centrum decyzyjne znajduje się za granicą.
Nie bez znaczenia są zbyt małe zachęty inwestycyjne oraz zbyt małe, zdaniem respondentów, zaangażowanie państwa w proces przyciągania nowych inwestycji.
Ważne jest, aby wysiłki władz różnych szczebli podziału terytorialnego kraju nie
koncentrowały się tylko na przyciągnięciu inwestycji w perspektywie krótkookresowej, ale aby tworzyły warunki do wzrostu długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstw.
Sektor motoryzacyjny w Polsce charakteryzuje się znacznym poziomem eksportu produkcji, co wskazuje na dość wysoką konkurencyjność branży w skali międzynarodowej, jednocześnie implikując silny stopień uzależnienia od sytuacji na zagranicznych rynkach zbytu. Dlatego też istotne znaczenie dla jego konkurencyjności
ma utrzymanie istniejących oraz dostęp do nowych rynków zbytu.
Ważnym ograniczeniem rozwoju sektora motoryzacyjnego jest rosnąca presja
konkurencyjna ze strony krajów trzecich, w tym głównie zlokalizowanych w Azji,
nadwyżka mocy produkcyjnych w Europie oraz kryzys finansowy i gospodarczy.
Istotnym zagrożeniem rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie są m.in. niekorzystne tendencje demograficzne, malejąca siła nabywcza ludności, wysokie koszty
pracy oraz działania silnych związków zawodowych. Największą szansę dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Europie stanowi stworzenie dogodnych warunków dla
inwestorów, w tym m.in. zintensyfikowania działań rządów państw, odpowiednie
przepisy prawne, skarbowe czy szkolenie fachowej kadry technicznej.
Konieczne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie istniejących
i przewidywanych barier rozwoju sektora motoryzacyjnego oraz podwyższenie jego
konkurencyjności. Są to m.in.: ochrona granic Unii Europejskiej przed konkurencją
z Azji oraz USA, dalsze rozszerzanie rynków zbytu (głównie sprzedaż do krajów
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trzecich), tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów, produkcja samochodów
poprzez wspólne platformy technologiczne, aktywizacja poszczególnych segmentów nabywców, inwestycje w działalność badawczo-rozwojową, rozwój kadry, postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii produkcji, wprowadzanie nowych produktów (w tym m.in. napędów alternatywnych). Ze względu na różnice przestrzenne
w kosztach strukturalnych szczególnie istotną rolę odgrywa właściwa alokacja produkcji. Duże znaczenie ma również rozwój sieci powiązań między partnerami.
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CONDITIONING OF AUTOMOTIVE SECTOR ENTERPRISES
COMPETITIVENESS IN POLAND AND IN EUROPE
Summary: This paper identifies the main factors influencing the competitiveness of
automotive sector enterprises in Poland and in Europe. An analysis concerns competitiveness
conditioning connected with economic entities localization. The survey shows that automotive
sector enterprises competitiveness depends upon their organization, employees competence,
elasticity, competitive prices, forward delivery, quality and lower costs. There are also threats
that automotive sector can be exposed to growing employment costs, lack of management
staff, low level of elasticity regarding work legislation, difficulties in making quick decisions
if a center is localized abroad, low level of both investment encouragements as well as country
engagement in new investment process.
Keywords: enterprises competitiveness, automotive sector, location of economic activity.
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