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Synopsis. Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa (MSP) odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê w gospodarce narodowej, jak równie¿
maj¹ du¿y wp³yw na rozwój regionów, w których prowadz¹ swoj¹ dzia³alno�æ. Wiêkszo�æ MSP to firmy rodzinne,
w których zatrudnione s¹ osoby z najbli¿szej rodziny w³a�ciciela. Ich dzia³alno�æ wp³ywa na zmniejszenie bezro-
bocia, wzrost dochodów dla regionu, z tytu³u podatków jakie p³ac¹, które zasilaj¹ bud¿et gmin. Z przeprowadzo-
nych badañ wynika, i¿ przedsiêbiorcy napotykaj¹ na wiele barier, m.in.: trudno�ci natury prawnej i administracyj-
nej, trudno�ci w dostêpie do kredytów, du¿e obci¹¿enia finansowe zw³aszcza  w pierwszym roku dzia³alno�ci.

Wstêp
Rolê sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) doceniono w pañstwach Unii Europej-

skiej i w ka¿dej rozwiniêtej gospodarce rynkowej, w rezultacie tego prowadz¹ one aktywn¹ politykê
wspierania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Efektywno�æ wykorzystania ró¿nych form wsparcia
oferowanych przedsiêbiorcom przez krajowe instytucje, przy znacznym wsparciu europejskich i
krajowych funduszy publicznych wymaga sta³ego monitorowania przemian tego sektora oraz ocze-
kiwañ przedsiêbiorców.

Obecna pozycja Polski na arenie miêdzynarodowej daje szanse Polakom na rozwój przedsiê-
biorstw nie tylko ze �róde³ w³asnych, b¹d� wparcia ze strony pañstwa, lecz równie¿ dotacji ze �róde³
zewnêtrznych (Unia Europejska).

Ma³e i �rednie przedsiêbiorstwa stanowi¹ znacz¹cy udzia³ w polskiej gospodarce. Wytwarzaj¹
prawie 50% PKB, zatrudniaj¹ 71,2% ogó³u zatrudnionych w sektorze przedsiêbiorstw i ponosz¹ 50%
ca³o�ci nak³adów inwestycyjnych sektora przedsiêbiorstw. Przemys³owe ma³e i �rednie przedsiêbior-
stwa stanowi¹ 38% ogólnej liczby firm ma³ych i �rednich w polskiej gospodarce. Natomiast przemy-
s³owe mikroprzedsiêbiorstwa stanowi¹ 11,3% ogólnej liczby mikroprzedsiêbiorstw [Malinowski 2008].

Zdecydowana wiêkszo�æ firm rodzinnych w naszym kraju  dzia³a w sektorze MSP. Jak podaje
Rzeczpospolita na � Li�cie 2000�, co dziesi¹ta firma o rodzinnym kapitale to przedsiêbiorstwo
rodzinne [Ostrowska 2008].  Udzia³ przedsiêbiorstw rodzinnych w ogólnej liczbie mikroprzedsiê-
biorstw jest podobny do europejskiego i wynosi �rednio 62% [Wiêcek-Janka 2005]. Najwiêkszy
udzia³ firm rodzinnych �mikroprzedsiêbiorstw  odnotowano w województwie mazowieckim, opol-
skim  i zachodniopomorskim [www.pentor.pl].

 W polskojêzycznej literaturze nie ma  jednoznacznego okre�lenia przedsiêbiorstwa rodzinne-
go. Tylko kodeks cywilny reguluje  kwestiê przedsiêbiorstwa opisuj¹c, je jako takie przedsiêbior-
stwo, którego wspó³w³a�cicielami s¹ ma³¿onkowie. Taka interpretacja dotyczy tylko uregulowañ
podatkowych i ZUS. W literaturze �wiatowej pojêcie przedsiêbiorstwa rodzinnego ewaluuje. Zmia-
ny te zwi¹zane s¹ z przemianami ekonomicznymi i spo³ecznymi w krajach o rozwiniêtej gospodarce
rynkowej. Najczê�ciej w literaturze �wiatowej spotkaæ mo¿na podej�cie amerykañskie, które cha-
rakteryzuje przedsiêbiorstwo rodzinne jako przedsiêbiorstwo o dowolnej formie prawnej, którego
kapita³ w ca³o�ci lub wiêkszej czê�ci znajduje siê w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden cz³onek
rodziny sprawuje funkcjê kierownicz¹ oraz istnieje zamiar utrzymania przedsiêwziêcia w rêkach
rodziny [Frishkoff 1995, Je¿ak, Popczyk, Winnicka-Popczyk 2004].
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Obserwuj¹c liczne firmy rodzinne na polskim rynku mo¿na zauwa¿yæ, ¿e rzadziej zdarzaj¹ siê
przypadki bankructw, b³êdnych decyzji finansowych i redukcji ani¿eli w przypadku innych podmio-
tów z tego samego sektora. Nie mniej jednak borykaj¹ siê z podobnymi problemami, jak inne ma³e
firmy. Badanie mia³o na celu rozpoznanie barier ograniczaj¹cych rozwój ma³ych firm rodzinnych.

Materia³ i metodyka badañ
Badania przeprowadzono na grupie 25 firm rodzinnych powiatu siedleckiego, nale¿¹cych do

sektora MSP. Wybór ma³ych firm (g³ównie mikroprzedsiêbiorstw), jako przedmiotu badañ, wynika³ z
nastêpuj¹cych przes³anek: ma³e firmy dominuj¹ w�ród podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹cych
na lokalnym rynku (znacz¹cy pracodawca), skupiaj¹ siê na dzia³aniach przemy�lanych i d³ugookreso-
wych, s¹ zakorzenione w �rodowisku lokalnym i zorientowane na budowaniu w³asnej firmy. Równo-
cze�nie ma³e firmy cechuje niski stopieñ innowacyjno�ci, s¹ ma³o atrakcyjnym pracodawc¹ (g³ównie
z racji poziomu wynagrodzeñ), maj¹ ograniczone finansowe, organizacyjne i technologiczne mo¿li-
wo�ci konkurowania na rynku. W badaniu wykorzystano utworzony do tego celu kwestionariusz
wywiadu zawieraj¹cy 40 pytañ (pytania mia³y zarówno charakter zamkniêty, jak i otwarty).

Wyniki badañ
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ, i¿ najpopularniejsz¹ form¹ prawn¹

w�ród przedsiêbiorców jest dzia³alno�æ gospodarcza zarejestrowana na osobê fizyczn¹ (85% an-
kietowanych firm). Analizowane  firmy rodzinne, które powsta³y po 1990 roku  nadal funkcjonuj¹ na
rynku. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e 40%  analizowanych przedsiêbiorstw rodzinnych, to
firmy nabyte w drodze dziedziczenia, 60% � przedsiêbiorstwa powsta³e jako nowe, a 5% firm
zmieni³o jej formê prawn¹. A¿ 90% przedsiêbiorców firm rodzinnych planuje przekazanie przedsiê-
biorstwa swoim dzieciom.

Najczê�ciej wymienianym czynnikiem decyduj¹cym o rozpoczêciu dzia³owo�ci gospodarczej
by³y tradycje rodzinne � odpowied� tak¹ zaznaczy³o 40% respondentów. Na miejscu drugim, by³a
chêæ uzyskania g³ównego �ród³a dochodu (45%), w 15% zadecydowa³ ch³onny rynek lokalny.
Tylko 10% ankietowanych przedsiêbiorców zdecydowa³o siê  na rozpoczêcie dzia³alno�ci gospo-
darczej wskutek utraty miejsca pracy. Badani przedsiêbiorcy (30%) dzia³alno�æ prowadz¹ na tere-

nach gmin wiejskich. Tylko 15% respondentów roz-
wa¿a³o lokalizacjê przedsiêbiorstwa na terenie innej
gminy. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e 35% badanych przed-
siêbiorstw przeprowadzi³o analizê wyboru miejsca
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. Ponadto
40% ankietowanych przedsiêbiorców ma³ych firm
prowadzi dodatkowo dzia³alno�æ rolnicz¹.

Za najwa¿niejszy czynnik decyduj¹cy o lokali-
zacji dzia³alno�ci gospodarczej 70% respondentów
uzna³o dogodne po³o¿enie komunikacyjne, a 55%
infrastrukturê techniczn¹. Dla 35% przedsiêbiorców
istotnym czynnikiem jest blisko�æ miejsca zamiesz-
kania. Ponadto, wa¿nym czynnikiem jest: cena nie-
ruchomo�ci i ma³a konkurencja na rynku lokalnym
(30% respondentów).

W�ród badanych przedsiêbiorstw 60% prowa-
dzi dzia³alno�æ w sektorze handlu i us³ug, 15% zaj-
muje siê budownictwem, 15% to dzia³alno�æ rolna
zwi¹zana z przetwórstwem rolnym, a 10% ankieto-
wanych zajmuje siê transportem i doradztwem.

Przedsiêbiorcy analizowanego sektora za najbar-
dziej istotne uznaj¹ bariery administracyjno-praw-
ne i gospodarcze. Zwykle najwiêksze bariery roz-
woju napotykaj¹ ma³e firmy w pocz¹tkowej fazie
dzia³alno�ci. Jest to zwi¹zane z brakiem kapita³u, jak
i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarz¹dzania.
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Rysunek 1. Podmioty gospodarcze wed³ug
g³ównej dziedziny dzia³alno�ci
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Za najczêstsze bariery na jakie napotkali przedsiêbiorcy w pierwszym roku swojej dzia³alno�ci
(przedsiêbiorca móg³ zaznaczyæ kilka odpowiedzi), a¿ 50% uzna³o zbyt wysokie obci¹¿enia podat-
kowe, 55% wysokie koszty pracy, a 45% ba³o siê niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju.

 W�ród barier z grupy administracyjno-prawnych przedsiêbiorcy  najczê�ciej wymienili: wyso-
kie podatki (88%), skomplikowane przepisy prawne zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej, niestabilno�æ i zmienno�æ przepisów prawnych oraz niedostosowanie systemu podatko-
wego do realiów dzia³ania ma³ych firm (86%). W³a�ciciele ma³ych przedsiêbiorstw uwa¿aj¹, ¿e brak
czytelno�ci w regulacjach podatkowych zwiêksza ryzyko dzia³alno�ci gospodarczej i generuje
koszty, które w sposób nieuzasadniony obci¹¿aj¹ ich dzia³alno�æ, zmniejszaj¹c tym samym konku-
rencyjno�æ. Istotn¹ barier¹ rozwoju ma³ych przedsiêbiorstw jest nieelastyczne prawo pracy (dla
ponad 60%). Obecnie przedsiêbiorstwa musz¹ budowaæ swoj¹ pozycjê konkurencyjn¹ na jako�ci,
specjalizacji i dostosowywaniu oferty do indywidualnych wymagañ klientów. W opinii przedsiê-
biorców polskie prawo pracy nie oferuje rozwi¹zañ w prawie pracy i  mo¿liwo�ci korzystania z
elastycznych form zatrudnienia. Ogranicza  to  mo¿liwo�æ dostosowywania siê firm do zmian w
warunkach gospodarowania i zmniejsza ich konkurencyjno�æ.

W rankingu pañstw sprzyjaj¹cych przedsiêbiorczo�ci, opracowywanym przez Heritage Foun-
dation (indeks wolno�ci gospodarczej ) rokrocznie nasz kraj zajmuje coraz gorsze pozycje [www.he-
ritage.org]. Równie¿ s³ynne �jedno okienko� dla rejestracji dzia³alno�ci gospodarczej pozostaje
zamkniête. Za istotn¹ barierê przedsiêbiorcy uznali wysoki poziom kosztów po�rednich zwi¹za-
nych z p³acami i zabezpieczeniem spo³ecznym (77%). W³a�cicieli ma³ych firm krêpuje zbyt restryk-
cyjne prawo pracy. Obci¹¿enia fiskalne oraz regulacje prawne s¹ krytycznie oceniane przez bada-
nych przedsiêbiorców ma³ych firm. Odsetek wskazañ w tej kategorii przekracza 80%.

W�ród barier gospodarczych najwa¿niejsze s¹: ograniczenia kapita³owe i trudno�ci zwi¹zane z
finansowaniem (40% nie dysponowa³o wystarczaj¹cymi �rodkami finansowymi ). Badania GUS
pokazuj¹, ¿e 86,5% przedsiêbiorców w 2005 r. zak³ada³o dzia³alno�æ gospodarcz¹, korzystaj¹c ze
�rodków w³asnych, 3,2% z kredytu bankowego, a tylko 3,65% wykorzysta³o inne �ród³a finanso-
wania, m.in. �rodki z UE [Raport o stanie... 2007]. Na drugim miejscu znalaz³a siê bariera �poziom
pozap³acowych kosztów  zwi¹zanych z zatrudnieniem�.

Najwiêksze problemy z dostêpem do zewnêtrznego finansowania maj¹ osoby prowadz¹ce firmy
mikro. Na trudny dostêp do kredytów bankowych skar¿y siê 25% badanych. Przedsiêbiorcy zwykle
nie maj¹ maj¹tku wystarczaj¹cego do zabezpieczenia kredytu, a tym samym zdolno�ci kredytowej.

Innym problemem jest  bariera popytowa zwi¹zana z bie¿¹c¹ sytuacj¹ na rynku. 35% przedsiê-
biorców wskaza³o na zbyt du¿¹ konkurencjê na rynku.  W opinii 45% badanych przedsiêbiorców,
w powiecie siedleckim wystêpuje niedostosowanie na rynku pracy (kwalifikacje si³y roboczej) do
potrzeb pracodawców.

Innowacja  jest wymogiem skutecznej konkurencji. Misj¹ badanych firm jest rozwój i rozbudowa
przedsiêbiorstwa. A¿ 55% badanych przedsiêbiorstw planuje inwestycje na �rodki trwa³e w celu
modernizacji bazy produkcyjnej i us³ugowej, 30% planuje zainwestowaæ w zakup nowych technolo-
gii, a tylko 15% nie zamierza w najbli¿szym czasie prowadziæ nowych inwestycji. Warto zaznaczyæ, ¿e
na planowane inwestycje przedsiêbiorcy przeznaczyæ chc¹ w³asne �rodki finansowe.  Czynnikami
utrudniaj¹cymi prowadzenie dzia³alno�ci innowacyjnej to g³ównie przeszkody o charakterze ekono-
micznym, takie jak: brak �rodków na finansowanie dzia³alno�ci innowacyjnej lub zbyt wysokie koszty
wdra¿ania innowacji. Kolejn¹ przeszkod¹ mog¹ byæ czynniki zwi¹zane z szeroko rozumian¹ wiedz¹
(brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu, brak informacji na temat technologii i  problemy ze
znalezieniem odpowiednich partnerów) oraz czynniki rynkowe, takie jak:  np. niepewny popyt.

Kolejnym obszarem zainteresowañ by³a problematyka kszta³cenia i szkoleñ w przedsiêbior-
stwach. Zauwa¿ono �cis³¹ zale¿no�æ miêdzy poziomem wykszta³cenia a deklarowan¹ chêci¹ do-
kszta³cania. Tylko 20% spo�ród badanych przedsiêbiorców nie wysy³a³o pracowników i nie bra³o
udzia³u w szkoleniach. Respondenci najbardziej byli zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w
zakresie: finansów, rachunkowo�ci, informatyki, elektroniki, kursów budowlanych i szkoleñ na
temat pozyskiwania �rodków z UE.

Przeprowadzone badania pozwoli³y tak¿e stworzyæ sylwetkê psychologiczn¹ w³a�ciciela przed-
siêbiorstwa. W�ród w³a�cicieli przedsiêbiorstw przewa¿a³y osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia, zdetermi-
nowane i skoncentrowane na budowaniu si³y firmy, oraz wymagaj¹cych od siebie, ale i od innych.
Przy wyborze pracowników, oprócz pokrewieñstwa w³a�ciciele mikroprzedsiêbiorstw rodzinnych
najbardziej doceniaj¹ dok³adno�æ i do�wiadczenie.
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Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przedsiêbiorstwa rodzinne maj¹

wspólne problemy. Wiêkszo�æ zasygnalizowanych przez przedsiêbiorców barier rozwojowych
pochodzi z otoczenia ogólnego � administracyjno-prawnego, na które przedsiêbiorcy nie maj¹
wp³ywu. W�ród barier gospodarczych najwa¿niejszymi s¹: ograniczenia kapita³owe i trudno�ci
zwi¹zane z finansowaniem (40% nie dysponowa³o wystarczaj¹cymi �rodkami finansowymi). Za
najczêstsze bariery, jakie napotkali przedsiêbiorcy w pierwszym roku swojej dzia³alno�ci,  a¿ 50%
uzna³o zbyt wysokie obci¹¿enia podatkowe, 55% wysokie koszty pracy, a 45% ba³o siê niepewno-
�ci sytuacji gospodarczej w kraju. Obci¹¿enia fiskalne oraz regulacje prawne s¹ krytycznie ocenia-
ne przez badanych przedsiêbiorców ma³ych firm. Odsetek wskazañ w tej kategorii przekracza 80%.
Z badañ wynika, ¿e  firmy rodzinne nadal najczê�ciej korzystaj¹ z wypracowanych przez siebie
oszczêdno�ci, ni¿ z zewnêtrznego finansowania. Im firma mniejsza tym rzadziej korzysta z zewnêtrz-
nego dofinansowania procesu inwestycyjnego, w tym implementacji innowacyjnych rozwi¹zañ.
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 Summary
Small and medium-sized enterprises play a central role in the National Economy. Moreover, they have a

marked influence on the development of regions where they operate. Most SMEs are family businesses in which
members of the owner�s closest family are employed. Their activity reduces unemployment, increases the income
of the region due to the taxes they pay, which contribute to the budget of communes. The present studies showed
that entrepreneurs encounter a number of obstacles, e.g. legal and administrative difficulties, difficulty in
obtaining loans or considerable financial burden at the early start-up phase.
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