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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono wyniki badañ w celowo wybranych 24 przedsiêbiorstwach w rejonie
sandomierskim, dobranych z uwagi na rodzaj dzia³alno�ci i wielko�æ. Celem badañ by³o rozpoznanie uwarun-
kowañ rozwoju sektora MSP w zakresie dotycz¹cym problemów warunkuj¹cych sprawno�æ funkcjonowania
tych przedsiêbiorstw. Problematyka badawcza skupi³a siê na okre�leniu stopnia wp³ywu warunków gospodar-
czych, prawnych, niedostatków zasobów, wp³ywu globalizacji na MSP w zale¿no�ci od wielko�ci tych przed-
siêbiorstw. Przeprowadzono ankiety i wywiady z przedsiêbiorcami MSP.

Wstêp
Ka¿de przedsiêbiorstwo powstaje i funkcjonuje po to, aby zaspokajaæ okre�lone potrzeby

odbiorców, wykorzystuj¹c w tym celu bêd¹ce w jego dyspozycji zasoby, dzia³aj¹c tak, aby
w³a�cicielom, kadrze kierowniczej oraz pozosta³ym pracownikom zapewniæ dochody, a przed-
siêbiorstwu rozwój. Tymi zasobami s¹ znajduj¹ce siê w dyspozycji przedsiêbiorstwa czynniki
wytwórcze, które mog¹ byæ wykorzystane w procesach produkcji i wymiany [Bagieñski 2003].

Bratnicki wyodrêbni³ siedem nastêpuj¹cych kategorii zasobów przedsiêbiorstwa:
1. Zasoby finansowe, które obejmuj¹ wszelkie zasoby pieniê¿ne, jakie mog¹ byæ u¿yte dla

realizacji strategii przedsiêbiorstwa.
2. Zasoby rzeczowe, w sk³ad których wchodz¹ wykorzystywane w przedsiêbiorstwie techno-

logie materialne, lokalizacja geograficzna, dostêp do surowców, budowle i budynki, maszy-
ny,  materia³y.

3. Zasoby rynkowe, czyli potencja³, jaki przedsiêbiorstwo posiada dziêki trudno wymiernym
powi¹zaniom z rynkiem i z klientem. Zasób rynkowy tworz¹: marka handlowa (produktu,
us³ugi czy przedsiêbiorstwa), lojalni klienci, reputacja firmy, kana³y dystrybucji i umiejêtno-
�ci wspó³pracy z partnerami handlowymi, porozumienia licencyjne oraz inne rodzaje do-
godnych dla przedsiêbiorstwa kontraktów.
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4. W³asno�æ intelektualna, która w znacznej mierze odzwierciedla prawny mechanizm ochrony
wielu zasobów przedsiêbiorstwa. Zwykle odnosi siê ona do patentów, praw autorskich,
zastrze¿onych wzorów, zarejestrowanych marek handlowych, sekretów handlowych, wie-
dzy dotycz¹cej szczególnego zagadnienia.

5. Ludzie, czyli ich wiedza, do�wiadczenie, os¹dy, ich potrzeby, preferencje i oczekiwania,
inteligencja, kontakty osobiste dotycz¹ce pojedynczych osób. Zasoby ludzkie obejmuj¹
tak¿e wspólnie podzielon¹ wiedzê specjalistyczn¹, umiejêtno�ci twórczego my�lenia i roz-
wi¹zywania problemów, umiejêtno�ci przedsiêbiorcze i mened¿erskie.

6. Zasoby organizacyjne dotycz¹ takich aspektów, jak: struktura organizacyjna, procedury
organizacyjne pozwalaj¹ce szybko reagowaæ na okre�lone sytuacje, kultura organizacyjna,
systemy komunikowania siê, procesy tworzenia strategii, filozofia zarz¹dzania, metodyka
oceny ryzyka.

7. Zasady relacyjne dotycz¹ wspó³dzia³ania przedsiêbiorstw ze swoim otoczeniem i s¹ zwi¹za-
ne z umiejêtno�ciami promowania, neutralizowania albo innego wp³ywania na zewnêtrzne
gremia konstytuuj¹ce oraz relacjami przedsiêbiorstwa z instytucjami finansowymi, dostaw-
cami i odbiorcami.
Nie wszystkie jednak z wy¿ej wymienionych zasobów s¹ wykorzystywane przez mikro, ma³e

czy nawet �rednie przedsiêbiorstwa, funkcjonuj¹ce na lokalnym rynku. W zale¿no�ci od wiel-
ko�ci czy profilu produkcji, przedsiêbiorstwa w ró¿nym stopniu odczuwaj¹ niedostatki zaso-
bów.

MSP borykaj¹ siê z ró¿nymi problemami warunkuj¹cymi sprawno�æ ich funkcjonowania.
Oprócz niedostatków zasobów narastaj¹cy proces globalizacji stwarza przedsiêbiorcom MSP
dodatkowe problemy, a jednocze�nie i szanse. W literaturze funkcjonuj¹ dwa przeciwstawne
pogl¹dy na temat roli MSP w procesie globalizacji.

Wed³ug Polaka [2001] nap³yw kapita³u zagranicznego w procesie globalizacji gospodarki
staje siê jednym z najwa¿niejszych zagro¿eñ dla lokalnego biznesu. Polityka liberalizmu gospo-
darczego oznacza przyst¹pienie do zasad wolnego rynku nie tylko w skali gospodarki narodo-
wej, ale równie¿ w skali globalnej. Wraz ze zmniejszonym zainteresowaniem rz¹du ochron¹
rynku krajowego, pojawiaj¹ siê na arenie gospodarczej wielkie organizacje miêdzynarodowe,
permanentnie poszukuj¹ce nowych szans na rozwój i dominacjê. O ile dla nabywców przybycie
koncernów miêdzynarodowych na dany rynek oznacza korzy�ci wynikaj¹ce z rozszerzonej
oferty i wzmo¿onej konkurencji, o tyle dla lokalnych przedsiêbiorstw fakt ten staje siê czêsto
wyrokiem �mierci. Firmy polskie, dotychczas bezpiecznie funkcjonuj¹ce, zmuszone s¹ stawiæ
czo³o nowym wymaganiom walki konkurencyjnej [2002].

Natomiast wed³ug Klicha w procesach globalizacji dokonuj¹cej siê w wymiarze gospodar-
czym uczestnicz¹ du¿e firmy i korporacje transnarodowe dysponuj¹ce potê¿nymi zasobami.
Jednak w procesie wymiany dóbr i us³ug, tworzenia miêdzynarodowych aliansów i kooperacji
bior¹ w coraz wiêkszym zakresie udzia³ równie¿ firmy ma³e i �rednie. Liczba MSP dzia³aj¹cych na
rynkach miêdzynarodowych systematycznie wzrasta.

Wyniki badañ
W opracowaniu przedstawiono wyniki badañ przeprowadzone w 2003 roku w 24 dobranych

celowo mikro, ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwach w rejonie sandomierskim. Celem badañ by³o
rozpoznanie uwarunkowañ rozwoju sektora MSP w zakresie dotycz¹cym problemów warunkuj¹-
cych sprawno�æ funkcjonowania przedsiêbiorstw oraz braku zasobów w przedsiêbiorstwach.

W ramach badañ przeprowadzono wywiady i ankiety z przedsiêbiorcami z terenu sando-
mierskiego. Przyjêto podzia³ przedsiêbiorstw podawany przez GUS, który okre�la nastêpuj¹ce
przedzia³y ilo�ciowe:
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� mikroprzedsiêbiorstwo za-
trudniaj¹ce do 5 pracowni-
ków,

� ma³e przedsiêbiorstwo za-
trudniaj¹ce od 6 do 50 pra-
cowników,

� �rednie przedsiêbiorstwo za-
trudniaj¹ce od 51 do 250 pra-
cowników.
Podzia³ objêtych badaniem

przedsiêbiorstw ze wzglêdu na wielko�æ i profil ich dzia³alno�ci przedstawia tabela 1. Badania
dotyczy³y skali niektórych problemów warunkuj¹cych sprawno�æ funkcjonowania przedsiê-
biorstw oraz braku zasobów w przedsiêbiorstwach w zale¿no�ci od wielko�ci ankietowanych
przedsiêbiorstw. Firmy sektora MSP w rejonie sandomierskim napotykaj¹ w swojej dzia³alno�ci
na wiele problemów. W artykule przedstawiono pogl¹dy przedsiêbiorców dotycz¹ce oceny
sytuacji firm na rynku sandomierskim.

Problemy warunkuj¹ce sprawno�æ funkcjonowania przedsiêbiorstw uznane przez ankieto-
wanych przedsiêbiorców za najwa¿niejsze zaprezentowano na rysunku 1. Spo�ród problemów
wymienionych w ankiecie, zdecydowana wiêkszo�æ przedsiêbiorców, bez wzglêdu na wielko�æ
firmy za najistotniejsze uzna³a niestabilne warunki gospodarcze i uregulowania prawne. Im
mniejsza firma, tym bardziej dotkliwie odczuwa³a niestabilno�æ takich warunków.

Wysokie by³y  równie¿ wska�niki dotycz¹ce braku zasobów finansowych i trudno�ci w ich
pozyskiwaniu oraz braku wsparcia dla podmiotów ze strony w³adz gminy (w granicach 44-
67%.). Jednak brak zasobów finanso-
wych bardziej odczuwa³y przedsiê-
biorstwa ma³e ni¿ mikro, co potwierdza
dalsza analiza �róde³ i sposób finan-
sowania przedsiêbiorstw. Natomiast
brak wsparcia ze strony w³adz gminy
bardziej dotkliwy by³ dla przedsiê-
biorstw mikro ni¿  ma³ych.

Jednym z problemów z jakimi bo-
ryka³y siê przedsiêbiorstwa sektora
MSP s¹ braki zasobów niezbêdnych
do w³a�ciwego ich funkcjonowania.
Ocenê stopnia niedostatku poszcze-
gólnych zasobów zaprezentowano na
rysunku 1.

Braki poszczególnych zasobów
ankietowani oceniali w skali od 0 (nie
ma braków) do 10 (dotkliwy brak). Nie-
dostatek nowoczesnych maszyn i
technologii, wiedzy o skutecznych
metodach i technikach zarz¹dzania,
systemów informatycznych oraz pra-
cowników o odpowiednich kwalifika-
cjach w wiêkszym stopniu dostrzega-
³y przedsiêbiorstwa �redniej wielko�ci.
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Rysunek 1. Czynniki wp³ywaj¹ce na sprawno�æ
funkcjonowania przedsiêbiorstw:
a � niestabilne warunki gospodarcze i uregulowania
prawne, b � brak zasobów finansowych i trudno�ci
w ich pozyskiwaniu, c � brak wsparcia dla podmiotów
ze strony w³adz gminy
�rod³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników
badañ.
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Zdaniem autorki taki wynik badania
spowodowany by³ produkcyjnym
profilem dzia³alno�ci �rednich przed-
siêbiorstw. Przedsiêbiorstwa takie
chc¹c utrzymaæ siê na rynku by³y
zmuszone do stosowania w proce-
sach produkcyjnych bardziej nowo-
czesnych zasobów ni¿ przedsiêbior-
stwa handlowo-us³ugowe.
Niedostatek wymienionych wy¿ej za-
sobów by³ dostrzegany w mniejszym
stopniu przez przedsiêbiorców w
miarê zmniejszania siê wielko�ci
przedsiêbiorstw (ma³e � w 82% by³y
przedsiêbiorstwami produkcyjnymi
lub produkcyjno-us³ugowymi, mikro
� tylko w 11% produkcyjno-us³ugo-
wymi).

Wszyscy przedsiêbiorcy MSP
uznali za mniej wa¿ny niedobór ta-
kich zasobów, jak:

� pracownicy o odpowiednich
kwalifikacjach,

� systemy informatyczne,
� nowoczesna technologia.
Jednym z czynników szerokiego

otoczenia firm s¹ obecnie procesy
globalizacyjne, postêpuj¹ce bardzo
szybko i obejmuj¹ce swym zasiêgiem
wszystkie podmioty. Powszechno�æ
tych procesów dotyczy wszystkich
gospodarek narodowych i uczestni-
cz¹cych w nich przedsiêbiorstw, po-
niewa¿ ostatecznym weryfikatorem
sprawno�ci firm i ca³ej gospodarki
jest obecnie rynek globalny, �wiato-
wy. Dlatego te¿ przedsiêbiorstwa
musz¹ dzia³aæ z my�l¹ o tym rynku,
poniewa¿ aktywno�æ na nim zwiêk-
sza ich szansê przetrwania. Oznacza
to, ¿e firmy musz¹ uwzglêdniaæ
wp³yw procesu globalizacji na swoj¹
dzia³alno�æ.

Jednak wiêkszo�æ badanych przedsiêbiorstw traktuje proces globalizacji jako zjawisko to-
cz¹ce siê obok nich i nie wp³ywaj¹ce na zachowanie siê i decyzje poszczególnych firm.

Problemu globalizacji nie dostrzega³o ponad 42% badanych przedsiêbiorstw, deklarowa³y
one, ¿e nie uwzglêdniaj¹ wp³ywu globalizacji w swojej dzia³alno�ci. Przodowa³y w tym firmy
mikro, gdy¿ ponad po³owa z nich  jest tego zdania. Prawie 29% ankietowanych przedsiêbiorców
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Rysunek 2. Wp³yw globalizacji na dzia³alno�æ
przedsiêbiorstwa: a � nie dotyczy, b � rzadko, c �
czêsto.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ w³a-
snych.

Rysunek. 2. Niedostatek zasobów w przedsiê-
biorstwach w skali od 0 (nie ma braków) do 10
(dotkliwy brak) � �rednia arytmetyczna udzielo-
nych odpowiedzi: a � zasoby finansowe, b �
nowoczesne maszyny i urz¹dzenia, c � nowoczesna
technologia, d � wiedza o skutecznych metodach i
technikach zarz¹dzania, e � systemy informatyczne, f �
pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie badañ w³a-
snych.
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rzadko uwzglêdnia³o wp³yw globalizacji na funkcjonowanie firmy, a pozostali czynili to czêsto
ze wzglêdu na zagro¿enia lub korzy�ci. W firmach mikro, je�li ju¿ uwzglêdnia³o siê wp³ywu
omawianego procesu, to czê�ciej ze wzglêdu na korzy�ci, jakie mo¿e przynie�æ, w przeciwieñ-
stwie do podmiotów ma³ych i �rednich, czê�ciej dostrzegaj¹cych zwi¹zane z nim zagro¿enia.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na wyci¹gn¹æ kilka wniosków:

1. Brak zasobów finansowych w mikroprzedsiêbiorstwach by³o najmniejszym problemem, jednak
im mniejsze przedsiêbiorstwo, tym dotkliwiej odczuwa³o niestabilne warunki gospodarcze,
uregulowania prawne i brak wsparcia ze strony w³adz gminy.

2. W miarê wzrostu wielko�ci przedsiêbiorstw, wzrasta³o zapotrzebowanie na pracowników o
odpowiednich kwalifikacjach, na nowoczesne maszyny, technologie, systemy informatycz-
ne i wiedzê o skutecznych technikach zarz¹dzania.

3. W³a�ciciele mikroprzedsiêbiorstw w mniejszym stopniu dostrzegali wp³yw globalizacji na
funkcjonowanie swoich firm.
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Summary
The study presents results of research carried out in 24 intentionally selected companies located in the

area of Sandomierz, picked out in respect of their business activity and size.
The aim of the research was to probe into the conditions of development of small and medium companies

as to the problems that condition effective operation of these companies. The issues of the research were
focused on determining the degree of influence of economic and legal conditions, shortage of resources and
the influence of globalisation process on small and medium companies depending on the size of the
companies.
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