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Rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw na obszarach wiejskich stanowi wa ny element ka dej 

gospodarki, dlatego w opracowaniu skupiono si  na tych podmiotach. W artykule scharakteryzowano 

odmienne uwarunkowania rozwoju przedsi biorczo ci na terenach wiejskich, szczególnie tych oddalonych 

od du ych aglomeracji miejskich. Opisano czynniki rozwoju przedsi biorczo ci. Na podstawie wyników 

bada  przeprowadzonych w ma ych przedsi biorstwach z terenu województwa wielkopolskiego przedsta-

wiono determinanty rozwoju ma ych przedsi biorstw, okre lono tak e si  konkurencyjn  przedsi biorstw.
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Development of small and medium enterprises in rural areas is an important factor of economic growth, 

which provides a rationale to place these entities at the heart of this paper. In this paper, varied conditions 

of rural entrepreneurship were described, with a focus on rural areas located far from agglomerations. 

The determinants of development of entrepreneurship were analysed. The factors affecting development 

of small enterprises were presented based on empirical data collected from small companies from 

Wielkopolskie Voivodeship.
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Przedsi biorczo  w procesie rozwoju obszarów wiejskich

1. Wprowadzenie

Specyfika obszarów wiejskich, ich naturalny charakter determinuje rozwój 
ma ych i rednich przedsi biorstw poza rolnictwem. Prowadzenie nierolniczej 
dzia alno ci gospodarczej na obszarach wiejskich napotyka ró nego rodzaju 
ograniczenia, cz sto o charakterze naturalnym, które utrudniaj  prowadzenie 
i rozwój funkcji pozarolniczych, w tym przedsi biorczo ci. Obszary wiej-
skie na ogó  charakteryzuj  si  mniejsz  g sto ci  zaludnienia, co utrudnia 
dotarcie do docelowej grupy odbiorców. Z bada  wynika, e w Polsce na 
obszarach wiejskich wyst puje niski poziom aktywno ci zawodowej oraz 
utrudniony przep yw wzorców przedsi biorczo ci (Fedyszak-Radziejowska, 
2011; Czudec, 2009). Problemem jest te  niskie nasycenie infrastruktur  
rynkow  i transportow , co wp ywa na wy szy poziom kosztów transakcyjnych 
przedsi biorców na obszarach wiejskich. Rozwi zaniem tych problemów 
mo e by  skrócenie kana ów dystrybucji oraz rozbudowa infrastruktury na 
wsi, co wymaga wsparcia ze strony samorz dów oraz introdukcji programów 
gospodarczych o znaczeniu sektorowym. 

Rozwojowi przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich towarzyszy zjawisko 
dezagraryzacji (Frenkel, 2013; Zaremba, 2008; Wojewodzic, 2014). Proces 
ten nie jest zjawiskiem nowym. Wed ug Halamskiej (2011) obserwuje si  
go w Europie od pocz tku XX wieku, kiedy to spo ecze stwa zacz y traci  
charakter rolniczy. Istnieje wi c potrzeba kszta towania polityki wielofunk-
cyjnego rozwoju obszarów wiejskich w celu kreowania nowych miejsc pracy 
dla osób odchodz cych z rolnictwa, ale ci gle mieszka ców wsi. Zapewni 
to zrównowa ony rozwój tego typu obszarów w naszym kraju, obroni przed 
ich wyludnieniem.

Uwzgl dniaj c specyfik  rozwoju przedsi biorczo ci na terenach wiej-
skich, g ównym celem bada  by o okre lenie determinant rozwoju mikro-
przedsi biorstw i ich si y konkurencyjnej. Badania przeprowadzono w ród 
przedsi biorców w Gminie ob enica, po o onej w województwie wielko-
polskim. Odmienne warunki rozwoju przedsi biorczo ci na obszarach wiej-
skich, szczególnie tych oddalonych od du ych miast (tak jak w przypadku 
Gminy ob enica), powoduj , e proces ten napotyka wiele barier, które 
odbiegaj  swoim charakterem od wyst puj cych na obszarach miejskich. 
Ich poznanie i zniwelowanie przyczynia si  do rozwoju takich gmin jak 
okre lona w badaniach.

2. Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich

Rozwój wielofunkcyjny obszarów wiejskich stanowi wa n  alternatyw  
dla tradycyjnych dzia alno ci zwi zanych z produkcj  rolnicz  i wp ywa na 
dywersyfikacj  wiejskiej gospodarki. W tym zakresie tworzenie nowych 
miejsc pracy poza rolnictwem, a wi c rozwój przedsi biorczo ci stanowi 
najwi kszy wk ad w procesie ich zró nicowania. Na rozwój przedsi biorczo ci 
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wp ywaj  tak e postawy przedsi biorców, ich sk onno  do podejmowania 
ryzyka i determinacja w realizacji wst pnej koncepcji planowanego biznesu 
(Glinka i Gudkova, 2008; Wyrzykowska, 2012). Rozwój wielofunkcyjny pro-
wadzi tak e do o ywienia gospodarczego obszarów wiejskich, na co wskazuj  
w swoich badaniach K odzi ski (2014), uczka-Baku a (2007) czy Woods 
(2013). Przedsi biorczo  i mo liwo  zatrudnienia poza produkcj  rolnicz  
na obszarach wiejskich istotnie wp ywa na popraw  rozdrobnionej struktury 
agrarnej, co wynika z opracowa  Frenkla (2013) oraz Nurzy skiej (2011). 
Wed ug K odzi skiego (2014) jest on w interesie ludno ci nierolniczej 
poszukuj cej pracy, jak i cz onków rodzin rolniczych niemog cych osi -
gn  z pracy w rolnictwie wystarczaj cego dochodu i pe nego zatrudnienia. 
Wiele ostatnich bada  pokazuje, e wa nym zadaniem wielofunkcyjnego 
rozwoju jest te  utrzymanie potencja u ludzkiego na wsi i zahamowanie 
tendencji wyludniania si  obszarów wiejskich (Wilkin, 2005). W literatu-
rze wyst puje wiele teorii identyfikuj cych czynniki wp ywaj ce na poziom 
rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich. J. Wi niewska sugeruje, e 
jest on zwi zany przede wszystkim z przedsi biorczo ci  w obszarze rol-
nictwa i polega mi dzy innymi na modernizacji przetwórstwa spo ywczego 
i jego bazy surowcowej (Wi niewska, 2014). Inni naukowcy podkre laj  
z kolei, e rozwój wielofunkcyjny powinien przebiega  poprzez znaczne 
wzmocnienie roli gospodarczej ma ych miasteczek i wi kszych osiedli, które 
powinny sta  si  centrami oddzia uj cymi na otaczaj ce je tereny wiejskie 
(Heffner, 2009).

Z bada  Wi niewskiej wynika, e rozwój przedsi biorczo ci na obsza-
rach wiejskich jest zwi zany z rozwojem rolnictwa, coraz bardziej wyspe-
cjalizowanego. Wysokotowarowa produkcja rolnicza wp ywa na okre lony 
podzia  pracy w rolnictwie, tworzy popyt na nierolnicze produkty oraz wyzna-
cza poziom kulturowy w obszarze biznesu i ycia spo eczno ci wiejskich 
(Wi niewska, 2014). Jest naturalnym etapem rozwoju gospodarczego rolnic-
twa i oznacza odej cie od tendencji o charakterze autarkicznym. Skutkiem 
takiego rozwoju jest wysoki poziom specjalizacji przedsi biorstw rolnych 
o du ej towarowo ci, zdolnych do konkurowania nie tylko poprzez niski 
poziom cen na rynkach krajowych i zagranicznych. 

W ostatnich latach, po wst pieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, 
zwi kszy  si  odsetek przedsi biorstw rolnych o charakterze towarowym. 
Z bada  autora wynika, e wi kszo  tych przedsi biorstw w Wielkopolsce 
korzysta z ró nych form outsourcingu (Jarka, 2013). Przy czym wykorzy-
stanie outsourcingu w przedsi biorstwach wyspecjalizowanych w okre lo-
nym kierunku produkcji by o wy sze ni  w jednostkach wielokierunkowych. 
W zwi zku z tym mo na przyj , e wysokotowarowej produkcji rolniczej 
towarzyszy wzrost przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich. Powstaj  przed-
si biorstwa wiadcz ce mi dzy innymi us ugi outsourcingowe w zakresie 
rachunkowo ci, nowoczesnych technologii, komunikacji z klientami, logi-
styczne.



Problemy Zarz dzania vol. 13, nr 4 (56), 2015 241

Przedsi biorczo  w procesie rozwoju obszarów wiejskich

Szczególn  form  prowadzenia dzia alno ci us ugowej na obszarach 
wiejskich stanowi  wyspecjalizowane przedsi biorstwa wiadcz ce us ugi 
produkcyjne w produkcji ro linnej i zwierz cej za pomoc  sprz tu o wyso-
kiej wydajno ci jednostkowej. Taki rozwój przedsi biorczo ci jest powi zany 
z rozwojem technologicznym w rolnictwie, dost pno ci  wysokowydajnych 
maszyn i urz dze . Efektywna eksploatacja nowoczesnych rozwi za  tech-
nologicznych, wykorzystanie efektu skali dzia alno ci sprawia, e rodki te 
mog  by  racjonalnie u yte jedynie w jednostkach prowadz cych dzia alno  
na du  skal . Z ekonomicznego punktu widzenia ich wykorzystanie nawet 
w cz ci wysokotowarowych przedsi biorstw rolnych by oby niezasadne. Przy-
k adem mo e tu by  specjalistyczny zbiór ro lin okopowych za pomoc  
kombajnu o du ej wydajno ci czy wiadczenie us ugi suszenia ziarna za 
pomoc  wydajnych suszarni mobilnych.

3.  Warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 
z perspektywy Banku wiatowego

Interesuj ce podej cie do oceny warunków zak adania dzia alno ci gospo-
darczej mo na znale  w corocznie przygotowywanym Raporcie Banku 

wiatowego „Doing Business”. Raport przygotowywany jest na podstawie 
dziesi ciu nast puj cych wska ników (The World Bank, 2015):
– zak adanie firmy – zakres procedur, czas realizacji procesu,
– uzyskiwanie pozwole  na budow  – czas realizacji i koszty,
– dost p do energii elektrycznej– czas i koszt,
– rejestrowanie w asno ci – procedury, czas i koszt,
– dost p do kredytu – wymagania instytucjonalne, 
– ochrona inwestorów mniejszo ciowych – zakres,
– p acenie podatków – podej cie holistyczne do sytemu podatkowego M P,
– handel zagraniczny – uwarunkowania dla eksporterów i importerów,
– dochodzenie nale no ci z umów – procedury, czas i koszt,
– prawo upad o ciowe i naprawcze.

Metodologia raportu Banku wiatowego zak ada u rednienie wska ni-
ków, a nast pnie budow  kompleksowego wska nika atwo ci prowadze-
nia dzia alno ci gospodarczej, wed ug którego Polska w 2014 r. zaj a 32. 
miejsce na 183 kraje. W zestawieniu Polska znalaz a si  w ród 21 pa stw, 
które dokona y post pów w minimum trzech analizowanych obszarach. Do 
najwa niejszych zmian w Polsce w ostatnim czasie zaliczono:
– obni k  kosztów pod czania do sieci elektroenergetycznej, 
– uznawalno  elektronicznych wypisów z ksi g wieczystych,
– zwi kszenie przepustowo ci portu w Gda sku. 

Przedstawione dane sugeruj , e sytuacja w Polsce w zakresie urucho-
mienia i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej uleg a poprawie, jednak nie 
we wszystkich ocenianych obszarach (rysunek 1).
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Rys. 1. Polska w 2014 i 2015 r. w rankingu „Doing Business” Banku wiatowego 
i w rankingach cz stkowych w poszczególnych kategoriach. ród o. opracowanie na 
podstawie M. Masior (2014). Komentarz do wyników rankingu Doing Business 2015 dla 
Polski. Analiza FOR. Warszawa: FOR s. 5–6.

Pozycja Polski w 2015 r. uleg a pogorszeniu, Polska znalaz a si  na 
32. miejscu, spadaj c z 30. w 2014 r. Jednocze nie miara blisko ci wskazuje 
na minimaln  popraw  – z 73,36% do 73,56%. Wska nik ten okre la atwo  
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w odniesieniu do hipotetycznego kraju, 
który osi ga by najwy sze wyniki we wszystkich badanych obszarach. Pe ny 
obraz sytuacji mo na uzyska  dopiero na poziomie rankingów i wska ników 
poszczególnych obszarów regulacji. Najni sz  ocen  wystawiono regulacji pro-
cesu zwi zanego z uzyskaniem pozwolenia na budow  (137. miejsce) w 2015 r., 
a najwy sz  w zakresie dost pno ci do kredytu (pozycja 17.). wiadczy to 
o dobrej dost pno ci M P do ró nych produktów bankowych. Jednak na 
podstawie bada  autora mo na stwierdzi , e gorsze warunki pod tym wzgl -
dem maj  przedsi biorstwa prowadz ce dzia alno  na obszarach wiejskich.

4. Metody badawcze i charakterystyka badanej zbiorowo ci

Materia  badawczy uzyskano w 2014 r. za pomoc  ankiet skierowanych 
do mikroprzedsi biorców prowadz cych dzia alno  gospodarcz  na terenie 
Gminy ob enica, w pó nocno-wschodniej Wielkopolsce. Zgodnie z Ustaw  
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. 
Nr 173, poz. 1807, art. 104) za mikroprzedsi biorc  uwa a si  przedsi biorc , 
który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudnia  
redniorocznie mniej ni  10 pracowników oraz osi gn  roczny obrót netto ze 

sprzeda y towarów, wyrobów i us ug nieprzekraczaj cy równowarto ci w z o-
tych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz dzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczy y równowarto ci w z otych 2 milionów euro. 
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W systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospo-
darczej na terenie gminy zarejestrowano 496 dzia alno ci gospodarczych, 
z których aktywnie prowadzi dzia alno  328, co stanowi 66%. W polu 
obserwacji znalaz y si  przedsi biorstwa prowadz ce dzia alno  na obsza-
rach wiejskich, które cznie w ród aktywnie dzia aj cych stanowi y 43%, 
tj. 141 przedsi biorstw. Jednostki te s  zaliczane do grupy mikroprzedsi -
biorstw. Badania przeprowadzono w ród losowo dobranych podmiotów, 
przy czym uwzgl dniono ich udzia  w strukturze rodzajowej przedsi biorstw 
gminy ob enica. W tabeli 1 przedstawiono liczb  przedsi biorstw wed ug 
zakresu prowadzonej dzia alno ci oraz wielko  próby badawczej. W doce-
lowej próbie badawczej znalaz y si  32 przedsi biorstwa, co stanowi oko o 
22% jednostek prowadz cych dzia alno  na obszarach wiejskich.

Rodzaj prowadzonej 
dzia alno ci gospodarczej

Liczba przedsi biorstw
Liczba przedsi biorstw 

w próbie badawczej

Produkcja   8  2

Us ugi (szeroki zakres)  51 10

Handel  38  8

Budownictwo  24  5

Rolnictwo  11  5

Turystyka   5  1

Le nictwo   4  1

Razem 141 32

Tab. 1. Liczba przedsi biorstw na obszarach wiejskich gminy ob enica wed ug rodzaju 
dzia alno ci w 2014 r. ród o: opracowanie w asne.

Przedsi biorstwa zajmuj ce si  produkcj  stanowi y w próbie badawczej 
oko o 6% i zajmowa y si  mi dzy innymi produkcj  opakowa  drewnianych, 
wyrobów tartacznych oraz z korka i s omy (du a poda  surowców na rynku 
lokalnym), produkcj  ró nych rodzajów mebli, produkcj  wyrobów mi snych, 
produkcj  wyrobów tytoniowych, produkcj  surówki i elazostopów. Pozo-
sta e podmioty gospodarcze mia y charakter us ugowy, w ród nich najwi cej 
by o firm handlowych i budowlanych (tabela 1). Na uwag  zas uguje dzia-
alno  przedsi biorstw us ugowych w obszarze rolnictwa i le nictwa, które 

w badanej populacji stanowi y ponad 10%. Przedsi biorstwa te rozpocz y 
w wi kszo ci swoj  dzia alno  w ostatniej dekadzie, a wi c po wst pie-
niu naszego kraju do struktur unijnych. Mo na przyj , e w du ej cz ci 
s  to firmy, które wykorzysta y nadarzaj ce si  okazje rynkowe. Dzia aj  
w obszarze specjalistycznych us ug wsparcia produkcji ro linnej i zwierz cej 
(s  to us ugi mechanizacyjne za pomoc  wysokowydajnego sprz tu), napraw 
i konserwacji maszyn i urz dze  (m.in. konserwacja urz dze  ch odniczych). 
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Ankiet  wys ano cznie do 32 przedsi biorstw, a odpowiedzi uzyskano od 
28, w tym od wszystkich prowadz cych dzia alno  us ugow  dla rolnictwa.

Wi kszo  badanych przedsi biorstw prowadzi dzia alno  w sektorach 
rozproszonych, nie maj  wysokiego udzia u rynkowego. Przedsi biorcy ci 
deklarowali, e zasi g ich dzia alno ci jest przede wszystkim lokalny. Z jednej 
strony s  to podmioty, które pokona y relatywnie niskie bariery wej cia do 
sektora, ale z drugiej strony nie s  w stanie efektywnie wykorzysta  efektu 
ekonomii skali lub krzywej do wiadczenia. 

Podczas przetwarzania danych empirycznych pos u ono si  metod  ana-
lizy opisowej, porównawczej i graficznej.

W tabeli 2 przedstawiono charakterystyk  próby badanych przedsi -
biorstw maj cych swoj  siedzib  i prowadz cych dzia alno  na obszarach 
wiejskich gminy ob enica.

Wyszczególnienie Liczba przedsi biorstw Udzia  procentowy

Liczba zatrudnionych

1–9 28 100,00

ponad 9 – –

P e

kobieta  9  32,14

m czyzna 19  67,86

Wykszta cenie

podstawowe  6  21,43

zawodowe 14  50,00

rednie  8  28,57

wy sze – –

W a ciciel lub wspó ma onek prowa-
dzi gospodarstwo rolne 18  64,00

Tab. 2. Charakterystyka próby badawczej przedsi biorców z gminy ob enica. ród o: 
opracowanie w asne.

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, e badane jednostki 
zaliczane s  do mikroprzedsi biorstw, w których zatrudnienie wynosi do 
9 pracowników. Wielko  struktur organizacyjnych jest zgodna z zakresem 
geograficznym prowadzenia dzia alno ci, który ma charakter lokalny, co 
w praktyce oznacza operowanie na rynku gminnym. Przedsi biorstwa te s  
w wi kszo ci prowadzone przez m czyzn (prawie 70%), a udzia  kobiet 
wynosi oko o 30%. Spora grupa przedsi biorców ma wykszta cenie rednie 
– w zbiorowo ci stanowi ona 50%, przy czym relatywnie lepiej wykszta cone 
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s  kobiety prowadz ce swoje mikroprzedsi biorstwa. Co pi te przedsi bior-
stwo jest prowadzone przez osoby z wykszta ceniem zawodowym, natomiast 
w grupie badanych jednostek nie ma przedsi biorców z wykszta ceniem 
wy szym. 

5. Wyniki bada

W 2010 r. Polska by a krajem o najwi kszej liczbie nowo powsta ych 
przedsi biorstw. W ca ej dekadzie 2003–2012 liczba przedsi biorstw nowo 
powsta ych by a wy sza ni  zlikwidowanych (PARP, 2014), co wiadczy 
o dobrych warunkach do podejmowania decyzji o prowadzeniu firm. Przed-
si biorstwa, które uczestniczy y w badaniach, powsta y w tym korzystnym 
dla polskiej przedsi biorczo ci okresie. Badane przedsi biorstwa prowadz  
dzia alno  w Wielkopolsce, w regionie, który od lat utrzymuje si  z czo-
ówce krajowej województw pod wzgl dem syntetycznego wska nika rozwoju 

przedsi biorczo ci. Wska nik ten zbudowano na podstawie 26 zmiennych 
dotycz cych liczebno ci przedsi biorstw, liczby osób pracuj cych, wielko-
ci przychodów, kosztów i nak adów inwestycyjnych (PARP, 2014). Poziom 

wska nika przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Poziom syntetycznego wska nika rozwoju przedsi biorczo ci w Polsce wed ug 
województw. ród o: opracowano na podstawie PARP. (2014). Raport o stanie sektora 
ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce w latach 2012–2013. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
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Ze wzgl du na podj ty problem badawczy w badaniach uczestniczy y 
firmy, które funkcjonuj  na obszarach wiejskich. Ponad 65% z nich dzia-
alno  rozpocz a po wst pieniu Polski do UE. S  to przedsi biorstwa, 

które poradzi y sobie z syndromem JWP – jednego wspania ego pomys u, 
który rozstrzyga przydatno  planowanego biznesu w pierwszym okresie 
jego funkcjonowania. Z drugiej strony jednostki te dysponuj  na tyle d ugim 
sta em rynkowym, aby mo na by o potwierdzi  ich przydatno  i ywotno  
na rynku, na którym operuj . Wszystkie badane podmioty to mikroprzed-
si biorstwa, tzn. zatrudniaj ce mniej ni  10 pracowników b d  w ogóle nie 
zatrudniaj ce pracowników najemnych.

W tabeli 3 pokazano si  konkurencyjn  przedsi biorstw, rozumian  
jako zdolno  do zwi kszania przychodów operacyjnych i zysków, wzrostu 
udzia u rynkowego oraz dynamiki inwestycji. Poziom inwestycji pozwala 
okre li  tempo rozwoju przedsi biorstw, a wi c tak e zdolno  do zwi k-
szania warto ci rynkowej.

Wyszczególnienie
Znaczny 
wzrost

Ma y 
wzrost

Znaczny 
spadek

Ma y 
spadek

Bez zmian

Wielko  sprzeda y  4 13 3 7 1

Wynik finansowy  4 11 4 8 1

Wielko  inwestycji 15  3 5 4 1

Udzia  w rynku  8 10 3 5 2

Tab. 3. Si a konkurencyjna przedsi biorców w gminie ob enica. ród o: opracowanie 
w asne.

Oceniaj c kierunek zmian si y konkurencyjnej badanych przedsi biorstw 
na podstawie danych z tabeli 3, mo na stwierdzi  e oko o 40% z nich dekla-
rowa o wzrost sprzeda y. Nale y zauwa y , e tylko 36 % przedsi biorstw 
(15 na 28) osi gn o wy szy poziom zysku, co w zestawieniu z poprzednim 
wska nikiem wiadczy o ni szej efektywno ci kosztowej prowadzonej dzia-
alno ci. Potwierdza si  wi c teza o niezbyt korzystnych uwarunkowaniach 

kosztowych prowadzenia biznesu na obszarach wiejskich. Pozytywnie nale y 
oceni  deklaracje przedsi biorców w zakresie wykorzystania ró nych form 
outsourcingu, który poprawia racjonalno  prowadzonej dzia alno ci. Wszyst-
kie badane jednostki wykorzystywa y co najmniej jeden rodzaj dzia alno ci 
outsourcingowej. 

Badani przedsi biorcy zostali zapytani tak e o dzia alno  inwesty-
cyjn  w swoich jednostkach. Okaza o si , e ponad 70% przedsi bior-
ców deklarowa o wzrost warto ci inwestycji, co nale y uzna  za zjawisko 
korzystne. Jednak gdy si  ocenia poziom tych inwestycji, by  on do  prze-
ci tny, wynosi  rednio oko o 21 tys. z . W sektorze M P przeci tna war-
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to  inwestycji w 2011 r. wynosi a 45 tys. z  (PARP, 2014). Ni szy poziom 
inwestycji zwi zany by  z do  pasywn  strategi  finansowania rozwoju 
firm. 

Na rysunku 3 przedstawiono czynniki ograniczaj ce rozwój w badanych 
firmach. Przy okre laniu barier w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej 
respondenci mogli wskaza  wi cej ni  jedn  odpowied , st d w zestawie-
niu tych wyników liczba odpowiedzi jest wi ksza ni  liczba respondentów. 
W ród barier rozwoju najcz ciej wymieniano wysokie oprocentowanie 
kredytów, które wskaza o a  96% przedsi biorców. Wynika to z faktu, 
e przedsi biorcy korzystali przede wszystkim z oferty banku lokalnego, 

banku spó dzielczego, który nie mia  konkurencyjnych produktów finanso-
wych dedykowanych sektorowi M P. Przedsi biorcy podkre lali zw aszcza 
wyst puj ce dysproporcje mi dzy wysokim poziomem oprocentowania kre-
dytów, a niskim poziomem oprocentowania lokat bankowych. Przedsi biorcy 
zwracali uwag  tak e na problemy z utrzymaniem p ynno ci finansowej, 
zwi zane ze ci ganiem nale no ci, przy czym nie stosowali w tym zakresie 
nowoczesnych narz dzi, takich jak faktoring. wiadczy to o wyst powaniu na 
du  skal  syndromu braku odpowiednich kompetencji w pierwszych latach 
dzia ania firm. Kolejn  barier  rozwoju by  niski popyt na rynku lokalnym. 
Cz  przedsi biorstw (oko o 60%) spotka a si  ju  z problemem nasycenia 
rynku lokalnego. Musz  one rozwija  geograficzny zakres swojej dzia alno ci 
i aktywizowa  w sposób bardziej komplementarny sprzeda , aby utrzyma  
tendencje rozwojowe. Jest to wa ne zagadnienie w obliczu planowanych 
inwestycji.
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Nale y zauwa y , e badane jednostki rejestrowa y dzia alno  gospo-
darcz  w tradycyjny sposób, wype niaj c w a ciwe wnioski w kilku instytu-
cjach. Obecnie jednak w tym obszarze instytucjonalnym odnotowano spory 
post p. Praktycznie rejestracja dzia alno ci gospodarczej odbywa si  bez-
osobowo, jest to proces zdygitalizowany i dokonuje si  przez wype nienie 
wniosku na platformie internetowej (platforma internetowa firma.gov.pl 
dzia a od 1 lipca 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzia-
alno ci gospodarczej, umo liwia rejestracj  dzia alno ci w sposób zdalny). 

Równie wysoki poziom dotyczy  problemów z utrzymaniem p ynno ci 
finansowej. 

Pozosta e bariery wymienione przez badane podmioty mia y mniejsze 
znaczenie (wskazywa a na nie mniej ni  po owa respondentów). Dotyczy y 
m.in. wysoko ci podatków, któr  oceniano tak e poprzez pryzmat stawki 
na ubezpieczenie spo eczne pracowników. Respondenci postulowali, aby na 
obszarach wiejskich stosowa  tylko tzw. ma y ZUS, tj. stawk  preferencyjna 
przys uguj c  przedsi biorcom w pierwszym roku prowadzenia dzia alno ci. 
Jako pewne zaskoczenie mo na odnotowa  wskazanie oko o 1/3 responden-
tów, e barier  w rozwoju ich biznesu jest dost p do wykwalifikowanych 
pracowników najemnych. Tego rodzaju problemy jednak s  typowe dla 
cz ci jednostek dzia aj cych lokalnie, które nie mog  b d  nie potrafi  
zbudowa  oferty rynkowej dla szerszego kr gu odbiorców. Warto  rynkowa 
UPS (unikalnej propozycji sprzeda y) ma ograniczony zasi g, w zwi zku 
z tym takie przedsi biorstwa nie s  w stanie konkurowa  w zakresie stra-
tegii dyferencjacji.

Reasumuj c wyniki bada , nale y wzi  pod uwag , e rozwój przedsi -
biorczo ci nie wyst pi w ka dej gminie wiejskiej, gdy  nie ma do tego ani 
odpowiednich warunków, ani te  potrzeby. W wi kszo ci wypadków rozwój 
przedsi biorczo ci, wchodz cy w sk ad rozwoju wielofunkcyjnego obszarów 
wiejskich, powinien przebiega  poprzez znaczne wzmocnienie roli gospodar-
czej ma ych miejscowo ci, które powinny sta  si  centrami oddzia uj cymi 
na otaczaj ce je tereny wiejskie. 

6. Wnioski

Na podstawie studiów literaturowych mo na stwierdzi , e obszary wiej-
skie charakteryzuj  si  du  specyfik , która wp ywa na poziom przed-
si biorczo ci, na inicjowanie zak adania nowych firm oraz mo liwo ci ich 
rozwoju.

Wielofunkcyjnemu rozwojowi przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich 
towarzyszy zjawisko dezagraryzacji, obserwowane ju  od pocz tku XX wieku, 
kiedy to spo ecze stwa zacz y traci  charakter rolniczy. 

Wszystkie badane przedsi biorstwa zaliczane s  do grupy mikroprzedsi -
biorstw i prowadz  dzia alno  na obszarach wiejskich, a wi kszo  z nich 
rozpocz a dzia alno  po wst pieniu Polski do UE. 
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Cz  badanych jednostek wiadczy m.in. us ugi outsourcingowe dla 
producentów rolnych, wykorzystuj c w ten sposób nadarzaj ce si  okazje 
rynkowe. Dzia aj  w obszarze specjalistycznych us ug wsparcia produkcji 
ro linnej i zwierz cej.

W ród determinant rozwoju najcz ciej wymieniano wysokie oprocento-
wanie kredytów, które wskaza o a  96 % przedsi biorców. Wynika to z faktu, 
e przedsi biorcy korzystali przede wszystkim z oferty banku lokalnego, który 

nie mia  konkurencyjnych produktów finansowych dedykowanych sektorowi 
M P, a zw aszcza mikroprzedsi biorcom.

Si a konkurencyjna badanych przedsi biorstw wynika przede wszystkim 
z dostosowania oferty do potrzeb lokalnych odbiorców. S  to jednostki 
dzia aj ce w obr bie dobrze zdefiniowanych nisz rynkowych, cz sto wyko-
rzystuj  potencja  surowcowy badanych obszarów wiejskich.
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