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SYTUACJA SZCZECIŃSKICH MAŁ YCH FIRM

W OCENIE ICH WŁ AŚCICIELI

W artykule przedstawiono wyniki badañ ankietowych przeprowadzonych wœród przed-
siêbiorców w Szczecinie. Ankieta by³a skierowana do firm ma³ych, zatrudniaj¹cych od 10
do 49 osób. Sk³ada³a siê z 99 pytañ i obejmowa³a nastêpuj¹ce zagadnienia: makroekono-
miczne, otoczenia konkurencyjnego, struktury organizacyjnej, podatkowe i prawne, eko-
nomiczne i finansowe, marketingowe, kadrowe, organizacji i zarz¹dzania.

Ma³e i œrednie firmy, w porównaniu z du¿ymi, s¹ elastyczniejsze w dostosowy-
waniu siê do potrzeb rynku, szybciej reaguj¹ na zmiany postaw konsumpcyjnych
klientów (wynikaj¹ce z ró¿nych przyczyn, na przyk³ad zmiany mody, upodobañ,
wzrostu lub spadku dochodów gospodarstw domowych, pojawienia siê zapotrze-
bowania na nowe wyroby i us³ugi). Szybciej te¿ mog¹ eliminowaæ powstaj¹ce luki
poda¿owe. Odpowiednia struktura podmiotów rynkowych z udzia³em g³ównie
ma³ych i œrednich, ale równie¿ du¿ych (mniej licznych) firm, to warunek wywa¿o-
nych stosunków miêdzy nimi.

Istnienie ma³ych przedsiêbiorstw w gospodarce jest niezbêdne dla jej prawid³o-
wego rozwoju. W wielu rozwiniêtych gospodarczo krajach dostrzega siê znaczenie
ma³ych firm i aby im pomóc, stosuje siê ró¿norodne instrumenty, takie jak: progra-
my finansowej pomocy rz¹dowej dla ma³ych firm, specjalne po¿yczki na restruktu-
ryzacjê tych firm, preferencje kredytowe, preferencje w systemie podatkowym,
subwencje i ulgi zwi¹zane z inwestycjami tych podmiotów, regionalne fundusze
wspierania ma³ego biznesu, pomoc innowacyjna (techniczno-technologiczna).

Ró¿norodne dzia³ania na rzecz ma³ych podmiotów gospodarczych œwiadcz¹
o dostrzeganiu bardzo wa¿nej roli tych podmiotów w rozwoju gospodarczym kraju.
Rola ta wynika z licznych zalet ma³ych firm. O specyficznych w³aœciwoœciach
ma³ej skali wytwarzania, odró¿niaj¹cych j¹ od przemys³u wielkiego, pisali na
przyk³ad Kisielewski (1984) i Goettig (1980). O w³aœciwoœciach omawianych
podmiotów gospodarczych przeczytaæ mo¿na równie¿ w pracach podanych w spisie
literatury.

W 2000 roku firmy ma³e (zatrudniaj¹ce od 10 do 49 pracowników) stanowi³y
niewiele ponad 3% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie
zachodniopomorskim.
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W 2001 roku zespó³ badawczy z Uniwersytetu Szczeciñskiego przeprowadzi³
badania ankietowe wœród przedsiêbiorców w Szczecinie1. Badaniami objêto 688
firm, uwzglêdniaj¹c ich podzia³ na mikro (do 9 zatrudnionych), ma³e (od 10 do
49 zatrudnionych), œrednie (od 50 do 249 zatrudnionych) i du¿e (od 250 zatrud-
nionych).

W artykule przedstawiona zostanie analiza ankiety skierowanej do ma³ych firm,
maj¹ca na celu prezentacjê oceny sytuacji ma³ych przedsiêbiorstw wyra¿onej
przez ich w³aœcicieli. Ankieta ta sk³ada³a siê z 99 pytañ i obejmowa³a zagadnie-
nia: makroekonomiczne, otoczenia konkurencyjnego, struktury organizacyjnej,
podatkowe i prawne, ekonomiczne i finansowe, marketingowe, kadrowe, organi-
zacji i zarz¹dzania. W badaniu uczestniczy³o 215 przedsiêbiorców. Strukturê ba-
danych firm wed³ug formy w³asnoœci i rodzaju podstawowej dzia³alnoœci przed-
stawiono w tab. 1.

1 Autorki artyku³u s¹ cz³onkami zespo³u badawczego.

Forma w³asnoœci
Rodzaj podstawowej dzia³alnoœci firmy

ogó³em produk- handlowa us³ugowa budo-
cyjna wlana

ogó³em 215 38 56 87 34
osoba fizyczna prowadz¹ca
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ 39 10 9 14 6
spó³ka z o.o. 103 15 28 43 17
spó³ka akcyjna 9 0 4 4 1
spó³ka cywilna 38 8 13 11 6
spó³ka jawna 2 0 1 0 1
spó³ka komandytowa 1 0 1 0 0
spó³dzielnia 10 4 0 4 2
stowarzyszenie 1 0 0 0 1
jednostka bud¿etowa 8 0 0 8 0
inne 4 1 0 3 0

ťród³o: opracowanie w³asne.

Tab. 1. Struktura badanych firm wed³ug formy w³asnoœci i rodzaju podstawowej
dzia³alnoœci

Wœród badanych podmiotów przewa¿a³y spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹ oraz przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ us³ugow¹. Ankietowane przed-
siêbiorstwa maj¹ swoj¹ siedzibê w Szczecinie lub jego okolicach, jednak 37%
podmiotów uznaje, ¿e Szczecin nie jest atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów kra-
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jowych i zagranicznych. Jedynie 22% respondentów uwa¿a miejsce swojego dzia-
³ania za atrakcyjne.

Przed przyst¹pieniem do analizy przeprowadzonej ankiety nale¿y zaznaczyæ,
¿e w niektórych pytaniach mo¿liwe by³o zaznaczenie kilku wariantów odpowie-
dzi i st¹d poszczególne udzia³y nie sumuj¹ siê do stu procent.

W badanych firmach na decyzje operacyjne (bie¿¹ce zadania produkcyjne,
handlowe lub us³ugowe, organizacja pracy, zwolnienia itp.) oraz strategiczne (kie-
runki produkcji i sprzeda¿y, dysponowanie maj¹tkiem itp.) wp³yw maj¹ przede
wszystkim w³aœciciele i zarz¹dy (rys. 1).

Obecnie uwa¿a siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych zasobów, daj¹cym najwiêksze
mo¿liwoœci rozwoju i ekspansji firm, jest kapita³ ludzki. Jakoœæ tego kapita³u, wy-
nikaj¹ca z wykszta³cenia, doœwiadczenia i umiejêtnoœci pracowników, jest wspó³-
czeœnie g³ówn¹ determinant¹ warunkuj¹c¹ mo¿liwoœci dostosowania siê firm do
ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunków gospodarowania i wykorzystania przewagi
konkurencyjnej. Wprawdzie ma³e firmy zatrudniaj¹ wzglêdnie niewielk¹ liczbê
pracowników, ale te¿ ³atwiejsze powinno w nich byæ wykorzystanie potencja³u
poszczególnych pracowników, a proces zarz¹dzania kapita³em ludzkim mniej skom-
plikowany. Strukturê badanych przedsiêbiorstw wed³ug liczby zatrudnienia i ro-
dzaju podstawowej dzia³alnoœci przedstawiono w tabeli 2. Wœród badanych firm
najwiêcej zatrudnia³o od 10 do 19 pracowników. Przeciêtne zatrudnienie wynosi³o
22 osoby, przy czym dla firm produkcyjnych – 23 osoby, dla firm handlowych –
19 osób, dla firm us³ugowych – 22 osoby, a dla budowlanych – 25 osób. Przewa¿a-
³y firmy, których podstawow¹ dzia³alnoœci¹ by³y us³ugi (40%), natomiast dominu-
j¹c¹ form¹ w³asnoœci by³a spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (48%).

0 1 2 3 4 5

decyzje operacyjne decyzje strategiczne

Rys. 1. Wp³yw poszczególnych osób/instytucji na decyzje strategiczne i operacyjne
podejmowane w firmie (œrednia dla skali od 0 – brak wp³ywu do 5 – bardzo du¿y
wp³yw)

ťród³o: opracowanie w³asne.
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Liczba                        Rodzaj podstawowej dzia³alnoœci firmy
zatrud-
nionych ogó³em produkcyjna handlowa us³ugowa budowlana

ogó³em 215 38 56 87 34
10–19 116 15 36 50 15
20–29 48 14 13 11 10
30–39 23 4 6 12 1
40–49 28 5 1 14 8

ťród³o: opracowanie w³asne.

Tab. 2. Struktura badanych firm wed³ug liczby zatrudnionych i rodzaju podstawowej
dzia³alnoœci

Potrzeby wielkoœci zatrudnienia, bodŸce motywacyjne, potrzeby szkoleniowe
kadry ustalane s¹ i okreœlane w 73% przebadanych firm przez samych w³aœcicie-
li. W co siódmej firmie czynnoœci te s¹ przydzielone innej osobie jako dodatko-
we obowi¹zki. W 75% firm pracownicy zatrudniani s¹ g³ównie na umowê o pra-
cê, a w 13% przypadków dominuje umowa-zlecenie. Wykorzystywanie tej formy
zatrudnienia wynika przede wszystkim z chêci obni¿enia kosztów osobowych
i mo¿e œwiadczyæ o trudnoœciach finansowych przedsiêbiorstw, co potwierdza
dalsza analiza. Przy zatrudnianiu nowego pracownika w³aœciciele zwracaj¹ uwa-
gê g³ównie na posiadane doœwiadczenie – 25%. Nastêpnymi wa¿nymi czynnika-
mi s¹: posiadana wiedza (20%) oraz wykszta³cenie (19%). Cechy osobowoœcio-
we kandydata znalaz³y siê na czwartym miejscu. Za najwa¿niejsze z nich w³aœci-
ciele uwa¿aj¹: odpowiedzialnoœæ (25%), umiejêtnoœæ podejmowania decyzji (19%)
oraz umiejêtnoœæ pracy w zespole (18%). Z drugiej strony za najmniej faworyzo-
wane cechy uwa¿ane s¹: dociekliwoœæ (4%) i punktualnoœæ (6%). G³ówn¹ tech-
nik¹ wyboru pracownika w 40% firm jest przeprowadzenie rozmowy kwalifika-
cyjnej. Co trzecie przedsiêbiorstwo przeprowadza weryfikacjê na podstawie ana-
lizy danych osobowych kandydatów, w co siódmej firmie sprawdzane s¹ referen-
cje kandydata. Najrzadziej firmy korzystaj¹ z przeprowadzania testu wiedzy i te-
stów psychologicznych. 80% respondentów dokonuje oceny pracowników w trak-
cie codziennej wspó³pracy prze³o¿onego. W³aœciciel co szóstej firmy nie widzi
sensu w przeprowadzaniu kontroli pracowników i tego nie robi. Zachêcenie pra-
cownika do efektywniejszej pracy 50% w³aœcicieli uzyskuje poprzez przyznawa-
nie premii lub zmiany wysokoœci p³acy. W³aœciciele 11% firm przydzielaj¹ pod-
w³adnym bardziej odpowiedzialne zadania. Najmniej popularn¹ form¹ motywa-
cji okaza³y siê dodatki niepieniê¿ne i dodatki funkcyjne. Co drugi w³aœciciel ustala
wysokoœæ wynagrodzenia pracownika na podstawie indywidualnych uzgodnieñ
lub wewnêtrznego regulaminu wynagrodzeñ. Tylko co siódmy w³aœciciel wyko-
rzystuje do tego efekty przeprowadzonych ocen pracowników. Najrzadziej w³a-
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œciciele wspieraj¹ siê przy ustalaniu p³acy efektami osi¹gniêtymi przez komórkê
organizacyjn¹, analitycznymi sposobami wartoœciowania pracy i rankingu we-
wnêtrznego pracowników. W ponad po³owie ankietowanych firm na dokszta³ca-
nie kierowani s¹ pracownicy, których kwalifikacje wymagaj¹ dostosowania do
zajmowanych stanowisk. Tylko w co czwartej firmie pracownicy zg³aszaj¹cy chêæ
uczestniczenia w danym szkoleniu mog¹ w nim braæ udzia³.

Spoœród zasobów, których niedostatek firmy odczuwaj¹ najdotkliwiej, pracow-
nicy o odpowiednich kwalifikacjach wymieniani s¹ zaraz po braku zasobów fi-
nansowych. Brak odpowiednich zasobów respondenci oceniali w skali od 0 (nie
ma braków) do 5 (dotkliwy brak danego zasobu). Dla poszczególnych odpowie-
dzi obliczono œredni¹ arytmetyczn¹ wa¿on¹. Zarówno œredni¹, jak i liczbê re-
spondentów wybieraj¹cych poszczególne odpowiedzi przedstawiono na rys. 2.

Natomiast spoœród metod zarz¹dzania w badanych firmach najbardziej odczu-
wa siê niedostatek w zakresie analizy i planowania marketingowego.

Za najwa¿niejsze problemy warunkuj¹ce sprawnoœæ funkcjonowania firmy an-
kietowani najczêœciej uznawali: niestabilne warunki gospodarcze i uregulowania
prawne (86%), brak zasobów finansowych i trudnoœci w ich pozyskaniu (62%),
brak zaufania do partnerów gospodarczych, trudnoœci z ustaleniem ich wiarygod-
noœci (54%), nisk¹ skutecznoœæ rozwi¹zañ w obszarze prawno-podatkowym (40%).
Po³owa respondentów stwierdzi³a, ¿e zawsze podejmuje próby rozwi¹zania pro-
blemów dotycz¹cych dzia³alnoœci firmy, ale bez wiêkszych rezultatów. Wskaza-
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Rys. 2. Œrednia z odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce niedostatków zasobów w firmie
i liczba respondentów udzielaj¹cych odpowiedzi
a – zasoby finansowe, b – nowoczesne maszyny i urz¹dzenia, c – nowoczesna technologia, d –
wiedza o skutecznych metodach i technikach zarz¹dzania, e – systemy informatyczne, infrastruktu-
ra informatyczna, f – pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.
ťród³o: opracowanie w³asne.
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ne przez firmy problemy maj¹ charakter zewnêtrzny w stosunku do samych przed-
siêbiorstw, co sygnalizuje, ¿e otoczenie przedsiêbiorstw wywiera znacz¹cy wp³yw
na sprawnoœæ ich funkcjonowania. Jednoczeœnie jednak podmioty nie dostrzega-
j¹ ca³ej z³o¿onoœci warunków otoczenia, w jakich przysz³o im obecnie funkcjo-
nowaæ, i a¿ 44% respondentów uwa¿a, ¿e globalizacja nie wp³ywa na dzia³alnoœæ
ich firmy. Wp³yw tego procesu dostrzega 32% w³aœcicieli, ale 22% traktuje glo-
balizacjê jako zagro¿enie, a 10% upatruje w niej korzyœci. Je¿eli zatem tylko 1/3
przedsiêbiorstw uwzglêdnia wp³yw globalizacji w swojej dzia³alnoœci, wskazuje
to na znaczenie procesów dostosowawczych w przedsiêbiorstwach. Nawet gdy
docelowym rynkiem przedsiêbiorstw jest rynek lokalny czy regionalny, musz¹
one dostosowaæ siê do trendów o zasiêgu œwiatowym.

Wed³ug w³aœcicieli szans¹ dla ich firm, w perspektywie 2–3 lat, nie s¹ zatem
procesy globalizacyjne, lecz takie czynniki makroekonomiczne, jak popyt we-
wnêtrzny (60%), stopa wzrostu produktu krajowego brutto (48%), dzia³ania ad-
ministracji pañstwowej i samorz¹dowej (46%).

Oprócz szans przedsiêbiorcy dostrzegaj¹ równie¿ zagro¿enia dla swojej dzia-
³alnoœci. Jedynie 2% w³aœcicieli ma³ych firm w ogóle nie widzi zagro¿eñ dla
pozycji swoich firm na rynku w perspektywie 2–3 lat. Pozostali najczêœciej wy-
mieniali nastêpuj¹ce najbardziej zagra¿aj¹ce czynniki: ma³y popyt wewnêtrzny
(69%), wysokie koszty (52%) oraz konkurencja firm krajowych (49%) i zagra-
nicznych (47%).

W³aœciciele ma³ych firm wyrabiaj¹ sobie zdanie o otoczeniu najczêœciej na pod-
stawie: obserwacji rzeczywistoœci gospodarczej, literatury i prasy fachowej, udzia-
³u w targach, wystawach, sympozjach, w³asnej ewidencji i sprawozdawczoœci.
Dopiero na czwartym miejscu wymieniono w³asne badania rynku (rys. 3).
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Rys. 3. G³ówne Ÿród³a pozyskiwania informacji o otoczeniu firmy
ťród³o: opracowanie w³asne.
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Z analizy udzielonych odpowiedzi w zakresie zagadnieñ prawno-podatkowych
wynika, ¿e:
a) umowy handlowe w firmie przygotowuje: w³aœciciel lub prezes (72%), pra-

cownik firmy (28%), kancelaria prawnicza (25%),
b) w zakresie œci¹gania nale¿noœci firma korzysta z: us³ug kancelarii prawnej

(50%) oraz w³asnych pracowników dzia³u windykacji (24%) lub innych dzia-
³ów (40%),

c) do kontaktów z bankami firmy wykorzystuj¹ g³ównie w³asnych pracowników
(66%),

d) ma³e firmy przewa¿nie nie korzystaj¹ z ulg podatkowych (75%), jedynie w 15%
firm wykorzystuje siê ulgi inwestycyjne,

e) informacje na temat zmian w przepisach podatkowo-ksiêgowych pozyskuje
siê g³ównie z dzienników ustaw (63%) i wydawnictw komercyjnych (65%),
a tak¿e dziêki szkoleniom (37%) i z biur rachunkowo-podatkowych (33%).
W jednym z pytañ dotycz¹cych zagadnieñ ekonomicznych i finansowych an-

kietowani oceniali te informacje, które s¹ szczególnie przydatne w bie¿¹cym za-
rz¹dzaniu firm¹. Wa¿noœæ informacji okreœlano w skali od 0 (bez wiêkszego zna-
czenia) do 5 (bardzo du¿e znaczenie). Z przyznanych punktów wyznaczono œred-
nie; najwy¿sze œrednie mia³y nastêpuj¹ce informacje: wartoœæ sprzeda¿y (4,59),
stan œrodków pieniê¿nych (4,34), poziom kosztów produkcji (4,31), poziom na-
le¿noœci (4,10), poziom zad³u¿enia (4,01), koszty osobowe (3,92), przep³ywy œrod-
ków pieniê¿nych (3,60). Informacje te wykorzystywane s¹ do analiz, których
wykonywanie w firmie stwierdzi³o a¿ 207 respondentów. Do najczêœciej wymie-
nianych rodzajów dokonywanych analiz nale¿¹: nale¿noœci i zobowi¹zañ (87%),
kosztów ogó³em (81%), rentownoœci sprzeda¿y ogó³em (63%), p³ynnoœci (52%).
W celu usprawnienia zarz¹dzania firmy sporz¹dzaj¹ nastêpuj¹ce sprawozdania
finansowe: bilans (najczêœciej rocznie), rachunek zysków i strat (najczêœciej mie-
siêcznie lub rocznie), sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych oraz prze-
p³ywu nale¿noœci (najczêœciej miesiêcznie), sprawozdanie ze zmian kapita³u w³as-
nego (rocznie). Ma³e przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ tak¿e techniki i narzêdzia
rachunkowoœci zarz¹dczej i controllingu. Najczêœciej w ankietowanych firmach
stosuje siê analizê progu rentownoœci, rachunek kosztów dzia³añ, rachunek kosz-
tów zmiennych, wykorzystanie zmiennoœci kosztów w podejmowaniu krótko-
okresowych decyzji, rachunek kosztów docelowych, analizê wartoœci i rachunek
kosztów przysz³oœciowych (rys. 4).

Firmy finansuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ przede wszystkim z zysku i niechêtnie zaci¹-
gaj¹ kredyty. Jak wynika z ankiety, 66% ma³ych firm swoj¹ dzia³alnoœæ finansuje
wy³¹cznie ze Ÿróde³ w³asnych. ťród³a finansowania dzia³alnoœci bie¿¹cej ocenia-
no w skali od 0 (firma nie korzysta) do 5 (g³ówne Ÿród³o). Œrednia ocena poszcze-
gólnych Ÿróde³ by³a nastêpuj¹ca: zysk operacyjny – 3,91; wzrost zobowi¹zañ wo-
bec kontrahentów – 1,99; kredyt obrotowy – 1,83; wzrost zobowi¹zañ publiczno-
prawnych (podatki, ZUS) – 0,98; kredyt denominowany w walucie obcej – 0,66;
faktoring – 0,29. W tej samej skali oceniono równie¿ Ÿród³a finansowania dzia³al-
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noœci inwestycyjnej: zysk operacyjny – 3,70; amortyzacja – 2,05; leasing – 1,92;
wzrost zobowi¹zañ wobec kontrahentów – 1,49; kredyt bankowy inwestycyjny w
z³otych – 1,20; po¿yczka uzyskana poza sektorem bankowym – 0,77; kredyt in-
westycyjny denominowany w walucie obcej – 0,56; wzrost zobowi¹zañ publicz-
noprawnych (podatki, ZUS) – 0,49.

Œrodki trwa³e w firmach nabywane s¹ g³ównie za gotówkê (66%) lub poprzez
leasing operacyjny (38%). Przedsiêbiorstwa niechêtnie zatem korzystaj¹ z kre-
dytów bankowych zarówno przeznaczanych na finansowanie bie¿¹cej dzia³alno-
œci, jak i dzia³alnoœci rozwojowej, pomimo wskazywania na brak zasobów finan-
sowych. Wœród barier w pozyskiwaniu kredytów bankowych wymienia siê g³ów-
nie: cenê kredytu, wielkoœæ i rodzaj zabezpieczeñ, a tak¿e termin uzyskania kre-
dytu. Wskazane przez firmy bariery pozyskiwania kredytów nie s¹ jedynym po-
wodem niewykorzystywania zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania ma³ych przed-
siêbiorstw. 32% ankietowanych przedsiêbiorstw wykazuje brak potrzeb korzy-
stania z kredytów, a w pozosta³ych firmach odczuwa siê zapotrzebowanie przede
wszystkim na kredyt odnawialny. Natomiast z us³ug pozabankowych instytucji
finansowych ma zamiar korzystaæ jedynie co pi¹ta firma. Analiza uzyskanych
odpowiedzi nasuwa wniosek, i¿ ma³e firmy nie myœl¹ obecnie o rozwoju, a sku-
piaj¹ siê przede wszystkim na trapi¹cych je bie¿¹cych problemach.

Nie oznacza to, ¿e badane podmioty w ogóle nie realizuj¹ inwestycji. Celem
tych inwestycji w ostatnich 2–3 latach najczêœciej by³o: wzrost zdolnoœci pro-
dukcyjnych (55%), obs³uga administracyjna (sprzêt komputerowy, biura itp. –
52%), rozszerzenie dzia³alnoœci (50%), obni¿enie kosztów dzia³alnoœci (44%)

Rys. 4. Techniki i narzêdzia rachunkowoœci zarz¹dczej i controllingu stosowane naj-
czêœciej w badanych firmach (% odpowiedzi)
ťród³o: opracowanie w³asne.
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oraz poprawa warunków pracy (43%). Najmniej firm inwestowa³o w ochronê
œrodowiska i w próby podjêcia produkcji eksportowej.

Obserwacja rzeczywistoœci, jako g³ówne Ÿród³o zdobywania wiedzy o otocze-
niu, zdeterminowa³a koniecznoœæ przeprowadzania dzia³añ marketingowych przez
wiêkszoœæ ma³ych przedsiêbiorstw. W co drugiej firmie zatrudnieni s¹ pracowni-
cy, którzy prowadz¹ marketing firmy, ale w³aœciciel co czwartej firmy nie widzi
potrzeby wyodrêbniania dzia³u czy te¿ komórki marketingowej. Tak¿e w 25%
firm nie ma osoby, która w ramach swoich obowi¹zków zajmowa³aby siê dzia³a-
niami marketingowymi. W zwi¹zku z chêci¹ pozyskiwania rynku odbiorców tyl-
ko w 18% firm systematycznie opracowywane s¹ oferty. Planowanie sprzeda¿y
przeprowadzane by³o w co piêtnastym przedsiêbiorstwie. Tak¿e co piêtnasta fir-
ma widzi potrzebê ustalania grupy odbiorców swoich produktów. W³aœcicielom
firm najwiêksze trudnoœci sprawia przeprowadzenie analizy rynku (8%), plano-
wanie sprzeda¿y (7%), opracowanie nowych produktów i analizowanie cyklu
¿ycia produktu (po 5%) (rys. 5).

Wspó³pracê z dostawcami lub odbiorcami nawi¹za³o w ostatnich 2–3 latach
35% przebadanych firm, a w co czwartej firmie opracowano nowe standardy
obs³ugi klienta. S¹ to równie¿ najwa¿niejsze dzia³ania, jakie zostan¹ zrealizowa-
ne w najbli¿szych 2–3 latach. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ co pi¹ty w³aœciciel
chce w przysz³oœci stworzyæ system szkoleñ i motywacji pracowników. W 15%
przebadanych firm systematycznie analizowane s¹ nadsy³ane oferty. Do regular-
nego badania ruchów konkurencji przyzna³o siê 14% ankietowanych firm. Co
dziesi¹tego w³aœciciela interesuj¹ opinie i potrzeby odbiorców jego produktów
i bada je systematycznie.

Rys. 5. Dzia³ania marketingowe podjête przez firmê w ci¹gu ostatnich 2–3 lat b¹dŸ
dzia³ania, które bêd¹ podjête w ci¹gu najbli¿szych 2–3 lat
ťród³o: opracowanie w³asne.
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W³aœciciele 13% zbadanych firm na bie¿¹co prowadz¹ kalkulacje cenowe
dla wszystkich produktów, a w 7% firm s¹ one ustalane okresowo. Tylko co
dziesi¹ta firma zajmuje siê systematycznym ustalaniem dochodu na pokrycie
kosztów, a 7% w³aœcicieli okreœla go raz na pewien czas. G³ównymi metodami,
jakimi pos³uguj¹ siê w³aœciciele ma³ych firm do ustalania cen, s¹: formu³a kosz-
towa (29%) i badanie poziomu cen konkurentów (26%). Co szósty w³aœciciel
ustala cenê albo za pomoc¹ punktu rentownoœci, kiedy to przy danej cenie pro-
duktu lub us³ugi koszty równaj¹ siê poniesionym nak³adom, lub cenê ustala
w ramach przetargu (rys. 6).

W gospodarce rynkowej jakoœæ wyrobów ma istotne znaczenie dla odbiorców,
których nie interesuje, czy cena pokrywa koszty produkcji, czy te¿ nie. A tylko
ostatnia z wymienionych metod ustalania ceny przez ma³e przedsiêbiorstwa w pe-
wien sposób bierze pod uwagê jakoœæ produkowanych wyrobów.

W celu zdobycia nowego klienta w³aœciciele firm najchêtniej korzystaj¹ z pro-
mocji osobistej, organizowanej zarówno systematycznie, jak i okresowo. Mo¿e
to wynikaæ z tego, ¿e jest to najtañsza forma reklamy. Stosunkowo du¿¹ popular-
noœci¹ ciesz¹ siê równie¿ reklamy prasowe, broszury, ulotki, upusty i bonifikaty.
Przedsiêbiorcy najrzadziej korzystaj¹ z reklamy prowadzonej za pomoc¹ telewi-
zji, radia, degustacji i konkursów. Prawie po³owa firm sama wykonuje zadania
zwi¹zane z akwizycj¹ sprzeda¿y, a tylko co trzeci w³aœciciel decyduje siê skorzy-
staæ z us³ug agencji reklamowych.

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, ¿e 34% zbadanych firm nie wdro-
¿y³o nowych produktów/us³ug, nie ulepszy³o istniej¹cych produktów/us³ug ani
nie ulepszy³o procesu technologicznego, tym bardziej równie¿ nie wprowadzi³o
nowego procesu technologicznego. Nowy produkt/us³ugê na rynek wprowadzi³o
zaledwie 9% ankietowanych firm, a ulepszony produkt/us³ugê – 7%. Po dwa
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i wiêcej zarówno nowych, jak i ulepszonych produktów/us³ug na rynek wprowa-
dzi³o oko³o 37% przedsiêbiorstw. Co pi¹ta firma wprowadzi³a modyfikacjê pro-
cesu produkcyjnego lub wdro¿y³a nowy proces (rys. 7).

Dodatkowo w ci¹gu ostatnich 2–3 lat nak³ady na zakup œrodków trwa³ych w oko-
³o 25% firm zosta³y obni¿one. Co druga firma utrzyma³a wysokoœæ wydatków na
tym samym poziomie. Wprowadzane innowacje w badanych firmach to w 35%
pomys³y i zasoby w³asne, w 18% – owoc wspó³pracy i kooperacji z partnerami, a
w co szóstej firmie nowe pomys³y by³y zaczerpniête z analizy rynku. Tylko 5%
firm przyznaje siê, ¿e w szukaniu innowacji korzysta z fachowej pomocy konsul-
tantów i doradców zewnêtrznych oraz instytucji naukowo-badawczych. G³ów-
nych przyczyn takiego stanu respondenci upatruj¹ w wysokich kosztach takich
przedsiêwziêæ (30%), braku œrodków finansowych (28%) i za wysokich stopach
procentowych od kredytów.

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, ¿e a¿ 74% przedsiêbiorstw nawi¹za³o kon-
takty z partnerami zagranicznymi. Wspó³praca z firmami zagranicznymi mo¿e
wywo³aæ wiele pozytywnych zmian w innowacyjnoœci przedsiêbiorstw. Dzieje
siê tak wówczas, gdy wspó³praca ta wi¹¿e siê z dyfuzj¹ szeroko rozumianej wie-
dzy. Jednak w co czwartej badanej firmie celem zawi¹zania tej wspó³pracy by³a
dystrybucja produktów partnera zagranicznego na terenie Polski. W 21% przy-
padków to polskie firmy szuka³y kana³u dystrybucyjnego swoich produktów za
granic¹, a w 18% przypadków celem nawi¹zania kontaktów by³a chêæ zakupu
podzespo³ów i surowców u partnera zagranicznego. W przewa¿aj¹cej czêœci firm
partnerów pozyskiwano na drodze prywatnych znajomoœci w³aœcicieli (43%),
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Rys. 7. Udzia³ procentowy ma³ych firm, które wdro¿y³y lub nie produkty/us³ugi
ťród³o: obliczenia w³asne.
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a tylko co czwarta firma nawi¹za³a kontakty na targach czy wystawach. Na trze-
cim miejscu uplasowa³ siê Internet, czyli w 13% firm t¹ drog¹ znaleziono partne-
ra. Tylko co czternasty w³aœciciel zdecydowa³ siê skorzystaæ z us³ug wyspecjali-
zowanych organizacji. Mo¿e to byæ spowodowane albo s³ab¹ reklam¹ tych pla-
cówek, albo ich nieporadnym dzia³aniem.

Za najmniej istotny makroekonomiczny czynnik, mog¹cy byæ szans¹ dla przed-
siêbiorstw w niezbyt odleg³ej perspektywie, firmy uzna³y nowe techniki infor-
matyczne i telekomunikacyjne. Wskazywaæ mog³oby to na fakt, ¿e badane firmy
ju¿ teraz wykorzystuj¹ te techniki w znacznym zakresie – rzeczywiœcie, a¿ 84%
przedsiêbiorców stosuje w swoich firmach systemy informatyczne. Co czwarta
firma za pozytywny skutek wdro¿enia systemów informatycznych uwa¿a skróce-
nie czasu realizacji zadañ. Z kolei w co pi¹tej firmie dziêki informatyzacji prze-
p³yw informacji jest szybszy, krótszy, bardziej precyzyjny. Wed³ug przedsiêbior-
ców innymi korzyœciami jest rozszerzenie wachlarza realizowanych zadañ (16%),
ponadto w 13% firm nast¹pi³o zmniejszenie liczby zatrudnionych osób. Tylko
1% firm nie dostrzeg³o ¿adnych widocznych efektów po wprowadzeniu syste-
mów informatycznych. Wiêkszoœæ firm dokonuje obecnie dzia³añ dostosowuj¹-
cych je do gospodarki elektronicznej. W³aœciciele 50% firm deklaruj¹ wykorzy-
stywanie Internetu w celach reklamy elektronicznej swojego przedsiêbiorstwa,
po 11% – do handlu elektronicznego i do zarz¹dzania obs³ug¹ klienta. G³ównym
powodem podejmowania inwestycji informatycznych w co drugiej firmie jest
usprawnienie dzia³añ, a w 15% przedsiêbiorstw przyczyny nale¿y upatrywaæ w ro-
sn¹cej konkurencji. Zadowalaj¹cy jest fakt, i¿ w najbli¿szej przysz³oœci po³owa
przedsiêbiorców zadeklarowa³a siê poczyniæ inwestycje w komputery, 34% w sieci
komputerowe i 16% w systemy informatyczne.

Przedstawione wyniki badañ pozwalaj¹ na wysuniêcie nastêpuj¹cych zasadni-
czych wniosków:
– wiêkszoœæ ankietowanych firm odczuwa przede wszystkim brak zasobów fi-

nansowych, rzadko jednak korzysta z zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania,
– w badanych ma³ych firmach widzi siê zasadnoœæ przeprowadzania ró¿nego ro-

dzaju analiz ekonomicznych i stosowania technik narzêdzi rachunkowoœci za-
rz¹dczej i controllingu, co oznacza, ¿e wœród zatrudnionych s¹ przygotowane do
tego osoby, ale jednoczeœnie firmy odczuwaj¹ braki wykwalifikowanej kadry,

– wiêkszoœæ respondentów upatruje szans dla swoich przedsiêbiorstw w czynni-
kach wewnêtrznych, maj¹cych zwi¹zek z polepszeniem makroekonomicznej
sytuacji w naszej gospodarce,

– prawie po³owa przedsiêbiorców dostrzega zagro¿enie ze strony firm zagra-
nicznych, ale co trzeci w³aœciciel postrzega szansê rozwoju swojej firmy w in-
tegracji z Uni¹ Europejsk¹, natomiast niewiele mniej ni¿ po³owa przedsiêbior-
ców uwa¿a, ¿e proces globalizacji nie dotyczy ich firm,

– wiêkszoœæ decyzji – zarówno bie¿¹cych, jak i d³ugookresowych – podejmuj¹
sami w³aœciciele lub zarz¹dy firm; rzadko pracownicy maj¹ wp³yw na te decy-
zje, choæ ich g³os brany jest czasami pod uwagê,
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– trzy czwarte firm nawi¹za³o wspó³pracê z partnerami zagranicznymi, przy czym
co pi¹ta z nich szuka³a partnera w celu zaistnienia na rynku zagranicznym,
a wspó³praca pozosta³ych zwi¹zana by³a z importem podzespo³ów i surowców
albo produktów partnerów zagranicznych,

– kontakty z partnerami zagranicznymi nawi¹zywane s¹ g³ównie drog¹ prywat-
n¹, a bardzo rzadko poprzez wyspecjalizowane organizacje,

– w³aœciciele firm dostrzegaj¹ walory informatyzacji, co potwierdzaj¹ wysokie
nak³ady inwestycyjne poniesione w ostatnich 2–3 latach oraz planowane na
przysz³oœæ w tym zakresie.
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