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G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich

przedsiêbiorstw na obszarach wiejskich województwa ³ódzkiego

Przedsiêbiorczo�æ jest si³¹, która w du¿ym stopniu mo¿e siê przyczyniæ do rozwoju spo³ecz-
no-gospodarczego obszarów wiejskich. Powa¿nym problemem jest rozpoczêcie dzia³alno�ci
gospodarczej, ale czasami jeszcze wiêkszym � jej utrzymanie i rozwijanie. Du¿e mo¿liwo�ci dzia-
³ania daje ca³y sektor agrobiznesu, ze wzglêdu na niezaspokojony popyt1. Ta kategoria popytu
stanowi niszê rynkow¹, która mo¿e zostaæ wykorzystana przez nowe podmioty gospodarcze.
Rozpoczêcie i prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w ka¿dych warunkach wi¹¿e siê z pokony-
waniem wielu barier. Te bariery, je�li zostan¹ �le zidentyfikowane, mog¹ byæ przyczyn¹ zakoñcze-
nia dzia³alno�ci, natomiast prawid³owe ich okre�lenie umo¿liwia w³a�ciwe u¿ycie posiadanych
zasobów, �rodków i wiedzy w celu ich przezwyciê¿enia.

Metodyka badañ

W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badania ankietowego, dotycz¹cego uwa-
runkowañ i perspektyw rozwoju sektora ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) na obszarach
wiejskich woj. ³ódzkiego, przeprowadzonego w 2003 r. W badaniu uczestniczy³o 250 wylosowa-
nych, a nastêpnie celowo dobranych ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na tere-
nach wiejskich tego województwa.

Bariery rozwoju i funkcjonowania sektora MSP na terenach wiejskich

Bariery ograniczaj¹ce prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej mo¿na zdefiniowaæ jako takie
uwarunkowania wewnêtrzne i zewnêtrzne �rodowiska biznesu, które os³abiaj¹ dynamikê po-
wstawania nowych przedsiêbiorstw, zmniejszaj¹ mo¿liwo�ci rozwoju firm istniej¹cych lub przy-
spieszaj¹ upadanie drobnej przedsiêbiorczo�ci (Sawicka 2000). Przedsiêbiorcy napotykaj¹ ró¿ne
trudno�ci; ka¿dy z nich mo¿e wskazaæ inny czynnik, w zale¿no�ci od stopnia rozwoju, skali
dzia³ania i lokalizacji. S¹ to bariery i ograniczenia2:
� finansowe;
� rynkowe;
� zwi¹zane z wytwórczo�ci¹;

1 Termin �niezaspokojony popyt� mo¿na rozumieæ dwojako: jako popyt zg³oszony, a wiêc efektywny,
który z ró¿nych powodów nie mo¿e zostaæ zaspokojony, i jako popyt potencjalny, który mo¿na u�wia-
domiæ poprzez odpowiednio prowadzon¹ dzia³alno�æ marketingow¹.
2 Grupy czynników hamuj¹cych rozwój i funkcjonowanie przedsiêbiorczo�ci opracowano na podstawie
raportów PARP i J. Sawicka, 2000, Za³o¿enie i prowadzenie ma³ego przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo
SGGW, Warszawa, a tak¿e projektu badawczego pod kierownictwem J. Sawickiej: Aktywizacja zawodowa
kobiet wiejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem drobnej przedsiêbiorczo�ci.
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� organizacyjne;
� zwi¹zane z dostêpno�ci¹ do informacji, doradztwa, edukacji;
� infrastrukturalne;
� zwi¹zane z rynkiem pracy i jego regulacj¹;
� zwi¹zane z polityk¹ fiskaln¹;
� administracyjne i prawne;
� wewnêtrzne �rodowiska przedsiêbiorców.

Jedn¹ z wa¿niejszych barier jest brak lub utrudniony dostêp do kapita³u pocz¹tkowego po-
zwalaj¹cego rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹. Podstawowym �ród³em finansowania dzia³al-
no�ci gospodarczej MSP s¹ �rodki w³asne. Czêsto nie wystarczaj¹ one na w³a�ciwy rozwój
przedsiêbiorstwa i dzia³alno�æ inwestycyjn¹ na odpowiednim poziomie. Nale¿y zgodziæ siê ze
stwierdzeniem J. Sawickiej, ¿e g³ówne przyczyny takiego stanu rzeczy to wysoki koszt po¿yczo-
nego kapita³u, brak odpowiedniej liczby banków specjalizuj¹cych siê w obs³udze ma³ych i �red-
nich firm oraz ma³a dostêpno�æ kredytów preferencyjnych, a czêsto niewiedza przedsiêbiorców
o ich istnieniu (brak informacji).

Istotn¹ barier¹ rozwoju przedsiêbiorczo�ci s¹ czynniki rynkowe, które � �le ocenione lub
pominiête przez przedsiêbiorcê � mog¹ siê staæ przyczyn¹ trudno�ci w funkcjonowaniu firmy lub
doprowadziæ do jej upadku. Jeszcze przed rozpoczêciem dzia³alno�ci nale¿y oszacowaæ popyt
efektywny i potencjalny na produkty lub us³ugi, które przysz³y przedsiêbiorca zamierza wytwa-
rzaæ. Jest to wa¿ne z punktu widzenia op³acalno�ci dzia³alno�ci gospodarczej. Czêsto rola tego
czynnika jest umniejszana w praktyce. W trakcie prowadzenia firmy przedsiêbiorcy przywi¹zuj¹
ogromn¹ rolê do okre�lenia popytu, jednak nie zawsze dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹, aby to
we w³a�ciwy sposób zrobiæ. Metoda oparta na w³asnym do�wiadczeniu sprawdza siê bardzo
czêsto, jednak poparcie jej naukowymi podstawami daje wiêksze prawdopodobieñstwo w³a�ci-
wego okre�lenia popytu zarówno efektywnego, jak i potencjalnego.

Nie nale¿y zapominaæ o barierze rynkowej, jak¹ jest konkurencja. Badania empiryczne (m.in.
wykonywane przez IERiG¯) dowodz¹, ¿e przedsiêbiorcy ma³¹ uwagê po�wiêcaj¹ zagadnieniom
konkurencji, a skupiaj¹ siê na czynniku op³acalno�ci swojej dzia³alno�ci (Sikorska 2001). Konku-
rencyjno�æ w³asnej firmy oraz rozpoznanie otoczenia konkurencyjnego przek³adaj¹ siê na ostateczny
wynik ekonomiczny przedsiêbiorstwa. Konkurencja jako element rzeczywisto�ci gospodarczej jest
zauwa¿ana przez przedsiêbiorców dopiero wówczas, gdy dotykaj¹ ich bardziej konkretne dzia³ania
konkurencji. Jest to szczególnie istotne, je�li w okolicy znajduj¹ siê du¿e firmy. Konkurencja mo¿e
ograniczaæ lub utrudniaæ wej�cie na rynki zbytu, utrudniaæ dostêp do dostawców.

Kolejne bariery to bariery wej�cia, szczególnie zró¿nicowanie produktów, potrzeby kapita³o-
we, dro¿no�æ i struktura kana³ów dystrybucji. Z tymi barierami musz¹ walczyæ przedsiêbiorstwa,
które chc¹ wej�æ z dzia³alno�ci¹ na dany rynek czy do danej bran¿y (Piasecki 1999). Zagro¿eniem
dla sektora MSP, szczególnie w warunkach postêpuj¹cej globalizacji gospodarki �wiatowej, jest
brak sieci powi¹zañ kooperacyjnych i wspó³pracy miêdzy ma³ymi i du¿ymi przedsiêbiorstwami.
Ta wspó³praca mo¿e u³atwiæ przystosowanie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw do warunków
konkurencji na globalnym rynku.

Grupa czynników ograniczaj¹cych rozwój ma³ej i �redniej przedsiêbiorczo�ci zaliczana do
barier wytwórczych ma pewne powi¹zanie z barierami finansowymi. Do najwa¿niejszych barier
w tym zakresie mo¿na zaliczyæ niski stopieñ nowoczesno�ci wyposa¿enia przedsiêbiorstw, nie-
zadowalaj¹cy stan parku maszynowego, stosowanie przestarza³ych technologii. Zwi¹zane jest
to z ograniczonym dostêpem do kapita³u inwestycyjnego.

G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Do barier organizacyjnych zalicza siê trudno�ci w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa jako
organizacji, m.in. kierowanie, delegowanie uprawnieñ, kontrolê, wyró¿nienie formalne dzia³ów
funkcjonalnych. Czêsto k³opoty z organizacj¹ s¹ zwi¹zane z niskim poziomem wiedzy w tym
zakresie u osób rozpoczynaj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹. Trudno�ci¹ � szczególnie podczas
rozpoczynania dzia³alno�ci gospodarczej � jest wybór formy prawnej dla dzia³alno�ci oraz formy
rozliczania siê z urzêdem skarbowym.

Pewne czynniki zaliczane do barier organizacyjnych zwi¹zane s¹ z brakiem informacji, doradz-
twa i edukacji. Te czynniki nabieraj¹ znaczenia na obszarach wiejskich ze wzglêdu na s³abszy na
wsi ni¿ w mie�cie rozwój infrastruktury technicznej i spo³ecznej. Dlatego te¿ powstaj¹ inkubatory
i agroinkubatory przedsiêbiorczo�ci, których zadaniem jest poprawa informacji, doradztwa, edu-
kacji, jednak ich liczba jest niewystarczaj¹ca. Osoba pragn¹ca podj¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹
czêsto nie wie, gdzie zg³osiæ siê po poradê w tej sprawie. Poprawiæ tê sytuacjê mo¿e informacja
i edukacja propaguj¹ca przedsiêbiorczo�æ. Warto j¹ rozpoczynaæ ju¿ w szkole, a nastêpnie kon-
tynuowaæ w formie ró¿nych kursów. Jakkolwiek trafne jest powiedzenie, ¿e je�li kto� szuka, to
znajdzie, jednak mo¿na u³atwiæ te poszukiwania dziêki szerszej informacji.

Bariery zwi¹zane z infrastruktur¹, wymieniane przez przedsiêbiorców-praktyków najczê�ciej,
to z³y stan dróg i s³aby rozwój sieci telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich.

Kolejnymi barierami s¹: niestabilno�æ prawa, czêste zmiany polityki fiskalnej oraz sztywno�æ
kodeksu pracy. Od 2003 r. obowi¹zuje znowelizowany kodeks pracy, który w zamy�le ustawo-
dawcy mia³ byæ korzystny dla pracodawców i sk³aniaæ ich do tworzenia nowych miejsc pracy.
W opinii pracodawców zawiera on wiele dobrych rozwi¹zañ prawnych, dotycz¹cych m.in. no-
wych zasad zwolnieñ grupowych, okresów zatrudniania pracowników, umowy o zastêpstwo.
Jednak dla wielu przedsiêbiorców nadal barier¹ s¹ du¿e obci¹¿enia podatkowe i parapodatkowe,
kszta³tuj¹ce wysokie koszty pracy.

Przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ wiele czynników ograniczaj¹cych równie¿ w prawie podatkowym,
m.in. wspomniany wcze�niej zbyt wysoki poziom obci¹¿eñ podatkowych, represyjno�æ systemu
podatkowego, niejasno�æ i nieczytelno�æ przepisów, zmienno�æ prawa podatkowego (zasady
naliczania podatku i stosowania ulg by³y czêsto zmieniane, nawet corocznie).

Istotn¹ barierê rozwoju przedsiêbiorczo�ci stanowi¹ czynniki zwi¹zane z wewnêtrznym �ro-
dowiskiem przedsiêbiorców. Chodzi g³ównie o ma³¹ solidarno�æ i dezintegracjê �rodowiska przed-
siêbiorców, niechêæ do podejmowania wspólnych inicjatyw i do kooperacji, czego skutkiem jest
brak silnych organizacji reprezentuj¹cych interesy �rodowiska przedsiêbiorców, szczególnie
przedsiêbiorców z obszarów wiejskich (Sawicka 2000). Do tej grupy czynników ograniczaj¹cych
mo¿na równie¿ zaliczyæ wysokie ryzyko kupieckie jako nastêpstwo braku etyki i niesolidno�ci
czê�ci przedsiêbiorców.

Bior¹c pod uwagê �rodowisko wewnêtrzne przedsiêbiorców, nale¿y równie¿ wspomnieæ o nich
samych jako o podmiocie nale¿¹cym do tego �rodowiska i kszta³tuj¹cym je. Wiêkszo�æ osób podej-
muj¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ musi mieæ pewne predyspozycje osobowo�ciowe, m.in. sk³on-
no�æ do podejmowania ryzyka, komunikatywno�æ, szeroko pojêt¹ otwarto�æ zarówno na ludzi, jak
i wszelkiego rodzaju nowo�ci techniczne, produkcyjne, organizacyjne. Nie wszyscy te¿ zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e te cechy nale¿y rozwijaæ. Wielu osobom potrzebny jest wzorzec do na�ladowania. Istotn¹
rolê w tej dziedzinie mog¹ odgrywaæ inkubatory przedsiêbiorczo�ci, agroinkubatory, o�rodki doradz-
twa rolniczego i inne instytucje informacyjno-doradcze oraz liderzy przedsiêbiorczo�ci.

Bariery i czynniki wp³ywaj¹ce niekorzystnie na dzia³alno�æ gospodarcz¹

W �wietle wyników badañ empirycznych, w�ród ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw dzia³aj¹-
cych na obszarach wiejskich woj. ³ódzkiego najczê�ciej wystêpuj¹ce bariery w prowadzeniu
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w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej to czêste zmiany w systemie podatkowym, uci¹¿liwe dla 80%
ankietowanych. Du¿e trudno�ci sprawiaj¹ tak¿e zatory p³atnicze (prawie 70%) oraz ograniczony
dostêp do �róde³ finansowania dzia³alno�ci gospodarczej (ponad 50%).

Ryc. 1. Najczê�ciej wystêpuj¹ce bariery w prowadzeniu dzia³alno�ci gospodarczej (w %)

Uwaga. Suma > 100%, gdy¿ ankietowani mogli wybraæ wiêcej ni¿ 1 odpowied�

�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ empirycznych

Dla wiêcej ni¿ po³owy badanych istotn¹ barierê stanowi³y problemy natury prawnej, takie jak
niestabilno�æ, zmienno�æ i niezrozumia³o�æ systemu prawnego, nieskuteczno�æ wymiaru spra-
wiedliwo�ci. Na kolejnym miejscu wskazywano obci¹¿enia o charakterze parapodatkowym zwi¹-
zane z prac¹ i sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne. Natomiast problemy natury fiskalnej i z³y
rozwój infrastruktury, a tak¿e niekorzystny system opodatkowania nie stanowi³y bariery w funk-
cjonowaniu ankietowanych przedsiêbiorstw. Podobne bariery by³y wymieniane przez ankieto-
wanych w projekcie badawczym Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich ze szczególnym
uwzglêdnieniem drobnej przedsiêbiorczo�ci, prowadzonym w SGGW w latach 1996�1997 pod
kierunkiem J. Sawickiej (Sawicka 1998).

G³ówne bariery rozwoju i funkcjonowania ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
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Ryc. 2. Czynniki wp³ywaj¹ce niekorzystnie na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej
na terenach wiejskich (w %)

Uwaga. Suma > 100%, gdy¿ ankietowani mogli wybraæ wiêcej ni¿ 1 odpowied�.
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�ród³o: opracowanie autora na podstawie badañ empirycznych
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Do barier rozwoju przedsiêbiorczo�ci mo¿na równie¿ zaliczyæ czynniki, które w opinii ankie-
towanych przedsiêbiorców wp³ywa³y niekorzystnie na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci go-
spodarczej na terenach wiejskich (ryc. 2). Czynnikiem najbardziej niekorzystnym by³y niskie
dochody ludno�ci, ograniczaj¹ce potencjalny popyt w rejonie dzia³ania badanych przedsiê-
biorstw. Na nisk¹ op³acalno�æ dzia³alno�ci gospodarczej, trudno�ci natury administracyjnej,
czyli biurokracjê, oraz ma³y popyt na oferowane produkty i us³ugi wskaza³o ponad 35% bada-
nych przedsiêbiorców. Na niewystarczaj¹cy popyt zwróci³y uwagê wszystkie przedsiêbiorstwa
�rednie i wiêkszo�æ firm jednoosobowych.

Podsumowanie

Prowadz¹c dzia³alno�æ gospodarcz¹, przedsiêbiorca styka siê z ró¿norodnymi barierami.
Czêsto s¹ one dla danej jednostki nie do pokonania i wymuszaj¹ zakoñczenie dzia³alno�ci. Naj-
wa¿niejsze jest prawid³owe zidentyfikowanie pojawiaj¹cych siê barier oraz w³a�ciwe dobranie
�rodków do ich przezwyciê¿enia. Bariery i ograniczenia, jakie spotykaj¹ ma³e i �rednie przedsiê-
biorstwa, mo¿na dzieliæ w zale¿no�ci od poziomu rozwoju, lokalizacji i skali prowadzonej dzia³al-
no�ci gospodarczej. Gradacja barier jest uzale¿niona od specyfiki dzia³alno�ci.

Najczê�ciej wystêpuj¹cymi barierami by³y zmiany systemu podatkowego, zatory p³atnicze
oraz ograniczona dostêpno�ci �róde³ finansowania. W�ród czynników niekorzystnie wp³ywaj¹cych
na rozwój pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej na terenach wiejskich, za najistotniejsze re-
spondenci uznali niskie dochody ludno�ci, które ograniczaj¹ lokalny popyt. Prowadzenie jakiej-
kolwiek dzia³alno�ci wi¹¿e siê z barierami w jej rozpoczynaniu, funkcjonowaniu i rozwoju.
Najwa¿niejsze jednak jest takie podej�cie do ich pokonywania, aby przyczynia³y siê one do
pozytywnego rozwoju dzia³alno�ci.
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The Main Barriers for Development and Performance of Small and

Medium-sized Enterprises (SMEs) in Rural Areas of £ód� Province

The contents of the report touches the problem of prospects and threats for development of
the sector of small and medium enterprises in the rural area. The following problems are descri-
bed: some groups of factors that constitute barriers to business of SME sector in rural areas.
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