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Streszczenie
Literatura przedmiotu i praktyka gospodarcza zwracają uwagę, że możliwości efektywnego funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw ograniczane są przez konieczność ciągłego pokonywania różnego rodzaju barier. W wielu badaniach autorzy dokonują ich klasyfikacji, przy czym istotne wydaje się, że znaczna część zidentyfikowanych
utrudnień wynika z samej specyfiki sektora (np. niewielkich zasobów i ograniczonej skali działania). W artykule prezentowany jest pogląd, że zastosowanie w małych i średnich
przedsiębiorstwach zarządzania przez wartość (ang. Value Based Management, VBM)
może zmniejszyć część z barier. Podmioty sektora MSP nie mają wpływu na wysokość obciążeń podatkowych czy ciągle zmieniające się przepisy prawa, jednak związana z koncepcją VBM konieczność planowania finansowego oraz koncentracja na prognozowanych przepływach pieniężnych powinny między innymi przyczyniać się do lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i łatwiejszego pozyskania dodatkowego kapitału.

Wprowadzenie
Zarządzanie przez wartość (ang. Value Based Management, VBM) jest koncepcją,
która zastosowana w praktyce ma szanse podnieść efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Koncentracja na wartości bieżącej przepływów pieniężnych i identyfikacja
kluczowych czynników decydujących o ich wielkości, jak również związana z tym konieczność planowania oraz analizowania uzyskiwanych wyników połączona z poszuki*
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waniem nowych możliwości zwiększania efektywności powinna przyczynić się do poprawy uzyskiwanych wyników. Rozmiar przedsiębiorstwa i skala działania nie mają przy
tym znaczenia, choć w praktyce VBM wdrażane jest przed wszystkim w podmiotach dużych. Charakterystyczne dla zarządzania przez wartość systemy planowania i kontroli
stwarzają szansę podejmowania lepszych decyzji w zakresie strategii, oceny projektów
inwestycyjnych czy optymalizacji posiadanych zasobów w każdych warunkach. Wykorzystanie VBM w małych i średnich przedsiębiorstwach powinno zatem przełożyć się na
pozytywne efekty w skali całej gospodarki, mierzone przede wszystkim wzrostem PKB
i zatrudnienia.
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw mogłoby być z pewnością większe,
gdyby nie szereg barier, na które napotykają w swojej działalności. Celem artykułu jest
wskazanie, które z barier mogłyby być ograniczone dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu w praktyce technik i narzędzi będących integralną częścią zarządzania przez wartość.

1. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Barierami rozwoju przedsiębiorstw określane są te cechy środowiska biznesu, które
osłabiają dynamikę powstawania firm, zmniejszają ich możliwości rozwoju oraz przyspieszają upadek (Raport o stanie…, 1997: 37). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wiele z nich wynika z cech sektora, których zestawienie wraz z komentarzem zamieszczono w tabeli 1.
Tabela 1. Problemy wynikające z cech MSP
Cecha MSP

Komentarz

Brak własnych papierów
wartościowych będących w publicznym obrocie

Kapitał MSP nie jest wyceniany na zorganizowanym rynku kapitałowym. Właścicielowi nie jest znana natychmiastowa rynkowa wycena jego przedsiębiorstwa. Wymagana dokładność sprawozdawczości jest niższa niż w przypadku
przedsiębiorstw, których akcje są notowane na giełdzie. MSP mają mniej możliwości zewnętrznego finansowania. Również dostęp do rynków finansowych
jest dla MSP w większości przypadków relatywnie drogi lub wręcz zamknięty.

Niezdywersyfikowany
portfel aktywów; środki
zainwestowane w MSP
pochłaniają znaczną
część osobistego majątku właścicieli

Powodzenie lub porażka inwestycji w aktywa MSP zależne są w dużo większym
stopniu od rodzaju nabywców i specyficznej lokalizacji geograficznej niż
w przypadku dużej firmy. Równocześnie ulokowanie znacznych zasobów osobistego majątku właściciela w MSP powoduje, że zasoby te obarczone są wyższym osobistym zagrożeniem.

Straty wynikające z bankructwa MSP są automatycznie stratami właściciela.
Częsty wybór formy
Często w przypadku małych i średnich spółek z ograniczoną odpowiedzialnoprawnej, która nie ograścią pożyczkodawcy domagają się zabezpieczenia pożyczki osobistym majątnicza odpowiedzialności
kiem wspólników. Ryzyko upadłości MSP jest bardzo mocno odczuwane przez
za długi
właścicieli, dużo mocniej, niż przez właścicieli dużych firm.
Przedsiębiorczość i gotowość ponoszenia
znacznego ryzyka przez
pierwsze pokolenie właścicieli MSP
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Cecha MSP

Komentarz

Znaczny optymizm
(w porównaniu do zarządów dużych przedsiębiorstw) właścicieli MSP

Optymizm może prowadzić do lekceważenia ryzyka. Odważniejsze strategie
i sposoby działania mogą dawać większe zyski, ale jednocześnie prowadzić do
znacznej liczby bankructw, np. na skutek przeszacowania popytu czy niedoszacowania niezbędnych inwestycji.

Deficyt specjalistów
w zespole zarządzającym MSP

Działanie MSP może być zdominowane przez jedną lub kilka osób lepiej zorientowanych w niektórych dziedzinach, co sprawi, że kosztem innych obszarów zostanie nadmiernie rozwinięta działalność MSP w zakresie technologii,
sprzedaży lub kontaktu z klientem. Bardzo możliwy jest także brak specjalistów
z dziedzin uznawanych przez właścicieli jako mniej istotne, np. finansów, księgowości czy HR. Brak specjalistów doprowadzić może do sytuacji, w której przy
wzroście skali działania niemożliwe będzie elastyczne i dynamiczne dostosowanie się do nowych warunków. Przedsiębiorstwa takie narażone są również
na brak jasnej wizji następstwa właściciela lub kierownictwa, przez co nie mają pewności co do kontynuacji działalności np. na skutek wypadków losowych.

Ponoszenie relatywnie
wyższych kosztów niedoskonałości rynków
i instytucji

Koszty MSP związane z wszelkiego rodzaju umowami, opłatami sądowymi i notarialnymi, transakcyjnymi opłatami wynikającymi z finansowania itd. Są wysokie w stosunku do ogólnych kosztów czy przychodów i stanowić mogą istotną część nakładów. Załatwianie spraw administracyjnych pochłania dużo czasu, którego nie może w tej sytuacji być wykorzystany na prowadzenie podstawowej działalności, co jest bardzo uciążliwe przy niewielkim poziomie zatrudnienia.

Bezpośrednie i mniej
formalne relacje z posiadaczami udziałów własnościowych

Właściciele pakietu kontrolnego i/lub zarządzający MSP najczęściej są w bezpośrednim kontakcie z udziałowcami. Ich wzajemne relacje i decyzje związane
z rozporządzaniem MSP opierają się zazwyczaj na częstych historycznych
i możliwych przyszłych wzajemnych transakcjach, osobistej reputacji wszystkich stron, itp. Informacje posiadane przez udziałowców niezaangażowanych
w bezpośrednie zarządzanie MSP najczęściej są fragmentaryczne i wynikające
z prywatnych kontaktów z osobami posiadającymi do nich dostęp. Wynika stąd
relatywnie wysoki koszt monitorowania i gromadzenia informacji finansowych
o MSP o odpowiedniej jakości.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Michalski, 2005: 29–30; Ang, 1991: 2–4; Meza, Southey, 1996: 375–386.

Siłę utrudnień w prowadzeniu działalności dobrze oddają tabele 2 i 31. Jak łatwo zauważyć, spośród zarejestrowanych w Polsce w 2001 r. ponad 209 tys. przedsiębiorstw
do 2006 r. aktywnych było zaledwie niecałe 59 tys., czyli nieco ponad 28%. Znacznie
większą „umieralnością” charakteryzowały się przy tym przedsiębiorstwa małe, o czym
może świadczyć fakt, że po pięciu latach działalność prowadzi zaledwie 27,2% podmiotów zarejestrowanych jako osoby fizyczne i 49% zarejestrowanych jako osoby prawne,
a jeszcze większa różnica daje się zaobserwować, jeśli analizie poddany zostanie fakt zatrudniania pracowników: do 2006 r. dotrwało 20,4% przedsiębiorstw bez pracowników
najemnych i 50,4% tych, które pracowników zatrudniały.
Spośród sektorów najbezpieczniejszy wydaje się przemysł, w którym pięć lat przetrwało blisko 40% podmiotów, natomiast największym odsetkiem braku aktywności charakteryzują się hotele i restauracje oraz budownictwo. Niezależnie od formy prawnej,
faktu zatrudniania pracowników czy branży najwięcej podmiotów zaprzestaje prowadze1

Oprócz utrudnień, na skalę zjawiska miały wpływ również normalne procesy gospodarcze.
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nia działalności w pierwszym roku i jest to zjawisko typowe, o czym świadczyć może tabela 4 z danymi na temat podmiotów rejestrowanych w latach 2001–20062.
Tabela 2. Wybrane statystyki przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2001 r. w ujęciu kwotowym
L.p.

Wyszczególnienie

Przedsiębiorstwa
zarejestrowane
w 2001 roku

W tym aktywne w roku:
2004

2005

2006

1. Ogółem

209 384

134 967 102 964

2002

2003

82 062

66 843

58 962

2. Osoby fizyczne

200 602

129 131

97 749

77 108

62 304

54 655

3. Osoby prawne

8 782

5 836

5 215

4 954

4 539

4 307

4. Bez pracowników najemnych

155 258

97 391

72 778

56 256

42 545

31 703

5. Z pracownikami najemnymi

54 126

37 576

30 186

25 806

24 298

27 259

6. Przemysł

22 095

14 155

13 011

11 557

9 547

8 813

7. Budownictwo

25 085

15 879

11 265

8 078

5 675

5 781

8. Handel

89 087

57 350

42 888

32 855

28 427

23 804

9. Hotele i restauracje

10 013

5 693

3 209

2 849

2 304

2 040

10. Transport

18 380

13 983

11 089

7 291

5 610

4 979

Obsługa nieruchomości i firm
11.
oraz inne

44 724

27 907

21 502

19 432

15 280

13 545

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001–2005, 2007.

Tabela 3. Wybrane statystyki przedsiębiorstw zarejestrowanych w 2001 r. w ujęciu procentowym
Przedsiębiorstwa
zarejestrowane
w 2001 roku

2002

2003

2004

2005

2006

1. Ogółem

209 384

64,5

49,2

39,2

31,9

28,2

2. Osoby fizyczne

200 602

64,4

48,7

38,4

31,1

27,2

L.p.

Wyszczególnienie

3. Osoby prawne

W tym aktywne (udział %) w roku:

8 782

66,5

59,4

56,4

51,7

49,0

4. Bez pracowników najemnych

155 258

62,7

46,9

36,2

27,4

20,4

5. Z pracownikami najemnymi

54 126

69,4

55,8

47,7

44,9

50,4

6. Przemysł

22 095

64,1

58,9

52,3

43,2

39,9

7. Budownictwo

25 085

63,3

44,9

32,2

22,6

23,0

8. Handel

89 087

64,4

48,1

36,9

31,9

26,7

9. Hotele i restauracje

10 013

56,9

32,0

28,5

23,0

20,4

18 380

76,1

60,3

39,7

30,5

27,1

44 724

62,4

48,1

43,4

34,2

30,3

10. Transport
11.

Obsługa nieruchomości i firm
oraz inne

Źródło: jak do tabeli 2.
2 W analizach tabel 5 i 6 należy uwzględnić fakt, że sektor obsługa nieruchomości i firm oraz inne,
uwzględnia wszystkie podmioty nie uwzględnione w pozostałych kategoriach, przez co nie odpowiada
swojej nazwie.
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Tabela 4. Bankructwa przedsiębiorstw w pierwszym roku działalności
Rok rejestracji

2001 2002 2003 2004 2005

Procent przedsiębiorstw, które przetrwało pierwszy rok działalności

60,4

61,5

64,4

62,3

67,6

Źródło: jak do tabeli 2.

Tabela 5. Powody upadku wśród angielskich i polskich małych przedsiębiorstw
Przyczyny upadku
Wśród firm angielskich

Wśród firm polskich

Brak umiejętności – głównie menedżerskich
i ogólnych
Brak strategii marketingowej i nadmierny
optymizm co do wielkości rynku
Brak odpowiedniego kapitału pieniężnego
Zbyt wysoki koszt uruchomienia biznesu
Błędne określenie najodpowiedniejszego czasu
rozpoczęcia biznesu
Zła lokalizacja
Pomylenie gotówki z zyskiem
Brak rachunkowości
Wybór i zarządzanie ludźmi

Brak kompetencji menedżerskich – brak wiedzy
o potrzebie posiadania takich umiejętności
Niedocenianie konkurencji
Zbyt niski kapitał
Niewłaściwe planowanie
Wybór nieodpowiedniej lokalizacji
Problemy księgowości
Problemy zatrudnienia – nieodpowiedni
i nieuczciwy personel
Warunki ekonomiczne
Problemy prawne

Źródło: Safin, 2003: 66.

Lista barier utrudniających prowadzenie działalności, a w skrajnych przypadkach doprowadzających do bankructwa, jest dość obszerna. W tabeli 5 ujęto te, które najczęściej
doprowadzały do likwidacji małych przedsiębiorstw w Anglii i Polsce.
Wśród powodów upadku znalazły się m.in.: brak umiejętności i kompetencji menedżerskich, niedocenienie konkurencji, zła lokalizacja oraz brak odpowiedniego kapitału.
Co ciekawe, podstawowe przyczyny bankructwa firm z sektora MSP wydają się być niezależnie od kraju działania badanych podmiotów, choć niektórzy badacze zwracają uwagę, że polskie przedsiębiorstwa są z reguły słabsze kapitałowo i technicznie od firm unijnych, jak również mniej zorganizowane i skonsolidowane (Wisłocka, 2004: 71).
Istnieje wiele możliwych klasyfikacji barier utrudniających powstanie i funkcjonowanie MSP. Przykładowe zestawienie przedstawia tabela 6, przy czym prób usystematyzowania zagadnienia jest znacznie więcej. Np. w opracowaniu „Raport o stanie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–1996” wymieniono:
• bariery prawne (nadmierna zmienność przepisów, nadmierne delegowanie uprawnień regulacyjnych do instytucji wykonawczych, krótkie vacatio legis, niejasność
regulacji i brak precyzji sformułowań oraz tendencja do nadmiernego regulowania
prawnego, brak informacji o partnerach i kontrahentach),
• bariery finansowe (problemy z finansowaniem startu i poszerzania działalności
przez inwestycje, wysokość podatków i problemy z administrowaniem nimi),
• bariery wynikające ze stosunków pracy i rynku pracy (brak elastyczności w zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, zbyt wysokie i łatwe do otrzymania zasiłki
dla bezrobotnych, trudne do spełniania standardy bezpieczeństwa i higieny pracy),
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• bariery spowodowane niedostatkami funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego (rozproszenie organizacji zrzeszających i reprezentujących przedsiębiorstwa,
częste zmiany ekip parlamentarnych i rządowych powodująca spowolnienie i obniżenie jakości pracy ustawodawczej).
Tabela 6. Przykładowe klasyfikacje barier rozwoju MSP
Autor
(autorzy)
klasyfikacji:
Rodzaje
barier:

G. Garofoli
Bariery wejścia
Bariery rozwoju

J. Barber,
J.S. Metcalfe,
M. Porteous
Bariery zarządzania
i motywacji,
Bariery zasobów
Bariery warunków
i struktury rynku

D.J. Storey
Bariery zarządzania,
Bariery finansowe,
Bariery popytu

B. Piasecki,
A. Rogut
Bariery wewnętrzne
Bariery zewnętrzne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bławat red., 2004: 61–64.

Podobny raport, ale sporządzony za późniejsze lata, uwzględnia (Raport o stanie…,
2000: 237–248):
• bariery rynkowe i społeczne (ograniczony popyt, niechęć do pracy w MSP, niski
prestiż społeczny przedsiębiorcy3),
• bariery kapitałowe (utrudnienia w dostępie do kapitału, szczupłość środków publicznych na wsparcie sektora),
• bariery wynikające z polityki gospodarczej (brak instrumentów zwalczania bezrobocia ukierunkowanych na współpracę z przedsiębiorstwami, regulacje prawa pracy, wysokość podatków i skomplikowany system fiskalny),
• bariery prawne (niestabilność i niejasność przepisów prawnych, dostosowanie do
unijnego porządku prawnego, niewydolność wymiaru sprawiedliwości),
• bariery informacyjne (znikomy zakres informowania o wprowadzanych zmianach
w prawie),
• bariery infrastrukturalne (w obszarach: transport i telekomunikacja, gospodarka
wodna i zagospodarowanie odpadów, telekomunikacja i energetyka).
W badaniach przygotowanych na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej (Raport z badania…, 2006), spośród przygotowanej uprzednio listy barier przedsiębiorcy najczęściej
wskazywali złą jakość prawa, niestabilny system prawny i system podatkowy (zob. tabela 7), uznając je za większe utrudnienia niż np. szarą strefę czy dostęp do źródeł finansowania. Częste zmiany przepisów, obowiązujące rozwiązania prawne, biurokrację i czas
oczekiwania na decyzje administracyjne wskazują również inwestorzy zagraniczni rozpoczynający działalność w Polsce (Opinie inwestorów…, 2005: 3). Zdaniem przedsiębiorstw ankietowanych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki najważniejsze bariery stanowią natomiast wysokość opłat i podatków przewidzianych prawem, małe obroty, skomplikowanie przepisów prawnych i konkurencja ze strony innych przedsiębiorstw (Trendy rozwojowe…, 2007: 1).
3 Z badania przeprowadzonych przez CBOS w marcu 1999 r. wynikało, że prestiż np. właściciela
małego sklepu jest wyższy wyłącznie od prestiżu robotnika niewykwalifikowanego i działacz partii politycznej.
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Występowanie utrudnień związanych systemem prawnym akcentuje również „Czarna lista barier” publikowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Na stronach liczącego 40 stron dokumentu znaleźć można bogaty zestaw konkretnych barier, które podzielono na pięć grup:
• bariery podatkowe i finansowe (np. akcyza, której warunki ustalane są łatwym do
zmiany rozporządzeniem Ministra Finansów, zbyt ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów, wysokość i ilość opłat związanych z uzyskiwaniem zezwoleń,
pozwoleń, licencji czy wpisów, konieczność płacenia kaucji gwarancyjnej przez
podmioty, które działają na rynku krócej niż rok, a chcą się zajmować obrotem wewnątrzunijnym i uzyskać zwrot podatku w terminie krótszym niż 180 dni);
• bariery w inwestycyjnym procesie budowlanym (np. brak miejscowych planów
zagospodarowania terenu i duża uznaniowość urzędnicza przy wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy, konieczność dwukrotnego sporządzania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko (w procedurze uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę), trudności w odrealnianiu gruntów, brak
odpowiedzialności urzędników za wydawanie wadliwych decyzji i za niewydawanie decyzji w przewidzianych terminach oraz wykorzystywanie formalnych sposobów w celu przedłużania postępowania);
• bariery wynikające ze stosunków pracy (np. wysokie pozapłacowe koszty pracy, niska elastyczność czasu pracy, nadmierne koszty pracy wynikające z wliczania nauki do wymiaru urlopu wypoczynkowego, zbyt szeroki zakres szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę);
• bariery w wykorzystaniu funduszy strukturalnych (np. nieefektywny system wdrażania, nadmierne skomplikowanie wniosków i załączników, zbyt duży nacisk na
etap formalny, wysokie koszty początkowe aplikacji i opóźnienia w przepływach
pieniężnych do beneficjentów);
• pozostałe (np. przewlekłość rejestracji, trudności przedsiębiorców w pozyskiwaniu
informacji o zagranicznych rynkach oraz znajdowaniu wiarygodnych partnerów
biznesowych za granicą, liczne kontrole, zbyt wiele rodzajów działalności wymagających uzyskania od przedsiębiorców koncesji, zezwoleń, pozwoleń i licencji,
przewlekłość postępowania egzekucyjnego oraz ograniczenia wynikające ze stosowania postanowień ustawy o ochronie danych osobowych (m.in. utrudnianie obrotu wierzytelnościami, kwestionowanie potrzeby przetwarzania danych o wiarygodności płatniczej konsumenta)).
Spośród badań nad barierami rozwoju MSP na uwagę zasługują badania ankietowe
przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach przywoływanego wcześniej opracowania „Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich
przedsiębiorstw”4. Trudności podzielono w nich na popytowe i podażowe. Do barier popytowych zaliczono: niewystarczające środki klientów, zbyt dużą konkurencję na rynku,
obniżkę cen przez firmy konkurencyjne oraz fakt, że przedsiębiorstwo jest niedostatecznie znane na rynku. Wśród ograniczeń popytowych ankieta pozwalała na wskazanie: nie4 Opracowanie powstaje cyklicznie na podstawie panelowych badań przedsiębiorstw powstających
w kolejnych latach okresu 2001–2005.
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Tabela 7. Bariery działalności gospodarczej
Średnia ocena
w skali (1–5)*

% ocen
na 4 lub 5

Zła jakość prawa. Niejasne nieprecyzyjne ustawy i rozporządzenia

4,0

69,0

Niestabilny system prawny

3,7

58,0

System podatkowy

3,6

56,0

Niedostosowanie prawa pracy do warunków funkcjonowania firm

3,5

53,9

Szara strefa , nieuczciwa konkurencja

3,5

53,8

Pozapłacowe koszty pracy

3,4

46,7

Wysokie koszty kredytów

3,2

40,5

Niestabilna sytuacja polityczna

3,1

43,2

Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

3,0

40,0

Dostęp do źródeł finansowania

3,0

35,4

Funkcjonowanie administracji skarbowej

3,0

35,2

Korupcja

2,9

36,3

Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzennego

2,9

35,1

Brak wykwalifikowanych pracowników

2,9

34,6

Kurs złotego

2,6

29,0

Zidentyfikowane bariery

* gdzie 1 – bariera najmniej istotna, a 5 – barieraq najbardziej istotna.
Źródło: Raport z badania warunków dla funkcjonowania firm z sektora MSP, 2006.

dostatecznej technologii, niedostatecznych środków finansowych, trudności w ściąganiu
należności, ograniczony dostęp do kredytów, brak surowców oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej. W obu kategoriach ujęto dodatkowo pozycję „pozostałe”. Wyniki badania przeprowadzonego na przedsiębiorstwach założonych w pierwszym oraz w ostatnim roku badania i aktywnych w 2006 r. przedstawiono w tabeli 8.
Zastanawia wysoki odsetek wskazań braku trudności, przy czym przyczyną takiej
sytuacji może być sposób konstrukcji pytania. Badając bariery popytowe ankietowani
otrzymywali pytanie, czy przedsiębiorstwo napotyka trudności przy sprzedaży własnych
wyrobów lub usług, natomiast barier podażowych dotyczyło pytanie o to, czy przedsiębiorstwo napotyka trudności w rozwijaniu produkcji. Dopiero odpowiedź twierdząca
umożliwiała wskazanie przyczyn, a zatem formalnie, np. firma handlowa nie mogła uskarżać się na niedostateczne środki finansowe. Abstrahując od sposobu zadania pytania,
przedsiębiorcy częściej wskazywali trudności uznane za popytowe niż podażowe. Jako
powody trudności przy sprzedaży wyrobów i usług najczęściej wskazywano zbyt dużą
konkurencję na rynku i obniżanie cen przez przedsiębiorstwa konkurencyjne, natomiast
problemy z rozwijaniem produkcji, zdaniem ankietowanych, związane były z niedostatecznymi środkami finansowymi oraz brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. Dodatkowo przedsiębiorstwa powstałe pięć lat wcześniej skarżą się na problemy ze ściąganiem
należności, a podmioty nowopowstałe na utrudniony dostęp do kredytów.
Przedstawione dotychczas zestawienia ilustrują różnorodność podejścia do tematyki badania utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z punktu widzenia moż-
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liwości przeprowadzenia dalszych analiz i uporządkowania zagadnienia właściwe wydaje się jednoczesne wyodrębnienie barier wejścia i funkcjonowania oraz barier wewnętrznych i zewnętrznych (zob. tabela 9).
Tabela 8. Analiza przyczyn utrudniających działanie przedsiębiorstw powstałych w 2001 i w 2005 roku nadal aktywnych w roku 2006
L.p.

Odsetek firm powstałych w roku

Wyszczególnienie

2001

2005

1. Bez trudności

41,6

49,0

2. Trudności popytowe

36,4

32,8

3. Trudności podażowe

4,1

5,2

17,9

13,0

5. niewystarczające środki klientów

32,6

47,5

6. zbyt duża konkurencja na rynku

44,0

77,1

7. obniżka cen przez firmy konkurencyjne

35,2

60,0

8. przedsiębiorstwo niedostatecznie znane na rynku

12,8

37,3

2,3

9,3

10. niedostateczna technologia

20,7

12,0

11. niedostateczne środki finansowe

71,8

72,7

12. trudności w ściąganiu należności

46,9

19,0

13. ograniczony dostęp do kredytów

20,6

34,2

4. Trudności popytowe i podażowe
Trudności popytowe

9. inne przyczyny popytowe
Trudności podażowe

14. brak surowców
15. brak wykwalifikowanej siły roboczej
16. inne przyczyny podażowe

9,5

4,1

30,2

20,3

2,7

10,5

Źródło: jak do tabeli 2.

Tabela 9. Bariery wejścia i rozwoju oraz wewnętrzne i zewnętrzne
Bariery
Bariery
zewnętrzne wewnętrzne

Bariery wejścia

Bariery funkcjonowania

Brak pomysłów (zwłaszcza dostosowanych do Brak kwalifikacji i kompetencji menedżerskich,
posiadanych zasobów),
brak strategii, brak odpowiednich pracowników,
brak wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
słaby system informacyjny (brak rachunkowości
niedobór kapitału własnego i zasobów
i planowania finansowego), niedostateczny
rzeczowych.
kapitał.
Skomplikowane i czasochłonne procedury
rejestracyjne, konieczność uzyskania koncesji
i zezwoleń, brak systemów wsparcia
finansowego powstających przedsiębiorstw.

Nadmierna biurokracja, niestabilny
i nieprzyjazny system prawny, wysokość
podatków i kosztów pracy, utrudnienia
w pozyskiwaniu dodatkowego kapitału, znaczna
konkurencja, niedostateczny popyt.

Źródło: opracowanie własne.
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Bariery wejścia już na samym wstępie utrudniają powstawanie przedsiębiorstw. Dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrze, do pierwszej kategorii zaliczyć można utrudnienia
związane z brakiem wystarczającego kapitału oraz czynnikami psychologiczno-społecznymi. Zewnętrzne bariery wejścia to przede wszystkim: skomplikowane i czasochłonne
procedury rejestracyjne oraz konieczność zdobywania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń.
Podjęcie decyzji o założeniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa i pokonanie barier wejścia stwarza konieczność zmierzenia się z licznymi utrudnieniami związanymi z funkcjonowaniem i rozwojem firmy. Wiele elementów ryzyka wynika ze specyficznych cech
małych i średnich przedsiębiorstw (tabela 10), jednak działalność utrudnia dodatkowo
szereg barier, które, jak w przypadku barier wejścia, podzielić można na wewnętrzne
(wynikające np. z niewielkich zasobów rzeczowych i kapitałowych oraz cech społeczno-kulturowych przedsiębiorców i menedżerów) i zewnętrzne (związane z uwarunkowaniami, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu).
Często spotykany niedobór kompetencji menedżerski w połączeniu z koniecznością
zajmowania się wieloma sprawami bieżącymi powoduje, że w wielu małych i średnich
przedsiębiorstwach, mimo sprzyjających warunków (zob. tabela 11) zaniedbywane są
również zagadnienia związane ze strategią. Nadmierna koncentracja na działalności opeTabela 10. Ryzyko w MSP
Cechy MSP

Ryzyko zagrażające egzystencji

Przedsiębiorstwo jest zdominowane przez osobo- Śmierć (choroba) właściciela powoduje zwykle upawość przedsiębiorcy
dek firmy, gdyż jej funkcjonowanie opiera się na
osobistych kompetencjach i kontaktach (w przypadku zakładu osoby fizycznej nie ma prawnej możliwości kontynuowania działalności)
Przedsiębiorstwo dysponuje siecią osobistych kon- Niebezpieczeństwo nadużycia zaufania (niedotrzytaktów z klientami (dostawcami) i względną otwar- manie terminu płatności, brak zapłaty, opóźnienia
tością na nich
w dostawach)
Preferowanie nierynkowych relacji (gorszy, ale znajomy)
Przedsiębiorstwo świadczy usługi (produkuje) zgod- Niebezpieczeństwo uzależnienia od konkretnego
nie z indywidualnymi życzeniami klientów
odbiorcy, słaba możliwość substytucji
Kontakty między kierownictwem przedsiębiorstwa Zbyt duży poziom wtajemniczenia pracowników
a współpracownikami są ścisłe i niesformalizowane w arkana biznesu
Niesformalizowana struktura organizacyjna
Ryzyko przejęcia pomysłu i klientów
Odrębny typ gospodarki finansowej

Brak środków na rozwój
Niebezpieczeństwo preferowania konsumpcji właściciela kosztem rozwoju firmy
Brak zasilania z zewnątrz w sytuacji kryzysu finansów własnych

Mały udział w rynku (funkcjonowanie na bazie rynku lokalnego)
Działalność przedsiębiorstw małych i średnich często związana jest z jednym produktem lub jest słabo
zdywersyfikowana

Brak możliwości rozwoju
Niebezpieczeństwo zbytniego uzależnienia się od
złych tendencji na rynku
Ryzyko opanowania rynku przez dużego konkurenta

Źródło: Safin, 2003: 118.
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Tabela 11. Małe i średnie przedsiębiorstwa a strategia
Cechy MSP

Cechy
„myślenia”
strategicznego

sprzyjające planowaniu
strategicznemu

– Mała skala działania
Kompleksowość – Cała władza w rękach właściciela
– „Przejrzystość” przedsiębiorstwa

hamujące planowanie strategicznemu
– Małe zasoby finansowe, rzeczowe, personalne
– Trudności ze zdobyciem i przetworzeniem informacji rynkowych

Otwartość

– Niski stopień formalizacji struktur – Firma w rekach wąskiego kręgu osób (rodziny)
i kontaktów
– Mała skala i obszar działania
– Względna hermetyczność

Orientacja na
przyszłość

– Związanie firmy z losami właściciela – Mnogość problemów bieżących
(jego rodziny)
– Nastawienie na wykorzystanie doraźnych
szans
– Przywiązanie do tradycji
– Problematyka zmiany wart

Kreatywność

– Poszukiwanie nisz rynkowych, zwią- – Tradycyjny sposób myślenia
zanych z nimi szans i okazji
– Myślenie w kategoriach realizacji bieżących
– Skłonności do improwizowania Inno- zleceń
wacyjność

Orientacja na
wynik

– Trudności w zasilaniu finansowym in- – Presja krótkookresowego wyniku
nym niż z wypracowanych zysków
– Problemy wewnątrzrodzinne
– Konieczność działania na konkurencyjnych rynkach

Współdziałanie

– Poszukiwanie szansy jako kooperant, – Preferencje dla indywidualizmu, niezależnopodwykonawca
ści i braku podporządkowania
– Nastawienie na indywidualnych odbiorców

Źródło: jak do tabeli 10.

racyjnej może być kosztowna i sprawić, że przedsiębiorstwo nie wykorzystuje pełni swoich możliwości.
Lista barier, na które w swojej działalności natrafiają małe i średnie przedsiębiorstwa, jest długa, a przyczyny ich powstawania zróżnicowane. Ponadczasowe wydają się
jednak brak środków finansowych i niewystarczający popyt, które zapewne nigdy nie
znikną i będą towarzyszyć firmom sektora MSP (Bławat red., 2004: 147). Podobnie jednak jak przyczyny utrudnień podzielić można na wewnętrzne i zewnętrzne, tak samo
możliwości likwidacji barier poszukiwać powinno zarówno państwo i jego instytucje, jak
i samo przedsiębiorstwo. Podmioty z sektora MSP nie są w stanie wpłynąć na zmniejszenie utrudnień związanych z systemem prawnym czy biurokracją. Wydaje się jednak, że
receptę na znaczną część problemów związanych z prowadzeniem działalności stanowić
może właściwie zaimplementowane zarządzanie przez wartość, dzięki któremu poprawia się planowanie finansowe i zwiększa możliwość efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.
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2. Bariery funkcjonowania a zarządzanie przez wartość
Zarządzanie przez wartość związane jest z koniecznością tworzenia planów finansowych, z których na podstawie analiz przepływów pieniężnych odczytuje się, czy podejmowane działania prowadzą do zwiększenia wartości bieżącej dostępnej dla właściciela
gotówki. Tym samym, aby w przedsiębiorstwie można było wdrożyć VBM, konieczne
jest między innymi:
• sporządzanie prognoz rozwoju sytuacji i uwzględnianie ich w przepływach pieniężnych,
• analiza alternatywnych możliwości wydatkowania gotówki, dzięki czemu ustalana jest stopa procentowa wykorzystywana do dyskontowania.
W małych i średnich przedsiębiorstwach nie ma na ogół rozbudowanych działów finansowych, zagadnieniami zarządzania przez wartość zajmować się musi zatem przede
wszystkim sam właściciel. Jeśli będzie dysponował odpowiednią wiedzą i wykorzysta ją
umiejętnie, to ma szansę uniknąć angażowania się w nieodpowiednią działalność, a tym
samym zmniejszyć prawdopodobieństwo bankructwa i poprawić jakość funkcjonowania.
I. Hejduk (1992: 8) na podstawie badań naukowców z uniwersytetu w Kolonii jako
główne przyczyny kłopotów przedsiębiorstw wymienia:
• zbyt małą wiedzę ekonomiczną przedsiębiorców,
• trudności finansowe i zbyt mały kapitał własny na uruchomienie firmy,
• błędy w prowadzeniu księgowości oraz brak obiektywnej oceny sytuacji w firmie,
• błędy popełniane przy planowaniu działalności i niedokładność w kalkulacjach
ekonomicznych przedsięwzięć,
• przestarzałe wyposażenie techniczne,
• zbyt szybkie wykorzystywanie zysków firmy,
• zbyt wysokie koszty administracji firmy,
• nieodpowiedzialnych pracowników,
• złą strukturę finansowania
• nieprawidłową ocena sytuacji rynkowej,
• nieuwzględnianie fazy cyklu koniunkturalnego w podejmowanych przedsięwzięciach.
Choć od okresu, w którym przeprowadzono badania minęło sporo czasu, to na podstawie obserwacji przedsiębiorstw i opisów aktualnych barier ich funkcjonowania można stwierdzić, że niewiele się zmieniło. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazane powyżej przyczyny związane są z wewnętrznymi uwarunkowaniami danego przedsiębiorstwa
(złe wyposażenie techniczne, zbyt niski kapitał) i błędami popełnianymi przez zarządzających i właścicieli (czyli w warunkach MSP z reguły tych samych osób), a więc stanowią bariery, które można nazwać wewnętrznymi. Jest to o tyle istotne, że utrudnienia wewnętrzne można łatwiej pokonać, ponieważ zależne są od samego przedsiębiorstwa. Do
likwidacji barier zewnętrznych potrzebne są działania podmiotów zewnętrznych, na które osoby prowadzące działalność gospodarczą mają wpływ ograniczony.
Zarządzanie przez wartość pozwala na ograniczenie a nawet wyeliminowanie wielu
ze wskazanych nieprawidłowości. Wykorzystanie VBM związane jest z między innymi
ze:
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• zwiększeniem umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie planowania,
kontrolowania i motywowania,
• opracowaniem i wdrożeniem strategii działania,
• umiejętnością pokazywania za pomocą przepływów pieniężnych efektów planowanych działań,
• powiększeniem możliwości pozyskania kapitału dla przedsięwzięć, które są wykonalne i opłacalne.
W przedsiębiorstwach, w których zaimplementowano VBM, menedżerowie otrzymują konkretną miarę wskazującą, czy podejmowane są właściwe decyzje. Podmioty
z sektora MSP z reguły nie mogą pozwolić sobie na zatrudnianie specjalistów z zakresu
finansów, a korzystanie z firm konsultingowych jest zbyt kosztowne. Punkt wyjścia do
wprowadzenia zarządzania przez wartość stanowić powinna w tej sytuacji odpowiednia
edukacja ekonomiczna i finansowa właścicieli, nakierowana na zdobycie umiejętności
przewidywania, jak podejmowane działania przekładają się na przepływy pieniężne,
uwzględniając ogólne warunki rynkowe, w tym również fazy cyklu koniunkturalnego.
Coraz częściej zauważane jest, że istotną przeszkodę w funkcjonowaniu MSP stanowi brak know-how z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa. Aby rozwiązać ten problem,
proponuje się, aby w szkołach średnich i wyższych oraz na specjalnych szkoleniach prowadzić edukację z zakresu umiejętności koniecznych do założenia przedsiębiorstwa i dalszego zarządzania nim, jak np.: podstaw rachunkowości, marketingu, prawa handlowego (Skowronek-Mielczarek, 2003: 10; Mikołajczyk, 2007: 31). Terminologia sprawozdawczości finansowej i podstawy prawa gospodarczego są bardzo ważne, podobnie jak
marketing, przy czym w procesie edukacji należy podkreślać specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza posiadane przez nie niewielkie zasoby. Wśród najważniejszych umiejętności często ginie gdzieś jednak kwestia planowania finansowego, oceny projektów inwestycyjnych i sprawdzania, czy realizowane działania prowadzą do tworzenia wartości. Wytłumaczenie może być proste: opracowywanie planów finansowych
stwarza konieczność wykonywania wielu obliczeń i przyjmowania całego szeregu założeń, co zniechęca wiele osób nielubiących matematyki. W takiej sytuacji warto akcentować, że planowanie w tym przypadku ogranicza się jednak z reguły do podstawowych
działań a wykorzystanie komputerów nawet bez specjalistycznego oprogramowania pozwala na rozbudowę wyliczeń o analizę wrażliwości i scenariuszową, jak również odnajdywanie wielkości granicznych (np. minimalnego popytu, aby warto było prowadzić działalność, uwzględniając alternatywne możliwości lokowania kapitału).
Koncepcja VBM akcentuje, że przedsiębiorstwo nie istnieje samo dla siebie. Aby
miało szansę odnieść sukces, musi być ukierunkowane na rynek i dążyć do uzyskania
przewagi strategicznej. Tworzenie dodatnich przepływów pieniężnych jest pewniejsze,
jeśli klientom dostarczana będzie jakaś dodatkowa wartość (Jamroży, 2006). Dysponowanie systemem planowania nie zastąpi dobrego produktu, umożliwia jednak właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów, uwzględniając ich ograniczoną ilość i problemy z dostępem do dodatkowego kapitału. Brak strategii jest jedną z podstawowych barier efektywnego funkcjonowania. Zarządzanie przez wartość niejako wymusza opracowanie strategii poprzez konieczność odpowiedzenia na pytanie, co przedsiębiorstwo będzie robić za
kilka i kilkanaście lat, jak bowiem inaczej odpowiedzialnie wyznaczyć wartość rezydu-
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alną? Oczywiście, sama strategia nie wystarczy. Należy ją umiejętnie wdrożyć i następnie kontrolować proces realizacji, tworząc system wczesnego ostrzegania przed pojawiającymi się nieprawidłowościami (Buksiński, Bartkowiak, 2004: 211). Warto przypomnieć,
że w zarządzaniu przez wartość zysk księgowy jest tylko jedną ze zmiennych planu finansowego, a najważniejsze dane wynikowe stanowią wpływy i wydatki. Podstawiając parametry do budżetów przedsiębiorca uwzględnia terminy ich wystąpienia, łatwiej może
zatem zaplanować czas i wielkość niezbędnych inwestycji jak również zidentyfikować
możliwość konsumpcji wytwarzanej gotówki bez uszczerbku dla prowadzonej działalności.
Jak zostało wcześniej zaznaczone, wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie dysponuje systemami finansowo-rachunkowymi, ograniczając sprawozdawczość do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Brak bilansów oraz rachunków zysków i strat
ogranicza możliwości przeprowadza analiz zarówno przez właścicieli jak i innych kapitałodawców. O ile jednak właściciel może ignorować konieczność badania rentowności,
poziomu zadłużenia czy sprawności działania uważając, że dzięki bieżącemu zarządzaniu jest w stanie i bez tego typu informacji ocenić prawidłowość funkcjonowania przedsiębiorstwa, to jednak brak dostępu do sprawozdania finansowego w istotny sposób utrudnia kontakt z potencjalnymi inwestorami, którzy na skutek asymetrii informacji dysponują mniejszą ilością danych. Zarządzanie przez wartość w znacznej mierze eliminuje
intuicyjność w działaniu, wprowadzając konieczność tworzenia prognoz finansowych,
jak również całego systemu mierników pozwalających na kontrolę prawidłowości wykonywanych działań (np. w ramach strategicznej karty wyników).
Regularne sporządzanie planów finansowych i kontrola ich realizacji zwiększa wiarygodność. Jeśli prognozy pokazują, że sytuacja przedsiębiorstwa ma szanse się poprawiać, dzięki bazującym na przepływach pieniężnych analizom wykonalności i opłacalności łatwiej znaleźć inwestorów, a tym samym zwiększa się dostęp do dodatkowych źródeł finansowania. Prawidłowe wdrożenie VBM może się zatem przyczynić do ograniczenia jednej z najważniejszych barier funkcjonowania przedsiębiorstwa, jaką stanowi
dostęp do dodatkowego kapitału, zarówno własnego, jak i obcego.

Zakończenie
Zarządzanie przez wartość nie jest koncepcją szeroko znaną i stosowaną w praktyce. W niewielu przedsiębiorstwach bada się regularnie, czy prowadzone działania wpływają na wzrost wartości bieżącej przepływów pieniężnych dla właścicieli, co może dziwić zwłaszcza w charakterystycznej dla MSP sytuacji połączenia funkcji właściciela i zarządzającego. Jedną z typowych cech przedsiębiorcy jest skłonność do podejmowania
ryzyka, jednak z pewnością dokładniejsze planowanie finansowe i nawet proste analizy
np. z zakresu progu rentowności pozwoliłyby już na wstępie wskazać te obszary, w których jest ono zbyt duże. Na skutek zaniechań wiele z realizowanych przedsięwzięć dopiero po fakcie okazuje się nieopłacalnych, a nawet prowadzi do bankructwa, o czym
świadczą cytowane statystyki. Własne błędy w prowadzeniu działalności w połączeniu
z licznymi barierami zewnętrznymi ograniczają rolę, którą mógłby odgrywać sektor MSP
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w gospodarce. VBM nie jest naturalnie remedium na wszelkie problemy (w znacznej
mierze korzysta z planów, a te mogą opierać się na nierealnych, zbyt optymistycznych założeniach), jednak umiejętne wdrażanie może przyczynić się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw odnoszących sukcesy, a tym samym wzrostu znaczenia całego sektora, mierzonego chociażby ilością tworzonych miejsc pracy czy udziałem w PKB.
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The Role of the Concept of Value Based Management in Limiting the Barriers of Small and Medium Enterprises’ Development
Summary
The functioning of small and medium sized enterprises is made difficult by the need
to constantly overcome many barriers, which can be classified, among others, as internal
or external barriers. In this article, the point of view is presented that the implementation
of value based management can reduce some of them. Connected with the concept of
value based management is the necessity of planning and a concentration on cash flow
management and this should, among other things, result in the improved use of resources
and easier access to extra capital irrespective of the size of the enterprise and the scale
of its activities.
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