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Turystyka jest prorozwojową dziedziną gospodarki zarówno globalnie, jak i w po-
szczególnych krajach. Jednak precyzyjne dowodzenie skali i zakresu jej znaczenia
w poszczególnych gospodarkach napotyka wiele trudności. Zwłaszcza ekonomiści wpa-
dają w pułapki formalne i metodologiczne przy dociekaniach popytowo-podażowych
dotyczących turystyki. Od wielu lat poszukuje się jednoznacznej definicji turysty oraz
sposobów ilościowej i jakościowej rejestracji turystów w danym kraju. Powszechnie
przyjęto standard definicji turysty dla celów statystycznych przedstawiony przez Mię-
dzynarodową Organizację Turystyki (WTO), co ułatwiło porównywanie i analizę ruchu
turystycznego w skali poszczególnych krajów. Wielkość ruchu turystycznego w po-
szczególnych krajach oraz regionach ma charakter jedynie szacunkowy, ze względu na
między innymi otwartość granic i swobodę przepływu turystów, zwłaszcza w Europie.

Usługi turystyczne są udostępniane i sprzedawane turystom przez przedsiębiorstwa
turystyczne. Ich działalność gospodarcza stanowi o ekonomicznym znaczeniu sektora
turystycznego w danym kraju. Pułapki formalne i metodologiczne są związane z nie-
jednoznacznością i nieostrością definicji przedsiębiorstwa turystycznego oraz ujednoli-
caniem rejestracji i pozyskiwania informacji pierwotnych z przemysłu turystycznego.
Na świecie powstało kilka metodologicznych koncepcji pokonania tych trudności.
W rezultacie na przykład w Polsce przyjęto metodologię światowej Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przemysł turystyczny jest zdominowa-
ny przez małe i średnie przedsiębiorstwa, których znaczenie w gospodarkach odkryto
późno – dopiero lata osiemdziesiąte XX wieku zaowocowały w Europie, jak również
w USA eksplozją zainteresowania tą klasą przedsiębiorstw. Wiedza o małych i śred-
nich przedsiębiorstwach ciągle się rozwija.

Dla właścicieli i kierownictw tych przedsiębiorstw istotny jest menedżerski obszar
wiedzy o źródłach ich konkurencyjności na rynku turystycznym. Ta przesłanka stano-
wiła podstawę badań podjętych przez zespół Katedry Zarządzania w Turystyce Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach grantu nr 2 HO2D 033 25 Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem badań była diagnoza dynamiki
potencjału konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) turystycznych
działających w określonych warunkach lokalnej konkurencji po akcesji do Unii Euro-
pejskiej. W badaniach konkurencyjności MSP turystycznych uwzględniono teorie za-
rządzania, a mianowicie: koncepcję przedsiębiorczości, myślenia strategicznego
i organizacji uczącej się. Wyniki badań posłużyły autorom do przygotowania niniejszej
monografii zatytułowanej Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na pol-
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skim rynku turystycznym. Wyjaśnienia wymaga użycie terminu „polski rynek tury-
styczny”, zamiast określenia administracyjnego, po prostu: „w Polsce”. Z pragmatyki
wynika, że na zachowania konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw w znaczą-
cym stopniu wpływają warunki prowadzenia biznesu, określone przez system formal-
no-prawny i administracyjny Polski. Termin „polski rynek turystyczny” przyjęto ze
względu na orientację podażową badań w zakresie turystyki. Ponadto przyjmuje się za
M. Porterem, że termin „rynek/branża/sektor gospodarczy” oznacza otoczenie konku-
rencyjne przedsiębiorstw, w tym wypadku małych i średnich, prowadzących grę kon-
kurencyjną w zakresie oferowania usług turystycznych, obejmujące terytorium admini-
stracyjne Polski.

Książka składa się z dwóch części. Część I dotyczy problemów związanych z roz-
wojem turystyki, która może być strategiczną szansą dla mikro i małych przedsię-
biorstw. W rozdziale pierwszym przedstawiono tło ekonomicznej funkcji turystyki
w gospodarce oraz wyzwania, przed którymi stoją małe i średnie przedsiębiorstwa
w społeczeństwie informacyjnym. Rozdział drugi obejmuje prezentację ontologii za-
rządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami na współczesnym rynku tury-
stycznym. Ze specyfiki zarządzania tymi przedsiębiorstwami wynika, że ich potencjał
konkurencyjny w znaczącym stopniu jest kształtowany przez uwarunkowania lokalne,
chociaż są one zmuszone do konkurowania na turystycznym rynku globalnym. Zatem
szczegółowy, fotograficzny obraz potencjału konkurencyjnego powinien obejmować
uwarunkowania określonego województwa. Spośród trzech województw o najwyż-
szym poziomie ruchu turystycznego w Polsce wybrano województwo małopolskie.
Część II obejmuje wyniki badań empirycznych na podstawie autorskiego modelu mo-
nitoringu konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych
w województwie (rozdział 1). Model ma charakter uniwersalny, to znaczy można go
zastosować w monitoringu konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w dowol-
nym województwie w Polsce. Analizowane dźwignie konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw w zróżnicowanych uwarunkowaniach turystycznych i bizne-
sowych lokalnego/regionalnego rynku turystycznego będą się różniły zakresem i skalą.

Sektor turystyczny w województwie małopolskim jedynie zarysowano (rozdział
2.1.) i zwrócono uwagę na to, że zewnętrzne dźwignie wzrostu/spadku konkurencyjno-
ści mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są związane z jakością uwarunkowań
regionalnych. Na przykładzie województwa małopolskiego przedstawiono skalę nie-
dopasowania i inercji działań gmin i jednostek samorządu gospodarczego w zakresie
wspomagania przedsiębiorczości w turystyce województwa (rozdział 2.2. i 2.3.).

Na wzrost/spadek konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tury-
stycznych mają wpływ określone czynniki związane z systemami zarządzania, a mia-
nowicie potencjał konkurencyjny i kompetencje w zakresie jego pozyskiwania, kształ-
towania i rozwoju. Fotograficzny obraz potencjału konkurencyjnego mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw turystycznych zawarto w rozdziale 3. Szczególną uwagę
poświecono wewnętrznym dźwigniom wzrostu/spadku konkurencyjności: innowacyj-
ności, zastosowaniu zaawansowanej technologii informacyjnej i zarządzaniu wiedzą.
Określony został poziom luki kompetencyjnej w mikro, małych i średnich przedsię-
biorstwach działających na małopolskim rynku turystycznym.

Książka ma charakter naukowy, ale autorzy mają nadzieję, że będzie wykorzysty-
wana w dydaktyce oraz w praktyce przez aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców
turystycznych.
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Nie powstałaby, gdyby w zespole projektowym nie było mgr inż. Urszuli Haładus,
której autorzy serdecznie dziękują za pokonanie niezliczonych trudów związanych
z pozyskaniem i przygotowaniem większości statystyk dotyczących ruchu turystyczne-
go i sektora turystycznego. Ponadto szczególne podziękowania kierujemy pod jej adre-
sem za czasochłonne i skrupulatne przygotowanie edytorskie książki do druku.




