
ZAKOŃCZENIE

Od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce jest budowana nowa kultura przed-
siębiorczości prywatnej, zdominowanej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Szczególnym obszarem ich rozwoju jest turystyka, fenomenalne zjawisko XX i XXI
wieku. Według prognoz WTTC do roku 2014 wartość popytu na dobra i usługi tury-
styczne sensu stricto (przemysł turystyczny) w Europie Środkowej i Wschodniej wzro-
śnie do 62 miliardów USD, a sensu largo (gospodarka turystyczna) do 255 miliardów
USD. W światowej turystyce już rok 2005 był rekordowy, jeśli chodzi o rozwój ruchu
turystycznego i objął 808 mln turystów. Światowy przemysł turystyczny zarobił 6 bi-
lionów USD.

Ogólne wnioski z analiz czynników stymulujących wykorzystanie rozwojowych
szans strategicznych turystyki przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
będą obejmowały:

– wzrost i rozwój polskiego rynku turystycznego;
– globalizację sektora turystycznego;
– potencjał przedsiębiorczości Polaków;
– społeczność lokalną, jako kapitał społeczny potencjału turystycznego obszarów.
Bariery rozwojowe mają charakter uniwersalny i są charakterystyczne dla funkcjo-

nowania tych podmiotów w warunkach formalno-prawnych Polski, pomimo że aktyw-
ność biznesowa przedsiębiorstw turystycznych musi przekraczać granice państw i kul-
tur. Globalna dyfuzja konkurencji wpływa na konieczność monitorowania konkuren-
cyjności, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych. Ze
specyfiki zarządzania tymi podmiotami wynika, że na wzrost/spadek ich konkurencyj-
ności mają wpływ uwarunkowania lokalne i regionalne. W badanym województwie
małopolskim, jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów Polski, mikro,
małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się dużą inercją i słabymi powiązaniami
z innymi podmiotami regionu. Około 50% z nich korzysta z ośrodków wsparcia i tylko
25% współpracuje z turystycznym samorządem gospodarczym. W aktywności samo-
rządu regionalnego (gmin) występuje wyraźna luka niedopasowania do potrzeb przed-
siębiorstw turystycznych.

Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest uzależniona także
od systemu zarządzania, w którym zasadniczą rolę odgrywa właściciel/właściciele.
W badaniach potencjału konkurencyjności tych przedsiębiorstw w województwie ma-
łopolskim w latach 2003–2004 oceniano poziom składników w sferze produkcji usług,
zarządzania jakością, marketingu, finansów oraz organizacji i zarządzania. Najwyżej
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oceniono: lojalność pracowników, lokalizację i wizerunek firm, najniżej – współpracę
z instytucjami naukowo-badawczymi. Syntetyczne oceny w przekroju poszczególnych
sfer mieszczą się w granicach ocen średnich. Najwyższą ocenę uzyskała sfera marke-
tingu i produkcji usług, najniższą – zarządzanie jakością. Dźwigniami wzrostu/spadku
konkurencyjności są: zdolność innowacyjna, poziom i zakres wykorzystania zaawan-
sowanej technologii informacyjnej oraz zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach.
W zakresie zdolności innowacyjnej badanych mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw najwyżej została oceniona „możliwość dostosowywania oferty do indywidual-
nych potrzeb klienta”, „znajomość sytuacji na obsługiwanych rynkach” oraz „wiedza
i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za budowę oferty”. Z samooceny bada-
nych przedsiębiorstw turystycznych wynika, że głównymi źródłami innowacji są: wła-
ściciele, klienci oraz w sposób ograniczony – konkurenci i pracownicy. Niepokojący
jest mały udział pracowników w kreowaniu innowacji oraz stosowanie benchmarków
od konkurentów. Kolejną dźwignią wzrostu/spadku konkurencyjności mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim jest zdolność
konkurowania poprzez wykorzystanie zaawansowanej technologii informacyjnej za-
równo we wspomaganiu wewnątrzorganizacyjnym, jak i w kształtowaniu relacji bizne-
sowych z otoczeniem (klientami, partnerami, konkurentami i tak dalej). W najwięk-
szym zakresie technologia informacyjna (TI) jest stosowana w obsłudze klientów. Na
raczej niskim poziomie TI wykorzystuje się w celu poprawy pozycji konkurencyjnej
poprzez współpracę i inne kontakty z partnerami zewnętrznymi, ze względu na niską
gotowość zawierania aliansów i współpracy sieciowej oraz wirtualizacji. Kolejną
dźwignią wzrostu/spadku konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
turystycznych jest zarządzanie wiedzą. Pozytywnym sygnałem efektywności zarządza-
nia wiedzą w badanych przedsiębiorstwach w województwie małopolskim jest ich dość
wysoki poziom „zdolności do uczenia się”. Przedsiębiorcy najniżej ocenili konieczność
informatycznego wspomagania decyzji, informatyzację zarządzania i system szkoleń.

Autorzy opracowania mają świadomość dość jednostronnego, bo ekonomicznego
tła analizy konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.
Przyjęto uniwersalny model konkurencyjności, jako benchmark w monitorowaniu MSP
na polskim rynku turystycznym, jednak wnioski odnośnie do różnych województw
mają ograniczony zakres uogólnień. Zarówno potencjał konkurencyjny, jak i uwarun-
kowania turystyczne i biznesowe są dynamicznie zmienne, dlatego uwarunkowania
konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych powinny być weryfikowane w sposób
ciągły.




