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1. Wprowadzenie 
 

Problematyka rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw stanowi w ostatnim 
czasie wa�ny przedmiot zainteresowania na gruncie nauk ekonomicznych, 
w tym nauk o zarz�dzaniu. Jest to spowodowane mi�dzy innymi istotnym 
wpływem firm sektora M�P na procesy społeczno-gospodarcze zachodz�ce we 
współczesnej gospodarce. Małe i �rednie przedsi�biorstwa stanowi� w wielu 
krajach istotn� baz� przedsi�biorczo�ci i tworz� dynamicznie rozwijaj�cy si� 
sektor gospodarki, ale z drugiej strony jest to niezwykle „delikatna” sfera 
działania, podatna na wpływy ró�norodnych czynników i uwarunkowa�. 
Efektem tego jest wysoka zmienno�� rozwoju sektora M�P oraz brak 
stabilnych tendencji zmian ilo�ciowych w tym sektorze [2, s. 63]. 

W procesach rozwoju, małe i �rednie przedsi�biorstwa mog� wykorzysty- 
wa� ró�norodne czynniki, stanowi�ce przyczyn� lub warunek wchodzenia 
organizacji na wy�szy poziom funkcjonowania. Analizuj�c ró�norodno�� 
stymulatorów rozwojowych małych i �rednich przedsi�biorstw, zwraca si� 
uwag� na wyst�powanie dwóch zasadniczych grup tych elementów: czynników 
o charakterze wewn�trznym, wynikaj�cych z uwarunkowa� zasobowych 
przedsi�biorstw oraz elementów zewn�trznych, zwi�zanych ze �rodowiskiem 
działania przedsi�biorców. 

Bior�c pod uwag� te zagadnienia jako cel artykułu, wyznaczono 
prezentacj� oraz analiz� opinii przedsi�biorców z sektora M�P dotycz�cych 
najwa�niejszych czynników rozwoju ich przedsi�biorstw. W artykule przed-
stawiono wyniki bada� ankietowych prowadzonych w grupie 110 małych 
i �rednich przedsi�biorców działaj�cych na terenie mikroregionu łódzkiego. 

W prowadzonych badaniach zwrócono uwag� przede wszystkim na czynniki 
rozwoju o charakterze wewn�trznym oraz zwi�zane z relacjami z kontrahentami 
biznesowymi. Celowo pomini�to czynniki zewn�trzne wynikaj�ce z uwarun-
kowa� makrootoczenia z powodu bardzo szerokiego zakresu przedmiotowego 
tej tematyki. 
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2. Wewn�trzne i zewn�trzne czynniki rozwoju małych i �rednich 
przedsi�biorstw 

 
Poj�cie rozwoju organizacji jest kategori� abstrakcyjn�, trudno mierzaln�, 

ma charakter relatywny [4, s. 111] i zwi�zane jest z takimi kategoriami jak 
zmiana, post�p czy wzrost. W teorii organizacji i zarz�dzania rozwój rozumiany 
jest najcz��ciej jako zachodz�cy w czasie proces zmian [11, s. 14], w toku 
którego poszczególne cało�ci ł�cz� si� w układy bardziej skomplikowane, 
w cało�ci „wy�szego rz�du”, odznaczaj�ce si� nowymi wła�ciwo�ciami 
i nowymi prawidłowo�ciami nie spotykanymi dotychczas [16, s. 212].  

W literaturze niejednoznacznie okre�lany jest jednak charakter tych zmian. 
Z. Pier�cionek traktuje bowiem rozwój jako zjawisko jako�ciowe, polegaj�ce 
na wprowadzeniu innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych oraz 
z zakresu organizacji i zarz�dzania [15, s. 11]. Podobnie A. Stabryła zwraca 
uwag�, i� rozwój oznacza wyst�powanie zmian jako�ciowych, ocenianych 
pozytywnie z perspektywy celu, którego dotycz� [18, s. 240]. Inni autorzy 
zwracaj� natomiast uwag� na komplementarny charakter zmian jako�ciowych 
i ilo�ciowych w procesie rozwoju. J. Penc stwierdza, i� rozwój to 
ukierunkowany proces zmian ilo�ciowych i jako�ciowych (strukturalnych, 
technologicznych, kulturowych itp.), wykazuj�cych okre�lonego rodzaju 
stosunkowo trwał� tendencj�, sprzyjaj�cych przetrwaniu i stabilno�ci danej 
organizacji [14, s. 381]. Wzrost ilo�ciowy organizacji (np. w sferze produkcji, 
czy zatrudnienia) wymaga bowiem wprowadzania zmian jako�ciowych, na 
przykład o charakterze organizacyjnym b�d� technologicznym. W efekcie przez 
rozwój organizacji mo�na rozumie� wzrost sprawno�ci jej funkcjonowania 
zarówno w aspekcie ilo�ciowym, jak i jako�ciowym [10, s. 94].  

Mimo rozbie�no�ci definicyjnych rozwój traktowany jest jako warunek 
konieczny przetrwania organizacji [15, s. 12] i jeden z uniwersalnych celów 
ostatecznych przedsi�biorstwa zarobkuj�cego [3, s. 55]. Rozwój nale�y przy tym 
do najbardziej zło�onych, obiektywnych zjawisk i procesów, wynikaj�cych ze 
zmienno�ci ró�norodnej materii, a jego kompleksowy i integralny charakter 
odzwierciedla powi�zania i zale�no�ci wszystkich elementów, procesów 
i czynników wyst�puj�cych wewn�trz przedsi�biorstwa i w jego otoczeniu 
[8, s. 354]. 

Ten pozytywny trend powinien by� równie� cech� małych i �rednich 
przedsi�biorstw, które pełni� znacz�c� rol� w procesie zmian w strukturze 
przemysłowej kraju, inicjuj� powstawanie i rozwój nowych dziedzin produkcji 
oraz nowych rodzajów usług, a tak�e wpływaj� pozytywnie na sfer� społeczno-
kulturow�. 

Wyodr�bnienie kategorii podmiotów działaj�cych w mniejszym rozmiarze 
dokonywane jest na podstawie kryteriów ilo�ciowych, jako�ciowych b�d� 
mieszanych w zale�no�ci od kraju, bran�y, czy okre�lonych potrzeb społeczno-
gospodarczych. Zwracaj�c uwag� na ró�norodno�� tych podziałów, prezentuje 
si� cz�sto definicj� wyst�puj�c� na gruncie prawnym, w ustawie o swobodzie 
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działalno�ci gospodarczej, zgodnie z któr� na podstawie wyznaczników 
ilo�ciowych okre�lone zostały trzy kategorie podmiotów zaliczane do sektora 
M�P: mikroprzedsi�biorcy, mali oraz �redni przedsi�biorcy [20]. 

W procesach swojego funkcjonowania przedsi�biorstwa te mog� wykorzy-
stywa� ró�norodne czynniki, które mog� wspomóc ich rozwój. Czynniki te, 
okre�lane jako stymulatory, determinanty, b�d� katalizatory rozwoju stanowi� 
wyró�nione w kompleksie zjawisk wymierne składniki, które s� rozpatrywane 
jako przyczyna lub warunek procesów rozwojowych [por. 16, s. 41] i stanowi� 
ich siły nap�dowe.  

W literaturze zwraca si� uwag�, i� mog� pochodzi� one z wn�trza 
organizacji, b�d�c jej mocnymi stronami (czynniki wewn�trzne) lub z otoczenia, 
stwarzaj�c szanse rozwoju małego przedsi�biorstwa (czynniki zewn�trzne) 
[13, s. 132]. Zale�no�ci te przedstawiono na rysunku 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Miejsce czynników wewn�trznych i zewn�trznych w procesie rozwoju  
małych i �rednich przedsi�biorstw 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, s. 132]. 
 
Nale�y zwróci� uwag�, i� w aspekcie zewn�trznym kondycja i perspektywy 

rozwojowe małych i �rednich przedsi�biorstw uzale�nione s� zarówno 
od uwarunkowa� makroekonomicznych, wspólnych dla całego systemu 
gospodarczego kraju, jak równie� od uwarunkowa� mezoekonomicznych, 
charakterystycznych dla sektora b�d�  bran�y gospodarki.  

Mo�na powiedzie�, �e ka�de z przedsi�biorstw małego biznesu funkcjonuje 
w układzie tzw. dalszego i bli�szego otoczenia [7, s. 31], składaj�cego si� 
z regulatorów posiadaj�cych ró�norodny charakter oraz ró�ne pola percepcji. 
Czynniki te kształtuj� zasady oraz sposoby  oddziaływa� regulacyjnych na firmy 
sektora M�P determinuj�c stan, sposób działania oraz dynamik� rozwoju 
małych i �rednich przedsi�biorstw. 

Regulatory mieszcz�ce si� w ramach otoczenia dalszego posiadaj� wymiar 
makroekonomiczny. Wynikaj� one z uwarunkowa� politycznych, prawnych, 
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ekonomicznych czy w ko�cu technologicznych i s� wspólne dla całej 
gospodarki. Otoczenie bli�sze obejmuje czynniki o bardziej ograniczonym 
zakresie działania, zwi�zane przede wszystkim z bezpo�rednimi relacjami 
z innymi uczestnikami obrotu gospodarczego. 

Podstawowym warunkiem długofalowego rozwoju sektora małych 
i �rednich przedsi�biorstw jest prowadzenie przez pa�stwo stabilnej polityki 
makroekonomicznej, która zapewni równowag� gospodarcz�. Do najwa�niej-
szych czynników makroekonomicznych wpływaj�cych na kondycj� 
ekonomiczn� i rozwój sektora M�P mo�na zaliczy� dynamik� wzrostu 
gospodarczego, stabilno�� waluty, polityk� celn� oraz kształtowanie si� 
popytu na rynku [19, s. 1].  

Do uwarunkowa� makroekonomicznych zalicza si� te� regulacje systemu 
finansowo-podatkowego, od których w du�ej mierze zale�y mo�liwo�� 
akumulowania kapitału przez małe i �rednie przedsi�biorstwa w celu 
samofinansowania bie��cej działalno�ci i rozwoju. Istotn� rol� tego systemu jest 
równie� tworzenie zach�ty do gromadzenia �rodków na cele inwestycyjne, 
rozwojowe oraz na promocj� eksportu.  

Istotn� rol� odgrywa równie� wsparcie finansowe i pozafinansowe 
pa	stwa dla małych i �rednich przedsi�biorstw. Dodatkowo dost�pno�� usług 
bankowych i ubezpieczeniowych oraz regulacje prawne w zakresie windykacji 
wierzytelno�ci maj� znacz�cy wpływ na mo�liwo�ci rynkowe małych i �rednich 
przedsi�biorstw. Zakres korzystania z usług bankowych determinowany jest 
w zasadniczy sposób od mo�liwo�ci lokalnego rynku finansowego, gdy� 
w Polsce koncentracja instytucji finansowych prowadz�cych działalno�� 
kredytow� na rzecz przedsi�biorstw wyst�puje w du�ych aglomeracjach 
miejskich. 

Drug� grup� czynników rozwoju, istotn� dla firm sektora M�P stanowi� 
stymulatory wewn�trzne. W�ród nich mo�na wymieni� wielko�� maj�tku 
jakim dysponuje przedsi�biorstwo, który w znacz�cy sposób determinuje 
mo�liwo�ci rynkowego działania przedsi�biorstwa [9].  

Kolejnym czynnikiem mikroekonomicznym jest zdolno�� do wdra�ania 
post�pu naukowo-technicznego, pozwalaj�ca na sprawne konkurowanie w 
warunkach systemu wolnorynkowego i coraz wi�kszego otwarcia gospodarki 
Polski na rynki mi�dzynarodowe. Du�e znaczenie ma tak�e sprawno�� 
zarz�dzania zasobami przedsi�biorstwa, na któr� bezpo�redni wpływ maj� 
kwalifikacje, wiedza i przedsi�biorczo�� kadry kierowniczej oraz umiej�tno�ci 
i do�wiadczenie samych przedsi�biorców.  

Istotny wpływ na kondycj� i mo�liwo�ci rozwojowe małych i �rednich 
przedsi�biorstw ma równie� jako�� oferowanych produktów oraz umiej�tno�� 
rozpoznania i zaspokojenia potrzeb nabywców [19, s. 1]. Produkcja wyrobów 
i oferowanie usług wysokiej jako�ci ma szczególne znaczenie w aspekcie 
członkostwa w Unii Europejskiej i nieskr�powanego dost�pu polskich przed-
si�biorstw do wspólnego rynku. Nale�y równie� bra� pod uwag� ogólny poziom 
rentowno�ci produkcji, jak te� powi�zania kooperacyjne z innymi partnerami. 
Wa�nym czynnikiem jest równie� płynno�� finansowa, która wobec trudno�ci 
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w uzyskaniu dost�pu do �ródeł zewn�trznego finansowania ma cz�sto 
decyduj�cy wpływ na funkcjonowanie małej lub �redniej firmy. 

Wybrane, wewn�trzne i zewn�trzne czynniki (stymulatory) rozwoju małych 
i �rednich przedsi�biorstw przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Wybrane czynniki rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw 

Wewn�trzne czynniki rozwoju M�P Zewn�trzne czynniki rozwoju M�P 
− umiej�tno�� zarz�dzania zasobami 

firmy, 
− wiedza, do�wiadczenie 

i przedsi�biorczo�� kierownictwa, 
− kompetencje i umiej�tno�ci 

pracowników, 
− charakter rynku i jego znajomo��, 
− zdolno�� do wdra�ania post�pu 

technicznego, 
− wielko�� kapitału, 
− zdolno�ci produkcyjne, 
− jako�� oferowanych wyrobów i/lub 

usług, 
− powi�zania kooperacyjne, 
− zdolno�� do elastycznego działania, 
− poziom rentowno�ci sprzeda�y. 

− warunki prawne dotycz�ce 
podejmowania i prowadzenia 
działalno�ci gospodarczej, 

− tempo wzrostu gospodarczego kraju, 
− kształtowanie si� popytu i poda�y na 

rynku, 
− konkurencja rynkowa, 
− dost�p do finansowania 

zewn�trznego, 
− polityka celna, 
− regulacje systemu finansowo-

podatkowego, 
− polityka rz�du wobec M�P, 
− zakres wsparcia finansowego 

i pozafinansowego pa�stwa, 
− kultura przedsi�biorczo�ci. 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie: [19, s. 1]. 
 

Rozwa�ania na temat kluczowych czynników rozwoju małych i �rednich 
przedsi�biorstw pojawiaj� si� równie� w przypadku fazowych modeli rozwoju, 
w których poszukuje si� stymulatorów pozwalaj�cych na przej�cie organizacji 
z ni�szego poziomu funkcjonowania na wy�szy.  

Przykładem mo�e by� tu model rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw 
N. Churchila i V. Lewis [6, s. 38]. Autorzy  wyró�nili w nim sze�� etapów 
rozwoju charakterystycznych dla mniejszych firm, w których o sukcesie 
decyduje osiem czynników. Pierwsze cztery czynniki maj� charakter bardziej 
statyczny i dotycz� samego przedsi�biorstwa. Nale�� do nich: 
− zasoby finansowe (rezerwy pieni��ne, gotówkowe, mo�liwo�ci zaci�gania 

po�yczek), 
− zasoby osobowe (liczba i kwalifikacje zatrudnionych osób), 
− zasoby systemowe (system informacyjny firmy, system zarz�dzania), 
− zasoby biznesowe (udział w rynku, relacje z dostawcami). 

Pozostałe czynniki zwi�zane s� z cechami samego przedsi�biorcy i obejmuj� 
takie kategorie, jak: 
− motywacj� (podej�cie do firmy i siebie samego), 
− zdolno�� do działania (umiej�tno�� samodzielnego wykonywania zada� 

z dziedziny marketingu, innowacji, produkcji czy zarz�dzania), 
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− zdolno�ci mened�erskie (ch�� do delegowania uprawnie� i odpowie-
dzialno�ci, umiej�tno�� kierowania prac� innych ludzi), 

− zdolno�ci strategiczne (my�lenie perspektywiczne, analizowanie mocnych 
i słabych stron, okazji oraz zagro�e�) 
Na ka�dym z kolejnych etapów rozwoju firma staje w obliczu nowych 

problemów i wyzwa�, zmienia si� równie� rola poszczególnych czynników 
zwi�zanych z przedsi�biorczo�ci� i zarz�dzaniem. Wraz z rozwojem firmy 
maleje zdolno�� wła�ciciela do samodzielnego wykonywania zada�, zwi�ksza 
si� jednocze�nie znaczenie planowania strategicznego, kwalifikacji praco-
wników, a tak�e umiej�tno�ci delegowania zada�, uprawnie� i odpowie-
dzialno�ci przez przedsi�biorc� [11, s. 83]. 

Problem analizy kluczowych czynników sukcesu dla poszczególnych 
faz rozwoju małego przedsi�biorstwa jest równie� rozpatrywany w modelu 
M. Scotta i R. Bruce’a [17, s. 107]. Wyró�niono tu pi�� faz rozwoju małej 
firmy, w których du�e znaczenie posiada osoba wła�ciciela-mened�era oraz 
zmieniaj�ce si� �ródło i sytuacja finansowa firmy. 

W modelu PAEI według I. Adizesa [1, s. 70] zwraca si� uwag� na czynniki 
organizacji, które z ró�n� sił� dominuj� w trakcie rozwoju przedsi�biorstwa. 
Zgodnie z tym działania organizacji mog� by� ukierunkowane na: 
– produkcj� (P), czyli dostarczanie na rynek konkretnych wyrobów lub usług, 
– administracj� (A), czyli tworzenie formalnego porz�dku w zakresie 

struktur i procesów, 
– przedsi�biorczo�� (E), czyli kreowanie zmian i wprowadzanie innowacji, 
– integracj� (I), czyli zabieganie o współdziałanie uczestników organizacji. 

Z modelu wynika, �e przed utworzeniem przedsi�biorstwa i krótko po jego 
powstaniu dominuje czynnik przedsi�biorczo�ci. Wkrótce potem nast�puje 
koncentracja na produkcie lub usłudze, poniewa� o powodzeniu ka�dego 
przedsi�wzi�cia przes�dza ostatecznie odbiorca i rynek. W fazie rozkwitu 
nast�puje silne nastawienie na wyniki produkcyjne, przedsi�biorczo�� i zarz�-
dzanie, natomiast czynniki społeczne nie s� jeszcze zbytnio uwydatnione. Dalsze 
etapy gro�� przedsi�biorstwu wej�ciem w faz� upadku. Zaczyna w niej 
dominowa� zbiurokratyzowany system zarz�dzania, zaniedbywana zostaje 
przedsi�biorczo��, co doprowadza do ograniczenia pozostałych czynników, ich 
zaniku i w konsekwencji upadku przedsi�biorstwa [11, s. 71]. 

Analiza modeli rozwoju i cyklów �ycia małych firm wskazuje na istnienie 
czterech grup teorii, w zale�no�ci od opisywanych kluczowych czynników 
rozwoju, takich jak [5, s. 34]: 
– osoba przedsi�biorcy (cechy przedsi�biorcy, motywacje, umiej�tno�ci), 
– rozwój organizacji (fazy wzrostu, wpływ rodziny, otoczenia, kontaktów 

osobistych), 
– zarz�dzanie (planowanie, style kierowania, strategie), 
– warunki rynku (struktura, lokalizacja, otoczenie). 

Czynniki rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw maj� zatem bardzo 
szeroki i zró�nicowany charakter. Ich wyst�powanie i wzmacnianie powinno 
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by� przedmiotem analiz i decyzji mened�erów w procesach i strategiach 
rozwojowych małych i �rednich przedsi�biorstw. 

 
3. Metodyka prowadzonych bada	 i charakterystyka respondentów 
 

Bior�c pod uwag� powy�sze uwarunkowania w 2005 roku w Katedrze 
Zarz�dzania Politechniki Łódzkiej podj�to badania ankietowe na temat 
problematyki rozwoju firm sektora małych i �rednich przedsi�biorstw. Jednym 
z celów tych bada	 była analiza najwa�niejszych czynników (stymulatorów) 
rozwoju w opinii ankietowanych przedsi�biorców. 

Badaniami obj�to 110 małych i �rednich przedsi�biorstw z mikroregionu 
łódzkiego zdefiniowanego na podstawie kryterium administracyjnego jako 
miasto Łód� wraz z s�siaduj�cymi powiatami: łódzkim-wschodnim, 
brzezi�skim, pabianickim i zgierskim. Wi�kszo�� badanych firm działa jako 
osoby fizyczne prowadz�ce działalno�� gospodarcz� (68% respondentów). 
W�ród innych form organizacyjno prawnych wyst�powały spółki cywilne 
(20%), spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (9%), spółka jawna, spółka 
akcyjna oraz stowarzyszenie (po 1%). 

Zdecydowana wi�kszo�� badanych przedsi�biorstw to mikro przedsi�-
biorstwa, spełniaj�ce definicj� z ustawy o swobodzie działalno�ci gospodarczej. 
Najmniejsze podmioty stanowi� 86% próby, z tym, �e w tej grupie dla potrzeb 
analiz wyodr�bniono przedsi�biorstwa prowadz�ce działalno�� bez zatrudniania 
pracowników (14%). W dalszych analizach, z powodu małej liczby �rednich 
przedsi�biorstw, dokonano równie� poł�czenia firm małych i �rednich w jedn� 
grup� małych/�rednich podmiotów. 

Badane podmioty działaj� przede wszystkim w sektorze usług (35%) oraz 
handlu i produkcji (po 27%). S� to w dominuj�cej cz��ci firmy o niewielkim 
zasi�gu działania, aktywne na rynku lokalnym (38%). Charakterystyk� badanych 
przedsi�biorstw przedstawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2. Charakterystyka badanych firm sektora M�P 

Rok zało�enia firmy Procent Wielko�� firmy Procent 
do 1990 16% bez pracowników 14% 
1991-1995 31% mikro 72% 
1996-2000 31% mała 12% 
2001-2005 22% �rednia 2% 
    
Obszar działania rynkowego Procent Sektor działania Procent 
lokalny 38% handel 27% 
regionalny 24% usługi 35% 
krajowy 26% produkcja 27% 
mi�dzynarodowy 11% budownictwo 11% 
zagraniczny 1%   

�ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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Respondentami bior�cymi udział w badaniu byli wła�ciciele i kadra 
mened�erska małych oraz �rednich przedsi�biorstw. Byli to przede wszystkim 
m��czy�ni (63%), osoby w wieku 41–50 lat (43%), z wykształceniem �rednim 
(47%) w kierunku technicznym (61%).  

 
 

4. Czynniki rozwoju firm sektora M�P w opinii przedsi�biorców 
 

W ankiecie skierowanej do przedsi�biorców z sektora M�P poddano ocenie 
znaczenie poszczególnych czynników rozwoju przedsi�biorstw, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem determinantów wewn�trznych oraz zwi�zanych z relacjami 
z partnerami biznesowymi. Respondenci wskazywali na czynniki istotne ich 
zdaniem dla rozwoju przedsi�biorstw1 oraz okre�lali ich znaczenie w procesie 
rozwoju w skali od 1 (bardzo niskie znaczenie czynnika) do 4 (bardzo wysokie 
znaczenie czynnika)2. 

Badani przedsi�biorcy bardzo cz�sto wskazywali niemal na wszystkie 
czynniki umo�liwiaj�ce ich zdaniem rozwój firm jako na istotne, spo�ród 
wszystkich dziesi�ciu stymulatorów zaproponowanych w kwestionariuszu 
ankiety. W przypadku o�miu determinantów ponad 90% respondentów wyraziło 
opini�, �e s� one istotne dla rozwoju ich przedsi�biorstw. Rozpi�to�� wyników 
wahała si� tutaj od 92% do 100%. 

Najcz��ciej zwracano uwag� na posiadane zasoby gotówki (na ten czynnik, 
jako istotny wskazali wszyscy ankietowani) oraz na mo�liwo�ci pomocy ze 
strony biura rachunkowego. Wszystkie badane przedsi�biorstwa współpra-
cowały z biurami rachunkowymi w zakresie outsourcingu rachunkowo�ci 
i doradztwa podatkowego [zob. szerzej: 12, s. 21-28] i relacje te zostały 
uwzgl�dnione jako jeden z potencjalnych czynników warunkuj�cych rozwój 
firm sektora M�P. 

Bardzo cz�sto wskazywano równie� na czynniki zwi�zane z osob� 
wła�ciciela oraz potencjałem kadry kierowniczej przedsi�biorstwa. Najmniej 
przedsi�biorców zwróciło uwag� natomiast na takie czynniki jak: dost�p do 
zewn�trznych 
ródeł finansowania oraz procedury i systemy zarz�dzania 
stosowane w przedsi�biorstwie. Mo�e to by� z jednej strony spowodowane 
obawami przedsi�biorców przed zaci�ganiem zobowi�za� finansowych, 
z drugiej – niewielkim rozmiarem działalno�ci i uproszczonymi metodami 
organizacji i zarz�dzania stosowanymi w firmach. 

Zró�nicowanie zakresu wskaza� pomi�dzy o�mioma najcz��ciej wska-
zywanymi czynnikami było jednak tak niewielkie, i� przyj�to, �e wi�ksz� 
warto�� poznawcz� b�dzie reprezentowa� siła wskaza� na poszczególne 
czynniki istotne dla rozwoju przedsi�biorstw. 

                                                 
1 Wska�nik ten okre�lono jako powszechno�� wskazania. 
2 Okre�lano tu �redni� arytmetyczn� wskaza� respondentów na okre�lony czynnik i przed-
stawiano j� jako sił� wskazania. 



Cz��� I. Kierunki i strategie rozwoju współczesnych organizacji 

 

159 

Istotnych wskazówek odno�nie oceny poszczególnych czynników w procesie 
rozwoju przedsi�biorstw dostarcza zatem siła wskaza� okre�lona przez 
respondentów. W tym przypadku najwi�kszego znaczenia dla rozwoju firmy 
nabiera przedsi�biorczo�� i zaradno�� wła�ciciela oraz umiej�tno�ci 
i kwalifikacje osób zarz�dzaj�cych podmiotem. Drug� grup� stanowi� czynniki 
zwi�zane z kształtowaniem relacji z partnerami biznesowymi, jak równie� 
posiadane zasoby finansowe, co warunkuje mi�dzy innymi podejmowanie 
inicjatyw inwestycyjnych. 

Zakres wskaza� na poszczególne czynniki wa�ne z punktu widzenia rozwoju 
badanych przedsi�biorstw przedstawiono na rysunku 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Najwa�niejsze czynniki umo�liwiaj�ce rozwój firmy w ocenie  
badanych przedsi�biorców z sektora M�P 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
 

Nieco mniejszego znaczenia nabiera perspektywiczne my�lenie o przed-
si�biorstwie, jak równie� szcz��cie w biznesie. Przeciwwag� dla silnej pozycji 
wła�ciciela jako czynnika determinuj�cego rozwój małych i �rednich przed-
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si�biorstw staje si� równie� potencjał i kwalifikacje pracowników. Pomoc ze 
strony biura rachunkowego, chocia� bardzo cz�sto wskazywana przez 
respondentów, została tu oceniona jako jeden z mniej istotnych czynników 
rozwojowych firmy. Dwa czynniki najrzadziej wskazywane przez ankie-
towanych zostały równie� ocenione jako najsłabiej wpływaj�ce na procesy 
rozwojowe badanych przedsi�biorstw. 

Analiza siły wskaza� poszczególnych czynników rozwojowych 
w zale�no�ci od wielko�ci przedsi�biorstw wskazuje na niewielkie zró�ni-
cowanie, przy czym znaczenie poszczególnych czynników ro�nie z reguły 
w przypadku wi�kszych przedsi�biorstw. Zakres wskaza� na poszczególne 
czynniki wa�ne z punktu widzenia rozwoju działalno�ci gospodarczej, ze 
wzgl�du na wielko�� przedsi�biorstwa przedstawiono na rysunku 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Najwa�niejsze czynniki umo�liwiaj�ce rozwój firmy w ocenie badanych  

przedsi�biorców w zale�no�ci od wielko�ci przedsi�biorstwa 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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W�ród czynników, które maj� wi�ksze znaczenie dla firm mniejszych 
znalazły si� mo�liwo�ci zaci�gania po�yczek i kredytów, co mo�e by� spowo-
dowane du�ymi ograniczeniami finansowymi tych podmiotów. Respondenci 
z mniejszych firm stosunkowo silnie wskazywali równie� na znaczenie procedur 
i systemów zarz�dzania stosowanych w przedsi�biorstwie.  
 
 
5. Podsumowanie i wnioski 
 

Rozwój małych i �rednich przedsi�biorstw zdeterminowany jest w znacznym 
stopniu mo�liwo�ciami wykorzystania ró�norodnych czynników rozwojowych, 
zarówno o charakterze wewn�trznym, jak równie� zewn�trznym. Na podstawie 
przeprowadzonych bada� mo�na zaobserwowa� pewne ogólne tendencje oraz 
sformułowa� nast�puj�ce wnioski: 
– badani przedsi�biorcy identyfikuj� szereg czynników (stymulatorów) rozwo-

jowych, zarówno o charakterze wewn�trznym, jak równie� zewn�trznym; 
mo�na wyró�ni� dwie zasadnicze grupy tych determinantów – powszechne 
– wskazywane niemal przez wszystkich respondentów oraz mniej istotne – 
wskazywane przez mniej ni� 80% ankietowanych, 

– badani przedsi�biorcy w procesach rozwoju swoich przedsi�biorstw 
wskazuj� przede wszystkim na rol� swojego zaanga�owania oraz kwali-
fikacje i umiej�tno�ci kadry kierowniczej. Istotne wydaj� si� równie� relacje 
z dostawcami oraz zasoby finansowe stanowi�ce fundament wielu działa� 
rozwojowych, 

– najmniejszego znaczenia dla rozwoju firm sektora M�P nabieraj� procedury 
zarz�dzania stosowane w przedsi�biorstwach, a tak�e dost�p do 
zewn�trznych �ródeł finansowania w postaci kredytów i po�yczek, 

– analiza znaczenia poszczególnych stymulatorów w zale�no�ci od wielko�ci 
przedsi�biorstwa wskazuje, i� respondenci z wi�kszych firm wy�ej oceniaj� 
znaczenie poszczególnych czynników w procesach rozwojowych. 
Rozwa�ania dotycz�ce poszczególnych determinantów rozwoju wydaj� si� 

fundamentalne dla opisu procesów rozwojowych małych i �rednich przedsi�-
biorstw. Ich analiza mo�e by� prowadzona równie� w kontek�cie pewnych 
zmiennych, taki jak osobowo�� wła�ciciela, czy faza cyklu �ycia organizacji. 
Wnioski wynikaj�ce z takich analiz mog� przyczyni� si� nie tylko do bardziej 
trafnego podejmowania decyzji przez wła�cicieli i mened�erów małych 
i �rednich przedsi�biorstw, ale mog� by� równie� traktowane jako punkt wyj�cia 
do opracowywania programów wspieraj�cych funkcjonowanie firm sektora 
M�P. 
 
 
 
 
 



Teoria i praktyka zarz�dzania rozwojem organizacji 

 

162 

Literatura 
 
[1] Adizes I.: Corporate Lifecycles. How and Why Corporations Grow and 

What to Do About It, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1988 [za:] 
Machaczka J. Zarz�dzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa – Kraków 1998. 

[2] Andrzejczak T., Lachiewicz S., Zdrajkowska H.: Dynamika rozwoju 
sektora małych i �rednich firm województwie łódzkim w latach 
w 1994-1997, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 30/1998, 
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łód� 1998. 

[3] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Wa�niewski T., 
Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsi�biorstwa, Wydawnictwo AE 
im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998. 

[4] Białasiewicz M. (red.): Rozwój przedsi�biorstw. Modele, czynniki, 
strategie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci�skiego, Szczecin 
2002. 

[5] Chody	ski A.: Zarz�dzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo Wy�szej 
Szkoły Zarz�dzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2002. 

[6] Churchil N., Lewis V.: The Five Stages of Small Business Growth, 
„Harvard Business Review”, May-June 1983. 

[7] Czternasty W.: Małe przedsi�biorstwa w Polsce na tle przeobra�e� 
systemowych (1944-1991), „Zeszyty Naukowe” Seria II, Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna� 1994. 

[8] Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsi�biorstwa, PWE, Warszawa 2000. 
[9] Krajewski K.: Funkcjonowanie M�P w warunkach gospodarki rynkowej 

i ich mo�liwo�ci rozwojowe, Instytut Wspierania Przedsi�biorczo�ci 
i Samorz�dno�ci, http://www.medianet.pl/~multikra/ips2.htm. 

[10] Lachiewicz S. (red.): Małe firmy w regionie łódzkim, Politechnika Łódzka 
2003. 

[11] Machaczka J.: Zarz�dzanie rozwojem organizacji, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1998. 

[12] Matejun M.: Outsourcing rachunkowo�ci i doradztwa podatkowego, [w:] 
Stabryła A. (red.): Doskonalenie systemów zarz�dzania w społecze�stwie 
informacyjnym, tom 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006. 

[13] Nogalski B., Rutka R., Wójczik-Karpacz A.: Czynniki dynamizuj�ce 
rozwój małych przedsi�biorstw, [w:] Nogalski B., Rybicki J. (red.): 
Kształtowanie konkurencyjno�ci małych i �rednich przedsi�biorstw na 
rynkach Unii Europejskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda�skiego, 
Gda�sk 2007. 

[14] Penc J.: Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997. 
[15] Pier�cionek Z.: Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1996. 
[16] Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, 

Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1978. 



Cz��� I. Kierunki i strategie rozwoju współczesnych organizacji 

 

163 

[17] Scott M., Bruce R.: Five Stages of Growth in Small Business, „Long 
Range Planing”, Vol 20, No 3 1987, s. 47 [za:] Lachiewicz S. (red.): 
Małe firmy w regionie łódzkim, Politechnika Łódzka, Łód� 2003. 

[18] Stabryła A.: Zarz�dzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000. 

[19] �liwa J.: Szanse rozwoju małych i �rednich przedsi�biorstw, „Wynagrodzenia”, 
nr 1/2000, dodatek miesi�czny nr 1. 

[20] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej, 
Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807. 



Źródło: 

 

Matejun M., Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na podstawie badań 

w mikroregionie łódzkim, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria  

i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej,  

Łódź 2008, s. 151-163. 


