Stan i warunki
rozwoju lokalnej
gospodarki
w Wyszkowie
w 2012 roku

Raport – podstawowe informacje
• Podstawą do niniejszej prezentacji jest Raport
przygotowany przez Instytut EUROTEST z Gdańska,
• Badanie ankietowe zrealizowane zostało za pomocą
metody bezpośrednich wywiadów telefonicznych oraz
ankiety internetowej. Wywiady ankietowe
zrealizowano w miesiącach luty-marzec 2012 roku.
Badaną populacją były mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa funkcjonujące w Wyszkowie.
• Przywołane w raporcie informacje statystyczne jako
dane ilościowe oparte są na jednolitej bazie REGON
oraz innych danych Urzędu Statystycznego. wg
systematyki „PKD 2007”.

Definicje
Do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zaliczane są podmioty
prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jego formę
prawną. Są to osoby prowadzące działalność na własny rachunek, firmy
rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, bądź spółki
lub konsorcja prowadzące działalność gospodarczą.
Kryteria przynależności do klasy mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw:
-mikro przedsiębiorstwo - zatrudnienie do 9 pracowników, roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
-przedsiębiorstwo małe - od 10 do 49 pracowników, roczny obrót lub
całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
- przedsiębiorstwo średnie - powyżej 49 do 250 pracowników, roczny
obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie
przekraczający 43 mln EUR.

Stan ilościowy firm
W Wyszkowie funkcjonuje 3.838 firm, w tym :
w mieście 3.169
i na obszarze wiejskim 669.
W strukturze firm w podziale na sekcje działalności gospodarczej najwięcej firm
w gospodarce Wyszkowa funkcjonuje w sekcjach:
1/ sekcji G handel hurtowy i detaliczny, naprawy: 1.030 co stanowi 26,8% ogółu
firm,
2/ sekcji F budownictwo: 643 co stanowi 16,7% ogółu firm,
3/ sekcji H - transport i gosp. magazynowa: 340 firm co stanowi 8,9% ogółu firm,
4/ sekcji C - przetwórstwo przemysłowe: 314 co stanowi 8,2% ogółu firm,
5/ sekcji M - działalność profesjonalna, naukowa, techniczna: 284 firm co stanowi
7,4% ogółu firm,
W Wyszkowie dominują firmy mikro, jest ich 95,9% ogółu firm. Małych firm jest
3,2% a średnich 0,8% ogółu firm.
Ogółem pracujących w Wyszkowie (zatrudnionych w głównym miejscu pracy) jest
8.811 osób. Przeciętne zatrudnienie w firmie wynosi 2,1 osoby.

Potencjał gospodarczy firm
• Ponad połowa badanych firm w gospodarce Wyszkowa
prowadzi działalność powyżej 10 lat tj. 55,4%, od 6 do 10
lat prowadzi działalność 17%, od 3 do 5 lat prowadzi
działalność 19,1% firm. Młodych stażem firm
prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata jest 8,5%.

Staż firm wg branż
• Najwięcej firm o stażu działalności powyżej 10 lat jest w
Wyszkowie w branży produkcyjnej 75%, następnie w handlu
63,3%, w usługach 51,9%, i w budownictwie 40%.
• Spośród działających firm w Wyszkowie najwięcej firm o stażu
działalności do 2 lat jest w branży usługowej 14,8%, następnie w
budownictwie 11,8%, a w handlu 3,4%.

Zasięg głównych rynków działalności
• Blisko połowa firm funkcjonujących w
Wyszkowie ma zasięg ponad lokalny!

Zobowiązania z tytułu kredytu

Zmiany obrotów
Wzrost obrotów w poprzednim roku odnotowało 23,2%
ankietowanych firm w Wyszkowie, zmniejszenie obrotów
20,1% firm, a obroty bez zmian lub z niewielkimi
zmianami odnotowało 54,7% firm.

Plany inwestycyjne –
czy firma zamierza inwestować w b.r. ?

Dostępność pracowników
Czy łatwo jest znaleźć pracowników ?

Możliwości rozwoju
• Ankietowani przedsiębiorcy są zdania, że największe
możliwości rozwoju w Wyszkowie ma branża budowlana w
ocenie 35,6% ankietowanych. Następnie rozwój branży
usługowej ma szanse w ocenie 30,5% ankietowanych, tu
wymieniono: transportowe, informatyczne, gastronomiczne.

Przedsiębiorczość Wyszkowa
• W gospodarce Wyszkowa sektor usług liczy 2.771 funkcjonujących firm co
stanowi 72,2% ogółu firm. W porównaniu do kraju w Wyszkowie jest o
3,8% mniej firm w sektorze usług niż w skali kraju. Sektor przemysłu i
budownictwa liczy w Wyszkowie 957 firm, co stanowi 24,9% ogółu firm. W
porównaniu do kraju w Wyszkowie jest o 3,3% więcej firm w sektorze
przemysłu i budownictwa niż w skali kraju.
• Przedsiębiorczość mieszkańców mierzona jest wskaźnikiem ilości firm
przypadających na 10 tys. mieszkańców. Wskaźnik przedsiębiorczości
mieszkańców w Wyszkowie wynosi 991 firm na 10 ty. mieszkańców. W
latach 2010-2012 wskaźnik ten zwiększył się o 3.
• W porównaniu do średniej krajowej która wynosi 1024, wskaźnik
przedsiębiorczości ludności w Wyszkowie jest niższy o 33, a w porównaniu
do województwa Mazowieckiego gdzie wynosi 1.238 niższy jest o 247.
Najwyższy wskaźnik w woj. Mazowieckim ma Warszawa 1915, a najniższy
powiat ostrołęcki 474.

Ocena Wyszkowa
Wyszków jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pozytywnie
ocenia 61% badanych firm, w tym 46,3% jako dobre miejsce i 14,7%
raczej dobre miejsce. Sceptycznie prowadzenie działalności gospodarczej
w Wyszkowie ocenia 10,6% ankietowanych firm, w tym 9,5% jako raczej
złe miejsce i 1,1% jako złe miejsce. Jako miejsce „jak każde inne” ocenia
Wyszków 24,2% ankietowanych firm. Nie ma zdania 4,2% ankietowanych.

Jak ocenili Wyszków
Ankietowani przedsiębiorcy przyznali następujące oceny wybranym
elementom infrastruktury biznesu w Wyszkowie oraz dokonali oceny
potencjału ekonomicznego mieszkańców:
dobre oceny:
• współpraca, pomoc władz miasta dla środowiska przedsiębiorców 4,2
• bezpieczeństwo prowadzenia biznesu 4,2
• komunikacja w mieście 4,0
• położenie miasta, dostępność komunikacyjna 4,5
• dostępność usług okołobiznesowych 4,7
średnie oceny:
• szkolenie zawodowe kadr potrzebnych dla firm 3,5
• potencjał ekonomiczny mieszkańców 3,6.
niskie oceny:
Nie przyznano ocen na poziomie niskim!!!
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