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01. Wprowadzenie
Przedsiębiorczość jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego, bez względu na
skalę obszaru, który poddajemy analizie. Pojęcie przedsiębiorczości (jak wiele pojęć z zakresu nauk społecznych), chociaż wydaje się intuicyjnie zrozumiałe, wymaga operacjonalizacji dla potrzeb badania.
W niniejszym dokumencie przyjmuje się następującą (szeroką) definicję przedsiębiorczości obejmującą:
• proces, w którym podmioty identyfikują możliwe korzyści na rynku i starają się zrealizować swoje plany,
• zespół charakterystycznych cech człowieka,
• rozwój przedsięwzięć gospodarczych i firm.
Warto podkreślić, że analizując przedsiębiorczość i ludzi przedsiębiorczych należy zwrócić uwagę na tych,
którzy już prowadzą przedsiębiorstwa oraz na potencjalnych przedsiębiorców.
Współcześnie, wielu autorów w literaturze przedmiotu [m.in. Gancarczyk 2010, Global Entrepreneurship
Monitor 2010] wskazuje na szereg tzw. „zawodności rynku”, które uniemożliwiają w praktyce realizacji
w pełni idei Laissez faire et laissez passer (nie wystarczy tylko dać „wolną rękę” przedsiębiorcom). Powoduje to całą gamę przedsięwzięć opracowywanych przez sferę publiczną, mających na celu wspieranie
aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców.
W wymiarze samorządu lokalnego (a raczej władz tego samorządu), przyjęto pogląd, że „zaspokajanie
potrzeb lokalnej wspólnoty”, które jest podstawowym zadaniem samorządu, najlepiej osiągać wspierając działania przedsiębiorców działających (lub mogących działać) na danym obszarze. Dobrze działające
przedsiębiorstwa, tworzące bogactwo obszaru, są podstawą dobrobytu całej lokalnej społeczności.
Sformułowanie „wsparcie przedsiębiorców” oczywiście nie może oznaczać zniekształcenia (zwyrodnienia) mechanizmów rynkowych (celem jest ułatwić a nie zaburzać realizację postaw przedsiębiorczych).
Wpisując się we współczesną wizję relacji państwo – podmioty gospodarcze, władze Miasta Nowego
Sącza podjęły prace nad Lokalnym Programem Rozwoju Przedsiębiorczości (LPRP), którego celem będzie
zaplanowanie usystematyzowanych działań podejmowanych przez władze Miasta ułatwiających i zachęcających do prowadzenia i otwierania przedsiębiorstw w Nowym Sączu. Warunkiem powodzenia działań
zaplanowanych w Lokalnym Programie Rozwoju Przedsiębiorczości będzie z pewnością programowe i
długookresowe podejście do LPRP (plan– realizacja – ocena – modyfikacja planu i działań – ocena – itd.).
Potrzeba utworzenia LPRP wydaje się nierozerwalnie związana z wizją Miasta, przedstawioną w Strategii:
„Nowy Sącz: brama do Beskidu Sądeckiego, europejskie miasto wiedzy, samorządności i wszechstronnego, rozwoju, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na przedsiębiorczości, miasto przyjazne
i nowoczesne, zapewniające wysoki poziom i jakość życia, bezpieczeństwo i wsparcie mieszkańcom i ich
rodzinom, czerpiące z dziedzictwa kulturowego.” Wspieranie przedsiębiorczości jest bezpośrednio zawarte w celu szczegółowym I-1 (obszar gospodarka), „Tworzenie mechanizmów wsparcia i warunków
do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji tworzących nowe miejsca pracy”. Występują
także silne konotacje LPRP z innymi celami w obszarze strategicznym „gospodarka” oraz „rozwój
instytucjonalny”.
Prace nad LPRP obejmują następujące etapy: diagnoza potencjału - analiza danych, realizacja badań
bezpośrednich, powołanie grupy roboczej ds. opracowania programu, opracowanie założeń programu,
wstępne konsultacje programu, opracowanie programu operacyjnego, prezentacja programu.
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Celem niniejszego opracowania jest próba oceny stopnia rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu
(na Sądecczyźnie) oraz identyfikacja możliwości rozwoju w tym obszarze. Badania przeprowadzono na
potrzeby opracowywanego Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.
Zasadnicza cześć raportu składa się z czterech rozdziałów, w których zaprezentowano wyniki badań pośrednich i bezpośrednich. Opracowanie otwiera prezentacja metodyki przeprowadzonych badań.
Wyniki badań desk research (badania pośrednie) zawarto w rozdziale „Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia”. W tej części raportu scharakteryzowano strukturę wielkości podmiotów
gospodarki narodowej - Nowy Sącz na tle powiatu, województwa małopolskiego i Polski w 2010. Ponadto zaprezentowano wnioski wielu badań dotyczących przedsiębiorczości w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej (m.in. klimat biznesowy w Polsce i Europie, potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw, poziom obsługi przedsiębiorców w Małopolsce, poziom obsługi inwestorów w Małopolsce,
identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw, czynniki rozwoju przedsiębiorczości
w województwie małopolskim, potrzeby i opinie przedsiębiorców oraz pracodawców współpracujących z
Sądeckim Urzędem Pracy).
W kolejnych rozdziałach zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich charakteryzujących opinie i postawy uczniów nowosądeckich szkół ponad gimnazjalnych oraz studentów sądeckich uczelni wobec
przedsiębiorczości.
Ważną częścią opracowania są wnioski z eksperckich badań bezpośrednich (badań jakościowych), przeprowadzonych m.in. z przedsiębiorcami, przedstawicielami stowarzyszeń branżowych z Sądecczyzny
oraz przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych.
Raport kończy podsumowanie, w którym zawarto wnioski z całego projektu badawczego.

Autorzy opracowania pragną wyrazić podziękowania osobom i organizacjom, bez pomocy których przeprowadzenie badań nie byłoby możliwe. Szczególne wyrazy podziękowania należą się pracownikom Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta, dyrektorom szkół, w których przeprowadzono badania, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University oraz wszystkim
respondentom (ekspertom, przedsiębiorcom, studentom i uczniom).
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02. Metodyka badań
Projekt obejmował zarówno badania bezpośrednie jak i pośrednie.
01. Cele badań
Celem głównym projektu badawczego była próba oceny rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu (na
Sądecczyźnie) oraz identyfikacja możliwości rozwoju w tym obszarze. Celem badań pośrednich była
m.in. analiza klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, identyfikacja potencjału rozwojowego małopolskich
przedsiębiorstw, analiza poziomu obsługi przedsiębiorców w Małopolsce, a także rozpoznanie czynników
rozwoju przedsiębiorczości.
Celem przeprowadzanych badań bezpośrednich była odpowiedź m.in. na następujące pytania:
 Z jakich źródeł czerpią informacje młodzi Sądeczanie nt procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej? Jak oceniają ich dostępność?
 Co mogłoby zachęcić młodych Sądeczan do zakładania własnej działalności gospodarczej?
 Jakie są plany młodych Sądeczan w zakresie zakładania własnych przedsiębiorstw?
 Co stanowi największą przeszkodę dla młodych Sądeczan w zakładaniu własnej działalności
gospodarczej?
 Jaka jest znajomość przedsięwzięć/ projektów podejmowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości?
 Jakie są kluczowe obszary w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu, które powinny
być przedmiotem działań?
 Jakie są oczekiwania i propozycje przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu?
 Z jakimi utrudnieniami spotykają się na co dzień sądeccy przedsiębiorcy?
 Jakie są zdaniem przedsiębiorców zalety prowadzenia działalności gospodarczej w Nowym Sączu/ na Sądecczyźnie?
 Jakie są zdaniem przedsiębiorców potencjalne obszary do rozwoju własnej działalności gospodarczej w Nowym Sączu/ na Sądecczyźnie?
 Jaki jest klimat do rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu?
 Jakie są mocne strony Nowego Sącza/ Sądecczyzny w zakresie rozwoju przedsiębiorczości?
 Jakie są możliwości/ szanse na rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu?
 Jakie są słabe strony Nowego Sącza/ Sądecczyzny w zakresie rozwoju przedsiębiorczości?
 Jakie są bariery/ zagrożenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu?
 Jak są oceniane dotychczasowe działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Nowym
Sączu?
 Jakie działania należy podjąć w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu?
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02. Zakresy badania bezpośredniego
02.1 Zakres przedmiotowy:
Wiedza, opinie, postawy i zachowania badanych podmiotów w zakresie przedsiębiorczości.
02.2 Zakres podmiotowy:
Badaniami bezpośrednimi objęci zostali:
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 studenci sądeckich uczelni,
 sądeccy przedsiębiorcy,
 przedstawiciele środowisk biznesowych.
02.3 Zakres przestrzenny:
Badania przeprowadzone zostały w większości na terenie miasta Nowego Sącza.
02.4 Zakres czasowy:
Badania (pośrednie i bezpośrednie) zostały realizowane od kwietnia do września 2011 r.

03. Metodyka badań
03.1 Badania pośrednie:
Badania źródeł wtórnych pokazują, że obszar przedsiębiorczości poddawany jest wszechstronnej analizie. Największym mankamentem analiz krajowych jest najczęściej brak programu stałych badań, z jednolitą metodyką opracowania. . Należy podkreślić, że ze względu na zakres
geograficzny i czasowy niniejszego badania pominięto opracowania powstające w Uczelniach
(publikowane w czasopismach naukowych) zlokalizowanych poza Nowym Sączem.
W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane, potencjalne źródła analiz przedsiębiorczości oraz
wyniki przeprowadzonej selekcji dokumentów.
Tabela 1. Przykładowe wtórne źródła informacji poświęconych tematyce przedsiębiorczości
Skala badania
Źródło/Instytucja zlecająca badania
Wyselekcjonowane analizy
Global Enterpreneurship Monitor*
(www.gemconsortium.org )
Międzynarodowa Stowarzyszenia Europejskich Izb PrzemysłoGEM 2010 Global Report
wo Handlowych Eurochambres
(www.eurochambres.eu )
Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl )
Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl
)
Klimat biznesowy w Polsce i w
Kraj
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Europie na 2011
(www.parp.gov.pl )
Krajowa Izba Gospodarcza www.kig.pl
Małopolskie Obserwatoria Polityki Regional• Potencjał rozwojowy małopolnej (www.obserwatoria.malopolska.pl )
skich przedsiębiorstw
Wojewódzki Urząd Statystyczny, w tym Ma• Poziom obsługi przedsiębiorłopolski Ośrodek Badań Regionalnych
ców w Małopolsce
Małopolska
(www.stat.gov.pl/krak )
• Poziom obsługi inwestorów w
Wojewódzki Urząd Pracy (http://www.wupMałopolsce
krakow.pl/ )
• Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przed-
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siębiorstw
• Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim

Sądecczyzna

Sądecki Urząd Pracy (www.pup.nowysacz.pl )
Sądecka Izba Gospodarcza
(http://www.sig.org.pl )
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (www.pwsz-ns.edu.pl Wyższa
Szkoła Biznesu – National-Louis University
(www.wsb-nlu.edu.pl )

Badanie potrzeb i opinii przedsiębiorców oraz pracodawców
współpracujących z Sądeckim
Urzędem Pracy

*Polska będzie uwzględniana w badaniach od 2011.

Źródło: opracowanie własne na podstawie źródeł informacji zaprezentowanych w tabeli
03.2

Metodyka badań bezpośrednich:

Badanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Metoda
ankieta
Technika
ankieta audytoryjna
Narzędzie badawcze
kwestionariusz ankiety
Wielkość próby
2261
Sposób doboru próby
badania wyczerpujące (założenie przed badaniami)
Miejsce prowadzenia badania
w szkołach podczas zajęć

Metoda
Technika
Narzędzie badawcze
Wielkość próby
Sposób doboru próby
Miejsce prowadzenia badania

Badanie wśród studentów
ankieta
ankieta audytoryjna
kwestionariusz ankiety
1086
badania wyczerpujące (założenie przed badaniami)
w szkołach podczas zajęć

Badanie wśród przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk biznesowych
Metoda
wywiad
Technika
indywidualny wywiad pogłębiony
Narzędzie badawcze
scenariusz IDI
Wielkość próby
15
Sposób doboru próby
celowy (podmioty reprezentujące różne branże)
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03. Desk research

Klimat
dla rozwoju
przedsiębiorczości
– wybrane zagadnienia
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Podmioty gospodarcze na Sądecczyźnie na tle Małopolski i kraju
Ze względu na dosyć obszerne charakterystyki pozycji Sądecczyzny (powiatu ziemskiego i miasta
Nowy Sącz) w obszarze przedsiębiorczości pojawiające się między innymi przy okazji konstruowania
Strategii Rozwoju 2020 oraz w opracowaniach SUP-u, zdecydowano o przedstawieniu najważniejszych danych o podmiotach gospodarczych. Zwrócono szczególną uwagę na intensywność prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej strukturę wielkościową i sektorową (według sekcji PKD
2007). Podstawowym źródłem wykorzystanym w tej części są dane zawarte w Banku Danych Lokalnych GUS. Na Sądecczyźnie działało w 2010 22 718 podmiotów gospodarczych, z czego 97% stanowiły podmioty prywatne. Struktura wielkościowa jest zbliżona do struktury w Małopolsce i całym kraju
(widać nieznacznie większe znaczenie małych przedsiębiorstw).

Wykres 1. Struktura wielkości podmiotów gospodarki narodowej. Nowy Sącz na tle powiatu, województwa małopolskiego i Polski w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS

Na wykresie 2 zaprezentowano rozkład podmiotów gospodarki według sekcji Polskiej Klasyfikacji
Działalności 2007. Przewodnik wyjaśniający nazwy poszczególnych sekcji znajduje się w tabeli 2. Dosyć wyraźnie widać podobną strukturę według sekcji pomiędzy Polską i Małopolską. Sądecczyznę
wyraźnie wyróżnia udział sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) oraz F (Budownictwo).
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Tabela 2. Układ sekcji według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007
Sekcja
Sekcja A
Sekcja B
Sekcja C
Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J
Sekcja K
Sekcja L
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O
Sekcja P
Sekcja Q
Sekcja R
Sekcja S
Sekcja T
Sekcja U

Nazwa
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
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
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE
ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
EDUKACJA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA
DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Źródło: GUS.

Szczegółową analizę struktury rodzaju prowadzonej działalności można przeprowadzić za pomocą
współczynnika lokalizacji (LQ), obliczonego według formuły:

LQ =
gdzie:
V – wybrana zmienna (tu: liczba podmiotów)
i – sektor (tu: sekcja) gospodarki
r- badany obszar (np. Sądecczyzna)
n – obszar referencyjny (tu: Polska)

Vir / Vi n Vir / Vr
=
Vr / Vn Vin / Vn
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Wykres 2. Struktura wielkości podmiotów gospodarki narodowej. Nowy Sącz na tle powiatu, województwa małopolskiego i Polski w 2010 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Zazwyczaj używa się zmiennych charakteryzujących zatrudnienie oraz produkcję. Jednakże w jednostkach o niewielkim zasięgu terytorialnym (np. NTS 4 i 5) dosyć trudno pozyskać takie dane ze
względu na tajemnicę statystyczną. W badaniu posłużono się liczbą podmiotów, wyniki należy więc
traktować z powściągliwością, chociaż niewątpliwie wiarygodność wyników badania podnosi podobna struktura wielkości podmiotów gospodarczych na Sądecczyźnie i w Polsce.
Przyjmując dla wartość krytyczną dla współczynnika 1,5, potwierdzają się wcześniejsze wnioski. Charakterystyczna dla Sądecczyzny jest duża liczba podmiotów w sekcji A i F1. Nieco więcej niż przeciętnie przedsiębiorstw znajdujemy w sekcjach P (Edukacja) oraz R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).
Tabela 3. Współczynnik lokalizacji według sekcji PKD 2007 dla 2010 roku
Sekcje PKD
Sekcja A
Sekcja B
Sekcja C
Sekcja D
Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J
Sekcja K
Sekcja L
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O
Sekcja P
Sekcja Q
Sekcja R
Sekcja S
Sekcja T
Sekcja U

Małopolska
0,89
0,80
1,09
0,53
0,98
1,12
0,97
1,02
1,23
1,01
0,92
0,69
1,00
1,02
0,92
1,05
1,00
1,11
0,96
0,41
0,60

Powiat nowosądecki
2,59
0,68
0,84
1,31
1,51
2,12
0,78
0,87
1,40
0,52
0,65
0,31
0,50
0,74
1,50
1,24
0,90
1,21
0,97
0,00
0,00

Powiat m. Nowy Sącz
0,47
0,36
0,88
0,37
0,61
0,87
0,98
0,98
0,87
0,98
1,31
0,70
1,31
0,94
0,42
1,20
1,26
1,23
1,25
0,00
0,00

Sądecczyzna
1,72
0,55
0,86
0,92
1,14
1,60
0,86
0,92
1,18
0,71
0,92
0,47
0,83
0,83
1,05
1,22
1,05
1,22
1,08
0,00
0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
GEM 2010 Global Report
Globalny monitor przedsiębiorczości (Global Enterpreneurship Monitor) jest programem badawczym,
którego celem jest analiza przedsiębiorczości. W 2010r. przeprowadzono już 12 badanie, które objęło 59
gospodarek (ok. 52% populacji świata, 84% światowego PKB). Metoda badawcza opiera się na ankiecie,
za pomocą której zespoły w każdym kraju (minimum 2000 ankietowanych) badają postawy przedsiębiorcze, cechy charakteryzujące przedsiębiorców oraz działania przez nich podejmowane. Wyniki są rozpatrywane przez pryzmat głównego źródła przewagi konkurencyjnej gospodarki kraju (zgodnie ze znanym
podziałem zaproponowanym przez M.E. Portera: zasoby, efektywność, innowacyjność).
Ważniejsze wnioski z raportu:
1. W krajach zakwalifikowanych do pierwszej grupy (gospodarki bazujące na zasobach) najczęstszą
przyczyną rozpoczynania własnej działalności jest konieczność ekonomiczna (brak alternatyw do zarobkowania). Gospodarki te cechuje duża grupa drobnych przedsiębiorców. Wraz z rozwojem gospodarki coraz mniej osób decyduje się na własną działalność (preferują zatrudnienie na etacie).
1

Warto podkreślić, że współczynnik lokalizacji wskazuje na swoistego rodzaju specjalizację regionu w danym obszarze. Nie oznacza to jednak przewagi konkurencyjnej.
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2. Dla rozwoju gospodarczego, jakość przedsiębiorczości liczy się bardziej niż sama liczba
przedsiębiorców.
3. Chociaż przedsiębiorczość (postrzeganie, postawy, itd.) we wszystkich krajach ma pewne unikatowe
cechy, to jednak można wyróżnić pewne wspólne właściwości dla grup o podobnym poziomie dochodu. W społeczeństwach wysokorozwiniętych przedsiębiorcy są postrzegani jako osoby o wysokim statusie, jednakże niewielu chce zostać jednym z nich. W krajach bazujących na efektywności (większość
krajów Europy Środkowej) nie przypisuje się przedsiębiorcom specjalnego prestiżu, jednakże uważa
się prowadzenie własnej działalności za dobry wybór życiowy.
4. Zmierzch niektórych przedsiębiorstw jest naturalnym procesem, dzięki której dokonywać może się
rozwój. Oczywiście pod warunkiem, że tworzone są nowe firmy, wnoszące nowe wartości i pomysły.
Polityka państwa powinna dbać o stabilne i przyjazne warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw (głównie prawne).
5. Działania podejmowanie w celu promowania przedsiębiorczości powinny brać pod uwagę fazę rozwoju gospodarki. W gospodarkach podobnych do Polski, powinno się zwracać główną uwagę na infrastrukturę komunikacyjną, stabilność ekonomiczną, dostępność do rynków finansowych, kwalifikowanych kadr oraz umiejętność wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. W gospodarkach
opartych na innowacjach, znaczenia nabiera sektor badań i rozwoju i co ważne, umiejętna komercjalizacja badań.
6. Niedocenianym czynnikiem kreującym przedsiębiorczość jest kształcenie postaw przedsiębiorczych
oraz promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców. W procesie tym powinno brać udział całe społeczeństwo (sektor edukacyjny, doradcy, urzędnicy, przedsiębiorcy, konsumenci, media itd.).
Klimat biznesowy w Polsce i w Europie na 2011
Badanie prowadzone z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo Handlowych Eurochambers. W 2010 (badania na przełomie września i października) roku udział wzięły 24 kraje członkowskie UE (UE–27 bez Finlandii, Irlandii i Litwy) oraz Chorwacja i Turcja a odpowiedzi udzieliło ponad 70
000 przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom zadaje się 12 pytań według jednolitego kwestionariusza. Przedsiębiorcy pytani są o aktualne wyniki swoich firm oraz oczekiwane wyniki w perspektywie kolejnego roku
– dotyczące obrotów, sprzedaży krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a także warunków prowadzenia biznesu. Proszeni są o wskazanie jednej z trzech odpowiedzi na każde pytanie: -”wzrost/poprawa
w stosunku do minionego roku”, -„bez zmian w stosunku do minionego roku” lub -„spadek/pogorszenie
w stosunku do minionego roku”.
Ważniejsze wnioski z raportu:
1. Kryzys nie wywołuje w Polsce tak silnych skutków jak w wielu innych krajach. Polska wyraźnie ma już
za sobą okres spowolnienia, ale niepewność wśród przedsiębiorców co do rozwoju sytuacji w gospodarce dominuje.
2. Polscy przedsiębiorcy są w Europie w czołówce tych, którzy spodziewają się wzrostu obrotów i sprzedaży krajowej oraz chcą więcej inwestować w 2011 roku.
3. Polska jest jednym z trzech państw, w których spadek zaufania biznesowego jest największy w porównaniu z oczekiwaniami sprzed roku.
4. Dwa poniższe wykresy pokazują, że polscy przedsiębiorcy są dosyć optymistyczni w ocenie przyszłości. Rzeczywiste wyniki okazują się na ogół słabsze od przewidywań.
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Wykres 3. Wyniki badań dla lat 2004-2010. Zestawienie zbiorcze wyników dla danego roku

Źródło: Raport, s. 4.
Wykres 4. Wyniki badań dla lat 2004-2010. Zestawienie zbiorcze oczekiwań na następny rok

Źródło: Raport, s. 4.
Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw
Badanie „Potencjał rozwojowy małopolskich przedsiębiorstw”, zlecone zostało przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
przeprowadzone zostało metodą sondażu telefonicznego CATI, na reprezentatywnej próbie małopolskich przedsiębiorstw w okresie od listopada do grudnia 2009 roku.
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Wybrane wnioski z raportu:
1. 45% przedsiębiorstw, które w latach 2009-2013 zamierzały przeprowadzić inwestycje, została zmuszona do ograniczenia planów inwestycyjnych lub całkowitej z nich rezygnacji wskutek kryzysu. Kryzys
(z perspektywy planowanych inwestycji) najmocniej dotknął sektor budownictwa i przemysłu.
W mniejszym stopniu dekoniunkturę odczuły firmy usługowe i to one w latach 2009-2013 najczęściej
zamierzają inwestować.
2. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na inwestowanie, zamierzają położyć większy nacisk na wydatki pozwalające na uatrakcyjnienie i rozszerzenie ich oferty rynkowej (np. w postaci uzyskania licencji, norm jakościowych, praw autorskich oraz badań własnych) oraz zdobycie nowych rynków zbytu. Zmniejszy się odsetek firm, które planują zainwestować nadwyżkę kapitału w inwestycje finansowe oraz w inwestycje rzeczowe lokacyjne. Duża część (48,4%) firm, zamierzających inwestować w latach 2009-2013, planuje rozbudowę bądź nabycie innych przedsiębiorstw.
3. Małopolskie przedsiębiorstwa planują przeprowadzenie średnio mniejszej liczby inwestycji, ale te
firmy, które zdecydowane są na inwestowanie w latach 2009-2013, zamierzają przeznaczyć na ten cel
większe środki niż w latach ubiegłych (2005- 2009). Planowane inwestycje mają także charakter długoterminowy.
4. Podstawowym źródłem finansowania planowanych na lata 2009-2013 inwestycji, tak samo jak miało
to miejsce w latach 2005-2008, pozostaną środki własne. Ponadto małopolskie przedsiębiorstwa w
większym stopniu niż do tej pory zamierzają korzystać z kilku źródeł finansowania wydatków na inwestycje. W kontekście planowanych inwestycji większe znaczenie w zaistniałej sytuacji gospodarczej
nabierają fundusze unijne oraz środki publiczne (mimo, że są uważane za trudne do pozyskania, m.in.
ze względu na skomplikowanie procedur oraz wysokie wymagania stawiane beneficjentom
5. Większość firm (86%) realizujących w latach 2005-2008 inwestycje spotkała się z różnego rodzaju
trudnościami związanymi z ich realizacją. Za główne bariery utrudniające inwestowanie przedstawiciele małopolskich firm uznali utrudnienia biurokratyczne (np. konieczność uzyskania wielu pozwoleń) oraz długotrwałość procedur biurokratycznych. Firmy wskazywały je znacznie częściej niż brak
kapitału czy czynniki ekonomiczne, takie jak niedostateczny popyt czy nadmierna konkurencja na
rynku.
6. Obserwuje się duże zróżnicowanie wśród przedsiębiorstw (w podziale według wielkości), zarówno ze
względu na częstotliwość podejmowanych i planowanych inwestycji, jak i ich celów oraz rodzaju.
Firmy średnie i duże znacznie częściej podejmowały inwestycje w latach 2005-2008 i planują dalsze
na lata 2009-2013. Mają one także w większym stopniu charakter rozwojowy, tzn. są nastawione na
pozyskanie licencji, modernizacje sprzętu, szkolenie pracowników, promocje i reklamę, itp. Mikroprzedsiębiorstwa rzadziej inwestowały w latach 2005-2008 i rzadziej planują inwestycje na przyszłość
(lata 2009-2013). Celem inwestycji mikroprzedsiębiorstw jest raczej utrzymanie się na rynku niż
rozwój.
Poziom obsługi przedsiębiorców w Małopolsce
Badanie zostało przeprowadzone 25 sierpnia 2009 na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego —
Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego. Przeprowadzono 102 audyty telefoniczne
wspomagane komputerowo (CATI) w wylosowanych gminach województwa. Kwestionariusz scenariusza
audytu przygotowany został przy wykorzystani 8 wywiadów pilotażowych. Badania przeprowadziła Pracownia Badań Telefonicznych firmy CEM w Krakowie.
Wybrane wnioski z raportu:
1. Przeprowadzone badania wskazują na wysoki poziom obsługi przyszłych przedsiębiorców w urzędach
miejskich i gminnych w zakresie usług, które stanowią meritum ich kompetencji. Warto zaznaczyć, że
ocena jest wysoka pomimo braku procedur szczegółowo przedstawiających obsługę przedsiębiorcy,
co powoduje, że zakres i sposób udzielania informacji w każdym urzędzie rożni się od siebie.
2. Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez audytowanych urzędników jest nieuzasadnione
zakładanie, że rozmówca posiada znacznie większy poziom wiedzy niż może to mieć miejsce w rzeczywistości. Powoduje to, że znaczna część informacji, np. na temat konieczności udania się do Urzę-
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du Skarbowego czy ZUS-u, nie zostaje w wielu przypadkach przekazana zainteresowanemu w sposób
spontaniczny. Ponadto urzędnicy mają tendencję postrzegania procedury zakładania działalności,
a w konsekwencji przekazywania wiedzy na jej temat, wyłącznie w zakresie czynności realizowanych
w samym urzędzie, stąd najczęstszą reakcją na pytanie o działania które należy podjąć, aby zarejestrować działalność gospodarczą jest jedynie informacja o konieczności wypełnienia wniosku w urzędzie ze wskazaniem, że to działanie kończy całą procedurę. Najczęściej dopiero dalsze pytania umożliwiają zainteresowanemu odtworzenie kolejnych kroków procedury.
3. Badanie przełamuje pewne stereotypy na temat relacji urzędnik-petent, które nadal pokutują w społeczeństwie. Zwraca uwagę, że element obsługi, który najlepiej oceniony został przez audytorów to
uprzejmość (średnia 8,8 na skali 0-10). Również wysoko oceniono komunikatywność i zaangażowanie.
Z większości kontaktów przebijała cierpliwość w tłumaczeniu kolejnych kwestii podejmowanych przez
audytora i autentyczna chęć pomocy. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w połowie urzędów spontanicznie zaoferowano pomoc w wypełnieniu wniosków i wyszukaniu kodów PKD (tylko w 3 urzędach
odpowiadając na prośbę audytora odmówiono pomocy w wyszukaniu kodów). Co więcej aż w połowie urzędów audytowani poproszeni o poradę w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania nie odmówili pomocy, choć formalnie wykracza to poza zakres ich kompetencji.
4. Audytowani urzędnicy dysponują niestety niewielką wiedzą na temat możliwość pozyskania śródków
pomocowych. Najczęstszą reakcją na pytanie dotyczące tych środków jest wskazanie, że kwestia ta
leży poza kompetencjami urzędu. Pomoc urzędników w tym zakresie najczęściej ogranicza się do
wymienienia nazwy instytucji, w której można szukać informacji, rzadziej do podania konkretnych
danych kontaktowych (adresu/ telefonu/ strony internetowej).
5. Nie zaobserwowano większych różnic w obsłudze potencjalnych przedsiębiorców pomiędzy urzędami
gminnymi i miejskimi, jednakże należy wskazać na dwa elementy, które jednak takie różnice ujawniają. Pierwszy z nich to skłonność do udzielania porad – w urzędach gminnych jest ona wyraźnie większa niż w miejskich. Drugi to wiedza na temat możliwości pozyskania środków pomocowych już
w trakcie prowadzenia działalności – w tym wypadku istotnie większa w urzędach miejskich.
Poziom obsługi inwestorów w Małopolsce
Badanie przygotowano na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego — Departamentu Gospodarki i
Społeczeństwa Informacyjnego na podstawie 20 audytów zrealizowanych we wskazanych przez Zleceniodawcę urzędach miejskich i gminnych województwa małopolskiego zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Badania przeprowadzono w dniach 14.08.2009 —
04.09.2009 techniką tajemniczego klienta (Mystery Client) na podstawie scenariusza audytu.
Wybrane wnioski z raportu:
1. Zaobserwowano brak procedur związanych z obsługą inwestorów w gminach. Część gmin wypracowała własne standardy, większość jednak działa w sposób nieco chaotyczny. Audyty ujawniają niedociągnięcia na wszystkich właściwie etapach zrealizowanego procesu. Należy niewątpliwie zacząć od
poprawy jakości komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, szczególnie w przypadku inicjujących
kontakty, gdy zapytania kierowane są na ogólny adres urzędu. Dobrze oceniono natomiast już późniejsze kontakty telefoniczne z przedstawicielami gmin, uprzejmość, elastyczność w zakresie terminu
i zaangażowanie.
2. Brak standardów w sposobie prezentowania gminy – szczególnie w przypadku osób, które nie posiadają naturalnych predyspozycji erudycyjnych, prowadzenie słownej prezentacji bez przygotowanego
wcześniej planu sprawia nienajlepsze wrażenie i wiele zalet gminy, o których można by poinformować inwestora, niestety nie zostaje ujawnionych. Problemem związanym z prezentacją jest częsty
brak przygotowanych materiałów promocyjnych o gminie i jej zaletach.
3. Kolejne bolączki to bardzo często brak wizytówek i w kilku przypadkach niewygodne miejsce spotkania. Listę głównych problemów zamyka niestety brak słowności – w kilku urzędach obiecane podczas
spotkania materiały nie zostały dosłane. Wiąże się z tym także problem formatki, którą wypełniło w
języku angielskim zaledwie kilka audytowanych gmin.
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4. Zamieszczenie obszernej oferty inwestycyjnej na stronie internetowej gminy wydaje się być koniecznym etapem procesu pozyskiwania inwestora. Oferta ta powinna być łatwo dostępna (najlepiej poprzez zakładkę na stronie głównej). Poza informacjami dotyczącymi terenów przeznaczonych pod inwestycje dobre wrażenie robi zamieszczenie w ofercie dla inwestorów również informacji o samej
gminie oraz o proponowanych przez nią ulgach i zachętach dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Elementem niezbędnym oferty są dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej w gminie za
obsługę inwestorów, czego znaczna część gmin wydaje się nie być świadoma. Konieczne jest rozpropagowanie wiedzy o ważnej roli, jaką odgrywa promocja gminnej oferty inwestycyjnej w Internecie,
szczególnie wśród gmin o profilu turystycznym (większość gmin o tym profilu nie zamieściła w Internecie informacji o terenach przeznaczonych pod inwestycje).
5. Wydaje się, iż w części gmin komunikacja drogą e-mailową nie jest zbyt popularną formą kontaktu –
wiele e-maili nadesłanych przez gminy nie spełniało kryteriów profesjonalizmu (np. brak odesłania
potwierdzenia otrzymania zapytania mailowego, brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie, brak
odpowiedzi w ogóle, nawet po mailu przypominającym, brak nazwiska osoby przysyłającej odpowiedź, brak numeru telefonu osoby przysyłającej odpowiedź, nieobecność osoby do której przekierowano wiadomość mailową, nikt nie sprawdza skrzynki odbiorczej, brak reakcji innych pracowników
pod nieobecność osoby do której skierowano korespondencję, wydłużony obieg informacji
w urzędzie).
6. W przypadku kontaktów telefonicznych pojawiły się pojedynczo następujące utrudnienia: trudność w
ustaleniu osoby, z którą należy rozmawiać w przypadku braku odpowiedzi e-mailowej, przesuwanie
terminu odpowiedzi z powodu nadmiaru obowiązków („brak czasu”), przekierowanie konieczności
rozmowy na temat spotkania do burmistrza/wójta bez oferowania pomocy w jego aranżacji, przekierowanie konieczności rozmowy do przełożonego, przesuwanie terminu spotkania ze względu na sezon urlopowy i brak możliwości spotkania z innymi osobami, przywiązywanie zbyt małej wagi potencjalnej inwestycji w gminie i kategoryzowanie zapytania inwestycyjnego jako zapytania wyłącznie
o zakup gruntów.
7. W co najmniej trzech sytuacjach (w jednym ostatecznie nie przeprowadzono audytu) sposób komunikowania się urzędników realizujących wstępne kontakty (nie mówimy tutaj o reprezentantach
władz) nasuwał przypuszczenie, że jego celem jest zniechęcenie potencjalnego inwestora do odwiedzin gmin i wszelkich działań na jej terenie.
8. Przeprowadzony audyt wykazał, że znacząco lepiej do obsługi potencjalnych inwestorów przygotowane są gminy dysponujące strefą ekonomiczną. Gminy te zwykle szybciej reagowały na kontakt mailowy, a forma tych kontaktów była bardziej profesjonalna. Również strony internetowe takich gmin
zawierają więcej informacji przydatnych potencjalnym inwestorom i wydają się być im bardziej przyjazne. Gminy te zostały także wyżej ocenione w zakresie jakości kontaktu telefonicznego, lepiej poradziły sobie z przygotowaniem wymaganych przez inwestora informacji w postaci formatki, częściej
w terminie dosyłały obiecane audytorom dodatkowe informacje.
9. Elementy kontaktów, które wywarły pozytywne wrażenie i odczytane zostały jako elementy zachęcające do inwestycji w gminie.
a. Kontakty e-mailowe: szybka reakcja mailowa, telefon wyprzedzający odpowiedź mailową, osobisty telefon przedstawiciela najwyższych władz w gminie, wyczerpująca odpowiedź wraz z pełnymi danymi kontaktowymi, zaproszenie do wizyty w gminie, deklaracja pomocy w zakupie
gruntów w sytuacji gdy nie są one w dyspozycji gminy.
b. Kontakty telefoniczne: osobiste zaangażowanie najwyższych władz w gminie, telefoniczne zarysowanie możliwości inwestycyjnej w gminie w formie zachęty i zaproszenia, zaangażowanie osoby kontaktowej, aranżowanie przez nią spotkania i uzgodnienie terminu, dostosowywanie się do
proponowanych przez audytora terminów, dopytywanie o oczekiwania informacyjne i ilość gości
ze strony inwestora.
10.Z przebiegu audytu wynika, iż gminy o profilu turystycznym w większości nie są przygotowane do
udzielenia odpowiedzi na wpływające do nich zapytania inwestycyjne. żadna z badanych gmin nie
nadesłała materiałów dotyczących terenów gminnych, które mogłyby być przeznaczone pod plano-
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waną inwestycję, mimo iż w trakcie wizyty w tychże gminach okazywało się, że część z nich dysponuje
działkami spełniającymi kryteria inwestora.
11.Za najwłaściwsze miejsce podejmowania inwestora należy uznać gabinet najwyższych władz miasta/
gminy. W przypadku, gdy w spotkaniu bierze udział przedstawiciel najwyższych władz spotkanie może
odbywać się także w sali konferencyjnej. Krytycznie należy ocenić podejmowanie przedstawicieli inwestora w pomieszczeniach biurowych, w których w trakcie spotkania trwa praca biurowa urzędników, co niestety zdarzyło się kilkukrotnie.
12.Zaproponowanie podstawowego poczęstunku obejmującego ciepłe i ziemne napoje należy uznać za
element konieczny wynikający z elementarnych procedur grzeczności.
13.Obecność reprezentanta władz gminy lub urzędnika wyższej rangi na spotkaniu z przedstawicielami
inwestora należy uznać za bardzo pożądaną. W przypadku prowadzenia spotkania przez urzędnika
niższej rangi zasadne wydaje się być powitanie gości przez reprezentanta władz gminy. Pozytywnie
należy ocenić również powiadomienie przedstawicieli inwestora o tym, że prowadzący spotkanie
konsultował przedstawianą ofertę z najwyższymi władzami gminy. Obecność specjalistów czy też
możliwość skorzystania z ich kompetencji podczas rozmowy z inwestorem lub jego przedstawicielami
należy uznać za kolejny ważny element podnoszący rangę spotkania. Reprezentowanie gminy przez
przedstawiciela władz i kluczowego specjalistę (specjalistów) buduje wrażenie zainteresowania
przedstawioną przez inwestora ofertą.
14.Pozytywną praktyką jest wyznaczenie konkretnej osoby do obsługi inwestora. Wskazane jest ponadto
upowszechnianie zwyczaju przekazywania przedstawicielom inwestora wizytówek przez osoby odpowiedzialne za jego obsługę.
15.Ogólna prezentacja miasta i/lub gminy stanowi element konieczny spotkań z inwestorem lub jego
przedstawicielami. Wydaje się, że prezentacja taka winna rozpoczynać tego typu spotkania. Wskazane jest również stosowanie podczas prezentacji rożnego rodzaju materiałów pomocniczych ułatwiających uczestnikom rozmowy zapoznanie się z walorami gminy (prezentacja z rzutnika, mapy, foldery,
itp.).
16.Omówienie profilu gminy oraz firm działających na jej terenie należy uznać za niezmiernie ważny
element prezentacji. Szczególnie pozytywny wpływ na budowanie wizerunku gminy jako przyjaznej
inwestorom ma scharakteryzowanie dotychczasowych dobrych doświadczeń współpracy władz z pracodawcami i inwestorami działającymi na terenie gminy. Należy również zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia w prezentacji informacji o firmach i instytucjach otoczenia biznesu, z których
usług inwestor mógłby skorzystać (kwestia ta była pomijana w prezentacjach większości gmin objętych audytem).
17.Brak choćby schematycznych planów działek należy uznać za istotny mankament w procesie komunikacji pomiędzy gminą a inwestorem lub jego przedstawicielami. Podczas pierwszego spotkania przedstawiciel gminy powinien przedstawić inwestorowi wszelkie materiały na temat zlokalizowanych w
gminie terenów inwestycyjnych, jakie pozostają do jego dyspozycji. Niewskazane jest odsyłanie osób
reprezentujących inwestora do rożnych działów gminy w celu uzyskania podstawowych informacji na
temat oferowanych gruntów – informacje te powinny być przygotowane i dostarczone przedstawicielowi gminy prowadzącemu rozmowę jeszcze przed jej rozpoczęciem.
18.Każda z gmin powinna dysponować bazą danych istniejących na jej terenie gruntów przeznaczonych
pod inwestycję. Ważne, aby baza taka była przygotowana w sposób pozwalający na szybkie dostarczenie inwestorowi podstawowych informacji na temat interesującej go działki. Jako pozytywny przykład mogą w tym względzie służyć gminy posiadające w swoich zasobach wypełnione formatki, w
których omówione zostały zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia inwestora (położenie
terenu, odległość od głównych ciągów komunikacyjnych oraz najbliższego lotniska, dojazd do działki,
uzbrojenie działki, otoczenie działki, warunki zabudowy, itp.).
19.Ze względu na odmienną strategię pozyskiwania inwestorów stosowaną przez rożne gminy oraz ich
zróżnicowaną kondycję finansową trudno jest formułować sugestie co do pożądanego zakresu
wsparcia udzielanego przez gminy inwestorom. Niemniej jednak należy podkreślić, że wszelkie deklaracje pomocy wypowiadane przez przedstawicieli władz gminy pomagają budować wizerunek gminy
jako miejsca przyjaznego inwestorom.

18

20.Niezbędnym elementem spotkania z przedstawicielami inwestora powinna być propozycja wspólnego obejrzenia terenów inwestycyjnych w gminie. Wyjazd w teren stanowić może dla reprezentanta
gminy okazję do zaprezentowania miejscowych atrakcji, pokazania mocnych stron gminy oraz uwypuklenia walorów oferowanych gruntów. Konieczne jest, aby zwracać uwagę osób odpowiedzialnych
w gminach za obsługę inwestora na ten aspekt wizyty.
Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw
Badanie przygotowano na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego — Departamentu Gospodarki
i Społeczeństwa Informacyjnego. Celem poznawczym badania była identyfikacja niezaspokojonych potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw w zakresie informacji, warunkujących wzrost ich
innowacyjności i konkurencyjności. Badania przeprowadzono wykorzystując standaryzowaną ankietę
telefoniczną wspieraną komputerowo (CATI) wśród 250 mikro i 250 małych przedsiębiorstw oraz indywidualny wywiadu pogłębionego (IDI) wśród 10 średnich i 10 dużych przedsiębiorstw. Badania zostały
przeprowadzone w okresie lipiec-sierpień 2009 r.
Pojęcie „niezaspokojona potrzeba” rozumiana była jako uświadomiona, subiektywna i odczuwana rozbieżność pomiędzy stanem obecnym a stanem pożądanym. Przedmiotem badania nie były zatem potrzeby nieuświadomione. Pojęcie „informacja” rozumiane było natomiast jako uporządkowane dane
w celu ich wykorzystania w podejmowaniu decyzji. Przedmiotem badania nie były zatem „dane”, będące
nieprzetworzonymi faktami wyrażonymi za pomocą liczb i słów oraz „wiedza”, która jest połączeniem
informacji i doświadczenia, oraz w przeciwieństwie do danych i informacji, ma charakter ludzki.
Ważniejsze wnioski z badania przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Potrzeby informacyjne mikro i małych przedsiębiorstw według poziomu zaspokojenia

Źródło: Raport, s. 59.
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Działania, które mogłyby być w pierwszej kolejności podejmowane przez władze/urzędy publiczne aby
wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców dotyczą:
1. Informacji dotyczących wsparcia administracyjno-organizacyjnego w zakresie procesu inwestycyjnego,
2. Informacji w zakresie możliwości wsparcia eksportu,
3. Informacji dotyczących ulg i dotacji inwestycyjnych,
4. Informowania o prowadzonej polityce rozwoju gospodarczego przez władze regionalne i lokalne.
Czynniki rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim
Celem głównym badania, przeprowadzonego przez J. Gancarczyka oraz M. Gancarczyk, było określenie
szans i zagrożeń dla powstawaniu i wzrostu przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Badania
przeprowadzone zostały w oparciu o ankietę, analizę dokumentów programowych dotyczących rozwoju
województwa, analizę koncepcji ekonomicznych oraz badań empirycznych w zakresie rozwoju regionu.
Grupę docelową stanowili członkowie samorządu gospodarczego z terenu Małopolski. Populacja ta
obejmowała 500 podmiotów. Badacze oparli swoje wnioski na 141 ankietach.
Wybrane wnioski z badania (wyselekcjonowane z obszaru wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na przedsiębiorczość):
1. Wśród silnych stron przedsiębiorstw wyróżnić można:
a. wysoki poziom wykształcenia formalnego przedsiębiorców,
b. aktywność w zakresie nowych produktów/usług,
c. duże doświadczenie biznesowe właścicieli,
d. świadomość potrzeb poszukiwania informacji i nowych technologiach i zdobywaniu certyfikatów
jakości,
e. gotowość przedsiębiorców do ustawicznego kształcenia zawodowego.
2. Do stron słabych przedsiębiorstw zaliczyć można:
a. dominację prostych form organizacyjno-prawnych, które nie cieszą się uznaniem i zaufaniem
partnerów biznesowych,
b. kłopoty z płynnością finansową,
c. problemy z pozyskaniem kapitału na modernizację firmy,
d. brak atrakcyjności wobec pracowników-specjalistów (nisko i średniokwalifikowanych),
e. mała zdywersyfikowany portfel odbiorców, uzależnienie od rynku lokalnego/regionalnego,
f. przestarzały park maszynowy,
g. umiarkowana aktywność eksportowa, szczególnie na rynki pozaeuropejskie,
h. dominujący charakter powiązań jest oparty na podwykonawstwie,
i. słaby poziom zaawansowania w zarządzaniu oraz słabe umiejętności sprzedaży i marketingu.
3. Najwięcej szans przedsiębiorcy upatrują w:
a. poprawie infrastruktury materialnej w wyniku dopływu środków UE,
b. dobrej współpracy z władzami samorządowymi
c. rozwój branży turystycznej i komputerowej
4. Zagrożenia będą wynikać z:
a. wzrastającej konkurencji z krajów „starej UE”,
b. wysokości obciążeń podatkowych i „para podatkowych”,
c. słabości rynku finansowego,
d. brak efektywnej i wszechstronnej infrastruktury wspierającej działalność firm,
e. wymogi nowych standardów obowiązujących w UE.
5. Zaznaczyć należy, że w odpowiedzi do pytania o preferowany kierunek pomocy ze strony władz samorządowych przedsiębiorcy zdecydowanie wskazali ulgi podatkowe (61,7%). Dużo mniej ankietowanych zaznaczyło usprawnienie rejestracji firmy (12,8%, druga w kolejności odpowiedź).

20

Badanie potrzeb i opinii przedsiębiorców oraz pracodawców współpracujących z Sądeckim Urzędem
Pracy
Celem badania, przeprowadzonego przez Dział Pośrednictwa Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy, było zdiagnozowanie potrzeb pracodawców w zakresie planów zatrudnieniowych, związanych z rozwojem zasobów ludzkich oraz zdiagnozowanie potencjalnych obszarów współpracy pracodawców i SUP.
Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankiety na celowo dobranej próbie badawczej
(podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie Miasta) w 2010 r. (dokument z datą 1-122010). Do analizy zakwalifikowano 129 ankiet.
Wybrane wnioski z badania:
1. Wśród badanych przedsiębiorców panuje optymizm tak w ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej
firmy jak i planów na przyszłość.
2. 50% badanych przedsiębiorstw deklaruje współpracę z SUP przy zatrudnianiu nowych
pracowników.
3. Przedsiębiorcy przypisują dużą rolę SUP jako instytucji wspierającej zatrudnienie poprzez refundowane formy zatrudnienia.
4. Największym zainteresowaniem wśród pracodawców cieszą się osoby z wykształceniem technicznym lub zawodowym oraz z doświadczeniem.
5. Organizując szkolenia SUP powinien się skupić na organizacji szkoleń kończących się otrzymaniem
uprawnień do wykonywanego zawodu. Pracodawcy sygnalizują również potrzebę organizacji szkoleń typu miękkiego.
W niniejszym badaniu wykorzystano również wybrane wnioski z części diagnostycznej Strategii Rozwoju
Nowego Sącza 2020. Podkreślić jednak należy fakt, że w dokumencie Strategii nie przedstawiono szczegółowej charakterystyki metody badania.
1. Na pytanie „Czy Nowy Sącz dobrze rozwija się w ostatnich latach?” - 62 proc respondentów odpowiedziało: „Raczej TAK” i „Zdecydowanie TAK”. (Strategia, s. 8)
2. Na pytanie „Czy Nowy Sącz jest dobrym miejscem do życia?” - 85 proc respondentów odpowiedziało: „Raczej TAK” i „Zdecydowanie TAK”. (Strategia s. 8)
3. Na pytanie „Czy Nowy Sącz jest dobrym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej?” - 46
proc ankietowanych odpowiada: raczej tak i zdecydowanie tak. (Strategia, s. 9)
4. Na pytanie „Czy w Nowym Sączu dużo się inwestuje?” - 51 proc respondentów odpowiedziało: „Raczej TAK” i „Zdecydowanie TAK”. (Strategia s. 8)
5. Uczestnicy konsultacji wskazali walory miasta, które pomogłyby najlepiej wypromować Nowy Sącz
w kraju i za granicą. Jak wyraźnie widać na rysunku 5, turystyka powinna być głównym obiektem zainteresowania polityki promocyjnej miasta.
6. Najbardziej oczekiwaną inwestycją jest modernizacja dróg dojazdowych do Nowego Sącza.
7. Pomimo, że samo położenie Nowego Sącza uznawane jest za jego najsilniejszą stronę, to niestety
wiąże się też niestety z najsłabszą strona Miasta, czyli dostępnością komunikacyjną. Fakt, że dostępność komunikacyjna (zewnętrzna i wewnętrzna) jest zdecydowanie największą barierą rozwoju
miasta świadczy również analiza szans i zagrożeń miasta.
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Wykres 5. Hierarchia walorów Nowego Sącza przeznaczonych do promocji

Źródło: Strategia, s. 10.
Wykres 6. Oczekiwania inwestycyjne w Nowym Sączu

Źródło: Strategia, s. 10.
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Wykres 7. Najważniejsze atuty Nowego Sącza

Źródło: Strategia, s. 10.
Wykres 8. Słabe strony Nowego Sącza

Źródło: Strategia, s. 11.
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Wykres 9. Szanse dla Nowego Sącza

Źródło: Strategia, s. 10.

Wykres 10. Największe zagrożenia stojące przed Nowym Sączem

Źródło: Strategia, s. 10.
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04. Badanie bezpośrednie

Opinie i postawy uczniów nowosądeckich
szkół ponadgimnazjalnych
wobec przedsiębiorczości
– wybrane zagadnienia
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Charakterystyka próby
Tabela 5. Charakterystyka próby badawczej (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

%

1 135
1 015

52,8
47,2

703
1452

32,6
67,4

7
11

0,3
0,5

52
18
35
7

2,3
0,8
1,5
0,3

22

1,0

16
10

0,7
0,4

41

1,8

73
137
230
209
188
273
150
194
93
25
216
176
78

3,2
6,1
10,2
9,2
8,3
12,1
6,6
8,6
4,1
1,1
9,6
7,8
3,4

Płeć (N=2150)
kobieta
mężczyzna
Miejsce zamieszkania (N=2155)
w Nowym Sączu
miejscowość poza Nowym Sączem
Szkoła (N=2261)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Akademickie Liceum i Gimnazjum
im. Króla Bolesława Chrobrego,
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów
im. Ks. Piotra Skargi
Policealna Szkoła „TEB Edukacja”,
„PROFESJA” Centrum Kształcenia Kadr,
Prywatne Technikum Budowlane Uzupełniające dla Dorosłych
Prywatne Technikum Samochodowe,
Prywatna Szkoła Zawodowa
Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. Bł. Piotra Jerzego Frassatiego,
Społeczne Liceum Ogólnokształcące SPLOT,
Zaoczne Technikum Gastronomiczne Uzupełniające,
Prywatne Liceum Ogólnokształcące,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Św. Józefa Cechu
Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,
Zespół Szkół Budowlanych,
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego,
Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza,
Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków,
Zespół Szkół nr 3 im. B. Barbackiego,
Zespół Szkół nr 4,
Zespół Szkół nr 5 Specjalnych,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej,
Zespół Szkół Samochodowych im. T. Tańskiego,
Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”,
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W badaniach bezpośrednich realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu uczestniczyło 2261 osób. Dwóch na trzech badanych mieszka poza Nowym Sączem. Największy udział respondentów w próbie stanowią uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. Oskara Langego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. M. Konopnickiej, oraz
Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. Gen. J. Kustronia (tabela 1).

Wiedza uczniów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej
Zdaniem prawie połowy uczniów szkół ponadgimnazjalnych ich poziom wiedzy na temat formalności
związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej jest dostateczny. Jeden na czterech respondentów nie posiada wiedzy na ten temat (wykres 11).
Wykres 11. Poziom wiedzy respondentów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej
działalności gospodarczej na Sądecczyźnie – deklaracje badanych (N=2261)

70 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych nigdy nie poszukiwało do tej pory jakichkolwiek informacji na
temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej (wykres 12).

Wykres 12. Aktywność respondentów w zakresie poszukiwania jakichkolwiek informacji na temat
formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej (N=2242)
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Źródła informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Wiedza respondentów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej pochodzi w dużym stopniu od nauczycieli w szkole (52%). Ważnymi źródłami informacji dla badanych są również rodzina (49%) oraz znajomi i przyjaciele (37%). Potwierdza to wcześniejsze deklaracje
uczniów, którzy deklarowali w większości że nie poszukiwali celowo ww informacji. Zdobyta wiedza z
wymienionych źródeł nie wymagała ich dodatkowej aktywności (wykres 13).
Wśród innych ważnych informacji należy wymienić: internetowe portale branżowe (32%), prasę codzienną i magazyny branżowe (24%), oraz książki poświęcone tematyce przedsiębiorczości (12%).
Relatywnie mało popularnych źródłem informacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych są serwisy
internetowe urzędów publicznych: urzędu pracy, urzędu miasta, urzędu skarbowego i ZUS (wykres 13).
Wykres 13. Źródła informacji z jakich w największym stopniu pochodzi wiedza respondentów na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (N=2013),
liczba wskazań2

2

Respondentom zaprezentowano kafeterię 12 źródeł informacji, z których każdy badany mógł zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi. Dodatkowo każdy badany mógł wskazać w pytaniu półotwartym inne źródła informacji.
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Wśród innych źródeł informacji na omawiany temat uczniowie szkól ponadgimnazjalnych wymieniali
m.in. inne źródła internetowe, programy telewizyjne i radiowe, osobiste spotkania i rozmowy z pracownikami Urzędu Miasta Nowego Sącza, Urzędu Skarbowego i Urzędu Pracy (wykres 13).
Wykres 14. Dostępność informacji nt formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej na Sądecczyźnie - opinie respondentów (N=2241)

Zdaniem 30 % respondentów dostępność informacji nt formalności związanych z zakładaniem własnej
działalności gospodarczej na Sądecczyźnie jest dobra lub bardzo dobra. Podobna liczba uczniów szkół
ponadgimnazjalnych ocenia ten stan na dostateczny. Dla jednego na dziesięciu respondentów dostępność informacji w analizowanym zakresie jest na poziomie niedostatecznym. Co trzeci badany nie ma
zdania na ten temat (wykres 14).
Zdaniem badanych uczniów najbardziej użytecznym źródłem informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej są internetowe portale branżowe (40%), a także nauczyciele przekazujący wiedzę w szkole (36%). Wśród ważnych źródeł informacji w analizowanym zakresie należy wymienić
także: spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami (29%), rodzinę (28%), prasę codzienną i magazyny branżowe (23%), znajomych i przyjaciół (23%), a także książki poświęcone tematyce przedsiębiorczości (23%),
(wykres 15).
Zdaniem badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych mniej użytecznym źródłem informacji na temat
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej są serwisy internetowe urzędów publicznych: Urzędu Miasta Nowego Sącza (13%), Urzędu Pracy (11%), Urzędu Skarbowego (5%), Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (3%).
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Wykres 15. Najbardziej użyteczne źródła informacji na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opinie respondentów (N=1991), liczba wskazań3
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Wykres 16. Aktywność respondentów w zakresie odwiedzenia kiedykolwiek strony internetowej
Urzędu Miasta Nowego Sącza (N=2227)

3

Respondentom zaprezentowano kafeterię 12 źródeł informacji, z których każdy badany mógł zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi.
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Połowa respondentów nigdy nie odwiedziła serwisu internetowego Urzędu Miasta Nowego Sącza (wykres 16). Dwóch na trzech badanych uczniów, którzy odwiedzili omawiany serwis internetowy ocenia go
na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Zaledwie 6% respondentów wystawia mu ocenę 6% (wykres
17).
Wykres 17. Ocena serwisu internetowego Urzędu Miasta Nowego Sącza (N=1068)

Przeszkody dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie
Zdaniem respondentów największą przeszkodą dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie jest brak środków finansowych na rozpoczęcie takiej działalności (44%). Ważnym
problemem jest również biurokracja, dużo formalności, skomplikowane i często zmieniające się przepisy
(28%). Zestawienie największych barier w opinii badanych uczniów prezentuje tabela 6.

Tabela 6. Największe przeszkody dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie – spontaniczne opinie respondentów (N=1656)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4

Liczba
wskazań4
brak środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
725
biurokracja, dużo formalności, skomplikowane i często zmieniające się przepisy
459
duża konkurencja na rynku (w wielu branżach)
239
brak wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej
168
ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, brak wystarczają113
cej odwagi
brak dofinansowania bądź niewystarczające dofinansowanie, trudności w pozy103
skaniu kredytów
wysokie koszty prowadzenia działalności
83
brak dobrej lokalizacji, ograniczone tereny na prowadzenie działalności gospo71
darczej, mało lokali
mały rynek zbytu (wynikający m.in. małej liczby mieszkańców i ich niskich do65
chodów)
brak informacji m.in. o realizowanych projektach, możliwościach
63
brak dobrego pomysłu na biznes
60
Wyszczególnienie

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

brak profesjonalizmu urzędników, niski poziom obsługi
brak pomocy, doradztwa ze strony urzędników
brak własnych chęci, brak zainteresowania taką formą aktywności
brak perspektyw rozwoju, brak możliwości
brak znajomości, układy, korupcja
brak doświadczenia użytecznego przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
słaba infrastruktura (m.in. drogi, internet, dojazd)
trudności w przebiciu się na rynku, trudności z wejściem na rynek
mieszkańcy Sądecczyzny (m.in. zaściankowi, zawistni, zbyt konserwatywni)
brak działań zachęcających do założenia własnej działalności gospodarczej
niepewność na rynku, pogarszająca się koniunktura na rynku
brak wykwalifikowanej kadry, robotników
predyspozycje własne (brak charyzmy, brak mobilności, zaradności, wiary w
siebie)
słaby rozwój miasta i regionu, niska atrakcyjność biznesowa miasta
ograniczony dostęp do nowych technologii, zaplecze badawcze, mała innowacyjność
mała znajomość rynku
nie mam zdania
inne przeszkody

47
46
26
20
17
11
10
10
8
7
7
6
6
5
4
4
4
28

Wśród innych przeszkód respondenci wskazywali również m.in. ich ograniczenie wiekowe (za młodzi),
politykę, brak znajomości języków obcych, trudny rynek, przesycony rynek, na którym przyszło by im
działać, małe zainteresowanie oryginalnymi pomysłami, negatywne doświadczenie rodziny i/ lub znajomych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej a także dużą odległość pomiędzy odpowiednimi
urzędami.
Niezależnie od spontanicznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów w pytaniu otwartym
(wyniki zaprezentowane w tabeli 6), w odstępie kilku pytań respondentom postawiono pytanie zamknięte, w którym zawarto 9 czynników mogących zniechęcić badane osoby do założenia własnej działalności
gospodarczej. Zadaniem badanych było wskazanie trzech czynników, które stanowią największą przeszkodę. Wyniki zaprezentowano na wykresie 18.
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Wykres 18. Czynniki, które w największym stopniu mogłyby zniechęcić respondentów do założenia
własnej działalności gospodarczej (N=2056), liczba wskazań5

Podobnie jak w odpowiedziach spontanicznych, respondenci wśród trzech głównych barier zniechęcających do założenia własnej działalności gospodarczej wymienili brak środków finansowych niezbędnych
do założenia własnej działalności gospodarczej, duża konkurencja na rynku oraz skomplikowane przepisy
prawne związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Istotną przeszkodą dla wielu badanych jest ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (wykres 18).
Zachęty dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie
Zdaniem większości badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych największą zachętą do założenia własnej działalności gospodarczej na Sądecczyźnie jest chęć posiadania pieniędzy, możliwość osiągnięcia
większych zarobków, co przekłada się na poprawę bytu takich osób (43%). Bardzo dużą zachętę może
stanowić uzyskanie dotacji, dofinansowanie (w tym głównie dofinansowanie ze środków UE), jakakolwiek wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (29%). Warto zwrócić uwagę, że dla 15% respon-

5

Respondentom zaprezentowano kafeterię 9 czynników, z których każdy badany mógł zaznaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi. Ponadto badani mogli wskazać dodatkowe spontaniczne odpowiedzi.
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dentów czynnikiem zachęcającym do założenia własnej działalności gospodarczej jest niezależność
przedsiębiorcy, samodzielność, posiadanej własnej firmy – bycie dla siebie szefem (tabela 7).
Tabela 7. Czynniki w największym stopniu zachęcające do założenia własnej działalności gospodarczej
na Sądecczyźnie – opinie respondentów (N=1469)
Liczba
Lp.
Wyszczególnienie
wskazań6
1. pieniądze, możliwość osiągania większych zarobków, poprawa bytu
630
2. uzyskanie dotacji, dofinansowania (w tym ze środków UE), pomoc finansowa
432
niezależność, samodzielność, posiadanie własnej firmy, bycie dla siebie sze3.
221
fem
realizacja własnych aspiracji, planów i marzeń, możliwość samorealizacji,
4.
86
sprawdzenia się, osiągnięcia sukcesu
5. korzystna lokalizacja, atrakcyjny region (Sądecczyzna)
70
6. możliwość rozwoju osobistego, chęć zdobycia doświadczenia
64
7. relatywnie duży rynek zbytu, duża liczba potencjalnych klientów
52
8. problem ze zdobyciem miejsca pracy, bezrobocie (z konieczności)
45
pomoc, doradztwo, wsparcie ze strony różnych podmiotów (głównie ze
9.
31
strony urzędników)
10. rozwój i Nowego Sącza i regionu (w tym rozwój infrastruktury)
31
11. relatywnie mała konkurencja
25
12. prestiż związany z byciem przedsiębiorcą, wybicie się
20
13. organizowane szkolenia, kursy
16
14. korzystna koniunktura na rynku, rozwój gospodarczy, możliwości rynkowe
13
zaoferowanie różnych ulg w podatkach i składkach (obniżenie kosztów dzia15.
13
łalności)
16. elastyczne godziny pracy, praca blisko miejsca zamieszkania
12
17. spotkania z przedsiębiorcami i przykłady tych którzy odnieśli sukces
11
18. chęć kierowania innymi
8
19. ograniczenie formalności przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej
8
20. nie ma takich zachęt
11
21. nie mam zdania
12
22. inne zachęty
32
Wśród innych zachęt respondenci wymieniali m.in. chęć stworzenia czegoś nowego i niepowtarzalnego,
chęć stworzenia miejsca pracy dla innych, możliwość poznawania wielu nowych ludzi, zdobycie znajomości w branży, dostęp do różnych informacji, legalność prowadzenia działalności, możliwość promowania Sądecczyzny poprzez produkowanie wysokiej jakości wyrobów, dostępność surowców na Sądecczyźnie, a także chęć pozostania w Nowym Sączu.
Niezależnie od spontanicznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów w pytaniu otwartym
(wyniki zaprezentowane w tabeli 7), w odstępie kilku pytań respondentom postawiono pytanie zamknięte, w którym zawarto 9 czynników mogących zachęcić badane osoby do założenia własnej działalności
gospodarczej. Zadaniem badanych było wskazanie trzech czynników, które stanowią największą zachętę.
Wyniki zaprezentowano na wykresie 19.

6

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
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Wykres 19. Czynniki, które w największym stopniu mogłyby zachęcić respondentów do założenia własnej działalności gospodarczej (N=2079), liczba wskazań7

Największą zachętą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do założenia własnej działalności gospodarczej jest wsparcie w zakresie środków finansowych na ten cel pochodzące z UE. Bardzo istotne dla respondentów są również szkolenia mające na celu przybliżenie procedury zakładania własnej działalności
gospodarczej, a także spotkania z przedsiębiorcami i rozmowy na temat prowadzenia działalności gospodarczej (wykres 19).
Plany uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiębiorczości
60 % badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych planuje założenie w przyszłości własnej działalności
gospodarczej (wykres 20).

7

Respondentom zaprezentowano kafeterię 9 czynników, z których każdy badany mógł zaznaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi. Ponadto badani mogli wskazać dodatkowe spontaniczne odpowiedzi.

35

Wykres 20. Plan założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej – opinie respondentów
(N=2163)

Osoby deklarujące założenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej wskazały branże w jakich tę
działalność chciałaby prowadzić (wykres 21). Najpopularniejszą branżą jest zdrowie i uroda (24%), następnie budownictwo (23%). Relatywnie duży odsetek badanych uczniów chciałby prowadzić swoją działalność w obszarze kultury i rozrywki (18%), w branży motoryzacyjnej (18%), oraz w obszarze sportu i
rekreacji (17%). 13 % respondentów wskazało na gastronomię. Relatywnie mały odsetek młodych respondentów „widzi” swoją działalność w turystyce 11%).
Wykres 21. Branże, w których respondenci chcieliby prowadzić własną działalność gospodarczą w
przyszłości (N=1297), liczba wskazań8
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Respondentom zaprezentowano kafeterię 17 branż, z których każdy badany mógł zaznaczyć maksymalnie trzy
odpowiedzi. Dodatkowo badani mogli wpisać w pytaniu półotwartym inne branże niewymienione w kafeterii.
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Wśród innych branż respondenci wymieniali m.in. branżę energetyczną i paliwową, ogrodnictwo, geodezję, branżę odzieżową, doradztwo prawnicze, architekturę, poligrafię, farmację, weterynarię, tłumaczenia językowe, biotechnologię, metalurgię, utylizację odpadów, a nawet usługi detektywistyczne.
Trzech na czterech badanych uczniów chciałby prowadzić działalność usługową, a co dziesiąty respondent działalność produkcyjną (wykres 22).
Wykres 22. Rodzaj działalności jaki najbardziej chcieliby otworzyć w przyszłości respondenci (N=1300)

Respondentów poproszono aby wskazali wśród wymienionych w pytaniu czterech organizacji te, które
znają „choćby ze słyszenia”. Połowa badanych zna Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Sądecką Izbę Gospodarczą. Zaledwie co piąta badana osoba zna Kongregację Kupiecką Zrzeszenie Handlu i
Usług oraz Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości (tabela 8).

Tabela 8. Znajomość przez respondentów wybranych organizacji branżowych
Organizacja
TAK
NIE
Cech Rzemiosł Różnych
52%
48%
i Przedsiębiorczości (N=2162)
Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie
20%
80%
Handlu i Usług (2085)
Nowosądecki Inkubator Przed23%
77%
siębiorczości (2095)
Sądecka Izba Gospodarcza (2121)
51%
49%
Opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat aktywności urzędów publicznych
W opinii prawie co czwartego badanego obsługa osób zakładających własną działalność gospodarczą w
urzędach publicznych w Nowym Sączu jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Co dziesiąty ocenia
jakość obsługi na poziomie niedostatecznym. 39 % badanych uczniów nie ma zdania na ten temat (wykres 23).
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Wykres 23. Jakość obsługi osób zakładających własną działalność gospodarczą przez urzędników urzędów publicznych w Nowym Sączu - opinie respondentów (N=2186)

Zaledwie 17 % uczniów szkół ponadgimnazialnych zauważyło działania podejmowane w ciągu ostatnich
dwóch lat przez urzędy administracji samorządowej na Sądecczyźnie, których celem było wspieranie
przedsiębiorczości (wykres 24).
Wykres 24. „Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zauważył(a) Pan(i) jakiekolwiek działania podejmowane
przez urzędy administracji samorządowej na Sądecczyźnie (w tym Urząd Miasta Nowego
Sącza) wspierające przedsiębiorczość?” – opinie respondentów (N=2167)

Wśród działań podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, których celem było wsparcie przedsiębiorczości na Sądecczyźnie respondenci na pierwszym miejscu wymienili możliwość pozyskania dofinansowania (w tym dofinansowania ze środków UE) na rozpoczęcie działalności (114 wskazań). Następnie
badani uczniowie wskazali organizację kursów i szkoleń (53 wskazania) oraz pomoc w zakładaniu działalności, doradztwo, kampanie informacyjne (29 wskazań). Zestawienie odpowiedzi prezentuje tabela 9.
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Tabela 9. Działania podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat, których celem było wspieranie przedsiębiorczości na Sądecczyźnie – zauważone przez respondentów (N=131)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Wyszczególnienie
możliwość pozyskania dofinansowania (w tym m.in. dofinansowanie z
UE)
organizacja kursów i szkoleń (organizowane przez różne instytucje)
pomoc w zakładaniu działalności, doradztwo, kampanie informacyjne
powstanie centrów handlowych, galerii, powstanie nowych sklepów
budowa i naprawa dróg, rozwój infrastruktury
brak jakichkolwiek działań w tym zakresie
konkursy (m.in.. dot. wiedzy z zakresu przedsiębiorczości)
spotkania z przedsiębiorcami
budowa miasteczka multimedialnego
promowanie rozwoju przedsiębiorczości
dotacje dla powodzian
dotacje na zakup sprzętu
powstanie inkubatora przedsiębiorczości
realizacja badań na potrzeby rozwoju przedsiębiorczości
dobra obsługa przedsiębiorców
organizacja targów
projekt DiAMEnT
upiększanie miasta
wsparcie sportu: Sandecja
zakładanie instytucji wspierających przedsiębiorców
funkcjonowanie urzędu pracy
organizacja konferencji tematycznych
promowanie miasta
wspierane lub obejmowane patronatem przez Urząd Miasta Nowego
Sącza lub Prezydenta Miasta Nowego Sącza
inne

Liczba
wskazań9
114
53
29
13
10
10
7
7
6
6
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
7

Zdaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu aby wesprzeć ludzi młodych w zakładaniu
własnej działalności gospodarczej Urząd Miasta powinien organizować bezpłatne kursy, szkolenia,
warsztaty (611 wskazań), a także powinien wspierać finansowo osoby rozpoczynające taką działalność
(m.in. poprzez różnego rodzaju dofinansowania, w tym środki UE) (577 wskazań). Dla respondentów
ważne jest również doradztwo specjalistów (m.in. w zakresie finansów, prawa, marketingu). Szczegółowe zestawienie wszystkich oczekiwań badanych uczniów w analizowanym zakresie prezentuje tabela 10.

9

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
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Tabela 10. Przedsięwzięcia jakie zdaniem respondentów powinien podjąć Urząd Miasta Nowego Sącza aby wesprzeć ludzi młodych w zakładaniu własnej działalności gospodarczej
(N=1303)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

organizowanie bezpłatnych kursów, szkoleń, warsztatów
wsparcie finansowe dla zakładających własną działalność gospodarczą,
dofinansowanie
doradztwo specjalistów (w tym doradztwo m.in. finansowe, prawne,
marketingowe)
organizowanie spotkań i rozmów z doradcami, przedsiębiorcami, organizacjami branżowymi
zwiększenie dostępności informacji nt procedury zakładania własnej
działalności, otrzymania dotacji
ograniczenie biurokracji, uproszczenie procedury zakładania własnej
działalności
zachęcenie młodych do zakładania własnej działalności, zwiększenie
świadomości w tym zakresie
obniżenie kosztów zakładania i prowadzenia firmy (mniejsze podatki,
składki)
podniesienie poziomu obsługi przedsiębiorców przez urzędników
wprowadzenie, rozwinięcie w szkołach zajęć na ten temat przedsiębiorczości
oferowanie pożyczek na założenie działalności, preferencyjne kredyty
rozwijanie specjalnych programów popularyzujących przedsiębiorczość
tworzenie specjalnych stref ekonomicznych do prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w organizacji lokalu

Liczba
wskazań10
611
577
211
148
101
91
50
39
27
22
16
15
15

14.

pomoc przy reklamie firmy

13

15.

przygotowanie poradników, informatorów, ulotek

10

16.
17.
18.
19.

10

Wyszczególnienie

rozwój infrastruktury: budowa i naprawa dróg, budowa oczyszczalni,
budowa hali, nowych biur, budowa szkół, budowa centrów handlowych i galerii, budowa obiektów sportowych
zorganizowanie staży, praktyk, symulacji prowadzenia działalności
gospodarczej, stypendia
organizowanie różnorodnych konkursów
organizacja kółek zainteresowań, organizacji młodzieżowych, innych
miejsc gdzie można rozwijać hobby

10
10
6
3

20.

organizowanie targów pracy

3

21.

promowanie Nowego Sącza

2

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
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Zajęcia dydaktyczne z zakresu przedsiębiorczości w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Zdaniem dwóch na trzech badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakres zajęć z przedsiębiorczości
(o tematyce przedsiębiorczości) w szkołach, w których obecnie kontynuują naukę jest wystarczający
(wykres 25). Zdaniem 665 osób w zajęciach tych należałoby wprowadzić modyfikacje.
Wykres 25. „Czy zakres zajęć dydaktycznych z przedsiębiorczości w szkole, w której Pani/ Pan obecnie
kontynuuje naukę jest wystarczający?” – opinie respondentów (N=2079)

Zdaniem badanych uczniów podczas zajęć z zakresu przedsiębiorczości należy więcej miejsca poświęcić
tematom m.in. związanym z zakładaniem działalności gospodarczej, pozyskiwaniem dofinansowania
takiej działalności. Zdaniem uczniów zajęcia powinny być bardziej praktyczne, na zajęcia należałoby zapraszać przedsiębiorców i ekspertów. Wszystkie oczekiwania respondentów prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Zmiany jakie należałoby wprowadzić w obecnym sposobie nauczania przedsiębiorczości w
szkołach respondentów (N=242)
Liczba
Lp.
Wyszczególnienie
wskazań11
1. więcej z zakresu: jak założyć i prowadzić firmę
88
2. zajęcia praktyczne, przykłady dotyczące prowadzenia działalności
43
3. spotkania z przedsiębiorcami i ekspertami
21
4. więcej z zakresu: jak pozyskać dofinansowanie, dotacje z UE
19
5. zwiększyć liczbę godzin aby dogłębniej omówić poszczególne zagadnienia
17
6. więcej z zakresu: aspekty prawne
13
7. cały zakres przedsiębiorczości
13
8. więcej z zakresu: wypełnianie dokumentów i rozliczenia finansowe firmy
13
9. wszystko jest OK.
11
więcej z zakresu: analiza ryzyka i zagrożeń wynikających z prowadzenia
10.
9
własnej działalności gospodarczej
11. więcej z zakresu: marketing i sprzedaż
7
więcej z zakresu: analiza rynku, identyfikacja szans i możliwości rozwoju
12.
5
firmy
13. symulacje prowadzenia działalności
5
14. różne szkolenia uzupełniające
4
15. więcej z zakresu: analiza korzyści płynące z prowadzenia działalności
3
16. więcej z zakresu: współpraca z urzędami
3

11

Respondenci mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi.
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Respondentom zaprezentowano listę przykładowych wydarzeń, w których uczestnictwo może rozwijać
ich kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Poproszono badanych aby wskazali te z wymienionych
wydarzeń, w których brali udział. Wynik odpowiedzi prezentuje tabela 12.
Co piąty badany uczeń brał udział w konferencji poświęconej tematyce przedsiębiorczości, podobna
liczba osób uczestniczyła w konkursie o tematyce przedsiębiorczości. Zaledwie 12% respondent uczestniczył w olimpiadzie z zakresu przedsiębiorczości. Połowa badanych uczestniczyła w spotkaniu z przedsiębiorca. Jedynie jeden na czterech badanych uczniów spotkała się z przedstawicielami urzędów publicznych wspierających przedsiębiorczość (tabela 12).

Tabela 12. Wydarzenia, w których respondenci kiedykolwiek uczestniczyli (N=1512)
Wyszczególnienie

TAK

NIE

konferencja poświęcona tematyce przedsiębiorczości

20%

80%

konkurs poświęcony tematyce przedsiębiorczości

23%

77%

olimpiada z zakresu przedsiębiorczości

12%

88%

spotkanie z przedsiębiorcą

49%

51%

23%

77%

25%

75%

szkolenie/ warsztaty o tematyce przedsiębiorczości

31%

69%

inne wydarzenie

2%

98%

spotkanie z przedstawicielami urzędów publicznych
wspierających przedsiębiorczość
symulacja prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Według deklaracji największy odsetek badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych wziąłby
udział w symulacjach prowadzenia własnej działalności gospodarczej (57%), w spotkaniach z
przedsiębiorcami (50%), oraz w szkoleniach i warsztatach o tematyce przedsiębiorczości
(50%).
Tabela 13. Wydarzenia, w których respondenci wzięli by udział
Wyszczególnienie
konferencja poświęcona tematyce przed iębiorczości
konkurs poświęcony tematyce przedsiębiorczości

(N=2026)
TAK
33%
16%

NIE
67%
84%

olimpiada z zakresu przedsiębiorczości

11%

89%

spotkanie z przedsiębiorcą
spotkanie z przedstawicielami urzędów publicznych
wspierających przedsiębiorczość
symulacja prowadzenia własnej działalności gospodarczej

50%

50%

37%

63%

57%

43%

szkolenie/ warsztaty o tematyce przedsiębiorczości

5 %

50%

inne wydar enie

1%

99%
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Trzech na czterech uczniów szkół ponadgminazjalnych planuje kontynuację nauki po ukończeniu obecnej
szkoły (wykres 26).
Wykres 26. „Czy planuje Pan(i) kontynuację nauki po ukończeniu obecnej szkoły?”
– deklaracje respondentów (N=2130)

Najwięcej badanych uczniów deklaruje kontynuację nauki na pedagogice (114 osób). Popularne są również ekonomia, medycyna, psychologia, zarządzanie i marketing, budownictwo, informatyka oraz prawo.
Szczegółowe zestawienie kierunków, na jakich planują kontynuować swoją naukę respondenci prezentuje tabela 14.
Tabela 14. Kierunki na jakich respondenci planują kontynuować naukę po zakończeniu
obecnej szkoły (N=1627)
Liczba wskaLp.
Wyszczególnienie
zań12
1.
pedagogika
114
2.
ekon mia
89
3.
medy cyna
76
4.
psychologia
71
5.
zarządzanie i marketing
71
6.
budownictwo (budownictwo lądowe, morskie)
69
7.
informaty a
66
8.
prawo
55
9.
filologia angielska
51
10. wychowanie fizyczne, sport i r kreacja
47
11. kosmetologia, fryzje stwo
45
12. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
43
13. turystyka i rekreacja
43
14. farmacja
41
15. matematyka
41
1 . mechanika, mechanika samochodowa
36
17. a chitektura i urbanistyka
35
18. elektronika, el ktrotechnika, elektryka, energetyka
34
19. m chatroni a
30
20. geodezja i górnictwo
28
21. fizjoterapia
26
22. finanse i rachunkowość
25
23. gastronomia
25
24. biologia
22
25. inżynieria, inżynieria: budowlana, lądowa
20
43

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

historia
studi muzyczne
architektura wnętrz
chemia
fotografia
resocjalizacja
stomatologia, prote yka, higiena stomatologiczna
stosunki między narodowe
administracja
biotechnologia
socjologia
wojsko, studia oficerskie
ak orstwo
transport, logistyka, spedycja
weterynaria
architektura krajobrazu
odnowa biologiczna
politologia
sztuka i malarstwo, plastyka
dietetyka
filologia
filozofia
ratownictwo medyczne
automatyka i robotyka
bezpieczeństwo narodowe
geografia
filologia polska
fizyka i astronomia
handel
kulturoznawstwo
grafika komputerowa
prawo i administracja
telekomunikacja
ochrona środowiska
bankowość
filologia angielska
motoryzacja
robotyka
teologia
analityka medyczna
archeologia
filologia japońska
geologia
lingwistyka
rolnictwo i leśnictwo
trans latoryka
turystyka i hotel r two
wyższa szkoła policyjna
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17
17
15
15
15
15
15
15
14
13
13
13
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec przedsiębiorczości
Według deklaracji dwóch na trzech badanych ma bliskich, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą (wykres 27).

Wykres 27. „Czy ktoś z Pani/ Pana bliskich prowadzi własną działalność gospodarczą?”
– deklaracje respondentów (N=2106)

Wśród bliskich respondentów, którzy prowadza własną działalność gospodarczą są rodzice (39%), koledzy (30%), rodzeństwo (14%), oraz dziadkowie (7%) (tabela 15).

Tabela 15. „Kto z Pani/ Pana bliskich prowadzi własna działalność gospodarczą?”
– deklaracje respondentów (N=1365)
Wyszczególnienie

TAK

NIE

dziadkowie

7%

93%

rodzice

39%

61%

rodzeństwo

14%

86%

koledzy

30%

70%

Interesujące wyniki zawiera tabela prezentująca odpowiedzi respondentów na pytanie ze skalą Likerta
(tabela 16). Dla co czwartego badanego ucznia własną działalność gospodarczą zakładają głównie ludzie
majętni. Podobna liczba respondentów uważa, że prowadzenie własnej działalności wiąże się z podejmowaniem zbyt dużego ryzyka
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Tabela 16. Postawy respondentów wobec przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia
Wyszczególnienie
Własną działalność gospodarczą zakładają głównie
ludzie majętni (N=2072)
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże
się z podejmowaniem zbyt
dużego ryzyka (N=2056)
Kluczem do sukcesu we
własnej działalności gospodarczej jest dobry pomysł
na biznes i konsekwencja
(N=2049)
Podejmowanie pracy najemnej jest bardziej komfortowe niż prowadzenie
własnej działalności gospodarczej (N=2052)
Prowadzenie działalności
gospodarczej wymaga posiadania zaawansowanej
wiedzy ekonomicznej
(N=2058)

Ani się zgaZdecydowanie Nie zgadzam
dzam, ani nie
się nie zgadzam
się
zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie
się zgadzam

11%

35%

28%

22%

4%

3%

23%

35%

34%

5%

4%

3%

8%

42%

43%

3%

18%

30%

40%

9%

9%

21%

43%

19%

8%

Dla połowy badanych uczniów podejmowanie pracy najemnej jest bardziej komfortowe niż prowadzenie
własnej działalności gospodarczej. Zdaniem co piątego respondenta prowadzenie własnej działalności
gospodarczej wymaga zaawansowanej wiedzy ekonomicznej. 85% badanych osób uważa, że kluczem do
sukcesu we własnej działalności gospodarczej jest dobry pomysł na biznes i konsekwencja (tabela 16).

Sądecczyzna w ocenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Według uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Sączu do kluczowych mocnych stron należą ładne
krajobrazy, atrakcyjne, zróżnicowane ukształtowanie terenu (258 wskazań), rozwijająca się turystyka
(143 wskazania), położenie Nowego Sącza i całego regionu (112 wskazań). Z wymienionymi powyżej
atutami Sądecczyzny bezpośrednio związane są walory przyrodnicze (lasy, jezioro, rzeki), czyste środowisko (52 wskazania). Warto podkreślić również, że dla 62 badanych uczniów mocną stroną jest rozwój
Nowego Sącza i regionu (w tym rozwój gospodarczy).
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Tabela 17. Mocne strony Sądecczyzny – opinie respondentów (N=938)
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ładne krajobrazy, atrakcyjne, zróżnicowane ukształtowanie terenu
rozwijająca się turystyka
położenie Nowego Sącza i całego regionu
rozwój Nowego Sącza i regionu (w tym rozwój gospodarczy)
kultura i sztuka, imprezy, koncerty, wydarzenia kulturalne
walory przyrodnicze (lasy, jezioro, rzeki), czyste środowisko
coraz bardziej zadbany Nowy Sącz, ładne, czyste miasto (szczególnie
rynek, kamienice)
rozwinięta oferta handlowa, duża liczba sklepów, galerie handlowe
duża liczba znanych przedsiębiorstw (koral, Wiśniowski, Fakro, Konspol)
poziom szkolnictwa (liczba szkół i uczelni, dostęp do edukacji, poziom
nauczania)
infrastruktura regionu, rozwój infrastruktury
mieszkańcy Sądecczyzny (m.in. wykwalifikowani, pracowici, przedsiębiorczy, ambitni, z potencjałem)
wiele zabytków
sport i rekreacja, klub sportowy Sandecja (16 wskazań)
gastronomia
dobra komunikacja, w tym komunikacja miejska
Nowy Sącz - relatywnie duże miasto, duża liczba ludności
relatywnie duży, dobry rynek zbytu
rynek pracy, możliwość znalezienia pracy
perspektywy rozwoju osobistego, możliwości przebicia się, możliwość
korzystania z programów edukacyjnych
rozrywka, dużo miejsc rozrywkowych
realizacja projektów w oparciu o środki UE
sadownictwo, korzystne warunki do rozwoju sadownictwa i rolnictwa
rozwój przedsiębiorczości, dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości
historia miasta i regionu, bogate tradycje
klimat Sądecczyzny
mała konkurencja
architektura i budownictwo
liczba i jakość parków
pomoc, wsparcie m.in. osób zakładających działalność gospodarczą
promocja Nowego Sącza i regionu
tereny pod zabudowę, rozwój przedsiębiorstw
oferta świadczonych usług
produkty regionalne (m.in. Śliwowica)
nie mam zdania
nie ma mocnych stron.
inne mocne strony14

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Liczba
wskazań13
258
143
112
62
60
52
51
48
43
36
37
31
31
38
21
19
19
17
17
13
13
13
12
11
18
8
8
7
7
7
6
5
4
4
5
40
81

Wśród innych mocnych stron Sądecczyzny uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wymieniali m.in. liczba
miejsc noclegowych, hotelarstwo, uzdrowiska, walory etnograficzne, wolontariat, dobry dostęp do informacji, spokój, dobra administracja, Miasteczko Multimedialne, miła atmosfera, wody lecznicze.
Wśród głównych słabych stron uczniowie szkól ponadgimnazjalnych wymieniali zdecydowanie słabą
infrastrukturę (w tym głównie infrastrukturę drogową). Zwracano uwagę na brak wystarczającej liczby
parkingów w Nowym Sączu i niewielką liczbę ścieżek rowerowych). Słabą stronę miasta i regionu jest
bezrobocie. Mała liczba ofert pracy jest zdaniem respondentów szczególnie trudna dla młodych osób
rozpoczynających karierę zawodową. Listę uzupełnia również słaba komunikacja (w tym komunikacja
miejska), korki i problemy utrudnienia w dojazdach. Ta słaba strona mocno koreluje z pierwszą na liście
słaba infrastrukturą. Wśród braków na Sądecczyźnie uczniowie wymieniali również małą liczba wydarzeń
kulturalnych, imprez, koncertów, a także słabo rozwinięta turystykę.
Warto zwrócić uwagę na odpowiedzi 45 respondentów, którzy zwrócili uwagę na samych mieszkańców
Sądecczyzny jako słaba stronę regionu. Badane osoby podkreślały w swoich odpowiedziach takie cechy
Sądeczan jak, zaściankowość, relatywnie niski poziom wykształcenia, negatywne nastawienie, mentalność, zbytni konserwatyzm). Szczegółowe zestawienie odpowiedzi prezentuje tabela 18.
Tabela 18. Słabe strony Sądecczyzny – opinie respondentów (N=979)
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.

infrastruktura (m.in.. drogowa, parkingi, ścieżki rowerowe, mosty, kolej)
bezrobocie, mały rynek pracy, mało ofert pracy
komunikacja (w tym komunikacja miejska), korki, dojazdy
mała liczba wydarzeń kulturalnych, mało imprez, koncertów, oferta w zakresie rozrywki
słabo rozwinięta turystyka (w tym głównie: miejsca noclegowe, atrakcje
turystyczne, infrastruktura turystyczna)
mieszkańcy Nowego Sącza i regionu (w tym głównie: zaściankowość, poziom
wykształcenia, mentalność, poziom zamożności, negatywnie nastawieni,
konserwatywni)
władze, urzędy i jakość świadczonych przez nich usług
niski poziom wynagrodzeń
słaby rozwój Nowego Sącza i regionu, brak świeżych i dobrych pomysłów,
brak pomocy, brak wsparcia (m.in. dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą), brak ludzi służących pomocą
niekorzystne położenie Nowego Sącza i okolic (z dala od centrum Polski, od
głównych ciągów komunikacyjnych), ukształtowanie terenu
słaba promocja Nowego Sącza i regionu
mała liczba przedsiębiorstw, słaby rozwój przemysłu, mała liczba inwestorów
mało obiektów sportowych, brak miejsc rekreacji
słabo rozwinięta kultura, niewystarczająca liczba obiektów kultury i sztuki
małe miasto (Nowy Sącz), mała liczba mieszkańców
relatywnie duży poziom konkurencji
mała liczba uczelni wyższych, mały wybór wśród kierunków kształcenia
zanieczyszczenie, śmieci na ulicach, niedbałość o środowisko
brak perspektyw, brak możliwości do rozwoju
baza handlowa, zbyt duża ilość niepotrzebnych galerii, nieprzemyślane inwestycje-galerie
mało parków i zieleni
słabo rozwinięte rolnictwo

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Liczba
wskazań15
301
144
119
66
46
45
38
32
30
28
28
27
25
25
24
23
23
21
19
18
17
14
12

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

biurokracja, utrudnienia prawne
duża liczba Romów
relatywnie mały rynek zbytu
brak terenów pod inwestycje
nakłady na edukację, poziom szkół, wygląd i wyposażenie szkół
policja, straż miejska
brak organizacji różnych zajęć dla młodzieży (zajęć pozalekcyjnych), szkoleń,
kursów
ograniczona liczba środków finansowych, ograniczone środki finansowe z UE
stare budynki wymagające remontu
nienajlepsze zagospodarowanie terenu, słabe "wykorzystanie" okolicy Nowego Sącza
ochrona zdrowia
słaby przepływ informacji
zbyt wiele niepotrzebnych inwestycji, nieumiejętne gospodarowanie pieniędzmi
małe możliwości przebicia, trudno coś osiągnąć, trudności w zakładaniu
własnej działalności i wypromowaniu jej
bezpieczeństwo
mała dostępność usług, niski poziom świadczonych usług
brak konkurencji
gastronomia
małe zaplecze badawcze,
duży koszt wynajmu.
media
wszystko
dużo słabych stron
nie ma słabych stron
nie mam zdania
inne słabe strony

11
11
11
10
10
9
9
9
9
7
7
7
7
5
5
5
4
4
3
2
2
10
5
8
7
26

Wśród innych słabych stron Sądecczyzny uczniowie wymienili m.in. niebezpieczeństwo powodzi i osuwisk, mało miejsc dla młodzieży, dużo reklam, mało sklepów całodobowych, małe zaangażowanie młodzieży, mało koszy na śmieci.
Zdaniem respondentów na Sądecczyźnie należałoby promować turystykę i rekreację (w tym agroturystykę) jako branże – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Taka odpowiedź wskazało 32 % badanych uczniów. Zdaniem 96 respondentów branżą warta promocji jest budownictwo. Opinie badanych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym zakresie prezentuje tabela 19.
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Tabela 19. Branża jaka zdaniem respondentów powinna być promowana jako miejsce prowadzenia
własnej działalności gospodarczej (N=763)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Wyszczególnienie
turystyka i rekreacja (w tym agroturystyka)
budownictwo
sport i rekreacja
usługi
gastronomia
handel
informatyka
rolnictwo i leśnictwo
motoryzacja
kultura
rozrywka
edukacja i nauka
przemysł, produkcja
transport
kosmetyczna, fryzjerstwo
elektroniczna
hotelarstwo
cukiernictwo
branża muzyczna
mechanika pojazdowa
rozwój usług wyspecjalizowanych
usługi finansowe
branża hazardowa
reklama i media
restauracyjna
rzemiosło
zdrowie i uroda
bańkowość
energetyka
filmowa
komunikacja
małe przedsiębiorstwa
medyczna
sadownictwo
wyposażenie wnętrz
wszystkie branże
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Liczba
wskazań16
245
96
42
42
40
36
33
24
23
22
19
14
14
11
10
7
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

05. Badanie bezpośrednie

Opinie i postawy studentów
sądeckich uczelni
wobec przedsiębiorczości
– wybrane zagadnienia
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Charakterystyka próby
Tabela 20. Charakterystyka próby badawczej (studenci WSB-NLU i PWSZ)
Wyszczególnienie

Liczba
wskazań

%

753
312

70,7
29,3

282
444
258
40

27,5
43,4
25,2
3,9

499
587

45,9
54,1

133
686
96
65
48
30
15
5

12,3
63,6
8,9
6,0
4,5
2,8
1,4
0,5

482
492

49,5
50,5

261
382
224
99
101

24,5
35,8
21,0
9,3
9,5

1087
333
36
64
12
48

100,0
30,6
3,3
5,9
1,1
4,4

Płeć (N=1065)
kobieta
mężczyzna

Miejsce zamieszkania (N=1024)
w Nowym Sączu
w powiecie nowosądeckim
w województwie małopolskim
poza województwem małopolskim

Uczelnia (N=1086)
WSB-NLU
PWSZ

Wiek respondenta (N=1078)
poniżej 21 lat
21 – 25 lat
26 – 30 lat
31 – 35 lat
36 – 40 lat
41 – 45 lat
46 – 50 lat
powyżej 50 lat

Tryb realizowanych studiów (N=974)
studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Rok studiów (N=1067)
I rok
II rok
III rok
I rok SUM
II rok SUM

Obecna aktywność zawodowa (N=1087)
studia
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
prowadzenie własnej działalności gospodarczej
rencista
inna forma aktywności
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Wśród 1086 przebadanych osób, 46 % to studenci WSB-NLU, a 54 % studenci PWSZ. Prawie co czwarty
badany student mieszka w Nowym Sączu, 43 % mieszka w powiecie nowosądeckim. Połowa badanych
osób studiuje na studiach stacjonarnych. 80 % respondentów studiuje na I stopniu (I-III rok). Co piąty
badany oprócz studiów również pracuje na podstawie umowy o pracę. Są to w zdecydowanej większości
studenci studiów niestacjonarnych. Nieco ponad 2% respondentów podejmuje pracę na podstawie
umowy cywilno prawnej. Niespełna 4 % respondentów prowadzi własną działalność gospodarczą (tabela
20).
Wiedza studentów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej
Zdaniem 45 % badanych studentów ich poziom wiedzy na temat formalności związanych z zakładaniem
własnej działalności gospodarczej jest dostateczny. Jeden na pięciu respondentów nie posiada wiedzy na
ten temat (wykres 28).
Wykres 28. Poziom wiedzy respondentów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej
działalności gospodarczej na Sądecczyźnie (N=1070)

57 % badanych studentów sądeckich uczelni nie poszukiwało do tej pory jakichkolwiek informacji na
temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej (wykres 29).
Wykres 29. Aktywność respondentów w zakresie poszukiwania jakichkolwiek informacji na temat
formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej (N=1070)
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Źródła informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
Wiedza respondentów na temat formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej pochodzi w dużym stopniu od znajomych i przyjaciół (47%). Ważnymi źródłami informacji dla badanych są również: internetowe portale branżowe (38%), wykładowcy podczas zajęć na uczelni (38%) oraz
rodzina (33%) (wykres 30).
Relatywnie mało popularnym źródłem informacji wśród badanych studentów sądeckich uczelni są serwisy internetowe urzędów publicznych: Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, Urzędu Skarbowego i ZUS (wykres
30).
Wykres 30. Źródła informacji z jakich w największym stopniu pochodzi wiedza respondentów na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (N=1062), liczba wskazań17

Wśród innych źródeł informacji na omawiany temat studenci wymieniali m.in. inne źródła internetowe,
Sądecki Inkubator Przedsiębiorczości, programy telewizyjne i radiowe, osobiste spotkania i rozmowy z
pracownikami urzędów (wykres 30).
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Wykres 31. Dostępność informacji nt formalności związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej na Sądecczyźnie - opinie respondentów (N=1070)

Zdaniem 31 % respondentów dostępność informacji nt formalności związanych z zakładaniem własnej
działalności gospodarczej na Sądecczyźnie jest dobra lub bardzo dobra. Nieco więcej badanych studentów ocenia ten stan na dostateczny (40%). Dla prawie jednego na dziesięciu respondentów dostępność
informacji w analizowanym zakresie jest na poziomie niedostatecznym. Co piąty badany nie ma zdania
na ten temat (wykres 31).
Zdaniem badanych studentów najbardziej użytecznym źródłem informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej są internetowe portale branżowe (42%), a także wykładowcy przekazujący wiedzę podczas zajęć na uczelni (30%). Wśród ważnych źródeł informacji w analizowanym zakresie
należy wymienić także: znajomych i przyjaciół (26%), spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami (23%), oraz
rodzinę (22%) (wykres 32).
Zdaniem respondentów mniej użytecznymi źródłami informacji na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej są serwisy internetowe urzędów publicznych: Urzędu Miasta Nowego
Sącza (14%), Urzędu Skarbowego (6%), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (3%).
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Wykres 32. Najbardziej użyteczne źródła informacji na temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – opinie respondentów (N=1046), liczba wskazań18

Wykres 33. Aktywność respondentów w zakresie odwiedzenia kiedykolwiek strony internetowej
Urzędu Miasta Nowego Sącza (N=1060)
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Ponad połowa respondentów nigdy nie odwiedziła serwisu internetowego Urzędu Miasta Nowego Sącza
(wykres 33). Dwóch na trzech badanych studentów, którzy odwiedzili omawiany serwis internetowy
ocenia go na poziomie dobrym, a 9% na poziomie bardzo dobrym. Zaledwie 2% respondentów wystawia
mu ocenę niedostateczną (wykres 34).

Wykres 34. Ocena strony internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza – opinie respondentów (N=596)

Przeszkody dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie
Zdaniem respondentów największą przeszkodą dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie jest za duża biurokracja, dużo formalności, a także niejasne przepisy prawne związane z omawianym tematem (36%). Bardzo ważnym problemem jest również brak środków finansowych
na rozpoczęcie własnej działalności (25%). Wśród innych istotnych barier badani studenci wymieniali: za
dużą konkurencję na rynku wysokie koszty działalności, mały lub wolno rozwijający się rynek zbytu, duże
ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Warto podkreślić że dla 5% studentów przeszkodą jest brak wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Zestawienie największych barier w opinii
badanych studentów prezentuje tabela 21.
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Tabela 21. Największe przeszkody dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie – opinie respondentów (N=805)
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.

za duża biurokracja, dużo formalności, niejasne przepisy prawne
brak środków finansowych na założenie działalności gospodarczej
za duża konkurencja na rynku
wysokie koszty działalności (m.in. podatki, ZUS, czynsz)
mały (wolno rozwijający się) rynek zbytu
duże ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej
brak wiedzy z zakresu przedsiębiorczości
utrudnienia w urzędach (m.in. kolejki, nieprofesjonalna obsługa,
długi termin oczekiwania na załatwienie sprawy), brak pomocy ze
strony urzędników
brak pomysłu na własną działalność gospodarczą
brak informacji nt możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej
brak dofinansowania działalności, bądź niewystarczające dofinansowanie
nasycony rynek zbytu
nie mam zdania na ten temat
brak motywacji
słaba infrastruktura (głównie komunikacyjna)
brak miejsc do zagospodarowania, brak lokali
brak znajomości, brak układów układów
brak wiary w siebie
mało przewidywalna polityka państwa
nie ma przeszkód
peryferyjne położenie miasta (w skali województwa i kraju)
trudności w wejściu na rynek nowym firmom

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

inne bariery

Liczba
wskazań19
287
201
89
68
50
48
41
40
36
29
22
18
14
10
10
9
6
4
4
4
4
4
19

Wśród innych barier studenci wskazywali m.in. nienajlepszą koniunkturę na rynku, brak doświadczenia
w danej branży, ograniczenia związane z ochroną przyrody, konieczność poświęcenia zbyt dużo czasu na
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Niezależnie od spontanicznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów w pytaniu otwartym
(wyniki zaprezentowane w tabeli 21), w odstępie kilku pytań respondentom postawiono pytanie zamknięte, w którym zawarto 9 czynników mogących zniechęcić badane osoby do założenia własnej działalności gospodarczej. Zadaniem badanych było wskazanie trzech czynników, które stanowią największą
przeszkodę. Wyniki zaprezentowano na wykresie 35.
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Wykres 35. Czynniki, które w największym stopniu mogłyby zniechęcić respondentów do założenia
własnej działalności gospodarczej (N=1061), liczba wskazań20

Respondenci wśród trzech głównych barier zniechęcających ich do założenia własnej działalności gospodarczej wymienili brak środków finansowych niezbędnych do założenia omawianej działalności, duża
konkurencja na rynku oraz ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wśród
istotnych przeszkód badani studenci wymieniali także wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz skomplikowane przepisy prawne związane z tym tematem (wykres 35).
Wśród innych czynników zniechęcających do założenia własnej działalności gospodarczej studenci wymieniali m.in.: brak pomysłu, brak wymaganego doświadczenia, a także własne negatywne doświadczenia z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zachęty dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie
Zdaniem badanych studentów sądeckich uczelni największą zachętą do założenia własnej działalności
gospodarczej na Sądecczyźnie jest chęć posiadania pieniędzy, możliwość osiągnięcia większych zarobków, co przekłada się na poprawę poziomu życia takich osób (21%). Bardzo dużą zachętę może stanowić
uzyskanie dotacji, dofinansowanie (w tym głównie dofinansowanie ze środków UE), jakakolwiek wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności (17%). Warto zwrócić uwagę, że dla 16% respondentów czynnikiem zachęcającym do założenia własnej działalności gospodarczej jest niezależność przedsiębiorcy,
samodzielność, posiadanej własnej firmy – bycie dla siebie szefem (tabela 22).
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Tabela 22. Największe zachęty dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie – opinie respondentów (N=637)
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zysk, możliwość zarobku, możliwość poprawy poziomu życia
dofinansowanie na prowadzenie własnej działalności
niezależność, zarządzanie własnym biznesem
własny rozwój, samorealizacja
korzystna (m.in. atrakcyjna turystycznie) lokalizacja Sądecczyzny
chęć uniknięcia bezrobocia
wielkość rynku, rozwój rynku
nic nie stanowi zachęty
doradztwo i pomoc w zakładaniu działalności (w tym m.in. szkolenia)
nie mam zdania
ulgi podatkowe, obniżka składek ZUS (rozłożenie na raty), niższe koszty
wynajmu lokalu
ułatwienie procedur biurokratycznych
relatywnie niewielka konkurencja na Sądecczyźnie
możliwość realizacji własnych planów, pomysłów, pasji
możliwość wybicia się, prestiż wynikający zbycia przedsiębiorcą
brak innych perspektyw, brak środków na życie
dostępność dobrze wykształconych pracowników
duże możliwości prowadzenia działalności
łatwy dostęp do informacji
Inne zachęty

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Liczba
wskazań21
140
113
106
37
33
30
26
22
17
13
12
11
10
8
7
4
3
3
3
39

Wśród innych zachęt respondenci wymieniali m.in.: możliwość zatrudnienia pracowników – tania siła
robocza, korzystne miejsce pod swoja inwestycję, już posiadane doświadczenie, stopniowy rozwój Nowego Sącza, dobry klimat na Sądecczyźnie, sukcesy innych przedsiębiorców na Sądecczyźnie, chęć pozostania w Nowym Sączu, posiadanie oryginalnego pomysłu na działalność, która ma szansę przetrwania i
przynoszenia zysku przez dłuższy okres.

Niezależnie od spontanicznych odpowiedzi wskazywanych przez respondentów w pytaniu otwartym
(wyniki zaprezentowane w tabeli 22), w odstępie kilku pytań respondentom postawiono pytanie zamknięte, w którym zawarto 9 czynników mogących zachęcić badane osoby do założenia własnej działalności gospodarczej. Zadaniem respondentów było wskazanie trzech czynników, które stanowią największą zachętę. Wyniki zaprezentowano na wykresie 36.
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Wykres 36. Czynniki, które w największym stopniu mogłyby zachęcić respondentów do założenia własnej działalności gospodarczej (N=1045), liczba wskazań22

Największą zachętą dla badanych studentów sądeckich uczelni do założenia własnej działalności gospodarczej jest wsparcie w zakresie środków finansowych na ten cel pochodzące z UE. Bardzo istotne dla
respondentów są również szkolenia mające na celu przybliżenie procedury zakładania własnej działalności gospodarczej, a także spotkania z przedsiębiorcami i rozmowy na temat prowadzenia działalności
gospodarczej (wykres 36).
Wśród innych czynników zachęcających do założenia własnej działalności gospodarczej respondenci
wymieniali również m.in.: brak pracy w wybranym zawodzie, posiadanie dobrego pomysłu „na biznes”,
chęć wykorzystania – przetestowania zdobytej wiedzy, utrata pracy i związana z tym presja najbliższych
osób, możliwość uzyskania ulg i obniżek kosztów działalności.

Przedsiębiorczość studentów sądeckich uczelni – wybrane zagadnienia
Zaledwie 6 % badanych studentów sądeckich uczelni prowadzi własną działalność gospodarczą (64 osoby) (wykres 37). Wśród respondentów prowadzących działalność gospodarczą 34 osoby prowadzi ją na
Sądecczyźnie (wykres 38).
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Wykres 37. „Czy prowadzi Pan/Pani własną działalność gospodarczą?” – deklaracje respondentów
(N=1068)

Wykres 38. „Czy prowadzi Pan/Pani własną działalność gospodarczą na Sądecczyźnie?” – deklaracje
respondentów (N=59)

Największą motywację dla badanych studentów posiadających własną działalność gospodarczą stanowiła możliwość osiągnięcia dochodów – wyższych niż mogliby osiągnąć w innych miejscach (pracując na
umowę o pracę, umowę cywilnoprawną). Ważnym motywatorem były również m.in.: możliwość pracy
na własny rachunek, niezależność, a także brak ofert pracy na rynku (tabela 23).
Tabela 23. Czynniki, które w największym stopniu motywowały respondentów do założenia własnej
działalności gospodarczej – opinie respondentów (N=55)
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba wskazań
1.
możliwość osiągnięcia dochodów (dochody większe niż w innych miejscach)
21
2.
możliwość pracy na własny rachunek, niezależność
16
3.
brak ofert pracy na rynku
6
4.
chęć sprawdzenia się
5
5.
odpowiednie wykształcenie i już zdobyte na rynku doświadczenie
4
6.
otrzymana dotacja
3
7.
możliwość rozwoju dzięki własnej firmie
3
8.
możliwość realizowania planów, marzeń, pasji
3
9.
chęć zdobycia pozycji, dla prestiżu
3
10. zapotrzebowanie na produkty, luka w rynku
2
11. inne czynniki
5
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Wśród innych czynników studenci wskazali m.in. chęć pracy w miejscu zamieszkania, chęć odniesienia
sukcesu, a także pojawiające się możliwości rozwoju.
Wszystkich badanych studentów poproszono o deklarację – czy planują w przyszłości założenie własnej
działalności gospodarczej. Z 1040 osób odpowiadających na to pytanie 40 % (416 osób) zadeklarowało
chęć podjęcia takiej aktywności (wykres 39).

Wykres 39. „Czy planuje Pan/Pani założenie własnej działalności gospodarczej?” – deklaracje respondentów (N=1040)

60 % badanych studentów z pośród 416 osób deklarujących założenie w przyszłości własnej działalności
gospodarczej chciałoby podjąć taką aktywność na Sądecczyźnie (wykres 40).

Wykres 40. „Czy planuje Pan/Pani założenie własnej działalności gospodarczej na Sądecczyźnie?” –
deklaracje respondentów (N=416)

Zdecydowanie najwięcej badanych studentów chciałoby aby ich działalność gospodarcza związana była z
doradztwem finansowym i ubezpieczeniowym (117 wskazań). Dla 80 studentów zorientowanych na
prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej odpowiednią branżą byłaby gastronomia.
Nieco mniejszym zainteresowaniem wśród respondentów cieszyły się: kultura i rozrywka (68 wskazań),
turystyka (61 wskazań) oraz zdrowie i uroda (60 wskazań).
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Wykres 41. Branże, w których respondenci chcieliby prowadzić w przyszłości własną działalność gospodarczą (N=550), liczba wskazań23

Wśród innych branż respondenci wymieniali m.in. doradztwo personalne, hotelarstwo, e-biznes. Wielu
badanych w odpowiedzi „inna branża” ogólnie określiło rodzaj swojej działalności – handel.

Prawie trzech na czterech badanych studentów sądeckich uczelni chciałoby prowadzić swoją działalność
gospodarczą w zakresie usług, a 23 % w handlu (wykres 42).
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Wykres 42. Rodzaj działalności gospodarczej jaki najbardziej chcieliby otworzyć w przyszłości respondenci (N=421)

Respondentów poproszono aby wskazali wśród wymienionych w pytaniu czterech organizacji te, które
znają „choćby ze słyszenia”. Dwóch na trzech badanych zna Sądecką Izbę Gospodarczą. Nieco ponad
połowa respondentów zna Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Sądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Jeden na czterech studentów zna Kongregację Kupiecką Zrzeszenie Handlu (tabela 24).

Tabela 24. Znajomość przez respondentów wybranych organizacji branżowych
Organizacja
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości (N=1028)
Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług (1008)
Sądecki Inkubator Przedsiębiorczości (1024)
Sądecka Izba Gospodarcza
(1034)

TAK

NIE

55%

45%

27%

73%

54%

46%

65%

35%

Opinie studentów sądeckich uczelni na temat aktywności urzędów publicznych
W opinii prawie co piątego badanego studenta obsługa osób zakładających własną działalność gospodarczą w urzędach publicznych w Nowym Sączu jest na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Co dziesiąty ocenia jakość obsługi na poziomie niedostatecznym. 32 % badanych studentów nie ma zdania na ten
temat (wykres 43).
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Wykres 43. Jakość obsługi osób zakładających własną działalność gospodarczą ze strony urzędów publicznych w Nowym Sączu - opinie respondentów (N=1050)

Zaledwie 16 % studentów sądeckich uczelni zauważyło działania podejmowane w ciągu ostatnich dwóch
lat przez urzędy administracji samorządowej na Sądecczyźnie, których celem było wspieranie przedsiębiorczości (wykres 44).

Wykres 44. „Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zauważył(a) Pan(i) jakiekolwiek działania podejmowane
przez urzędy administracji samorządowej na Sądecczyźnie (w tym Urząd Miasta Nowego
Sącza) wspierające przedsiębiorczość?” – opinie respondentów (N=1011)

Wśród działań podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, których celem było wsparcie przedsiębiorczości na Sądecczyźnie respondenci na pierwszym miejscu wymienili organizowanie i obsługa różnych
dotacji finansowych, w tym środków UE (58 wskazań). Następnie badani studenci wskazali organizację
kursów i szkoleń (33 wskazania) oraz popularyzację informacji nt przedsiębiorczości (w tym informacje
związane z zakładaniem własnej działalności). 10 % studentów odpowiadających na to pytanie nie zauważyło żadnych działań. Zestawienie odpowiedzi prezentuje tabela 25.
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Tabela 25. Działania podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat, których celem było wspieranie przedsiębiorczości na Sądecczyźnie – zauważone przez respondentów (N=120)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wyszczególnienie
organizowanie i obsługa różnych dotacji finansowych (w tym środków UE)
prowadzenie kursów i szkoleń
popularyzacja informacji nt przedsiębiorczości (w tym informacje
związane z zakładaniem własnej działalności)
działalność inkubatora przedsiębiorczości
budowa miasteczka multimedialnego
organizacja konferencji tematycznych
pomoc przy zakładaniu firmy (doradztwo)
organizacja konkursów
spotkania z przedsiębiorcami
uproszczenie procedury związanej z zakładaniem własnej działalności
wsparcie dla małych przedsiębiorstw
inne działania
nie zauważyłam/ nie zauważyłem żadnych działań

Liczba
wskazań24
58
33
17
8
7
4
4
3
3
2
2
8
12

Wśród innych omawianych działań studenci wymieniali m.in.: utworzenie Lokalnej Grupy Działania w
Chełmcu, festiwale i inne programy realizowane przez WSB-NLU, promocję Sądecczyzny, poprawę „klimatu”, a także organizację targów pracy.

Zdaniem badanych studentów sądeckich uczelni aby wesprzeć ludzi młodych w zakładaniu własnej działalności gospodarczej Urząd Miasta powinien wspierać finansowo osoby rozpoczynające taką działalność
(m.in. poprzez różnego rodzaju dofinansowania, w tym środki UE) (204 wskazania). Równie ważnym
działaniem dla respondentów jest organizowanie bezpłatnych kursów, szkoleń, warsztatów (197 wskazań).
Warto podkreślić, że dla badanych osób duże znaczenia mają również: bezpłatna pomoc i doradztwo
ekspertów (w tym w dużym stopniu doradztwo prawne) oraz większa dostępność informacji związanych
z realizowanymi projektami i procedurami zakładania własnej działalności (m.in. dotacje, procedury,
przepisy). Szczegółowe zestawienie wszystkich oczekiwań badanych studentów w analizowanym zakresie prezentuje tabela 26.
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Tabela 26. Przedsięwzięcia jakie zdaniem respondentów powinien podjąć Urząd Miasta Nowego Sącza
aby wesprzeć ludzi młodych w zakładaniu własnej działalności gospodarczej (N=590)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wyszczególnienie
wsparcie finansowe przy zakładaniu własnej działalności (w tym
głównie dofinansowania z UE)
organizowanie bezpłatnych szkoleń, kursów, warsztatów
bezpłatna pomoc i doradztwo ekspertów (w tym w dużym stopniu
doradztwo prawne)
większa dostępność informacji związanych z realizowanymi projektami i procedurami zakładania własnej działalności (m.in. dotacje,
procedury, przepisy)
ograniczenie biurokracji, uproszczenie procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
organizowanie spotkań poświęconych problemom przedsiębiorczości (w tym spotkania z przedsiębiorcami)
ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
podniesienie profesjonalizmu urzędników w zakresie obsługi
nie wiem
prowadzenie bieżących badań i analiz rynku zwracających uwagę
potencjalnym przedsiębiorcom na możliwości rozwoju działalności
gospodarczej, pomoc w kreowaniu pomysłów
zachęcanie młodych osób do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
organizacja praktyk i staży umożliwiających zdobycie doświadczenia
sprzyjającego prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
organizowanie konkursów
stworzenie lepszych warunków rozwoju gospodarczego, wzmocnienie infrastruktury
inne działania

Liczba
wskazań25
204
197
83
83
65
51
32
19
15
14
13
6
3
3
17

Wśród innych proponowanych działań studenci wymieniali m.in.: dofinansowanie do dalszego kształcenia i rozwoju, dofinansowanie płatnych studiów, stypendia UM dla najzdolniejszych, „umożliwić lepszy
start ludziom po studiach- np. staże”, „nie mnie to oceniać, pracownicy Urzędu powinni ruszyć głowami,
w końcu za coś im płacą”.
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Postawy studentów sądeckich uczelni wobec przedsiębiorczości
Według deklaracji prawie dwóch na trzech badanych ma bliskich, którzy prowadzą własną działalność
gospodarczą (wykres 45).
Wykres 45. „Czy ktoś z Pani/ Pana bliskich prowadzi własną działalność gospodarczą?”
– deklaracje respondentów (N=1036)

Wśród bliskich respondentów, którzy prowadza własną działalność gospodarczą są głównie koledzy (266
wskazań), rodzice (190 wskazań), oraz rodzeństwo (113 wskazań) (tabela 27).
Tabela 27. „Kto z Pani/ Pana bliskich prowadzi własna działalność gospodarczą?”
– deklaracje respondentów (N=634)
Wyszczególnienie

Liczba wskazań

dziadkowie

13

rodzice

190

rodzeństwo

113

koledzy

266

inne osoby

172

Warte uwagi wyniki zawiera tabela prezentująca odpowiedzi respondentów na pytanie ze skalą Likerta
(tabela 28). Dla prawie co czwartego badanego studenta własną działalność gospodarczą zakładają
głównie ludzie majętni. Niespełna połowa badanych osób uważa, że prowadzenie własnej działalności
wiąże się z podejmowaniem zbyt dużego ryzyka.
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Tabela 28. Postawy respondentów wobec przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia
Wyszczególnienie
Własną działalność gospodarczą zakładają
głównie ludzie majętni
(N=1031)
Prowadzenie własnej
działalności gospodarczej
wiąże się z odejmowaniem zbyt dużego ryzyka
(N=1030)
Kluczem do sukcesu we
własnej działalności gospodarczej jest dobry
pomysł na biznes i konsekwencja (N=1032)
Podejmowanie pracy najemnej jest bardziej komfortowe niż prowadzenie
własnej działalności gospodarczej (N=1024)
Prowadzenie działalności
gospodarczej wymaga
posiadania zaawansowanej wiedzy ekonomicznej
(N=991)

Zdecydowanie Nie zgadzam
się nie zgadzam
się

Ani się zgadzam, ani nie
zgadzam

Zgadzam się

Zdecydowanie
się zgadzam

11%

44%

22%

19%

4%

6%

20%

27%

39%

8%

10%

3%

6%

42%

39%

7%

25%

38%

23%

7%

6%

27%

27%

33%

6%

Dla 81 % badanych studentów kluczem do sukcesu we własnej działalności gospodarczej jest dobry pomysł na biznes i konsekwencja. Prawie co trzeci badany student uważa, że podejmowanie pracy najemnej jest bardziej komfortowe niż prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zdaniem 39 % respondentów prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga zaawansowanej wiedzy ekonomicznej
(tabela 28).
Sądecczyzna w ocenie studentów sądeckich uczelni
Zdaniem 131 badanych studentów mocna stroną Sądecczyzny jest jej korzystne położenie geograficzne
(blisko granicy ze Słowacją, w pobliżu jeziora i gór, relatywnie niedaleko od Krakowa itp.). Niezwykle
ważnym atutem regionu są piękne krajobrazy, malownicze tereny (109 wskazań) oraz bogate walory
turystyczne regionu (101 wskazań). Wszystkie trzy najczęściej wymieniane mocne strony są ze sobą powiązane. Szczegółowe zestawienie wskazanych przez respondentów atutów Sądecczyzny prezentuje
tabela 29.
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Tabela 29. Mocne strony Sądecczyzny – opinie respondentów (N=525)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Wyszczególnienie
korzystne położenie geograficzne
piękne krajobrazy, tereny
walory turystyczne
walory przyrodnicze, czysta przyroda
okoliczne góry, ukształtowanie terenu
korzystny klimat
bogactwo kulturowe
potencjał mieszkańców: przedsiębiorczy, pracowici, kreatywni i ambitni ludzie
duże, znane firmy (m.in. Fakro, Koral, Wiśniowski)
rozwój Nowego Sącza i regionu
wykształceni, wykwalifikowani pracownicy
relatywnie dobra komunikacja (w tym: komunikacja miejska)
mili, gościnni i otwarci mieszkańcy Sądecczyzny
wysoki poziom szkolnictwa (w tym: dobre uczelnie)
zabytki
relatywnie mała konkurencja na rynku
chłonny rynek zbytu
sprzyjające warunku do rozwoju przedsiębiorczości
bogata historia
czyste powietrze
relatywnie duża liczba młodych ludzi
relatywnie niskie koszty utrzymania
skuteczne pozyskiwanie funduszy UE
bogate tradycje
infrastruktura turystyczna (m.in. szlaki turystyczne, baza turystyczna)
rozwój handlu
zadbane miasto i region
dobra baza gastronomiczna
tania siła robocza
nie mam zdania
nie ma mocnych stron
inne mocne strony

Liczba
wskazań26
131
109
101
52
36
31
22
18
14
14
14
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
12
24
25

Wśród innych mocnych stron Sądecczyzny badani studenci najczęściej wymieniali m.in.: dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, dużo wolnej przestrzeni, wciąż nieodkryte źródła wód
geotermalnych, wolna przestrzeń na inwestycje, duże zaplecze informatyczne, brak dużego przemysłu,
produkty lokalne, usługi budowlane, duże możliwości produkcyjne.
Szczegółowe zestawienie słabych stron Sądecczyzny w opinii badanych studentów prezentuje tabela 30.
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Tabela 30. Słabe strony Sądecczyzny – opinie respondentów (N=497 )
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Wyszczególnienie
brak bądź bardzo słaba infrastruktura komunikacyjna (w tym głównie:
drogowa, kolejowa, parkingowa), słaba komunikacja z Sądecczyzna i na
jej terenie (w tym w NS)
bezrobocie, brak miejsc pracy
brak lub słaba infrastruktura (ogólnie)
relatywnie niewielka liczba większych firm tworzących miejsca pracy
(głównie produkcyjnych)
słaba promocja Nowego Sącza i Sądecczyzny
mieszkańcy Sądecczyzny (w tym m.in.: małomiasteczkowa mentalność,
zaściankowość, mała mobilność, mała otwartość na zmiany)
Nowy Sącz - małe, zatłoczone miasto, mała - ograniczona powierzchnia
niekorzystna lokalizacja z dala od większych ośrodków miejskich i głównych szlaków komunikacyjnych
brak zaangażowania administracji w rozwój (w tym rozwój przedsiębiorczości), brak wsparcia dla ludzi młodych
mała liczba mieszkańców, zubożenie społeczeństwa, mały rynek zbytu
ograniczone atrakcje (w tym atrakcje turystyczne), mała liczba imprez
kulturalnych, rozrywkowych, brak lub ograniczona liczba miejsc gdzie
można spędzić wolny czas
brak możliwości rozwoju, brak perspektyw (głównie dla młodych osób) w
konsekwencji migracja
słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
duża konkurencja na rynku
niski poziom wynagrodzeń na Sądecczyźnie
niski poziom profesjonalizmu urzędów, układy
zanieczyszczenie środowiska
mała liczba prowadzonych inwestycji, mało inwestorów
niski poziom bezpieczeństwa
słaby rozwój Nowego Sącza i regionu, spadająca dynamika, degradacja
Nowego Sącza
brak konkretnego kierunku rozwoju, brak inwencji, brak pomysłów
brak funduszy, słabe wykorzystanie środków z UE
za dużo hipermarketów, galerii
ograniczone środki na kulturę, słaby rozwój kultury
patologie (w tym głównie alkoholizm)
biurokracja w urzędach
brak terenów pod inwestycje
słaby przepływ informacji w regionie (m.in. związanych z realizowanymi
projektami)
brak słabych stron
nie mam zdania
inne słabe strony
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Liczba
wskazań27
160
73
67
28
28
26
24
20
18
18
16
12
12
11
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
7
12
26

Zdaniem 160 badanych studentów sądeckich uczelni najsłabszą stroną regionu jest brak bądź bardzo
słaba infrastruktura komunikacyjna (w tym głównie: drogowa, kolejowa, parkingowa), słaba komunikacja z Sądecczyzna i na jej terenie (w tym w NS). Niezależnie od tego 67 respondentów wskazało ogólnie
na słabą infrastrukturę. Słabą stroną regionu jest również bezrobocie, brak miejsc pracy (73 wskazania).
Wśród innych słabych stron badani wymieniali m.in.: słabo rozwiniętą bazę gastronomiczną, brak promocji sądeckich przedsiębiorstw, ceny lokali, drogie tereny, mało przyjazne miasto, niewykorzystanie
położenie Nowego Sącza, „zaniedbanie wyglądu miasta”, zbyt duża ilość banków, mała otwartość na
nowoczesne rozwiązania, mała różnorodność działalności gospodarczych (tabela 30).

Zdaniem respondentów na Sądecczyźnie należałoby promować turystykę jako branżę – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Taką odpowiedź wskazało 45 % badanych studentów. Zdaniem 5%
respondentów obszarem wartym promocji jest agroturystyka. 5,5 % studentów uważa iż należy promować informatykę jako miejsce prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Opinie badanych studentów sądeckich uczelni w tym zakresie prezentuje tabela 31.

Tabela 31. Branża jaka zdaniem respondentów powinna być promowana jako miejsce prowadzenia
własnej działalności gospodarczej (N=551)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Liczba wskazań28

Wyszczególnienie
turystyka
usługi
informatyka
agroturystyka
gastronomia
rekreacja
sport
handel
budownictwo
produkcja
rozrywka
kultura
edukacja
hotelarstwo
nowe technologie
przemysł
usługi w zakresie marketingu, media i reklama
usługi w zakresie finansów i rachunkowości
zdrowie i uroda
elektronika, sprzęt RTV i AGD
produkcja spoŜywcza
rolnictwo
transport
motoryzacja
nauka
przetwórstwo owocowo-warzywne
MSP
multimedia
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248
35
30
29
25
25
25
23
22
20
19
16
13
11
11
8
8
7
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

nieruchomości
usługi w zakresie doradztwa
szkolenia
zdrowa Ŝywność
nie mam zdania
wszystkie
inne

3
3
2
2
16
10
11

Wśród innych obszarów aktywności (branż) jakie zdaniem studentów należy promować są m.in. rękodzieło artystyczne, rzemiosło, branża odzieżowa, inne wyroby regionalne, branża chemiczna.

74

06. Badanie bezpośrednie

Opinie ekspertów w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości
w Nowym Sączu/ na Sądecczyźnie
– wybrane zagadnienia
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Wnioski z badań (wywiadów z ekspertami)
Poniżej zaprezentowano jedynie ogólne, kluczowe wnioski z badań (z indywidualnych wywiadów pogłębionych) z ekspertami. Sugestie prezentowane przez ekspertów zostaną wykorzystane przy redagowaniu
propozycji do Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. W wielu kwestiach omawiani respondenci byli zgodni wyrażając bardzo zbliżone opinie.

6.1 Rynek pracy w Nowy Sączu/ na Sądecczyźnie



Na sądeckim rynku pracy bak jest kompleksowego monitoringu trendów, a co za tym idzie brak
jest informacji dla młodzieży w jakich zawodach warto się kształcić.



Słaba współpraca pomiędzy szkołami i uczelniami a np. biurami pracy. Nie prowadzi się monitoringu/foresightu na rynku pracy, uczelnie i szkoły kształcą bezrobotnych.



Trudna sytuacja na omawianym rynku pracy związana jest głównie z niedopasowaną strukturą
podaży i popytu.



Sądecki rynek pracy cechuje wysoka dostępność pracowników z podstawowymi kwalifikacjami,
kadry wyspecjalizowanej brak. [problem ten zgłoszony został przez wszystkich ekspertów].



Na rynek pracy wchodzi wielu młodych ludzi bez odpowiedniego przygotowania (wiedzy i umiejętności) - niewystarczające kształcenie, pilna potrzeba większego zaangażowania praktyków w
proces dydaktyczny.



Obserwuje się często brak chęci podjęcia ryzyka u młodych, należy zmienić image wygodnego
etatu, ludzie młodzi nie szanują pracy.





Na sądeckim rynku pracy zaobserwować można silną sezonowość.
Trudny rynek pracy dla pracownika (mało ofert pracy, relatywnie niski poziom wynagrodzeń).
Dobry rynek pracy dla pracodawców, chociaż mogą być kłopoty z osobami wyżej kwalifikowanymi.
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6.2 Klimat do rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu/
na Sądecczyźnie i oczekiwania



W ostatnich latach odnotowano wzrost przedsiębiorczości (wzrost zainteresowania środkami na
otwieranie własnej działalności).



Środki UE są dość dobrze wykorzystywane (działanie 6.2 Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”), wdrożenie programów związanych z rozwojem firm przynosi lepsze efekty niż przeciętnie.



Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorczość jest edukacja. W tym polu jest
wiele do zrobienia – więcej praktyki.



Należy podkreślić, że samorząd gospodarczy jest rozdrobniony, bez widocznego wpływu na
przedsiębiorczość.



Wyjątkowa przedsiębiorczość na Sądecczyźnie wynikać może z: tradycji, braku alternatyw, postaw, patriotyzmu lokalnego.



Urzędy dosyć dobrze obsługują przedsiębiorców, przedsiębiorcy oczekują głównie aby nie przeszkadzały w prowadzeniu działalności. Ważnym aspektem działań usprawniających jest oszczędność czasu.



Wśród odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości powinno się na pierwszym planie wymieniać organizacje branżowe, które są na ogół niestety słabo rozwinięte.



Warto zwrócić uwagę na złe przygotowanie młodych w kwestii przedsiębiorczości, warto zintensyfikować współpracę pomiędzy przedsiębiorcami a szkołami.



Administracja publiczna działa poprawnie („jedno okienko” to postulat polityczny, rejestrowanie
działalności nie przeszkadza w rozwoju przedsiębiorczości), nie widać natomiast wychodzenia
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, brak szacunku dla czasu przedsiębiorców (urzędnicy
raczej zasłaniają się terminami ustawowymi - najciężej z budownictwem), trudny kontakt bezpośredni z władzami samorządowymi.



Obsługa przedsiębiorców się poprawia, najważniejszy jest czas, brak trochę podejścia jak do
ważnego klienta. Oczekiwania od miasta: oszczędność czasu przy formalnościach, indywidualne
podejście do dużych przedsiębiorców (brak zainteresowania władz wykonawczych).



Samorząd lokalny powinien wspierać przedsiębiorczość organizowaniem szkoleń związanych ze
zmianami w prawie.
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6.3 Bariery do rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu/
na Sądecczyźnie



Jedną z podstawowych barier rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu jest słaba infrastruktura komunikacyjna (głównie drogowa). [na czynnik ten zwrócili uwagę wszyscy eksperci].



Barierą rozwoju przedsiębiorczości jest lokalizacja Nowego Sącza i całej Sądecczyzny (m.in. z dala
od głównych szlaków komunikacyjnych). Stanowi to utrudnienie szczególne dla większych przedsiębiorstw.



Barierę stanowią przepisy prawne tworzone na poziomie centralnym, powodujące m.in. wzrost
rozmiarów szarej strefy.



Koncepcja „jednego okienka” jest nadmiernie eksponowana, formalności nie są ważną przeszkodą, jednakże czas dla przedsiębiorcy jest ważny i warto usprawniać obsługę.




Brak skutecznego lobbingu na rzecz rozwoju całego regionu.






Brak działań mających długookresowy wpływ na rozwój całego regionu.




Ważną barierą jest chaos w zagospodarowaniu przestrzennym, brak terenów pod inwestycje.



Ograniczenie handlu w niedzielę, zbyt dużo pozwoleń na handel wielko powierzchniowy.



Utrudnieniem jest brak współpracy pomiędzy samorządem gospodarczym a władzami samorządowymi, a także pomiędzy różnymi szczeblami władzy (samorządowej i centralnej).



Brak informacji ze strony władz np. o przeprowadzanych remontach, brak także jakichkolwiek
działań wspomagających przedsiębiorców, którzy na tym tracą (np. okresowe zwolnienie podatkowe).



W rozwoju przedsiębiorczości utrudnieniem jest brak planu zagospodarowania przestrzennego
(szerzej: wizji miasta i długookresowego myślenia).




Przeszkodę w rozwoju stanowi brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Niewystarczająca współpraca pomiędzy władzami samorządowymi (współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym) skutkuje kompletnym brakiem lobbingu, wspólnego
głosu Sądecczyzny.
Brak spójnej lokalnej polityki podatkowej.
Ważną barierą rozwoju przedsiębiorczości są programy ochrony środowiska (Natura 2000, PPK).
Niewystarczające dotychczasowe starania o inwestorów zewnętrznych, brak „pakietu” dla inwestora.
Przedsiębiorców z wszystkich branż należy traktować tak samo (tutaj nie było zgodności, niektórzy wskazywali branżę turystyczną i ginące zawody).

Barierą jest brak stabilności w przepisach prawnych.

6.4 Działania jakie należy podjąć w celu rozwoju przedsiębiorczości
– propozycje ekspertów



Priorytetem działań mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Nowym Sączu i całym regionie powinien być rozwój infrastruktury komunikacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej). [w opi78

nii większości ekspertów priorytetem powinna być droga Brzesko – Muszynka, w dalszej kolejności kolej Nowy Sącz – Kraków, oraz lotnisko]



Warto podjąć działania zachęcające głownie młode osoby do pozyskiwania konkretnych umiejętności i zawodów, zachęcać do tworzenia firm. Firmy rodzinne zdają się być niewykorzystaną
szansą





Warto wspierać przedsiębiorczość poprzez fundusz pożyczkowy.





Należy zdecydowanie wzmocnić promocję Nowego Sącza i całej Sądecczyzny.



Warto wspierać mikro i małych przedsiębiorców poprzez: spis zawodów preferencyjnie traktowanych, właściwą politykę podatkową władz lokalnych oraz odpowiednim kształtowaniem opłat
dzierżawnych.

Należy wyznaczyć tereny inwestycyjne (np. wzdłuż wałów).
Formalności nie są przeszkodą, jakość obsługi jest poprawna, chociaż brakuje np. podejścia indywidualnego, możliwości kontaktu przedsiębiorców z władzami (warto pokusić się o listę firm z
indywidualną obsługą).
Warto rozwijać funkcje kulturalne miasta.
Inicjatorem zmian, promowaniem postaw przedsiębiorczych, promowaniem Sądecczyzny i informowaniem (np. o zmianach w prawie) powinien zajmować się samorząd lokalny oraz samorząd gospodarczy.
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6.5 Atuty Nowego Sącza/ Sądecczyzny






Silną stroną jest „patriotyzm lokalny” mieszkańców, w tym również przedsiębiorców.



Turystyka wydaje się być najbardziej perspektywiczna, ale istnieje potrzeba usprawnień w infrastrukturze podstawowej oraz dbałość o ochronę środowiska.



Nie powinno się myśleć tylko o turystyce, przyszłość ma także sektor produkcji zdrowej żywności
oraz „srebrna gospodarka”. Warto promować takie branże jak: budownictwo, gastronomia.

Do silnych stron Sądecczyzny zaliczyć należy kapitał ludzki, wyróżniającą się przedsiębiorczość.
Nowy Sącz jest wygodnym miejscem do życia.
Turystyka powinna być głównym motorem napędowym rozwój Nowego Sącza i Sądecczyzny.[opinię taką wyraziła zdecydowana większość ekspertów].

6.6 Słabe strony Nowego Sącza/ Sądecczyzny




Podstawową słabością Nowego Sącza i całej Sądecczyzny jest infrastruktura komunikacyjna.



Słaba i rozproszona reprezentacja regionu w województwie oraz na szczeblu centralnym. Brak
lobbingu Sądecczyzny, a także lobbingu branżowego. Brak „wspólnego głosu” Sądecczyzny.



Słaba współpraca samorządu i przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami, niewykorzystany potencjał badawczy.



Brak lobbingu Sądecczyzny wynika z braku elit. Elitą (w jakimś sensie) są tylko politycy. Zauważalny jest także brak młodego pokolenia w polityce.






Brak współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi.




Niedoinwestowanie uzdrowisk, utrata wysokiej pozycji konkurencyjnej.

Poważnym minusem jest brak infrastruktury przemysłu czasu wolnego (może być uzupełnieniem
oferty turystycznej regionu).

Brak wizji rozwoju Nowego Sącza i Sądecczyzny, za dużo polityki a za mało działań.
Słaba promocja miasta i regionu (marka).
Słaba oferta/infrastruktura rekreacyjno-kulturalna, która mogłaby być uzupełnieniem oferty turystycznej całej Sądecczyzny (branży z największym potencjałem).
Brak kompleksowych produktów turystycznych.
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6.7 Szanse dla rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu/
na Sądecczyźnie




Szansą może być wykorzystanie środków UE.



Realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury drogowej (m.in. połączenie Brzesko
– granica ze Słowacją).

Szansą jest bliskość Słowacji, co stwarza szanse na rozwój oferty turystycznej oraz na wspólne
projekty (np. spalarnia śmieci).

6.8 Zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorczości w Nowym Sączu/
na Sądecczyźnie



Możliwy odpływ przedsiębiorców (jako efekt słabości regionu m.in.: słabego skomunikowania
Sądecczyzny, braku planu zagospodarowania przestrzennego).



Wzrost polaryzacji w Małopolsce, rosnąca rola Krakowa, spadające znaczenie pozostałych miast,
w tym Nowego Sącza.



Przepisy i działania związane z ochroną środowiska (PPK, Natura 2000) mogą stanowić istotne
zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach objętych omawianymi przepisami.



Zagrożeniem są migracje zarobkowe.
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07. Podsumowanie
Cechy sądeckiej przedsiębiorczości
Jednym z czynników motywujących do założenia własnej działalności gospodarczej na Sądecczyźnie jest relatywnie trudna sytuacja na rynku pracy i konieczność „wzięcia sprawy we własne ręce” – taką opinię wyrażało wielu badanych ekspertów. „Konieczność” jako źródło
przedsiębiorczości jest częściej właściwe krajom o niskim poziomie rozwoju. Wraz ze wzrostem dobrobytu preferowanym sposobem na życie jest etat.
Charakterystycznym dla polskich przedsiębiorców w porównaniu do innych krajów jest
optymizm. Na Sądecczyźnie dodatkowo obserwujemy zjawisko nazywane (przez respondentów) „patriotyzmem lokalnym”, przejawiającym się m.in. w priorytetowym traktowaniu lokalnych partnerów biznesowych i/lub dużym znaczeniu kulturowych czynników lokalizacyjnych, oraz głęboką więź emocjonalną z tym terenem.
Infrastruktura
W krajach na podobnym poziomie rozwoju (investment driven economies) jednym z decydujących czynników rozwoju przedsiębiorczości jest dostępność komunikacyjna. Jest to podstawowy czynnik warunkujący przejście do następnego stadium rozwoju. Problem ten jest
szczególnie widoczny z perspektywy Sądecczyzny. Znajduje to potwierdzenie w wynikach badań bezpośrednich przeprowadzonych na potrzeby Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, a także w innych licznych opracowaniach zewnętrznych.
Słabo oceniana jest również „infrastruktura wewnętrzna” oraz (szerzej) polityka przestrzennego zagospodarowania Nowego Sącza i Sądecczyzny. Z punktu widzenia przedsiębiorców
przeszkadza brak pomysłu na kształtowanie tego miejsca. Pochodnym tego są braki w infrastrukturze drogowej, sanitarnej, turystycznej oraz brak terenów inwestycyjnych.
Relacje: przedsiębiorcy - urzędy
Ważnym dla przedsiębiorców jest profesjonalna obsługa ze strony urzędów administracji
(m.in. skrócenie terminów oczekiwania na decyzje), a także ułatwienie kontaktu z władzami
miasta. Koniecznym jest przygotowanie pakietów oferty dla potencjalnych inwestorów oraz
prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Problemy te potwierdzają badania przeprowadzone w Małopolsce i na Sądecczyźnie. Warto jednak podkreślić, że założenie przedsiębiorstwa nie przysparza większych trudności, a przedsiębiorcy są coraz lepiej obsługiwani.
Promocja Nowego Sącza i Sądecczyzny, lobbing
Promocja Nowego Sącza i Sądecczyzny oceniana jest przez większość ekspertów jako relatywnie słaba. Ma to przełożenie również na przedsiębiorczość. Biorąc pod uwagę atuty regionu, znaczenie turystyki, promocja (w tym kształtowanie wizerunku) odgrywa kluczową rolę.
Jako relatywnie słaba oceniana jest również współpraca pomiędzy samorządami na Sądecczyźnie oraz pomiędzy Urzędem Miasta a Starostwem Powiatowym. Rozwój przedsiębiorczości wymaga zacieśnienia współpracy pomiędzy ww podmiotami i zdecydowane wzmocnienie
działań lobbingowych (w interesie Sądecczyzny) zarówno na poziomie województwa jak i
centralnym. „Siła głosu Sądecczyzny” oceniona została przez ekspertów jako słaba. Wynikiem
tego jest stopniowa marginalizacja analizowanego regionu.
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Edukacja
Obok informacji zebranych bezpośrednio od uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Nowym
Sączu oraz studentów sądeckich uczelni, wiele uwag w obszarze edukacji zgłaszali również
eksperci.
Jednym z ważnych problemów jest dość niski stopnień korelacji pomiędzy ofertą dydaktyczną
i potrzebami na rynku pracy. Sytuacja taka może być wynikiem m.in. słabej współpracy i komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami, jednostkami badawczymi
oraz władzami lokalnymi. Ponadto na rynku m.in. lokalnym/regionalnym zauważalny jest brak
analiz i prognoz związanych z potrzebami rynku pracy, trendami rozwoju rynku (np. dotyczące przedsiębiorczości).
Podczas badań respondenci często zwracali uwagę na mało praktyczne kształcenie młodych
mieszkańców Sądecczyzny w zakresie przedsiębiorczości. Słabością jest małe zaangażowanie
praktyków w proces dydaktyczny.
W zakresie edukacji ważnym jest również uruchomienie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych zajęć z zakresu przedsiębiorczości (praktycznych np. symulacji biznesowych).
Kapitał/finanse
Problemem wielu młodych, potencjalnych przedsiębiorców jest brak środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wielu respondentów warunkuje rozpoczęcie omawianej działalności od wsparcia finansowego (m.in. ze środków UE). Zdaniem badanych cennym
byłoby uruchomienie dodatkowego programu wsparcia pożyczkowo-kredytowego.
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