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Rola decyzyjnych rachunków kosztów
i innych rachunków ekonomicznych

w budowaniu strategii ma ych
i rednich firm rodzinnych

Adriana Kaszuba-Perz*

Za g ówny cel dzia alno ci ma e i rednie przedsi biorstwa rodzinne przyjmuj  zazwyczaj 
utrzymanie stabilizacji i wzrost firmy w kontek cie jej sukcesji przez m odsze pokolenia. 
Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na strategi  takich podmiotów jest fakt, e ich dzia alno  
cz sto jest prowadzona w niszowych dziedzinach, gdzie umiej tno ci, wiedza s  przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. Z gruntu zatem, ma e i rednie przedsi biorstwa rodzinne 
b d  nastawione na osi ganie d ugookresowych korzy ci i budowanie strategii przetrwania 
w d u szej perspektywie. Przedsi biorcy, maj c na uwadze potrzeb  przekazania firmy, powinni 
by  zainteresowani poszukiwaniem i wdra aniem narz dzi wspomagaj cych podejmowanie 
decyzji dla zapewnienia stabilno ci. Celem autorki jest analiza mo liwo ci i ogranicze  stoso-
wania rachunków kosztów i innych rachunków ekonomicznych wspomagaj cych budowanie 
strategii w opinii samych przedsi biorców. Podstaw  analizy s  badania w asne przeprowa-
dzone na grupie ma ych i rednich przedsi biorstw rodzinnych.
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The role of decision-making cost accounts and other economic calculations 
in building strategies for small and medium family firms

Small and medium-sized family enterprises usually assume that the main objective of their 
activity is to maintain stable growth of the company in the context of its succession by the 
younger generations. An important factor affecting the strategy of such entities is the fact that 
their activities are often carried out in niche areas, where skills and knowledge are passed 
down from generation to generation. Therefore, small and medium-sized family businesses will 
be geared towards long-term benefits and building long-term survival strategies. Entrepreneurs, 
bearing in mind the need to hand over the company, should be interested in the search for 
and implementation of decision support tools to ensure stability. The aim of the study is to 
analyze the possibilities and limitations of using cost statements and other economic accounts 
supporting the strategy building in the opinion of the entrepreneurs themselves. The basis of 
the analysis is own research carried out on a group of small and medium family enterprises.
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1. Wst p

Rachunki kosztów spe niaj  w syste-
mie informacyjnym przedsi biorstw wiele 
istotnych funkcji. Niew tpliwie jedn  z naj-
wa niejszych jest wspomaganie procesów 
decyzyjnych – tych o charakterze opera-
cyjnym, a tak e tych o charakterze strate-
gicznym – d ugofalowym. Przedsi biorstwa 
z grupy ma ych i rednich przedsi biorstw 
prowadz cych pe n  ewidencj  ksi gow , 
stosuj  – zgodnie z regulacjami ustawy 
o rachunkowo ci – tradycyjny rachunek 
kosztów. Korzy ci wynikaj ce z jego sto-
sowania s  niezaprzeczalne. Warto jed-
nak postawi  pytanie, czy wspó cze nie, 
przy wysokiej dynamice rozwoju narz dzi 
rachunkowo ci zarz dczej i controllingu, 
istniej  mo liwo ci i potrzeby zastoso-
wania decyzyjnych rachunków kosztów 
w przedsi biorstwach zaliczanych do tego 
sektora. Jaki wp yw mia oby zastosowanie 
nowoczesnych rachunków kosztów dla ich 
rozwoju i budowania strategii? W niniej-
szym opracowaniu podj to prób  odpowie-
dzi na postawione powy ej pytania. Celem 
autorki jest przedstawienie oceny potrzeb 
zastosowania rachunków ekonomicznych 
i innych narz dzi wspomagaj cych podej-
mowanie decyzji w opinii przedsi biorców 
prowadz cych firmy rodzinne. Analiza 
zaprezentowana w niniejszym opracowaniu 
oraz przedstawione wyniki bada  w asnych 
stanowi  jedynie cz  podj tej w szerszych 
badaniach problematyki.

2. Funkcje i rola rachunków kosztów 
w kszta towaniu strategii

Rachunki kosztów zajmuj  znacz c  
pozycj  w architekturze systemu informa-
cyjnego przedsi biorstwa. System informa-
cyjny jest struktur  z o on  i wielopozio-
mow , skoncentrowan  na przekszta caniu 
okre lonych informacji i prezentowaniu ich 
w okre lonej formie u ytkownikom (Kisiel-
nicki i Sroka, 2005). Zdaniem autorów oczy-
wi cie system ten zaopatrzony jest w proce-
dury, narz dzia, modele, które pozwalaj  
na to przekszta cenie danych. Podsystem 

rachunkowo ci w przedsi biorstwie jest 
niew tpliwie jednym z istotniejszych ele-
mentów w strukturze systemu informacyj-
nego. Warto w tym miejscu zwróci  uwag  
na ró norodno  potrzeb informacyjnych, 
która z kolei determinuje wyodr bnienie 
rachunkowo ci finansowej i rachunkowo ci 
zarz dczej (Gabrusewicz, Kamela-Sowi ska 
i Poetchke, 2002). Mo emy wprawdzie roz-
patrywa  rodzaj informacji generowanych 
w rachunkowo ci finansowej i zarz dczej, 
lecz warto skoncentrowa  si  w tym miejscu 
na elemencie, który stanowi cz  wspóln  
dla nich, a mianowicie na rachunku kosz-
tów, o czym pisze m.in. E. Nowak (Nowak, 
2001, s. 13 i nast.). Bior c jednak pod 
uwag  budowanie perspektywicznego roz-
woju przedsi biorstwa, widzimy, e sama 
analiza kosztów s usznie wydawa aby si  
niewystarczaj ca. Jak pisz  Sierpi ska 
i W dzki, z punktu widzenia zachowania 
p ynno ci finansowej zarówno w krótkiej, 
jak i w d u szej perspektywie, równie wa ne 
s  rachunki ekonomiczne pozwalaj ce na 
analizowanie wyników, a tak e nale no-
ci, zobowi za  czy zapasów (Sierpi ska 

i W dzki, 1998, s. 8). System rachunkowo-
ci finansowej wraz z tradycyjnym rachun-

kiem kosztów ukierunkowany jest g ównie 
na rejestracj  danych o bie cych zdarze-
niach gospodarczych w ksi gach rachunko-
wych oraz przetwarzanie tych informacji, 
a tak e ich prezentacj  w formie dostoso-
wanej dla potrzeb sprawozdawczych oraz 
podatkowych. E. Nowak wskazuje jednak 
na niedostatki systematycznego rachunku 
kosztów w kontek cie zarz dzania stra-
tegicznego (Nowak, 2015), wymieniaj c 
m.in. ukierunkowanie na wycen  produk-
tów i pomiar wyników, czy pomiar kosz-
tów jedynie w krótkim okresie. Tradycyjny 
rachunek kosztów ma równie  zaw one 
instrumentarium kalkulacji kosztu, ograni-
czaj ce si  jedynie do produktów. Funkcje 
tradycyjnego rachunku kosztów, zgodnego 
w wymogami formalno-prawnymi, s  oczy-
wiste i uzasadnione, lecz wspó cze ni przed-
si biorcy d  do racjonalnej oceny sytuacji, 
w której podejmuj  swoje decyzje. Przed 
rachunkami kosztów i wyników stawiane 
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s  nowe zadania. Rachunki te powinny 
bowiem dostarcza  danych dotycz cych 
np. wyborów sposobów produkcji, wyborów 
kana ów zaopatrzenia czy dystrybucji, wybo-
rów wariantu inwestycyjnego, zbudowania 
struktury asortymentowej itd. ( widerska, 
2004). Na temat roli rachunków kosztów we 
wspó czesnych przedsi biorstwach prowa-
dzono dotychczas wiele bada  i analiz (zob. 
m.in. Czubakowska, 2015; Nowak, 2015; 
Nowak, 2017; Soba ska, 2010). Wydaje si  
natomiast, e problematyka zastosowania 
decyzyjnych rachunków kosztów i innych 
narz dzi rachunkowo ci zarz dczej w pol-
skich ma ych i rednich przedsi biorstwach 
(w tym rodzinnych) jest wci  tematem nie-
docenianym. W ród badaczy tej tematyki 
w kontek cie mo liwo ci i potrzeb wykorzy-
stania rachunkowo ci zarz dczej przez ma e 
i rednie przedsi biorstwa nale y wymie-
ni  m.in. R. Nandana, M. Lohr (Nandan, 
2010; Lohr, 2012). Interesuj cy przegl d 
dotychczasowych bada  na ten temat zosta  
dokonany przez Lopez oraz Heibl (Lopez 
i Heibl, 2015). W polskiej literaturze do 
problematyki wykorzystania ró norodnych 
narz dzi wspomagaj cych decyzje w proce-
sie dynamicznego rozwoju ma ych przed-
si biorstw, odnosz  si  natomiast m.in. 
Matejun i Lachiewicz (Matejun i Lachie-
wicz, 2012; Matejun, 2016). Rozwa ania te 
dotycz  jednak specyficznego charakteru 
zarz dzania w tego typu podmiotach, ich 
strategii i innowacyjno ci, odnosz  si  rów-
nie  do innych cech opisuj cych ma e przed-
si biorstwa.

Klasyczna definicja strategii A.D. Chan-
dlera okre la j  jako postawienie d ugofalo-
wych celów, dla których obierane s  okre-
lone kierunki dzia a  wraz niezb dnymi 

dla ich realizacji zasobami (Chandler, 1962, 
s. 123). W niniejszym opracowaniu poj cie 
„strategia” b dzie stosowane w odniesieniu 
do przedsi biorstw i szczególnej ich grupy, 
tj. ma ych i rednich rodzinnych. Z tego 
wzgl du powinni my doprecyzowa  strate-
gi  jako plan opracowywany przez przed-
si biorc  lub mened erów, który uwzgl d-
niaj c uwarunkowania zewn trzne oraz 
wewn trzne, b dzie prognozowa  alter-
natywne warianty dalszego wzrostu firmy 
przy wykorzystaniu rodków finansowych 
i kapita u ludzkiego.(zob. m.in. Romanow-
ska, 1998). W literaturze mo emy znale  
wiele ró norodnych klasyfikacji strategii 
przedsi biorstw. Pragn  przytoczy  dwie 
z nich, które wydaj  si  istotne dla podj -

tej tematyki. Klasyfikacja strategii przyj ta 
przez Penca (Penc, 1995, s. 196) wyró nia:
• strategi  defensywn  (polegaj c  na 

zachowaniu stabilno ci i minimalizo-
waniu niepowodze , zmiany wdra ane 
s  jedynie incydentalnie – orientacja na 
trwanie);

• strategi  ofensywn  (strategia dzia ania, 
ataku; przedsi biorca wykazuje si  kre-
atywno ci , pomys owo ci , innowacyj-
no ci , sk onno ci  do ryzyka; orientacja 
na nowe rynki, nowatorskie produkty 
i technologie ustawiczny rozwój);

• strategi  pioniersk  (stosowana jest cz -
sto w bran ach niszowych, zorientowana 
na dzia alno  innowacyjn  – zarówno 
produktow , jak i technologiczn ).
Pierwsza z wymienionych strategii jest 

charakterystyczna zw aszcza dla mikro-
przedsi biorstw o zasi gu lokalnym w tra-
dycyjnych bran ach us ugowych czy dzia-
alno ci handlowej. Strategia ofensywna 

i pionierska mog  by  cz sto wykorzysty-
wane przez ró nego typu przedsi biorstwa 
rodzinne produkcyjne czy us ugowe, lecz 
maj ce ju  ugruntowan  pozycj  rynkow , 
a przyj cie tych strategii pozwala na usta-
wiczny ich rozwój i mo liwo  sukcesji 
przez kolejne pokolenia.

Nie wolno pomin  klasyfikacji strategii 
wg G. de Saint Marie, który podzieli  je 
na trzy grupy: strategie skali dzia alno ci, 
strategie ró nicowania dzia alno ci oraz 
strategie podzia u (De Saint Marie, 1995, 
s. 114). Strategia podzia u polega na kon-
centrowaniu dzia alno ci, w strategii ró ni-
cowania istotn  rol  odgrywaj  oczekiwa-
nia potencjalnych klientów, które w sposób 
ci g y podlegaj  badaniom. Strategia skali 
dzia alno ci zak ada natomiast ustawiczn  
dba o  o minimalizowanie kosztów, 
czego konsekwencj  mo e by  uzyskanie 
przywództwa rynkowego. Na t  strategi  
zwraca równie  uwag  E. Nowak, podkre-
laj c rol  rachunków kosztów w budo-

waniu przywództwa kosztowego i uzyski-
waniu przez to przewagi konkurencyjnej. 
Autor pisze o strategicznym zarz dzaniu 
kosztami zawieraj cym si  w trzech obsza-
rach: zwi zkiem z a cuchem tworzenia 
warto ci, strategicznym pozycjonowaniem 
przedsi biorstwa oraz na tym tle – analiz  
no ników kosztów (Nowak, 2015).

W budowaniu planów strategicznych 
– wyznaczaniu celów g ównych, a nast pnie 
dzia a , dzi ki którym cele te zostan  osi -
gni te – oczywiste wydaje si  uj cie w ramy 
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finansowego planu tych aktywno ci, wraz 
z przypisanymi do nich zasobami. W pierw-
szym skojarzeniu narzuca nam si  wykorzy-
stanie przy tej okazji instrumentu, jakim 
jest bud etowanie. Rzeczywi cie jest ono 
uniwersaln  metod  planowania, przy czym 
dla prognozowania kosztów mo emy wyko-
rzysta  ró ne podej cia i ró ne rachunki 
kosztów. Równie istotne wydaj  si  kon-
trola i analiza kosztów w procesie reali-
zacji strategii. Bior c za  pod uwag  fakt, 
i  wspó czesne przedsi biorstwa s  silnie 
zorientowane na rynek i klienta, konieczne 
wydaje si  zastosowanie równie  innych 
instrumentów analitycznych i rachunków 
ekonomicznych poza rachunkami kosztów.

B. Nita podkre la konieczno  integracji 
metod rachunkowo ci zarz dczej z potrze-
bami mened erów oraz uwzgl dnieniem 
uwarunkowa  sytuacyjnych danego przed-
si biorstwa (Nita, 2011). Jedn  z metod 
takiej integracji, któr  proponuje w swoim 
opracowaniu, jest balanced score card, 
która wzmacnia jego zdaniem walory infor-
macyjne ró nych narz dzi rachunkowo ci 
zarz dczej, w tym równie  rachunków kosz-
tów.

Przedstawiciele ma ych i rednich 
przedsi biorstw nie zawsze jednak wyka-
zuj  zainteresowanie tak zaawansowanymi 
– ich zdaniem – narz dziami wspomaga-
j cymi procesy decyzyjne. A w ma ych 
i mikroprzedsi biorstwach ich implemen-
tacja wydaje si  nieuzasadniona, chocia by 
ze wzgl du na rozmiary dzia alno ci i tym 
samym podstawowy zakres ewidencji pro-
wadzonej g ównie dla celów podatkowych. 
Sytuacja za  b dzie si  zmienia  w momen-
cie wzrostu przedsi biorstwa. Wraz z roz-
miarami dzia alno ci wzrasta  b d  bowiem 
potrzeby informacyjne. Odwo uj c si  za  
do opisanych wy ej strategii charakte-
rystycznych dla ma ych i rednich przed-
si biorstw, mo na zauwa y , e kluczow  
rol  w ich realizacji mo e odgrywa  analiza 
kosztów. Odnosz c si  do strategii defen-
sywnej – analiza kosztów i zastosowanie 
decyzyjnego rachunku kosztów mog yby 
przyczyni  si  do minimalizowania ewentu-
alnych strat na dzia alno ci. W strategiach 
ofensywnych, stosowanych przez ma e 
i rednie przedsi biorstwa, du e korzy ci 
przynios oby trafne prognozowanie kosz-
tów i wyników. W firmach stosuj cych stra-
tegie pionierskie, nastawione na innowacyj-
no , zastosowanie decyzyjnych rachunków 
kosztów dawa oby natomiast mo liwo  

badania efektywno ci poszczególnych pro-
jektów i wdro e . Ró norodno  nowocze-
snych rachunków kosztów i ich aplikacji 
(pocz wszy od rachunku kosztów zmien-
nych, poprzez rachunek kosztów dzia a , 
cyklu ycia produktu, rachunek kosztów 
docelowych i inne), stwarza mo liwo  
dostosowania i implementacji narz dzi, 
które mog  by  dostosowane do specyfiki, 
rozmiarów i potrzeb firmy rodzinnej w ka -
dym etapie jej wzrostu (szerzej: Kaszuba-
Perz, 2014).

3. Mo liwo ci i potrzeby stosowania 
decyzyjnych rachunków 
kosztów w ma ych i rednich 
przedsi biorstwach rodzinnych

W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiono wyniki bada  ilo ciowych, przepro-
wadzonych w bie cym roku, za pomoc  
sonda y ankietowych w ród przedstawicieli 
MSP w regionie Polski po udniowo-wschod-
niej. Aby uzyska  reprezentatywno  
próby, zastosowano metod  warstwowego 
jej doboru, za  kryteria by y dobierane 
tak, by charakterystyka sektora MSP by a 
pe na pod wzgl dem reprezentatywno ci 
poszczególnych wielko ci przedsi biorstw, 
bran , form prawnych i form ewidencji 
podatkowo-ksi gowej. Badanie obj o 
96 podmiotów w podziale na mikro, ma e 
i rednie przedsi biorstwa, zlokalizowane 
na terenie województw: podkarpackiego, 
ma opolskiego, lubelskiego i wi tokrzy-
skiego. Celem przeprowadzonych bada  
by a ocena pojemno ci informacyjnej pro-
wadzonych ewidencji a zw aszcza rachun-
ków ekonomicznych, perspektywy i mo -
liwo ci zastosowania wybranych narz dzi 
wspomagaj cych procesy decyzyjne, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem rachunków 
kosztów w kontek cie budowania strategii 
rozwojowych tych e przedsi biorstw.

W badaniu bra y udzia  przedsi bior-
stwa prowadz ce ksi gi rachunkowe1, 
a tak e podatkow  ksi k  przychodów 
i rozchodów oraz niewielka grupa podmio-
tów prowadz cych inne uproszczone formy 
ewidencji na cele podatkowe, zamierza-
j ce w przysz o ci przej  na inn  form  
rozliczenia w zwi zku z rozbudowaniem 
swojej dzia alno ci. W ród przedsi biorstw 
prowadz cych ksi gi rachunkowe 62% 
stanowi y podmioty prowadz ce rejestr 
kosztów w uk adzie porównawczym, 
a 32% przedsi biorstwa ewidencjonuj ce 
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koszty w dwóch uk adach jednocze nie. 
Pochodn  tego jest oczywi cie sposób usta-
lania wyniku finansowego (81% wybra o 
wariant porównawczy). Warto podkre li , 
e ponad 30% udzia  przedsi biorstw, które 

rejestruj  koszty w uk adzie rodzajowym 
i podmiotowo funkcjonalnym jednocze nie, 
co mo e wiadczy  o poszukiwaniu mo li-
wo ci analizy kosztów w ró nych wymiarach 
(zob. tabela 1).

Tabela 1. Rodzaj ewidencji ksi gowej i prowadzone rejestry kosztów w badanej grupie przedsi biorstw

Ewidencja ksi gowa: kosztowa/podatkowa
Udzia  procentowy stosowanej ewidencji

w ogólnej liczbie badanych przedsi biorstw

Ksi gi rachunkowe
(w rozumieniu Ustawy o rachunkowo ci)

48%

Podatkowa Ksi ka Przychodów i Rozchodów 45%

Pozosta e uproszczone ewidencje podatkowe  7%

Ewidencja kosztów w uk adzie rodzajowym 62%

Ewidencja kosztów w uk adzie 
podmiotowo-funkcjonalnym

 6%

Ewidencja kosztów w dwóch uk adach 
jednocze nie: rodzajowym
i podmiotowo-funkcjonalnym

32%

Wariant porównawczy ustalania wyniku 
finansowego

81%

Wariant kalkulacyjny ustalania wyniku 
finansowego

19%

ród o: opracowanie w asne na podstawie zrealizowanych bada .

Faktem jest, i  znikoma liczba badanych 
przedsi biorstw stosuje dodatkowo decy-
zyjne rachunki kosztów (zob. tabela 2). 
Przedsi biorcy podejmuj  próby prostych 
rachunków ekonomicznych dla w asnych 
potrzeb (deklaruje to 8% badanych), 
lecz nie s  to zorganizowane formu y czy 
modele systematycznej analizy kosztów. 
Dodatkowe rejestry prowadzone przez 

przedsi biorców dotycz  zazwyczaj innych 
obszarów zarz dzania ( rodki trwa e, obrót 
materia ami/towarami i inne). Niezwykle 
interesuj ce wydaj  si  natomiast wypowie-
dzi przedsi biorców dotycz ce wykorzysta-
nia narz dzi wspomagaj cych podejmowa-
nie decyzji (równie  tych strategicznych) 
w przysz o ci.

Tabela 2. Dodatkowe ewidencje i rejestry, rachunki ekonomiczne aktualnie prowadzone dla celów 

zarz dczych w badanych przedsi biorstwach

Rodzaj dodatkowych ewidencji,
rejestrów i rachunków

Udzia  procentowy stosowanej ewidencji
w ogólnej liczbie badanych przedsi biorstw

Decyzyjne rachunki kosztów 1%

Proste rachunki ekonomiczne dla w asnych 
potrzeb przedsi biorcy – w a ciciela

8%

Inne dodatkowe ewidencje i rejestry 5%

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada .

Najwi kszy odsetek w ród badanej 
grupy uzyska a odpowied  dotycz ca pro-
gnozy wyników dzia alno ci (zob. tabela 3). 
A  32% badanych potwierdza potrzeb  

prognozowania dzia alno ci w odniesieniu 
do produktów, us ug czy rynków. Przed-
si biorcy wskazuj  równie  na potrzeb  
analizy rentowno ci produktów i analiz  
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wyników dzia alno ci. Równie wysoki 
odsetek podkre la konieczno  wykorzy-
stania narz dzi oceny podejmowanych 
przedsi wzi  inwestycyjnych. Taka sama 
grupa przedsi biorców ch tnie wdro y aby 
narz dzia analizy i oceny ryzyka dzia al-
no ci. Niestety w wi kszo ci przypadków 

potrzeby te nie s  powi zane z koniecz-
no ci  wdro enia decyzyjnych rachunków 
kosztów, czy chocia by bud etowania. 
Dzieje si  tak, mimo e wydaje si , i  
narz dzia takie doskonale uzupe nia yby 
si , a nawet stanowi y podstaw  bardziej 
rozbudowanych instrumentów.

Tabela 3. Ocena potrzeb zastosowania rachunków ekonomicznych i innych narz dzi wspomagaj cych 

podejmowanie decyzji w badanych przedsi biorstwach

Proponowane narz dzia wspomagaj ce 
podejmowanie decyzji krótko-

i d ugoterminowych

Udzia  procentowy zg oszonego 
zapotrzebowania na dany instrument 
w ogólnej liczbie odpowiedzi badanych 

przedsi biorstw

(ka dy z przedsi biorców móg  udzieli
wi cej ni  jednej odpowiedzi, dlatego 
odpowiedzi nie sumuj  si  do 100%)

Decyzyjne rachunki kosztów  6%

Bud etowanie 7,5%

Analizy rentowno ci poszczególnych
produktów/us ug/rynków

15%

Analiza wyników na dzia alno ci
(w tym równie  w odniesieniu
do poszczególnych produktów/us ug/ rynków)

13%

Prognoza wyników na dzia alno ci
w przysz o ci (w tym równie  w odniesieniu
do poszczególnych produktów/us ug/ rynków)

32%

Analiza i ocena podejmowanych przedsi wzi  
inwestycyjnych

12%

Analiza wariantowa perspektyw rozwoju firmy  4%

Rozbudowana analiza finansowa  2%

Analiza i ocena ryzyka dzia alno ci 12%

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada .

Jako g ówne ograniczenia wdra ania 
technik i rachunków usprawniaj cych 
zarz dzanie, podejmowanie decyzji, przed-
si biorcy wskazuj  brak rodków finanso-
wych i czasu. W ród przedstawicieli ma ych 
i rednich przedsi biorstw pojawia y si  
jednak równie  wypowiedzi dotycz ce 
braku wykwalifikowanej kadry. To zw asz-
cza mikroprzedsi biorcy wi  mo liwo  
implementacji dodatkowych narz dzi 
z ponoszeniem dodatkowych nak adów 
czasowych i finansowych. Ich znacz ca 
cz  koncentruje si  raczej na dzia alno ci 
krótkoterminowej, niemniej jednak pod-
kre laj  potrzeb  przygotowywania planów 
perspektywicznych. Troch  inne podej cie 
reprezentuj  przedstawiciele rednich pod-

miotów. Po osi gni ciu pozycji rynkowej 
gwarantuj cej stabilizacj , przedsi biorcy 
podejmuj  bowiem cz sto próby dalszego 
rozwoju. Przes ank  dzia a  prorozwojo-
wych w tego typu podmiotach, jest równie  
fakt, e firmy te, b d c cz sto rodzinnymi, 
ukierunkowane s  na sukcesj  dzia alno ci 
przez m odsze pokolenie. Wa nym czyn-
nikiem jest tu bezpiecze stwo finansowe 
kolejnych pokole .

4. Podsumowanie

W ród barier przygotowywania planów 
przysz o ciowych przedsi biorcy wymie-
niaj  brak stabilno ci i wysok  konkuren-
cj . Przedsi biorstwa dzia aj ce w bran-
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ach technicznych podkre laj  trudno ci 
w zaplanowaniu popytu na poszczególne 
produkty czy asortymenty, ze wzgl du na 
wysoki post p techniczny i zmieniaj ce 
si  w zwi zku z tym preferencje klientów 
– zw aszcza w m odszych grupach wieko-
wych. Problem ten dotyczy równie  przed-
si biorstw wykorzystuj cych w procesach 
produkcyjnych nowoczesne technologie. 
Bariera ta w przypadku ma ych firm wydaje 
si  wyj tkowo dotkliwa, poniewa  pokona-
nie jej wymaga zaanga owania rodków 
kapita owych, a przygotowanie okre lonych 
rodków na zasilenie w nowoczesne techno-

logie mo e stanowi  zw aszcza dla ma ych 
firm olbrzymi problem. Przedsi biorcy 
badanej grupy w wi kszo ci przypadków 
koncentruj  si  na maksymalizacji zysków, 
zwi kszaniu obrotów, na trzecim miejscu 
wymieniaj  zwi kszanie udzia ów w rynku. 
Ich zdaniem taka polityka mo e prowadzi  
do zabezpieczenia przysz o ci firmy.

Jakkolwiek przedsi biorcy w mniej-
szym lub wi kszym zakresie potwierdzaj  
potrzeb  zastosowania (teraz lub w przy-
sz o ci) dodatkowych rachunków ekono-
micznych, które z pewno ci  wspiera yby 
racjonalizacj  podejmowanych decyzji 
i bie ce zarz dzanie firm , to aktualnie 
w niewielkim stopniu podejmuj  próby 
zastosowania takich narz dzi. Oczywi cie, 
w grupie mikroprzedsi biorstw nie sprzy-
jaj  temu stosowane uproszczone formy 
ewidencji podatkowej, a tak e fakt, e 
przedsi biorcy z tej grupy bardziej ceni  
sobie intuicyjny sposób podejmowania 
decyzji, oparty wy cznie na w asnych 
obserwacjach i do wiadczeniach. Warto 
przy tym wspomnie , e zazwyczaj tego 
typu podmioty dzia aj  wy cznie lokalnie 
w tradycyjnych bran ach i stabilizacja sytu-
acji na rynku lokalnym jest jedynym celem 
ich funkcjonowania. Troch  inaczej sytuacja 
przedstawia si  w ma ych i rednich przed-
si biorstwach, zw aszcza tego typu, które 
prowadz  pe n  ewidencj  ksi gow , a ich 
strategia jest ukierunkowana na wzmocnie-
nie pozycji rynkowej, uzyskanie przewagi, 
zabezpieczenie dzia alno ci w d u szej 
perspektywie dla ustabilizowania i przeka-
zania firmy m odszemu pokoleniu, czy te  
znacz cy prze om zwi zany ze wzrostem 
i dynamicznym rozwojem przedsi bior-
stwa. Tego typu podmioty gospodarcze, 
nawet je li obecnie nie stosuj  narz dzi 
wspomagaj cych zarz dzanie, to próbuj  
wskaza  na potrzeby informacyjne i mo li-

wo  wdro enia wybranych instrumentów. 
Barier  ograniczaj c  ich implementacj  
s  cz sto zdaniem przedsi biorców niskie 
kwalifikacje kadry, lub po prostu brak 
wiedzy na ten temat. Oczywi cie wskazuj  
równie  na inne czynniki ograniczaj ce, 
m.in. brak czasu, gdy  uporanie si  z bie -
cym problemami firmy nie pozwala im na 
zidentyfikowanie mo liwo ci usprawnienia 
procesów decyzyjnych przez zastosowanie 
dodatkowych rachunków ekonomicznych, 
a tak e obawy przed wysokimi kosztami 
wdro enia takich metod i technik. Ich zda-
niem wymaga to zatrudnienia specjalistów 
– ekspertów, lub zakupu informatycznego 
systemu wspomagaj cego zarz dzanie, 
a jedno i drugie powoduje poniesienie 
dodatkowych nak adów finansowych.

Przypisy
1 W rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. 

o rachunkowo ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 
i 2255).
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