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na podstawie wyników badania bezpośredniego

1. wprowadzenie

Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie wyników badania 
bezpośredniego. Jego głównym celem była ocena działalności małych i śred-
nich przedsiębiorstw (MSP) w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (ŁOM). 
Przedmiotem badania były przede wszystkim: sytuacja gospodarcza przedsię-
biorstw i jej uwarunkowania, czynniki sprzyjające i utrudniające prowadzenie 
działalności gospodarczej, perspektywy rozwoju, współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu, wykorzystanie pomocy publicznej, zatrudnienie, powiązania 
z regionem oraz umiędzynarodowienie działalności. 

Badanie bezpośrednie przeprowadzono od marca do sierpnia 2012 r. wśród 
171 przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w powiatach: 
łódzkim wschodnim, brzezińskim, pabianickim, zgierskim i w mieście Łodzi. 
Analizą objęto lata 2008–2011, w niektórych obszarach badania ocenie poddano 
także sytuację bieżącą (2012). Wywiady przeprowadzono z wykorzystaniem 
kwestionariusza.

* Doktor, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.

** Doktor, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet Łódzki.
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2. ogólna charakterystyka przedsiębiorstw

W badaniu uczestniczyło 171 przedsiębiorstw z 20 miejscowości Łódz-
kiego Obszaru Metropolitalnego. W próbie znalazły się przedsiębiorstwa ze 
wszystkich tworzących go powiatów. Zdecydowaną większość stanowiły 
jednak podmioty gospodarcze z Łodzi, ich udział w próbie wyniósł prawie 
73%. Proporcja ta jest zbieżna z udziałem stolicy regionu w liczbie wszystkich 
podmiotów gospodarczych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, który wynosi 
66%. Działalność gospodarcza koncentruje się w miastach, stąd w badanej 
próbie znalazło się tylko 9 podmiotów mających swe siedziby na obszarach 
wiejskich1. 

Próbę badawczą tworzyły przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 249 
osób. Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją podzielono je na małe i średnie2. 
W ŁOM występuje zdecydowana przewaga podmiotów małych, zatrudniających 
10–9 osób, stąd też przebadano ich zdecydowanie więcej niż średnich (74%). 

Tablica 1. Struktura próby 

Miejscowość
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna w %
Łódź 126 73,7
Inne miasta 36 21,1
Wsie 9 5,2
Razem 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 2. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach w grudniu 2011 roku

Wielkość zatrudnienia:
Liczba przedsiębiorstw 

bezwzględna w %
10–49 osób 125 73,1

50–249 osób 46 26,9

Razem 171 100,00

Ź r ó d ł o: badanie własne.

1  Zob., Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2008–2011. Analizy Statystyczne, Urząd 
Statystyczny w Łodzi, Łódź 2010, s. 132.

2  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2010 Nr 220 poz. 1447 z późn. zm. 
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RySUNEK 1. Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach w grudniu 2011 roku

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Przedsiębiorstwa wchodzące w skład próby miały różne formy organiza-
cyjno-prawne. Wśród podmiotów małych wyróżnić można trzy mniej więcej 
równe grupy: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki cywilne i jawne. Natomiast 
większość podmiotów średnich stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Pozostałe formy organizacyjno-prawne, tj. osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą, spółki jawne i akcyjne dotyczyły mniejszej liczby 
tych przedsiębiorstw.  

Tablica 3. Forma prawna przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna w %
Spółka cywilna 21 12,3
Spółka z o. o. 63 36,9
Spółka akcyjna 7 4,1
Spółka jawna 28 16,4
Spółdzielnia 3 1,7
Osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 46 26,9

inne* 3 1,7
Razem 171 100,0

* dwie spółki komandytowe i jedno przedsiębiorstwo państwowe
Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe. Pominięto rol-
ne, ze względu na ich marginalny udział w liczbie małych i średnich podmiotów 
gospodarczych w ŁOM (1,2%)3. Skoncentrowano się na przedsiębiorstwach 
z najliczniejszych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności – przetwórstwie 
przemysłowym (C) i handlu (G). Przedsiębiorstwa świadczące inne usługi, ze 
względu na duże rozdrobnienie potraktowano łącznie. Wyodrębniono jedynie 
podmioty prowadzące działalność w budownictwie.  Badanie objęło po ok. 50 
podmiotów z sekcji przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw pojazdów 
samochodowych i pozostałych sekcji usług. Mniej liczną grupę tworzyły fir-
my budowlane. Przedsiębiorstwa przemysłowe i budowlane stanowiły blisko 
połowę liczby badanych podmiotów średnich (48%). Wśród małych firm 
zdecydowanie przeważały z sekcji „usług pozostałych” (63%).

Tablica 4. Przedmiot głównej działalności przedsiębiorstw w podziale na sekcje PKD

Wyszczególnienie Sekcja 
PKD

Liczba przedsiębiorstw
bezwzględna w %

Sektor przemysłowy, w tym:
- przetwórstwo przemysłowe c 56 32,7
- budownictwo F 16 9,4
Sektor usługowy, w tym:
- handel; naprawa pojazdów samo-

chodowych G 46 26,9
- pozostałe usługi H – S 53 31,0
Razem 171 100,00

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Znaczna większość przedsiębiorstw (90%) była w całości własnością 
kapitału polskiego. Cecha ta uwidaczniała się  bardziej wśród podmiotów ma-
łych niż średnich, w których kapitał zagraniczny obecny był jedynie w jednej 
czwartej przedsiębiorstw.  

Stosunkowo nieduża część przedsiębiorstw powstała w okresie przed 
transformacją ustrojową. Do roku 1990 działalność rozpoczęło 38 podmiotów, 
z czego 12 w roku 1989. Najliczniej reprezentowane są firmy, które powstały 
w latach 90. 32 przedsiębiorstwa utworzono po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. 

3 Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2008–2011, op. cit., s. 132–134.
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Tablica 5. Przedsiębiorstwa będące własnością kapitału polskiego i zagranicznego

Udział kapitału 
polskiego:

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu 10-49 

osób 

Liczba przedsię-
biorstw o zatrudnieniu 

50–249 osób

Liczba przedsiębiorstw 
ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
0% 1 0,8 1 0,6
1%–50% 3 2,4 5 10,9 8 4,7
51%–80% 4 8,7 4 2,3
100% 120 96,0 34 73,9 154 90,1
brak  
odpowiedzi 1 0,8 3 6,5 4 2,3

Razem 125 100,0 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Ponad dwie trzecie firm istnieje już ponad 10 lat. Świadczy to o ich stosun-
kowo dużym doświadczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Struk-
turę przedsiębiorstw ze względu na rok powstania przedstawiono w tablicy 6.

Tablica 6. Rok rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa

lata
Liczba przedsiębiorstw 

bezwzględna w %
–1989 38 22,2

1990–1995 43 25,2
1996–2000 39 22,8
2001–2003 19 11,1
2004–2006 11 6,4
2007–2009 16 9,4
2010–2011 5 2,9

Razem 171 100,00

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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3. sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw i jej uwarunkowania

W oparciu o obowiązującą klasyfikację wielkości przedsiębiorstw 
wyróżniono kategorie podmiotów ze względu na osiągane przychody. 
W stosunku do podziału opartego o poziom zatrudnienia większość firm 
osiągnęła niższe klasy wielkości. Być może niektóre zaniżyły swoje przycho-
dy. Spośród 125 przedsiębiorstw wyodrębnionych jako małe z punktu widzenia 
zatrudnienia, jedynie 24 były małymi ze względu na przychody osiągane w 
2011 roku. Wśród 46 podmiotów o zatrudnieniu 50–249 osób, kryterium wiel-
kości przychodów dla przedsiębiorstw średnich spełniło jedynie 134. 

Tablica 7. Wartość przychodów przedsiębiorstw w 2011 roku

Przychody:

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu  

10–49 osób 

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu  
50–249 osób

Liczba przedsiębiorstw 
ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %

do 8 mln zł 92 9 101 59,1
8–40 mln zł 24 19 43 25,1
40–200 mln zl 13 13 7,6
ponad  
200 mln zł 1 1 0,6

Brak danych 8 5 13 7,6
Razem 125 46 171 100,00

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Zmiany zachodzące w przychodach firm analizowano w latach 2008–2011. 
Za podstawę wzięto ostatni rok przed spowolnieniem gospodarczym spo-
wodowanym kryzysem finansowym na świecie. Uzyskane wyniki pokazują 
zróżnicowane tendencje. Trend wzrostowy miał miejsce w blisko połowie 
przedsiębiorstw, ale w prawie jednej trzeciej nastąpił spadek przychodów, który 
bardziej dotknął firmy małe niż średnie. Może to oznaczać, że małe podmioty 
w ŁOM okazały się mniej odporne na zjawiska powodujące spowolnienie 
wzrostu gospodarczego.

4 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, op. cit.
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Struktury przedsiębiorstw ze względu na zmiany w przychodach i zatrud-
nieniu wyraźnie się różnią (tablice 8 i 9). Zatrudnienie w okresie 2008–2011 
cechowało się stabilnością w większej liczbie jednostek niż sprzedaż. Zmianom 
w zbycie towarzyszyły zróżnicowane tendencje w zatrudnieniu. W grupie 
77 podmiotów, które zwiększyły sprzedaż, w 44 nastąpił też wzrost zatrud-
nienia, ale w 22 pozostawało ono bez zmian, a w 13 spadło.

Tablica 8. Zmiany w przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw w latach 2008–2011 

Przychody  
ze sprzedaży:

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu  

10-49 osób 

Liczba przedsię-
biorstw o zatrudnieniu 

50-249 osób

Liczba przedsiębiorstw 
ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
wzrosły 52 41,6 25 54,4 77 45,0

zmalały 45 36,0 10 21,7 55 32,2

nie uległy więk-
szym zmianom 23 18,4 10 21,7 33 19,3

Brak danych 5 4,0 1 2,2 6 3,5

Razem 125 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Tablica 9. Zmiany w zatrudnieniu (liczbie etatów) przedsiębiorstw w latach 2008–2011 

Zatrudnienie:

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu  

10-49 osób 

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu  
50-249 osób

Liczba przedsiębiorstw 
ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
wzrosło 40 32,0 21 45,6 61 35,7
zmalało 38 30,4 12 26,1 50 29,2
nie uległo więk-
szym zmianom 45 36,0 12 26,1 57 33,3

Brak danych 2 1,6 1 2,2 3 1,8
Razem 125 100,0 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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RySUNEK 3. Zmiany w zatrudnieniu (liczbie etatów) przedsiębiorstw w latach 2008–2011
Ź r ó d ł o: badanie własne.

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (83%) zamknęła 2010 rok zy-
skiem netto. Odsetek ten w 2011 roku nie uległ większym zmianom. W gorszej 
kondycji finansowej znalazły się małe podmioty. Firm osiągających stratę 
było w tej grupie znacznie więcej niż  wśród przedsiębiorstw średnich. 
W 2011 roku było to odpowiednio 23% i 9%. W okresie 2010–2011 zaobser-
wowano różnokierunkowe zmiany w wartości wyniku finansowego. Poprawa 
nastąpiła w 40% firm, ale pogorszenie wystąpiło w ponad jednej trzeciej, 
w znacznie większym stopniu wśród małych niż średnich.
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Tablica 10. Wynik finansowy przedsiębiorstw za lata 2010 i 2011

Wynik finansowy
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna w % bezwzględna w %
2010 rok 2011 rok

Zysk netto 142 83,0 139 81,3
Strata netto 21 12,3 27 15,8
Brak danych 8 4,7 5 2,9
Razem 171 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 11. Zmiany w wyniku finansowym przedsiębiorstw w latach 2010–2011 

Wynik 
finansowy:

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu 10-49 osób 

Liczba przedsiębiorstw 
o zatrudnieniu 50-249 osób

Liczba przedsię-
biorstw ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
wzrósł 48 38,4 22 47,7 70 40,9
zmalał 48 38,4 11 23,9 59 34,5
nie uległ 
większym 
zmianom

25 20,0 12 26,1 36 21,1

Brak danych 4 3,2 2 4,3 6 3,5
Razem 125 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Znaczna część przedsiębiorstw nie udzieliła odpowiedzi na pytanie doty-
czące struktury geograficznej zbytu. W szczególności nie określano udziału 
ŁOM w sprzedaży całkowitej. Jako główną przyczynę podawano niepro-
wadzenie ewidencji sprzedaży w rozbiciu na obszary geograficzne, w tym 
z uwzględnieniem Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Niekiedy brak danych 
wynikał z systemu zbytu, polegającego na sprzedaży towarów ogólnopolskim 
sieciom handlowym. W pewnej, choć nieznanej części, trafiają one później na 
rynek ŁOM. Znaczna część przedsiębiorstw, zwłaszcza handlowych, danych 
nie ujawniała traktując je jako tajemnicę firmy. 

Łódzki Obszar Metropolitalny jest istotnym kierunkiem zbytu dla 
większości przedsiębiorstw. 60% podmiotów spośród tych, które udzieliły 
odpowiedzi, uzyskiwało na nim większość przychodów. Świadczy to o wy-
sokim stopniu koncentracji sprzedaży na tym obszarze. Jedna czwarta 
osiągała przychody ze zbytu wyłącznie na terenie ŁOM, a jedynie nieliczne 
przedsiębiorstwa w ogóle nie sprzedawały na tym obszarze. 
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Małe i średnie podmioty różniły się rolą jaką odgrywa dla nich sprzedaż 
w ŁOM. Większość przychodów uzyskiwało tu ponad dwie trzecie przedsię-
biorstw o zatrudnieniu 10–49 osób a jedynie 36% z przedziału 50-249. Wśród 
podmiotów małych przeważały firmy z „pozostałych sekcji usługowych”. 

Jedna trzecia przedsiębiorstw spośród tych, które udzieliły odpowiedzi, 
sprzedawała wyłącznie w województwie łódzkim. Natomiast ponad połowę 
przychodów osiągało na tym rynku 64% podmiotów, tak więc w stosunku do 
ŁOM (60%), koncentracja zbytu na województwie była cechą tylko nieco 
większej liczby podmiotów. Oznacza to, że dla małych i średnich przedsię-
biorstw z siedzibą na terenie Łodzi i powiatów przylegających, a sprzeda-
jących większość towarów i usług w województwie łódzkim, podstawowe 
znaczenie posiada rynek ŁOM.

Eksport jest kierunkiem zbytu dla 38% badanych przedsiębiorstw (spośród 
tych, które udzieliły odpowiedzi). Większość firm nie sprzedawała swych 
produktów za granicą. Eksport był głównym kierunkiem zbytu jedynie dla 17 
podmiotów (12%), na którym osiągały więcej niż połowę przychodów. Tylko 
dwie firmy sprzedawały wyłącznie za granicą. W okresie 2008–2011 nie zaob-
serwowano wyraźniejszych zmian udziału eksportu w sprzedaży podmiotów. 

Przedsiębiorstwa eksportowały niemal do wszystkich krajów europejskich, 
rzadko do państw spoza naszego kontynentu. Dla większości najważniejszym 
partnerem były Niemcy lub inny kraj ościenny.

Tablica 12. Udział Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w przychodach ze sprzedaży małych 
i średnich przedsiębiorstw w 2011 r.

Udział w 
przychodach 
ze sprzedaży:

Liczba przedsiębiorstw o 
zatrudnieniu 10-49 osób 

Liczba przedsiębiorstw o 
zatrudnieniu 50-249 osób

Liczba przedsię-
biorstw ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
0 2 1,6 3 6,5 5 2,9
1%–4,9% 2 1,6 2 4,3 4 2,3
5%–9,9% 2 1,6 2 4,3 4 2,3
10%–24,9% 17 13,6 5 10,9 22 12,9
25%–49,9% 6 4,8 6 13,0 12 7,0
50%–74,9% 14 11,2 3 6,5 17 9,9
75%–89,9% 11 8,8 3 6,5 14 8,3
90%–99,9% 12 9,6 1 2,2 13 7,6
100% 24 19,2 3 6,5 27 15,8
Brak danych 35 28,0 18 39,2 53 31,0
Razem 125 100,0 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.



ocena funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkim obszarze Metropolitalnym... 119

Tablica 13. Udział Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, województwa łódzkiego i eksportu 
w przychodach ze sprzedaży przedsiębiorstw w 2011 r.

Udział 
w przy-

chodach ze 
sprzedaży:

Łódzki Obszar  
Metropolitalny Województwo łódzkie Eksport

Liczba przedsiębiorstw
bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %

0 5 2,9 5 2,9 99 57,9
1–4,9% 4 2,3 2 1,2 8 4,7
5%–9,9% 4 2,3 7 4,1 6 3,5
10%–24,9% 22 12,9 27 15,8 23 13,5
25%–49,9% 12 7,0 9 5,3 8 4,7
50%–74,9% 17 9,9 14 8,2 10 5,8
75%–89,9% 13 7,6 11 6,4
90%–99,9% 14 8,2 17 9,9 5 2,9
100% 27 15,8 47 27,5 2 1,2
Brak danych 53 31,0 32 18,7 10 5,8
Razem 171 100,0 171 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 14. Najważniejszy kraj w eksporcie 

Lp. Wyszczególnienie
Liczba przedsiębiorstw eksportujących

Bezwzględna W stosunku do wszystkich przedsiębiorstw 
eksportujących (64) w %

1 Niemcy 21 32,8
2 Rosja 9 14,1
3 Litwa 5 7,8
4 Ukraina 4 6,2
5 Czechy 4 6,2
6 Francja 4 6,2

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Ponad połowa (55%) podmiotów sprzedawała produkty przedsiębiorstwom 
z udziałem kapitału zagranicznego. Jednak tylko dla niewielu stanowiły one 
ważne źródło zbytu. Osiem przedsiębiorstw uzyskiwało przychody wyłącznie 
ze sprzedaży firmom z kapitałem zagranicznym, z których jednak żadna nie 
znajdowała się na obszarze ŁOM. Firmom zlokalizowanym na terenie Łodzi 
i powiatów przyległych większość swych produktów i usług sprzedawało 
tylko 10 przedsiębiorstw, z czego dwa aż 90%. 
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Tablica 15. Przychody ze sprzedaży firmom z udziałem kapitału zagranicznego w 2011 roku

Wyszczególnienie
Liczba przedsiębiorstw*

Bezwzględna W relacji do próby w %
Tak, znajdującym się w ŁOM 62 36,3
Tak, znajdującym się poza ŁÓM 60 35,1
Nie 67 39,2
Brak danych 10 5,8

* Respondenci mogli podać dwie pierwsze odpowiedzi

Ź r ó d ł o: badanie własne.

4. konkurencyjność produktów i usług

Według M.E. Portera przedsiębiorstwo może skutecznie konkurować na 
rynku realizując jedną z trzech strategii: wiodącej pozycji pod względem 
kosztów, zróżnicowania lub koncentracji. Pierwsza wiąże się z niskimi kosz-
tami wytwarzania i możliwością oferowania cen niższych niż konkurenci. 
Strategia zróżnicowania polega na dostarczaniu odbiorcom produktów lub 
usług, które pod jakimś względem różnią się od innych. Może to być: jakość, 
postrzeganie marki, cechy specyficzne i inne czynniki. Zdaniem M.E. Portera, 
dążenie przedsiębiorstwa do jednoczesnego konkurowania niskimi kosztami 
i zróżnicowaniem kończy się niepowodzeniem. Podmiot taki utraci rentowność 
i możliwości rozwojowe. Występują jednak wyjątki, z których najważniejszym 
jest przyjęcie strategii opartej na koncentracji – na wybranej grupie nabywców, 
określonym wycinku produktów lub małym rynku geograficznym. Wówczas 
na swoim rynku docelowym przedsiębiorstwo może konkurować niskimi kosz-
tami, zróżnicowaniem albo jednym i drugim5. Strategię koncentracji stosują 
przede wszystkim mniejsze podmioty gospodarcze.

Identyfikację przyczyn oddziaływujących na konkurencyjność badanych 
jednostek gospodarczych przeprowadzono wykorzystując pytanie zamknięte 
ze skalą siedmiostopniową. Przedsiębiorstwa oceniły 11 czynników mających 
wpływ na konkurencyjność. W analizie posłużono się rozkładami odpowiedzi 

5 Zob. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, 
Warszawa 1992, s. 50 – 62.
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i wskaźnikami statystycznymi: średnią odpowiedzi, wariancją i współczynni-
kiem zmienności.

W opinii prawie wszystkich podmiotów, jakość oferowanych produktów 
i usług oddziałuje pozytywnie na ich konkurencyjność, z tego 63% respon-
dentów uznało, że pozytywnie w dużym stopniu,. Otrzymano bardzo wysoką 
wartość średniej z odpowiedzi i niski współczynnik zmienności. Podobny 
rozkład opinii uzyskano wśród przedsiębiorstw produkcyjnych pytając je 
o jakość świadczonych usług związanych ze sprzedażą. Przedsiębiorstwa 
na ogół bardzo korzystnie oceniły swój wizerunek i jego oddziaływanie na 
konkurencyjność. Natomiast działania promocyjne postrzegane były jako ma-
jące dla rywalizacji mniejsze znaczenie. Opinie co do stopnia nowoczesności 
produktów i ich wpływu na konkurencyjność były bardziej rozproszone. Choć 
i tu przeważały oceny dodatnie, to jednak znaczna część (27%) wskazała, że 
oddziaływanie to nie jest pozytywne.

Lokalizacja jako czynnik konkurencyjności posiadała znaczenie dla 
mniejszej części przedsiębiorstw. Jedynie w opinii 40% jednostek, zarówno 
małych jak i średnich, umiejscowienie siedziby w ŁOM wpłynęło pozytywnie 
na możliwości rywalizacji rynkowej. 

Cena była czynnikiem oddziaływującym na konkurencyjność 64% przed-
siębiorstw, a połowa oceniła jej wpływ jako pozytywny w dużym stopniu. 
Strategię jednoczesnego konkurowania ceną i jakością (oceny pozytywnie 
w dużym i małym stopniu) stosowało 58% przedsiębiorstw. Wybór taki nie 
musi prowadzić do utraty możliwości rozwojowych, gdyż przedsiębiorstwa 
stosowały strategię koncentracji – działały głównie na rynku ograniczonym 
geograficznie do ŁOM, a w mniejszym stopniu do województwa łódzkiego, 
oferowały ograniczony asortyment produktów i posiadały z reguły dość 
wąsko określoną grupę docelową. Cena nie była czynnikiem konkurencyjno-
ści w opinii 14% podmiotów rywalizujących jakością. Z kolei tylko w ocenie 
nielicznych (trzech) jednostek, były one konkurencyjne cenowo, lecz nie 
jakościowo. Wpływ oddziaływania konkurentów oceniono negatywnie, uzy-
skano więcej ocen negatywnych niż pozytywnych i najniższą średnią. Oceny 
negatywne (blisko połowa) oznaczają duży, ujemny wpływ wywierany, w oce-
nie przedsiębiorstw, przez podmioty rywalizujące na wyniki ich działalności. 
Opinie pozytywne wskazujące na słabość konkurentów stanowiły jedną trzecią.  
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Tablica 16. Czynniki wpływające na konkurencyjność produktów (usług)  badanych przed-
siębiorstw według ich opinii – rozkład odpowiedzi

Lp.. Wyszczególnienie

Czynnik oddziałuje:

brak 
da-

-nych

Ra-
-zem

pozytywnie  
w stopniu:

ani 
pozytyw-
-nie ani 

negatyw-
-nie (4)

negatywnie  
w stopniu: Nie ma 

znacze-
-nia

du-
żym 
(7)

śred-
nim 
(6)

ma-
łym 
(5)

ma-
łym 
(3)

śred-
nim 
(2)

du-
żym
(1)

1 Poziom cen 54 48 8 20 10 9 11 9 2 171

2 Jakość produktów/
świadczonych usług 108 52 4 3 2 1 1 171

3
Stopień innowacyj-
ności (nowoczesno-
ści) produktów/usług

47 55 16 27 3 2 19 2 171

4
Specjalizacja w pro-
dukcji i świadczeniu  
usług

56 36 10 31 2 1 30 5 171

5
Ukierunkowanie zby-
tu na ściśle określoną 
grupę odbiorców*

40 35 17 30 2 5 2 37 3 171

6 Lokalizacja w ŁOM 22 27 17 25 2 10 8 57 3 171

7 Lokalizacja w gminie 
lub dzielnicy 34 19 16 34 4 5 5 51 1 171

8 Jakość obsługi klien-
tów** 30 15 3 4 1 1 1 171

9 Marka i renoma 
przedsiębiorstwa 96 47 15 5 1 4 3 171

10
Działania promo-
cyjne (np. reklama, 
rabaty)

49 46 38 14 2 2 18 2 171

11 Siła konkurentów 14 32 12 21 22 27 30 12 1 171

* Jeżeli ukierunkowanie zbytu na określoną grupę odbiorców nie wpływa na konkurencyjność 
to zaznaczano „Ani pozytywnie ani negatywnie”. Jeżeli zbyt nie jest ukierunkowany na 
ściśle określoną grupę odbiorców to zaznaczano „nie ma znaczenia”

** Pytano tylko przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwa przemysłowego, ich liczba wynosiła 56

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Tablica 17. Czynniki wpływające na konkurencyjność produktów (usług) badanych przed-
siębiorstw według ich opinii – ranking na podstawie średnich odpowiedzi

Lp.
Lp. wg 

numeracji  
z tabeli  

Wyszczególnienie Średnia
odpowiedzi

Odchylenie
standardowe

Współczynnik
zmienności  w %*

1 2 Jakość produktów/świad-
czonych usług 6,52 0,82 12,6

2 8 Jakość obsługi klientów* 6,46 0,96 14,9

3 5
Ukierunkowanie zbytu 
na ściśle określoną grupę 
odbiorców

6,44 0,94 14,6

4 9 Marka i renoma przedsię-
biorstwa 6,40 0,89 13,9

5 4 Specjalizacja w  produkcji 
i świadczeniu  usług 5,80 1,30 22,4

6 10 Działania promocyjne 
(np. reklama, rabaty) 5,78 1,17 20,2

7 3
Stopień innowacyjności 
(nowoczesności) produk-
tów/usług

5,73 1,21 21,1

8 1 Poziom cen 5,28 1,89 35,8

9 7 Lokalizacja w gminie lub 
dzielnicy 5,09 1,68 33,0

10 6 Lokalizacja w ŁOM 4,82 1,82 37,8

11 11 Siła konkurentów 3,70 2,04 55,1

* Pytano tylko przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwa przemysłowego, ich liczba wynosiła 56

Ź r ó d ł o: badanie własne.

5. warunki funkcjonowania przedsiębiorstw

Aby ocenić warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wykorzystano 
pytania zamknięte. Wartościowaniu poddano 30 czynników na skali sied-
miostopniowej. Przedsiębiorstwa oceniły stopień w jakim ułatwiają one bądź 
utrudniają  prowadzenie działalności gospodarczej (tablica 18). Podobnie jak 
w badaniu konkurencyjności wykorzystano rozkłady odpowiedzi i wskaźniki 
statystyczne – wartości średnie, odchylenia standardowe i współczynniki 
zmienności (tablica 19). 
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Na początku przeprowadzono analizę rzetelności skali pomiaru wyko-
rzystując wskaźnik Alfa Cronbacha6. Jest on miarą współzależności między 
odpowiedziami na poszczególne pytania. Pokazuje poziom zgodności opinii 
respondentów w skali od 0 do 1. Im jest większy, tym odpowiedzi lepiej mierzą 
zjawisko będące przedmiotem badania.  

gdzie: α – współczynnik Alfa Cronbacha
k – liczba pytań (czynników)
δ2

i – wariancja odpowiedzi na pytanie i
δ2 – wariancja  sumy odpowiedzi na poszczególne pytania

W badaniu wartość współczynnika Alfa Cronbacha wyniosła 0,842, 
co oznacza, że pomiar był w wysokim stopniu rzetelny i uzyskane wyniki 
mogą być poddane analizie statystycznej.  

Otrzymane rozkłady odpowiedzi na poszczególne pytania i wartości wskaź-
ników statystycznych są bardzo zróżnicowane. Oznacza to, że przedsiębiorstwa 
różnie oceniły wpływ poszczególnych czynników na warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej.  Podzielono je na następujące grupy:7

• sprzedaż i zaopatrzenie (5),
• koszty produkcji (6),
• zatrudnienie (3),
• infrastruktura (7),
• relacje z administracją (9)

Dwa czynniki z grupy „sprzedaż i zaopatrzenie” – współpraca z do-
stawcami i kooperantami oraz możliwości zbytu – ocenione zostały, wśród 
wszystkich  badanych, jako ułatwiające przedsiębiorstwom działalność  
w największym stopniu. Wystąpiła tu zdecydowana przewaga ocen pozy-
tywnych nad negatywnymi. Średnie odpowiedzi są najwyższe. Współpracę 
z dostawcami i kooperantami 70% podmiotów uznało za ułatwiającą 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa, trudności w tej dziedzinie wskazywały 

6 Zob. G. A. Ferguson, Y. Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 496.

7 W nawiasach podano liczbę czynników.
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jedynie nieliczne. Jest to najlepszy wynik w całym badaniu warunków 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Możliwości zbytu oceniło pozytywnie 
⅔ podmiotów a negatywnie tylko 20%. Gorzej ustosunkowano się do wyso-
kości uzyskiwanych cen. Opinie były bardzo rozbieżne, co potwierdza wysoki 
współczynnik zmienności. Z poziomu cen zadowolonych była połowa przed-
siębiorstw, choć przeciwnego zdania była prawie jedna trzecia. 

Oceny współpracy z dostawcami i kooperantami, możliwości zbytu 
i poziomu uzyskiwanych cen były dość zgodne w poszczególnych grupach 
przedsiębiorstw. Nie wystąpiły większe różnice opinii pomiędzy podmiotami 
małymi i średnimi, prowadzącymi działalność w różnych sektorach i sekcjach  
oraz wykazującymi różne tendencje w sprzedaży.

Pozostałe czynniki z grupy „sprzedaż i zaopatrzenie” oceniono bardzo ne-
gatywnie.  Poziom średnich odpowiedzi należy do najniższych. Oddziaływanie 
konkurencji za element utrudniający funkcjonowanie przedsiębiorstw uznało 
blisko ¾ respondentów, a istnienie szarej strefy 56%. Duża część ocen była 
przy tym skrajnie negatywna („czynnik utrudniał w dużym stopniu”). Jedynie 
w opinii nielicznych podmiotów (odpowiednio 14 i 4) wpływ konkurencji 
i istnienia szarej strefy był pozytywny. 

Przedsiębiorstwa negatywnie oceniły wysokość kosztów produkcji 
i ich wybranych składowych: płac, narzutów na płace oraz podatków 
i opłat lokalnych. Znaczna przewaga ujemnych opinii spowodowała, że 
średnie odpowiedzi znalazły się wśród najniższych.  Szczególnie negatywnie 
oceniono wysokość narzutów na płace. W opinii 57% przedsiębiorstw czynnik 
ten w stopniu dużym utrudnia prowadzenie działalności. Opinie pozytywne 
wyraziło jedynie 8 podmiotów. Niewiele lepiej oceniono wysokość podatków 
lokalnych i całkowitych kosztów produkcji (świadczenia usług). Połowa 
przedsiębiorstw wahania kursu walutowego uznała za zjawisko wpływające 
negatywnie na prowadzenie działalności. Natomiast dla 40% nie miało to zna-
czenia, gdyż były to niemal wyłącznie przedsiębiorstwa nieeksportujące lub 
niesprowadzające produktów z zagranicy. Natomiast opinie co do wpływu na 
sytuację przedsiębiorstwa wysokości płacy minimalnej cechowała równowaga 
pomiędzy ocenami negatywnymi i pozytywnymi.  Opinie małych i średnich 
podmiotów były zgodne. 

Jeżeli chodzi o oddziaływanie na warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej czynników związanych z zatrudnieniem, to występuje tu 
wyraźna przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi. Na trudności 
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w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wskazywało 56% 
przedsiębiorstw. Przeciwnego zdania było 30%. Możliwości prawne zwal-
niania pracowników duża grupa (połowa przedsiębiorstw) oceniła jako rzecz 
niemającą wpływu na ich działalność. Prawdopodobnie podmioty te cechuje 
stabilność zatrudnienia. Firmy osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w największym stopniu czynnik ten oceniły jako utrudnienie. 
W ich opinii usztywnia warunki prowadzenia działalności gospodarczej 
i tworzy bariery rozwojowe. Czynnik nazwany w badaniu „mentalnością 
ludzi”, a oznaczający ich stosunek do pracy, przez większość podmiotów 
oceniony został jako wpływający negatywnie na funkcjonowanie. 

Wbrew obiegowym opiniom, stan infrastruktury transportowej 
(z wyjątkiem drogowej) oraz społecznej nie miał dla przedsiębiorstw 
większego znaczenia („nie ma znaczenia, ani ułatwia ani utrudnia”). Opinię 
taką formułowały głównie podmioty, które wykorzystują tę infrastrukturę 
w niewielkim stopniu. Szczególnie dużo takich ocen kierowano pod adresem 
transportu lotniczego, którego jakość jest bez znaczenia dla prawie 80% pod-
miotów. Znacznie bardziej krytyczne opinie formułowano pod adresem stanu 
dróg. Większość przedsiębiorstw (58%) uznała go jako zły i utrudniający 
funkcjonowanie, z tego aż 28% jako stwarzający utrudnienia w dużym stopniu. 
Neutralne wskazania przeważały w ocenie stanu bezpieczeństwa publicznego 
i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 

Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw nie odczuwało wsparcia ze strony 
instytucji otoczenia biznesu.  Firmy te nie korzystały z usług agencji roz-
woju, fundacji, firm konsultingowych, ośrodków badawczych lub zakres 
tej współpracy był niewielki. 

Nastawienie administracji różnych szczebli do przedsiębiorstw ocenio-
no w większości przypadków jako  obojętne. Niewiele podmiotów uznało, że 
stosunek władz terenowych ułatwia im funkcjonowanie. Niektóre działania oce-
niono zdecydowanie negatywnie. Zarzucono administracji, przede wszystkim 
centralnej, niestabilność wydawanych przepisów. Dla ponad dwóch trzecich 
przedsiębiorstw był to czynnik utrudniający pracę, w tym dla 37% w dużym 
stopniu. Administrację w województwie łódzkim krytykowano za wolne tempo 
podejmowania decyzji. Zdaniem 56% podmiotów oddziałuje to negatywnie na 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jedynie 10 przedsiębiorstw 
(6%) wskazało, że tempo to jest odpowiednie i pomaga w funkcjonowaniu 
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przedsiębiorstwu. Nieco mniej niż połowa podmiotów widziała utrudnienia 
w działalności urzędów skarbowych i regulacjach ochrony środowiska.

Analizę opartą o pytania zamknięte, w której jednostki oceniły wpływ na 
stan przedsiębiorstw trzydziestu przyczyn, uzupełniono i zweryfikowano 
pytaniami otwartymi. Z grupy trzydziestu firmy wybrały po trzy kolejno 
najważniejsze czynniki ułatwiające i utrudniające im działalność.  

Przedsiębiorstwa wyraziły 17 różnych opinii o tym, co w największym 
stopniu decyduje o powodzeniu. Otrzymano bardzo rozproszony rozkład 
odpowiedzi. Wprawdzie zdecydowanie najwięcej przedsiębiorstw za naj-
ważniejszy czynnik ułatwiający pracę uznało możliwości zbytu ale była 
to mniejszość – 37% podmiotów. (Zbyt jest krwią działalności, firma istnieje 
dzięki odbiorcom. [...] Nasze produkty mają cenę adekwatną do jakości, 
więc nie ma problemów ze zbytem). Deklarującymi, że możliwości zbytu są 
czynnikiem, który mocno ich wspiera były w trzech czwartych przedsiębior-
stwa funkcjonujące ponad 10 lat, okrzepłe i posiadające duże doświadczenie 
w działaniach rynkowych.

Drugim, pod względem liczby wskazań (19%), czynnikiem ułatwia-
jącym pracę przedsiębiorstwom była współpraca z dostawcami i koope-
rantami. (Jesteśmy zadowoleni z naszych dostawców, dlatego nie zmieniamy 
ich od początku [...] U naszych dostawców materiały są tańsze niż gdybyśmy 
je kupowali bezpośrednio u producenta [...] Utrzymujemy dobre stosunki 
z dostawcami, a jest to kluczowa sprawa w handlu detalicznym [...] Istota 
działalności to posiadanie lojalnych dostawców). 

Trzecim co do znaczenia czynnikiem była wysokość uzyskiwanych cen, 
otrzymano tu jednak tylko 6% wskazań. Poziom osiąganych cen pozwala 
pokryć koszty i zabezpieczyć przyszłość w trudniejszych warunkach. Pozostałe 
14 przyczyn wpływających na stan podmiotu wybierano sporadycznie. Naj-
ważniejszej, warunkującej powodzenie przedsiębiorstwa, nie było w stanie 
określić 13 % przedsiębiorstw.  

Przedstawione powyżej czynniki otrzymały także najwięcej wskazań wśród 
trzech w największym stopniu ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Wystąpiła również wysoka zbieżność opinii przedsiębiorstw z rankingiem 
opartym o średnie odpowiedzi, opracowanym na podstawie pytań zamkniętych 
(tablica 19). We wszystkich ujęciach trzy  pierwsze miejsca zajęły te same czyn-
niki (wystąpiły jedynie różnice w kolejności). Reasumując, najważniejszymi 
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ułatwieniami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw są  (kolejność z pytania 
otwartego, tablica 20):
• możliwości zbytu,
• współpraca z dostawcami i kooperantami,
• wysokość uzyskiwanych cen.

W pytaniu otwartym przedsiębiorstwa wymieniły 22 przeszkody w dzia-
łalności. Najważniejsze utrudnienie uzyskało zaledwie 18% wskazań , a czte-
ry pierwsze otrzymały jedynie 52%. Rozkład odpowiedzi jest rozproszony 
w stopniu większym niż czynników ułatwiających prowadzenie działalności.

Za najbardziej dolegliwe dla prowadzonej działalności uznano czyn-
niki związane z kosztami produkcji – narzuty na płace, wysokość kosztów 
całkowitych oraz lokalnych podatków i opłat ([...] przestępcze podatki lokal-
ne, [...] wysokie podatki a nie ma oświetlenia, droga jest fatalna, finansować 
to muszę we własnym zakresie ). Czwartym pod względem liczby wskazań 
utrudnieniem były, w ocenie przedsiębiorstw, wahania kursu walutowego. 

Cztery powyższe czynniki były także najczęściej wymieniane w pyta-
niu dotyczącym trzech przyczyn w największym stopniu utrudniających 
działalność przedsiębiorstwa. Znalazły się także w końcówce rankingu 
opartego o średnie odpowiedzi z pytań zamkniętych (tablica 19). Reasumując, 
wymienić należy następujące główne przyczyny utrudnień w działalności  
podmiotów (kolejność według pytania otwartego, tablica 21):
• wysokość narzutów na płace,
• wysokość kosztów produkcji/świadczenia usług,
• wysokość lokalnych podatków i opłat,
• wahania kursu złotego.

W rankingu opracowanym w oparciu o średnie odpowiedzi z pytań za-
mkniętych (tablica 19) końcówkę stanowią nie tylko czynniki związane z kosz-
tami ale i z pracą administracji. Natomiast w pytaniu otwartym jedynie nieliczne 
podmioty wskazywały administrację jako źródło najważniejszych utrudnień. 
Oznacza to, że mimo krytycznej oceny pracy administracji, nie stwarza 
ona szczególnie dolegliwych barier dla funkcjonowania przedsiębiorstw. 
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Tablica 18. Czynniki ułatwiające lub utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej 
przez badane przedsiębiorstwa według ich opinii – rozkład odpowiedzi

Lp. Wyszczególnienie

czynnik
ułatwia w stopniu: nie ma 

znaczenia 
(ani ułatwia 
ani utrudnia) 

(4)

utrudnia w stopniu:

brak 
danychdużym 

(7)

śred-
nim 
(6)

małym 
(5)

małym 
(3)

śred-
nim 
(2)

dużym
(1)

Sprzedaż i zaopatrzenie
1 Możliwości zbytu (sprzedaży) 66 33 14 18 8 17 8 7
2 Wysokość uzyskiwanych cen 35 40 9 26 17 28 10 6

3 Współpraca z dostawcami 
i kooperantami 54 43 24 35 4 8 3

4 Oddziaływanie konkurencji 2 4 8 30 35 46 45 1

5 Istnienie szarej strefy (nie-
uczciwej konkurencji) 1 4 67 19 27 50 3

Koszty produkcji

6 Wysokość kosztów produkcji/
świadczenia usług 5 4 8 12 32 45 65

7 Wysokość płac 4 8 10 51 26 36 36
8 Wysokość płacy minimalnej 4 13 4 79 26 17 28
9 Wysokość narzutów na płace 2 2 4 19 17 27 97 3

10 Wysokość lokalnych podatków 
i opłat 3 3 6 45 17 38 58 1

11 Wahania kursu złotego 2 1 4 69 19 31 40 5
Zatrudnienie

12

Możliwości znalezienia 
pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach i umiejętno-
ściach

16 27 9 21 21 28 47 2

13 Możliwości zwalniania pra-
cowników 3 6 10 84 19 26 23

14 Mentalność ludzi (np. stosunek 
do pracy) 14 20 9 28 26 39 34 1

Infrastruktura

15
Stan infrastruktury drogowej 
(czy i jakie znaczenie ma dla 
przedsiębiorstwa)

8 11 2 49 21 29 48 3

16
Stan infrastruktury kolejowej 
(czy i jakie znaczenie ma dla 
przedsiębiorstwa)

1 2 3 145 6 8 6

17
Stan infrastruktury lotniczej 
(czy i jakie znaczenie ma dla 
przedsiębiorstwa)

2 6 9 134 8 7 5

18

Stan infrastruktury społecznej 
– hotele, gastronomia, kultura 
itd. (czy i jakie znaczenie ma 
dla przedsiębiorstwa)

11 20 17 104 14 4 1
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Lp. Wyszczególnienie

czynnik
ułatwia w stopniu: nie ma 

znaczenia 
(ani ułatwia 
ani utrudnia) 

(4)

utrudnia w stopniu:

brak 
danychdużym 

(7)

śred-
nim 
(6)

małym 
(5)

małym 
(3)

śred-
nim 
(2)

dużym
(1)

19 Poziom bezpieczeństwa 
publicznego 7 15 13 107 10 13 6

20 Funkcjonowanie wymiaru spra-
wiedliwości 7 15 13 107 10 13 6

21

Wsparcie dla przedsiębiorstw 
ze strony instytucji otoczenia 
biznesu (np. agencji rozwoju, 
fundacji, firm konsultingowych, 
ośrodków badawczych)

4 15 19 117 2 1 12 1

Relacje z administracją

22 Stosunek władz wojewódzkich 
do przedsiębiorstw 4 4 8 113 9 10 22 1

23
Stosunek władz powiatowych 
(Miasta Łodzi) do przedsię-
biorstw

2 4 8 114 5 14 22 2

24 Stosunek władz gminnych do 
przedsiębiorstw 3 10 10 102 11 9 24 2

25
Częstotliwość zmian przepisów 
wydawanych przez władze 
gminne i powiatowe

1 1 5 96 20 22 25 1

26
Częstotliwość zmian przepisów 
wydawanych przez władze 
centralne

1 6 44 21 33 63 3

27
Szybkość podejmowania decy-
zji przez administrację różnych 
szczebli w woj. łódzkim

2 8 65 27 26 43

28 Działalność organów skar-
bowych 2 6 11 80 23 23 26

29

Regulacje chroniące środo-
wisko naturalne (czy i jakie 
znaczenie ma dla przedsię-
biorstwa)

2 4 5 82 31 21 25 1

30
Wsparcie dla przedsiębiorstw 
ze strony gminy, powiatu lub 
województwa*

4 15 19 117 16

* Nie uwzględniono wariantów utrudnienia

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 18. (cd.)
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Tablica 19. Czynniki ułatwiające lub utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej 
przez badane przedsiębiorstwa według ich opinii – ranking na podstawie średnich odpowiedzi

Lp.
Lp. wg 

numeracji 
z tabeli  

Wyszczególnienie
Średnia

odpowie-
dzi

Odchylenie
standar-

dowe

Współczynnik
zmienności 

w %*
1 3 Współpraca z dostawcami i kooperantami 5,50 1,43 26,0
2 1 Możliwości zbytu (sprzedaży) 5,29 1,94 36,7
3 2 Wysokość uzyskiwanych cen 4,55 1,99 43,7

4 18
Stan infrastruktury społecznej – hotele, gastro-
nomia, kultura itd. (czy i jakie znaczenie ma dla 
przedsiębiorstwa)

4,38 1,11 25,3

5 21
Wsparcie dla przedsiębiorstw ze strony instytucji 
otoczenia biznesu (np. agencji rozwoju, fundacji, 
firm konsultingowych, ośrodków badawczych)

4,30 0,96 22,3

6 31 Wsparcie dla przedsiębiorstw ze strony gminy, 
powiatu lub województwa** 4,12 1,16 28,1

7 19 Poziom bezpieczeństwa publicznego 4,06 1,22 30,0

8 17 Stan infrastruktury lotniczej (czy i jakie znaczenie 
ma dla przedsiębiorstwa) 3,94 0,88 22,3

9 16 Stan infrastruktury kolejowej (czy i jakie znaczenie 
ma dla przedsiębiorstwa) 3,82 0,79 20,7

10 24 Stosunek władz gminnych do przedsiębiorstw 3,63 1,37 37,7
11 22 Stosunek władz wojewódzkich do przedsiębiorstw 3,61 1,29 35,7

12 23 Stosunek władz powiatowych (Miasta Łodzi) do 
przedsiębiorstw 3,54 1,26 35,6

13 8 Wysokość płacy minimalnej 3,40 1,49 43,8

14 12 Możliwości znalezienia pracowników o odpowied-
nich kwalifikacjach i umiejętnościach 3,37 2,11 62,6

15 13 Możliwości zwalniania pracowników 3,36 1,38 41,1
16 14 Mentalność ludzi (np. stosunek do pracy) 3,32 1,92 57,8
17 28 Działalność organów skarbowych 3,31 1,37 41,4
18 20 Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 3,28 1,38 42,1

19 25 Częstotliwość zmian przepisów wydawanych 
przez władze gminne i powiatowe 3,24 1,22 37,7

20 29 Regulacje chroniące środowisko naturalne (czy 
i jakie znaczenie ma dla przedsiębiorstwa) 3,24 1,29 39,8

21 7 Wysokość płac 3,02 1,55 51,3

22 15 Stan infrastruktury drogowej (czy i jakie znaczenie 
ma dla przedsiębiorstwa) 2,96 1,74 58,8

23 11 Wahania kursu złotego 2,86 1,38 48,3

24 27 Szybkość podejmowania decyzji przez administra-
cję różnych szczebli w woj. łódzkim 2,85 1,35 47,4

25 5 Istnienie szarej strefy (nieuczciwej konkurencji) 2,71 1,37 50,6
26 4 Oddziaływanie konkurencji 2,59 1,39 53,7
27 10 Wysokość lokalnych podatków i opłat 2,55 1,50

28 26 Częstotliwość zmian przepisów wydawanych 
przez władze centralne 2,40 1,35 56,2

29 6 Wysokość kosztów produkcji/świadczenia usług 2,33 1,51 64,8
30 9 Wysokość narzutów na płace 1,93 1,36 70,5

* Relacja odchylenia standardowego do średniej odpowiedzi 
** Nie uwzględniono wariantów utrudnienia

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Tablica 20. Czynnik wskazywany przez przedsiębiorstwo jako ułatwiający prowadzenie 
działalności w największym stopniu*

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań
1 Możliwości zbytu 64
2 Współpraca z dostawcami i kooperantami 33
3 Wysokość uzyskiwanych cen 10

*Czynnik o liczbie wskazań co najmniej 10 
Ź r ó d ł o: badanie własne.
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RySUNEK 4. Czynnik wskazywany przez przedsiębiorstwo jako ułatwiający prowadzenie 
działalności w największym stopniu*
*Czynnik o liczbie wskazań co najmniej 10 
Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 21. Czynnik wskazywany przez przedsiębiorstwo jako utrudniający prowadzenie 
działalności w największym stopniu*

Lp. Wyszczególnienie Liczba wskazań
1 Wysokość narzutów na płace 31
2 Wysokość kosztów produkcji/świadczenia usług 24
3 Wysokość lokalnych podatków i opłat 20
4 Wahania kursu złotego 14

*Czynnik o liczbie wskazań co najmniej 10 
Ź r ó d ł o: badanie własne.
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działalności w największym stopniu*
Ź r ó d ł o: badanie własne.
*Czynnik o liczbie wskazań co najmniej 10 

6. możliwości rozwoju przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa różnie zapatrywały się na perspektywy zbytu w okresie 
do 2014 roku w branży, w której prowadzą działalność. Blisko jedna trzecia 
nie była w stanie ich określić. Jako przyczynę braku wiedzy podawano dużą 
niepewność co do sytuacji makroekonomicznej i branżowej w kraju i na świe-
cie. Wśród pozostałych przedsiębiorstw jedynie mniejsza część przewidywała 
pogorszenie. Mimo dość pesymistycznych prognoz koniunktury gospodarczej 
w Polsce i krajach rozwiniętych duża ich liczba oczekiwała poprawy sytuacji 
rynkowej. Znacznie lepiej oceniono przyszłe możliwości sprzedaży na 
terenie całej Polski niż w ŁOM. W opinii przedsiębiorstw sytuacja go-
spodarcza w ich branżach w Łodzi i powiatach ościennych kształtować 
się będzie gorzej niż w całym kraju. Być może pogląd taki wynika z lepszej 
znajomości rynku ŁOM niż Polski.

Przedsiębiorstwa eksportujące przewidywały stosunkowo niezłe per-
spektywy zbytu na rynkach zagranicznych w latach 2012–2014. Oznacza 
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to, że nie zakładały możliwości wystąpienia zjawisk kryzysowych w ob-
szarach swej działalności lub też nie miały ich świadomości.

Podmioty średniej wielkości oceniły możliwości rynkowe do 2014 roku 
znacznie bardziej optymistycznie niż małe. W o wiele większym stopniu prze-
widywały wzrost możliwości sprzedaży zarówno na rynku krajowym –  ŁOM 
i ogólnopolskim – jak i za granicą.

Tablica 22.  Opinie przedsiębiorstw dotyczące  możliwości zbytu w branży, w której prowadzą 
działalność w latach 2012–2014

Ocena możliwości 
zbytu w branży:

ŁOM Polska Zagranica ŁOM Polska Zagranica
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna w %
wzrosną 41 61 44 24,0 35,7 25,7
nie ulegną większym 
zmianom 44 37 26 25,7 21,6 15,2

spadną 33 21 8 19,3 12,3 4,7
trudno powiedzieć lub 
brak odpowiedzi 53 52 93 31,0 30,4 54,4

Razem 171 171 171 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 23. Struktura opinii małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących  możliwości zbytu 
w branży, w której prowadzą działalność w latach 2012–2014

Ocena możliwości 
zbytu w branży:

ŁOM Polska Zagranica
w % liczby przedsiębiorstw o zatrudnieniu:

10-49 
osób

50-249 
osób

10-49 
osób

50-249 
osób

10-49 
osób

50-249 
osób

wzrosną 22,4 28,3 28,8 54,3 20,0 41,3
nie ulegną więk-
szym zmianom 25,6 26,1 26,4 8,7 16,8 10,9

spadną 21,6 13,0 13,6 8,7 4,0 6,5
trudno powiedzieć 
lub brak odpo-
wiedzi

30,4 32,6 31,2 28,3 59,2 41,3

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Podmioty gospodarcze określiły swoje perspektywy w zakresie sprze-
daży w okresie 2012–2014 roku w sposób umiarkowany. Nieliczne twier-
dziły, że nie mają szans na jej zwiększenie, ale aż 43% uznało, że możliwości 
wzrostu wystąpią, ale w stopniu bardzo ograniczonym. Tylko w opinii jednej 
trzeciej przedsiębiorstw szanse na wzrost zbytu będą bardzo duże lub duże.

Osobno przeprowadzono analizę opinii podmiotów oceniających swe per-
spektywy zwiększenia sprzedaży jako bardzo duże i duże na temat perspektyw 
zbytu w branży. Większość tych przedsiębiorstw uznała, że możliwości sprze-
daży w branży w okresie do 2014 roku wzrosną. Jedynie nieliczne przyjęły, 
że spadną. Ocena perspektyw własnej sprzedaży tych przedsiębiorstw jest 
więc zgodna z przewidywanymi przez nie tendencjami na rynku zbytu.   

Tablica 24. Możliwości zwiększenia sprzedaży przedsiębiorstw w latach 2012–2014 

Wyszczególnienie
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna w %
Bardzo duże 13 7,6
Duże 43 25,1
Średnie 1 0,6
Małe 59 34,5
Bardzo małe 15 8,8
Żadne 8 4,7
Trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi 32 18,7
Razem 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 25. Opinie dotyczące  perspektyw zbytu w branży w latach 2012–2014 przedsiębiorstw,  
które oceniły swoje możliwości zwiększenia sprzedaży w tym okresie jako bardzo duże i duże

Ocena możliwości zbytu w branży:
ŁOM Polska Zagranica

Liczba przedsiębiorstw oceniających swoje moż-
liwości rozwojowe jako bardzo duże i duże

wzrosną 27 40 30
nie ulegną większym zmianom 12 7 7
spadną 3 1
trudno powiedzieć lub brak odpowiedzi 15 10 19
Razem 57 57 57

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Ocena perspektyw zbytu w branży do roku 2014 znaleźć może przełożenie 
na plany inwestycyjne przedsiębiorstw. W badaniu określono stopień współ-
występowania tych cech. W tym celu wykorzystano test współczynnika V Cra-
mera. Badanie przeprowadzono w dwóch wariantach, w których uwzględniono 
opinie co do możliwości sprzedaży w branży na obszarze Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego i całej Polski. Uzyskane wyniki wskazują na występowanie 
zdecydowanie słabszej współzależności pomiędzy planami inwestycyjnymi 
a przyszłą sytuacją branży na obszarze ŁOM niż w całej Polsce (tablica 
27). Otrzymany w wariancie pierwszym współczynnik V Cramera w wysokości 
0,48  jest znacznie niższy od współczynnika dla wariantu drugiego – 0,63.

Tablica 26. Plany inwestycyjne przedsiębiorstw na okres 2012–2014

Przedsiębiorstwo planuje Liczba przedsiębiorstw
inwestycje: bezwzględna w % 

duże 35 20,5
w średnim zakresie 51 29,8
w małym zakresie 35 20,5
nie 44 25,7
Brak odpowiedzi 6 3,5
Razem 171 100,00

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 27. Obliczenia w teście istotności współczynnika V Cramera

Wyszczególnienie Wariant 1 Wariant 2

Zmienna 1 Możliwości zbytu w branży 
w ŁOM w latach 2012–2014

Możliwości zbytu w branży 
w Polsce w latach 2012–2014

Zmienna 2 Plany inwestycyjne przedsię-
biorstw na lata 2012–2014

Plany inwestycyjne przedsię-
biorstw na lata 2012–2014

Liczba kategorii 
zmiennej niezależnej 4 4

Liczba badanych 
przedsiębiorstw 159 149

χ2 11,282 19,065
Współczynnik V 
Cramera 0,48 0,63

χ2 krytyczne 16,919 16,919
Poziom istotności 0,05 0,05

Ź r ó d ł o: obliczenia własne.
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Badanie istotności współczynnika V Cramera dało różne wyniki w obydwu 
wariantach.  W pierwszym wynik był negatywny, co oznacza, że hipotezę 
o współzależności pomiędzy planami inwestycyjnymi a możliwościami 
zbytu w ŁOM należy odrzucić. W wariancie drugim uzyskano wynik staty-
styki χ2 wyższy od χ2 krytycznego oznaczający, że współzależność pomiędzy 
planami inwestycyjnymi a możliwościami zbytu na obszarze całego kraju 
jest istotna. Reasumując, występuje zależność statystyczna między planami 
inwestycyjnymi przedsiębiorstw a oceną możliwości zbytu w Polsce, ale 
nie w ŁOM.

Zasoby innowacyjne przedsiębiorstw są niskie. Ich ocenę przeprowa-
dzono w oparciu o trzy kategorie (tablica 28). Większość podmiotów nie 
posiadała: certyfikatów jakości ISO, innych certyfikatów jakości oraz 
patentów, praw na wzory i znaków towarowych. Jedynie 10 podmiotów 
dysponowało prawami w stosunku do wszystkich trzech wyodrębnionych ka-
tegorii (tablica 28). Częstość ich posiadania była zdecydowanie wyższa wśród 
podmiotów średnich niż małych. Prawa w przynajmniej jednej kategorii posia-
dało ponad 70% firm o zatrudnieniu 50–249 osób a tylko 46% posiadających 
10–49 pracowników. Oznacza to znacznie wyższe wyposażenie w zasoby 
innowacyjne podmiotów średnich.  

Tablica 28. Certyfikaty, patenty na wynalazki,  prawa na wzory użytkowe, znaki towarowe, 
przedsiębiorstw

Czy przedsiębiorstwo
posiada:

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:
10–49 osób 50–249 osób ogółem

bezwz-
ględna

w % 
kategorii

bez-
względna

w %  
kategorii

bez-
względna

w % wszyst-
kich przed-
siębiorstw

certyfikat zgodności 
systemu zarządzania 
jakością z normą ISO

18 14,4 19 41,3 37 21,6

inne certyfikaty 
jakości 20 16,0 16 34,8 36 21,1

patenty na wynalazki,  
prawa na wzory użyt-
kowe, znaki towarowe

34 27,2 23 50,0 57 33,3

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Mniej niż połowa przedsiębiorstw (43%) korzystała z przynajmniej 
jednej formy wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu (IOB) 
w latach 2008–2012, z tego dwie trzecie firm średnich i zaledwie 37% 
małych. Współpracę z IOB znacznie częściej podejmują więc podmioty 
średnie. Najbardziej popularną formą wsparcia była pomoc w sporządzaniu 
aplikacji przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Współpracę z IOB 
o charakterze technicznym (nowe lub modyfikowane produkty, nowe tech-
nologie) podejmowano zdecydowanie częściej niż w dziedzinie marketingu. 
Być może wynikało to z przeświadczenia, że dobry produkt gwarantuje sukces 
w sprzedaży. Nacisk na zagadnienia techniczne wynikać może również 
z technicznego wykształcenia dużej części menadżerów i niedoceniania 
zagadnień związanych marketingiem i zarządzaniem. 

Efekty współpracy z IOB oceniano raczej pozytywnie. W opinii 17% 
przedsiębiorstw były one bardzo dobre, a dla nieco ponad połowy dobre, 
bo zgodne z oczekiwaniami. Ocen negatywnych było stosunkowo niewiele. 
Współpracowano przede wszystkim z wyższymi uczelniami (głównie z Poli-
techniką Łódzką) i instytutami naukowymi, w mniejszym stopniu z firmami 
konsultingowymi, szkoleniowymi i agencjami reklamowymi.

Spośród 73 przedsiębiorstw, które w latach 2008–2012 korzystały ze 
wsparcia IOB ponad połowa (43) uznała je, w pytaniu dotyczącym wpływu 
na działalność, za niemające znaczenia (tablica 18 punkt 29), czyli zakres 
współpracy był bardzo ograniczony.  Istotny, pozytywny wpływ deklarowało 
20 podmiotów. O ile więc wsparcie ze strony IOB objęło swym zasięgiem 
43% podmiotów, to większe rozmiary przybrało jedynie w 17% liczby 
badanych przedsiębiorstw.

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność prowadzi 
8 przedsiębiorstw. Tylko nieduża część (17%) firm należy do izb branżowych. 
Członkami ich częściej są firmy średnie. W skład klastrów wchodzą jedynie 
nieliczne podmioty (6). Działając poza organizacjami zrzeszającymi przed-
siębiorstwa ograniczają możliwości korzystania z doświadczeń innych 
podmiotów. 
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Tablica 29. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu w latach 2008–2012

Zakres współpracy

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:
10-49 osób 50-249 osób ogółem

bez-
względna

w % ka-
tegorii

bez-
względna

w % ka-
tegorii

bez-
względna

w % 
wszystkich 
przedsię-
biorstw

Wprowadzanie nowych 
produktów/usług 11 9,5 14 30,4 25 14,6

Modyfikacja wytwarza-
nych produktów/usług 13 10,4 14 30,4 27 15,8

Wdrażanie nowych 
technologii 15 12,0 15 32,6 30 17,5

Opracowywanie strategii 
marketingowych 9 7,2 7 15,2 16 9,4

Wykonywanie badań 
marketingowych 1 0,8 7 15,2 8 4,7

Przygotowywanie 
aplikacji przy ubieganiu 
się o środki pieniężne 
z funduszy dla przedsię-
biorstw (np. unijnych)

23 18,4 17 37,0 40 23,4

Dla innych celów 16 12,8 10 21,7 26 15,2

Ź r ó d ł o: badanie własne.

7. wykorzystanie zewnętrznych form pomocy

Prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania. Szczególne znaczenie mają programy 
o charakterze preferencyjnym w stosunku do cen i zasad rynkowych. Wiążą 
się zazwyczaj z udzielaniem pomocy publicznej. Programy pomocowe ofe-
rowane na danym obszarze mogą być dodatkową przesłanką dla inwestorów 
krajowych i zagranicznych przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji działal-
ności gospodarczej.

Pojęcie „pomoc publiczna” zostało zdefiniowane w ustawie o postępowa-
niu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. W art. 1 zapisano, że „usta-
wa określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa 
spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego 
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Wspólnotę Europejską (TWE), zwanej dalej pomocą publiczną”8. Po wejściu 
w życie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przepisy do-
tyczące pomocy publicznej regulują artykuły 107 i 108 (dawne art. 87 i 88). 

Artykuł 107.1 TFUE stanowi, że „z zastrzeżeniem innych postanowień 
przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, 
która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektó-
rym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze 
wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między 
państwami członkowskimi”9.

Pomoc w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej może mieć charakter 
pozytywny lub negatywny. 

Pomoc pozytywna oznacza przyznanie beneficjentowi bezpośrednich 
korzyści o charakterze pieniężnym lub rzeczowym. Są to m.in.: subwencje, 
subsydia kapitałowe, dopłaty do odsetek, gwarancje kredytowe, dotacje na 
wyposażenie, dostawy dóbr i świadczenie usług na preferencyjnych warunkach 
oraz premie na wspieranie określonych rodzajów produkcji.

Pomoc o charakterze negatywnym oznacza zmniejszenie obowiązków 
publicznoprawnych ciążących na beneficjencie, np.: pokrycie strat, umorzenie 
zobowiązań, częściowe zwolnienia z obciążeń publicznych, bonifikaty odsetek 
od kredytów eksportowych, przejęcie przez państwo obciążeń związanych ze 
składkami na ubezpieczenia społeczne, pożyczki i kredyty udzielana na warun-
kach korzystniejszych niż normalne na rynku oraz ustalenie preferencyjnych 
cen na energię dla wybranej grupy przedsiębiorców. 

Od przepisów zabraniających udzielania pomocy publicznej istnieją wy-
jątki. W TFUE znalazło się m.in. pięć klauzul warunkowych, które pozwa-
lają na uznanie określonej formy pomocy za zgodną ze wspólnym rynkiem. 
W szczególności dozwolona jest pomoc przeznaczona na rozwój gospodarczy 
regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w któ-
rych istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia10.

Pomoc publiczna może mieć charakter regionalny, horyzontalny lub 
sektorowy i być przyznawana w formie programów pomocowych lub pomocy 

 8 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej, Dz.U., 2007, Nr 59, poz. 585, z późn. zm. 

 9 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2008/C 115/01, 
Tytuł VII „Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw”. 

10  Ibidem, art. 107.3. 
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indywidualnej, w tym pomocy indywidualnej na restrukturyzację. Pewne formy 
pomocy są z góry uznane za zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymagają 
notyfikacji i zgody Komisji Europejskiej. Są to tzw. wyłączenia grupowe (blo-
kowe) oraz pomoc de minimis. W rozporządzeniu Komisji Nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. wyróżniono dziewięć głównych kategorii pomocy w ramach 
wyłączeń grupowych, w tym regionalną, inwestycyjną i na zatrudnienie dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, na usługi doradcze i udział w targach dla 
MŚP na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz na szkolenia11.

Uznaje się, że pomoc de minimis ze względu na małą wartość (200 tys. 
EUR brutto w okresie trzech lat kalendarzowych) nie powoduje zakłócenia 
konkurencji na rynku unijnym. Taka forma wsparcia nie stanowi pomocy pu-
blicznej w rozumieniu art. 107.1 TFUE. Nie podlega również obowiązkowi 
notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Istnieje zatem wiele instrumentów, które mogą być wykorzystywane w celu 
przyciągania i utrzymania przedsiębiorców w regionie. Obecnie wszystkie 
samorządy wojewódzkie w Polsce zarządzają środkami publicznymi m.in. 
w ramach regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niektóre samorządy ko-
rzystają z możliwości przygotowania i uruchomienia własnych programów 
pomocowych. 

Warto podkreślić, że z reguły sięgają po to większe jednostki, najczęściej 
duże i średnie miasta wojewódzkie i powiatowe. Mniejsze miasta, w tym gminy, 
bardzo rzadko decydują się na to oraz na opracowanie i wdrożenie własnych 
programów pomocowych dla inwestorów. Odrębną formą pomocy publicznej 
udzielanej przez samorządy są specjalne strefy ekonomiczne oraz inne teryto-
rialne formy organizacji produkcji (np. inkubatory, parki technologiczne), które 
ułatwiają przedsiębiorcom tworzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. 

Programy pomocowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przed-
siębiorców, mimo że skorzystanie z nich wymaga spełnienia wielu warunków 
i formalności. Zachętą w porównaniu do innych form jest bezzwrotność po-
mocy oraz preferencje w relacji do cen i warunków rynkowych. 

11 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 
L 214/3. 
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Od 2004 r. rośnie znaczenie bezzwrotnych programów pomocowych dla 
firm współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dotacje kierowane są 
do różnych branż i sektorów gospodarki, m.in. na inwestycje w środki trwałe, 
wdrażanie innowacji, umiędzynarodowienie działalności gospodarczej oraz na 
rozwój zasobów ludzkich. Część programów jest bezpośrednio przeznaczona 
na wsparcie działalności gospodarczej. 

Kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw na poziomie krajowym 
ma PO Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Wśród działań PO IG na szczególną uwagę 
zasługują m.in. badania i rozwój nowoczesnych technologii, infrastruktura 
sfery B+R, kapitał dla innowacji, środki na inwestycje. Beneficjentami pro-
gramu są przede wszystkim przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu. 

Na poziomie regionalnym najistotniejszym źródłem finansowania inwe-
stycji w przedsiębiorstwach są regionalne programy operacyjne. Umożliwiają 
one między innymi finansowanie zakupu środków trwałych, realizację kom-
pleksowych projektów inwestycyjnych, tworzenie i rozwój parków przemy-
słowych, technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków 
proinnowacyjnych. 

Ponadto dostępny jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki – zarówno 
w części krajowej, jak i regionalnej – jest istotnym źródłem finansowania 
projektów, które wspierają przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw 
w zakresie szkoleń, kursów, studiów i innych form kształcenia ustawicznego. 

Część przedsiębiorców może potrzebować pomocy przy inicjowaniu 
i rozwijaniu działalności gospodarczej. Instytucje otoczenia biznesu oraz 
instrumenty, którymi dysponują odgrywają istotną rolę we wspieraniu przed-
siębiorców, w szczególności małych i średnich. 

W związku z powyższym część badania bezpośredniego poświęcono 
ocenie wykorzystania programów pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa 
w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. Skoncentrowano się przede wszystkim 
na inwentaryzacji kluczowych źródeł finansowania, identyfikacji przyczyn 
nieskorzystania z dotacji oraz ocenie efektów wykorzystania dodatkowego 
wsparcia w przedsiębiorstwach.

Należy podkreślić, że blisko 55% badanych firm otrzymało od 2008 r. do 
2012 r. co najmniej 1 formę wsparcia w ramach programów pomocy publicznej 
lub z innych pokrewnych instrumentów, a większość podmiotów skorzystała 
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z co najmniej dwóch programów. Można zatem stwierdzić, że instrumenty 
pomocowe cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z ŁOM. 

Tablica 30. Wykorzystanie programów pomocy publicznej i pokrewnych od 2008 roku

Wyszczegól-
nienie*

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:
10-49 osób 50-249 osób ogółem

bez-
względna

w relacji 
do wielkości 
próby w %

bez-
względna

w relacji 
do wielkości 
próby, w %

bez-
względna

w relacji 
do wielkości 
próby, w %

Fundusze UE 32 25,6 21 45,7 53 31,0
Dotacje PARP 12 9,6 6 13,0 18 10,5
Dotacje JST 5 4,0 2 4,3 7 4,1
Dotacje admini-
stracji rządowej 5 4,0 4 8,6 9 5,3

Ulgi, zwolnie-
nia z lokalnych 
opłat i podatków

8 6,4 6 13,0 14 8,2

Inne dotacje (np. 
PFRON, PUP) 28 22,4 20 43,5 48 28,1

* Respondenci mogli  podać więcej niż jedną odpowiedź 

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Z przedstawionych powyżej danych jednoznacznie wynika, że najwięk-
szą popularnością cieszyły się programy współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej oraz „inne dotacje”, w szczególności związane z tworzeniem 
i subsydiowaniem miejsc pracy przez PFRON i publiczne służby zatrudnienia. 
Ich cechą wspólną jest bezzwrotność wsparcia. Z programów unijnych sko-
rzystała blisko połowa średnich przedsiębiorstw i co czwarta z małych firm. 

Przedsiębiorcy w ŁOM korzystali także z innych form pomocy. Były to 
m.in. programy oferowane przez jednostki samorządu terytorialnego, admini-
strację rządową i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zwłaszcza te 
ostatnie miały znaczący udział w rynku instrumentów wsparcia. PARP należy 
bowiem do największych instytucji wdrażających unijne i krajowe programy 
skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Są one niezwykle 
zróżnicowane i obejmują zarówno projekty inwestycyjne, jak i związane 
z kształceniem i doradztwem. 

Zainteresowanie przedsiębiorców wzbudziły także ulgi i zwolnienia 
z podatków i opłat lokalnych. Miały one znaczenie przede wszystkim dla 
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nowych inwestorów, w tym dla podmiotów BIZ, które rozpoczęły działalność 
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Jak wspomniano wcześniej, nie wszyscy przedsiębiorcy objęci badaniem 
skorzystali w ostatnich pięciu latach z programów pomocowych. Ponad 45% 
badanych nie ubiegało się lub nie uzyskało żadnego dodatkowego wsparcia. 
Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej przyczynom tej sytuacji, zwłaszcza, że 
po przystąpieniu Polski do UE wzrosła dostępność do różnych form pomocy 
dla przedsiębiorców. Stopniowo uproszczono także procedury i wymogi for-
malne stawiane beneficjentom.

Analizując odpowiedzi przedsiębiorców można zaryzykować stwierdze-
nie, że główne powody nieskorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania 
są bardzo prozaiczne. Najczęściej przedsiębiorstwo nie miało możliwości 
skorzystania z pomocy (42%), ponieważ nie spełniało kryteriów danego 
programu. Podkreślali to przede wszystkim przedstawiciele większych firm, 
którzy uważali, że gros dotacji jest adresowanych do małych przedsiębiorstw 
lub do osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Niektórzy respondenci nie znali programów pomocowych, a jednocześnie 
przejawiali postawę roszczeniową (33,5%) ([…] Brak dostępu do informacji, 
nie ma tego podanego na tacy […] nikt nie przyśle informacji, że np. Pana 
przedsiębiorstwo może skorzystać z następujących programów). Jest to zasta-
nawiające, ponieważ liczba kampanii informacyjnych i innych form promocji 
organizowanych m.in. przez administrację rządową, jednostki samorządu 
terytorialnego oraz instytucje otoczenia biznesu jest od kilku lat bardzo duża. 
Dodać jednak należy, co podkreślali sami przedsiębiorcy, że nie wykazywali 
oni szczególnej aktywności i zainteresowania pozyskaniem takiej wiedzy 
i informacji. 

Co piąty respondent twierdził, że głównym powodem nieskorzystania 
z unijnych i krajowych programów pomocy publicznej był brak takiej potrzeby 
(21%) ([…] Jesteśmy samowystarczalni.). Wielu dodawało, że dysponowali 
własnymi zasobami i nie widzieli potrzeby sięgania po środki publiczne. 
Zwłaszcza, że ich wydatkowanie obwarowane jest wieloma skomplikowany-
mi przepisami i procedurami ([…] Zbyt dużo zachodu, papierkowej roboty). 

W badanej grupie znaleźli się również przedsiębiorcy, którzy byli zain-
teresowani pozyskaniem dodatkowej pomocy, jednak starania te zakończyły 
się niepowodzeniem (12,5%). Wśród innych powodów nieskorzystania z pro-
gramów pomocy publicznej były m.in.: trudności w przygotowaniu wniosku 
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o dofinansowanie (9,7%), zniechęcenie (4%), brak wkładu własnego (2,8%), 
obawa o konsekwencje (2,8%), brak wiedzy i umiejętności aplikacyjnych 
(1,7%).
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RySUNEK 6. Przesłanki nieskorzystania z programów pomocy publicznej (N=171)

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Respondenci, którzy uzyskali co najmniej jedno wsparcie, oceniali jego 
wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Według co czwartego pomoc 
zewnętrzna przyczyniła się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej (26,6%). Podobnie, w niemal co czwartej firmie konsekwencją 
otrzymania wsparcia publicznego był wzrost zatrudnienia (24,5%). Co piąty 
rozmówca stwierdził, że projekty sprzyjały poprawie jakości produktów i usług 
(20,2%). Niektórzy przedsiębiorcy odnotowali także wzrost produkcji w efekcie 
wdrożenia projektu (11,7%). Jednocześnie, taka sama grupa respondentów ne-
gatywnie oceniła efekty realizowanych dotacji, podkreślając brak wymiernych 
rezultatów, np. ze względu na niewielką wartość dofinansowania (11,7%).

Pozostali ankietowani, wśród pozytywnych efektów wykorzystania środ-
ków publicznych, wymieniali m.in. podniesienie kwalifikacji pracowników 
(7,4%), wzrost wydajności (6,4%), większy komfort pracy (4,3%), wdrożenie 
nowych technologii (4,3%), doposażenie stanowisk pracy (3,2%), poprawę 
wyniku finansowego (3,2%) oraz wzrost sprzedaży (3,2%).
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RySUNEK 7. Ocena efektów programów pomocowych (N=94)

Ź r ó d ł o: badanie własne.

8. szkolenia pracowników 

W bardzo zróżnicowany sposób wypowiadano się na temat systemu edu-
kacji w Polsce i jego dostosowania do potrzeb małych i średnich podmiotów. 
Stosunkowo dobrze oceniono ogólne przygotowanie absolwentów do pracy 
w takich przedsiębiorstwach. W opinii 37% firm jest ono dobre lub bardzo 
dobre, a tylko 17% uważało je za złe lub bardzo złe. Z drugiej jednak strony 
znacznie gorsze oceny formułowano pod adresem dopasowania kierunków 
kształcenia do potrzeb małych i średnich firm, opinii negatywnych było zde-
cydowanie więcej niż pozytywnych. 
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Tablica 31. Ocena jakości kształcenia z punktu widzenia potrzeb małych i średnich przed-
siębiorstw

Wyszczególnienie
Ocena

Trudno powie-
dzieć (nie wiem) Razem

b. dobra dobra ani dobra 
ani zła zła b. zła

Dopasowanie kierun-
ków kształcenia do 
potrzeb małych i śred-
nich przedsiębiorstw

1 41 28 45 17 39 171

Przygotowanie ab-
solwentów do pracy 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach 

18 45 35 29 1 43 171

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Szkolenia w badanych przedsiębiorstwach organizowano dla ponad 
trzech czwartych pracowników, głównie w kraju, rzadziej za granicą. 
W większym stopniu objęto nimi zatrudnionych w średnich niż w małych 
przedsiębiorstwach. Firmy usługowe i budowlane wykorzystywały szkolenia 
częściej niż produkcyjne.

Z reguły szkoleniami obejmowano zarówno kadrę jak i pozostałych 
pracowników. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana. Najczęściej dotyczyła 
umiejętności przydatnych w konkretnej działalności – handlu, budownictwie, 
transporcie, obsłudze różnych maszyn i urządzeń. Mniej popularne były 
szkolenia z zakresu informatyki oraz BHP. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa 
uczyły swych pracowników języków obcych, korzystania z funduszy unijnych, 
prawa. Dla samej kadry organizowano stosunkowo niewiele szkoleń. Były to 
głównie kursy menadżerskie.

Jakość szkoleń oceniono wysoko i średnio. Jedynie w opinii trzech 
przedsiębiorstw była ona niska. Lepiej oceniały ją firmy średnie. Zakres 
szkoleń był zróżnicowany. W 22% przedsiębiorstw dokształcano wszyst-
kich pracowników, w 38% ponad połowę. W większym stopniu szkoleniami 
objęto zatrudnionych w małych podmiotach gospodarczych. 
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Tablica 32. Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w szkoleniach zawodowych w latach 
2007–2011

Miejsce szkolenia
Liczba przedsiębiorstw

bezwzględna* w relacji do wielkości próby, w % 
Pracownicy uczestniczący w szko-
leniach zawodowych, w tym: 135 78,9

   w Polsce 135 78,9
   w innych krajach 24 14,0

Pracownicy nieuczestniczący 
w szkoleniach zawodowych 36 21,1

* Respondenci mogli  podać jedną lub dwie odpowiedzi – Polskę i inne kraje jako miejsca szkoleń

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 33. Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w szkoleniach zawodowych w latach 
2007–2011w podziale na przedsiębiorstwa małe i średnie

Miejsce szkolenia

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:

10–49 osób 50–249 osób

bez-
względna*

w relacji do wielko-
ści próby, w % 

bez-
względna*

w relacji do wielkości 
próby, w % 

Polska 92 73,6 42 91,3

inne kraje 7 5,6 17 37,0

Pracownicy uczestni-
czący w szkoleniach 
zawodowych 

94 75,2 41 89,1

Pracownicy nieuczest-
niczący w szkoleniach 
zawodowych

31 24,8 5 10,9

*Respondenci mogli  podać jedną lub dwie odpowiedzi – Polskę i inne kraje jako miejsca szkoleń

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Tablica 34. Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w szkoleniach zawodowych w latach 
2006–2010

Grupa szkolonych
Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:

10–49 osób 50–249 osób ogółem
bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %

Tylko kadry 5 4,0 5 10,9 10 5,8
Tylko pracownicy 25 20,0 5 10,9 30 17,5
Kadry i pracownicy 64 51,2 31 67,3 95 55,6
Pracownicy nieuczest-
niczący w szkoleniach 
zawodowych

31 24,8 5 10,9 35 21,1

Razem 125 100,00 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 35. Liczba przeszkolonych w stosunku do zatrudnienia

Relacja liczby oso-
boszkoleń w stosunku 
do liczby zatrudnienia

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:
10–49 osób 50–249 osób ogółem

bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %
Nikt nie był szkolony 31 24,8 5 10,9 36 21,1
do 10% 5 4,0 8 17,4 13 7,6
11%–25% 15 12,0 6 13,0 21 12,4
26%–50% 23 18,4 8 17,4 31 18,1
51%–75% 12 9,6 6 13,0 18 10,5
76%–99% 5 4,0 5 10,9 10 5,8
100% i więcej 29 23,2 8 17,4 37 21,6
Brak odpowiedzi 5 4,0 5 2,9
Razem 125 100,0 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 36. Ocena jakości szkoleń

Jakość szkoleń
Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:

10–49 osób 50–249 osób ogółem
bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %

Wysoka 48 51,1 26 63,5 74 54,9
Średnia 39 41,4 13 31,7 52 38,5
Niska 3 3,2 3 2,2
Brak odpowiedzi 4 4,3 2 4,8 6 4,4
Razem 94 100,00 41 100,0 135 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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9. Jednostki samorządu terytorialnego a kwalifikacje pracowników msp

Zdecydowana większość respondentów dostrzegała potrzebę aktywnego 
zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w proces kształcenia i pod-
noszenia kwalifikacji kadr dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jedynie 6,3% 
ankietowanych uważało, że JST nie powinny ingerować w proces kształcenia 
lub też nie są skuteczne w tym zakresie. Pojawiały się pojedyncze opinie ne-
gujące potrzebę jakiejkolwiek aktywności samorządu w przedsiębiorstwach. 
Uważali bowiem, że nie jest on merytorycznie przygotowany i kompetentny 
w zakresie kształcenia pracowników dla biznesu i kadr wyższego szczebla. 

Szczegółowe propozycje respondentów dotyczyły przede wszystkim 
edukacji i szkoleń.

Przedsiębiorcy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia zmian 
w szkolnictwie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (41,4%). Liczne pro-
pozycje i sugestie koncentrowały się wokół czterech głównych zagadnień. Po 
pierwsze, samorząd powinien finansowo i organizacyjnie wesprzeć szkolnictwo 
zawodowe i techniczne w regionie. Po drugie, należy zwiększyć udział zajęć 
o charakterze praktycznym, także na poziomie wyższym. Po trzecie, dopasować 
programy edukacyjne do potrzeb przedsiębiorstw. Po czwarte, poprawić jakość 
kształcenia. Liczne, krytyczne wypowiedzi respondentów dotyczyły niskiego 
poziomu wiedzy i braku umiejętności praktycznych absolwentów szkół śred-
nich i wyższych z regionu łódzkiego. ([…] Uczelnie prywatne i państwowe idą 
w ilość studentów, a nie jakość. […] Masowa produkcja magistrów i inżynierów. 
[…] Żeby być dobrze wykształconym często konieczne jest ukończenie dwóch 
kierunków studiów. […] Szukasz osoby do pionu handlowego posiadającej 
wiedzę z zakresu chemii, absolwenci chemii jednak nie znają się na ekonomii, 
sprawach związanych z handlem)

Respondenci uważali również, że wiele niedoskonałości ma system 
szkoleń zawodowych (33%). Największe patologie, ich zdaniem, występują 
w ofercie nieodpłatnej, współfinansowanej z programów UE, np. w ramach 
regionalnego komponentu PO Kapitał Ludzki. Tym niemniej, co trzeci ankie-
towany uważał, że samorząd powinien wspierać system szkoleń nieodpłatnych 
lub częściowo płatnych, zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących. 
Szczególny nacisk powinien zostać położony na poprawę jakości szkoleń, 
nadzór nad firmami szkoleniowymi i weryfikację efektów ich działalności. 
([…] Urzędnicy powinni pracować więcej w terenie. […]  Jeździć i dowiedzieć 
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się, co potrzeba firmom, jak szkolić bezrobotnych. […] Powinni przyjechać 
tak jak wy (ankieterzy) do firmy).

Wśród innych propozycji związanych ze wsparciem systemu kształcenia 
i podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przez samorząd te-
rytorialny w regionie należy wspomnieć o propozycji dofinansowania staży 
i praktyk (14,2%), realizacji badań i monitorowaniu potrzeb edukacyjnych 
przedsiębiorstw (8%) oraz o bezpośrednich dotacjach dla firm na kształ-
cenie pracowników (6,3%). ([…] Więcej staży ukierunkowanych na konkretne 
stanowiska z prawdziwą pracą, a nie do sprzątania czy parzenia kawy).

Należy również dodać, że wielu respondentów formułowało krytyczne 
uwagi pod adresem instytucji edukacyjnych, a zwłaszcza szkół wyższych. 
Wielokrotnie zwracano uwagę na brak współpracy uczelni z przedsiębior-
stwami przy opracowaniu i realizacji wspólnych programów kształcenia, co 
w efekcie prowadzi do niedopasowania podaży i popytu na pracę w regionie.

Także absolwenci i osoby wchodzące na rynek pracy byli krytykowani. 
W opinii pracodawców są niewystarczająco zaangażowane i niechętne do 
podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności. Podkreślano 
także brak elastyczności i umiejętności reagowania na potrzeby rynku pracy. 
Jednocześnie mają duże wymagania płacowe, których przedsiębiorcy w re-
gionie nie są w stanie zaspokoić. 
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RySUNEK. 8. Wsparcie kształcenia w firmach przez JST (N=171)

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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10. potrzeby zaopatrzeniowe

Na terenie ŁOM zaopatrują się niemal wszystkie badane przedsiębiorstwa. 
Obszar ten miał zasadnicze znaczenie dla prawie połowy firm (46%) na-
bywających tu większość surowców, materiałów i podzespołów. Znaczenie 
ŁOM jako źródła dostaw było znacznie większe dla podmiotów małych niż 
średnich. Jedynie co piąta firma o zatrudnieniu 50–249 osób kupowała tu więk-
szość zaopatrzenia. Duże różnice wystąpiły pod względem roli tego obszaru dla 
przedsiębiorstw z różnych branż. Pochodziła stąd większość dostaw dla pra-
wie dwóch trzecich podmiotów prowadzących działalność w budownictwie 
i usługach (bez handlowych). Z kolei dla przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych udział ŁOM w zaopatrzeniu był znacznie mniejszy.

Większość firm zaopatrywała się także poza Łódzkim Obszarem Metro-
politalnym – na terenie pozostałej części województwa łódzkiego i w innych 
województwach. Prawie połowa korzystała z dostaw z importu.

Tablica 37. Miejsce zaopatrzenia przedsiębiorstw w surowce, materiały, podzespoły, w 2009 
roku*

Miejsce zaopatrzenia
Liczba odpowiedzi

bezwzględna* w relacji do wielkości 
próby w % 

ŁOM 160 93,6
Pozostała część województwa łódzkiego 116 67,8
Inne województwa 113 66,1
Inne kraje (import) 77 45,0

* Respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź
Ź r ó d ł o: badanie własne.

Tablica 38. Udział ŁOM w zakupach  surowców, materiałów i podzespołów w 2011 roku

Udział ŁOM
Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu:

10-49 osób 50-249 osób ogółem
bezwzględna w % bezwzględna w % bezwzględna w %

0–10 % 26 20,8 22 47,8 48 28,1
11–50 % 25 20,0 9 19,6 34 19,9
51–100 %  68 54,4 10 21,7 78 45,6
Brak odpowiedzi 6 4,8 5 10,9 11 6,4
Razem 125 100,0 46 100,0 171 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.
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Tablica 39. Udział ŁOM w zakupach  surowców, materiałów i podzespołów przedsiębiorstw 
z różnych branż w 2011 roku

Udział ŁOM 
w zakupach

Udział przedsiębiorstw z poszczególnych branż w %
Przetwórstwo 
przemysłowe Budownictwo Handel Pozostałe 

usługi Razem

0–10 % 44,7 6,2 30,4 15,1 28,1
11–50 % 21,4 31,2 17,4 17,0 19,9
51–100 %  26,8 62,5 39,1 66,0 45,6
Brak odpowiedzi 7,1 13,0 1,9 6,4
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ź r ó d ł o: badanie własne.

11. propozycje zmian w prawie gospodarczym i ustawach pokrewnych

Jak wynika z innych badań, jednym z ważniejszych czynników sprzyja-
jących lub ograniczających rozwój przedsiębiorstw jest ustawodawstwo. Na 
różne utrudnienia prawne zwracali wielokrotnie uwagę zarówno przedsiębiorcy 
krajowi, jak i inwestorzy zagraniczni12. 

Dlatego podjęto próbę pogłębionej oceny barier związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej w świetle wybranych ustaw. Szczególną 
uwagę poświęcono przepisom podatkowym, zamówieniom publicznym, prawu 
budowlanemu oraz prawu pracy. 

Najwięcej zastrzeżeń przedsiębiorcy formułowani wobec ustawy o po-
datku od towarów i usług13. Największa grupa respondentów postulowała 
obniżenie stawek podatku VAT lub też jego likwidację – 34,7%. Ponadto żądano 
większej stabilności i przejrzystości przepisów (21%) oraz wprowadzenia tzw. 
metody kasowej przy odprowadzaniu podatku od towarów i usług (10,8%). 
Niektórzy przedsiębiorcy opowiadali się za ograniczeniem liczby stawek 

12 Por. T. Dorożyński, A. Dorożyńska, W. Urbaniak, Ocena działalności inwestorów zagra-
nicznych w województwie łódzkim, [w:] red. J. Świerkocki, Rola bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa 
łódzkiego, ŁTN, Łódź 2011 oraz T. Dorożyński, W. Urbaniak, Rola funduszy strukturalnych 
UE w rozwoju przedsiębiorstw w regionie łódzkim [w:] red. J. Świerkocki, Rola funduszy 
strukturalnych UE w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

13 Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2011 Nr 177 poz. 1054.
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podatkowych (3,4%), za wprowadzeniem nowych odpisów od podatku VAT 
(2,3%), za możliwością rozliczenia kwartalnego (1,7%) oraz za skróceniem 
okresu zwrotu podatku od towarów i usług. Pojawiły się również bardzo emo-
cjonalne wypowiedzi respondentów, sugerujące konieczność napisania nowej 
ustawy, która zastąpi obecną, wielokrotnie nowelizowaną i nieprzejrzystą  
([…] Napisać z sensem od nowa)

Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych14 i o podatku do-
chodowym od osób prawnych15 nie budziły tak dużych emocji. Odpowiednio, 
63% i 73% ankietowanych nie widziało potrzeby żadnych zmian w podatkach 
bezpośrednich. Niektórzy zaproponowali jednak pewne zmiany i uproszcze-
nia w systemie podatkowym. Najczęściej sugerowano zmniejszenie stawek 
podatkowych i uproszczenie przepisów. Podczas wywiadów bezpośrednich 
pojawiały się również pojedyncze, bardzo odważne pomysły gruntownych 
zmian w podatkach. Nie wszystkie z nich znajdują uzasadnienie ekonomicz-
ne, aczkolwiek warto przytoczyć niektóre. Zdaniem  respondentów należy 
m.in. wprowadzić w Polsce podatek obrotowy i podatek od kapitału, zwolnić 
podmioty opieki zdrowotnej z wszelkich obowiązków podatkowych, wprowa-
dzić podatek liniowy, zwiększyć obciążenia dla osób zarabiających powyżej  
500 tys. PLN rocznie, zlikwidować wszystkie ulgi, wprowadzić półtoraroczną 
karencję w płaceniu podatków po rozpoczęciu własnej działalności gospo-
darczej. 

Wiele uwag dotyczyło systemu zamówień publicznych. W Polsce podsta-
wą prawną jest Ustawa Prawo zamówień publicznych16. Określa ona zasady 
i tryby udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę 
udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregu-
lowanych w ustawie17. 

Większość uwag krytycznych wobec systemu zamówień publicznych 
jest niezasadna i wynika z nieznajomości przepisów krajowych i unijnych. 
Respondenci formułowali bowiem postulaty zmierzające do ograniczenia 
konkurencji (np. niedopuszczenie do zamówień podmiotów zagranicznych), 
lub wprowadzenie zmian, które już obowiązują (np. możliwość zastosowania 

14 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 z późn. zm.
15 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 Nr 74 poz. 397 z późn. zm.
16 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst ujednolicony przez 

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1058 z uwzględnieniem późniejszych zmian. 

17 Art. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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innych kryteriów wyboru wykonawcy niż tylko cena). Generalnie jednak 
większość respondentów nie miała żadnych uwag do ustawy Prawo zamówień 
publicznych (68,2%), a pozostali, sugerujący uproszczenie przepisów, nie 
byli w stanie sprecyzować swoich oczekiwań (22,2%). Pojawiały się również 
zarzuty przedsiębiorców do podmiotów publicznych, pełniących rolę zamawia-
jącego w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego. Zazwyczaj 
sprowadzały się do kwestionowania decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty 
oraz dyskryminowanie pośrednie lub bezpośrednie niektórych wykonawców 
i towarów. Niestety, wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
wskazują, że nie są to pojedyncze przypadki18. ([…] Martwi mnie kumoterstwo, 
z jakim mamy tam do czynienia)

Zastrzeżenia respondentów budzi także Prawo budowlane19. Propozycje 
w tej dziedzinie sprowadzały się do uproszczenia procedur (17%), ujednolicenia 
interpretacji (9,7%) oraz do skrócenia terminów wydawania decyzji (9,1%). 
Pojawiały się również pojedyncze uwagi dotyczące uproszczenia zasad przy 
oddawaniu obiektów do użytkowania, ograniczenia nadzoru budowlanego, 
dokładniejszej weryfikacji projektów, rzadszych zmian w prawie, ograniczenia 
dostępu do zawodu oraz klarownego podziału kompetencji między przedstawi-
cieli administracji rządowej i samorządowej. Jednocześnie, co warto podkreślić, 
blisko 70% przedsiębiorców nie ma zastrzeżeń do ustawy Prawo budowlane.

Znacznie mniej respondentów było usatysfakcjonowanych ustawą Kodeks 
pracy i regulacjami pokrewnymi dotyczącymi kosztów pracy oraz ubezpieczeń 
społecznych (41,5%)20. Co naturalne, biorąc pod uwagę grupę ankietowanych 
(pracodawcy), uwagi krytyczne koncentrowały się na ograniczeniu kosztów 
pracy oraz praw pracowniczych. Przedsiębiorcy oczekiwali m.in. mniejszej 
ochrony praw pracownika w zakresie rozwiązania stosunku pracy, zaostrzenia 
odpowiedzialności materialnej i cywilnej za szkody w miejscu pracy (21%), 
ograniczenia kosztów pracy poprzez zmniejszenie narzutów pozapłacowych 
i likwidację lub obniżenie płacy minimalnej (19,9%), większej stabilności 
i przejrzystości prawa (15,3%) oraz upowszechnienia elastycznych form 
zatrudnienia (10,8%).

Pojawiały się również bardziej radykalne i kontrowersyjne opinie. Pro-
ponowano np. skrócenie czasu pracy, łagodniejsze kary nakładane przez PIP, 

18 Por. sprawozdania z kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.
19 Ustawa Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.
20 Kodeks pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn zm.
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zniesienie umów na czas nieokreślony, wprowadzenie zaostrzonych norm dla 
pracowników 55+, likwidację umów cywilno-prawnych, zniesienie norm czasu 
pracy dla kierowców, skrócenie urlopu wypoczynkowego. Niektóre z nich są 
sprzeczne (większa elastyczność a likwidacja umów cywilno-prawnych), inne 
nie do przyjęcia z punktu widzenia bezpieczeństwa (kierowcy). Powyższe 
wnioski z całą pewnością byłyby niezwykle interesujące dla przedstawicieli 
związków zawodowych. 

Oprócz ustaw kluczowych ustaw dla przedsiębiorców, podczas wywiadów 
bezpośrednich sugerowano zmiany w innych dziedzinach prawa gospodar-
czego, m.in.:

 – większe preferencje przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 – liberalizację w dostępie do niektórych zawodów,
 – zniesienie licencji i zezwoleń w obrocie gospodarczym,
 – liberalizację prawa celnego i ograniczenie procedur dla importerów,
 – uporządkowanie zaległości w zakresie miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego,
 – wdrożenie ogólnopolskiego rejestru „nieuczciwych” przedsiębiorców,
 – liberalizację rynku reklamy leków,
 –  uproszczenie ustawy o rachunkowości. 

Podsumowując, choć opinie przedsiębiorców na temat ustaw gospodar-
czych są krytyczne, to jednak w większości nie potrafili sformułować kon-
kretnych propozycji zmian.

12. preferencje przedsiębiorców w zakresie  
funkcjonowania administracji lokalnej

Przedsiębiorcy ocenili funkcjonowanie lokalnej administracji samorządo-
wej. Zdecydowana większość opinii była krytyczna lub negatywna. Jedynie 
co piąty rozmówca nie widział potrzeby żadnych zmian w funkcjonowaniu 
administracji lokalnej (gmina / powiat). 

Blisko 70% rozmówców postulowało zmiany w pracy urzędników. Ocze-
kiwano przede wszystkim:

 – większej przychylności i życzliwości,
 – skrócenia czasu niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej,
 – zwiększenia zakresu spraw obsługiwanych drogą elektroniczną,
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 – odrębnych działów dla przedsiębiorców,
 – urzeczywistnienia programu „jedno okienko”,
 – wydłużenia czasu pracy urzędów,
 – lepszej współpracy i koordynacji między poszczególnymi jednostkami 

administracji lokalnej.
Niemal co czwarty przedsiębiorca uważał, że należy uprościć procedury 

wydawania decyzji oraz położyć większy nacisk na kwalifikacje pracowników 
administracji publicznej. Zdaniem respondentów w samorządzie zatrudniane 
są osoby bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności. ([…] Czasami ma się wra-
żenie, że stanowisko obejmuje osoba w ogóle nie orientująca się w zakresie 
swoich obowiązków. […] Więc może należałoby co jakiś czas sprawdzać wiedzę 
urzędników, czy nadają się na swoje stanowiska. […] Zmienić zasady naboru 
pracowników administracji państwowej (gminnej, powiatowej). […] Obecnie 
pracownicy dobierani są na podstawie przynależności do partii politycznej, 
która jest przy władzy).

Przedsiębiorcy oczekują również preferencji i ulg dla podmiotów lokalnych 
oraz wsparcia w pozyskiwaniu dotacji publicznych. Ich zdaniem samorząd 
powinien w wymierny sposób pomagać lokalnym firmom, które płacą podatki 
i tworzą miejsca pracy. 

Podsumowując, krytyczne opinie formułowane w stosunku do władzy lo-
kalnej sprowadzały się do negatywnej oceny jakości obsługi przedsiębiorców 
i zbyt powolnego procedowania. Co warte podkreślenia, w licznych i bardzo 
emocjonalnych wypowiedziach na temat funkcjonowania administracji nie 
znalazła się żadna opinia pozytywna. 

13. podsumowanie

Badanie objęło małe i średnie przedsiębiorstwa w Łódzkim Obszarze Me-
tropolitalnym. Były to przedsiębiorstwa zróżnicowane pod względem wielko-
ści, formy prawnej, rodzaju prowadzonej działalności i struktury geograficznej 
sprzedaży. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (90%) w całości należała 
do kapitału polskiego.

Większość badanych przedsiębiorstw znajdowała się w relatywnie dobrej 
kondycji finansowej, co przekładało się na utrzymanie lub zwiększenie poziomu 
zatrudnienia w analizowanych okresie. Eksport jako kierunek zbytu posiadał 
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znaczenie dla więcej niż jednej trzeciej przedsiębiorstw Większość nie sprze-
daje swych produktów za granicą. W okresie 2008–2011 nie zaobserwowano 
wyraźniejszej tendencji zmian udziału eksportu w sprzedaży. Przedsiębiorstwa 
eksportują niemal do wszystkich krajów europejskich, rzadko natomiast do 
państw spoza naszego kontynentu. 

Wśród głównych czynników budujących przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorcy wskazali wysoką jakość produktów, usług i obsługi klienta, 
ukierunkowanie zbytu na ściśle określoną grupę odbiorców, markę i renomę 
oraz specjalizację. 

Oceniając elementy sprzyjające prowadzeniu i rozwijaniu działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy najwyżej ocenili współpracę z dostawcami i ko-
operantami oraz możliwości zbytu. Jednocześnie negatywnie ocenili wysokość 
kosztów produkcji i wybranych ich składowych. Warto podkreślić, że występuje 
wyraźna przewaga opinii negatywnych nad pozytywnymi w ocenie czynników 
związanych z zatrudnieniem. Co ciekawe, przy stosunkowo wysokiej stopie 
bezrobocia, ponad połowa respondentów wskazywała na trudności w znale-
zieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Wbrew obiegowym opiniom, dla większości podmiotów stan infrastruktury 
transportowej oraz społecznej (np. zdrowotnej, edukacyjnej) w regionie nie 
ma większego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Pomimo pesymistycznych prognoz koniunktury gospodarczej w Polsce i na 
świecie znaczna część firm oczekuje poprawy sytuacji rynkowej. Perspektywy 
sprzedaży w Polsce oceniane są znacznie lepiej niż w obrębie ŁOM. Przed-
siębiorstwa eksportujące przewidują stosunkowo nie najgorsze możliwości 
zbytu na rynkach zagranicznych.

W okresie 2008–2012 prawie połowa podmiotów gospodarczych korzy-
stała z pomocy instytucji otoczenia biznesu. W większości przypadków zakres 
wsparcia był bardzo ograniczony i nie wywierał istotniejszego wpływu na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Ponad połowa badanych firm skorzystała w ostatnich 5 latach z co naj-
mniej 1 formy wsparcia w ramach programów pomocy publicznej lub z innych 
pokrewnych instrumentów skierowanych do przedsiębiorców. Co więcej, 
większość podmiotów skorzystała z co najmniej dwóch programów. Dotacje 
cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z ŁOM i w większości 
przyniosły im oczekiwane efekty.
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Przedsiębiorcy z Łodzi i regionu generalnie krytycznie ocenili jakość sta-
nowionego prawa oraz funkcjonowanie administracji publicznej, aczkolwiek 
uważali, że nie są to czynniki przesadzające o powodzeniu lub upadku przed-
siębiorstwa. Propozycje, które formułowali przynajmniej w części powinny 
zainteresować przedstawicieli samorządu lokalnego oraz władz centralnych.  
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evaluation of smes activities in the lodz metropolitan area  
in the light of a direct study

( s u m m a r y )

This paper was drafted on the basis of results of a direct study. Its aim was to assess the 
activity of SMEs in the Lodz Metropolitan Area. The study, among others, focused on: eco-
nomic climate in the enterprise sector, factors encouraging and discouraging from operations 
in the region, human resources management and employment, cooperation with the business 
environment institutions, state aid programs, internationalization and perspectives on develop-
ment. Direct study was conducted from March to August 2012 among 171 entrepreneurs who 
are running businesses in the Lodz Metropolitan Area.
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