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1. Wstęp
Niniejsze

opracowanie,

przedstawicieli

zawierające

wyniki

badań

zrealizowanych

wśród

sektora MŚP w Krakowie i instytucji otoczenia biznesu oraz

rekomendacje dotyczące dalszych działań wobec MŚP, powstało w wyniku umowy
zawartej w dniu 15 września 2008 pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w
Krakowie, a Gminą Miejską Kraków.

1.1 Cele projektu.
Celem głównym projektu była ocena wdrażania „Program wspierania rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości w Krakowie”. Oceny tej dokonano na podstawie badań
ankietowych pozwalających dokonać diagnozy warunków rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw oraz porównania z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach.
Szczególnie dotyczy to wyników badań przeprowadzonych w roku 2004 pt.
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań
ankietowych” oraz w 2007 roku pt. „Raport o kondycji sektora MŚP i realizacji
priorytetów Programu wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
w Krakowie na podstawie badań ankietowych”.

1.2 Metoda badań.
Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) przeprowadzone zostały
przez BBS Obserwator. Wyniki badań opracowano w programie SPSS.

1.3 Opis próby.
Badania objęły dwie populacje – krakowski sektor MŚP oraz instytucje – zarówno
związane

bezpośrednio

z

przedsiębiorczością,

figurujące

na

stronie

www.msp.krakow.pl, jak również organizacje pozarządowe
Respondentami

byli

właściciele,

osoby

zarządzające

firmą

(dyrektorzy,

menadżerowie, członkowie zarządu), główni księgowi; a w przypadku instytucji
wywiady realizowano z osobami zarządzającymi, znającymi specyfikę danej
instytucji.
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Baza firm stanowiąca populację badaną została opracowana na podstawie baz
Compass, Panoramy Firm oraz Teleadreson.
Dobór 350 firm do badań miał charakter kwotowy, według struktury zatrudnienia
kierując się następującą strukturą:
 0-9 pracowników (przedsiębiorstwa mikro) – 40%
 10-49 pracowników (przedsiębiorstwa małe) – 40%
 50-249 pracowników (przedsiębiorstwa średnie) – 20%
W przypadku instytucji próbę stanowiła liczba 50 wywiadów.
Ze względu na zakres informacji niezbędnych do zebrania i konieczność porównania
z poprzednimi badaniami dokonano niewielkich zmian w treści oraz skalowaniu
niektórych pytań ankietowych.

2. Wyniki badań
2.1 Charakterystyka firm i przedsiębiorców
W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 350 reprezentantów firm, które
zgodziły się odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie.
Zdecydowana

większość

ankietowanych

pełni

funkcje

Dyrektora

/Prezesa/Kierownika w przedsiębiorstwie. W drugiej, co do liczności grupy badanych
zaliczamy Właścicieli firm, którzy stanowią prawie 30% ankietowanych. Poniższy
wykres przedstawia dokładny podział badanych według pełnionych funkcji w
przedsiębiorstwie.
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Rysunek 1. Podział badanych wg. pełnionych funkcji w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne

Najczęściej badane firmy założone zostały w latach ’80-’90, wynikiem tego był
szybki rozwój gospodarki, który rozpoczął się pod koniec lat ’80 XX wieku.

Rysunek 2. Lata, w których powstała firma

Źródło: opracowanie własne
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Jak przedstawia poniższy wykres ponad 66% przedsiębiorstw została
założona w latach ’80-’90, głównie w przedziale lat 1991-1999. Jedynie 4% stanowią
firmy z wieloletnią tradycją, które powstały w latach ’20-’50 XX wieku.
Rysunek 3. Procentowy podział założonych firm w poszczególnych latach

4%

5%

25%
1920-1950
1951-1980
1981 - 1999

66%

2000 -2008

Źródło: opracowanie własne

Badani przedsiębiorcy reprezentują głównie 5 grup branż. Z których najliczniej
reprezentowaną jest branża produkcji przemysłowej i budownictwa, która stanowi
prawie połowę analizowanych przedsiębiorstw. Druga, co do popularności jest
branża handlowa, w której działają ankietowani przedsiębiorcy. W kategorii „Inne”
najczęściej wymieniana była branża IT/telekomunikacja.
Szczegółowe wyniki badań znajdują się na poniższym wykresie (Rysunek 4)
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Rysunek 4. Procentowy udział przedsiębiorstw działających w poszczególnych
branżach

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Struktura badanych podmiotów wg ilości zatrudnionych osób

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani to – zgodnie z założonymi kwotami - podmioty zatrudniające w
blisko 80% w przedziale do 9 osób oraz w przedziale do 49 pracowników.
Rysunek 6. Struktura cech charakteryzujących pracowników w
przedsiębiorstwie ( w procentach)

Źródło: opracowanie własne

Ogólna ocena cech zasobów ludzkich była stosunkowo wysoka, odpowiedzi
były zdecydowane, jedynie niecałe 3% ankietowanych było niepewne odpowiedzi.
Badani poproszeni zostali o wymienienie 3 mocnych cech opisujących ich
współpracowników.

Najwyżej

oceniano

doświadczenie

pracowników

oraz

zaangażowanie w pracy. Są to najmocniejsze strony firmy na tle konkurencji.
Pozostałe cechy kształtują się na podobnym poziomie, najmniej istotną dla
pracodawców umiejętnością pracowników jest znajomość języków obcych.
Z rysunku 7 wynika, iż zdecydowana większość ankietowanych nie starała się
nabyć gruntu miejskiego lub Skarbu Państwa pod inwestycje w Krakowie.

Jako

powód najczęściej podają: brak potrzeb nabycia gruntu w celu inwestycji lub brak
kapitału na zakup gruntu.
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Rysunek 7. Pytanie dot. zakupu gruntu miejskiego lub Skarbu Państwa pod
inwestycje w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Na poniższym wykresie (Rysunek 8) zaprezentowano strukturę opinii
dotyczących współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, która w skali 1-5 (1-bardzo
nisko, 5-bardzo wysoko) wskazuje na przeciętne zadowolenie przedsiębiorców ze
współpracy z UMK. Najniżej oceniona została długość trwania procedury w UMK
zbywania gruntu pod inwestycję( od rozpoczęcia do finalizacji).
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Rysunek 8. Ocena współpracy z UMK podczas pozyskiwania gruntu

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 9. Opinia dot. prywatyzacji komunalnych lokali użytkowych

Źródło: opracowanie własne
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Na rysunku 9 przedstawiona jest natomiast opinia na temat prywatyzacji
komunalnych lokali użytkowych, która podobnie jak poprzednia, oceniona jest na
poziomie przeciętnym (średnio 2,5). Do badań zastosowano skale 1-5 (1-bardzo
nisko, 5-bardzo wysoko).
Rysunek 10. Zasoby, które są mocną stroną na tle
konkurencji

Źródło: opracowanie własne

Wśród ankietowanych przeważa opinia, że zasobem, który daje możliwość
stworzenia przewagi konkurencyjnej jest oprogramowanie komputerowe. Odpowiedź
tą, wskazało prawie 27% badanych. Najmniejszą wagę przywiązuje się do sprzętu
komputerowego.

12

Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie – wyniki badań ankietowych

__________________________________________________________________________
Rysunek 11. Mocne strony działalności marketingowej przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

Na rysunku nr 11 zostały przedstawione wyniki pytania dotyczącego mocnych
stron działań marketingowych realizowanych przez firmy. Ponad 50% respondentów
przyznało, że najmocniejszą stroną tych działań jest marka i reputacja firmy na rynku.
Drugą z kolei odpowiedzią było wskazanie poziomu i polityki cen, jako mocnej strony
marketingu firmy.
Rysunek 12. Czynniki mające wpływ na rozwój firmy w przyszłości

Źródło: opracowanie własne
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Wśród badanych przedsiębiorców, jako największą szansę na rozwój firmy
uznaje się wejście do strefy EURO (ponad 60%), na kolejnych miejscach znajdują
się: wiarygodność odbiorców i klientów oraz organizację EURO 2012 w Polsce
(prawie 60%). Właściciele największe zagrożenie dla rozwoju widzą w wysokich
kosztach prowadzenia działalności – ponad 60%, a także w wydatkach związanymi z
podatkami, ubezpieczeniem społecznym i obawą przed konkurencją lokalna i
krajową. Na uwagę zasługuje fakt, że działalność urzędów i administracji jest
postrzegana w większym zakresie jako zagrożenie, niż szansa.
Rysunek 13. Działania, które przedsiębiorcy mają zamiar realizować w
przyszłości

Źródło: opracowanie własne

Badani, aby osiągnąć zamierzone cele i/lub osiągnąć zysk, będą najczęściej
realizować działania mające na celu poszukiwanie nowych klientów i nowych rynków
zbytu, w dalszej kolejności przedsiębiorcy będą skupiali się na podnoszeniu jakości
wyrobów i usług oraz podnoszeniu kwalifikacji zatrudnionych pracowników.
Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się działania skierowane na współpracę
z organizacjami biznesowymi, przeprowadzaniu badań rynku. Przedsiębiorcy nie są
również zainteresowani porozumieniem się bądź łączeniem z innymi podmiotami.
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Tabela 1. Główne czynniki, na których opiera się konkurencyjność
Wyszczególnienie

%

Cena

21,4

Jakość

48,6

Lokalizacja

2,9

Obsługa klienta

19,4

Inne

7,7

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Na

podstawie

badań

można

zauważyć,

że

jako

główny

czynnik

konkurencyjności firm wymieniana jest jakość. Według ankietowanych to lokalizacja
najrzadziej tworzy przewagę konkurencyjną.

Tabela 2. Przewidywania dot. zmiany obrotów (sprzedaży) w 2009 roku
Wyszczególnienie

%

Zdecydowanie się zmniejszą

2,0

Raczej się zmniejszą

10,0

Nie zmienią się

36,0

Raczej wzrosną

38,9

Zdecydowanie wzrosną

13,1

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Przedsiębiorcy przewidują, że w 2009 roku ich obroty wzrosną (ponad 50%)
lub pozostaną na tym samym poziomie, co w roku 2008 (36%). Jedynie 12% uważa,
że ich obroty w następnym roku zmniejszą się.
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Tabela 3. Przewidywania dot. zmiany zatrudnienia w 2009 roku
Wyszczególnienie

%

Zdecydowanie się zmniejszą

0,9

Raczej się zmniejszą

4,9

Nie zmienią się

52,0

Raczej wzrosną

33,7

Zdecydowanie wzrosną

8,6

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Na podstawie przeprowadzonych badań można zaobserwować, że ponad
połowa respondentów nie zamierza ani zatrudniać ani zwalniać pracowników w 2009
roku. Jednak ponad 40% deklaruje, że w 2009 roku raczej zwiększa zatrudnienie lub
zdecydowanie je zwiększą w porównaniu z rokiem bieżącym.
Tabela 4. Przewidywania dot. zmiany majątku firmy w 2009 roku
Wyszczególnienie

%

Zdecydowanie się zmniejszą

0,3

Raczej się zmniejszą

3,1

Nie zmienią się

44,0

Raczej wzrosną

43,1

Zdecydowanie wzrosną

9,4

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Prawie połowa badanych (44%) przewiduje, że majątek firmy nie zmieni się
w 2009 roku, natomiast ponad 43% uważa, że ich majątek wzrośnie w porównaniu
z rokiem 2008.
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Tabela 5. Przewidywania dot. zmiany koniunktury w 2009 w porównaniu do
ostatnich 3 lat
Wyszczególnienie

%

Zdecydowanie się zmniejszą

6,0

Raczej się zmniejszą

26,3

Nie zmienią się

37,4

Raczej wzrosną

24,3

Zdecydowanie wzrosną

6,0

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Opinie przedsiębiorców na temat zmiany koniunktury w 2009 naprzeciwko
ostatnich trzech lat są zrównoważone: 37, 4% uważa, że nie zmieni się ona, a głosy,
że raczej się zmniejszy lub raczej wzrośnie wynosi odpowiednio 26, 3% i 24,3%.

Rysunek 14. Wprowadzenie nowych produktów lub usług w ostatnich 3 latach

Źródło: opracowanie własne
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Przeważająca większość badanych przedsiębiorstw wprowadziła na rynek
nowy produkt lub usługę w ostatnich 3 latach, jest to 79%.
Rysunek 15. Wprowadzenie nowej technologii, wyposażenia technicznego,
organizacji pracy lub rozwiązania informatycznego w ostatnich 3 latach

Źródło: opracowanie własne

3/4 badanych potwierdziło, że w ostatnich 3 latach wprowadziło do swojej
firmy nową technologię, nowe wyposażenie techniczne, nowe oprogramowanie
komputerowe lub nową organizację pracy.
Tabela 6. Główne źródło innowacji
Wyszczególnienie

%

Własne opracowanie

39,7

Współpraca z jednostką naukową

4,2

Zakup patentu lub licencji

10

Zakup rozwiązania opracowanego przez
specjalistyczną firmę

13,4

Nabycie nowego sprzętu od dostawcy

29,4

Inne

3,3

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne
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Wśród firm, które wprowadziły w ostatnich 3 latach innowacyjne rozwiązania
prawie 40% opierało się o własne opracowania, natomiast najmniej przedsiębiorstw
współpracowało z jednostkami naukowymi, jedynie 4,2%.

Rysunek 16. Pogląd na temat rozwoju firmy w przyszłości

Źródło: opracowanie własne

70% respondentów odpowiedziało, że zamierza inwestować w branżę, w
której obecnie działa, natomiast 28% zamierza, oprócz dotychczasowej działalności,
inwestować w nową branże/rynek.
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Rysunek 17. Korzystanie z pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa

Źró
dło: opracowanie własne

Wśród ankietowanych zdecydowana większość, 80%, nie korzystała z pomocy
publicznej. Natomiast, wśród 20%, pomoc ta najczęściej była w formie dotacji z UE.
Rysunek 18. Powody nie korzystania z pomocy publicznej

Źródło: opracowanie własne
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Najczęściej inne niż wymienione w ankiecie odpowiedzi były udzielane
podczas badania w związku z pytaniem o powody nie korzystania z pomocy
publicznej, wśród nich najczęściej był wymieniany brak zapotrzebowania na taką
pomoc, a także brak czasu na zapoznanie się z ofertą tego typu pomocy. Wśród
wymienionych w ankiecie najczęściej wskazywane było nieprzystosowanie do
specyfiki działalności przedsiębiorstwa – 14,3%, a także branża, w której działa
przedsiębiorca wyklucza zdobycie takiej pomocy 12,3%.

Rysunek 19. Przynależność ankietowanych do organizacji zrzeszających
przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne

Wśród

ankietowanych,

33%

deklaruje

przynależności

do

organizacji

zrzeszających przedsiębiorców. Najczęściej wymieniany jest BCC oraz Izba
Przemysłowo-Handlowa, a także Izby i Zrzeszenia skupiające firmy z danej branży.
Wśród respondentów, którzy odpowiedzieli nie na zadane pytanie, jako przyczynę
podaje najczęściej potrzeby przynależności do takiej organizacji.
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Rysunek 20. Ocena działań wspierających MŚP z punktu widzenia prowadzonej
działalności

Źródło: opracowanie własne

Działaniem, które zostało najlepiej ocenione jako te wspierające działalność
MŚP jest promocja miasta i regionu. Ocena ta (3,3 pkt) najbardziej zawyżyła ogólną
średnią ocen plasującą się na poziomie 2,4. W porównaniu z nią nisko natomiast
wypada ocena pomocy w zarządzaniu firmą w pierwszym okresie działalności i walka
z „szarą strefą”. Obie oceny nie przekroczyły 2 punktów.
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Rysunek 21. Ocena sprawności działania Urzędu Miasta Krakowa

Źródło: opracowanie własne

Sprawność działania Urzędu Miasta Krakowa oceniona została przez
respondentów dość przeciętnie. Jej średnia ocena to 2,5 najbardziej zaniżona przez
ocenę długości załatwiania spraw inwestycyjnych – tylko 1,6 pkt.
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Rysunek 22. Propozycja procedur do uproszczenia

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani prawie jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie procedury, z jakimi
się spotkali wymagają optymalizacji, szczególnie, jeśli chodzi o czas ich trwania. Te
najczęściej wymieniane to uzyskanie pozwolenia na budowę i wydania WZ – ponad
1/3 respondentów, czas potrzebny na założenie firmy – 16% i procedura związana z
rejestracją samochodu – 5%.
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Rysunek 23. Korzystanie z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana

większość

badanych

nie

korzysta

z

Punktu

Obsługi

Przedsiębiorcy. Wśród nich ponad 3/4 twierdzi, że nie widzi takiej potrzeby,
natomiast kolejna 1/5 nie wie o jego istnieniu.

Rysunek 24. Korzystanie z innych punktów informacji gospodarczych

Źródło: opracowanie własne
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Ankietowani

raczej

nie

korzystają

też

z

innych

punktów

informacji

gospodarczej – 4/5 wszystkich odpowiedzi. Jako główny powód takiego stanu rzeczy
podają podobnie jak w przypadku POP brak takiej potrzeby.

Rysunek 25. Tematyka zapytań kierowanych do punktów informacji

Źródło: opracowanie własne

Informacjami, o które najczęściej zwracają się ankietowani do punktów
informacyjnych są wszystkie te dotyczące dotacji i funduszy unijnych oraz zmian w
przepisach prawnych. W pozostałej kolejności pytają o sprawy związane z ich
bieżącą działalnością.
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Rysunek 26. Ocena kompetencji pracowników punktów informacji

Źródło: opracowanie własne

Kompetencja pracowników takich punktów została oceniona dość wysoko, na
średnim poziomie 3,65. Ponad połowa ankietowanych oceniła ją na poziomie 4
punktów.
Rysunek 27. Korzystanie z poradników umieszczonych na stronie
www.msp.krakow.pl

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość, bo ponad 90% respondentów nie korzysta
z poradników umieszczanych na stronie www.msp.krakow.pl. Prawie połowa z nich
w ogóle nie wie o istnieniu takiej strony.
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Rysunek 28. Wiedza nt. funduszy poręczeniowych i pożyczkowych

Źródło: opracowanie własne

Niecałe 3/5 badanych nigdy nie słyszała o funduszach poręczeniowych i
pożyczkowych. Pozostali nawet, jeśli słyszeli o takich funduszach, raczej z nich nie
korzystali.
Rysunek 29. Źródła informacji o funduszach poręczeniowych i pożyczkowych

Źródło: opracowanie własne

Wśród tych ankietowanych, którzy słyszeli o funduszach poręczeniowych
i pożyczkowych prawie połowa swoją wiedzę na ich temat czerpie ze źródeł innych
niż te wypisane w ankiecie. Pozostali w większości znaleźli niezbędne informacje na
różnych stronach internetowych a w szczególności na www.msp.krakow.pl

28

Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie – wyniki badań ankietowych

__________________________________________________________________________
Tabela 7. Ocena funduszu poręczeniowego i pożyczkowego
Wyszczególnienie

%

1. Bardzo nisko

15

2

6

3

33

4

33

5. Bardzo wysoko

14

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Fundusz poręczeniowy i pożyczkowy zostały przez respondentów ocenione
dosyć wysoko, bo na średnim poziomie ponad 3,2 pkt. Po 1/3 ankietowanych
przyznało ocenę 3 i 4.

Tabela 8. Fundusz poręczeniowy i pożyczkowy jako alternatywa dla kredytu
bankowego
Wyszczególnienie

%

1. Zdecydowanie nie

6

2. Raczej nie

8

3. Ani tak, ani nie

16

4. Raczej tak

35

5. Zdecydowanie tak

35

SUMA

100
Źródło: opracowanie własne

Według badanych takie fundusze mogą śmiało stać się alternatywą dla
kredytu bankowego. Około 70% wszystkich pytanych jest na tak, bądź zdecydowanie
na tak za takim rozwiązaniem, co przełożyło się na średnią ocenę na wysokim
poziomie 3,86pkt.
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Rysunek 30. Korzystanie z miejskiej ulgi podatkowej

Źródło: opracowanie własne

Przeważająca część badanych, bo ponad 90% nigdy nie korzystała z miejskiej
ulgi podatkowej. Ci, którzy z niej korzystają obniżają podatek od nieruchomości i od
środków transportu.
Rysunek 31. Powody nie starania się o ulgę

Źródło: opracowanie własne

Prawie 40% respondentów twierdzi, że nie korzysta z żadnych ulg, ponieważ
nie ma na ich temat informacji. Kolejną grupą są przedsiębiorcy, którym żadna z ulg
nie przysługuje i stanowią oni prawie 1/5.
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Rysunek 32. Wiedza nt. informacji o potencjalnych źródłach wsparcia
finansowego

Źródło: opracowanie własne

Tyle samo ankietowanych posiada informacje jak i nie ma żadnej wiedzy nt.
potencjalnych źródeł wsparcia finansowego.

Rysunek 33. Przeglądanie informacji dot. możliwości wsparcia finansowego na
stronach UM

Źródło: opracowanie własne

Ponad 70% respondentów nie przegląda informacji zamieszczanych na
stronach Urzędu Miasta dotyczących potencjalnego wsparcia finansowego. 2/3 z
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nich uzasadnia swoją odpowiedź brakiem takiej potrzeby a prawie 1/4 niewiedzą o
istnieniu takich danych.
Rysunek 34. Źródła informacji o prowadzonej działalności

Źródło: opracowanie własne

Niezbędne do prowadzenia działalności informacje ankietowani czerpią z
czasopism branżowych oraz różnorakich rządowych stron internetowych. Bardzo
istotnym dla nich źródłem są także znajomi.
Rysunek 35. Wykorzystanie bazy firm ze strony www.msp.krakow.pl

Źródło: opracowanie własne
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Ponad 90% ankietowanych nie wykorzystuje bazy firm umieszczonej na
stronie www.msp.krakow.pl. Ponad połowa tych ludzi nie wie w ogóle, że taka baza
istnieje, natomiast około 44% nie widzi potrzeby korzystania z niej.
Rysunek 36. Znajomość informacji ze stron UM dot. wspierania działań
innowacyjnych

Źródło: opracowanie własne

Jeśli chodzi o pozyskiwanie informacji dotyczących wspierania działań
innowacyjnych ze stron internetowych Urzędu Miasta, 80% respondentów swojej
wiedzy na ten temat nie czerpie właśnie z tego źródła.
Rysunek 37. Uczestniczenie w spotkaniach dot. przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne
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Prawie 3/4 badanych nigdy nie uczestniczyło w żadnych spotkaniach
dotyczących przedsiębiorczości.

Rysunek 38. Kraków jako miasto wspierające przedsiębiorczość – ocena

Źródło: opracowanie własne

Kraków
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przez

ankietowanych oceniony ponadprzeciętnie, czego dowodem jest średnia ocena na
poziomie 2,9 pkt. Około 43% oceniło Kraków pod tym kątem na poziomie 3 punktów i
aż ponad 1/4 przyznała ocenę równą 4.
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2.2 Charakterystyka i opinie instytucji otoczenia biznesu

Rysunek 39. Podział badanych wg pełnionych funkcji w Instytucji

Źródło: opracowanie własne

W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 50 instytucji otoczenia biznesu,
które zgodziły się na uzupełnienie przygotowanej ankiety. Wśród respondentów
zdecydowana większość pełniła funkcję dyrektora, prezesa lub członka zarządu w
badanej firmie.
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Rysunek 40. Ocena Miasta Krakowa, jako wspierające przedsiębiorczość

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani w większości wypowiadali się pozytywnie o Gminie Miejskiej
Kraków, jako o mieście wspierające przedsiębiorczość, 44 % takich odpowiedzi.
Duży odsetek stanowiły również osoby, 36%, które uważają, że Kraków ani nie
wspiera pozytywnie, ale nie daje negatywnych sygnałów dla przedsiębiorców.
Jedynie 4% uznało, że działania mające wspierać przedsiębiorczość wywierają
zdecydowanie negatywny wpływ.
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Rysunek 41. Znajomość działań prowadzonych przez UM lub inne instytucje
publiczne, które ułatwiają rozwój sektora MŚP

Źródło: opracowanie własne

Respondenci w większości (64%) potwierdzili, że znają działania, które
przeprowadza UM lub inne instytucje publiczne, które ułatwiają rozwój sektora MŚP.

Tabela 9 Przykładowe działania prowadzone przez UM lub inne instytucje
publiczne, które ułatwiają rozwój sektora MŚP
DZIAŁANIA
Urząd Pracy "Pierwsza Firma"
Dofinansowania z UE
Dotacja na działalność sportowa i młodzież z UMK
Dopłata do podatku do środków transportowych - zapomoga unijna przyznawana
przez miasto
Konkursy grantowe organizowane przez UM
Działania MARR (Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego)- dotacje, pożyczki i
poręczenia udzielane przez MARR
Możliwość otworzenia firmy w jednym okienku
Parki Technologiczne
Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości przy UMK
Punkty informacyjne w UM
Dotacje udzielane przez małopolskie centrum przedsiębiorczości
Fundusz "Micro"
Obniżenie ZUS dla ludzi, którzy otwierają firmę
Strefy aktywności gospodarczej
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Rysunek 42. Opinia na temat barier hamujących rozwój MSP w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Badane instytucje, jako jedną z głównych barier, hamujących rozwój MŚP
w Krakowie, uważają zawiłą biurokracje oraz procedury prawne. Najmniejszymi
barierami, 2% głosów, są bariery społeczne. Jednak tylko 2% uważa, że Kraków nie
ma takich barier.
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Rysunek 43 Ocena stopnia zapotrzebowania małych firm na działania
wspierające sektor MŚP w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Z przeprowadzonych badań wynika, że w Krakowie dla firm znajdujących się
w sektorze MŚP, największe zapotrzebowanie na działania wspierające jest
w dziedzinach ulg podatkowych od nieruchomości, które uwzględniają sezonowość
działalności, lepszą informację o programach krajowych dla MŚP, a także lepszą
informacje o funduszach z UE. Najmniejszy nacisk kładzie się na działania mające
poprawić obsługę firm przez UM.
Tabela 10. Zestawienie mocnych i słabych stron sektora MŚP w Krakowie
MOCNE STRONY sektora MŚP
w Krakowie

SŁABE STRONY sektora MŚP
w Krakowie

Bardzo dobra lokalizacja, walory kulturowe
Krakowa

Brak środków finansowych na rozwój
inwestycji

Mała konkurencja wśród krakowskich MŚP

Sezonowość związana z turystyką
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Możliwość pozyskania wykształconej kadry

Niska innowacyjność związana z
niemożliwością podejmowania ryzyka

Elastyczność i mobilność firm z sektora
MŚP

Ciągłe inwestycje i remonty w Krakowie

Przedsiębiorczość młodych Krakowian

Brak wystarczającej wiedzy i
doświadczenia właścicieli firm

Źródło: opracowanie własne

Jako główną siłę Krakowa, instytucje otoczenia biznesu, uważają bardzo
dobrą lokalizację oraz małą konkurencję wśród krakowskich firm z sektora MŚP,
najrzadziej wymienianą mocną stroną jest przedsiębiorczość młodych Krakowian.
Najsłabszą stronę, przedsiębiorcy widzą w braku środków finansowych na rozwój
oraz inwestycje.
Tabela 11 Opinia na temat sposobów najskuteczniejszego wpływu na rozwój
sektora MŚP
Działania
Pakiet w zakresie rejestrowania firm, powołania firm, uproszczenie procedur
Pakiety technologiczne dla dużych firm by mogły inwestować
Przekazywanie środków zamiast na szkolenia to na ulgi, dofinansowanie działalności
Przynajmniej raz w roku zorganizowanie konferencji na temat przedsiębiorczości. MSP +
władze miasta.
Skonsolidowanie działań instytucji, które funkcjonują na terenie Krakowa
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych
Możliwość zawieszania działalność czy w przypadku firm sezonowych okresowe
wyłączanie działalności firmy
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Rysunek 44. Opinia na temat korzystania Instytucji z pomocy publicznej

Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa badanych (54%) nie korzysta z pomocy publicznej w postaci
dotacji, ulg lub funduszy unijnych.
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Rysunek 45. Opinia na temat nie korzystania z pomocy publicznej przez
przedsiębiorstwa
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Branża w której funkcjonuję wyklucza taką pomoc
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Inna przyczyna

Źródło: opracowanie własne

Wśród odpowiedzi umieszczonych w ankiecie, jako powód nie korzystania
z pomocy publicznej, przeważała odpowiedź, że branża, w której działa firma
wyklucza taką pomoc. Ponieważ zdecydowana większość ankietowanych podała
inna przyczynę oto kilka propozycji podanych przez badanych:
Przyczyna
Biurokracja i nadmiar formalności
Wykluczenie z mocy prawa
Brak wystarczających środków finansowych na wkład
własny
Brak wiary w możliwość uzyskania tej pomocy
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Rysunek 46. Opinia dot. przyszłej koniunktury w sektorze MŚP w 2008 roku
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Raczej się pogorszy
Raczej się polepszy

Zdecydowanie się polepszy
Źródło: opracowanie własne

66% respondentów twierdzi, że koniunktura w 2008 w sektorze MŚP
naprzeciwko ostatnich 3 lat, nie zmieni się lub raczej się polepszy. Zdecydowane
pogorszenie się koniunktury przewiduje jedynie 6% pytanych osób.
Rysunek 47. Opinia na temat dostępności komunalnych lokali użytkowych w
Krakowie dla przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne
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Zdecydowana większość badanych, których dotyczy użytkowanie lokali
w Krakowie, twierdzi, że są one mało dostępne lub wręcz niedostępne.

Rysunek 48. Opinia na temat ceny wynajmu komunalnego lokalu użytkowego w
Krakowie

Źródło: opracowanie własne

74% ankietowanych instytucji nie posiada informacji na temat cen wynajmu
komunalnego lokalu użytkowego w Krakowie. Natomiast „za raczej wysoką” uznaje ją
12%, a za zdecydowanie za wysoką 10% instytucji.
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Rysunek 49. Opinia na temat atrakcyjności lokalizacji komunalnych lokali
użytkowych wystawianych na sprzedaż w Krakowie

Źródło: opracowanie własne

Grupą

przeważającą,

wśród

badanych

zainteresowanych

kupnem

komunalnych lokali użytkowych, są osoby, które uważają, że lokalizacja tych lokali
jest ani atrakcyjna, ani nie – 16%. Jednak 8% uważa, że znajdują się one w
nieatrakcyjnym położeniu.
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Rysunek 50. Opinia na temat długości załatwiania spraw inwestycyjnych w
UMK

Źródło: opracowanie własne

Badani zazwyczaj, 38%, odpowiadali, że procedura załatwiania spraw
inwestycyjnych w UMK jest bardzo długa. Kolejne 20% uważa ją za raczej długą.
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Rysunek 51. Ocena kompetencji urzędników UMK obsługujących
przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne

1/3 badanych jest zdania, że kompetencje urzędników w UMK są raczej
wysokie. Jako bardzo wysokie ocenia je jedynie 6% ankietowanych.
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Rysunek 52. Opinia na temat informatyzacji procedur dla przedsiębiorców w
UMK

Źródło: opracowanie własne

Wśród

przedsiębiorców zainteresowanych

informatyzacją

procedur dla

przedsiębiorców w UMK, oceniana jest ona przez większość, (40%) jako średnią.
18% badanych ocenia ją jednak raczej wysoko.
Tabela 12 Opinia na temat procedur, które wg przedsiębiorców powinny być
uproszczone

Procedura
Informatyzacja wszystkich formalności, aby móc je załatwić drogą elektroniczną

Procedury rejestracji firm

Procedury z wydawaniem WZ, pozwoleń na inwestycję

Procedury uzgadniania projektów, pozwolenia na budowę, itp.

Pozyskiwanie koncesji alkoholowych
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Rysunek 53. Ocena profesjonalizmu urzędników UMK

Źródło: opracowanie własne

Ankietowani raczej pozytywnie wypowiadali się na temat profesjonalizmu
urzędników Urzędu Miasta Krakowa oceniając ich średnią oceną 3,2 pkt. w 5-cio
punktowej skali. Istotnym faktem jest to, że prawie aż 40% przyznało urzędnikom
wysokie 4 pkt.
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Rysunek 54. Ocena dot. korupcji w krakowskich urzędach

Źródło: opracowanie własne

Respondenci raczej nie dostrzegają w krakowskich urzędach zjawiska
korupcji, czego dowodzi średnia na poziomie 3,2 pkt. i fakt, że tylko ponad 1/3
pytanych obserwuje w tych urzędach jakieś oznaki korupcji.

Rysunek 55. Znajomość strony internetowej msp.krakow.pl

Źródło: opracowanie własne
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Ponad połowa ankietowanych słyszała o istnieniu strony www.msp.krakow.pl
co dokładnie zilustrowane jest na rysunku 55.
Z osób korzystających z tej strony jedynie około 40% korzysta z bazy firm
właśnie tam opublikowanej.
Rysunek 56. Korzystanie z bazy firm zamieszczonej na stronie msp.krakow.pl

Źródło: opracowanie własne

Podobnie jest ze znajomością miesięcznika „Informator dla przedsiębiorców
msp.krakow.pl”, co zilustrowane jest na rysunku 57. W tym przypadku jedynie około
30% badanych deklaruje, że zna tę pozycję.
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Rysunek 57. Znajomość miesięcznika ”Informator dla przedsiębiorców
msp.krakow.pl”

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 20 pokazuje nam, że ponad 50% respondentów twierdzi, że
uczestniczyło w różnego rodzaju imprezach dotyczących przedsiębiorczości.
Rysunek 58. Charakter uczestnictwa w imprezach

Źródło: opracowanie własne
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Z deklarowanych 52%, prawie 2/3 brało w nich udział w charakterze
uczestnika, niecała, 1/4 jako organizator, a pozostałe 12% pełniło inne, bliżej
nieokreślone funkcje.
Rysunek 59. Ocena współpracy z UM

Źródło: opracowanie własne

Bardzo wysoko została oceniona współpraca przedsiębiorców z Urzędem
Miasta. Respondenci ocenili ją średnio na 3,8 pkt. Istotnym faktem jest około 70%
z nich uważa, że współpraca układała się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zaledwie
niecała 1/10 ocenia współpracę negatywnie, a jako główny powód wymienia brak
komunikacji z urzędem i rozbudowaną biurokrację.
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Rysunek 60. Potrzeba inicjatywy „Porozumienie na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości”

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana
wprowadzeniem

w

większość
życie

ankietowanych

inicjatywy

wypowiedziała

„Porozumienie

na

rzecz

się

za

rozwoju

przedsiębiorczości”, co stanowi ponad 85% i zilustrowane jest na rysunku 60.
Sceptyczne było jedynie niecałe 15% badanych.
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Rysunek 61. Ocena Inkubatorów Przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne

Podobnie optymistycznie wypada ocena Inkubatorów Przedsiębiorczości
przedstawiona na rysunku 61. 80% pytanych pozytywnie ocenia ten projekt
przyznając mu ocenę dobrą, bądź bardzo dobrą. Jedynie około 7% nie widzi z niego
pożytków argumentując, że Inkubatory nie spełniają swojej roli i powinny być bardziej
dopasowane do potrzeb beneficjentów.
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Rysunek 62. Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez UM dot.
przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne

Niecałe 40% badanych uczestniczyło kiedykolwiek w spotkaniach dotyczących
przedsiębiorczości organizowanych przez Urząd Miasta. Spotkania dotyczyły przede
wszystkim sposobów pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i promocji
przedsiębiorczości. Wielu ankietowanych uczestniczyło także w targach pracy
organizowanych przez Urząd.
Rysunek 63. Znajomość informacji dot. wspierania działań innowacyjnych

Źródło: opracowanie własne
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Niestety prawie 2/3 respondentów deklaruje, że nie znane im są informacje
dotyczące

wspierania

działań

innowacyjnych

umieszczane

na

stronach

internetowych Urzędu Miasta. Sytuacja zobrazowana jest dokładnie na rysunku 63.
Ankietowani pytani o inicjatywę dla rozwoju przedsiębiorczości, jaką powinien
podjąć Urząd Miasta wykazali się duża pomysłowością i różnorodnością w tworzeniu
propozycji. Większość z nich dotyczyła konieczności informowania przedsiębiorców
o możliwości pozyskiwania funduszy i dotacji z Unii Europejskiej a także o możliwych
ulgach i zwolnieniach podatkowych. Według respondentów Urząd Miasta powinien
również, poprzez uproszczenie, czasem zbyt skomplikowanych przepisów, ułatwić
zakładanie

przedsiębiorstw.

Kolejną

propozycją

ankietowanych

jest

rozwój

Inkubatorów i szeroko pojęta promocja przedsiębiorczości.

3. Ocena programu wspierania przedsiębiorczości – porównanie
z wynikami dotychczasowych badań

3.1 Porównanie opinii i ocen przedsiębiorców dotyczących ogólnej
sytuacji

Tabela 13 Opinia badanych na temat zatrudnionych pracowników1
Rok 2008

Rok 2004

Liczba
wskazań

%
ważnych

Ranking

Ocena na
pięciostopniowej skali

Ranking

wykształcenie

123

35,1

3

3,6

8

doświadczenie

236

67,4

1

4,0

4

kreatywność

104

29,7

5

3,7

7

zaangażowanie w
pracy

167

47,7

2

4,1

1

3,5

9

obsługa komputerów

1

W badaniu w roku 2004 cechy pracowników oceniane były na pięciostopniowej skali, podczas gdy w badaniu
w 2008 wskazywano .3 najważniejsze atrybuty, które w ocenie badanego stanowią najmocniejsze strony
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umiejętność
sprzedawania i
obsługi klienta

101

28,9

6

4,1

1

komunikacja
międzyludzka

65

18,6

7

4,0

4

znajomość języków
obcych

37

10,6

8

2,8

10

lojalność

111

31,7

4

4,0

4

4,1

1

dyspozycyjność
Nie wiem, trudno
powiedzieć

10

2,9
Źródło: opracowanie własne

W roku 2008 badani najczęściej wskazywali na doświadczenie zatrudnionych
pracowników jako na ich najsilniejsza stronę, bowiem aż ponad 2/3 ankietowanych
wskazywało na ten czynnik. Na drugim miejscu znalazło się zaangażowanie w pracę,
wskazywane w prawie połowie przypadków. Co trzecia osoba wskazywała na
wykształcenie a niewiele mniej na lojalność i kreatywność. Najniżej oceniono
umiejętności komunikacji międzyludzkiej i znajomość języków obcych. W porównaniu
z rokiem 2004 nie zanotowano istotnych zmian.
Tabela 14 Ocena zasobów materialnych2
Rok 2008

Rok 2004

Liczba
wskazań

% wskazań

Średnia
ocena

nowoczesne maszyny i urządzenia

82

23,4

3,3

sprzęt komputerowy

63

18,0

3,2

materialne warunki pracy

72

20,6

3,4

oprogramowanie komputerowe

94

26,9

3,2

Nie wiem, trudno powiedzieć

139

39,7

Źródło: opracowanie własne

2

W badaniu w roku 2004 zasoby materialne oceniane były na pięciostopniowej skali, podczas gdy w badaniu w
2008 wskazywano maksymalnie 2 najważniejsze atrybuty, które w ocenie badanego stanowią najmocniejsze
strony
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W roku 2004

za najważniejszy zasób materialny uznano posiadane

oprogramowanie komputerowe a za nim nowoczesne maszyny i urządzenia. Obie te
pozycje wskazywało po około jednej czwartej badanych firm. 18% wskazań dotyczyło
sprzętu komputerowego, co świadczy o tym, że ta sfera zasobów jest dosyć niskiej
jakości w badanych firmach.
Tabela 15 Ocena zasobów marketingowych3
Rok 2008
Liczba
odpowiedzi

Rok 2004

% wskazań

Średnia
ocena

poziom / polityka cen

103

29,4

3,6

sieć sprzedaży / kanały dystrybucji

66

18,9

3,3

promocja / reklama

61

17,4

3,2

produkty / usługi

97

27,7

4,0

odbiorcy / klienci

83

23,7

3,7

marka / reputacja firmy

176

50,3

4,1

Nie wiem, trudno powiedzieć

10

2,9

Źródło: opracowanie własne

W roku 2008 za najważniejszy element zasobów marketingowych uznano
markę i reputację firmy, na co wskazała co druga firma. Wiele niżej oceniono poziom
i politykę ceny, bowiem ten czynnik wskazało 29% badanych, bardzo podobnie do
produktu (27%). Najsłabszym elementem zasobów marketingowych w ocenie firm
jest promocja i reklama oraz sieć sprzedaży. Wyniki te są w znacznym stopniu
podobne do roku 2004, choć największa obniżka w ocenie dotyczy związków z
odbiorcami i klientami.

3

W badaniu w roku 2004 zasoby marketingowe oceniane były na pięciostopniowej skali podczas gdy w badaniu
w 2008 wskazywano maksymalnie 2 najważniejsze atrybuty, które w ocenie badanego stanowią najmocniejsze
strony
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Tabela 16 Ocena szans i zagrożeń4
Rok
2004

Rok 2008

szansa

Wiarygodność
dostawców

zagrożenie

Liczba
odp.

%
wskazań

Liczba
odp.

%
wskazań

169

48,3

53

15,1

Nie wiem,
Trudno
powiedzieć
%

Średnia
ocena

36,6

3,4

Wstąpienie do UE

3,4

Wejście do strefy
Euro

224

64,0

34

9,7

26,3

Euro 2012

207

59,1

5

1,4

39,4

Wiarygodność
odbiorców, klientów

213

60,9

65

18,6

20,6

Konkurencja

2,2

Konkurencja krajowa

55

15,7

222

63,4

20,9

Konkurencja
zagraniczna

51

14,6

148

42,3

43,1

Zatory płatnicze
Siła nabywcza
ludności

2,0
170

48,6

78

22,3

29,1

Biurokracja

2,9
2,0

Działalność urzędów,
administracja

94

26,9

135

38,6

34,6

Czynniki polityczne

49

14,0

123

35,1

50,9

Zmiany w przepisach
prawnych

114

32,4

86

24,6

42,9

Promocja miasta i
regionu

3,6

Działalność
organizacji
wspierających MŚP

3,5

Dostęp do funduszy
UE

3,7

Działalność instytucji
finansowych
(banków, towarzystw

3,3

4

Zmianie uległ również sposób ewaluacji szans i zagrożeń czyli czynników tkwiących w otoczeniu
przedsiębiorstw. W roku 2004 do badania używano skali (1 duże zagrożenie; 5- duża szansa). Zrezygnowano z
dogłębnego pytania na podstawie kilkustopniowej skali, prosząc za to o wskazanie tych elementów, które
ocenianie są jako szansa lub zagrożenia w działalności przedsiębiorstwa.
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leasingowych )
Dostępność kapitału,
źródeł finansowania

185

52,9

82

23,4

23,7

Dostępność
wykwalifikowanych
pracowników

197

56,3

95

27,1

16,6

3,8

Dostęp do
nowoczesnych
technologii /
oprogramowania

3,7

Koszty dostępu do
Internetu

2,9

Koszty czynszów,
wynajmu

2,1

Koszty prowadzenia
działalności
gospodarczej

30

8,6

243

69,4

22,0

Podatki,
ubezpieczenia
społeczne

41

11,7

215

61,4

26,9

Źródło: opracowanie własne

W roku 2008 największe oczekiwania wyrażane są wobec wstąpienia Polski
do Eurolandu, czyli przyjęcia wspólnej waluty Euro. Jako szansę ocenia to blisko
dwie trzecie ankietowanych przedsiębiorców. Liczba zwolenników Euro znacznie
przekracza liczbę przeciwników, których w tym badaniu było mniej niż jedna
dziesiąta. Inne wydarzenie mające się odbyć w perspektywie czterech lat, a
mianowicie mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro2012 również oceniane jest jako
zdecydowana szansa badanych przedsiębiorstw. W tym przypadku liczba osób
postrzegających to wydarzenie jako ewentualne zagrożenie jest minimalna. Badane
przedsiębiorstwa dosyć dobrze oceniają swoich odbiorców i dostawców, bowiem ich
rzetelność jako szansę ocenia około połowa przedsiębiorców. Najwięcej obaw budzą
koszty prowadzenia działalności, bowiem na nie jako zagrożenie wskazało blisko
70% przedsiębiorców. Ponad 61% firm wskazuje również na podatki i ubezpieczenia
społeczne jako czynniki zagrażające ich egzystencji. Konkurencja krajowa jest w
ocenie firm wiele większym zagrożeniem niż konkurencja zagraniczna (63% wobec
42% wskazań), co jest typowe dla firm działających lokalnie. Następna na liście
zagrożeń znajduje się działalność urzędów i administracja, która jest oceniana jako
ewentualne źródło kłopotów przez ponad 38% firm. W czasie przeprowadzania
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badania utrzymywał się optymizm w ocenie siły nabywczej społeczeństwa, bowiem
blisko połowa przedsiębiorców oceniała ją jako szansę. Dosyć rozbieżne oceny
dotyczą przepisów prawnych, bowiem więcej firm ocenia ich zmianę jako szansę,
choć również dużo jako zagrożenie. Można to odczytywać jako wyraz nadziei, ale też
obaw. Praktyka przedsiębiorczości pokazuje, że zmieniające się prawo może
stanowić okazję przedsiębiorczą dla tych, którzy potrafią w porę na to zareagować
i odpowiednio się ustawić na zmieniającym się rynku. Przedsiębiorstwa oceniają, że
w ich otoczeniu znajduje się odpowiednia ilość zasobów, bowiem ponad połowę
z nich jako szanse ocenia dostęp do wykształconej kadry oraz do źródeł
finansowania. Szczególnie pozytywna ocena dostępu do źródeł finansowania
stanowi zaskoczenie, choć badanie przeprowadzane było tuż przez przybraniem na
sile, również w Polsce, kryzysu finansowego objawiającego się jako utrudnieniem
przez banki dostępu do kredytu.
Tabela 17Które z niżej wymienionych działań ma Pan/Pani zamiar podjąć w
przyszłości, aby zrealizować założone cele i osiągnąć ew. sukces finansowy?
(odpowiedzi na 5-cio stopniowej skali)
ROK 2008

Rok 2004

poszukiwanie nowych klientów i nowych rynków
zbytu

4,7

4,2

zwiększenie nakładów na promocję i reklamę

3,6

3,6

tworzenie nowych produktów i usług

4,0

3,5

współpraca z organizacjami biznesowymi (np.
cechy, IPH, agencje rozwoju regionalnego R)

3,4

2,8

ulepszanie istniejących produktów i usług

4,5

3,9

zakup nowych maszyn i urządzeń

3,8

3,4

podnoszenie jakości wyrobów, usług i
wytwarzania

4,7

4,0

zatrudnienie nowych pracowników

4,1

2,8

oszczędzanie i obniżanie kosztów

3,7

wprowadzenie nowoczesnych technologii
(Internetu)

3,4

wprowadzenie oprogramowania i systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie

3,6

3,0
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informatycznych wspomagających zarządzanie
firmą
podnoszenie umiejętności i kwalifikacji
pracowników

4,6

3,7

przeprowadzenie badań rynku

3,0

2,8

porozumienie i łączenie się z innymi podmiotami

2,6

2,4

poszukiwanie inwestorów i partnerów
biznesowych

3,5

pozyskiwanie funduszy z UE

3,6

budowanie reputacji, kształtowanie wizerunku
marki
zmiana zakresu działalności, zmiana branży

2,7
3,1
4,0

1,7

1,9

Źródło: opracowanie własne

W roku 2008 przedsiębiorstwa planują, że ich dalszy rozwój i osiągnięcie
celów będzie możliwe dzięki przeprowadzanie wzmożonych działań marketingowych
a przede wszystkim przez poszukiwanie nowych klientów i rynków zbytu oraz przez
podnoszenie jakości produktów i usług oraz ich udoskonalania i tworzenia
(innowacyjność produktowa). Zwiększenie wydajności ma się odbywać również w
drodze podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zaskakująco dużo firm deklaruje
osiąganie celów w przyszłości poprzez zwiększenie zatrudnienia. Na tę ostatnią
odpowiedź należy jednak patrzeć ze sceptycyzmem, bowiem wydaje się, że będzie
to mało prawdopodobne wobec gwałtownego pogarszania się koniunktury od
czwartego kwartału 2008 roku. Nieco rzadziej deklarowane jest dalsze wyposażanie
w maszyny i urządzenia oraz zakup oprogramowania i systemów komputerowych.
Rzadziej też deklaruje się gotowość do przeprowadzania badania rynku. Podobnie
rzadziej deklarowana jest chęć współpracy zarówno z innymi przedsiębiorcami jak
i instytucjami otoczenia biznesu. W porównaniu z rokiem 2004 najbardziej
uderzające jest to, że zdecydowanie częściej deklaruje się teraz zatrudnianie
pracowników, co jak już jednak zaznaczono staje się mało prawdopodobne.
Charakterystyczne jest także to, że współcześnie więcej przedsiębiorstw zamierza
rozwijać zasoby ludzkie w drodze szkoleń. Częściej również w porównaniu z
przyszłością deklaruje się rozwój firmy w oparciu o działania marketingowe.
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Tabela 18 Na czym głównie opiera Pan/Pani swoją konkurencyjność?5
Czynnik

Częstość

Procentowo

Na cenie

75

21,4

Na jakości

170

48,6

Na lokalizacji

10

2,9

Na obsłudze klienta

68

19,4

Coś innego

19

5,4

Nie wiem, trudno
powiedzieć

8

2,3

Ogółem

350

100,0

Źródło: opracowanie własne

W 2008 roku prawie połowa firm opierała swoją konkurencyjność głównie na jakości.
Co piąte przedsiębiorstwo koncentrowało się na cenie i tyle samo na odpowiedniej
obsłudze klienta.
Tabela 19. Przewidywana zmiana obrotów w następnym roku
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

Zmniejszą się

25

6.4

7

2,0

Raczej zmniejszą się

79

20.2

35

10,0

Nie zmienią się

127

32.5

126

36,0

Raczej wzrosną

150

38.4

136

38,9

Zdecydowanie wzrosną

10

2.6

46

13,1

Źródło: opracowanie własne

W badanych przedsiębiorstwach utrzymywał się duży optymizm dotyczący
roku 2009. Ponad połowa z nich przewidywała wzrost obrotów a około 36%
zakładało, że nie powinny się one zmienić w następnym roku. Jedynie 12% firm
ocenia, że obroty się zmniejszą. Tak duży optymizm nie panował nawet w roku

5

Można było wskazać tylko jeden (główny) czynnik
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2004, gdy Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Wobec ostatnich wydarzeń na
rynkach finansowych świata i recesji oczekiwanej w największych gospodarkach
świata optymizm badanych firm należy uznać za nadmierny. W ocenie większości
analityków w najlepszym razie można oczekiwać stabilizacji sprzedaży, a duże
wzrosty są mało prawdopodobne.
Tabela 20 Przewidywana zmiana zatrudnienia w następnym roku
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

Zmniejszą się

12

3.1

3

0,9

Raczej zmniejszą się

45

11.6

17

4,9

Nie zmienią się

254

65.3

182

52,0

Raczej wzrosną

72

18.5

118

33,7

Zdecydowanie wzrosną

6

1.5

30

8,6

Źródło: opracowanie własne

Nieco mniejszy optymizm panuje w stosunku przewidywanego wzrostu lub
spadku zatrudnienia, choć jedynie niecałe 6% firm zakłada jego spadek. Optymizm
ten jest jednak większy niż w roku 2004 od kiedy szybko spadało w Polsce
bezrobocie. Znowu należy go jednak uznać za zbyt duży.
Tabela 21 Przewidywana zmiana sumy aktywów w następnym roku
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

Zmniejszą się

18

4.6

1

0,3

Raczej zmniejszą się

50

12.9

11

3,1

Nie zmienią się

184

47.4

154

44,0

Raczej wzrosną

129

33.2

151

43,1

Zdecydowanie wzrosną

7

1.8

33

9,4

Źródło: opracowanie własne
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Firmy przewidują, że w roku 2009 ich sytuacja majątkowa nie zmieni się,
bowiem zdecydowana większość z nich przewiduje co najmniej utrzymanie sumy
aktywów.
Tabela 22 Przewidywana zmiana koniunktury sumy aktywów w następnym roku
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

Zdecydowanie się pogorszy

24

6.1

21

6,0

Raczej się pogorszy

106

27.1

92

26,3

Bez zmian

146

37.3

131

37,4

Raczej się polepszy

108

27.6

85

24,3

Zdecydowanie się polepszy

7

1.8

21

6,0

Źródło: opracowanie własne

Firmy są podzielone w swojej ocenie koniunktury w roku 2009. Te oceny są
wiele bardziej wstrzemięźliwe w porównaniu z przewidywaniami dotyczącymi sytuacji
finansowej i personalnej. 37% firm nie przewiduje zmiany koniunktury ale reszta
dzieli się w tej ocenie prawie dokładnie po połowie.

Tabela 23 Wprowadzenie do oferty nowego produktu lub usługi w ciągu
ostatnich 3 lat
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

tak

253

67.3

278

79,4

nie

123

32.7

72

20,6

Źródło: opracowanie własne

W porównaniu z rokiem 2004 zwiększył się odsetek firm, które wprowadziły
innowację produktową w ciągu ostatnich 3 lat. Ostanie lata zdecydowanie lepiej temu
sprzyjały.
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Tabela 24 Wprowadzenie nowej technologii, wyposażenia technicznego itp. w
ciągu ostatnich 3 lat
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

tak

194

51.9

262

74,9

nie

180

48.1

88

25,1

Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak w przypadku innowacji produktowych, więcej firm deklaruje, że
wprowadziło

innowację

procesowa,

czyli

wdrożyła

nową

technologię

albo

zastosowało nowe wyposażenie technologiczne.
Tabela 25 Główne źródło innowacji
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

własne opracowanie

73

36.5

104

29,7

współpraca z nauką

7

3.5

11

3,1

licencja

16

8.0

29

8,3

opracowanie specjalistycznej firmy

29

14.5

35

10,0

nabycie nowego sprzętu

72

36.0

77

22,0

Inny

3

1.5

6

3,0

Źródło: opracowanie własne

W roku 2008 za główne źródło innowacji blisko 30% przedsiębiorstw uznało
własne opracowania. Ponad 20% firm deklarowało, że ich innowacyjność polegała
głównie na nabyciu nowego sprzętu. Co dziesiąte przedsiębiorstwo deklarowało
nabycie specjalistycznego opracowania z zewnątrz. 8% firm zakupiło licencję.
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Tabela 26 Zamiary dotyczące rozwoju firmy
2004

2008

Wyszczególnienie

Liczność

Procent

Liczność

Procent

wycofanie lub likwidacja

30

8.0

4

1,1

dalsze inwestowanie

252

67.2

241

68,9

utrzymanie i inwestycje w nowe branże

85

22.7

96

27,4

wejście do nowej branży

8

2.1

1

0,3

Źródło: opracowanie własne

W porównaniu z rokiem 2004 spadła liczba firm, która zamierza zlikwidować
działalność. Podobny odsetek zakłada dalsze inwestowanie a nieznacznie więcej
przedsiębiorstw chce inwestować w nowe branże.

3.2 Opinia na temat korzystania z pomocy publicznej
Jednym ze wstępnych zagadnień poruszanych w badaniu było pytanie
o zakres korzystania z pomocy publicznej. Odpowiedzi można porównać z wynikami
z roku 2004 gdy po raz pierwszy przeprowadzano tego typu badania na rzecz UMK.
W roku 2004 - 91,3% firm nie korzystało z pomocy publicznej (jedynie 8,7%
korzystało). W raporcie z roku 2007 liczba firm, które wykorzystywały pomoc
publiczną szacowana była na 12,9%. W roku 2008 było to już 23,1% przedsiębiorstw.
Te przedsiębiorstwa, które deklarują korzystanie z pomocy publicznej, biorą
udział w takich programach jak: dofinansowanie ochrony środowiska (1 firma),
dofinansowanie z UE na rozwój firmy, wdrożenie systemu zarządzania jakością,
zakup wyposażenia, fundusz rozwoju regionalnego, szkolenia pracowników i kilka
podobnych programów (około 30 firm), dofinansowanie rozwoju eksportu i udział
w targach (2 firmy), dofinansowanie miejsc pracy dla niepełnosprawnych
pracowników (4), dotacja z ministerstwa kultury (1), KBN (1), MARR (1). Daje się
więc

zauważyć

wszechstronność

form

pomocy

wykorzystywanej

przez

przedsiębiorstwa. Nieco zmieniły się w tym okresie powody niekorzystania z pomocy
publicznej.
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Tabela 27 Przyczyny niekorzystania przez przedsiębiorców z pomocy
publicznej
2004
Dane w %

2007
Dane w %

2008
Dane w %

Przyczyna nie korzystania z pomocy
publicznej

(możliwe
wskazania
wielokrotne)

(możliwe
wskazania

(możliwe
wskazania
wielokrotne)

słaba informacja na temat takiej pomocy

44,6

25,4

12,3

brak wiedzy na ten temat

31,6

22,4

7,7

nieprzystosowanie do specyfiki
działalności przedsiębiorstwa

23,7

14,3

14,3

branża, w której funkcjonuję wyklucza
taką pomoc

19,4

12,9

12,0

dotychczasowe, złe doświadczenia w
korzystaniu z takiej pomocy

7,7

12,7

7,7

lepsza oferta z innych źródeł

5,4

0,9

2,6

inna przyczyna

4,6

-

76,3

Źródło: opracowanie własne

Między rokiem 2004 a 2008 spadła liczba osób deklarujących, że powodem
niekorzystania przez nie z pomocy publicznej jest brak wiedzy na ten temat albo
słaba jakość dostępnej informacji. Wydaje się, że znaczenie tego powodu znajduje
się w trendzie malejącym, co może świadczyć o coraz lepszej jakości informacji na
ten temat. Mniej przedsiębiorstw deklaruje również nieprzystosowanie oferty pomocy
do specyfiki działalności, co może być pochodną coraz większej wiedzy na temat
szczegółów poszczególnych form pomocy. Złe doświadczenia w wykorzystaniu takiej
pomocy są deklarowane przez podobną liczbę przedsiębiorstw w latach 2004 i 2008.
W pogłębionym pytaniu na temat powodów niekorzystania z pomocy
publicznej pojawia

się wiele wątków uzupełniających powody zawarte już w

powyższej tabeli6. Można do nich zaliczyć:
1) kuriozalność przepisów i bariery biurokratyczne („idiotyczne przepisy w
zakresie

6

przydzielania

funduszy,

niedostosowania

dystrybucji

pieniędzy

do

W celu zachowania rzetelności w nawiasach cytowane są dokładne wypowiedzi zanotowane w czasie badań
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działalności firmy,

niepotrzebne kontrole US”; „problemy biurokratyczne, zbyt

skomplikowana procedura”),
2) brak czasu na spełnienie wymaganych procedur („brak czasu aby bliżej
zainteresować się tym tematem”),
3) brak takiej potrzeby („koncern, w którym działamy ma wystarczająco środków
finansowych”; „nie ma konieczności, kłopotliwy dostęp do takiej pomocy”) [brak
potrzeby korzystania z pomocy publicznej pojawia się bardzo często w tym badaniu],
Do wątków wymienionych już w tabeli zaliczają się:
4) brak odpowiedniej wiedzy (” bariera biurokratyczna i związane z nią koszty
wynajęcia firm consultingowych”; „brak odpowiedniej osoby, która mogłaby się tym
zająć”),
5) brak przekonania w możliwość uzyskania takiej pomocy, wynikający z
trudnej dostępności („brak możliwości uzyskania takiej pomocy”; „nie udało się
nigdy pozyskać, pomimo starań”; „nie wierze w cos takiego”; „ponieważ handel nie
dostaje dotacji”),
6) nie spełnianie warunków otrzymania takiej pomocy („zaległości podatkowe”;
„odmowna decyzja ze strony instytucji decydujących o przyznaniu funduszy”).
Najczęściej

podawanym

powodem

jest

uznanie,

że

procedury

są

zbyt

skomplikowane i brakuje odpowiedniej wiedzy aby im sprostać.
Pozytywnym zjawiskiem

jest fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw

krakowskich korzysta z pomocy publicznej. W pewnej mierze jest to pochodną coraz
lepszej informacji na ten temat oferowanej przez instytucje publiczne, w tym również
UMK. Do pozytywów zaliczyć trzeba również fakt, że nie rośnie odsetek firm, które
mogły mieć negatywne doświadczenia w stosowaniu takiej pomocy i utrzymuje się na
poziomie poniżej 10%. Najczarniejszą stroną pomocy publicznej w ocenie
przedsiębiorstw jest wciąż otoczka prawna i biurokratyczna. Przepisy regulujące
proces uzyskiwania pomocy są w ocenie badanych przedsiębiorstw dalekie od
doskonałości. W

związku

z

tym

pomoc

publiczna

jawi

się

wciąż

wielu

przedsiębiorstwom jako dobro trudno dostępne i dlatego nie podejmują nawet
wysiłku uzyskania jej.

70

Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie – wyniki badań ankietowych

__________________________________________________________________________
3.3 Członkostwo w organizacjach
Spośród badanych - 110 (30%) jest członkiem organizacji zrzeszających
przedsiębiorstwa. Na ogół są to organizacje branżowe (w tym inżynieryjne) ale
również

ogólne

zrzeszenia

biznesowe

(BCC,

Izby

Gospodarcze

i Przemysłowo – Handlowe, KIG) i organizacje wspierające bilateralną współpracę
gospodarczą (międzynarodowe). Te z firm, które nie są zrzeszone w organizacjach
jako powód podają brak odpowiednich zrzeszeń, brak potrzeby uczestniczenia w
tego typu inicjatywach, niechęć wobec stowarzyszania się, brak wiedzy na temat
istnienia organizacji i konieczność uiszczania składek. Wydaje się jednak, że liczba
przedsiębiorstw deklarujących przynależność do różnych organizacji jest trochę
zawyżona w porównaniu ze skalą tego zjawiska w całej populacji przedsiębiorstw.
Wynikać to może z metodologii przeprowadzonego badania w tym również
z przesunięciem próbki w kierunku firm większych.

3.4 Ocena elementów „Programu wspierania rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości w Krakowie”

3.4.1 Zapewnienie korzystnych warunków lokalizacyjnych przedsiębiorstw
na terenie Krakowa

Tabela 28 Ocena oferty Miasta w zakresie ilości gruntów pod zabawę

Realizacja programu
b.nisk.
1
C.03.Jak ocenia Pan(i) ofertę
Miasta w zakresie ilości gruntów
pod zabudowę gospodarczą?
Wyniki badania w roku 20077

2

38
26
(10,9%) (7,4%)
11,6%

b.wys.

nie
dotyczy

3

4

31
(8,9%)

4
(1,1%)

4
(1,1%)

247
(70,6%)

1,0%

3,4%

0,8%

74,9%

8,2%

5

Źródło: opracowanie własne

7

W roku 2007 pytanie badawcze brzmiało nieco inaczej: „czy ilość gruntów przygotowanych przez UMK pod
zabudowę gospodarczą w Krakowie i okolicy jest Pana(i) zdaniem wystarczająca?” z odpowiedziami
„zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „ani tak, ani nie”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”.
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Ponad 100 firm odpowiedziało na pytanie o ocenę ilości gruntów
proponowanych przez miasto pod zabudowę gospodarczą. W tym przypadku wśród
tych którzy odpowiedzieli na to pytanie przeważają oceny negatywne. 38
przedsiębiorców uznało że ilość gruntów można ocenić bardzo nisko, dalsze 26
osób, że nisko. Neutralne zdanie miało 31 osób a opinie pozytywne albo bardzo
pozytywne wyraziło 8 osób. Średnia ocen wystawionych przez tych którzy
odpowiedzieli na to pytanie wyniosła 2,12 (na pięciostopniowej skali). W ujęciu
dynamicznym w porównaniu z rokiem 2007 sytuacja przedstawia się bardzo
podobnie, choć zauważyć trzeba dosyć widoczny spadek ocen neutralnych, co może
świadczyć o coraz lepiej wyrobionym zdaniu na ten temat. Średnia ocen w roku 2007
wynosiła 1,94 a więc nieznacznie mniej.

3.4.2 Organizowanie przetargów na zbycie lub dzierŜawę nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa
wskazanych pod inwestycje gospodarcze

79 (22,6%) z przebadanych firm starała się kiedykolwiek nabyć grunt miejski
lub Skarbu Państwa. Te które nie starały się o to, podają rozmaite przyczyny. Należą
do nich brak takiej potrzeby (około 70 firm), brak wiedzy na ten temat albo brak
dostępnej informacji (15 firm), brak odpowiedniej oferty (2), brak środków
finansowych (20). Brak danych na temat podobnego wskaźnika w latach poprzednich
utrudnia precyzyjniejszą ocenę tego problemu.
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Tabela 29 Ocena przez firmy realizacji działań UMK związanych z poprawą
obsługi procesu inwestycyjnego

Realizacja programu
b.nisk.
1
C.02. Jak ocenia Pan(i) czas
oczekiwania na wydanie WZ na
cele gospodarcze?
 20078
C.04 Jak ocenia Pan(i) długość
procedury w UMK zbywania gruntu
pod inwestycje – od rozpoczęcia
do finalizacji?
 2007
C.05. Jak ocenia Pan(i)
przyjazność dla inwestorów
procedur w UMK, jakie należy
wypełnić, aby nabyć grunt pod
inwestycje gospodarcze?
20079

35,9%

7,2%

62
28
(17,7%) (8,0%)
17,9%

b.wys.
5

9
(2,6%)

6
(1,7%)

161
(46,0%)

0%

0,2%

56,0%

19
(5,4%)

2
(0,6%)

1
(0,3%)

238
(68,0%)

1,4%

0%

0,2%

75,1%

28
(8,0%)

7
(2,0%)

4
(1,1%)

243
(69,4%)

1,2%

1,0%

0%

75,7%

3
36
(10,3%
)
0,6%

5,4%

37
31
(10,6%) (8,9%)
13,7%

4

2

106
32
(30,3%) (9,1%)

nie
dotyczy

8,4%

Źródło: opracowanie własne

W trakcie realizacji inwestycji przedsiębiorcy narzekają na czas wydania WZ.
106 osób (30,3%) oceniło długość tej procedury bardzo nisko, dalsze 32 firmy (9,1%)
nisko. Oceny neutralne lub pozytywne pojawiają się w 51 przypadkach (14,6%).
Średnia ocena wynosi więc 1,82. W porównaniu z rokiem 2007 daje się zauważyć
lekki spadek ilości ocen negatywnych i podobny wzrost ocen pozytywnych. Średnia
ważona ocena jest wyższa, bowiem w roku 2007 wynosiła 1,20.
Na ogół negatywny jest również odbiór długości obsługi całego procesu
inwestycyjnego związanego z nabywaniem gruntów od Miasta. Na temat znajomości
procedury wypowiedziało się 112 podmiotów, z których 80% oceniło ten czas jako
bardzo długi i długi.

Pozostałe opinie były neutralne lub pozytywnie oceniające

długość tych procedur. W porównaniu z rokiem 2007 ilość osób negatywnych
wskazujących na zbyt długie i długie procedury spadł z 93% do 80%.
Najwyżej w zakresie polityki związanej z przekazywaniem gruntów miasta pod
inwestycję oceniono przyjazność dla inwestorów procedur UMK. 68 firm (19,5%)
8

W roku 2007 skala odpowiedzi użytych w badaniu składała się z nieco innych określeń. Dotyczyły one opisu
samego czasu („bardzo długi”, „raczej długi”, „ani długi, ani krótki” „krótki”, „bardzo krótki”) a nie bardziej
subiektywnej oceny tego czasu w badaniu z roku 2008
9
w roku 2007 pytanie sformułowanie było w nieco inny sposób: „jak ocenia Pan(i) stopień skomplikowania
procedur w UMK jaki należy wypełnić aby nabyć grunt pod inwestycje gospodarcze?”
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wyraziło w tym przypadku negatywną ocenę wobec 39 przedsiębiorstw oceniających
ten proces neutralnie lub pozytywnie. Dało to średnią ocenę 2,15. W roku 2008
oceny przyjazności procedur w UMK wypadły nieco lepiej niż rok wcześniej. W roku
2007 średnia ważona ocena wyniosła 1,57.
3.4.3 Kontynuacja prywatyzacji komunalnych lokali uŜytkowych

Realizacja priorytetu 1. „Zapewnienie korzystnych warunków lokalizacyjnych
przedsiębiorstw na terenie Krakowa” odbywa się również za pomocą udostępnienia
komunalnych lokali użytkowych do wynajmu. Wyniki badania realizacji tej kwestii
przedstawia następna tabela.
Tabela 30 Ocena stopnia dostępności do komunalnych lokali użytkowych
wynajmowanych oraz ocena atrakcyjności lokali wystawionych na sprzedaż

Realizacja programu

nie
dotyczy

b.nisk.
1

2

3

4

b.wys.
5

C.06. Jak ocenia Pan(i) stopień
dostępności do komunalnych lokali
użytkowych dla
Przedsiębiorców w Krakowie?

29
(8,3%)

16
(4,6%)

27
(7,7%)

14
(4,0%)

3
(0,9%)

261
(74,6%)

 200710

19,7%

12,7%

3,8%

7,8%

1,2%

54,8%

C.07. Jak ocenia Pan(i)
atrakcyjność cen wynajmu metra
kwadratowego komunalnego lokalu
użytkowego w Krakowie?

30
(8,6%)

30
(8,6%)

16
(4,6%)

2
(0,6%)

10
(2,9%)

262
(74,9%)

 200711

13,7%

10,2%

10,4%

1,2%

0%

64,5%

C.08. Jak ocenia Pan(i)
atrakcyjność lokalizacji
komunalnych lokali użytkowych
wystawianych na sprzedaż?

19
(5,4%)

18
(5,1%)

29
(8,3%)

6
(1,7%)

4
(1,1%)

274
(78,3%)

 200712

3,0%

8,6%

8,8%

6,4%

2,2%

70,9%

Źródło: opracowanie własne

10

w roku 2007 pytanie sformułowanie było w nieco inny sposób: „Czy Pana(i) zdaniem komunalne lokale
użytkowe w Krakowie są łatwo dostępne dla przedsiębiorców?” z odpowiedziami: „zdecydowanie tak”, „raczej
tak”, „ani tak, ani nie”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”
11
w roku 2007 pytanie sformułowanie było w nieco inny sposób: „Jak ocenia Pan(i) cenę wynajmu metra
kwadratowego komunalnego lokalu użytkowego w Krakowie?” z odpowiedziami „zdecydowanie za wysoka”,
„raczej za wysoka”, „ani za wysoka, ani za niska”, „raczej za niska”, „zdecydowanie za niska”
12
w roku 2007 odpowiedzi na podobnie brzmiące pytanie wyglądały następująco: „bardzo atrakcyjnie”, „raczej
atrakcyjnie”, „ani atrakcyjnie, ani nie”, „raczej nieatrakcyjnie”, „bardzo nieatrakcyjnie”
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Większość badanych przedsiębiorców nie odpowiedziała na to pytanie,
zapewne z tego powodu, że nie mieli oni potrzeby albo nie interesowali się
komunalnymi lokalami przeznaczonymi do wynajmu. Wśród prawie 90 osób, które
miały opinię na ten temat dominowały opinie umiarkowanie negatywne. Połowa osób
miała negatywne zdanie na ten temat a druga albo pozytywne albo neutralne co
złożyło się na średnią ocenę 2,39. Porównanie z rokiem 2007 utrudnia fakt, że w
2008 roku stosunkowo mniej osób odpowiedziało na to pytanie. Dlatego trudno jest
wyciągać wiarygodne wnioski z faktu spadku ocen pozytywnych jak i negatywnych,
choć policzony wskaźnik na podstawie udzielonych odpowiedzi wynosił w roku 2007
więcej bo: 2,86, co przemawia za lepszą oceną wystawioną rok wcześniej.
W porównaniu z dostępnością gorzej oceniona została w 2008 r. atrakcyjność
cenowa. Bowiem dwie trzecie pytanych oceniło ją nisko albo bardzo nisko a
pozostała część neutralnie albo pozytywnie, średnia ocena wyniosła 2,27 . A więc
dostępność do lokali oceniana jest wyżej niż czynsze jakie trzeba za nie płacić.
W ujęciu dynamicznym – w porównaniu z rokiem 2007 daje się zauważyć lekki
spadek ocen negatywnych, których wydźwięk osłabia jednak fakt, że procentowo
więcej osób odpowiedziało na to pytanie w porównaniu z rokiem poprzednim.
Średnia ocen z roku 2007 wyniosła 1,97, a więc była nieco niższa niż w roku 2008.
Ostatnie pytanie dotyczy celu szczegółowego 1.2.: kontynuacja prywatyzacji
komunalnych lokali użytkowych. Najwięcej jest odpowiedzi neutralnych, które razem
z dziesięcioma pozytywnymi równoważą oceny negatywne. Dlatego prywatyzacja
komunalnych lokali użytkowych oceniana jest umiarkowanie negatywnie, ze średnią
oceną 2,44. W roku 2007 średnia wystawionych ocen wyniosła 2,86, a więc nieco
więcej.

3.4.4 Zapewnienie przedsiębiorcom przyjaznego otoczenia
administracyjnego

Co szósta ankietowana osoba korzystała z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.
Wśród dwóch najważniejszych powodów niekorzystania z tego punktu znajdują się
brak wiedzy na jego temat oraz brak takiej potrzeby. Kilka osób wymieniło brak
kompetencji osób obsługujących ten punkt. Fakt korzystanie z tego punktu przez
prawie jedną szóstą badanych osób należy uznać za umiarkowanie pozytywną
ocenę wystawioną tej inicjatywie.
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W pogłębionym pytaniu co w tego typu miejscach powinno być dostępne wielu
badanych wyraźnie precyzuje swoje oczekiwania. Największa grupa odpowiedzi
łączy się z możliwością uzyskania informacji prawnej, a szczególnie bieżących zmian
w prawie (15 odpowiedzi) i bardziej precyzyjnych problemów jak: prawo podatkowe,
w tym podatki lokalne (10 odpowiedzi) i akcyza, ubezpieczenia społeczne (10
odpowiedzi), oraz dotyczące prawa pracy, w tym dotyczących możliwości
zatrudniania cudzoziemców i osób niepełnosprawnych. W grupie informacji prawnych
wymienia się również opłaty środowiskowe, które w najbliższym czasie będą
stanowiły coraz większe wyzwanie w związku z zacieśnianiem polityki ochrony
środowiska, w tym na szczeblu UE. Drugą grupę oczekiwań stanowią sprawy
związane dostępem do informacji na temat bieżącej działalności gospodarczej a
szczególnie bazy danych na temat potencjalnych kooperantów, w tym zagranicznych
(12 wskazań), targów i koniunktury w poszczególnych branżach, która może
umożliwić bardziej precyzyjne planowanie przyszłej działalności. Trzecia grupa
oczekiwań wiąże się procesem integracji gospodarczej. Przedsiębiorcy chcą
uzyskiwać więcej informacji na temat dostępności środków unijnych i dotacji (20
wskazań). Te firmy, których działalność polega na obsługiwaniu sektora publicznego,
wyrażają chęć dostępu do bazy danych na temat przetargów. Ostatnią grupę
oczekiwań wiązać można z procesem zakładania przedsiębiorstwa.
Z innych punktów informacji gospodarczej korzysta ponad 20% przedsiębiorców.
Jako najważniejszą przyczynę niekorzystania z nich wymienia się brak potrzeby
(20%) oraz brak wiedzy na ich temat. W roku 2007 mniej przedsiębiorstw, bo 16,7%
korzystało z innych punktów informacji gospodarczej.
Tabela 31 Informatyzacja procedur dla przedsiębiorców w UMK w ocenie
przedsiębiorstw

Realizacja programu
b.nisk.
1
C.12 Jak ocenia Pan(i)
informatyzację procedur dla
przedsiębiorców w UMK?

24
(6,9%)

2007

6,0%

2

3

4

b.wys.
5

11
47
71
42
(13,4%) (20,3%) (12,0%) (3,1%)
8,0%

25,1%

27,9%

5,8%

nie
dotyczy

155
(44,3%)
27,1%

Źródło: opracowanie własne
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Informatyzacja

procedur

dla

przedsiębiorców

w

UMK

oceniana

jest

umiarkowanie pozytywnie. Z ponad 200 przedsiębiorców, którzy wyrazili swoją opinię
na ten temat, większość oceniła postęp w tym zakresie średnio (71), wysoko (42)
albo bardzo wysoko (11). 71 osób wyraziło się negatywnie. Razem dało to więc
średnią ocenę w wysokości 2,84. Ta dosyć pozytywna ocena jest podobna do tej
wystawionej rok wcześniej, gdy ważona średnia wyniosła 3,06.
Wydaje się, że konieczne jest dalsze poszerzanie zakresu informacji
dostępnych w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy i innych miejscach udzielających
informacji osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Spośród 210 firm, które
wypowiedziały się na temat korzystania z poradników dla osób rozpoczynających
działalność

gospodarczą,

zamieszczanych

na

stronach

internetowych

UM

www.msp.krakow.pl, 10% z ich potwierdziło korzystanie tych poradników, a 90%
odpowiedziało negatywnie na to pytanie. Informacje dostępne są dopiero od kilku
lat, dlatego liczbę firm korzystających należy uznać za zadowalającą. Rok wcześniej
(2007) 5,6% badanych osób deklarowało korzystanie z tego poradnika.
Tabela 32 Ocena jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców oraz
kwalifikacji pracowników UMK

Realizacja programu

Jak ocenia Pan(i) kompetencje
pracowników punktów informacji dla
przedsiębiorców?
2007
C.10. Jak postrzega Pan(i) długość
załatwiania spraw inwestycyjnych w
UMK?
13
2007
C.11. Jak ocenia Pan(i) kompetencje
urzędników UMK obsługujących
przedsiębiorców?
14
 2007
C.13 Jak ocenia Pan(i) profesjonalizm
urzędników w UM?
15
2007

nie
dotyczy

b.nisk.
1

2

3

4

b.wys.
5

2
0,6%

10
2,9%

16
(4,6%)

44
(12,6%)

13
(3,7%)

29
(8,3%)

6,0%

8,4%

24,1%

37,3%

6,0%

18,1%

82
(23,4%)

34
(9,7%)

55
(15,7%)

9
(2,6%)

4
(1,1%)

166
(47,4%)

23,3%

11,6%

4,2%

1,6%

0%

59,2%

35
(10,0%)

33
(9,4%)

86
(24,6%)

61
(17,4%)

11
(3,1%)

124
(35,4%)

6.0%
35
(10,%)
5,2%

8,0%
29
(8,3%)
7,6%

25,1%
91
(26,0%)
26,1%

27,9%
60
(17,1%)
27,7%

5,8%
12
(3,4%)
5,6%

27,1%
123
(35,1%)
27,7%

Źródło: opracowanie własne

13

w roku 2007 odpowiedzi na podobnie brzmiące pytanie wyglądały następująco: „bardzo długa procedura”,
„raczej długa procedura”, „ani długa, ani krótka”, „raczej długa procedura”, „bardzo długa procedura”
14
w roku 2007 odpowiedzi na podobnie brzmiące pytanie wyglądały następująco: „bardzo niskie”, „raczej
niskie”, „ani wysokie, ani niskie”, „raczej wysokie”, „bardzo wysokie”
15
w roku 2007 odpowiedzi na podobnie brzmiące pytanie wyglądały następująco: „bardzo nisko”, „raczej
nisko”, „ani wysoko, ani nisko”, „raczej wysoko”, „bardzo wysoko”
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Wśród tych osób, które oceniły kompetencje pracowników punktów informacji
dla przedsiębiorców dominują oceny pozytywne i neutralne 44 osoby (12,6%) ocenia
pracujące tam osoby wysoko, dalsze 13 (3,7%) bardzo wysoko a średnio 16 osób
(4,6%). Wystawiono tylko 12 (3,5%) ocen negatywnych co złożyło się na średnią
ocenę 2,91. W roku 2007 średnia ważona ocena wyniosła 3,26 a więc była na
podobnym poziomie.
Bardzo podobnie, prawie identycznie oceniany jest profesjonalizm pozostałych
urzędników UMK, ze średnią ocen 2,93. Ta, dosyć pozytywna ocena jest bardzo
podoba do tej, która została wystawiona rok wcześniej gdy wyniosła średnio 3,28.
Bardziej krytycznie oceniany jest jedno ze szczegółowych zagadnień pracy
UMK a mianowicie długość załatwiania procesy inwestycyjnego. W tym przypadku
przeważają oceny zdecydowanie negatywne (82 przedsiębiorców – tj. 23,4%) oraz
negatywne (34 osoby – tj. 9,7%) wobec 55 osób deklarujących średnie oceny i tylko
13 wypowiadających się pozytywnie o tym zakresie pracy urzędników. Dało to
średnią ocenę 2,01. Ocena ta wypada wyżej niż w roku 2007, kiedy to wyniosła
średnio 1,65, co w największym stopni jest pochodną ocen wystawionych na środku
skali.
W pogłębionym pytaniu mającym na celu wskazanie priorytetowych obszarów
działania UMK, które w powinny być usprawniona wymienia się na pierwszym
miejscu uproszczenie procedur („dokumentacja, zbyt wiele formalności - konieczne
uproszczenia”; „jasne i jednoznaczne powinny być te procedury”; „łatwość
w uzyskiwaniu zezwoleń”) w tym szczególnie związanych z budową (przyspieszenie
czasu wydawania pozwolenia na budowę pojawia się około 40 razy) oraz rejestracji
pojazdów, w tym firmowych (około 30 razy). Na drugim miejscu wskazuje się
konieczność dalszej informatyzacji relacji między urzędem a przedsiębiorcami, w tym
również wprowadzenie podpisu elektronicznego. Kilka wskazań dotyczyło lepszej
polityki informacyjnej.

3.4.5 Zapewnienie korzystnych warunków finansowych prowadzenia
działalności gospodarczej

Na pytanie czy korzystano kiedykolwiek z jakiejś miejskiej ulgi podatkowej dla
przedsiębiorców, 28 osób a więc mniej niż 8% odpowiedziało pozytywnie. Jest to
wzrost w porównaniu z rokiem 2007 gdy korzystanie z jakiejkolwiek ulgi deklarowało
4,6%. Najwięcej, bo 10 podmiotów korzystało z obniżonego podatku od
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nieruchomości. 3 podmioty korzystały z dofinansowania na środki transportu, 1 zaś z
obniżonej opłaty drogowej. Nietrafnie z kompetencjami miasta wiąże swoje ulgi kilku
ankietowanych podając korzystanie z funduszów dla zakładów pracy chronionej (5
osób), z dofinansowania pracy zatrudnionych absolwentów (2 osoby) oraz kredytu
bezzwrotnego.
W pogłębionym pytaniu na temat powodów niekorzystania z ulg dla
przedsiębiorców firmy podają, że nie posiadały wiedzy na ten temat (125 wskazań).
Drugim powodem jest to, że żadna z ulg nie przysługuje. Warto jeszcze zauważyć,
że 17 firm narzekało na zbytnie skomplikowanie procedur w tym zakresie. 13
dalszych firm uznało że wysokość zysku z tych ulg jest zbyt niska aby się o nią
starać. W badaniu prowadzonym rok wcześniej (2007) wskazywano bardzo podobne
powody niekorzystania z ulg oferowanych przez miasto, co świadczy o utrzymywaniu
się ich. Również jako najważniejszy powód podawano wtedy brak wiedzy na ten
temat. Tylko 6 z badanych firm (1,7%) wie i korzysta z funduszu pożyczkowego. 137
firm (39,1%) słyszało o takiej możliwości podczas, gdy 207 (59,1%) nie wie o niej.
Oznacza

to

wzrost

w

porównaniu

z

rokiem

2007,

gdy

o funduszu wiedziało i korzystało z niego 0,4% badanych. Zwiększył się również
odsetek firm, które słyszały o tego typu pomocy dla przedsiębiorstw, bowiem w roku
2007 wynosił on 34,7%. Informacja o funduszu pożyczkowym jest znana
w mniejszym stopniu dzięki stronie internetowej www.msp.krakow.pl, co deklaruje 29
(8,3%) firm. Więcej firm dowiedziało się o funduszu z innych stron internetowych,
przy czym wymienia się na ogół: Wrota Małopolski, Magiczny Kraków, MARR, BIP
i WUP. Informacja dostępna była również w innych instytucjach, takich jak: Cech
Rzemiosł Przemysłu Spożywczego, Izba Przemysłowo – Handlowa, MARR,
Myślenicka Agencja Rozwoju Regionalnego, nie pamiętam, Szkolenia Urzędu
Statystycznego, WUP, Zarząd Krakowskiej Izby Turystyki, uczelnie (UJ).
Innym, rzadszym źródłem informacji na temat tej inicjatywy są szkolenia i spotkania
informacyjne organizowane przez UMK (9 firm).
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Tabela 33 Ocena funduszu poręczeniowo- pożyczkowego jako instrumentu
wspierającego przedsiębiorców

Nie wiem
/ nie
dotyczy

Jeżeli tak, to:
b.nisk.

(6)

3

4

12
(8,4%)

5
(3,5%)

26
(18,2%)

26
(18,2%)

11
(7,7%)

63
(44,1%)

2,9%

8,6%

8,6%

35,4%

14,9%

29,7%

1
C.22. Jak ocenia Pan(i) fundusz
poręczeniowy i pożyczkowy jako
instrumenty wspierające

b.wys.

2

5

Przedsiębiorców?
 2007

Źródło: opracowanie własne

Działalność funduszu oceniana jest przez badane firmy pozytywnie. 37 firm
(10,5%) ocenia go wysoko lub bardzo wysoko, dalsze 26 podmiotów średnio a 17
nisko bądź bardzo nisko. Daje to średnią ocenę w wysokości 3,23. W roku 2007
średnia ważona ocena wynosiła 3,73%. Dlatego niezależnie od czasu, w którym pyta
się przedsiębiorców o przydatność tego typu pomocy w prowadzeniu działalności
dominują oceny pozytywne, potwierdzające przydatność tego typu instrumentu
wsparcia.

Tabela 34 Ocena możliwości użycia funduszu poręczeniowo- pożyczkowego
jako instrumentu alternatywnego w stosunku do kredytów bankowych

Zdecyd.
nie (1)

Nie
(2)

Ani tak,
ani nie

Tak (4)

(3)

Zdecyd.
tak (5)

Nie wiem /
nie
dotyczy
(6)

C.23. Czy fundusz
poręczeniowy i pożyczkowy
może być dla
przedsiębiorców
alternatywą w stosunku do
kredytów bankowych?

13
(3,7%)

18
(5,1%)

36
(10,3%)

77
(22,0%)

79
(22,6%)

127
(36,3%)

2007

1,1%

6,9%

0,6%

41,7%

28%

21,7%

Źródło: opracowanie własne
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Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe jako sposób finansowania oceniane są
bardzo wysoko. 156 firm, które udzieliły odpowiedzi na ten temat zgadza się z taką
opinią, w tym połowa z nich w sposób zdecydowany. Średnia ocena wyniosła więc
3,85. Ta pozytywna ocena, potwierdzająca uzupełnianie roli funduszu w stosunku do
tradycyjnej formy finansowania jaką jest kredyt bankowy utrzymała się od roku 2007,
gdy średnia ważona ocena wyniosła 4,13. Waga tego instrumentu finansowania
rośnie w czasie obecnego kryzysu finansowego, który w Polsce zaczął się objawiać
jako wstrzymanie przez banki kredytowania inwestycji przedsiębiorstw. Wobec braku
alternatywnych form finansowania wspieranie przez miasto inicjatyw małych
przedsiębiorców w tych przypadkach gdy jest to możliwe, może stanowić o ich być
albo nie być.
Prawie

połowa

bo

172

(49,1%) badanych

przedsiębiorstw deklaruje

znajomość źródeł informacji na temat wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.
Pozostałe firmy nie znają takich źródeł. Część tej wiedzy pochodzi od UMK, bowiem
100 badanych firm a więc ponad 28% z nich przegląda informacje na ten temat
dostępne na stronie internetowej UMK. W pogłębionym pytaniu dlaczego firmy nie
korzystają ze stron internetowych UMK prezentujących informacje na temat wsparcia
finansowego przedsiębiorstw, 55 jako powód podaje brak takiej potrzeby a 50 brak
wiedzy na temat istnienia tego źródła. Wyniki znajomości informacji w roku 2008
prezentują się lepiej niż w roku 2007 gdy znajomość źródeł informacji na temat
wsparcia finansowego deklarowało 45% badanych firm. Wyższa jest również
procentowo ilość badanych firm, które w tym celu przeszukiwały strony internetowe
UM, bowiem w 2007 odsetek ten wynosił 16,1%.

3. 4.6 Wzrost konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw

Dostęp do informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych jest
realizowany przez badane firmy również dzięki korzystaniu z baz danych
prowadzonych przez UMK na stronie internetowej www.msp.krakow.pl. Deklaruje to
31 firm a więc 8,9% badanych. Wśród powodów niekorzystania z tej bazy danych
wymienia się brak wiedzy i informacji na temat jej istnienia (76 firm) oraz brak takiej
potrzeby. W porównaniu z rokiem 2007 oznacza to podobny poziom korzystania z tej
bazy, bowiem wtedy deklarowało to 11,2% firm.
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59 badanych firm (16,9%) korzysta ze strony internetowej UMK przeznaczonej
dla przedsiębiorców, znajdującej się pod adresem www.msp.krakow.pl. Podobna
liczba firm bo 52 zna ulotki informacyjne rozpowszechniane przez UMK. Dużo
przedsiębiorstw korzysta z innych stron prowadzonych przez instytucje publiczne
takie jak: MARR, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu, ZUS, Ministerstwo
Gospodarki

i

Pracy,

Ministerstwo

Infrastruktury;

PARP,

Urząd

Skarbowy.

Podawanane są również inne źródła, niektóre związane z instytucjami publicznymi.
Są to e-gospdodarka, eksporter.gov.pl i portale z informacją prawną. Do szeroko
stosowanych

źródeł

drukowanych

należą:

czasopisma

o

charakterze

ogólnogospodarczym, takie jak: „Gazeta Prawna” , „Dziennik Ustaw”, „Gazeta
Podatkowa”, „Puls Biznesu”, „Monitor Księgowego”, „Rzeczpospolita” (i jej dodatek
„Dobra Firma”), „Rynek Kapitałowy”, „Gazeta Bankowa”, „Forbes” oraz pisma
branżowe, między innymi: „Świat Hoteli”, „Hotelarz”, „Elektronik”, „Budowlaniec”,
„Inżynier Budownictwa”, „Kurier Drzewny”, „Manager”.
Spośród badanych - 66 (18,9%) firm bierze udział w konferencjach i sympozjach
organizowanych dla przedsiębiorców. Popularnym źródłem danych przydatnych w
prowadzeniu działalności gospodarczej są znajomi i inni przedsiębiorcy, co deklaruje
95 firm.
Ważnym źródłem danych na temat prowadzenia firm są rozmaite instytucje
biznesowe i wspierające biznes. Krakowie firmy wymieniają wśród nich takie
podmioty jak: banki, doradcy finansowi,

instytucje naukowe, Izba Przemysłowo

Handlowa, MARR, instytucje branżowe (Izba Turystyki, Polska Izba Druku, Polska
Izba Książki, Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, Biuro Obsługi Transportu
Międzynarodowego, Krakowska Izba Gospodarcza, Małopolska Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości). Zaskakująco dużo bo aż 325 (ponad 92%) deklaruje używanie
tego typu źródeł informacji..
Strona www.msp.krakow.pl oferuje również informacje dotyczące wspierania
działań innowacyjnych. 69 firm (a więc 20%) przebadanych korzysta z tych
informacji.
W celu zwiększenia dostępności informacji UMK organizuje również spotkania
z przedsiębiorcami. Niektóre publiczne jednostki również tworzą tego typu inicjatywy.
Udział w nich deklaruje 102 firmy a więc prawie 30%.
W badaniu poproszono również o ogólne wrażenie jakie na przedsiębiorcach robi
Kraków jako miasto wspierające przedsiębiorczość.
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Tabela 35 Ocena Krakowa jako miasta wspierającego przedsiębiorczość

b.nisk.
1
C.33. Jak Pan(i) ocenia Kraków
jako miasto wspierające
przedsiębiorczość?

2

3

4

b.wys.

nie
dotyczy

5

37
48
128
81
7
(10,6%) (13,7%) (36,6%) (23,1%) (2,0%)

49
(14,0%)

Źródło: opracowanie własne

Ocena Krakowa jako miasta wspierającego przedsiębiorczość w oczach
przedsiębiorców jest umiarkowanie pozytywna. 128 firm ocenia miasto średnio co w
połączeniu z 81 ocenami wysokimi i 7 bardzo wysokimi stanowi dobrą przeciwwagę
dla 48 ocen niskich bądź 37 bardzo niskich. Daje to średnią ocenę w wysokości 2,91.
W pogłębionym pytaniu oceniającym Kraków w sposób opisowy pojawiając się
rozmaite wątki i opinie, które można zaszeregować do kilku grup.
W grupie ocen negatywnych pojawiają się czasem opinie, które można przedstawić
jako totalną negację („tylko ze mnie doją pieniądze”), należą one jednak do
wyjątków.

Częściej

przedsiębiorcy

doprecyzowują

swoje

opinie.

Jednym

z

mankamentów brak odpowiedniej oferty dla wszystkich firm i skupianie się na
turystyce i kulturze (,,Jest to miasto bardziej nastawione na turystykę niż na
przedsiębiorczość”; „skupianie się tylko na turystyce spowodowało wzrost cen w
mieście”; „brak pomysłu na ściągnięcie inwestorów - postawienie na kulturę, a nie na
przedsiębiorczość”; „generalnie Kraków nie jest miastem, które koncentruję się na
biznesie. Bardziej rozwija się turystykę, edukację, promuję się region”; „Kraków
nastawił się na wspieranie turystyki a nie przemysłu -są wręcz stawiane bariery i
przemysł ucieka z Krakowa”; „nie jest przyjazny dla przedsiębiorców bo to miasto
turystyczne”), narzekanie na rozmijanie się zamierzeń z wykonaniem („są
podejmowane różnego typu działania wspierające przedsiębiorczość, ale ich
realizacja pozostawia często wiele do życzenia”; „bo nawet kontakty z pojedynczymi
działami UMK, z którymi ja mam kontakt są wymuszone, niechętne. Uzyskanie
jakiejkolwiek pomocy graniczy z cudem, trzeba stosować jakieś dziwne metody albo
postraszyć albo przyjechać z gotowymi przepisami”), utożsamianie władz miasta z
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innymi instytucjami („podejście urzędników, np. urzędy skarbowe - okazują oni
swoją "wyższość", są aroganccy i lekceważą petentów” ), zbyt długi czas realizacji
pomocy i załatwiania spraw ( „Pomoc była zawsze, ale długo na nią czekano”;
„długie procedury”; „mało wydajne działanie UMK pod względem zdolności do
szybkiego rozpatrywania spraw, długie oczekiwanie na decyzje”; „załatwianie
najważniejszych rzeczy za długo trwa i procedury są zbyt skomplikowane, strata
czasu w urzędach przy oczekiwaniu na odpowiednie dokumenty”), niedostateczna
polityka kontaktu, komunikacji, informacji informatyzacji(„brak bezpośredniego
dotarcia do przedsiębiorców ,brak wspierania przedsiębiorców”; „brak informacji
zarówno na temat jakichś spektakularnych przedsięwzięć promujących lokalną
przedsiębiorczości, jak też ją ograniczających”; „brak wiadomości na temat
prowadzenia działalności gospodarczej”; „brak wsparcia ze strony Miasta oraz brak
informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w prowadzeniu działalności.
gospodarczej”; „brak wsparcia ze strony władz miejski w zakresie informowania
przedsiębiorców
wspierających
wspierania

o

różnego

MSP”;

typu

„brak

przedsiębiorstw

możliwościach

kampanii
nie

dotarły

korzystania

informacyjnej”;
do

mnie

z

„informacje

dotychczas,

programów
dotyczące
zbyt

mała

informatyzacja dotycząca takiego wsparcia”; „nie dociera żadna informacja od UM,
dotycząca uzyskania ewentualnej pomocy. Szukamy sami, ale UM do nas nie
dociera”; „nie ma informacji w telewizji i prasie”; „kiepska automatyzacja i
informatyzacja, nieakceptowanie podpisu elektronicznego”)) i poniekąd związany z
tym utrudniony dojazd do instytucji („brak parkingów w obrębie starego miasta”;
„brak dojazdu do centrum rynku”), wciąż zbyt mała liczba organizowanych
spotkań („mało spotkań, konferencji, na których firmy dzielą się poglądami”),
narzekanie na niekompetencje i brak życzliwości („brak otwartości ze strony
urzędów”; „Kraków jest atrakcyjnym miastem, ale działania Urzędu są czasem
hamulcem

dla

działalności

biznesowej”),

brak

zaangażowania

(„brak

zaangażowania władz w rozwój firm”; „brak zainteresowania Krakowa małymi i
średnimi

przedsiębiorstwami”),

gorszy wizerunek miasta jako miejsca

prowadzenia biznesu w porównaniu z innymi miastami („dużo firm twierdzi, że w
innych regionach jest łatwiej”; „firmom działającym ogólnokrajowo najtrudniej
prowadzić sprzedaż na terenie Krakowa”; „firmy, które zatrudniają więcej
pracowników uciekają do innych miast (Wrocław , Poznań), tam jest lepiej”; „inne
miasta funkcjonują lepiej”; „W porównaniu do Wrocławia to nie jest dobrze”; „w innych
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polskich miastach wsparcie dla przedsiębiorców jest lepsze”), nieprzystosowanie
do potrzeb MSP („dla dużych jest w porządku, gorzej jest w przypadku małych
firm”), wysokie opłaty i podatki („duże opodatkowanie podatkami lokalnymi”), brak
polityki wsparcia innowacyjności („Kraków nie wychodzi naprzeciw innowacyjnym
pomysłom, wykorzystuje tylko stare ścieżki. Nie stwarza możliwości zakładania
dużych inwestycji - trudności w zdobywaniu gruntów i lokali pod inwestycje”), braki w
zakresie

zagospodarowania

przestrzennego

(„Kraków

powinien

w

końcu

zatwierdzić plan zagospodarowania przestrzennego!”; „utrudnienie w nabywaniu
gruntów”), utrudnienia wjazdu do miasta („UM nie wspiera a przeszkadza.
Wprowadzenie stref parkingowych, powoduje że samochody dostawcze nie mogą
wjechać do miasta. Decyzje nie są konsultowane z przedsiębiorcami. Godziny
wjazdowe są w ogóle nieprzystosowane do potrzeb”; „problemy z komunikacją w
Krakowie (drogi, transport miejski, przepustowość miasta”) i podwyższania czynszów
(„cięgle

podwyższające

się

czynsze

przeszkadzają

szczególnie

małym

przedsiębiorcom”).
Niektóre oceny wyrażają ogólne niezadowolenie nie precyzując dokładniej
słabych punktów („ani dobrze ani źle nic specjalnego nie robią”; „bo trudno cokolwiek
załatwić”) albo też obojętność („Brak szczególnej pomocy ze strony Miasta, ale i
brak szczególnych. problemów z tej strony”; „Coś tam robią, ale zawsze można by to
robić lepiej”; UM nie przeszkadza jakoś bardzo, ale nie czuje się żadnego wsparcia
ze strony urzędu. UM jest mi obojętny.”; „taka średnia, firma u nas nie odczuwa
żadnej działalności miasta ani wspierającej, ani przeszkadzającej”).
Ale są również oceny pozytywne. Chwalony jest rozwój infrastruktury
(„widać nowe inwestycje w Krakowie, remontuje się drogi widać, że miasto nie stoi”;
”brak większych przeszkód w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych”; „dynamiczny
rozwój miasta w coraz większym stopniu umożliwia swobodne prowadzenie
działalności gospodarczej”) i zauważana poprawa („bo według mnie było gorzej, jest
lepiej, ale może być jeszcze lepiej”; „bo zawsze może być lepiej”; „jest dobrze, wiele
ciekawych firm powstaje w Krakowie, ale oczywiście mogłoby być jeszcze trochę
lepiej”; „Jest jeszcze wiele do zrobienia ale już jest nieźle. Ocena ma być
motywująca”; „Kraków wydaje się być rozwijającym miastem. UM często działa w
sposób optymalny, choć nie bardzo dobry.”), dostrzegana polityka informacyjna
(„dostęp do informacji jest dosyć dobry i szybki”; „dostęp do informacji i strony
internetowe się poprawiły ale inne kwestie dalej nie uległy zmianą”), również w
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zakresie promocji („miasto jest dobrze promowane, choć mogłoby być promowane
jeszcze lepiej”)

i rozwój inwestycji („widoczne efekty widoczny rozwój obecnych

inwestycji i ciągły napływ nowych””), dla zakładających przedsiębiorstwa („można
liczyć przy zakładaniu działalności na pomoc ze strony urzędów”; „ułatwienia wielu
procedur, istnienie Punktu Obsługi Przedsiębiorcy”)

3.4.7 Wnioski z oceny przedsiębiorców

W porównaniu do poprzednich badań:
1. Nieznacznie wzrósł odsetek firm deklarujących korzystanie z pomocy
publicznej.
2. Za najważniejszy powód niekorzystania z pomocy publicznej dalej uważa się
brak odpowiedniej informacji. Stopień poinformowania przedsiębiorstw na ten
temat nieznacznie wzrósł, dalej obserwowane są jednak braki. Drugą
najważniejszą przeszkodą w stosowaniu tej pomocy są jak oceniają
przedsiębiorstwa, zbyt skomplikowane przepisy regulujące jej dostępność.
Wiele przedsiębiorstw twierdzi, że nie kwalifikuje się do tej pomocy, co
zapewne po części nie jest prawdą ale wynika w znacznej części z braków
informacyjnych.
3. 22% badanych firm starało się nabyć grunty od Miasta. Ci którzy tego nie robili
na ogół jako powód wymieniają brak takiej potrzeby i brak odpowiedniej
informacji.
4. W zakresie polityki udostępniania nieruchomości miasta dla przedsiębiorców
dalej panują na ogół oceny negatywne. Słabo ocenia się ilość tych gruntów jak
również sposób przeprowadzania procedury ich udostępniania.
5. Przedsiębiorstwa przeprowadzające inwestycje, które wymagają działań
związanych z zagospodarowaniem nieruchomości ciągle narzekają na zbyt
długi załatwiania tego typu spraw w UMK. Czas oczekiwania na WZ jest dla
przedsiębiorców mniej dokuczliwy niż procedura sprzedawania gruntów
należących do Miasta. Stosunkowo najlepiej oceniana jest atmosfera, w jakiej
obsługiwani są przedsiębiorcy załatwiający te sprawy. W stosunku do roku
2007 daje się zauważyć lekką poprawę ocen w omawianych problemach,
choć dalej są one niezadowalające.
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6. Negatywne oceny dotyczą dostępności lokali wynajmowanych przez Miasto na
cele gospodarcze. W porównaniu z rokiem 2007 odnotowano tu regres w
ocenach przedsiębiorców. Być może jest to konsekwencją dobrej koniunktury
gospodarczej na przełomie 2007 i 2008 roku, która powoduje większy popyt
na lokale. W ocenie przedsiębiorców ceny wynajmu tego typu lokali są dalej
za wysokie. Najkorzystniej w tej grupie ocenia się atrakcyjność lokali
użytkowych należących do miasta, które wystawiono na sprzedaż.
7. Pewną popularność wśród osób zajmujących się działalnością gospodarczą
zdobywa Punkt Obsługi Przedsiębiorców. Co szósta badana firma deklarowała
korzystanie z tej inicjatywy. Ci którzy nie korzystali z Punktu Obsługi
Przedsiębiorców twierdzą często, że nie jest im jeszcze znany.
8. Umiarkowanie pozytywnie ocenia się zmiany w zakresie informatyzacji
procedur informatycznych służących obsłudze przedsiębiorców w UMK.
9. Kilka

procent

zakładających

badanych

przedsiębiorców

przedsiębiorstwo,

który

korzysta

jest

z

poradnika

dostępny

na

dla

stronach

internetowych UMK.
10. Kompetencje pracowników UMK. Kompetencje urzędników zatrudnionych w
UMK oceniane są umiarkowanie pozytywnie przy czym wyżej ocenia się pracę
osób pracujących w punktach informacyjnych niż tam, gdzie załatwiane są
konkretne sprawy. Konkretny aspekt pracy a więc czas załatwiania spraw
oceniany jest znacznie gorzej, szczególnie przez tych przedsiębiorców, którzy
prowadzą

proces

inwestycyjny.

Ocena

jest

wciąż negatywna, mimo

nieznacznej poprawy. Umiarkowanie oceny zostały wystawione w pytaniu o
stopień

profesjonalizmu

urzędników.

W

porównaniu

z

rokiem

2007

kompetencje urzędników UMK oceniane są podobnie.
11. Nieznacznie wzrosła liczba przedsiębiorstw korzystających z ulg oferowanych
przez miasto, choć odsetek tych podmiotów dalej nie przekracza 10%. Ze
względu na okazyjny charakter tego typu odciążeń nie należy się w tym
zakresie spodziewać znacznych wzrostów. Ci którzy korzystają z tych ulg na
ogół płacą niższe stawki podatku od nieruchomości i rzadziej podatku
drogowego. Ponad 1/3 badanych firm narzeka na brak wiedzy i brak dostępu
do informacji na ten temat.
12. Coraz

powszechniejsza

staje

się

świadomość

istnienia

funduszu

pożyczkowego, choć do korzystania z niego przyznaje się mniej niż 2%
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przebadanych przedsiębiorstw. Zważywszy na dużą akceptację tej inicjatywy
przez przedsiębiorców i dostrzeganie przez nich, że może ona stanowić
alternatywę wobec korzystania z kredytu bankowego oraz na rozmaitość
źródeł z których słyszano o nim, fundusz można uznać za pomysł udany,
wymagający jednak dalszej popularyzacji.
13. Niecałe 10% firm deklaruje znajomość bazy danych na temat potencjalnych
kontrahentów. Również i w tym przypadku jako główny powód niekorzystania
z tego źródła informacji wymienia się brak dokładniejszej informacji. Co szósta
firma korzysta ze strony internetowej UMK w celu zdobycia informacji
potrzebnych do prowadzenia działalności.
14. Kraków jako miasto wspierające przedsiębiorczość zbiera umiarkowanie
pozytywne oceny. Wielu przedsiębiorców uważa, że władze zbytnio skupiają
się na promocji kultury i turystyki zaniedbując inne sektory gospodarki. Do
największych bolączek wciąż należą zbyt długie procedury i postrzegana
przez przedsiębiorców biurokracja. Te działania które się pojawiają często nie
są znane osobom prowadzącym działalność gospodarczą, co w znacznej
mierze jest pochodną polityki informacyjnej. Na jej jakość narzeka się w
przypadkach rozmaitych wysiłków podejmowanych przez Miasto.

4. Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie
z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu

Czynniki rozwoju przedsiębiorczości oraz powstrzymujące ją bariery były też
oceniane z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu. Przedstawiciele 50 spośród
tych instytucji uczestniczyli w próbie objętej badaniami.
Ocena Krakowa jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorczości wypada dość
dobrze, gdyż 44% badanych instytucji ocenia pod tym względem miasto pozytywnie,
co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z badaniami z 2004 r.16, gdy pozytywnie

16

Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, URZĄD
MIASTA KRAKOWA, Kraków, październik 2004
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oceniło sytuację 20% respondentów, oraz badaniami z 2007 r17., kiedy 41%
badanych oceniło Kraków pozytywnie. Szczegółowe porównanie zawiera tabela 36.
Tabela 36
Jak respondent ocenia Kraków
jako miasto wspierające
przedsiębiorczość

2004
%

2007
%

2008
%

Zdecydowanie pozytywnie

2,3

7

Nie pytano

Pozytywnie

17,9

34

44

Ani pozytywnie ani negatywnie

54,6

32

36

Negatywnie

17,3

16

12

Zdecydowanie negatywnie

7,9

5

4

Nie pytano

43,2

4

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne

Udział

badanych

oceniających

krakowski

klimat

dla

przedsiębiorczości

negatywnie wykazuje niewielki spadek (z 25% do 16%), spadła też liczba osób nie
potrafiących wyrazić jednoznacznej opinii (z 54,6% do 40%).
Należy jednak uwzględnić fakt, że skład prób badawczych był zdecydowanie
odmienny. Badania w 2004 dotyczyły przedsiębiorstw, natomiast badania z 2007 r.
oraz analizowana tu część badań z 2008 r. dotyczą instytucji otoczenia biznesu. Stąd
też ogląd sytuacji z perspektywy obu tych grup może być odmienny, co wpływa na
ograniczoną możliwość dokonywania porównań. Powinny być więc one traktowane
jako poszerzenie spektrum obserwacyjnego dla analizy dokonywanej z punktu
widzenia

przedsiębiorców.

Uwaga

ta

dotyczy

również

pozostałych

kwestii

badawczych poruszanych w tym punkcie.
Działania prowadzone przez Urząd Miasta i inne instytucje na rzecz rozwoju
sektora MSP zna 64% badanych, gdy w 2007 r. znało je 20,5%.
W zakresie barier rozwoju przedsiębiorczości na terenie Krakowa, opinia
badanych nie ulega większym zmianom. W 2004 r. jako główne czynniki stanowiące
zagrożenie dla MSP wskazano: biurokrację, zatory płatnicze, konkurencję oraz
koszty czynszów i najmu18.
17

RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH DLA URZĘDU MIASTA KRAKOWA
PRZEZ BBS OBSERWATOR, Projekt: „Raport o kondycji sektora MŚP i realizacji priorytetów Programu
wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie na podstawie badań ankietowych”, Kraków,
październik 2007
18
Ze względu na przyjętą metodologię nie można podać wskazań procentowych
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Porównanie wskazań w 2007 i 2008 r. przedstawia tabela 37.
Tabela 37 .
Rodzaj bariery

2007
%
Bariery biurokratyczne
62
Bariery kadrowe
12
Bariery społeczne (np. brak akceptacji społecznej)
5
Bariery ekonomiczne
21
Bariery edukacyjne
3
Bariery technologiczne
8
Inne
33
Nie ma żadnych barier
2

2008
%
62
6
2
26
4
4
26
2

Źródło: opracowanie własne

W 2008 r. bariery biurokratyczne utrzymały zdecydowany prymat, na bariery
ekonomiczne wskazywała co czwarta badana instytucja, co oznacza wzrost ich
ważności w stosunku do co piątego respondenta w 2007 r. Znaczenie problemów
kadrowych i technologicznych wyraźnie spadło i są one obecnie słabo odczuwalne,
podobnie jak bariery społeczne i edukacyjne.
W ocenie działań wspierających sektor MSP nie nastąpiły większe zmiany
(tabela

3).

Najczęściej

oceniane

jako

potrzebne

i

bardzo

potrzebne

są

przedsięwzięcia związane z finansowaniem działalności, a więc umożliwiające
firmom dostęp do tańszych źródeł finansowania – wzrost do 92%, stworzenie
funduszy dla firm rozpoczynających działalność – wzrost do 88%, a także
dofinansowanie niektórych wydatków oraz polepszenie informacji o unijnych
i krajowych funduszach dostępnych dla przedsiębiorstw – wzrost do 84%.
Najmniejszą wagę przywiązywały badane instytucje do pomocy w zarządzaniu firmą,
promocji miasta i regionu oraz pomocy przy nawiązywaniu kontaktów z firmami
zagranicznymi, co stanowi potwierdzenie opinii wyrażanych w poprzednich
badaniach.
Tabela 38 .
Rodzaj działania
Dostęp do tańszych źródeł finansowania
Pomoc w zarządzaniu firmą w pierwszym okresie
funkcjonowania
Lepsza informacja o programach krajowych dla MŚP
Lepsza informacja o funduszach z UE

2004
%
77,5

2007
%
91

2008
%
92

56,2
70,4
75,5

68
83
84

70
84
84
90

Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie – wyniki badań ankietowych

__________________________________________________________________________
Lepsza obsługa firm przez urzędy miejskie
Uproszczenie procesu zakładania firm
Stworzenie miejsca kompleksowej obsługi i informacji
dla firm
Lepsza promocja miasta i regionu
Możliwość nawiązania kontaktów z firmami
zagranicznymi
Stworzenie funduszy dla firm rozpoczynających
działalność
Dofinansowanie / dotowanie niektórych wydatków
Ulgi w podatkach od nieruchomości uwzględniające
sezonowość działalności

87,8
85,9

75
77

80
82

77
63,6

77
65

84
76

54,3

65

76

77,5
60,2

77
73

88
84

68,1

76

82

Źródło: opracowanie własne

Generalnie w 2008 r. lepiej niż w latach poprzednich oceniano przydatność
wszystkich działań wspierających małe firmy.
Badanie słabych stron krakowskiego sektora MSP przeprowadzone za
pomocą pytania otwartego przyniosło rezultaty uzupełniające w dość ograniczonym
stopniu dotychczasową wiedzę. Badani wskazali na niską inwestycyjność firm (4%)
oraz sezonowość działalności (2%). Ponadto potwierdziło się duże znaczenie
słabości finansowej – 18% wskazań wobec 16% w 2007 r., oraz nieumiejętność
współpracy przedsiębiorców MSP i brak wymiany informacji – 10% wobec 5% w
2007 r. Ponieważ konstrukcja pytania powoduje, że udzielano tylko 1 odpowiedzi
i procenty sumują się do 100, waga wskazanych problemów – pomimo relatywnie
niskich wartości procentowych – jest bardzo duża.
W odniesieniu do mocnych stron sektora potwierdziła się jego elastyczność –
10% wobec 22% w 2007 r., ale w 2008 r. wyniki były bardzo rozproszone a ta cecha
uzyskała

najwięcej

wskazań.

Ponadto

potwierdza

się

znaczenie

samych

przedsiębiorców i ich silnej woli – 9% w 2007 r., 8% w obecnych badaniach. Walory
lokalizacji w Krakowie podkreśla 6% badanych (o 2% więcej). Dostęp do dobrej
kadry utrzymała się na podobnym poziomie – 4% w 2008 r., przy 5% w roku 2007.
Znaczenie innowacyjności i kreatywności spadło z 7% do 4%. Pojawiło się natomiast
nie notowane wcześniej wskazanie na konkurencyjność krakowskich MSP, dokonane
przez 4% badanych. Niektóre odpowiedzi świadczyły o niezrozumieniu pytania –
zamiast cech sektora MSP podawano cechy otoczenia, np. brak nękających kontroli,
lepszy rozwój firm prywatnych od państwowych.
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Sposoby wpływu władz miasta na rozwój sektora MSP są sugerowane nieco
inaczej niż w poprzednich badaniach. Zmniejszenie biurokracji pozostało na
1 miejscu, ze wskazaniem 26% zamiast 31%, jako drugi czynnik utrzymał się przekaz
informacji w postaci spotkań, konferencji, mailingu i szkoleń – 14% (poprzednio
29%). Działania mające na celu dofinansowanie przedsiębiorstw sugeruje 14%
badanych instytucji – poprzednio było to 17%, Wprowadzenie ulg podatkowych
rekomenduje 14%, gdy w 2007 r. czyniło tak 9% badanych.

Wreszcie 8%

respondentów wskazuje konieczność stworzenia miejsc dogodnych dla prowadzenia
działalności – specjalnych stref przedsiębiorczości, inkubatorów. Stworzenie centrum
obsługi przedsiębiorcy jest ważne dla 6% instytucji.
Niektóre ze wskazywanych działań leżą poza możliwościami władz miasta, jak
np. obniżenie składek na ZUS, zmiana przepisów, inne są już zrealizowane – np.
uproszczenie rejestracji poprzez system jednego okienka, możliwość zawieszenia
działalności firmy. Odpowiedzi na to pytanie świadczą o tym, że część instytucji
otoczenia

biznesu

nie

jest

na

bieżąco

poinformowana

o

faktycznych

uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej.
Z pomocy publicznej korzysta 46% badanych w 2008 r. instytucji, co oznacza
spadek o 8 punktów procentowych w porównaniu z badaniami z 2007 r. Powody
niekorzystania z pomocy znacząco się zmieniły. W 2007 r. dla 23,9% instytucji było
to nieprzystosowanie pomocy do specyfiki badanej instytucji, gdy w 2008 r.
przyczynę tę podało zaledwie 4% podmiotów. Najważniejszy powód niekorzystania wykluczenie z prawa do pomocy z powodu branży - wskazało 12% instytucji, gdy rok
wcześniej 19,6%. Brak informacji i wiedzy był przeszkodą dla 10% badanych, gdy rok
wcześniej dla łącznie 28,3% instytucji. Złe doświadczenia w zakresie starania się
o pomoc zniechęciły do niej 8% respondentów, wobec 21,7% w 2007 r. Biurokracja
odstrasza 8% instytucji i jest to wskazanie nowe, nieobecne w poprzednich
badaniach. Znacząco odmienne powody niekorzystania z pomocy publicznej
wskazali w 2004 roku przedsiębiorcy – w 76% przypadków był to brak wiedzy lub
informacji na temat pomocy a w 23,7% - niedostosowanie jej do specyfiki firmy.
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Prognozy koniunktury w opinii badanych przedstawia tabela 39.
Tabela 39
Koniunktura w następnym
roku
Zdecydowanie się pogorszy
Raczej się pogorszy
Bez zmian
Raczej się polepszy
Zdecydowanie się polepszy

2004 2007 2008
%
%
%
6.1
2
6
27.1
7
24
37.3 26
30
27.6 53
36
1.8
12
4

Źródło: opracowanie własne

Poziom optymizmu wyraźnie spadł w porównaniu do 2007 r. W 2008 r. 40%
badanych oczekiwało polepszenia koniunktury wobec 65% rok wcześniej. Oznacza
to w przybliżeniu powrót do sytuacji z 2004 r. (przy uwzględnieniu wspomnianych
różnic w próbie badawczej).

5. Efekty realizacji programu wspierania przedsiębiorczości.

Przedmiotem oceny ze strony instytucji otoczenia biznesu były działania związane
z Programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie,
uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa w 2006 r.

Badanie objęło kwestie

dotyczące następujących komponentów programu:
1. Cel szczegółowy 1.2. Kontynuacja prywatyzacji komunalnych lokali użytkowych.
2. Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców.
3. Priorytet 4. Wzrost konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw.
4. Cel szczegółowy 5.1 Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi
i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość.
5. Cel szczegółowy 5.2. Wspieranie działań innowacyjnych w krakowskich
przedsiębiorstwach i instytucjach otoczenia biznesu

Ad 1. O tym, że lokale komunalne są łatwo dostępne dla przedsiębiorców jest
przekonanych 8% instytucji, przeciwnego zdania jest 50% a 42% nie ma w tej
sprawie opinii. Rok wcześniej o dostępności lokali mówiło 9% respondentów a 53%
nie miało zdania. Wysokości cen najmu lokali komunalnych nie zna 74% badanych –
rok wcześniej 65%. O tym że są za wysokie jest przekonanych 22%, gdy poprzednio
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33%. Wreszcie atrakcyjność lokalizacji komunalnych lokali użytkowych ocenia
pozytywnie 2% badanych (w 2007 r. – 7%), a zdania nie ma 74% - poprzednio 70%.
O tym, że lokale położone są nieatrakcyjnie twierdzi 8%, gdy rok wcześniej tego
zdania było 18% instytucji.
Należy zauważyć, że w miarę postępowania prywatyzacji lokali użytkowych –
co jest celem programu – atrakcyjność pozostałych lokali komunalnych będzie
nieuchronnie maleć. Warto więc analizować przede wszystkim podaż lokali
przeznaczonych do sprzedaży oraz ceny metra kwadratowego powierzchni –
w zależności od położenia lokalu na terenie miasta.
Ad 2. W zakresie obsługi administracyjnej badane instytucje wyrażają w 58%
przekonanie, że procedury inwestycyjne w Krakowie są długie lub nawet bardzo
długie, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do poprzedniego roku. Nie ma zdania
28% respondentów, a więc mniej o 11% niż w 2007 r. Z kolei 36% badanych uważa,
że kompetencje urzędników miejskich są wysokie, gdy poprzednio twierdziło tak
33%. Nie ma zdania 26% (poprzednio 21%). Spadła natomiast liczba instytucji
oceniających kompetencje urzędników nisko – z 23% do 2%.
Ocena informatyzacji procedur w UMK natomiast pogorszyła się. W 2007 r.
wysoko oceniało ją 34% badanych a w 2008 r. 18%. Częstość niskich ocen też się
zmniejszyła z 23% do 10%. Deklarujących brak zdania jest jak poprzednio 32%.
W zakresie zmian proceduralnych w UMK badani wskazują przede wszystkim na
konieczność uproszczenia procedur rejestracyjnych – 14%, ponadto dotyczących
inwestycji – 8%. Pilność uproszczeń w zakresie rejestracji firmy spadła z 27%
w 2007 r., co można chyba zawdzięczać działalności Punktu Obsługi Przedsiębiorcy
w systemie „jednego okienka”. Ponadto możliwość przyspieszenia formalności łączy
się

z

informatyzacją

urzędu

i

wykorzystywaniem

internetu

do

kontaktów

z interesantami. Aż 58% respondentów nie potrafiło wskazać procedur, które
wymagają uproszczenia, gdy rok wcześniej twierdziło tak 43%. Możliwe więc, że
dotychczasowe działania przynoszą skutek i pilność takich uproszczeń spada.
Profesjonalizm urzędników pozytywnie ocenia 36% badanych – w 2007 r. było
to 41%. Niską ocenę deklaruje 6% czyli o 4 punkty procentowe mniej.
Jeśli chodzi o korupcję, to 24% badanych instytucji dostrzega taki problem
a 36% uważa, że nie występuje on w Urzędzie Miasta Krakowa. Przekonanych
o tym, że korupcji nie ma jest tyle samo co w 2007 r., a dostrzegających ją ubyło o 5
punktów procentowych.
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Opinie dotyczące różnych aspektów administracyjnej obsługi przedsiębiorców
nie są jednoznaczne. Polepszają się kompetencje i profesjonalizm urzędników.
Spada nacisk na konieczność upraszczania procedur administracyjnych, a
dostrzeganie korupcji w Urzędzie zmniejsza swój zasięg. Pomimo gorszej oceny
informatyzacji UMK można przyjąć, że realizacja celu 2.1. postępuje pozytywne.
Ad 3. Wzrost konkurencyjności powiązany jest z dostępem do informacji. UMK
prowadzi pod tym względem szereg działań. Ze strony internetowej msp.krakow.pl
korzysta 52% instytucji otoczenia biznesu – o 16% więcej niż w 2007 r. Bazą firm
zamieszczoną na tej stronie posługuje się 22% instytucji (44% odwiedzających
stronę) – tyle samo co w roku poprzednim. Informator dla przedsiębiorców
msp.krakow.pl jest znany 30% instytucji otoczenia biznesu, gdy w 2007 r. znało go
24% badanych.
W imprezach dotyczących promocji przedsiębiorczości brało udział 52% badanych
przedstawicieli instytucji – o 10 punktów procentowych więcej niż w poprzednim roku.
W tym 16% jako organizator lub prelegent, a więc bez zmian w stosunku do
poprzedniego roku.
Generalnie można stwierdzić, że propagacja informacji dla przedsiębiorców ze strony
UMK ma coraz szerszy zasięg i cel programu jest pod tym względem wypełniany.
Ad 4. Współpracę z UMK dobrze ocenia 60% badanych, co oznacza wzrost o 6
punktów procentowych wobec 2007 r. Złe oceny stanowią 8% - wzrost z 5% w
poprzednim roku.
Działalność Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ocenia
pozytywnie 66% badanych a negatywnie 2%. Poprzednio liczba ocen pozytywnych
wynosiła 69% a negatywnych była taka sama.
Inkubatory przedsiębiorczości ocenia pozytywnie 62% instytucji (poprzednio
50%) a negatywnie 6% (poprzednio 3%). Liczba nie mających zdania spadła z 37%
do 22%.
W spotkaniach organizowanych przez UMK uczestniczyło w 2008 r. 38%
badanych instytucji, gdy w 2007 r. 24%.
Można stwierdzić, że współpraca władz miasta z organizacjami gospodarczymi i
instytucjami otoczenia biznesu polepsza się. Nie jest to wzrost duży, ale w skali roku
znaczący.
Ad 5. Informacje dotyczące wspierania innowacyjności w Krakowie docierają do 36%
badanych, gdy w 2007 r. było to 27%. Skuteczność informowania wzrosła, trudno
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jednak na tej podstawie wyciągać wnioski na temat innowacyjności krakowskich firm,
w

tym

korzystania

z

programu

pomocy

de

minimis

dla

przedsiębiorstw

wprowadzających nowe technologie.

6. Słabe i mocne strony, szanse i zagroŜenia oraz bariery
rozwoju MSP w Krakowie

Na podstawie prowadzonych do tej pory badań oraz oceny działań związanych ze
wspieraniem MŚP w Krakowie można wskazać na cechy tego sektora oraz jego
otoczenia mające wpływ w następnych latach na jego rozwój.

6.1 Słabe i mocne strony sektora MŚP w Krakowie

6.1.1 Słabe strony


Niski poziom uczestnictwa w organizacjach zrzeszających małe firmy. Brak
zainteresowania wynika głównie z przekonania o ich małej skuteczności i
możliwości wpływu na realne problemy MSP;



Niski poziom współpracy pomiędzy MSP i środowiskiem akademickim;



Praktycznie brak chęci do kooperacji między firmami i instytucjami otoczenia
biznesu;



Niski poziom innowacyjności MSP;



Niska ocena kreatywności i znajomości języków obcych przez pracowników
wśród MSP;



Zasoby finansowe;



Niski poziom wiedzy właścicieli firm i osób zarządzających na temat
możliwości różnorodnych form wsparcia działalności gospodarczej;

6.1.2 Mocne strony


Duży stopień samodzielności w działalności gospodarczej;



Lokalizacja;
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Większość firm sektora MSP, to firmy, które zostały założone w latach 90-tych.
posiadają doświadczenie i umiejętność funkcjonowania w gospodarce
rynkowej;



Coraz większa znajomość funduszy UE i innych form wspierania działalności
gospodarczej;



Wysoka jakość kapitału ludzkiego;



Szybki wzrost i modernizacja w ostatnich latach;



Coraz wyższa orientacja marketingowa;



Wzrastająca jakość produktów i usług;

6.2 Szanse i zagroŜenia
6.1.3 Szanse rozwoju MŚP w Krakowie


Promocja miasta Krakowa;



Rozwój inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE;



Inwestycje o charakterze kulturowym i biznesowym (Operetka, Centrum
Kongresowe);



EURO 2012;



Stabilizacja kursu walutowego w miarę postępu wdrażania waluty Euro;



Wzrost realny płac i zasobów materialnych ludności;



Zmiany aktów prawnych dotyczące kluczowych obszarów rozwoju miast (m.in.
prawo budowlane, zwiększenie gwarancji kredytowych przez Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, ustawy metropolitalne itd.);



Fundusze UE skierowane do MSP;



Zahamowanie wzrostu płac;



Obniżanie kosztów działalności dzięki informatyzacji obsługi przedsiębiorstw;



Zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec MSP (zakładanie firm,
załatwianie spraw administracyjnych itd.);



Zmiany w systemie podatkowym (obniżenie i uproszczenie podatków);

6.1.4 ZagroŜenia rozwoju MŚP w Krakowie


Kryzys finansowy i spowolnienie gospodarcze;



Ograniczenie finansowania MSP przez banki;
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Wzrost biurokracji;



Szum informacyjny powodowany przez ilość informacji kierowanych przez
coraz więcej instytucji do sektora MSP (np. dotyczących funduszy UE);



Niski stopień wykorzystania funduszy UE;



Zmiany planów realizacji EURO 2012;



Konkurencja innych miast i regionów dotycząca inwestorów i turystów;



Słaba współpraca pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i organizacji
pozarządowych;



Zmniejszenie zainteresowania uczniów i studentów własną działalnością
gospodarczą;



Spadanie liczby nowych osób na rynku pracy (odwrócenie korzystnego
dotychczas trendu demograficznego);



Brak programów wspierania najzdolniejszych i innowacyjnych uczniów i
studentów powodujących zatrzymanie emigracji i drenaż przez największe
korporacje;



Niska podaż terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne;



Spadek popytu.

6.1.5 Bariery rozwoju MŚP w Krakowie


Biurokracja związana z koniecznością poświęcania czasu i środków na
dostosowanie się do procedur i regulacji. W dalszym ciągu wydłużone
procedury administracyjne;



Duża ilości informacji dot. sektora MSP powoduje szum informacyjny.
Potrzeba konsolidacji informacji skierowanej do MSP podawanej przez wiele
instytucji i mediów;



Mało elastyczne przepisy dotyczące zawieszania działalności gospodarczej;



Niski stopień koordynacji działań pomiędzy instytucjami samorządowymi
(Urzędem Miasta Kraków, Powiatem krakowskim, Urzędem Marszałkowskim)
informacja o rejestrze cen nieruchomości znajduje się na stronie powiatu.
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7. Ocena priorytetów Programu wspierania rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości w Krakowie

„Program wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie”
zawiera szereg działań, które dotyczą dwóch zasadniczych obszarów. Pierwszy
obszar wskazuje na działania związane z usprawnieniem działalności urzędów,
procedur, komunikacji. Są to działania skierowane do wewnątrz, ale mające
konsekwencje dla korzystających z usług urzędów. Drugi obszar ma charakter
działań zewnętrznych skierowanych do całego otoczenia instytucji biznesu (MŚP,
związki, stowarzyszenia, instytucje edukacji, instytucje samorządowe)

Priorytet

1.

Zapewnienie

korzystnych

warunków

lokalizacyjnych

przedsiębiorstw na terenie Krakowa
Większość firm nie korzysta z nieruchomości udostępnianych przez miasto,
nie zna tego aspektu działania miasta. Większość firm korzysta z efektu rozwoju
budownictwa mieszkaniowego i wywołanego tym popytu na usługi. Problem
nieruchomości gminnych dotyczy niewielkiej ilości podmiotów o sprecyzowanych
wymaganiach.

Priorytet

2.

Zapewnienie

przedsiębiorcom

przyjaznego

otoczenia

administracyjnego
Ze względu na pokrywanie się działań wobec MŚP przez wiele instytucji
powstaje

szum

informacyjny.

Przedsiębiorcy

korzystają

z

różnych

stron

internetowych np. www.mcp.malopolska.pl. Brakuje jasnego przekazu co do funkcji
realizowanych przez różne instytucje samorządowe i otoczenia biznesu. Powstaje
wrażenie, że funkcjonuje to na zasadzie „Wszyscy wspierają wszystkich”. Chociaż w
efekcie wiele informacji dalej nie dociera do firm z sektora MŚP. W dużej części
dodatkową

przyczyną

wykorzystywanie

tego

–

tradycyjnych

oprócz
metod

ilości
i

instytucji

narzędzi

i

informacji

komunikacji

–

jest

zakładających

zainteresowanie ze strony MŚP (strony internetowe, konferencje, spotkania).
Zdecydowanie słabo jest realizowany obszar współpracy ze środowiskiem szkół i
uczelni

wyższych.

Środki

przeznaczone

na

ten

cel

nie

mogą

przynieść

spodziewanych efektów. Obserwuje się spadek zainteresowania uczniów i studentów
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zakładaniem własnej działalności gospodarczej oraz stosunkowo niskim poziomem
innowacyjnego myślenia.

Priorytet 3. Zapewnienie korzystnych warunków finansowych prowadzenia
działalności gospodarczej
Formalne i realne możliwości miasta w tym zakresie są ograniczone. Dlatego
też działania w tym zakresie nie są dostrzegane lub niedoceniane przez większość
przedsiębiorców. Korzystanie z miejskich ulg podatkowych jest bardzo niskie, ale to
nie musi być traktowane jako problem, gdyż nie obniża wpływów do budżetu.
Problemem nie jest też chyba bardzo rzadkie (1,7%) korzystanie z funduszu
poręczeniowo – pożyczkowego, gdyż dostęp do środków finansowych jest oceniany
jako szansa firm krakowskich. Przedsiębiorcy nie widzą więc potrzeby korzystania z
tej formy pomocy. Można przypuszczać, że większym zainteresowaniem cieszą się
dotacje niż kredyty, nawet preferencyjne.

Priorytet 4. Wzrost konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw
Problemem związanym z realizacją tego priorytetu jest konieczność zdefiniowania
funkcji realizowanych przez Urząd Miasta wobec MŚP i ustalenie relacji ze
wszystkimi

instytucjami

konkretnych

wskaźników

otoczenia

biznesu.

realizacji

W

mogących

zapisach
podlegać

priorytetu

brakuje

weryfikacji.

Środki

przeznaczone na ten cel są za małe w stosunki do rangi problemu i znaczenia
komunikacji w kształtowaniu relacji pomiędzy samorządem a środowiskiem
gospodarczym.

Priorytet

5.

Rozwój

stałej

i

efektywnej

współpracy

władz

miasta,

przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych
Zakres działań jest zdecydowanie za wąski. Wprawdzie kierunki są dobrze
zdefiniowane

to

narzędzia

i

środki

są

zdecydowanie

za

małe.

Problem

przedsiębiorczości rozpoczyna się na poziomie szkoły i studiów, a tutaj sytuacja jest
coraz gorsza. Szkoły praktycznie nie prowadzą przedmiotów z przedsiębiorczości,
a wśród studentów maleje chęć podejmowania działalności gospodarczej.
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8. Rekomendacje
8.1 Rekomendacje na podstawie opinii przedsiębiorców
a) Punkt Obsługi Przedsiębiorcy.
Wskazana jest większa popularyzacja wśród przedsiębiorców. W materiałach
informacyjnych

powinny

być

wskazana

przykładowe

sytuacje,

w

których

przedsiębiorcy zgłaszali się do punktu i przedstawione przykłady zaproponowanych
im rozwiązań. Wielu przedsiębiorców zgłasza zapotrzebowanie na informację prawną
w Punkcie, głównie związaną z prawem podatkowym oraz coraz częściej dotyczącym
ochrony środowiska. Wiele firm oczekuje informacji na temat aktualnej koniunktury
w branżach, w których działają. Zbyt optymistyczne oceny dotyczące przewidywań
zmiany ich sytuacji w następnym roku świadczą, że zakres prognozowania małych
i średnich przedsiębiorstw jest ograniczony, co może być poprawione dzięki
wglądowi w odpowiednie dane. Tego typu dane są gromadzone przez rozmaite
instytucje, zarówno publiczne (GUS, Ministerstwa) jak i prywatne (instytuty badania
opinii, analitycy instytucji finansowych). Możliwe jest również gromadzenie informacji
na temat targów odbywających się w różnych branżach.
b) Informatyzacja
Mimo, że informatyzacja procedur służących obsłudze przedsiębiorców
w UMK jest oceniana umiarkowanie dobrze i coraz lepiej, to zapewne potrzebne są
dalsze działania. Przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na wdrożenie podpisu
elektronicznego.
c) Materiały informacyjne dla zakładających przedsiębiorstwa
Zalecany jest dalszy rozwój poradnika dla zakładających przedsiębiorstwo.
Może on zostać wzbogacony o krótkie analizy przypadków prezentujących
doświadczenia osób, które przechodziły przez tę procedurę w Krakowie.
d) Usprawnienie działania urzędu.
Przychylając się do opinii przedsiębiorców należy rekomendować dalsze
upraszczanie procedur gdziekolwiek jest to możliwe. Powinno ono przejawiać się
również w mniejszej liczbie wymaganych dokumentów.
e) Ulgi.
Jedną z głównych barier w korzystaniu z ulg oferowanych przez miasto jest
brak znajomości szczegółów i warunków ich przyznawania. Dlatego rekomenduje się
w tym zakresie prowadzenie dalszej polityki informacyjnej w tym również opartej
101

Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie – wyniki badań ankietowych

__________________________________________________________________________
o prezentację konkretnych przykładów ich implementacji. W wielu przypadkach
przedsiębiorcy wciąż nietrafnie identyfikują niektóre opłaty albo ulgi od nich
z kompetencjami UMK.
f) Bazy danych i strona internetowa.
Zaleca się dalszą popularyzację bazy danych wśród przedsiębiorców. Firmy
używają rozmaitych źródeł prasowych w celu zdobycia informacji prawnej. Warto
przeprowadzić

pogłębione

badanie

dotyczące

potrzeb

informacyjnych

przedsiębiorstw i udostępnić niektóre z tych informacji na stronie internetowej.

8.2 Rekomendacje na podstawie oceny instytucji otoczenia biznesu
Analizując problem wspierania przedsiębiorczości ze strony władz lokalnych
należy zaakcentować dość skromne możliwości samorządów w tym zakresie.
Bezpośrednie wspieranie przedsiębiorczości jest trudne, gdyż miasto nie posiada
uprawnień do obniżania większości podatków ani środków do udzielania znaczącej
pomocy publicznej, która dodatkowo nie jest mile widziana przez obowiązujące
w Polsce prawo Unii Europejskiej dotyczące ochrony konkurencji.
W zasięgu samorządu pozostają więc takie działania jak:
1.

Realizacja wskazań zawartych w badaniach – np. ograniczanie biurokracji i
upraszczanie procedur w urzędach miejskich; dostarczanie informacji
przydatnych przedsiębiorcom.

2.

Tworzenie

pozytywnego

klimatu

dla

inwestorów,

w

tym

rozwój

infrastruktury
3.

Tworzenie więzi kooperacyjnych między dużym biznesem a MSP

4.

Tworzenie i realizacja już istniejących programów pomocowych dla firm
Aby zrealizować postulaty sformułowane ze strony badanych instytucji

otoczenia biznesu, należy rozważyć przede wszystkim przyspieszenie (o ile to
możliwe) podejmowania decyzji w sprawach udzielania koncesji i zezwoleń oraz
dotyczących procesu inwestycyjnego (wydawanie warunków zabudowy i pozwoleń
na budowę). Może warto podjąć akcję promocyjną na rzecz wyjaśniania procedur
i przedstawiania ich jako już przystępnych dla interesantów. W ten sposób może
zostać zniwelowana bariera hamująca zakładanie firm a wynikająca z utrzymywania
się nieaktualnych już przekonań. Akcja informacyjna POP prowadzona w szkołach
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wyższych może mieć w tym zakresie duże znaczenie. Sensowne może być jej
ewentualne poszerzenie o media.
Zabieganie o inwestorów zewnętrznych powinno obok przyspieszenia decyzji
w sprawach budowlanych obejmować rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej.
Jednak największą wagę należy przykładać do tworzenia pozytywnego wizerunku
miasta - wiązania miasta z nowymi trendami w kulturze i sztuce, nowymi
technologiami. Wizerunek miasta musi podkreślać jego sprawność organizacyjną.
Angażowanie się miasta w przedsięwzięcia biznesowe, takie jak przygotowywanie
terenów pod inwestycje, targi, konferencje i kongresy, musi się wiązać z szybkimi
i pozytywnymi wynikami. Inwestycje miejskie – w tym związane z imprezami
sportowymi, np. EURO 2012 - muszą przebiegać efektywnie, przetargi powinny
kończyć się sukcesem, gdyż świadczy to o operatywności władz. Jednocześnie
powinna być zachowana przejrzystość procedur, by uniknąć demoralizujących
podejrzeń o korupcję. Zauważalny już proces decentralizacji biznesu i przenoszenia
go na tereny dzielnic peryferyjnych powinien być kontynuowany, ze względu na braki
w zakresie komunikacji i transportu, oraz niedostatek miejsc parkingowych
w centrum. Należy stymulować tworzenie lokalnych centrów o podwyższonej
atrakcyjności, gdzie będą się lokować prestiżowe powierzchnie biurowe.
Korzyści dla MSP z działania na terenie miasta dużych inwestorów, w tym
zagranicznych, nie są jednoznaczne, gdyż może je ograniczać silny nacisk
konkurencyjny. Należy więc wspierać działania na rzecz tworzenia więzi MSP
z dużymi przedsiębiorstwami, ale też z instytucjami otoczenia biznesu, w tym
szkołami wyższymi, firmami konsultingowymi, dostawcami technologii.
Pomoc publiczna jest objęta w Unii Europejskiej szeregiem ograniczeń, jednak
znaczenie wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw jest przez badanych silnie
podkreślane.

Tworzone

są

programy

pomocowe

nawet

dla

pojedynczych

przedsiębiorstw, finansowane z budżetu państwa – np. dla inwestycji Google
w Krakowie i Wrocławiu. Miasto może podjąć działania wspierające wobec
przedsiębiorców starających się o taką pomoc z budżetu centralnego. Warto też
zarekomendować intensyfikację starań o dofinansowanie projektów z funduszy
strukturalnych UE, np. w postaci stworzenia funduszu venture capital dostępnego dla
krakowskich przedsiębiorców. Być może byłoby celowe wdrożenie na wzór programu
oferującego pomoc de minimis na działania innowacyjne, programu oferującego taką
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pomoc w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska. Mogłoby to być powiązane
z tworzeniem pozytywnego wizerunku miasta i klimatu dla inwestorów.
Generalnie działania samorządu powinny kierować się na promocję miasta
i tworzenie jego pozytywnego wizerunku, tworzenie klimatu inwestycyjnego,
wspieranie instytucji otoczenia biznesu oraz ułatwianie wymiany informacji w obrębie
środowiska biznesowego, w tym MSP, dużych firm oraz instytucji wspomagających
biznes.

8.3 Rekomendacje dodatkowe
Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy stopnia realizacji priorytetów
„Programu wspierania ...” wskazano na działania, które powinny zostać rozważone
w kolejnych latach:


Promocja i usprawnienie działania funduszu poręczeniowo - pożyczkowego
w okresie utrudnionego dostępu do kredytu;



Ułatwienia w dostępie do rynku pracy, szczególnie do absolwentów (targi
pracy dla MSP, promocja sektora w zawodowych szkołach średnich i szkołach
wyższych);



Dalsze ułatwienie, usprawnienie i uczynienie bardziej przejrzystym procesu
inwestycyjnego;



Polityka informacyjna: tworzenie zbiorów dobrych praktyk – przykładów
rozwiązywania problemów przedsiębiorstw w konkretnych sytuacjach. Może
być to realizowane jako opisy przypadków, w których przedstawione byłyby
konkretne przedsiębiorstwa, ich problemy i zakres pomocy udzielony im przez
UMK. Sposób prezentacji może być oparty na wielu mediach – materiałach
internetowych, wydawnictwach, filmach umieszczanych w Internecie albo
rozpowszechnianych np. z prasą lokalną;



Współpraca z instytucjami wspierania przedsiębiorczości działającymi już
w Krakowie (inkubatory akademickie, instytucje otoczenia biznesu, Park
Technologiczny);



Solidna ocena możliwości ułatwienia dostępu do nieruchomości Miasta
(porównanie z innymi miastami);



Przeniesienie do Krakowa rozwiązań stosowanych w innych dużych miastach
(do których odwołują się często badani przedsiębiorcy). Baza wiedzy na ten
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temat może być tworzona dzięki organizowaniu konferencji na ten temat
w

Krakowie,

wykorzystując

jego

metropolitalny

status

(z

udziałem

przedstawicieli innych miast i badaczy z całego kraju);


Wprowadzenie indywidualnej obsługi inwestorów, związane z kompleksowym
rozwiązywaniem problemów;



Stworzenie zespołu konsultantów z różnych dziedzin, którzy na miejscu
w firmach pomagaliby MSP w rozwiązywaniu ich problemów (rozwiązania
stosowane w innych krajach) oraz infolini i konsultacji e-mailowych.



Pomoc w pozyskaniu środków UE dla organizacji otoczenia biznesu
i związanych ze środowiskiem naukowo-badawczym w celu promocji
przedsiębiorczości i tworzenia inkubatorów;



Udostępnianie lokali komunalnych dla nowych podmiotów gospodarczych,
wyłonionych spośród najlepszych pomysłów z kręgów akademickich;



Organizowanie konkursów powiązanych z realnym wsparciem dla najlepszych
rozwiązań;



Propagowanie i promowanie najlepszych „młodych” przedsiębiorców;



Rozwinięcie strony internetowej www.mps.krakow.pl w kierunku umieszczania
aktualnych treści pochodzących z różnych serwisów internetowych;

8.4 Podsumowanie
„Programu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Krakowie”
jest ważnym dokumentem, a działania podejmowane w obszarze jego realizacji
uwzględniają główne potrzeby sektora, ale jednocześnie są ograniczone przez
możliwości Urzędu Miasta. Dalsze działania powinny iść z jednej strony
w kierunku ciągłego usprawniania procedur administracyjnych i zwiększania
przejrzystości przepisów, z drugiej strony rola Urzędu Miasta powinna iść
w większym stopniu w kierunku aktywizacji oraz animacji środowisk i instytucji
szeroko pojętego otoczenia MŚP dostarczając im wsparcia merytorycznego
i organizacyjnego oraz udzielać możliwie największej pomocy w uzyskaniu środków
finansowych i rzeczowych na działalność skierowaną do MŚP.
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ZAŁACZNIK 1
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Ankieta
Szanowni Państwo! Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Biuro Badań Społecznych Obserwator wraz z Urzędem
Miasta Krakowa prowadzi badania dotyczące działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Krakowie. Czy może mi
Pan(i) poświęcić kilka minut? Wszelkie zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.
A0. Czy mógłbym(abym) rozmawiać z dyrektorem / osobą zarządzającą / znającą specyfikę firmy / instytucji?
1: tak
2: nie ⇒ ZAKOŃCZYĆ
Ankieter: powtórz powyższą formułkę dotyczącą celu badania oraz Zleceniodawcy.
A01. Czy zgodził(a) by się Pan(i) odpowiedzieć na pytania ankiety?
1: tak
2: nie ⇒ ZAKOŃCZYĆ
A02. Proszę powiedzieć, jaką funkcję pełni Pan w firmie?
.................................................
A03. Rok powstania firmy .......................................
A04. Branża, w jakiej działa firma (proszę zaznaczyć dominującą branżę)
produkcja przemysłowa i budownictwo
sprzedaż hurtowa i detaliczna
transport i komunikacja / turystyka
bankowość, finanse i ubezpieczenia / usługi biznesowe
naprawy i inne usługi
inna ....................................................
A05. Liczba zatrudnionych pracowników

0-9

10-49

50-249

B. Część ogólna

B1. Odczytam listę cech charakteryzujących Pana(i) pracowników. Proszę wybrać 3 z nich, które stanowią
najmocniejsze strony Pana(i) firmy na tle konkurencji
a) Wykształcenie
b) Doświadczenie
c) Kreatywność
d) Zaangażowanie w pracy
e) Obsługa komputerów
f) Umiejętność sprzedawania i obsługi klienta
g) Komunikacja międzyludzka
h) Znajomość języków obcych
i) Lojalność wobec pracodawcy
j) nie wiem, trudno powiedzieć
B.2. Proszę wskazać maksymalnie 2 spośród niżej wymienionych zasobów, które są mocną stroną Pana(i) firmy na tle
konkurencji
a) nowoczesne maszyny i urządzenia
b) sprzęt komputerowy
c) materialne warunki pracy
d) oprogramowanie komputerowe
e) nie wiem, trudno powiedzieć / żadne z
wymienionych
B.3. Który z elementów działalność marketingowej w Pana/Pani firmie stanowi najmocniejszą stronę (proszę wskazać
maksymalnie 2 najważniejsze
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a) poziom / polityka cen
b) sieć sprzedaży / kanały dystrybucji
c) promocja / reklama
d) produkty / usługi
e) odbiorcy / klienci
f) marka / reputacja firmy

B.4. Proszę ocenić, czy wymienione przeze mnie czynniki będą w najbliższych latach Pana/Pani zdaniem
wpływać pozytywnie (będą szansą na rozwój) czy będą negatywnie (będą zagrożeniem) dla prowadzonej
przez Pana(nią) działalności
Zagrożenie

Szansa

Trudno
powiedzieć

a) rynek dostawców
b) wiarygodność odbiorców, klientów
c) konkurencja lokalna, krajowa
d) konkurencja zagraniczna
e) siła nabywcza ludności
f) działalność urzędów, administracja
g) czynniki polityczne
h) dostępność do kapitału, źródeł finansowania
i) rynek pracy, dostępność wykwalifikowanych
pracowników
j) podatki, ubezpieczenia społeczne
k) koszty prowadzenia działalności gospodarczej w
Polsce
l) wejście do strefy EURO
m) zmiany w przepisach prawnych
n) EURO 2.012
B.5. Które z niżej wymienionych działań ma Pan/Pani zamiar podjąć w przyszłości aby zrealizować założone
cele i osiągnąć ew. sukces finansowy?
zdecydowanie
nie

Działanie

raczej nie

trudno
powiedzieć

raczej tak

zdecydowanie
tak

a) poszukiwanie nowych klientów i nowych rynków
zbytu
b) zwiększenie nakładów na promocję i reklamę
c) tworzenie nowych produktów i usług
d) współpraca z organizacjami biznesowymi (np. cechy,
IPH, agencje rozwoju regionalnego …)
e) ulepszanie istniejących produktów i usług
f) zakup nowych maszyn i urządzeń
g) podnoszenie jakości wyrobów, usług i wytwarzania
h) zatrudnienie nowych pracowników
i) wprowadzenie oprogramowania i systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie firmą
j) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników
k przeprowadzenie badań rynku
l) porozumienie i łączenie się z innymi podmiotami
m) poszukiwanie inwestorów i partnerów biznesowych
n) pozyskiwanie funduszy z UE
o) zmiana zakresu działalności, zmiana branży
na jaką ? …

B.6. :a czym Pana/Pani firma przede wszystkim opiera konkurencyjność (proszę zaznaczyć jeden główny czynnik)?

na cenie

na jakości

na lokalizacji

na obsłudze klienta
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B.7. Jakie są Pana/Pani przewidywania dotyczące zmiany obrotów (sprzedaży) w następnym (2009) roku?
zdecydowanie
się zmniejszą

raczej
się zmniejszą

nie zmienią się

raczej
wzrosną

zdecydowanie
wzrosną

B.8. Jakie są Pana/Pani przewidywania dotyczące zmiany zatrudnienia w następnym (2009) roku?
zdecydowanie
się zmniejszy

raczej
się zmniejszy

nie zmieni się

raczej
wzrośnie

zdecydowanie
wzrośnie

B.9. Jakie są Pana/Pani przewidywania dotyczące zmiany sumy aktywów (majątku firmy) w następnym (2009) roku?
zdecydowanie
się zmniejszy

raczej
się zmniejszy

nie zmieni się

raczej
wzrośnie

zdecydowanie
wzrośnie

B.10. Jakie są Pana/Pani przewidywania dotyczące koniunktury w branży w następnym (2009) roku? (w porównaniu
do ostatnich 3 lat)

zdecydowanie
się pogorszy

raczej
się pogorszy

nic się nie
zmieni

raczej
się polepszy

zdecydowanie
się polepszy

B.11. Czy w ostatnich 3 latach wprowadził(a) Pan/Pani do oferty nowy produkt lub usługę (zupełnie nowy lub szerszy
asortyment towarów w przypadku przedsiębiorstw handlowych)?

TAK

NIE

B.12. Czy w ostatnich 3 latach wprowadził(a) Pan/Pani nową technologię, wyposażenie techniczne, organizację pracy
lub rozwiązanie informatyczne?

TAK

NIE

proszę opuścić pytanie B.14.

B.13. JEŻELI TAK, to jakie było główne źródło innowacji? Proszę wskazać jedną odpowiedź

własne opracowanie
współpraca z placówką naukową
zakup patentu lub licencji
zakup rozwiązania opracowanego przez specjalistyczną firmę
nabycie nowego sprzętu od dostawcy
inny sposób (jaki?) ............................................................................................
B.14. Jakie ma Pan/Pani zamiary, co do rozwoju firmy? Proszę wskazać jedną odpowiedź
wycofanie się z dotychczasowej branży lub likwidacja firmy
inwestowanie w dotychczasową branżę
utrzymanie dotychczasowej działalności i inwestowanie w nową branżę
przeniesienie działalności do nowej branży (nowego rynku)

B.15. Czy Pana/Pani firma korzysta z pomocy publicznej (np. dotacje, ulgi, fundusze UE)?
TAK, korzystam z ...........................................................................................
:IE

proszę przejść do pytania B.17..
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B16. Jakie są powody niekorzystania z pomocy publicznej (można wybrać kilka odpowiedzi)?

nieprzystosowanie do specyfiki działalności przedsiębiorstwa
lepsza oferta z innych źródeł
dotychczasowe, złe doświadczenia w korzystaniu z takiej pomocy
branża, w której funkcjonuję wyklucza taką pomoc
słaba informacja na temat takiej pomocy
brak wiedzy na ten temat
inna przyczyna (jaka?) .......................................................................................
B.17. Czy Pana/Pani firma jest członkiem jakiejś organizacji zrzeszającej przedsiębiorców?
TAK, należę do..............................................
NIE, dlaczego?............................................................................................

____________________________________________________________________________________________________

C. Część szczegółowa
Cel szczegółowy 1.1. Wyznaczenie i przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze
C.1. Czy starał(a) się Pan(i) kiedykolwiek nabyć grunt miejski lub Skarbu Państwa pod inwestycję
w Krakowie?
1. Tak
2. Nie (dlaczego?)___________

Realizacja programu

b.nisko
1

2

3

4

b.wysoko
5

nie
dotyczy

C.02. Jak ocenia Pan(i) czas oczekiwania
na wydanie WZ na cele gospodarcze?
C.03.Jak ocenia Pan(i) ofertę Miasta w
zakresie ilości gruntów pod zabudowę
gospodarczą?
C.04 Jak ocenia Pan(i) długość procedury
w UMK zbywania gruntu pod inwestycje –
od rozpoczęcia do finalizacji?
C.05. Jak ocenia Pan(i) przyjazność dla
inwestorów procedur w UMK, jakie należy
wypełnić, aby nabyć grunt pod inwestycje
gospodarcze?
Cel.1.2 Kontynuacja prywatyzacji komunalnych lokali użytkowych
C.06. Jak ocenia Pan(i) stopień dostępności
do komunalnych lokali użytkowych dla
przedsiębiorców w Krakowie?
C.07. Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność cen
wynajmu metra kwadratowego
komunalnego lokalu użytkowego w
Krakowie?
C.08. Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność
lokalizacji
komunalnych lokali użytkowych
wystawianych na sprzedaż?
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Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców
Cel szczegółowy 4.1 Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług informacyjnych, szkoleniowych i
doradczych
C.09. Jak ocenia Pan(i) działania wspierające MŚP z punktu widzenia prowadzonej działalności? (właściwą
odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „x”)
b.nisko
1

Działanie

2

3

4

b.wysoko
5

a) dostęp do tańszych źródeł finansowania
b) pomoc w zarządzaniu firmą w pierwszym okresie
funkcjonowania
c) informacja o programach krajowych dla MŚP
d) informacja o funduszach z UE
e) obsługa firm przez urzędy miejskie
f) uproszczenie procesu zakładania firm
g) stworzenie miejsca kompleksowej obsługi i informacji
dla firm
h) promocja miasta i regionu
i) możliwość nawiązania kontaktów z firmami
zagranicznymi
j) stworzenie funduszy dla firm rozpoczynających
działalność
k) dofinansowanie / dotowanie niektórych wydatków
l) walka z „szarą strefą”
m) ulgi w podatkach od nieruchomości uwzględniające
sezonowość działalności

Realizacja programu

b.nisko
1

2

3

4

b.wysoko
5

nie
dotyczy

C.10. Jak postrzega Pan(i) długość
załatwiania spraw inwestycyjnych w
UMK?
C.11. Jak ocenia Pan(i) kompetencje
urzędników UMK obsługujących
przedsiębiorców?
C.12 Jak ocenia Pan(i) informatyzację
procedur dla przedsiębiorców w UMK?
C.13 Jak ocenia Pan(i) profesjonalizm
urzędników w UM?
C.14. Jakie procedury z którymi mają do czynienia przedsiębiorcy w UM powinny być przede wszystkim
uproszczone? Proszę wskazać maksymalnie dwie.
1. ___________
2. ___________
C.15. Czy korzysta Pan(i) z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy?
1.tak
2.nie, dlaczego?...............................................................................................................
C.16. Czy korzysta Pan(i) z innych punktów informacji gospodarczej?
1.tak
2.nie, dlaczego?...............................................................................................................
Jeżeli tak, to:
C.17. Jakie informacje zamieszczane w takich punktach szczególnie Pana(nią) interesują?
a)................................
b) ..............................
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c) ..............................
Jeżeli w c.15 lub C.16 „tak”, to:
Realizacja programu

b.nisko
1

2

3

b.wysoko
5

4

nie
dotyczy

C.18. Jak ocenia Pan(i) kompetencje
pracowników punktów informacji dla
przedsiębiorców?
Cel szczegółowy 2.2. Wdrożenie systemu wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
C.19. Czy podczas zakładania działalności gospodarczej/firmy korzystał Pan(i) z poradników dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą, zamieszczanych na stronach internetowych UM
www.msp.krakow.pl?
1. Tak
2. Nie
3. Nie dotyczy (respondent nie zna strony)
C.20. Czy słyszał(a) Pan(i) o funduszach poręczeniowych i pożyczkowych dla przedsiębiorców
rozpoczynających/prowadzących działalność na terenie Krakowa?
1. Tak, korzystałem z niego
2. Tak, słyszałem, ale nie korzystałem
3. Nie
Jeżeli tak, to:
C.21 Skąd Pan(i) zdobywał(a) informację o nich:
a) strona www.msp.krakow.pl
b) inne strony internetowe, jakie?.................
c) szkolenia, spotkania informacyjne organizowane przez UMK
d) szkolenia i spotkania organizowane przez inne urzędy, organizacje, instytucje,
jakie?....................................

Jeżeli tak, to:

b.nisko
1

4

Nie wiem
/ nie
dotyczy
b.wysoko
(6)
5

2

3

Ani tak,
ani nie
(3)

Tak Zdecydowanie
(4)
tak (5)

C.22. Jak ocenia Pan(i) fundusz poręczeniowy i
pożyczkowy jako instrumenty wspierające
Przedsiębiorców?

Zdecydowanie :ie
nie (1)
(2)

Nie wiem / nie
dotyczy
(6)

C.23. Czy fundusz poręczeniowy i
pożyczkowy może być dla
przedsiębiorców alternatywą w
stosunku do kredytów bankowych?
Cel szczegółowy 3.1. Stosowanie ulg w podatkach, opłatach lokalnych i czynszach dzierżawnych dla
przedsiębiorców
C.24. Czy korzystał(a) Pan(i) kiedykolwiek z jakiejś miejskiej ulgi podatkowej dla przedsiębiorców?
1. Tak (z jakiej?)____________ przejdź do pytania C.26
2. Nie
C.25. Dlaczego Pan(i) nigdy nie starał się o ulgę dla przedsiębiorców?
1. Brak informacji na temat możliwości uzyskania takiej ulgi
2. Zbyt skomplikowana procedura
3. Mała opłacalność finansowa (ulga jest zbyt niska)
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4. Żadna z ulg mi nie przysługuje
5. Inna przyczyna (jaka?)______________
6. Nie wiem, trudno powiedzieć
Cel szczegółowy 3.2 Ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania
działalności
gospodarczej.
C.26. Czy wie Pan(i), gdzie przedsiębiorca może szukać informacji o potencjalnych źródłach
wsparcia finansowego dla przedsiębiorców?
1. Tak
2. Nie, dlaczego? ...........................
C.27. Czy przeglądał(a) Pan(i) na stronach internetowych UM informacje dotyczące możliwości
wsparcia finansowego przedsiębiorstw?
1. Tak
2. Nie, dlaczego? ..................................
Cel szczegółowy 4.2 Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług promocyjnych
C.28. Z jakich źródeł informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej/firmy korzysta
Pan(i) najczęściej, proszę wskazać 3 najważniejsze:
a) strona internetowa www.msp.krakow.pl
b) strony internetowe instytucji rządowych (jakie?.............................)
c) biuletyny, ulotki wydawane przez UMK
d) czasopisma dla przedsiębiorców (jakie?.............................................)
e) konferencje, spotkania, sympozja dla przedsiębiorców?
f) doświadczenie i wiedza znajomych
g) informacji z organizacji zrzeszających i wspierających działalność gospodarczą
(jakich?.........................................)
C.29. Czy korzystał(a) Pan(i) z bazy firm zamieszczonej na stronie www.msp.krakow.pl?
1. Tak
2. Nie, dlaczego? .......................
C.30. Czy znane są Panu(i) informacje, zamieszczane np. na stronach UM, dotyczące wspierania
działań innowacyjnych?
1. Tak
2. Nie
Cel szczegółowy 5.1 Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi i instytucjami
wspierającymi przedsiębiorczość
C.31 Czy uczestniczył(a) Pan(i) w jakichś spotkaniach organizowanych przez ....... dotyczących
przedsiębiorczości?
1. Tak
2. Nie (przejdź do pytania C.33)
C.32. Jakie to były spotkania, czego dotyczyły? ..............................................................................

Realizacja programu

b.nisko
1

2

3

4

b.wysoko
5

nie
dotyczy

C.33. Jak Pan(i) ocenia Kraków jako
miasto wspierające przedsiębiorczość?
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Proszę podać główny powód takiej oceny?_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
S e r d e c z n i e d z i ę k u j e m y z a p o ś w i ę c o n y c z a s !

I:STYTUCJE OTOCZE:IA BIZ:ESU
A0. Czy mógłbym(abym) rozmawiać z dyrektorem / osobą zarządzającą / znającą specyfikę instytucji?
1: tak
2: nie ⇒ ZAKOŃCZYĆ
Ankieter: powtórz powyższą formułkę dotyczącą celu badania oraz Zleceniodawcy.
A01. Czy zgodził(a) by się Pan(i) odpowiedzieć na pytania ankiety?
1: tak
2: nie ⇒ ZAKOŃCZYĆ
A02. Proszę powiedzieć, jaką funkcję pełni Pan w Instytucji?
__________________________
A: a teraz pozwolę sobie przejść do zasadniczej części ankiety.

Warunki rozwoju MŚP w Krakowie
1.

Jak Pan(i) ocenia Kraków jako miasto wspierające przedsiębiorczość?
a) pozytywnie
b) negatywnie (przejdź do pytania 2)
c) trudno powiedzieć

2. Dlaczego Pan(i) tak uważa? Proszę podać najważniejszą przyczynę.
----------------------------------------------------------------------------------------------3. Czy znane są Panu(i) jakieś działania prowadzone przez UM lub inne instytucje publiczne, które ułatwiają
rozwój sektora MŚP?
1. Tak (jakie?)______________
2. Nie
3. Trudno powiedzieć
4. Jakie są Pana(i) zdaniem główne bariery hamujące rozwój MSP w Krakowie? Proszę podać maksymalnie
dwie najważniejsze.
a). Bariery prawne (np. znajomość przepisów, ustaw)
b) Bariery biurokratyczne
c). Bariery kadrowe (brak wykwalifikowanej kadry)
d) Bariery społeczne (np. brak akceptacji społecznej, negatywne nastawienie do przedsiębiorców)
e). Bariery ekonomiczne (niezbędna wielkość nakładów na rozpoczęcie działalności, brak terenów
inwestycyjnych itd.)
f). Bariery edukacyjne (poziom wykształcenia, wiedza dot. prowadzenia firmy)
g). Bariery technologiczne (np. dostęp do nowoczesnych technologii)
f) Bariery finansowe (ograniczone źródła finansowania)
8. Inne (jakie?)_________
9. Nie ma żadnych barier
10. Nie wiem, trudno powiedzieć
5. Proszę ocenić stopień zapotrzebowania małych firm na działań wspierających sektor MŚP w
Krakowie.(proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo małe zapotrzebowanie ______2_________3__________4_________5 Bardzo duże zapotrzebowanie

a) dostęp do tańszych źródeł finansowania
b) pomoc w zarządzaniu firmą w pierwszym okresie funkcjonowania
c) lepsza informacja o programach krajowych dla MŚP
d). lepsza informacja o funduszach z UE
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e). lepsza obsługa firm przez urzędy miejskie
f). uproszczenie procesu zakładania firm
g). stworzenie miejsca kompleksowej obsługi i informacji dla firm
h). lepsza promocja miasta i regionu
i). możliwość nawiązania kontaktów z firmami zagranicznymi
j). stworzenie funduszy dla firm rozpoczynających działalność
k). dofinansowanie / dotowanie niektórych wydatków
l). ulgi w podatkach od nieruchomości uwzględniające sezonowość
działalności
6. Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony sektora MŚP w Krakowie? Proszę wskazać jedną, najważniejszą.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. A jakie są mocne strony sektora MŚP? Również proszę ograniczyć się do jednej najważniejszej kwestii.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. W jaki sposób władze Miasta mogłyby najskuteczniej wpłynąć na rozwój sektora MŚP?
Proszę wymienić maksymalnie 3 działania,
czynniki.
1. ___________________
2. ___________________
3. ___________________

9. Czy Pana(i) instytucja korzysta z pomocy publicznej (np. dotacje, ulgi, fundusze UE)?
3. Tak _przejdź do pytania 11
4. Nie
10. Dlaczego nie korzystacie z pomocy publicznej?(wskazać 3 najważniejsze)
1. Nieprzystosowanie do specyfiki działalności Instytucji
2. Lepsza oferta z innych źródeł
3. Dotychczasowe złe doświadczenia w korzystaniu z takiej pomocy
4. Branża w której funkcjonuję wyklucza taką pomoc
5. Słaba informacja na temat takiej pomocy
6. Brak wiedzy na ten temat
7. Inna przyczyna (jaka?)___________
11. Jakie są Pana(i) przewidywania dotyczące koniunktury w sektorze MŚP w 2008 roku? (w porównaniu do
ostatnich 3 lat)
1. Pogorszy się
2. Polepszy się
3. Nie zmieni się
Cel szczegółowy 1.2. Kontynuacja prywatyzacji komunalnych lokali użytkowych
12. Czy Pana(i) zdaniem komunalne lokale użytkowe w Krakowie są łatwo dostępne dla przedsiębiorców?
1. Tak
2. Nie
3. Trudno powiedzieć
13. Jak ocenia Pan(i) cenę wynajmu metra kwadratowego komunalnego lokalu użytkowego w Krakowie?
1. Za wysoka
2. Za niska
3. Trudno powiedzieć
14. Jak ocenia Pan(i) atrakcyjność lokalizacji komunalnych lokali użytkowych wystawianych na sprzedaż?
(proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1.

Bardzo niska atrakcyjność ______2_________3__________4_________5 Bardzo wysoka atrakcyjność

Cel szczegółowy 2.1. Usprawnienie obsługi administracyjnej przedsiębiorców
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15 . Jak ocenia Pan(i) długość załatwiania spraw inwestycyjnych w UMK? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo krótko ______2_________3__________4_________5 Bardzo długo
16. Jak ocenia Pan(i) kompetencje urzędników UMK obsługujących przedsiębiorców? (proszę ocenić w skali od
1 do 5)
1 Bardzo nisko ______2_________3__________4_________5 Bardzo wysoko

17. Jak ocenia Pan(i) informatyzację procedur dla przedsiębiorców w UMK? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo nisko ______2_________3__________4_________5 Bardzo wysoko

18. Jakie procedury z którymi mają do czynienia przedsiębiorcy w UM powinny być przede
wszystkim uproszczone? Proszę wskazać maksymalnie dwie.
1. ___________
2. ___________
19. Jak ocenia Pan(i) profesjonalizm urzędników w UM? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo nisko ______2_________3__________4_________5 Bardzo wysoko

20. Czy uważa Pan(i), że w krakowskich urzędach istnieje zjawisko korupcji?
1.
2.
3.

Tak
Nie
Trudno powiedzieć

Priorytet 4. Wzrost konkurencyjności i potencjału krakowskich przedsiębiorstw Cel szczegółowy 4.2
Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług promocyjnych
21. Czy znana jest Panu(i) strona internetowa msp.krakow.pl?
1. Tak
2. Nie _ przejdź do pytania 30
22. Czy korzystał(a) Pan(i) z bazy firm zamieszczonej na stronie www.msp.krakow.pl?
1. Tak
2. Nie
23. A czy znany jest Panu(i) miesięcznik – Informator dla przedsiębiorców msp.krakow.pl?
1. Tak
2. Nie
24. Czy uczestniczył(a) Pan(i) kiedykolwiek w imprezach dotyczących promocji przedsiębiorczości?
1. Tak
2. Nie _ przejdź do pytania 26
25. W jakim charakterze Pan(i) / Pana(i) instytucja w nich uczestniczyła?
Cel szczegółowy 5.1 Współdziałanie władz miasta z organizacjami gospodarczymi i instytucjami
wspierającymi przedsiębiorczość
26. Jak ocenia Pan(i) współpracę Waszej instytucji z UM ? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo źle ______2_________3__________4_________5 Bardzo dobrze
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27. Dlaczego Pan(i) ocenia tak tą współpracę?
28. Czy formuła współpracy z UM czyli Porozumienie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości to potrzebna
inicjatywa? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Zdecydowanie niepotrzebna ______2_________3__________4_________5 Zdecydowanie potrzebna

29. Dlaczego tak Pan(i) uważa?
30. Jak ocenia Pan(i) Inkubatory Przedsiębiorczości? (proszę ocenić w skali od 1 do 5)
1 Bardzo nisko ______2_________3__________4_________5 Bardzo wysoko

31. Dlaczego Pan(i) tak uważa?
32. Czy uczestniczył(a) Pan(i) w jakichś spotkaniach organizowanych przez UM dotyczących
przedsiębiorczości?
1. Tak
2. Nie _ przejdź do pytania 34
33. Jakie to były spotkania, czego dotyczyły?
Cel szczegółowy 5.2. Wspieranie działań innowacyjnych w krakowskich przedsiębiorstwach i instytucjach
otoczenia biznesu
34. Czy znane są Panu(i) informacje, zamieszczane np. na stronach UM, dotyczące wspierania działań
innowacyjnych?
1. Tak
2. Nie, dlaczego? .........................
35. Jaką inicjatywę powinien podjąć UMK dla rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie? Proszę krótko
wskazać jedną taką kwestię.
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