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Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w Ma³opolsce

w �wietle badañ empirycznych

Ostatnie lata to okres wzmo¿onej aktywno�ci gospodarczej, która owocuje powstawaniem no-
wych podmiotów gospodarczych, zw³aszcza ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP). Kierowa-
nie firm¹ wymaga fachowych umiejêtno�ci mened¿erskich i gruntownej wiedzy o czynnikach
wp³ywaj¹cych na funkcjonowanie i rozwój MSP. Na konkurencyjno�æ przedsiêbiorstw wp³ywaj¹
zarówno czynniki wewnêtrzne, na których opieraj¹ siê przedsiêbiorcy, buduj¹c przewagê konku-
rencyjn¹, jak i czynniki zewnêtrzne, tkwi¹ce w otoczeniu przedsiêbiorstwa, które mo¿na rozpatry-
waæ w skali makro, mikro oraz mezo, czyli na poziomie regionu. Ka¿da organizacja gospodarcza
musi w³a�ciwie postrzegaæ poszczególne elementy swojego otoczenia, aby mog³a w�ród nich
prawid³owo funkcjonowaæ. W praktyce zarz¹dzania wa¿ne jest szczegó³owe okre�lenie istotnych
dla przedsiêbiorstwa czynników i aspektów otoczenia, aby organizacja mog³a efektywnie dzia³aæ.
To otoczenie przedsiêbiorstwa postrzegane jest subiektywnie przez mened¿erów, co wynika g³ów-
nie ze zró¿nicowanych do�wiadczeñ oraz intuicji poszczególnych mened¿erów, ich wiedzy oraz
kompetencji. Determinuje to zachowania konkurencyjne na rynku, zw³aszcza lokalnym.

Do czynników zewnêtrznych wp³ywaj¹cych na zachowania konkurencyjne MSP na rynku
nale¿y przede wszystkim zaliczyæ warunki otoczenia konkurencyjnego i regionalnego. Inten-
sywno�æ zmian mezootoczenia w ostatnich latach wp³ywa na wzrost znaczenia strategicznego
uwarunkowañ regionalnego otoczenia biznesu. Ka¿de przedsiêbiorstwo d¹¿y do osi¹gniêcia
przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, krajowym czy wreszcie na miêdzynarodowym.
Realizacja tego celu poci¹ga za sob¹ konieczno�æ rozwoju przedsiêbiorstwa w wielu p³aszczy-
znach oraz uwzglêdnianie wielu czynników otoczenia maj¹cych wp³yw na funkcjonowanie oraz
rozwój podmiotu gospodarczego (Wach 2004).

Celem tego artyku³u jest ewaluacja regionalnego klimatu dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci tu-
rystycznej w Ma³opolsce, który z kolei determinuje aktywno�æ gospodarcz¹ tego regionu. Artyku³
przedstawia wyniki badañ przeprowadzonych w gminach woj. ma³opolskiego oraz na losowej
próbie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych zlokalizowanych w tym województwie1 .

Za³o¿enia metodyczne

W celu identyfikacji klimatu dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w woj. ma³opolskim
przeprowadzono dog³êbn¹ analizê literatury przedmiotu, w której wiele uwagi po�wiêcono

1 Artyku³ powsta³ na podstawie badañ przeprowadzonych przez autorów tego artyku³u w ramach projek-
tu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (nr projektu 2 H02D 033 25
pt. �Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa na polskim rynku turystycznym�, Uniwersytet Jagielloñski, Kra-
ków 2004�2006, pod kier. prof. dr hab. Ma³gorzaty Bednarczyk).
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zagadnieniom zwi¹zanym z otoczeniem przedsiêbiorstwa. Na jej podstawie sporz¹dzono wstêp-
n¹ listê uwarunkowañ funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych, któr¹
poddano weryfikacji z zastosowaniem metody eksperckiej. Te prace pos³u¿y³y do skonstruowa-
nia dwóch ankiet skierowanych do:
� ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych zlokalizowanych w woj. ma³opolskim, okre-

�lonych zgodnie z klasyfikacj¹ PKD,
� gmin woj. ma³opolskiego.

Ankiety skierowane do przedsiêbiorców zosta³y wys³ane do 340 przedsiêbiorstw turystycz-
nych, co stanowi³o 1% populacji. Otrzymano 74 kompletne ankiety, co pozwoli³o na przeprowa-
dzenie badañ na próbie stanowi¹cej 0,2% ogó³u. Wspó³czynnik zwrotu wyniós³ 22%. Ankietê
skierowan¹ do w³adz terytorialnych wys³ano do wszystkich gmin woj. ma³opolskiego. Otrzyma-
no 82 kompletnie wype³nione ankiety; wska�nik zwrotu wyniós³ 49,1%. Badaniami objêto 45%
gmin woj. ma³opolskiego (82 gminy spo�ród 182 wszystkich gmin województwa). Gminy miejskie
stanowi³y 11%, wiejskie 70%, a miejsko-wiejskie 19% próby badawczej. Ta struktura jest zbli¿ona
do rzeczywistego rozk³adu gmin województwa w ujêciu rodzajowym. £¹cznie przebadano 60%
wszystkich gmin miejskich, 45% gmin wiejskich i 40% gmin miejsko-wiejskich, wiêc uzyskane
wyniki mo¿na uznaæ za reprezentatywne dla ca³ej zbiorowo�ci.

Wyniki badañ empirycznych

Dzia³ania poszczególnych gmin woj. ma³opolskiego na rzecz przedsiêbiorstw turystycznych s¹
ma³o zró¿nicowane ze wzglêdu na charakter gmin (por. ryc. 1). W celu wskazania ró¿nic w ocenie
dzia³añ poszczególnych grup gmin w ujêciu rodzajowym, obliczono �redni¹ arytmetyczn¹ ocen.
U�redniona warto�æ liczbowa mog³a przybieraæ postaæ ze zbioru liczbowego od 1 do 5 (gdzie
1 � zdecydowanie niekorzystnie, 2 � niekorzystnie, 3 � trudno powiedzieæ [przeciêtnie], 4 � korzyst-
nie, 5 � zdecydowanie korzystnie). �rednia ocena dla gmin miejskich wynios³a 4,0, wiejskich � 4,02,
a miejsko-wiejskich � 3,87. Na tej podstawie mo¿na wnosiæ, ¿e najwy¿sz¹ samoocenê deklarowa³y
gminy wiejskie, przy zastrze¿eniu niewielkich odchyleñ (dysproporcji) miêdzy �rednimi dla bada-
nych grup gmin. Najwy¿szy odsetek ocen pozytywnych (88,89% ³¹cznych odpowiedzi �korzyst-
nie� oraz �zdecydowanie korzystnie�) odnotowano w�ród gmin miejskich oraz gmin wiejskich
(85,96%), natomiast najmniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych wyst¹pi³ w�ród gmin miejsko-
-wiejskich (68,75%). Gminy miejsko-wiejskie przewa¿a³y jednak w ocenach zdecydowanie korzyst-
nych, podczas gdy odsetek tych odpowiedzi dla gmin miejskich by³ najni¿szy.

Ocena dzia³añ gmin na rzecz przedsiêbiorstw turystycznych z uwzglêdnieniem siedzib ocenia-
j¹cych firm jest zró¿nicowana (por. ryc. 2). Firmy zlokalizowane w gminie miejskiej Kraków (64,9%
badanej zbiorowo�ci, 48 przedsiêbiorstw) nieco czê�ciej ocenia³y negatywnie dzia³ania gminy
(53,33%) ni¿ przedsiêbiorstwa zlokalizowane w pozosta³ej czê�ci województwa (51,72%). Podob-
nie oceny pozytywne wyst¹pi³y rzadziej w wypadku firm krakowskich (15,55%) ni¿ pozosta³ych
(24,14%). U�redniona ocena w przedziale 0�5 dokonana przez przedsiêbiorstwa turystyczne
zlokalizowane w gminie Kraków wynios³a 2,4, a u�redniona ocena przedsiêbiorstw zlokalizowa-
nych w innych gminach województwa � 2,6.

Wska�nik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego zbudowano, opieraj¹c siê na
4 wska�nikach cz¹stkowych: wsparciu finansowym w regionie, kadrze pracowniczej w regionie,
inicjatywach samorz¹dowych, infrastrukturze regionalnej (por. ryc. 3)2 . Generalnie rzecz ujmuj¹c,
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2 Autorzy skupili siê na wymienionych 4 kluczowych czynnikach regionalnych z punktu widzenia kiero-
wania i rozwoju przedsiêbiorstwa turystycznego.
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Ryc. 1. Samoocena dzia³añ gmin woj. ma³opolskiego na rzecz przedsiêbiorczo�ci turystycznej

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych
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Ryc. 2. Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w opinii przedsiêbiorców z woj. ma³opolskiego

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych

zarówno badane przedsiêbiorstwa (57,75%), jak i przedstawiciele w³adz gminnych (42,39%) oce-
nili pozytywnie czynniki otoczenia regionalnego, a warto�æ wyra¿aj¹ca ocenê negatywn¹ tego
wska�nika by³a zdecydowanie wy¿sza w przypadku przedsiêbiorstw (44,14%) ni¿ decydentów
lokalnych (23,88%). Nale¿y podkre�liæ, ¿e istniej¹ równomiernie rozk³adaj¹ce siê rozbie¿no�ci
w ocenie przedsiêbiorców, podczas gdy ocena dokonana przez w³adze gminne przyjmuje rozk³ad
normalny. To pozwala wnioskowaæ, ¿e nie ma jednoznacznej opinii w�ród przedsiêbiorców o wp³y-
wie czynników otoczenia regionalnego na rozwój ich przedsiêbiorstw. Na przyk³ad: czynniki
zwi¹zane z infrastruktur¹ stanowi¹ zdecydowan¹ barierê dla przedsiêbiorstw transportowych, ale
maj¹ niewielki wp³yw na rozwój przedsiêbiorstw gastronomicznych. Te same czynniki otoczenia
regionalnego mog¹ byæ w zale¿no�ci od rodzaju prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej zarów-
no stymulatorami, jak i barierami rozwoju.
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Przedsiêbiorcom zadano równie¿ pytanie �Jak oceniaj¹ Pañstwo swoj¹ miejscowo�æ jako
miejsce do prowadzenia biznesu?� (por. ryc. 4). Przedsiêbiorcy w znacz¹cej wiêkszo�ci (74,36%)
pozytywnie ocenili swoj¹ miejscowo�æ jako miejsce prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Ta
warto�æ jest zdecydowanie wy¿sza ni¿ wynik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego
(57,75%) czy poszczególnych wska�ników cz¹stkowych.

Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e przedsiêbiorcy � pomimo �wiadomo�ci wystêpowania barier w roz-
woju przedsiêbiorstw turystycznych � nauczyli siê koegzystencji z otoczeniem oraz wykorzy-
stywania stymulatorów tkwi¹cych w otoczeniu regionalnym.
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Ryc. 3. Wska�nik ogólnej oceny czynników otoczenia regionalnego w Ma³opolsce

�ród³o: opracowanie autorów na podstawie badañ empirycznych

Konkluzje

Woj. ma³opolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo rejonów Polski. Przy-
czyni³o siê to do rozwoju turystyki w tym rejonie. Walory turystyczne kwalifikuj¹ Ma³opolskê
jako ca³oroczny region turystyczny. W 2004 r. do Ma³opolski przyjecha³o ponad 9 mln turystów,
a wp³ywy z ich obs³ugi wynios³y szacunkowo oko³o 3,3 mld z³. Region przoduje w wielu wska�-
nikach charakteryzuj¹cych gospodarkê turystyczn¹. Pod wzglêdem wska�nika korzystania z noc-
legów przez turystów zagranicznych region zajmuje jedno z pierwszych miejsc w kraju.

Dynamiczny rozwój przedsiêbiorczo�ci w turystyce w Ma³opolsce nastêpuje dziêki m.in. walorom
kulturalnym, przyrodniczym i historycznym g³ównie Krakowa, Zakopanego, O�wiêcimia, Wieliczki,
Wadowic, ale tak¿e setek innych miejscowo�ci. Liczba turystów odwiedzaj¹cych Kraków liczona jest
w milionach i szybko ro�nie od czasu wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. W³adze regionalne
prowadz¹ intensywn¹ kampaniê reklamuj¹c¹ walory turystyczne i licz¹ na dalszy nap³yw turystów.

Dobre warunki rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej wystêpuj¹ w regionie tatrzañskim,
g³ównie ze wzglêdu na jego specjalizacjê turystyczn¹. W badaniach przeprowadzonych przez
M. Bednarczyk i zespó³ w latach 2003 i 2004 zwrócono uwagê na istotne ró¿nice miêdzy wska�-
nikiem przedsiêbiorczo�ci dla poszczególnych powiatów woj. ma³opolskiego w ramach danej
sekcji PKD: �Dominacja hotelarstwa i transportu w powiecie tatrzañskim wynika z roli, jak¹ on
pe³ni na turystycznej mapie Polski� (Bednarczyk i in. 2004).Wska�nik drobnej przedsiêbiorczo�ci
w regionie tatrzañskim jest od kilku lat jednym z najwy¿szych w województwie. Podobne wnioski
zosta³y potwierdzone przez M. Bednarczyk i zespó³ w 2002 r. w badaniach nad produktami tury-
stycznymi Piwnicznej i Szczawnicy oraz rozwojem przedsiêbiorczo�ci prywatnej (Bednarczyk

Klimat dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej w Ma³opolsce w �wietle badañ empirycznych



50

Ryc. 4. Miejscowo�æ zamieszkania przedsiêbiorcy jako miejsce prowadzenia biznesu w woj. ma³opolskim
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i in. 2002). Mo¿na wnioskowaæ, ¿e w³adze lokalne nie zaspokajaj¹ potrzeb przedsiêbiorców i re-
alizuj¹ opracowan¹ przez siebie strategiê rozwoju przedsiêbiorczo�ci turystycznej bez uprzed-
niej analizy potrzeb MSP. Wyniki badañ potwierdzaj¹ wystêpowanie tzw. luki niedopasowania,
czyli niedopasowanie miêdzy potrzebami ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw a polityk¹ w³adz
lokalnych wspieraj¹c¹ przedsiêbiorczo�æ turystyczn¹ na poziomie regionalnym. �Przed obszara-
mi górskich powiatów nowos¹deckiego, nowotarskiego i tatrzañskiego � jako czê�ci woje-
wództwa ma³opolskiego � staj¹ nowe wyzwania wynikaj¹ce z potrzeby dostosowania siê do
wspó³czesnych trendów �wiatowej gospodarki, uwzglêdnienia w procesach transformacji po-
stulatów Unii Europejskiej i sprostania konkurencji na rynkach� (Bednarczyk i in. 2002).

Badania zmierzaj¹ce do wyja�nienia wp³ywu czynników otoczenia regionalnego na rozwój
przedsiêbiorstw turystycznych s¹ pionierskie zarówno w krajowej, jak i miêdzynarodowej litera-
turze przedmiotu. Na podstawie ich wyników mo¿na stwierdziæ, ¿e te czynniki odgrywaj¹ kluczo-
w¹ rolê w rozwoju regionalnej przedsiêbiorczo�ci turystycznej. Przedstawione wyniki wyznaczaj¹
kierunki dalszych badañ, w szczególno�ci w zakresie regionalnych determinant rozwoju przed-
siêbiorstw turystycznych oraz obszarów budowy ich przewagi konkurencyjnej. Jest bowiem
potrzeba skonstruowania modelu t³umacz¹cego wzrost przedsiêbiorczo�ci turystycznej, który
� oprócz czynników zwi¹zanych z osob¹ za³o¿yciela oraz specyfik¹ firmy turystycznej � uwzglêd-
ni³by równie¿ czynniki zwi¹zane z otoczeniem regionalnym jako determinanty prze¿ycia i sukce-
su nowych firm. W wyniku analizy zebranych materia³ów sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
� w�ród badanych przedsiêbiorców zaobserwowano wysok¹ inercjê, która przejawia siê nisk¹

interakcj¹ przedsiêbiorstw turystycznych z pozosta³ymi podmiotami otoczenia regionalnego.
Niespe³na 20% badanych przedsiêbiorców korzysta z o�rodków wsparcia ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw turystycznych;

� zastanawia niski poziom wiedzy przedsiêbiorców o otoczeniu biznesu, zarówno w aspekcie
przedmiotowym, jak i podmiotowym. By³ to jeden z g³ównych powodów nieskorzystania
z pomocy o�rodków wsparcia ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw turystycznych (50,34%)
i niezrzeszania siê w ramach samorz¹du gospodarczego (24,77%);

� zaobserwowano wyra�ne niedopasowanie inicjatyw samorz¹dowych do potrzeb przedsiê-
biorstw turystycznych, potwierdzone opiniami o polityce gminy w�ród przedsiêbiorców z jed-
nej strony i samoocen¹ dzia³añ gmin � z drugiej. Decydenci lokalni byli bardziej sk³onni do
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pozytywnej samooceny, jednak weryfikacja ich dzia³añ dokonana przez przedsiêbiorców nie
by³a ju¿ taka przychylna;

� wobec dynamiki zmian w otoczeniu (równie¿ regionalnym) oraz aktualnych potrzeb przedsiê-
biorców lokalni decydenci bêd¹ zmuszeni do sta³ego monitoringu oraz aktualizacji swoich
dzia³añ na rzecz wspierania przedsiêbiorstw turystycznych.
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Climate for Tourist Entrepreneurship in Ma³opolska

on the Basis of Empirical Research

The paper elaborates on the influence of regional factors (mezoenvironment) on tourist enter-
prises� development in the region. These factors create so called favorable regional climate for
tourist entrepreneurship development. Analyzing impact of mezzoenvironment factors on to-
urist enterprises development, the authors limit themselves only to small and medium-sized
tourist enterprises considering their dominant character in tourist sector, as well as the key
significance for development of entrepreneurship and region or country competitiveness. The
article presents results of empirical research conducted on a random sample of small and me-
dium-sized tourist enterprises in Ma³opolska Province.
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