Raport – Elbląg

Przygotowanie narzędzi badawczych oraz przeprowadzenie i
analiza badań nisz i zapotrzebowania rynku na usługi i produkty
w ramach projektu OWIES – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w
Elblągu
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Wprowadzenie
Celem głównym badania była identyfikacja branż, usług, towarów, na które istnieje zapotrzebowanie i
określenie realnych możliwości prowadzenia działalności w tym zakresie przez przedsiębiorstwa społeczne na
terenie miasta Elbląg.
W zgodnie z powyżej przedstawionym celem głównym, niniejsze badanie dostarczyło wyczerpujących
danych w następujących obszarach badawczych:
 identyfikacja minimum 2 kluczowych nisz rynkowych w każdym sektorze (sektorze usług, produkcji,
towarów (handlu) (2x3=6 nisz),
 analiza zidentyfikowanych nisz w odniesieniu do segmentów rynku (wg kryteriów segmentacji: grupy
społeczne, klasy cen, wysokość zarobków, płeć i wiek klientów docelowych oraz specyficzne profile
wymagań),
 określenie otoczenia konkurencyjnego dla zidentyfikowanych nisz rynkowych,
 analiza strony popytowej (tj. struktury oraz potrzeb potencjalnych klientów).
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie i zestawienie najważniejszych wyników uzyskanych
w toku badania i dokonanych analiz. Wszystkie jego elementy stanowią diagnozę aktualnego stanu
zapotrzebowania na usługi i towary w ramach określonych branż oraz propozycję możliwości prowadzenia
działalności w zidentyfikowanych niszach przez przedsiębiorstwa społeczne. Badanie dostarczyło odpowiedzi na
szereg pytań, na podstawie których przeprowadzono analizę z wykorzystaniem kilku odrębnych metod
badawczych, wskazanych w dalszej części niniejszego opracowania.

Nota metodologiczna
Na proces badawczy składały się następujące etapy realizacji projektu:
1. Opracowanie metodologii badawczej, narzędzi badawczych,
2. Analiza danych zastanych,
3. Dobór próby, realizacja terenowej fazy badania,
4. Digitalizacja pozyskanego materiału empirycznego,
5. Opracowanie raportu statystycznego,
6. Opracowanie raportu końcowego.
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Informacje na temat założonego zakresu badawczego uzyskano dzięki zastosowaniu narzędzi badawczych
przygotowanych przez Wykonawcę. Narzędzia zostały opracowane odrębnie dla każdej z badanych grup.
Zagadnienia stanowiące ich treść zostały skonstruowane w oparciu o wytyczne określone przez Zamawiającego,
składając się łącznie z:
 20 pytań – badanie ilościowe przedsiębiorców,
 5 pytań – badanie ilościowe mieszkańców,
 10 zagadnień – badanie jakościowe przedstawicieli lokalnych władz.
•

Nota metodologiczna

Ponadto, dla celów diagnozy sytuacji obecnej i przeszłej zastosowano metodę analizy danych
zastanych. Analizie tej poddano następujące dane:
 dokumenty statystyki publicznej dostępne w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego,
 dane dostępne na stronach internetowych instytucji publicznych (web research),
 opracowania eksperckie,
 strategie rozwoju,
 roczniki statystyczne.

Wielkość prób badawczych wyniosła:


100 dorosłych mieszkańców miasta Elbląg dobranych do badania ilościowego (CATI) w sposób
kwotowy,



100 przedsiębiorców, których działalność zarejestrowana jest na terenie miasta Ebląg dobranych do
badania ilościowego (CATI/PAPI) w sposób kwotowy,



2 przedstawicieli lokalnych władz dobranych do badania jakościowego (IDI) w sposób celowy.

Podczas realizacji wywiadów dążono do tego, aby rozmowa miała szczery charakter, a każdy z
uczestników badania miał nieskrępowaną możliwość artykułowania własnych poglądów z poczuciem, że
informacje te zostaną objęte klauzulą anonimowości. Przed każdorazowym rozpoczęciem wywiadu respondent
informowany był o pełnej anonimowości oraz o fakcie, że wszelkie odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w
ilościowych zestawieniach lub przytoczone bezpośrednio, ale bez podania danych mogących wskazywać na
osobę, od której pochodzą. W trakcie rozmowy wykorzystano gradację tematów, począwszy od pytań najmniej
angażujących respondenta i nie wywołujących u niego uczucia zniechęcenia koniecznością formułowania bardzo
wyczerpujących odpowiedzi już na samym wstępie wywiadu. Podczas prowadzenia wywiadów ankieterzy
zadawali pytania zgodnie z posiadanymi instrukcjami oraz we wskazanej kolejności. W przypadku, gdy
respondenci posiadali wątpliwości co do treści zadawanego pytania, pytanie było odczytywane po raz drugi oraz
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objaśniane. Po zakończeniu wywiadu ankieter raz jeszcze przeglądał całość narzędzia
w celu sprawdzenia, czy na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi. Kontakt badacza z ankietowanymi w
badaniu ilościowym miał formę pośrednią poprzez łącze telefoniczne lub bezpośrednią w siedzibie
przedsiębiorstw (badania ilościowe przedsiębiorców). Z kolei wszystkie badania jakościowe były bezpośrednio
moderowane przez pracowników firmy BIOSTAT w siedzibie instytucji, którą reprezentował dany uczestnik
wywiadu pogłębionego.

Analiza danych zastanych
Powierzchnia miasta wynosi blisko 80 km2, a zamieszkuje je 123 659 osób, co stanowi ok. 9% ludności
województwa. Miasto położone jest nad rzeką Elbląg, uchodzącą do Zalewu Wiślanego, na zachodnich zboczach
Wysoczyzny Elbląskiej będących najwyższą częścią Pobrzeża Warmińskiego (197 m n.p.m.) i w pobliżu najniżej
naturalnie położonego miejsca w Polsce (1,5 m poniżej p.m.) znajdującego się na najżyźniejszych glebach kraju
– równinnych Żuławach. Miasto zlokalizowane jest w strefie tzw. „Zielonych Płuc Polski”, co stanowi doskonałe
podłoże do rozwoju turystyki i rekreacji, w tym zwłaszcza wodnej.
Elbląg stanowi silny ośrodek gospodarczy. Niezaprzeczalnym atutem powiatu jest bliskość Obwodu
Kaliningradzkiego, co stwarza możliwość eksportu wyrobów i usług. Na korzyść miasta przemawia także
obecność portu morskiego posiadającego połączenia z Morzem Bałtyckim oraz szerokiego układu połączeń
śródlądowych dróg wodnych, m.in. z Gdańskiem. Duże możliwości współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego daje
także bliskość portów Gdańska i Gdyni wchodzących w skład sieci połączeń z portami skandynawskimi.
Istotne znaczenie dla rozwoju miasta mają także zlokalizowane w jego obrębie tereny inwestycyjne
przeznaczone pod działalność handlową, usługową, hotelową, mieszkaniową, czy biurową. Do dyspozycji
potencjalnych inwestorów pozostają także hale produkcyjne o różnej kubaturze, umiejscowione w istniejących
zakładach produkcyjnych. Miasto dysponuje także rezerwami terenowymi dla uruchomienia małych i średnich
przedsiębiorstw w oparciu o zaangażowany kapitał i lokalne zasoby siły roboczej.
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*Informacje zaczerpnięte zostały ze Strategii rozwoju Elbląga 2001-2015
Liczba mieszkańców miasta Elbląga wyniosła na koniec 2012 roku 123 659 osób, w tym nieco
ponad połowę (52,1%) stanowiły kobiety.
Średnia gęstość zaludnienia w mieście Elbląg wynosi 1546 osób na km2. Dla porównania natężenie
ludności w całym województwie warmińsko-mazurskim wynosi ok. 60 os./km2 , a w okalającym miasto powiecie
elbląskim 41 os./km2.
Liczba mieszkańców miasta Elbląg nieznacznie spadła w stosunku do stanu na 31 grudnia 2011 r.
Spadek wyniósł 598 osób, tj. 0,5%. Nikłe zmniejszenie liczby ludności nastąpiło także w skali całego
województwa – o 1 899 osób, tj. 0,1%.
Rysunek 1. Elbląg - mapa
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Około 65,0% mieszkańców miasta Elbląg stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Na przestrzeni
lat 2007 - 2012 udział tej grupy w ogólnej liczbie mieszkańców miasta stopniowo malał. W przeciągu 6 lat
nieustannie malał również odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Wzrastał natomiast odsetek ludności w
wieku poprodukcyjnym. Obserwowane zjawisko starzenia się społeczeństwa stanowi odzwierciedlenie trendu
ogólnokrajowego. Strukturę wieku mieszkańców miasta Elbląga ilustruje rysunek nr 2.
Rysunek 2. Struktura mieszkańców miasta Elbląg pod względem wieku*
2012

17,2%

65,0%

17,8%

2011

17,4%

65,7%

16,9%

2010

17,8%

66,0%

16,2%

2009

17,9%

66,5%

15,6%

2008

18,2%

66,6%

15,2%

2007

18,6%

66,7%

14,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej)
liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym
liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

*Według stanu z ostatniego dnia miesiąca, kończącego wskazany okres.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl

Czynnikami wpływającymi na spadek lub przyrost ludności są migracje na pobyt stały, zarówno wewnętrzne –
rozpatrywane
w skali kraju, województwa i powiatów, jak i zewnętrzne.
W mieście Elbląg na przestrzeni ostatnich pięciu lat saldo migracji było ujemne. Oznacza to, że więcej
osób opuszczało teren powiatu niż do niego napływało. Dominującą formą migracji były wymeldowania do miast.
Łącznie w analizowanym okresie w wyniku migracji liczba mieszkańców miasta Elbląga zmniejszyła się o 1 790
osób.
W ciągu pięciu ostatnich lat największe pod względem wartości saldo migracji odnotowano w roku 2011, kiedy to
w mieście zameldowało się 714 osób, przy jednoczesnym wymeldunku 1198 osób. Nieco mniejszy powodowany
ruchem migracyjnym spadek liczby ludności odnotowano w roku 2012 – do miasta przybyło 688 osób, a opuściło
je 1111 mieszkańców.
Dane odnośnie ruchu migracyjnego w mieście Elbląg na przestrzeni lat 2008-2012 przedstawia tabela nr 1.
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Tabela 1. Ruch migracyjny w mieście Elbląg w latach 2008-2012*
Miasto Elbląg

zameldowania

wymeldowania

saldo migracji

2008

802

1116

-314

2009

759

1002

-243

2010

865

1191

-326

2011

714

1198

-484

2012

688

1111

-423

*Według stanu z ostatniego dnia miesiąca, kończącego wskazany okres.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl

Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku w rejestrze REGON miasta Elbląg zarejestrowanych było 12
299 podmiotów gospodarczych, z czego 92,2% podmiotów należało do sektora prywatnego. Koncentracja
jednostek gospodarczych na km2 powierzchni wyniosła aż 154 j. gosp./km2, podczas gdy na terenie województwa
jest ona ponad 30-krotnie niższa i wynosi 5 j. gosp./km2.
Na przestrzeni lat 2008 – 2013 liczba jednostek gospodarczych w mieście oscylowała w granicach ok.
12-13 tys., przy czym poziom najwyższy osiągnęła w roku 2010 – 12 680 podmiotów.
Szczegółowe dane w omawianym zakresie ilustruje rysunek nr 3.
Rysunek 3. Liczba podmiotów gospodarczych w mieście na przestrzeni ostatnich 6 lat
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*Według stanu z ostatniego dnia czerwca, kończącego wskazany okres.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pll
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Głównym obszarem działalności podmiotów gospodarczych w mieście Elbląg jest handel
hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G). Ten rodzaj działalności
prowadzi około 21,9% podmiotów w mieście. Kolejne 14,3% firm prowadzi działalność związaną z obsługą
rynku nieruchomości (sekcja L). Niespełna 10% przedsiębiorstw działa w sekcji F - budownictwo (9,1%), C –
przetwórstwo przemysłowe (8,7%), Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,9%), M – działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna (7,7%), S i T – pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
(6,8%) oraz H – transport i gospodarka magazynowa (6,6%). W pozostałych sekcjach funkcjonuje mniej niż 5,0%
podmiotów.
Tabela 2. Podział podmiotów gospodarczych w mieście według sekcji PKD
Sekcja / Obszar działalności

A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B

Górnictwo i wydobywanie

C

Przetwórstwo przemysłowe

D
E

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oraz działalność związana z rekultywacją

Struktura
podmiotów w mieście

Przyrost
w skali roku w mieście

N

%

N

%

116

0,9%

-3

-2,5%

4

0,0%

-2

-33,3%

1066

8,7%

-12

-1,1%

18

0,1%

4

28,6%

16

0,1%

0

0,0%

F

Budownictwo

1121

9,1%

6

0,5%

G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

2692

21,9%

-9

-0,3%

H

Transport i gospodarka magazynowa

805

6,6%

-11

-1,3%

I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

346

2,8%

-6

-1,7%

J

Informacja i komunikacja

191

1,6%

20

11,7%

K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

482

3,9%

4

0,8%

L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

1760

14,3%

19

1,1%

M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

944

7,7%

38

4,2%

N
O

Działalność w zakresie usług administrowania i działalAdministracja
publiczna i obrona narodowa; obowiązność
wspierająca
kowe zabezpieczenia społeczne

236
33

1,9%
0,3%

5
-3

2,2%
-8,3%

P

Edukacja

435

3,5%

92

26,8%

Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

974

7,9%

-27

-2,7%

R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

230

1,9%

9

4,1%

SiT

Pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby

830

6,8%

20

2,5%

12 299

100,0%

144

1,2%

-

Ogółem

Według stanu z 30.VI.2013 r.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl
Opracowanie własne

9

W mieście Elbląg liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych ogółem wzrosła w skali roku o 144
jednostki, tj. 1,2%.
W podziale na sekcje PKD wzrost odnotowano w 10 obszarach. W ciągu ostatniego roku liczba
jednostek gospodarczych znacząco wzrosła w sekcjach: D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorąca wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (4 jednostki, tj. 28,6%) i P - edukacja (o
92 jednostki, tj. 26,8%). Blisko 12% wzrost odnotowano w obszarze J – informacja i komunikacja, gdzie liczba
podmiotów zwiększyła się o 20 jednostek.
W ciągu ostatniego roku liczba funkcjonujących firm zmniejszyła się w 8 płaszczyznach działalności,
jednak spadek ten przekroczył poziom 5% jedynie w 2 obszarach: w sekcji B – górnictwo i wydobywanie (o 2 j., tj.
33,3%) oraz w sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o
3 j., tj. 8,3%). Pełne zestawienie zawiera tabela nr 2.
W mieście Elblągu przeważają mikro (do 9 pracowników) i małe przedsiębiorstwa (10 – 49
pracowników). Ich udział wynosi 99% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Przedsiębiorstwa zatrudniające 50 i więcej pracowników stanowią zaledwie 1,0% ogółu podmiotów.
W porównaniu do stanu z końca półrocza 2012 roku w powiecie o 178 jednostek, tj. 1,5% wzrosła liczba
mikro przedsiębiorstw. W klasie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw liczba podmiotów zmniejszyła się
łącznie o 34 jednostki. Dane dotyczące liczby zarejestrowanych podmiotów w podziale według klas wielkości
ilustruje tabela nr 3.
Tabela 3. Podział podmiotów gospodarczych w mieście według klas wielkości

Klasa wielkości przedsiębiorstwa

Struktura

Przyrost

podmiotów w po-

w skali roku w po-

wiecie

wiecie

N

%

N

%

11745

95,5%

178

1,5%

Mikro przedsiębiorstwa

0-9 pracowników

Małe przedsiębiorstwa

10-49 pracowników

426

3,5%

-30

-6,6%

Średnie przedsiębiorstwa

50-249 pracowników

112

0,9%

-3

-2,6%

250-999 pracowników

15

0,1%

-1

-6,3%

1000 i więcej pracowników

1

0,0%

0

0,0%

12 299

100,0%

144

1,2%

Duże przedsiębiorstwa

Ogółem

Według stanu z 30.VI.2013 r.
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl
Opracowanie własne

Na koniec półrocza 2013 roku w mieście Elbląg zarejestrowanych było 8 046 osób bezrobotnych,
z czego 48,5% stanowiły kobiety.
Od końca półrocza 2008 roku do półrocza 2010 roku zauważalny jest dynamiczny trend wzrostowy
liczby bezrobotnych. Po nim na koniec półrocza 2011 roku odnotowano niewielki spadek liczby osób
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pozostających bez zatrudnienia. Po tym okresie tendencja wzrostowa pojawiła się ponownie i trwała do końca
omawianego okresu.
Szczegółowe dane w omawianym zakresie prezentuje rysunek nr 4.
Rysunek 4. Bezrobocie w mieście Elbląg
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Według stanu z 30 czerwca każdego roku

Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Elbląg, wyniosła w I półroczu 2013 roku 17,7 pkt
proc., co plasuje Elbląg na lepszej pozycji w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego (20,2 pkt proc.),
lecz na znacznie gorszej w relacji do sytuacji w kraju (13,2 pkt proc.).
Na przestrzeni lat 2007 – 2008 na terenie miasta Elbląg miał miejsce spadek stopy bezrobocia łącznie o
3,3 pkt proc. Spadek ten stanowił odzwierciedlenie tendencji ogólnowojewódzkiej oraz krajowej. Od końca
półrocza 2008 roku do końca omawianego okresu poziom bezrobocia w powiecie wzrósł o 6,1 pkt proc. W tym
samym okresie w województwie warmińsko-mazurskim wzrost wyniósł 4,5 pkt proc., a w kraju 3,8 pkt proc.
Poziom stopy bezrobocia rejestrowanego ilustruje rysunek nr 5.
Rysunek 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w mieście Elbląg na tle
województwa i kraju
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Na tle województwa, miasto Elbląg charakteryzuje się nieco niższym udziałem wśród
bezrobotnych, osób młodych w wieku 18 – 34 lata. Odsetek osób młodych w mieście wynosi 43,4%, w
województwie kształtuje się natomiast na poziomie 48,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W
mieście wyższe są natomiast odsetki bezrobotnych w wieku średnim – 35-44 oraz dojrzałym – 55 lat i więcej.
Stosunek udziału tych grup na terenie miasta oraz województwa wynosi odpowiednio 21,7%:20,2% oraz
15,7%:12,2%.
Rozkład wieku bezrobotnych w mieście oraz w województwie przedstawiono na rysunku nr 6.
Rysunek 6. Rozkład wieku bezrobotnych w mieście Elbląg i województwie
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W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych zarówno na terenie miasta, jak i województwa
najliczniejszy udział mają osoby o wykształceniu gimnazjalnym i niższym – odpowiednio 29,7% ogółu i
32,8%. Nieco niższy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych mają osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym – 27,3% w przypadku miasta Elbląga oraz 27,7% w przypadku województwa. Mniejszy odsetek
stanowią osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym – 19,0% ogółu w mieście (odsetek w
województwie jest nieco większy i wynosi 19,4%). Osoby z wykształceniem wyższym stanowią zaledwie 10,9%
zarejestrowanych bezrobotnych z terenu miasta (w województwie stanowią oni 8,7%). Z kolei z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym w mieście zarejestrowanych jest 13,1% osób, o blisko 2 pkt proc. więcej niż na
terenie województwa.
Dane obrazujące strukturę bezrobotnych w mieście Elbląg oraz w województwie w podziale ze względu
na wykształcenie ilustruje rysunek nr 7.
Rysunek 7. Struktura bezrobotnych w mieście Elbląg i województwie ze względu na wykształcenie
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Największe grupy bezrobotnych, zarówno na terenie miasta Elbląg, jak i całego województwa,
stanowią osoby mające od roku do 5 lat doświadczenia zawodowego. Ich wielkości wyniosły odpowiednio
23,2% oraz 24,6%. Na terenie miasta zdecydowanie większy udział mają bezrobotni posiadający stosunkowo
długi staż pracy, bo wynoszący co najmniej 10 lat. Ich odsetek w mieście Elblągu wynosi 35,1%, podczas gdy w
województwie jest równy 27,8%. Warto także nadmienić, że w relacji do sytuacji ogólnowojewódzkiej, w mieście
mniejszą część stanowią bezrobotni nie posiadający stażu zawodowego – 10,6% vs 16,8%.
Szczegółowe dane ilustruje rysunek nr 8.
Rysunek 8. Staż pracy bezrobotnych w mieście Elbląg i województwie
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Istotnym czynnikiem charakteryzującym kondycję lokalnego rynku pracy jest również czas pozostawania
przez osoby bezrobotne bez zatrudnienia. Około 38,4% bezrobotnych w mieście Elbląg pozostaje bez
zatrudnienia przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. W województwie warmińsko-mazurskim
odsetek ten kształtuje się na zbliżonym poziomie i wynosi 39,9%. Osoby długotrwale bezrobotne, czyli
pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy stanowiły 39,4% bezrobotnych w mieście Elblągu
oraz 36,3% bezrobotnych z terenu województwa.
Najliczniejsze grupy bezrobotnych, zarówno w mieście, jak i województwie stanowiły osoby poszukujące
pracy przez okres od 6 do 12 miesięcy – kolejno 22,2% oraz 23,8%.
Rozkład danych dotyczących czasu pozostawania bez pracy przez bezrobotnych z terenu miasta
Elbląga oraz województwa warmińsko-mazurskiego ilustruje rysunek nr 9.
Rysunek 9. Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych w mieście Elbląg i województwie
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Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy to grupa osób, które ze względu na
szczególne uwarunkowania ma znaczne problemy z wyjściem ze stanu bezrobocia. Na terenie miasta Elbląg do
grupy osób w szczególnej sytuacji kwalifikuje się 91,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród
nich największy udział mają osoby bez wykształcenia średniego oraz długotrwale bezrobotne – odpowiednio
62,2% oraz 60,0%. Ponadto ponad 36% będących w szczególnej sytuacji stanowią osoby nie posiadające
kwalifikacji zawodowych. Ponad dwukrotnie rzadziej trudne położenie wynikało z braku doświadczenia.
Do szczególnej sytuacji na rynku pracy predestynuje także wiek bezrobotnych – powyżej 50 roku życia
lub poniżej 25 roku życia. Bezrobotni kwalifikujący się do tych grup wiekowych stanowili odpowiednio 28,6% oraz
15,2% mających szczególne trudności z wyjściem ze stanu bezrobocia.
Niemałą grupę bezrobotnych w szczególnej sytuacji stanowiły także osoby samotnie wychowujące
dziecko – 14,3%.
W skali roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w większości z wyszczególnionych grup. Największy, 10% wzrost odnotowano wśród osób długotrwale
bezrobotnych. Podobną zwyżkę zaobserwowano w przypadku bezrobotnych powyżej 50 roku życia – 9,0%.
Wzrost liczby poszukujących pracy nastąpił także w grupach bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (7,1%),
samotnie wychowujących dziecko (6,5%), nieposiadających średniego wykształcenia (6,4%) oraz pozostających
bez zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności (4,6%). Zestawienie danych dotyczących
poszczególnych kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy prezentuje tabela
nr 4.

Tabela 4. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w mieście Elbląg
Bezrobotni

Przyrost

zarejestrowani

w skali roku*

N

%

N

%

Do 25 roku życia

1 120

15,2%

-109

-8,9%

Długotrwale bezrobotni

4 421

60,0%

401

10,0%

Powyżej 50 roku życia

2 111

28,6%

174

9,0%

Bez kwalifikacji zawodowych

2 662

36,1%

176

7,1%

Bez doświadczenia zawodowego

1 322

17,9%

-60

-4,3%

Bez wykształcenia średniego

4 587

62,2%

275

6,4%

Samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia

1 056

14,3%

64

6,5%

361

4,9%

16

4,6%

509

6,9%

-51

-9,1%

Kategoria bezrobotnych

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
Niepełnosprawni

*W porównaniu do stanu z 30.VI.2013 r.
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
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W ramach analizy danych zastanych rozpatrywano również kwestię dochodów i wydatków pochodzących z
budżetu miasta Elbląg.
Miasto Elbląg charakteryzuje się zdecydowanie wyższym poziomem dochodów i wydatków w
przeliczeniu na jednego mieszkańca niż wynosi średnia dla całego województwa warmińskomazurskiego.
Dochody budżetu miasta rosły w latach 2008 – 2011, po czym w roku 2012 odnotowano minimalny ich
spadek, co jest odzwierciedleniem tendencji ogólnowojewódzkiej. Szczegółowa ilustracja omawianych danych
znajduje się na rysunku nr 10.
Rysunek 10. Dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej dla województwa
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Wydatki pochodzące z budżetu miasta i przeliczone na jednego mieszkańca są ok. 4-krotnie wyższe niż
średnia dla całego województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto na przestrzeni ostatnich 5 lat
odnotowany został wyraźny ich wzrost od 3247,03 w 2008 r. do 4439,92 w 2012 r. Załamanie trendu
wzrostowego nastąpiło jedynie w roku 2011, kiedy to poziom wydatków spadł o blisko 6%. W roku 2012 poziom
wydatków budżetu miasta ponownie uległ zwiększeniu, co stanowiło wtedy tendencję odwrotną do
zaobserwowanej w województwie warmińsko-mazurskim. Szczegółowe dane przedstawiono na rysunku nr 11.
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Rysunek 11. Wydatki budżetu miasta na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej dla województwa
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Ze względu na przedmiot niniejszego badania szczególnie interesująca jest skala wydatków na pomoc
społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz skala dochodów z tego samego tytułu w
mieście. Według informacji znajdujących się w Statystycznym Vademecum Samorządowca 2012 wydatki na
pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 2011 roku oscylowały
w okolicy 18,0% ogółu wydatków, podczas gdy dochody z tego tytułu w omawianym okresie kształtowały
się na poziomie 11,8% ogółu dochodów.
Istotnym wskaźnikiem jest również udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w
ludności ogółem. Na przestrzeni lat 2008 – 2011 odsetek ludności miasta Elbląg korzystającej ze
środowiskowej pomocy społecznej był wyraźnie niższy niż ten sam odsetek dla województwa warmińskomazurskiego.
W latach 2009-2010 omawiany odsetek nieznacznie wzrastał, co stanowi tendencję odwrotną do
obserwowanej w województwie. W roku 2012 odnotowano natomiast spadek z 10% do 7,7%, co należy uznać za
zjawisko pozytywne. Spadek ten jest odzwierciedleniem sytuacji ogólnowojewódzkiej.
Omawiane dane zilustrowano na rysunku nr 12.
Rysunek 12. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem (w procentach)
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na koniec 2012 roku w mieście Elbląg kształtowało
się na poziomie 3363 zł i było wyższe od średniej dla województwa o 213 zł.
Na przestrzeni ostatnich pięciu lat przeciętny poziom wynagrodzenia systematycznie wzrastał, zarówno
w mieście, jak i województwie. Warto jednak nadmienić, że dynamika wzrostu w mieście przewyższa tę
obserwowaną w województwie.
Omawiane dane prezentuje rysunek nr 13.
Rysunek 13. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście
i województwie
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Zapotrzebowanie na zawody i umiejętności
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W ocenie
zapotrzebowania
na zawody i umiejętności w mieście Elblągu posłużono się raportem

przygotowanym na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu: „Perspektywy rozwoju rynku pracy w mieście
Elblągu do 2016 roku – mapa zawodów i umiejętności przyszłości”. Badanie miało na celu:
•

Stworzenie mapy zawodów na podstawie publicznie dostępnych ofert pracy pod kątem zapotrzebowania
na określone kompetencje zawodowe;

•

Określenie kierunków rozwojowych i planów inwestycyjnych przedsiębiorstw, w tym: plany pozyskania
nowych pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach, analiza zapotrzebowania
pracodawców na kompetencje siły roboczej (wykształcenie, umiejętności, staż pracy, doświadczenie
zawodowe, ogólne umiejętności potrzebne do wykonywania pracy), oczekiwane przez pracodawców
kierunki zmian w systemie edukacji i doskonalenia zawodowego, aktualne i planowane inwestowanie
przedsiębiorców w rozwój własnych pracowników;

•

Określenie kierunków rozwojowych i planów inwestycyjnych samorządu terytorialnego oraz stanu
potrzeb rozwojowych/kompetencyjnych pracowników, w szczególności rozpoznanie, na podstawie
planów inwestycyjnych miasta Elbląg, projektów rozwojowych podejmowanych przez samorząd oraz
zanalizowanie wpływu tych projektów na lokalne środowisko gospodarcze, w tym na rynek pracy.
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W toku badania udało się ustalić, że w perspektywie najbliższych kilku lat (do 2016 roku) do najbardziej
perspektywicznych grup zawodów łączonych z branżą, w których odnotowywane będzie zapotrzebowanie na
określone zawody w mieście Elbląg, należeć będą:
•

Zawody związane z branżą budowlaną;

•

Wykwalifikowani robotnicy różnych specjalności;

•

Rzemieślnicy;

•

Informatycy;

•

Mechanicy samochodowi.

•

Analiza danych zastanych

Jak wykazało badanie, potencjalni pracownicy z wyżej wymienionych obszarów będą mieli dużo większe
szanse na uzyskanie zatrudnienia, jeśli cechowały będą ich: odpowiednie umiejętności i wykształcenie,
doświadczenie, wysoki poziom motywacji oraz predyspozycje do pracy na danym stanowisku.
Badanie pomogło również zidentyfikować zawody najrzadziej poszukiwane przez pracodawców w
najbliższych latach. Wymieniono tutaj przede wszystkim sprzedawców oraz pracowników administracyjnobiurowych. Zgodnie z przewidywaniami przedsiębiorców rynek nasyci się także niebawem kadrą zarządzającą
oraz nauczycielami różnych przedmiotów.
Interesujący w świetle problematyki niniejszego badania jest również wniosek dotyczący działalności
władz powiatu nakierowanej na wspieranie lokalnego biznesu. Autorzy raportu przekonują, że zadaniem władz
jest wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie inwestorów. Ponadto, w perspektywie
najbliższych lat „konieczne jest podjęcie działań wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność. Droga
aktywna polegać ma na, obok realizacji zadań niezbędnych, dotyczących kapitału ludzkiego i aktywizacji biernej
siły roboczej, stworzeniu podstaw dla rozwoju endogenicznego. Głównego środka do celu należy tutaj upatrywać
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (które, jak wskazuje praktyka, mogą na obszarach peryferyjnych w
odpowiednich warunkach stanowić dobry i wydajny kanał absorpcji nowoczesnych technologii, nowinek
organizacyjnych i metod zarządzania”. Wydaje się, że omawianą powyżej lukę z powodzeniem wypełnić można
działalnością przedsiębiorstw społecznych, jeśli ich działalność na początkowym etapie wsparta zostanie przez
władze, w drodze zwolnień, dotacji, czy użyczenia lokalu i wsparcia merytorycznego w zakresie uwarunkowań
prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. W omawianym raporcie końcowym stwierdzono ponadto, że
województwo warmińsko-mazurskie (w tym miasto Elbląg) z racji swojego położenia geograficznego, klasy
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych, jest miejscem atrakcyjnym dla rozwoju gałęzi
gospodarki przyjaznych dla środowiska (np. usług). Wniosek ten może być również cenną podpowiedzią dla
przedsiębiorstw społecznych poszukujących nisz rynkowych.
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Strategia Rozwoju Elbląga
Strategię Rozwoju Miasta Ebląg przygotowano na lata 2001 – 2015. Jest ona urzeczywistnieniem szans
i możliwości wynikających ze współpracy z metropolią Gdańska oraz obszarem Zalewu Wiślanego i Żuław
Wiślanych.
Wśród cech gospodarczych w mieście Elblągu na szczególną uwagę zasługują takie, które łączyć
można z procesem poszukiwania nisz dla przedsiębiorstw społecznych:
•

Korzystne położenie miasta na szlaku prowadzącym z Europy Zachodniej do krajów
nadbałtyckich i rynków Dalekiego Wschodu;

•

Skupienie ważnego potencjału transportowego, liczącego się dla poprawy spójności społecznogospodarczej i ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego;

•

Stosunkowo wysoka konkurencyjność dużych i średnich przedsiębiorstw, zdolność do udziału w
rynkach zewnętrznych;

•

Dobrze rozwinięty, różnorodny potencjał wytwórczy małych i średnich przedsiębiorstw z
możliwością dalszej specjalizacji: przetwórstwo żywności, produkcja mebli, odzieży;

•

Dysponowanie atrakcyjnymi terenami pod nowe inwestycje wraz z dogodnymi warunkami dla
angażowania się kapitałów zewnętrznych;

•

Funkcjonowanie różnych instytucji wspomagających rozwój społeczny i gospodarczoekonomiczny miasta, m.in. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa, Centrum Pracy i Pomocy,
Fundusze Lokalne;

•

Nowoczesny rynek produktów rolnych: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska” S.A.;

•

Wysoka wartość dziedzictwa kulturowego miasta oraz zasobów przyrodniczych.

Autorzy strategii jako ogromny potencjał rozwojowy miasta postrzegają Port Morski w Elblągu. Dalszy
rozwój portu oraz zagospodarowanie terenów portowych dla różnych działalności gospodarczych jest jednym z
głównych atutów rozwoju miasta. Sprzyjać temu mają korzystne uwarunkowania portu, w tym:
•

Dogodne połączenia drogami wodnymi oraz połączenia kolejowe i drogowe z dużymi aglomeracjami i
portami morskimi, jak Gdańskiem i Kaliningradem, a także Warszawą, Olsztynem, Malborkiem i
Braniewem;

•

Korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy
zarówno z Obwodem Kaliningradzkim, jak też republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi;

•

Dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place składowe, bocznice kolejowe,
elewatory zbożowe);

•

Możliwości rozwoju produkcji i remontu jednostek pływających na bazie Stoczni Remontowej w Elblągu;

•

Działalność portu może także wspierać aktywizację turystyki wodnej.
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•

Analiza danych zastanych

Zasobów rozwojowych miasta można dopatrywać się także w zakresie turystyki i rekreacji, gdyż w
mieście Elbląg istnieje szeroka gama czynników determinujących jego wysoką aktywność turystyczną, w tym:
•

Położenie miasta na styku Żuław Wiślanych i Wysoczyzny Elbląskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie
Zalewu Wiślanego;

•

Dogodne wyjście portowe do miejscowości wczasowo-turystycznych położonych nad Zalewem
Wiślanym oraz na Mierzei Wiślanej, a także przez Kanał Elbląsko-Ostródzki do ciekawych ośrodków
sportów wodnych nad jeziorami Warmii i Mazur;

•

Bogactwo kulturowe – Stare Miasto;

•

Dobrze rozwinięta baza hotelarsko-gastronomiczna i usługowa usytuowana w rejonie miasta Elbląga i
jego bezpośrednim sąsiedztwie.
W obszarze optymalnego wykorzystania zasobów i walorów turystycznych należy zwrócić uwagę na:

•

Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki w oparciu o zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, kulturalne
i historyczne;

•

Wykorzystanie zasobów wodnych Elbląga poprzez budowę i modernizację basenu żeglarskiego w
obszarze portu w Elblągu oraz innych elementów infrastruktury sportów wodnych;

•

Aktywizację i pomoc finansowo-organizacyjną w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
kulturalnych, turystycznych i promujących miasto;

•

Ścisłe powiązanie podejmowanych działań z dbałością o środowisko naturalne, ochronę zasobów
przyrodniczych i wód powierzchniowych.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025
Strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze społeczno-gospodarczym
przygotowano na lata 2013 – 2025. Biorąc pod uwagę problematykę niniejszego badania nieco miejsca poświęcić
należy
szczególnie
zapisom
rozdziału
dziewiątego
omawianego
dokumentu.
W rozdziale tym przedstawiono zarys koncepcji inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego. Projekt wypracowania inteligentnych specjalizacji należy uznać za innowacyjny w perspektywie
dotychczas przygotowywanych strategii regionalnych. W obecnej chwili w skali kraju przeprowadzono bardzo
niewiele podobnych przedsięwzięć. Realizacja pogłębionych analiz tego wycinka regionalnego otoczenia
społeczno-gospodarczego, uzupełnionego o pogłębione badania i porównanie wyników z regionami ościennymi,
powinno wyznaczyć przyszły trend badań potencjału regionu, gdzie przedmiotem analiz staje się jego pojedynczy
wycinek opisany kompleksowo. Wobec braku spójnej metodologii wyznaczania inteligentnych specjalizacji
regionu, autorzy Strategii przyjęli rozwiązanie polegające na sekwencyjnym stawianiu pytań oraz realizacji
spotkań i konsultacji. W toku prac wyodrębniono trzy inteligentne specjalizacje:
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•

Ekonomia wody – bazuje na zasobach wód słodkich i można ją uznać za specjalizację regionu na
poziomie kraju (prawdopodobnie żaden inny region nie wskaże tego typu specjalizacji)

•

Żywność wysokiej jakości – tego typu specjalizacja może być charakterystyczna dla kilku regionów w
Polsce, jednak charakter województwa warmińsko-mazurskiego i możliwość współpracy w tym zakresie
z województwem podlaskim dają możliwość budowania specjalizacji w ramach Polski Wschodniej

•

Drewno i meblarstwo – kilka innych województw wykształciło tego typu przewagi i z tego względu
specjalizacja może mieć charakter ponadregionalny

Z perspektywy niniejszego projektu badawczego niezwykle istotny jest fakt, że w procesie wyłaniania
specjalizacji ustalono, iż mają one charakter otwarty. Oznacza to możliwość włączania się w obręb specjalizacji
kolejnych podmiotów i całych branż posiadających ze specjalizacjami punkty styczne, czy to w wymiarze przyjętej
filozofii myślenia gospodarczego i wyznaczania priorytetów, czy też w praktyce działalności gospodarczospołecznej. W ramach każdej specjalizacji wyznaczono elementy składowe, tj. branże i działy gospodarcze.
Zastosowanym podziałom należy się przyjrzeć, bowiem poszukiwanie nisz oraz zapotrzebowania na produkty i
usługi powinno wpisywać się w założenia ogólnowojewódzkiej Strategii.
W ramach specjalizacji ekonomii wody, biorąc pod uwagę szacowany potencjał podmiotów ekonomii
społecznej, szczególnie istotne wydają się być:
•

Sporty wodne, w tym: organizacja imprez sportowych, wypożyczalnie i sprzedaż sprzętu wodnego;

•

Przemysł rolno – spożywczy, w tym: hodowla ryb i innych organizmów wodnych, przetwarzanie i
konserwowanie ryb, połów ryb;

•

Zakwaterowanie i odnowa biologiczna, w tym: hotele, obiekty spa i wellnes.

W obszarze żywności wysokiej jakości, w perspektywie działalności podmiotów ekonomii społecznej
duże znaczenie mogą mieć:
•

Chów i hodowla ryb oraz zwierząt, w tym: hodowla ryb i innych organizmów wodnych, pszczelarstwo;

•

Przetwórstwo spożywcze, w tym: przetwarzanie i konserwowanie ryb, mięsa oraz produkcja wyrobów z
mięs, przetwórstwo owoców i warzyw, produkcja soków, wód mineralnych i innych napojów, produkcja
wyrobów piekarskich i cukierniczych;

•

Produkcja żywności nieprzetworzonej, w tym: uprawa warzyw i owoców, produkty zwierzęcopochodne
(mleko, jaja itp.).
Specjalizacja drewno i meblarstwo również dostarcza kilku potencjalnych obszarów działalności. Są to:

•

Przetwórstwo i sprzedaż drewna, w tym: produkcja wyrobów tartacznych, produkcja desek
budowlanych, podłogowych, konstrukcji dachowych itp., leśnictwo i pozyskiwanie drewna, sprzedaż
drewna;

•

Produkcja mebli, w tym: produkcja mebli biurowych, sklepowych, kuchennych, produkcja akcesoriów
meblowych, tapicerstwo meblowe;
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•

Produkcja innych wyrobów stolarskich, w tym: produkcja elementów drewnianych do ogrodów, usługi
stolarskie;

•

Naprawa i konserwacja, w tym: konserwacja elementów drewnianych, renowacja mebli.

•
Podmioty ekonomii społecznej
Podczas analizy danych zastanych skontaktowano się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Elblągu. W drodze kontaktu ustalono, czy obecnie na terenie miasta działa podmiot ekonomii społecznej, przez
który rozumiano Centrum/Klub Integracji Społecznej, Spółdzielnie Socjalną, Zakład Aktywności Zawodowej lub
fundację świadczącą pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Poproszono również o wskazanie,
czy podmiot ekonomii społecznej funkcjonował na terenie gminy w ostatnich pięciu latach oraz czy
zajmuje/zajmował się świadczeniem usług/tworzeniem produktów na własną rękę lub dzięki porozumieniom z
samorządami i/lub przedsiębiorstwami prywatnymi. Wychodzono bowiem z założenia, że jeżeli badanie
zidentyfikować ma nisze dla nowych produktów/usług, to istotne jest także ustalenie, w jakich obszarach
podmioty ekonomii społecznej nabyły doświadczenie do tej pory przy wykonywaniu usług/tworzeniu produktów.
W drodze kontaktu ustalono, że na terenie miasta Elbląg działa obecnie Klub Integracji Społecznej.
Ponadto, w przeszłości na terenie miasta działało również Centrum Pracy i Pomocy (zlikwidowane ok. 3
lata temu). W mieście działa także Zakład Aktywności Zawodowej oraz spółdzielnie socjalne, zajmujące się
usługami sprzątającymi, wytwarzaniem biopaliwa (tzw. pelet), wulkanizacją i mechaniką pojazdową,
świadczeniem usług masażu i rehabilitacji.
Szczegółowych informacji na temat podmiotów ekonomii społecznej działających na obszarze
podregionu elbląskiego dostarczyło „Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej”. Należy jednak
zauważyć, że projekt ten zrealizowany został w maju i czerwcu 2010 roku, a zatem zawarte w raporcie z badania
dane uległy w pewnej mierze dezaktualizacji.
Szczególnie interesujące dane są zawarte w raporcie dotyczącym działalności gospodarczej
prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej. Działalność taką prowadziło niewiele podmiotów (około
14% wszystkich PES). Charakter prowadzonej działalności najczęściej wiązał się z: działalnością szkoleniową,
organizacją i obsługą imprez, działalnością usługowo – handlową, działalnością turystyczną i transportową oraz
wynajmem/dzierżawą pomieszczeń. Badanie dostarczyło informacji o tym, że około 19,0% badanych PES
rozważało podjęcie działalności gospodarczej w przyszłości. Odsetek ten dobrze rokuje na przyszłość, tym
bardziej niezbędne jest sformułowanie podpowiedzi dla PES dotyczącej potencjalnych nisz rynkowych i
zapotrzebowania na produkty i usługi. Znalezienie niszy rynkowej może istotnie pomóc w rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej, bowiem jak wykazują badania „trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu
niezbędnego do prowadzenia działań organizacji” są jednym z najbardziej dotkliwych problemów
istniejących PES.
Osobną część raportu stanowiła również analiza możliwości rozwoju ekonomii społecznej o profilu
turystycznym i okołoturystycznym, który jest możliwy dzięki zlokalizowaniu w podregionie Kanału Elbląskiego.
Kanał ciągnie się przez powiaty: elbląski, ostródzki oraz iławski, a zatem w tych lokalizacjach rozpościerają się
przed PES nowe i nadal niewykorzystane w pełni możliwości. Do jednej z najciekawszych koncepcji zaliczyć
należy rekonstrukcję powikingowskiej osady Truso. Ewentualna rekonstrukcja stwarza szereg możliwości,
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m.in. rozwój dekoracyjnego rzemiosła (stolarstwo, kowalstwo), inscenizacje życia codziennego, połowu ryb,
hodowli zwierząt, zjazdów sympatyków oraz odtwórców kultury i wierzeń wczesnego średniowiecza, imprezy
integracyjne dla firm. W aspektach tych z pewnością można zaangażować podmioty ekonomii społecznej. Co
ciekawe, w chwili przygotowywania omawianego raportu jedynie około 25% badanych PES (3 podmioty) z
obszaru Kanału Elbląskiego prowadziło działalność gospodarczą o profilu turystycznym i
okołoturystycznym. Można jednak zauważyć, że była to działalność o zdecydowanie wąskim zakresie.
Wskazywano m.in. na produkcję pamiątek oraz dystrybucję i sprzedaż materiałów informacyjnych
i reklamowych (mapy, foldery, przewodniki). Analiza danych zastanych jednoznacznie wskazuje, że nisza
turystyczna może być szczególnie interesująca dla PES z powiatów: elbląskiego, ostródzkiego i
iławskiego. Wartość tego pomysłu zweryfikowano również w trakcie badań ankietowych.
Analizę danych zastanych uzupełniono o informacje odnośnie potencjału miasta Elbląga na tle
województwa warmińsko-mazurskiego w wybranych obszarach. Wybrano 14 obszarów, w których dostępne były
dane statystyczne zagregowane do poziomu powiatów i aktualne na koniec 2012 r.
W świetle problematyki prowadzonego badania na szczególną uwagę zasługuje m.in. aspekt 9, a mianowicie
udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności
ogółem. W mieście Elbląg wskaźnik ten znajduje się na poziomie 7,7, co stawia miasto Elbląg na tle
województwa w dosyć korzystnym położeniu.
Szczegółowe dane w omawianym oraz innych obszarach potencjału gospodarczego miasta oraz województwa
zawiera tabela.

Wskaźniki - koniec 2012 r.
1

Odsetek ludności do 25 roku życia

2

Saldo migracji

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym
Pracujący w gminie w relacji do liczby mieszkańców w
wieku produkcyjnym
Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku
prodykcyjnym
Uczestnicy imprez organizowanych przez kluby,
świetlice, domy i ośrodki kultury w relacji do liczby
mieszkańców
Nowozarejestrowane podmioty gospodarki narodowej w
relacji do liczby podmiotów gospodarczych ogółem
Podmioty gospodarcze na 1 km kwadratowy powierzchni
Udział osób w gospodarstwach domowych
korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w
ludności ogółem (2011)
Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach
podstawowych
Współczynnik skolaryzacji netto w gimnazjach
Liczba korzystających z turystycznych obiektów
noclegowych
Miejsca w przedszkolach i punktach przedszkolnych w
relacji do liczby ludności w wieku 3-6
Liczba mieszkańców przypadająca na jeden budynek
mieszkalny

Powiat m.
Elbląg

Województwo
warmińskomazurskie

26,1%

29,4%

-423

-2587

53,7

53,9

34,7%

28,5%

9,6

12,0

34,2%

123,8%

9,2%

9,7%

153,3

5,0

7,7

13,2

91,6

92,1

88,5

89,5

49300

988201

66,9%

48,2%

18,7

8,0
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W badaniu ilościowym wzięło udział 100 dorosłych mieszkańców miasta Elbląg dobranych do badania w
sposób losowy. Jednostki do badania zostały wytypowane metodą losowania prostego bez zwracania, w ten
sposób, że losowano co „n” jednostkę z bazy danych teleadresowych. Mieszkańcy podzieleni zostali na grupy
konsumenckie. Profil potencjalnego konsumenta usług/produktów w mieście Elbląg to niezamożna osoba
nieposiadająca dzieci poniżej 18 roku życia. Pozostałe cechy demograficzne rozkładały się bardzo
równomiernie w badanej populacji.
Oprócz badania ilościowego, zrealizowane zostało badanie jakościowe, w których wzięli udział
przedstawiciele lokalnych władz. W badaniu uczestniczyło również 100 przedsiębiorców. Ich charakterystyka
znajduje się w dalszej części opracowania.
Tabela 7. Badane grupy konsumentów
Grupa konsumencka

Odsetek próby

Mężczyźni

50,0%

Kobiety

50,0%

Osoby w wieku 18-24

17,0%

Osoby w wieku 25-34

16,0%

Osoby w wieku 35-39

21,0%

Osoby w wieku 40-49

14,0%

Osoby w wieku 50-64

19,0%

Osoby w wieku 65 i więcej

13,0%

Owdowiali

32,0%

Rodziny 3-4 osobowe

31,0%

Rodziny 5 osobowe i więcej

29,0%

Osoby nieposiadające dzieci poniżej 18 roku życia

57,0%

Osoby posiadające najmłodsze dziecko w wieku 6-17 lat

27,0%

Osoby posiadające najmłodsze dziecko w wieku poniżej 6 lat

16,0%

Single przed zawarciem małżeństwa

6,0%

Single po wygaśnięciu małżeństwa

2,0%

Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym

26,0%

Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym

25,0%

Osoby z wykształceniem średnim

26,0%

Osoby z wykształceniem wyższym

23,0%

Osoby niezamożne (dochód do 2000 zł netto)

62,0%

Osoby średniozamożne (dochód od 2001 do 5000 zł netto)

34,0%

Osoby zamożne (dochód powyżej 5000 zł netto)

4,0%

Mieszkańców miasta Elbląg w trakcie badania poproszono o wskazanie branż, w których istnieje w mieście zbyt
mało firm, przez co dostęp do ich usług/towarów jest ograniczony. Zdecydowanie najczęściej wymieniano opiekę
zdrowotną i pomoc społeczną. Ponad 5,0% respondentów wskazało również: edukację, działalność związaną z
kulturą, rozrywką i rekreacją, działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
budownictwo, a także rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Omawiane dane znajdują się na rysunku nr 15.
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Rysunek 15. Branże, w których istnieje zbyt mało firm wg mieszkańców
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Q)

30,0%

Edukacja (P)

16,0%

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R)

16,0%

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
(I)

15,0%

Budownictwo (F)

11,0%

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A)

9,0%

Przetwórstwo przemysłowe (C)

5,0%

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją (E)

5,0%

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (L)

5,0%

Transport i gospodarka magazynowa (H)

3,0%

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (G)

3,0%

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
(N)

3,0%

Informacja i komunikacja (J)

3,0%

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (K)
0,0%

2,0%
5,0%

10,0%
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Analiza niedoboru firm we wskazanych branżach została pogłębiona. Respondenci po wytypowaniu
konkretnych branż, wskazywali usługi/towary, z których chcieliby skorzystać, gdyby dostęp do nich nie był
utrudniony np. przez brak podmiotów oferujących dany typ produktu/usługi. Analiza wyników badania wykazała,
że w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej silnie odczuwany jest brak podmiotów świadczących opiekę
społeczną/socjalną nad osobami starszymi (10,0% wskazań). Respondentom doskwiera również słaba
dostępność do opieki medycznej i lekarzy specjalistów (14,0%). W kontekście poszukiwania nisz rynkowych dla
przedsiębiorstw społecznych ważniejsza jest jednak informacja o zapotrzebowaniu na podmioty oferujące
stałą i stacjonarną pieczę nad osobami starszymi (4% wskazań).
Kolejnym często wskazywanym obszarem była edukacja. Respondentom najczęściej doskwiera tutaj
ograniczony dostęp do szkoleń przygotowujących do pracy zawodowej (4,0%), ale również świetlic dla dzieci i
podmiotów oferujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla najmłodszych (4,0%). Odczuwany jest
również niedobór przedszkoli/punktów przedszkolnych (3,0%).
Działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją wymieniło 16,0% mieszkańców. Wszyscy badani
wskazujący ten obszar mieli na myśli usługi związane z organizowaniem czasu wolnego dorosłym mieszkańcom i
dzieciom. Mieszkańcy oczekują przede wszystkim dostarczenia im możliwości rekreacyjnych (7,0%).
Brakuje również organizatorów turystyki (3,0%) oraz animatorów czasu wolnego dla osób dorosłych
(3,0%). W tym ostatnim obszarze proponowano przede wszystkim tzw. uniwersytet trzeciego wieku oraz zajęcia
nordic walking. W kontekście poszukiwania niszy rynkowej dla przedsiębiorstwa społecznego wydaje się to
ciekawym wnioskiem.
Często wskazywana była również działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi. 11,0% mieszkańców odczuwało w tym obszarze brak lokali gastronomicznych, a
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kolejne 3,0% zauważało brak podmiotów świadczących usługi w zakresie organizacji uroczystości
rodzinnych (np. wesela). Omawiane zapotrzebowanie może stanowić niszę dla przedsiębiorstw społecznych.
11,0% badanych mieszkańców wskazało na niedobór podmiotów w branży budowlanej. Niezaspokojone
zapotrzebowanie udało się zidentyfikować w obszarze firm budowlanych specjalizujących się w mieszkaniach
(4,0%) oraz firm ogólnobudowlanych (5,0%). Drugi z wymienionych obszarów rozważyć należy jako
potencjalną niszę, która może być zagospodarowana przez przedsiębiorstwo społeczne.
W branży związanej z rolnictwem, leśnictwem, rybactwem i łowiectwem odczuwany jest brak przede
wszystkim podmiotów zajmujących się rybactwem (4,0%), działalnością rolniczą (4,0%) oraz leśnictwem
(3,0%). Pojedyncze osoby pragnęłyby również otrzymać możliwość zakupu produktów rolniczych bezpośrednio u
producentów – bez pośredników.
Warto również odnotować, że spośród pozostałych branż najczęściej wskazywano na brak firm
obsługujących rynek nieruchomości (5,0%), konkurencyjnych firm zajmujących się odbiorem odpadów (3,0%)
oraz agencji zatrudnienia, w tym wyszukujących ofert poza granicami Polski (3,0%).
Powyższe informacje uzupełnione muszą być odpowiedziami przedstawicieli lokalnych władz, którzy
uczestniczyli w indywidualnych wywiadach pogłębionych. Przebadano dwóch przedstawicieli, którzy występowali
w roli ekspertów. Respondenci, którzy zastanawiali się nad kształtem lokalnego rynku towarów i usług,
skoncentrowali się na nieco innych jego elementach niż badani wcześniej mieszkańcy. Zwrócono uwagę na
niewystarczającą liczbę podmiotów świadczących usługi napraw sprzętu gospodarstwa domowego,
usługi szewskie, krawieckie oraz – co ciekawe – zduńskie, związane z zapotrzebowaniem gospodarstw
domowych np. na kominki.
„Nie mam do końca pewności, ale może brakuje szewców, krawców, może coś takiego. Także zdunów,
bo to są obecnie zawody unikatowe i się ich nie kształci, a zapotrzebowanie jest ze względu np. na budowę
kominków w domach prywatnych, bo tych usług nie świadczą obecnie fachowcy”.
[przedstawiciele miasta Elbląg]
Kolejne pytanie skierowane do badanych mieszkańców posłużyło za pogłębienie diagnozy postawionej
na podstawie pierwszego pytania. Zastosowano inną klasyfikację branż i poproszono respondentów o wskazanie
usług/towarów, z których chcieliby skorzystać biorąc pod uwagę fakt, że są one owocem pracy osób
zmieniających swoją dotychczasową trudną sytuację życiową. Uzupełnieniem uzyskanych informacji były
odpowiedzi na pytania o potrzeby, które zostaną zaspokojone wyborem danego produktu/usługi oraz o
okoliczności, które dodatkowo wpływają na wybór danego produktu/usługi.

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z owoców pracy osób zmieniających swoją trudną sytuację
życiową najczęściej wskazywali branżę związaną z rynkiem pracy, zatrudnieniem i aktywizacją zawodową
(45,0%). Ponad 15,0% badanych wymieniło również: sport, turystykę, rekreację i hobby (32,0%), usługi
socjalne/pomoc społeczną (26,0%), edukację i wychowanie (20,0%) oraz ochronę zdrowia (18,0%). Omawiane
dane zaprezentowane zostały na rysunku nr 16.
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Rysunek 16. Branże, w których mieszkańcy chcieliby pozyskać usługi/produkty osób zmieniających
poprzez pracę swoją trudną sytuację życiową
Rynek pracy, zatrudnienie, aktywizacja
zawodowa

45,0%

Sport, turystyka, rekreacja, hobby

32,0%

Us ługi s ocjalne, pomoc s połeczna

26,0%

Edukacja i wychowanie

20,0%

Ochrona zdrowia

18,0%

Kultura i sztuka
Ws parcie instytucji, organizacji
pozarządowych, inicjatyw obywatelskich
Sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe
Ochrona środowiska

0,0%

13,0%

7,0%
6,0%
2,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Uzyskane wyniki należy uszczegółowić, bowiem same ich przedstawienie mówić może stosunkowo
niewiele. W obszarze rynku pracy, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańcy chcieliby skorzystać przede
wszystkim z: pomocy w zakresie skutecznego poruszania się w obszarze rynku pracy (22,0%), możliwości
podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w drodze szkoleń (6,0%), pomocy w zakresie uzyskania
zatrudnienia (6,0%), dostępu do możliwości aktywizacji zawodowej (6,0%). Omawiane nisze rynkowe byłyby
jednak trudne do zagospodarowania przez przedsiębiorstwa społeczne.
Mieszkańcy, którzy wskazywali sport, turystykę, rekreację i hobby dostrzegali braki w różnym zakresie.
Odczuwany jest brak organizatorów turystyki (16,0%), podmiotów dostarczających możliwość wzięcia
udziału w zajęciach rekreacyjnych i sportowych (20,0%), m.in. nordic walking, sztuki walki. Wybór odpowiedzi
w omawianym obszarze podyktowany był przede wszystkim chęcią zaspokojenia potrzeb samorealizacji oraz
impulsywnych. Nie bez znaczenia była również chęć wykorzystania czasu wolnego i – w mniejszym stopniu –
przyjęte wartości.
Usługi socjalne/pomoc społeczna to obszar wybrany przez 26,0% badanych mieszkańców. 7,0%
mieszkańców chciałoby, aby w mieście pojawił się podmiot świadczący pomoc społeczną i materialną dla rodzin.
Taka sama pomoc przeznaczona dla osób starszych wskazana została przez 8,0% badanych mieszkańców.
Bardzo istotnym wydaje się fakt, że 3,0% respondentów wskazało chęć skorzystania z opieki w swoim
miejscu zamieszkania. Pozostałe wskazania dotyczyły pojedynczych respondentów lub wskazywały na
konieczność świadczenia pomocy socjalnej bez podania konkretnych grup docelowych. Wybór odpowiedzi w
omawianym obszarze podyktowany był przede wszystkim chęcią zaspokojenia potrzeb podstawowych oraz
bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia były również przyjęte wartości i przekonania.
W obszarze edukacji i wychowania mieszkańcy zauważyli braki przede wszystkim w zakresie: świetlic i
punktów prowadzących pozalekcyjne zajęcia dla dzieci (8,0% wskazań), przedszkoli/punktów
przedszkolnych (4,0%) oraz podmiotów prowadzących zajęcia w zakresie podnoszenia umiejętności
uczniów, np. szkolenia przygotowujące do zawodu, treningi szkół walki, treningi piłki nożnej (8,0%). Można
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przypuszczać, że omawiane obszary mogłoby zagospodarować przedsiębiorstwo społeczne. Wybór odpowiedzi
w omawianym obszarze podyktowany był przede wszystkim chęcią zaspokojenia potrzeb samorealizacji i
bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia były również chęci wykorzystania czasu wolnego oraz przyjęte wartości.
Ochrona zdrowia wymieniona została przez 18,0% ankietowanych mieszkańców. W tym obszarze –
zdaniem badanych – brakuje przede wszystkim dostępu do lekarz specjalistów i opieki zdrowotnej (16,0%).
Wskazano również chęć skorzystania z usług rehabilitacyjnych (3,0%), co może stanowić podpowiedź dla
potencjalnych przedsiębiorstw społecznych. Wybór odpowiedzi w omawianym obszarze podyktowany był przede
wszystkim chęcią zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia były również przekonania oraz
przyjęte wartości i wierzenia.
W pozostałych obszarach deklarowano braki w zakresie następujących produktów/usług:
•

animacja czasu wolnego, np. przedstawienia i kółka teatralne, kabarety, kursy tańca, kursy kreatywnego
krawiectwa, wystawy, spotkania z ciekawymi osobistościami – 11%,

•

kursy zawodowe – 5%,

•

odbiór odpadów – 2%.

Na uwagę pod kątem poszukiwania nisz dla przedsiębiorstw społecznych może zasługiwać przede wszystkim
pierwszy z wymienionych obszarów.
Ekspertów uczestniczących w badaniu jakościowym poproszono natomiast o wyobrażenie sobie, że w
powiecie powstaje podmiot ekonomii społecznej (np. Centrum Integracji Społecznej, spółdzielnia socjalna)
zatrudniający osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele władz mieli za zadanie
wskazać pole działalności, które powinien taki podmiot zagospodarować. Przedstawiciele władz nie potrafili
wskazać konkretnych obszarów, które mógłby zagospodarować podmiot ekonomii społecznej. Zauważyli
ponadto, że potencjalni podopieczni takiego podmiotu w Elblągu, nie wykazują większego zainteresowania
założeniem spółdzielni lub prowadzeniem innej działalności gospodarczej w ramach niszy rynkowej. Zdaniem
badanych, większe zainteresowanie odnotować można inicjatywami bezpośredniego zatrudniania osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w istniejących już podmiotach gospodarczych. Jedynym pomysłem
była spółdzielnia świadcząca usługi w zakresie mechaniki samochodowej, która mogłaby w przyszłości
zrzeszać nawet absolwentów elbląskich szkół zawodowych, którzy nie potrafiliby sprostać wymaganiom
otwartego rynku pracy.
„Tak naprawdę ciężko określić ten segment. Słyszy się raczej o inicjatywach zatrudniania osób bezrobotnych i
zagrożonych wykluczeniem, jest to według mnie jak najbardziej słuszne”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Na koniec wszystkich mieszkańców-konsumentów poproszono o ocenę aspektów, do których
przywiązują wagę w momencie dokonywania wyboru towarów i usług. Każdy z aspektów oceniony został w
pięciostopniowej skali, gdzie 1 – oznaczało najmniejszą wagę, a 5 – wagę największą. Wyniki analizy dostarczają
cennej informacji nt. aspektów, na które nacisk położyć powinno potencjalne przedsiębiorstwo społeczne
dostarczające towary/usługi mieszkańcom miasta Elbląg. Nieco zaskakującym może wydać się fakt, że
mieszkańcy zwracają większą uwagę na jakość niż na cenę. Dotychczas w czasie kryzysu ekonomicznego
28

omawiane proporcje były zwykle odwrócone. Zjawisko przewagi ceny nad jakością powinno zostać uznane za
pozytywne, bowiem mieszkańcy miasta Elbląg wydają się skłonni więcej zapłacić za usługę lub produkt
przygotowany staranniej. Jednak dla konsumentów najistotniejsze są kwalifikacje załogi, cenią sobie oni również
jakość i koszt wytwarzania oraz możliwość gwarancji, która zdecydowanie wyprzedza usługi posprzedażowe. Co
ciekawe, dla konsumentów ważniejsza jest marka niż lokalizacja. Można zatem sądzić, że mieszkańcy miasta
gotowi są raczej wybrać produkt/usługę podmiotu niezwiązanego z miastem, o ile tylko jest on znaną marką.
Tabela 8. Aspekty, na które zwracają uwagę mieszkańcy podczas wyboru produktu/usługi
Aspekt

Średnia ocen

Kwalifikacje załogi

3,54

Jakość produktu/usługi

3,50

Jakość i koszt wytwarzania

3,41

Możliwość gwarancji

3,40

Cena produktu/usługi

3,33

Marka

3,27

Posiadanie certyfikatu jakości

3,26

Lokalizacja

3,11

Usługi posprzedażowe

2,98

Nowoczesność rozwiązań technologicznych

2,84

Poziom reklamy i promocji

2,59

Mieszkańców poproszono również o wskazanie czynników społeczno-kulturowych, które wpływają na
wybór przez nich produktów/usług. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym czynnikiem jest przynależność do
określonej grupy społecznej. Wyniki badania potwierdzają zatem, że poszukując nisz dla przedsiębiorstw
społecznych można również zidentyfikować potencjalnych klientów zebranych w grupach konsumenckich o
określonym profilu społeczno-demograficznym. Co ciekawe, pośrednio potwierdza to również fakt, że drugim
najczęściej wskazywanym czynnikiem jest presja środowiska. Zdecydowanie rzadziej wskazywano modę oraz
pragnienie prestiżu. Ponadto, 46,0% mieszkańców nie kieruje się wyżej wymienionymi czynnikami. Omawiane
dane znajdują się na rysunku nr 17.
Rysunek 17. Czynniki, które wpływają na wybór produktów/usług przez mieszkańców
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Podobne pytanie skierowano do przedsiębiorców uczestniczących w badaniu ilościowym. Uważali oni,
że na wybór ich produktów/usług wpływ ma przede wszystkim przynależność do określonej grupy społecznej.
Zupełnie pominęli natomiast w swoich wskazaniach presję środowiska. Pomimo tego, po raz kolejny
potwierdzają się przypuszczenia, że poszukując nisz dla przedsiębiorstw społecznych można również
zidentyfikować potencjalnych klientów zebranych w grupach konsumenckich o określonym profilu
społeczno-demograficznym.
Rysunek 18. Czynniki, które wpływają na wybór produktów/usług wg przedsiębiorców
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Przedsiębiorcy wskazali również główne potrzeby konsumentów, które – ich zdaniem – zaspokajane są
poprzez wybór produktów/usług oferowanych przez badane firmy. Największa grupa respondentów wymieniła
potrzeby podstawowe (np. jedzenia, ubierania się) oraz potrzeby samorealizacji. Nieco mniej przedstawicieli
firm wskazało potrzeby bezpieczeństwa oraz potrzeby impulsywne (spontaniczne).
Rysunek 19. Potrzeby zaspokajane wyborem produktów/usług oferowanych przez badanych przedsiębiorców
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Na wybór określonych produktów/usług wpływają również niektóre elementy stylu życia konsumentów.
Zdaniem badanych przedsiębiorców, jest to w szczególności wykorzystanie czasu wolnego. W bardzo niewielkim
stopniu wybór motywowany jest: przyjętymi wartościami, przekonaniami i wierzeniami. Wyniki powyższe każą
przypuszczać, że elementami stylu życia konsumentów przy wyborze grupy docelowej powinny się
kierować niemal wyłącznie przedsiębiorstwa oferujące ciekawe możliwości wykorzystywania czasu
wolnego.
Eksperci w toku badania jakościowego spróbowali zidentyfikować potencjalne grupy nabywców
(segmenty rynku), do których przedsiębiorstwo społeczne mogłoby adresować swoją ofertę. Potencjalna
spółdzielnia mechaników samochodowych powinna adresować swoją ofertę do wszystkich grup
potencjalnych nabywców. Swoich pracowników powinna natomiast mieć możliwość zrekrutowania spośród
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
„Oferta powinna być adresowana do prawie wszystkich grup społecznych, które byłyby zainteresowane.
Z kolei można również pozyskiwać np. młodych ludzi zarejestrowanych w PUP, wtedy miałoby to możliwość
bycia”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Rysunek 20. Elementy stylu życia konsumentów, które - zdaniem przedsiębiorców - wpływają na
wybór ich produktów/usług
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Analiza strony popytowej dostarczyła istotnych wniosków, które powinny być pomocne przy
zidentyfikowaniu nisz rynkowych dla przedsiębiorstwa społecznego działającego na terenie miasta Elbląg. Po
analizie strony popytowej ustalono, że potencjalne nisze rynkowe, to:
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USŁUGI:
•

Punkty przedszkolne/przedszkola.

•

Animacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci szkolnych/świetlice.

•

Dzienna opieka nad osobami najuboższymi/starszymi.

•

Organizacja turystyki.

•

Organizacja rekreacji.

•

Animacja czasu wolnego dla dorosłych.

•

Naprawy sprzętu gospodarstwa domowego.

•

Usługi szewskie.

•

Usługi krawieckie.

•

Usługi remontowo-budowlane.

•

Usługi zduńskie.

•

Usługi rehabilitacyjne.

•

Lokal gastronomiczny/obsługa i organizacja imprez rodzinnych.

•

Usługi mechaniki samochodowej.

PRODUKCJA:
•

Spółdzielnia rybacka

Kolejne etapy analizy pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań nisz rynkowych dzięki określeniu otoczenia
konkurencyjnego i przyporządkowaniu nisz do segmentów rynku.
Otoczenie konkurencyjne dla wstępnie zidentyfikowanych nisz rynkowych określono przede wszystkim w
drodze badania ilościowego zrealizowanego wśród 100 przedsiębiorców z miasta Elbląg. Uzupełnieniem
zdobytych w ten sposób informacji były rezultaty badania jakościowego zrealizowanego w gronie dwóch
przedstawicieli lokalnych władz.
W badaniu nie uczestniczyli przypadkowi przedsiębiorcy, lecz przedstawiciele firm z branż wytypowanych po
wstępnej analizie wyników badania ilościowego mieszkańców i jakościowego przedstawicieli lokalnych władz z
pięciu powiatów objętych niniejszym projektem. Wytypowano przedstawicieli następujących działów gospodarki:
1.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – głównie: ekologiczna uprawa warzyw i owoców, łowiska
ryb.

2. Przetwórstwo przemysłowe – głównie: przetwórcy owocowo-warzywni, przetwórcy rybni, stolarze
artystyczni.
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3. Budownictwo – głównie: firmy remontowo-budowlane.
4. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów – głównie: handel ekologiczną żywnością, warsztaty
samochodowe, handel artykułami budowlanymi, handel artykułami sportowymi, handel artykułami
wędkarskimi.
5. Transport i gospodarka magazynowa – głównie: przewoźnicy osób.
6. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – głównie: gospodarstwa
agroturystyczne, hostele, bungalowy, miejsce noclegowe o niskim standardzie.
7. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – głównie: wypożyczalnie sprzętu
sportowego/wodnego, organizatorzy turystyki, firmy sprzątające.
8. Edukacja – głównie: przedszkola, punkty przedszkolne.
9. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – głównie: hospicja, domy opieki, żłobki.
10. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – głównie: świetlice dla dzieci/młodzieży, kluby
sportowe, organizatorzy imprez kulturalnych, firmy obsługujące ruch turystyczny, animatorzy czasu
wolnego.
W ramach dziesięciu powyżej wymienionych głównych działów gospodarki, przedsiębiorstwa rozdzielone
zostały niemal równomiernie. Wyjątek stanowiły transport i gospodarka magazynowa – 11,0% oraz działalność
związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 9,0%.
Spośród przedsiębiorców biorących udział w badaniu ilościowym 78,0% stało na czele firm prywatnych. Pozostali
reprezentowali podmioty publiczne.
Należy również zauważyć, że 78,0% wszystkich podmiotów funkcjonowało w sferze usług, 16,0% zajmowało się
handlem, a 12,0% należało do grona firm produkcyjnych.
W gronie badanych przeważali przedsiębiorcy stojący na czele mikro przedsiębiorstw (68,0%). Ponadto, 31,0%
badanych reprezentowało małe firmy, a 1,0% - przedsiębiorstwa duże.
Na wstępie merytorycznej części badania przedsiębiorców zapytano o główne przyczyny rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej. Ponad połowa badanych decyduje się na rozpoczęcie działalności
kierowana chęcią samorealizacji (67,0%) lub powoduje nimi zagrożenie bezrobociem (61,0%). Ponad
20,0% respondentów reprezentowało przedsiębiorstwo publiczne. Już na tym etapie analizy zwraca uwagę fakt,
że niewiele firm powoływanych było z powodów, które każą dostrzegać główną przyczynę w odnalezieniu niszy
rynkowej. Wyłącznie 18,0% respondentów uruchomiło firmę w wyniku „dostrzeżenia okazji”. Należy zatem
przypuszczać, że znikomy odsetek firm powoływanych jest po uprzednim przeprowadzeniu jakiejkolwiek
analizy zapotrzebowania na produkty/usługi. Nie znaczy to wszakże jakoby przedsiębiorstwa nie odnajdywały
nisz rynkowych już w trakcie swojego funkcjonowania. Informacje na ten temat znajdują się w dalszej części
opracowania. Niemniej, przedsiębiorstwo społeczne mające do dyspozycji wyniki analizy zapotrzebowania,
powinno już na starcie posiadać pewną przewagę nad innymi zakładanymi w tym czasie podmiotami
prywatnymi i publicznymi.
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Rysunek 21. Główne przyczyny rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
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Na uwagę zasługuje również fakt, że bardzo niewiele podmiotów adresuje swoją ofertę do konkretnych
segmentów rynku (grup nabywców). Jedynie 20,0% firm stara się dopasować swoją ofertę do oczekiwań
wybranych klientów. Pozostali starają się funkcjonować w myśl zasady catch-all. Po analizie wyników
nadmienić należy, że najbardziej wyspecjalizowane firmy prowadzą działalność w zakresie usług opiekuńczych i
przedszkolnych, co w ich przypadku jest zjawiskiem naturalnym i faktycznie zaniża jeszcze odsetek podmiotów
starających się dotrzeć ze swoją ofertą do konkretnych grup klientów.
Rysunek 22. Segmenty rynku, do których przedsiębiorcy adresują swoją ofertę
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W trakcie badania przedsiębiorcy wskazali również nisze rynkowe, które obecnie stara się wypełniać ich
podmiot. W ramach jakiejkolwiek niszy rynkowej funkcjonuje 80,0% badanych firm. Nie jest zaskoczeniem,
34

że zdecydowanie najczęściej jest to najpopularniejsza w Polsce – nisza regionalna. Nisza regionalna to
skoncentrowanie na określonym obszarze geograficznym. W niszy produktów funkcjonuje 28,0% ankietowanych
firm. Nisza produktów to skoncentrowanie na wyjątkowości sprzedawanych produktów i usług. Nieliczne
przedsiębiorstwa znajdują się jeszcze w niszach: marki (skoncentrowanie równocześnie na produkcie i grupie
docelowej z jednoczesnym kreowaniem nowej marki), innowacyjności (skoncentrowanie na nieustannych
zmianach w zakresie produktów, grup docelowych i regionów sprzedaży) i prędkości (skoncentrowanie na
wąskiej gamie produktów i najszybciej rozwijających się segmentach rynku w celu osiągnięcia pozycji lidera).
Rysunek 23. Nisze rynkowe, w których funkcjonują badane podmioty
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Z punktu widzenia niniejszego badania, szczególnie istotne jest zidentyfikowanie podmiotów
działających w ramach poszczególnych nisz. W niszy regionalnej działają przede wszystkim: gospodarstwa rolne,
firmy remontowo-budowlane, przewoźnicy osób, podmioty prowadzące działalność związaną z
zakwaterowaniem, przedszkola oraz organizatorzy rekreacji.
Niszę produktów wypełniają najczęściej podmioty zaliczane do następujących kategorii: gospodarstwa rolne,
zakłady stolarskie i przetwórcy przemysłowi (głównie rybni).
Niszę marki zajmują: warsztat samochodowy i firma budowlana zajmująca się usługami blacharsko-dekarskimi.
Niszę innowacyjności wskazał przedsiębiorca stojący na czele wspomnianego już przedsiębiorstwa blacharskodekarskiego oraz przetwórca przemysłowy (rybny). Z kolei nisza prędkości wybrana została przez wymienionego
wyżej przetwórcę przemysłowego (rybnego).
Ankietowani przedsiębiorcy w toku badania podzielili swoich klientów na kilka kategorii obrazujących ich
zachowania rynkowe i skłonność do związania się z konkretnym producentem/usługodawcą. Ponad 60,0%
klientów badanych przedsiębiorców, to klienci lojalni kierujący się emocjami lub rozwagą, przy wyborze oferty.
Klientów migrujących w dół (korzystających z produktu/usługi w mniejszym zakresie niż dotychczas) jest –
według pracodawców – wyraźnie mniej (około 37,4%). Klientów z tej grupy relatywnie łatwo przejąć może
konkurencyjny podmiot, w tym przedsiębiorstwo społeczne. Niezagospodarowana część rynku wydaje się
mieć zatem w mieście Elbląg spore rozmiary.
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Rysunek 24. Średni odsetek klientów wśród ogółu klientów pracodawców wg wybranych grup
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W aspekcie zdolności konkurowania, przedsiębiorcy ocenili również 21 zasobów i instrumentów
konkurowania. Ocen dokonano w pięciostopniowej skali, gdzie 1 – oznaczało ocenę najgorszą, a 5 - najlepszą.
Wyniki badania wskazują, że badani przedsiębiorcy swojej przewagi konkurencyjnej upatrują w kwalifikacjach
załogi, jej szkoleniu, płynności załogi, a także w: jakości produktu/usługi, jakości i kosztach wytwarzania, cenie
produktu/usługi, polityce płacowej, posiadaniu certyfikatu jakości i nowoczesności maszyn i urządzeń. Analiza
wyników jasno wskazuje, że badani przedsiębiorcy starają się konkurować wykorzystując kwalifikacje i
zdolności swojej załogi oraz czerpiąc z potencjału produkcyjnego i technologicznego. Pracodawcy swojej
potencjalnej przewagi konkurencyjnej nie upatrują raczej w finansach. Wydaje się zatem, że przedsiębiorstwo
społeczne, które na początku działalności nie musiałoby być rentowne, może z powodzeniem nawiązać
rywalizację z pozostałymi firmami i odszukać swoją pozycję na rynku.
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Tabela 9. Ocena instrumentów/zasobów konkurowania będących do dyspozycji badanych przedsiębiorców
Zasób/instrument

Średnia ocena

Kwalifikacje załogi

4,63

Szkolenia załogi

4,57

Płynność załogi

4,49

Jakość produktu/usługi

4,39

Jakość i koszt wytwarzania

4,23

Cena produktu/usługi

4,21

Polityka płacowa

4,19

Posiadanie certyfikatu jakości

4,15

Nowoczesność maszyn i urządzeń

4,12

Lokalizacja

4,03

Marka

4,02

Możliwość gwarancji

3,94

Jakość dystrybucji

3,89

Usługi posprzedażowe

3,84

Koszt dystrybucji

3,68

Poziom reklamy i promocji

3,61

Poziom zadłużenia

3,33

Płynność finansowa

3,04

Struktura kosztów

3,01

Zdolność do samofinansowania

2,89

Poziom zysków

2,85

W trakcie badania ilościowego oceniono również stopień nasycenia branż innymi przedsiębiorstwami. W
ten sposób możliwe było zidentyfikowanie branż, w których – zdaniem przedsiębiorców – panuje największa
konkurencja. Zauważyć należy, że respondenci największą konkurencję odnotowują na rynku lokalnym i
wojewódzkim. Najwięcej opinii o dużym nasyceniu podobnymi podmiotami gospodarczymi na tych rynkach,
odnotowano w przypadku: gospodarstwo rolnych, zakładów stolarskich, rybnego przetwórstwa
przemysłowego, firm remontowo-budowlanych, podmiotów świadczących usługi zakwaterowania,
ośrodków rekreacyjnych, przedszkoli, sklepów spożywczych (gdzie znajdują się stoiska z
regionalną/ekologiczną żywnością) oraz przewoźników osób. Odpowiedzi przedsiębiorców sugerują, że w
wymienionych wyżej branżach panuje spora konkurencja, a zatem nowopowstałe podmioty gospodarcze mogą
odczuwać problemy z wywalczeniem dla siebie luki kosztem konkurentów.
Jednakże, omówiona wyżej konkurencja to tylko jeden możliwy rodzaj działania przedsiębiorstwa społecznego.
Podmiot taki równie dobrze spróbować może nawiązać kooperację z przedsiębiorstwami już funkcjonującymi na
rynku i działającymi w ramach niszy lub władzami lokalnymi.
Problem współpracy z władzami lokalnymi poruszony został w trakcie wywiadów jakościowych. Respondenci
zauważyli, że wiele zależy od dobrej woli władz i zaangażowania samego przedsiębiorstwa społecznego. Jeśli po
obu stronach uda się nawiązać nić porozumienia, wtedy współpraca może przebiegać w bardzo szerokim
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wymiarze. Władze samorządowe mogłoby dostarczać wybrane zlecenia, licząc na ich atrakcyjną cenowo
realizację przez przedsiębiorstwo społeczne. Możliwa jest także współpraca w obszarze promocji
przedsiębiorczości społecznej i zachęcania firm prywatnych do nawiązania kontaktów biznesowych z
nowopowstałym podmiotem. W ten sposób lokalne władze mogłyby pośrednio zaangażować się w
poszukiwanie kooperantów dla podmiotu ekonomii społecznej. Na samym początku działalności omawianego
podmiotu niezbędne – zdaniem badanych – będzie przede wszystkim wsparcie merytoryczne, szczególnie w
zakresie prawnych wymogów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego.
„Myślę, że przedsiębiorstwo społeczne może liczyć na wsparcie samorządu, bo jeden z celów czy priorytetów jest
taki, aby ten rynek pracy się rozwijał, aby osoby zagrożone wykluczeniem miały pracę lub możliwość pozyskania
pracy. Współpracę należałoby prowadzić we wszystkich wymienionych zakresach, a więc w budowaniu relacji z
biznesem, poszukiwaniu kooperantów, czy też zlecaniu zadań publicznych. To jest całkiem dobry pomysł. Pomoc
powinna pochodzić szczególnie z Urzędu Pracy i Urzędu Miasta. Chociażby pomoc merytoryczna, chociażby
pokazać jak pisze się biznes plan. Powinno się pomóc im w całości to zorganizować i zadziałać, żeby nie czuli się
osamotnieni, żeby wiedzieli co robić i jak to poprowadzić, bo sami zginą na otwartym rynku”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Obecnie 34,0% przedsiębiorców zleca pewne elementy działalności na zewnątrz. Istotnym jest
fakt, że niemal wszystkie takie zlecenia trafiają do firm lokalnych. Do firm działających na rynku
wojewódzkim i krajowym zlecenia kieruje jedynie około 5,0% badanych firm.
Rysunek 25. Odsetki przedsiębiorstw zlecających usługi na zewnątrz, tj. innym firmom
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W przyszłości usługi na zewnątrz zlecać zamierza nieco większy odsetek badanych przedsiębiorstw.
Można zatem przypuszczać, że kooperujący z innymi podmiotami przedsiębiorcy są zadowoleni z
dotychczasowej współpracy lub, że jest ona konieczna dla sprawnego funkcjonowania firmy.
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Rysunek 26. Odsetki przedsiębiorstw pragnących zlecać usługi na zewnątrz w przyszłości
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Kolejne pytanie miało charakter zdecydowanie bardziej szczegółowy, zapytano bowiem czy
przedsiębiorcy byliby skłonni w przyszłości zlecać pewne usługi podmiotowi zlokalizowanemu w ich powiecie oraz
zatrudniającemu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym, świadczącego usługi w ramach
kooperacji lub podwykonawstwa. Na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 38,0% przedsiębiorców.
Możliwość nawiązania współpracy z podmiotem ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwem społecznym
wyklucza około 48,0% respondentów. Rozkład odpowiedzi świadczy o przeciętnym zainteresowaniu
respondentów współpracą z przedsiębiorstwami społecznymi, bowiem wyłącznie 15,0% przedsiębiorców
zdecydowanie pragnęłoby nawiązać kooperację.

Rysunek 27. Skłonność przedsiębiorców do zlecenia usług podmiotowi zatrudniającemu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym
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Raczej tak; 23,0%
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Przedsiębiorcy wymienili również usługi, które byliby skłonni w przyszłości zlecać (w ramach
prowadzonej działalności) na zewnątrz tzn. innym firmom lub podmiotowi ekonomii społecznej. Najczęściej
wymieniano: prace porządkowe/sprzątanie (7,0%), usługi transportowe (7,0%), prace ogrodnicze/wycinkę
drzew/pielęgnację zieleni (5,0%), usługi remontowo-budowlane (5,0%), przewóz osób (3,0%), rozładunek
towarów (2,0%), catering i usługi gastronomiczne (2,0%). Przedsiębiorstwa społeczne z wyżej wymienionych
branż mogą liczyć na uzyskanie zleceń od innych podmiotów prywatnych i publicznych.

Przedsiębiorcy wymienili również czynniki, które mogłyby ich skłonić do nawiązania współpracy z
podmiotami ekonomii społecznej na zasadzie podwykonawstwa lub zlecania określonych prac. Czynnikiem
najbardziej zachęcającym do kooperacji jest cena. Ponad połowę pracodawców mogłyby przekonać także
dodatkowe gratyfikacje (np. ulgi w podatkach lokalnych) oraz – co niezwykle istotne – chęć pomocy osobom
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jakość świadczonych usług wskazała natomiast blisko połowa
badanych. Należy również zauważyć, że 29,0% badanych przedsiębiorców nie zamierza współpracować z
podmiotem ekonomii społecznej i twierdzi, że nic nie mogłoby ich skłonić do zmiany decyzji w tej kwestii.
Uzyskane odpowiedzi przekonują, że przedsiębiorstwa społeczne powinny postawić na kooperację oferując
relatywnie niewysokie ceny za swoje usługi, bądź ubiegać się o współpracę z władzami lokalnymi, które
mogłyby zaoferować katalog gratyfikacji dla przedsiębiorców pragnących nawiązać kooperację, np. na
zasadzie zlecania podwykonawstwa. Potwierdza się również, że odsetek lokalnych przedsiębiorców
pragnących nawiązać współpracę może się zwiększyć, jeśli tylko spełnione zostaną określone warunki (por. z
rysunkiem nr 27).
Rysunek 28. Czynniki, które mogłyby skłonić przedsiębiorstwa do nawiązania współpracy z podmiotami ekonomii społecznej
Cena usług świadczonych przez PES

67,0%

Dodatkowe gratyfikacje, np. ulgi w
podatkach lokalnych
Chęć pomocy osobom zagrożonym
wykluczeniem s połecznym

57,0%
56,0%

Jakość usług świadczonych przez PES

49,0%

Wzrost popytu na nasze produkty/usługi –
konieczność poszukiwania partnerów
Chęć rozszerzenia działalności na nowe
segmenty rynku
Bezpieczeństwo ws półpracy z partnerem
publicznym
Inne

45,0%
21,0%

18,0%
6,0%

Nic nie mogłoby mnie skłonić

0,0%

29,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%
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Problem współpracy przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej poruszony został również w
trakcie badania jakościowego. Respondenci zauważyli, że najbliższa okolica może uchodzić za zagłębie
stolarskie obfitujące w producentów mebli. Z doświadczenia badanych wynika jednak, że firmy z tej
branży niełatwo byłoby przekonać do współpracy. Opinie swoją podpierają nieudanymi próbami nawiązania
kooperacji w przeszłości (np. w zakresie praktyk dla członków spółdzielni socjalnych). Bardziej otwarty na
współpracę wydaje się szeroko pojęty sektor metalowy (producenci turbin, fabryki elementów okrętowych,
osprzętu jachtowego, czy firmy zajmujące się obróbką metali). Zdaniem przedstawicieli władz możliwe byłoby
nawiązanie z tymi podmiotami współpracy na zasadzie podwykonawstwa lub świadczenia dla nich
drobnych usług, np. sprzątających.
„Sporo jest branżowo podobnych firm do: Mastpol, Elzam-Zamech, Metal Expert, czy Zakład Meblowy
Wójcik. Myślę, że ci przedsiębiorcy byliby zainteresowani współpracą ze spółdzielnią socjalną. (…) Myślę, że
spółdzielnia mogłaby być podwykonawcą. Wtedy spółdzielnie mogłyby wypełnić tę lukę i świadczyć usługi na
rzecz dużych firm. (…) Myślę, że spółdzielnie socjalne zajmujące się sprzątaniem mają już mocną pozycję na
rynku lokalnym, ale może jeszcze ze dwie miałyby prawo bytu. Tylko, że musiałyby skierować swoją ofertę nie
tylko do firm, ale również do osób fizycznych”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Uczestnicy wywiadów jakościowych zastanowili się również nad przedmiotem potencjalnych zleceń,
które przedsiębiorstwo społeczne mogłoby otrzymywać od lokalnych przedsiębiorców. Po raz kolejny
podkreślono, że współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami powinna przebiegać na zasadzie
podwykonawstwa. Niezbędne będą również wysiłki władz i podmiotów ekonomii społecznej obliczone na
przekonanie przedsiębiorców o zasadności kooperacji. Przedstawiciele władz posiadają bowiem odczucia, że
pracodawcy prywatni w przeważającej większości nie są zainteresowani budowaniem relacji z
przedsiębiorczością społeczną. Wprawdzie wyniki badania ilościowego pokazały nieco inną tendencję, jednak
uruchomienie kampanii informacyjnej lub cyklicznego nagradzania najbardziej aktywnych i przyjaznych
ekonomii społecznej przedsiębiorców mogłoby okazać się dobrym rozwiązaniem. Zwrócono również
uwagę, że przedsiębiorstwo społeczne powinno dążyć do konkurencyjności cenowej. Niezbędne jest również
zagwarantowanie mu możliwości uczestnictwa w przetargach publicznych.
„Przedsiębiorstwa społeczne na pewno mogłyby przekonywać do współpracy prywatnych
przedsiębiorców swoją konkurencyjnością, niskimi kosztami usługi. Na pewno istnieje jeszcze możliwość
przetargów, ale to zależy od ceny świadczonej usługi, a trzeba pamiętać, że przetargi dziś już rozstrzygane są w
ten sposób, że nie zawsze najniższa cena wygrywa”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Na koniec przedstawiciele władz spróbowali wskazać obszar powiatu, w którym powinien powstać
podmiot ekonomii społecznej mogący wypełnić niszę rynkową. Uczestnicy wywiadów mieli duże problemy ze
wskazaniem konkretnej gminy lub dzielnicy. Jedynym pomysłem było miasto Elbląg, z jego większymi
dzielnicami. Zwrócono ponadto uwagę, że przedsiębiorczość społeczną w mieście powinni „pociągnąć” lokalni
liderzy. W przeszłości nawet próbowano odszukać takie osoby lub instytucje. Wprawdzie z czasem
zidentyfikowano potencjalnych liderów, ale okazało się, że nie potrafili oni zmobilizować uczestników form
wsparcia – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatem w dalszym ciągu poszukiwanie lokalnych liderów
oraz metod skutecznej aktywizacji zawodowo-społecznej wydaje się w Elblągu zasadne.
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„W dużych miejscowościach istnieją szanse powodzenia dla takiego podmiotu ekonomi społecznej, ale
ja osobiście jestem tutaj trochę krytyczna. Szczególnie pod adresem naszych podopiecznych w OPS, bo oni są
jeszcze nieprzygotowani do tego. Wynika to z braku zainteresowania potencjalnego przedsiębiorcy, jak również
braku mobilizacji ze strony osób, które mogłyby skorzystać z takiej pomocy. Oni chcą, aby wszystko im wyłożyć
na rękę i prowadzić za nich, a to nie powinno tak się odbywać, bo chodzi o to, żeby ich usamodzielnić. Nie ma
takich liderów u nas, którzy mogliby to wziąć w garść i można byłoby im zaufać. Robiliśmy na naszym terenie
projekt celem wyłonienia takich liderów lokalnych, ale w ślad za tym nie poszedł ten drugi etap, tzn. liderzy nie
pociągnęli za sobą pozostałych osób”.
[przedstawiciel miasta Elbląg]
Zebrany w toku badania i analizy danych zastanych materiał rozpatrzony został pod kątem
występowania nisz rynkowych dla potencjalnych przedsiębiorstw społecznych. Wyniki tejże analizy wskazują
jednoznacznie, że omawiane podmioty powinny rozważyć podjęcie działalności w następujących obszarach:
USŁUGI:
•

Organizator turystyki i rekreacji/animacja czasu wolnego – przekonują o tym szczególnie wyniki badania
ilościowego/jakościowego, jak również analiza danych zastanych

•

Lokal gastronomiczny/dostarczanie posiłków/obsługa imprez – również na zasadzie współpracy z innymi
podmiotami. Przekonują o tym szczególnie wyniki badania ilościowego/jakościowego.

PRODUKCJA:
•

Połów i hodowla ryb – przekonują o tym zarówno wyniki badania ilościowego/jakościowego, jak również
analiza danych zastanych.

Ostatnim etapem analizy było zidentyfikowanie wymienionych wyżej nisz w odniesieniu do segmentów rynku.
W tym celu ponownie zanalizowano odpowiedzi wybranych klientów (mieszkańcy) i kooperantów
(przedsiębiorcy), którzy deklarowali zapotrzebowanie w wymienionych wyżej obszarach. W ten sposób ustalono
(tam, gdzie było to możliwe) grupy społeczne oraz wiek i płeć, klasy cen, wysokość zarobków, specyficzne profile
wymagań potencjalnych klientów. Wyniki analizy przedstawiono w tabelach.
Tabela 10. Grupy społeczne konsumentów i potencjalni kooperanci
Nisza

Grupa społeczna (wiek i
płeć)

Potencjalni kooperanci/zleceniodawcy

Kobiety.
Organizator turystyki i rekreacji/animacja czasu wolnego

Osoby w wieku 18-39 lat.
Rodziny 3-4 osobowe.

-

Osoby z wykształceniem średnim i wyższym.

Lokal gastronomiczny/dostarczanie posiłków/obsługa imprez

Połów i hodowla ryb

Przedsiębiorcy.
Kobiety.
Osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Osoby w wieku 35 lat i więcej.

Firmy usługowe.
Małe przedsiębiorstwa.
Firmy publiczne.
Firmy działające w branży edukacyjnej i rekreacyjno –
rozrywkowej.
-
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Tabela 11. Wysokość zarobków konsumentów i klasy cen kooperantów
Wysokość zarobków - kon-

Nisza

Klasy cen – kooperanci/zleceniodawcy

sumenci

Organizator turystyki i rekre-

Osoby o zróżnicowanym do-

acji/animacja czasu wolnego

chodzie.

Skłonni zapłacić mniej.

Lokal gastronomicz-

Dochód od 2001 do 5000 zł

ny/dostarczanie posił-

netto.

ków/obsługa imprez

Przekonać do kooperacji mogą:
Chęć pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Dodatkowe gratyfikacje.

Dochód od 2001 do 5000 zł

Połów i hodowla ryb

netto.

-

Tabela 12. Specyficzne profile wymagań konsumentów
Nisza

Specyficzne profile wymagań - konsumenci
Przywiązują wagę do:
Kwalifikacji załogi.

Organizator turystyki i
rekreacji/animacja
czasu wolnego

Jakości i kosztu wytwarzania.
Jakości produktu usługi.
Posiadania certyfikatu jakości.
Na wybór wpływa:
Przynależność do określonej grupy społecznej.
Presja środowiska.
Przywiązują wagę do:
Kwalifikacji załogi.

Lokal gastronomiczny/dostarczanie posiłków/obsługa imprez

Marki.
Jakości produktu/usługi.
Możliwości gwarancji.
Na wybór wpływa:
Przynależność do określonej grupy społecznej.
Presja środowiska.
Przywiązują wagę do:

Połów i hodowla ryb

Jakości i kosztu wytworzenia.
Możliwości gwarancji.
Kwalifikacji załogi.
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