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PRZETRWANIE MAŁYCH FIRM W POLSCE
A SYSTEMY OSTRZEGANIA PRZED
NIEPOWODZENIEM
SURVIVAL OF SMALL COMPANIES IN POLAND
VS. FAILURE WARNING SYSTEMS
DOI: 10.15611/pn.2015.402.31
Streszczenie: Jak wskazują opracowania zawierające studia literaturowe i wyniki badań dotyczące przetrwania małych firm w Polsce, istotne jest znaczenie procesu diagnozy i prognozowania przyszłej kondycji firmy w oparciu o zastosowanie systemów ostrzegania przed
niepowodzeniem gospodarczym. Wymaga to podjęcia działań ze strony zarówno samych
przedsiębiorców, jak i instytucji otoczenia biznesu. Celem artykułu jest przedstawienie działań podejmowanych przez małe firmy w celu ich przetrwania w aspekcie Polityki Nowej
Szansy. W artykule dokonano przeglądu krajowej i zagranicznej literatury dotyczącej problematyki przetrwania małych firm. Autor wskazał na znaczenie procesu dostępu do informacji dla budowania wiedzy potrzebnej dla przetrwania tej grupy firm w ramach Polityki
Nowej Szansy. W szczególności została wskazana pozytywna rola wspierania firm sektora
MŚP w ramach analizowanego programu pomocowego. Zdaniem autora, zaproponowane
w Polityce Nowej Szansy rozwiązania w ramach edukacji dla przedsiębiorców wzmacniają
możliwości przetrwania małych firm. Autor podkreśla znaczenie systematyzacji i udostępnienia informacji w tym procesie. Obszar diagnostyczny jest istotnym narzędziem wspierania
procesów przetrwania małych firm.
Słowa kluczowe: wsparcie małych firm, przetrwanie małych firm, system wczesnego ostrzegania, Polityka Nowej Szansy.
Summary: According to the monographs which contain literature studies and the results of
research concerning the survival of small companies in Poland, the diagnosis process as well
as the process of forecasting of the situation of a company in the future based on the application of economic failure warning systems are vital. This requires to undertake activities
both on the part of entrepreneurs themselves as well as business environment institutions.
The aim of the article is to show actions taken by small companies to survive in the aspect of
New Chance Policy. The paper reviews domestic and international literature referring to the
problem of small company survival. The author presented the importance of the process of
access to information for building knowledge which is necessary for this group of companies
to survive within New Chance Policy. The positive role of SME support within the analyzed
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aid scheme was shown. As to the author the solutions within the education for entrepreneurs
which are proposed in New Chance Policy strengthen the possibility of small firms survival.
The author stresses the importance of systematization and making information in this process
available. The diagnostic area is an essential tool of support of small companies survival
processes.
Keywords: small business support, survival of small businesses, early warning system, New
Chance Policy.

1. Wstęp
Ograniczanie ryzyka powiązane z identyfikacją przyczyn, symptomów oraz zjawisk
kryzysowych wpisuje się w strategię przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym. Działania takie są podejmowane na rzecz przedsiębiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji i zostały zawarte w rekomendacjach przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki w latach 2012–2014 (por. [Ministerstwo Gospodarki 2012,
s. 34, 35]). Wymienione wyżej obszary w swoim zakresie obejmują zarówno ryzyko
niepowodzenia gospodarczego, jego przyczyny, symptomy (problemy wtórne), kryzys jak i samo niepowodzenie gospodarcze (w tym strategię wyjścia i odniesienia
do polityki drugiej szansy). Zdaniem autora największe efekty, z punktu widzenia
mikro i małych przedsiębiorców, może przynieść wykorzystanie edukacji w zakresie
przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym w strategiach tych firm. W szczególności chodzi o uświadomienie przedsiębiorcom potrzeby sekwencyjnej identyfikacji i analizy czynników ryzyka w działalności gospodarczej oraz przygotowania
do zarządzania procesem redukcji ryzyka.

2. Narzędzia wczesnego ostrzegania w obszarze funkcjonowania
małych firm
W literaturze tematu zajmującej się przetrwaniem małych firm można odnaleźć
opracowania wskazujące na znaczenie procesu diagnozy i prognozowania przyszłej
kondycji firmy. W szczególności należy zwrócić uwagę na modele prognozowania
zagrożeń dla funkcjonowania małych firm, które często są traktowane w podobny
sposób jak firmy średnie czy duże. Oczywiście, pamiętając o wspólnej kategorii
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), należy zwrócić uwagę, że istnieją liczne różnice zasobowe i organizacyjne między firm mikro i małymi a firmami
średnimi czy w szczególności dużymi. Autor na potrzeby opracowania świadomie
oddzielił mikro i małe firmy od pozostałych kategorii, zwracając uwagę na to, że
systemy wczesnego ostrzegania często są oparte na bazach danych stosowanych na
potrzeby dużych firm. Ponadto autor przyjął, że ze względu na specyfikę tej właśnie
grupy firm będzie używał pojęcia „przedsiębiorca” w rozumieniu prawnym oraz
ekonomicznym, tj. Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-

Przetrwanie małych firm w Polsce a systemy ostrzegania przed niepowodzeniem

329

darczej (działalność gospodarcza w postaci firmy), w powiązaniu z cechami, zachowaniami i postawami zidentyfikowanymi w obszarze przedsiębiorczości (osoba
przedsiębiorcy). Mikro i małe firmy dysponują często informacją niepełną, a właściciele nie posiadają dostatecznej wiedzy z zarządzania, ekonometrii czy informatyki
[Burda, Cudek, Hippe 2012, s. 99].
Zadaniem systemów wczesnego ostrzegania jest zbieranie informacji o zmianach zachodzących w otoczeniu firmy i w samej firmie oraz ich analiza. Umożliwia to wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów
naprawczych.
W budowie systemów wczesnego ostrzegania jako główne narzędzie wykorzystuje się zazwyczaj modele prognozowania upadłości firm.
Metody stosowane do tworzenia narzędzi wczesnego ostrzegania można podzielić w zależności od sposobu wnioskowania lub od charakteru wykorzystywanych
w metodzie czynników. Z punktu widzenia pierwszego kryterium metody te można
podzielić na metody logiczno-dedukcyjne oraz metody empiryczno-indukcyjne [Zelek 2003]. W metodzie logiczno-dedukcyjnej wychodzi się z założenia, że zdolność
płatnicza firmy jest możliwa do ocenienia za pomocą analizy określonych czynników opisujących bieżącą kondycję ekonomiczno-finansową. Wykorzystywane są
tu oceny zarówno ilościowe, jak i jakościowe. W metodzie logiczno-dedukcyjnej
stosuje się takie narzędzia analizy, jak ocena sprawozdań finansowych lub analiza
według modelu Du Ponta1 [Zelek 2003]. Modele rozpoznawania zagrożeń oparte
na metodzie logiczno-dedukcyjnej dają możliwość uwzględnienia zmian struktury
zależności przyczynowo-skutkowych, a także modelowania procesów, jakie nie występowały w przeszłości [Zoleński 2010, s. 148]. W metodzie tej nie porównuje się
uzyskanych wyników oceny z innymi firmami, jak to jest w wypadku drugiego typu
metod – empiryczno-indukcyjnych, przez co dokładność i trafność diagnozy może
być ograniczona. Modele oparte na metodach empiryczno-indukcyjnych umożliwiają wyciąganie wniosków na temat przyszłej zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
w oparciu o prawidłowości stwierdzone na podstawie zgromadzonego materiału statystycznego dotyczącego innych firm, zarówno tych w dobrej kondycji finansowej,
jak i zagrożonych. W zależności od rodzaju czynników użytych do analizy wyróżnić
można metody ilościowe, jakościowe oraz mieszane. Metody ilościowe opierają się
na analizie mierzalnych danych, brakuje w nich możliwości wychwycenia niemie1
Analiza Du Ponta jest metodą kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, łącząc wyniki
z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową. Na szczycie piramidy znajduje
się wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE), model ukazuje zależności przyczynowo-skutkowe
zachodzące pomiędzy tym wskaźnikiem a wskaźnikiem rentowności aktywów (ROA) oraz mnożnikiem kapitału własnego. Rentowność aktywów uzależniona jest z kolei od wskaźnika marży zysku
netto i wskaźnika rotacji aktywów. Kolejne poziomy piramidy pozwalają na wyodrębnienie czynników
o coraz mniejszym stopniu ogólności, a więc dotarcie do źródeł pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
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rzalnych, jakościowych elementów, które mają wpływ na funkcjonowanie i wyniki
firmy, nie dają również obrazu przyczyn danej sytuacji. W metodach jakościowych
zjawiska badane są w oparciu o analizę przypadków, mają charakter opisowy, niekwantyfikowany. Wadami takiego podejścia są wysoki subiektywizm oceny oraz
uzależnienie od wiedzy i doświadczenia oceniającego. W metodach mieszanych następują ocena informacji zarówno ilościowych, jak i jakościowych oraz ich pogrupowanie i nadanie wag poszczególnym kryteriom.
W praktyce w ramach narzędzi wczesnego ostrzegania przed niepowodzeniem
gospodarczym stosowane są najczęściej metody statystyczne oparte na czynnikach
ilościowych. W latach 60. XX w. E. Altman [1968] zapoczątkował rozwój modeli
wczesnego ostrzegania przed bankructwem za pomocą wieloczynnikowej analizy
dyskryminacyjnej. Kolejne lata przyniosły, wraz z rozwojem informatyki i zaawansowanych technik obliczeniowych, nowe techniki, np. sztuczne sieci neuronowe,
algorytmy genetyczne, logikę rozmytą, modele wektorów nośnych, dynamiczne
analizy zdarzeń historycznych czy systemy eksperckie [Korol, Prusak 2005; Korol
2010; Balcaen, Ooghe 2004]. Nie są one jednak, zwłaszcza w Polsce, powszechnie wykorzystywane w prognozowaniu upadłości. Znacznie częściej można znaleźć
opracowania oparte na statystycznej analizie dyskryminacyjnej (A. Hołdy, D. Hadasik, J. Gajdki i D. Stosa, B. Prusaka, E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego), model „poznański” (M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego, INE PAN, D. Wierzby,
S. Sojaka i J. Stawickiego, A. Pogorzelskiego, P. Stępnia i T. Strąka).
Pomimo istnienia zgody co do potrzeby stosowania takich narzędzi wczesnego
ostrzegania, istnieją liczne ograniczenia w zastosowaniu ich w praktyce gospodarczej, zwłaszcza w odniesieniu do mikro i małych firm.
1. Modele są w większości dostosowane do specyfiki dużych i średnich firm.
W efekcie modele do tego systemu opracowywane są w oparciu o publicznie dostępne dane finansowe. Małe firmy, prowadzące uproszczoną księgowość, nie mają obowiązku publikować swoich sprawozdań finansowych; struktura, zakres tych danych
oraz brak instrumentów analitycznych i systemów informacyjnych nie pozwalają
na korzystanie z modeli wypracowanych w dużych firmach [Keasey, Watson 1986].
Ograniczenie to również dotyczy wartości granicznych koniecznych do uznania małych firm za „bankrutów” lub „niebankrutów”, gdyż wartości te odnoszą się do kondycji i specyfiki dużych firm.
2. Ograniczeniem w systemach wczesnego ostrzegania może być brak ujęcia dynamicznego modeli – wartości wskaźników obliczane są na dany moment (na ogół
na koniec roku), nie widać, jak wskaźniki zmieniają się w czasie [Balcaen, Ooghe
2004].
3. Ograniczeniem jest brak homogeniczności próby firm uwzględnianych w modelu. Jak podkreśla S. Nahotko [2004], ścierają się tutaj dwie sprzeczne tendencje:
dążenie do zbudowania możliwie uniwersalnego modelu przydatnego do oceny różnorodnych podmiotów i konieczność zapewnienia wysokiej skuteczności prognoz,
które zapewnia dobranie do modelu firm względnie jednorodnych branżowo (por.
[Keasey, Watson 1991; Balcaen, Ooghe 2004].
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4. Spadek efektywności modeli z upływem czasu, spowodowany zmianami koniunktury gospodarczej, co wiąże się ze zmianą parametrów funkcji dyskryminacyjnej [Balcaen, Ooghe 2004].
5. Skala oceny sytuacji finansowej firm jest jedynie dwustopniowa – firmy klasyfikuje się do grupy zagrożonych upadkiem lub „zdrowych” [Nahotko 2004].
6. Modele oparte są na analizie symptomów bezpośrednio poprzedzających upadek firmy – czyli na zewnętrznych przejawach będących rezultatem wcześniejszych
zdarzeń i procesów, jakie zachodzą w firmie. Nie uwzględniają zatem pierwotnych
czynników, które doprowadziły do pogorszenia sytuacji finansowej firmy, a zatem
trudno jest na tej podstawie podjąć odpowiednie działania naprawcze, które wyeliminują faktyczne początkowe przyczyny niepowodzenia. Modele statystyczne
stosowane samodzielnie nie spełniają więc funkcji systemu wczesnego ostrzegania
przed niepowodzeniem.
7. W większości modeli wykorzystuje się jedynie dane finansowe, nie uwzględniając symptomów pozafinansowych. Dodatkowo nie uwzględnia się zmian zachodzących w otoczeniu w obszarze zarówno ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i na
świecie, jak i relacji z otoczeniem bliższym, które mają silny wpływ na funkcjonowanie małych firm. Jak wskazuje T. Korol, część modeli tzw. nowej generacji, wykorzystujących miękkie techniki obliczeniowe, np. sztuczne sieci neuronowe, także
nie jest pozbawiona niektórych powyższych wad [Korol 2010]. Chodzi tu zwłaszcza
o wykorzystanie jedynie wskaźników finansowych i brak analizy wpływu otoczenia
na sytuację firmy.
Należy pamiętać, że zagrożenie niepowodzenia firmy nie jest w większości
przypadków spowodowane przez jeden określony czynnik, lecz ich splot. W efekcie może powstać ryzyko błędu polegającego na niewłaściwym określeniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy równolegle występującymi czynnikami.
Ponadto do niepowodzenia doprowadza na ogół złożony łańcuch czynników i zdarzeń wzajemnie ze sobą powiązanych, pierwotne czynniki implikują wystąpienie
zdarzeń wtórnych, bardziej zauważalnych, które często błędnie postrzegane są jako
właściwe powody pogorszenia sytuacji firmy [Ropęga 2013]. Również symptomy
finansowe niepowodzenia będą w wielu wypadkach takie same, mimo że wywołały
je różne przyczyny pierwotne. Z tego powodu utrudnione jest trafne wnioskowanie, na podstawie jedynie tych symptomów, o wystąpieniu przyczyn niepowodzenia
w przypadkach innych organizacji2. Pomimo tych ograniczeń w systemach wczesnego ostrzegania niewątpliwie jednak konieczna jest próba określenia związków
przyczynowo-skutkowych niepowodzenia małych firm dla wczesnego wykrycia zakłóceń w funkcjonowaniu oraz skutecznego wdrożenia działań naprawczych.
Właśnie ze względu na trudności z jednoznacznym zdefiniowaniem przyczyn niepowodzenia,
w procesie przewidywania bankructwa wykorzystywane są modele oparte na identyfikacji symptomów
finansowych. Nie zmienia to tego, że na potrzeby jak najlepszego zapobiegania niepowodzeniom gospodarczym istotne jest dotarcie do pierwotnych źródeł problemów.
2

332

Jarosław Ropęga

Małe firmy, a w szczególności mikro, są tymi, które mają największe wskaźniki niepowodzeń gospodarczych. Jednocześnie ich ograniczone zasoby często stają
się realną przeszkodą dla wykorzystania systemów wczesnego ostrzegania przez tę
grupę firm. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że ze względu na braki zasobowe
(szczególnie w firmach mikro) nie występuje orientacja strategiczna. W efekcie pojawiają się następujące problemy w obszarze strategii tej grupy firm:
• przedsiębiorca zna wszystkie problemy związane z firmą, ale jednocześnie skupiony jest na ich doraźnym rozwiązywaniu. Mnogość bieżących problemów powoduje skupienie na działaniach operacyjnych i brak orientacji na przyszłość.
Powodować to może niedostrzeganie potrzeby wprowadzania zasadniczych
zmian rozwojowych, a także trudności z dostępem do informacji rynkowych
i ich przetworzeniem;
• cecha ta często skłania przedsiębiorców do niepodejmowania przedsięwzięć mogących przynieść duże korzyści, lecz obarczonych większym ryzykiem niepowodzenia;
• finansowanie małej firmy odbywa się głównie ze środków właściciela i jego rodziny oraz kredytów bankowych. Ograniczone środki finansowe nie pozwalają
często na wybór części strategii działania i powodują ograniczenie działalności
do określonego fragmentu rynku;
• niezatrudnianie specjalistów powoduje, że strategia sformułowana przez przedsiębiorcę jest wypadkową jego wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia nabytego w trakcie prowadzenia działalności. Jego wybór jest więc często intuicyjny
i może być obarczony większym błędem. W opracowywaniu strategii w małych
firmach pomocne może być korzystanie z doradztwa zewnętrznego.
Mając na uwadze dotychczasowe rozważania, należałoby wskazać możliwe
obszary tworzące przyszły zintegrowany system wczesnego ostrzegania dla mikro
i małych firm. Kluczowym czynnikiem tworzenia takiego systemu powinny być
działania nastawione na: identyfikację i analizę obszarów występowania ryzyka
działalności gospodarczej małych firm, przyczyn ich potencjalnego niepowodzenia gospodarczego, symptomów występujących w sytuacji wejścia firm na jedną
z tzw. ścieżek niepowodzenia gospodarczego, a w przypadku braku działań naprawczych, przebiegu kryzysu i wystąpienia niepowodzenia gospodarczego (por. [Ropęga 2013]). Identyfikując potencjał do tworzenia systemu wczesnego ostrzegania
bezpośrednio dedykowanego dla mikro i małych firm, należy także zwrócić uwagę
na oddziaływanie w zakresie polityki wsparcia dla funkcjonowania tej części sektora MŚP, wsparcia realizowanego na poziomach międzynarodowym, krajowym oraz
regionalnym. Strategiczna orientacja w tym zakresie reprezentowana jest m.in. przez
program Ministerstwa Gospodarki „Polityka Nowej Szansy”.
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3. Możliwości wykorzystania narzędzi wczesnego ostrzegania
przez małe firmy w ramach Polityki Nowej Szansy
Podejmując dyskusję nad zastosowaniem narzędzi wczesnego ostrzegania przez mikro i małe firmy dla umożliwienia im przetrwania na rynku, autor chciałby dokonać powiązania zaproponowanych przez siebie założeń do modelu przeciwdziałania
niepowodzeniom gospodarczym małych firm z założeniami Polityki Nowej Szansy
w tym zakresie.
W wyniku studiów literaturowych oraz badań autor dokonał zestawienia założeń koncepcji zapobiegania niepowodzeniom gospodarczym z procesami redukcji
zagrożenia niepowodzeniem gospodarczym oraz wyzwaniami stojącymi przed polityką wsparcia firm w tym zakresie [Ropęga 2013, s.161–232].
Aby skutecznie zapobiegać niepowodzeniom małych firm, należałoby dokonywać na bieżąco analizy pozycji oraz potencjału firmy, identyfikować obszary ryzyka oraz monitorować symptomy pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej,
uwzględniając zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne warunki otoczenia, w jakich działa firma. Jak wskazuje koncepcja zarządzania ciągłością biznesu
(Business Continuity Management – BCM), skuteczność i przydatność tych analiz
dla przetrwania tych firm będzie możliwa, jeżeli pozwoli na wczesne i trafne zaobserwowanie i zneutralizowanie oznak niebezpieczeństwa poprzez podjęcie działań zmniejszających zagrożenia. Koncepcja ta jest definiowana jako: „holistyczny
proces zarządzania, który identyfikuje potencjalny wpływ zakłóceń na organizację
i stwarza ramy do budowy odporności na nie oraz zdolności skutecznej reakcji, która
zabezpieczy interesy kluczowych właścicieli, reputacji, marki a także działania tworzące wartość przedsiębiorstwa” [Business Continuity Institute 2007, s. 5]. Zarządzanie ciągłością działania ma więc zabezpieczyć realizację podstawowych celów
firmy, jakimi są jego przetrwanie i rozwój.
Zdiagnozowanie pierwotnych przyczyn problemów pojawiających się w firmie
pozwala na dobranie skutecznych działań naprawczych, które nie tylko zlikwidują
bieżące objawy kryzysu, lecz także usuną jego źródło. Określenie czynników, które
oddziałują na kształtowanie danych wskaźników ekonomicznych, następuje w drodze rozumowania logicznego, opartego na obserwacji rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych oraz znajomości ich interpretacji ekonomicznej [Bednarski
2002]. Analiza przyczynowa skupia się więc na określeniu relacji przyczynowo-skutkowych. Aby te relacje mogły zostać określone, musi istnieć korelacja między
hipotetycznymi przyczynami i efektami, przyczyny muszą występować przed efektami oraz należy zidentyfikować mechanizmy wiążące przyczyny ze skutkami [Card
2004, s. 16]. W związku z tym działania zmierzające do zapobiegania kryzysom rozpoznawane jako zarządzanie antykryzysowe oraz działania podejmowane w trakcie
trwania kryzysu i po jego zakończeniu określane mianem zarządzania kryzysowego,
stwarzają możliwości przetrwania małych firm funkcjonujących w dynamicznym
otoczeniu. W wyniku nałożenia na drogę prowadzącą do niepowodzenia małej fir-
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my elementów diagnozujących sytuację firmy, można stworzyć składowe modelu
redukcji zagrożenia niepowodzeniem w małych firmach (rys. 1).

Rys. 1. Etapy redukcji zagrożenia niepowodzeniem w małych firmach
Źródło: [Ropęga 2013, s. 187].

Rysunek 1 ilustruje współdziałanie obszarów analizy kondycji firmy, tj. obszaru czynników ryzyka, obszaru otoczenia bliższego i obszaru wewnętrznej analizy
ekonomiczno-finansowej. Zestawienie kondycji ekonomiczno-finansowej, pozycji
firmy na tle konkurentów, identyfikacji zagrożeń i potencjalnej trajektorii pozwalają
na dobór odpowiednich narzędzi i metod umożliwiających poprawę sytuacji firmy,
tak aby mogła ona przetrwać.
Mikro i mali przedsiębiorcy mogą zyskać dodatkowe wsparcie dla swoich biznesowych inicjatyw w postaci programów wsparcia konkretnych obszarów tematycznych oraz grup organizacji. Dotyczy to również obszaru wiedzy, w tym informacji. Takie zasoby dają podstawę do zwiększenia szans przetrwania małych firm.
W ramach takiej inicjatywy w obszar polskiej gospodarki jest wprowadzana „Polityka Nowej Szansy”, Jest to program rozwoju zgodnie z art. 15 Ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju [Ustawa z 6 grudnia 2006], który jest realizowany
w latach 2014–2020 [Ministerstwo Gospodarki 2014]. Swoim zasięgiem obejmuje
on zagadnienia związane z:
1) prewencją niewypłacalności, polegające na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, przejawiające się przede wszystkim w różnego rodzaju
instrumentach wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,
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2) wspieraniem przedsiębiorstwa znajdującego się w kryzysie, zarówno poprzez stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną
procedurę upadłościową (likwidacja przedsiębiorstwa) oraz wsparcie finansowe
przeznaczone na ratowanie i restrukturyzację (naprawa, układ),
3) wsparciem doradczym, informacyjnym, psychologicznym dla przedsiębiorców na etapie ponownego podejmowania działalności gospodarczej.
Wskazany zasięg programu oraz jego cel są związane z przeciwdziałaniem upadłości firm i ułatwianiem ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej. W dużej mierze przetrwanie firm stanowi podstawę realizacji zgłaszanych przez Komisję
Europejską inicjatyw w tym zakresie3.
Realizując postulaty Komisji Europejskiej, w Polityce Nowej Szansy określono
działania kierunkowe:
• zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw (systemy wczesnego
ostrzegania),
• ograniczanie ryzyka przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw (pozasądowe
i sądowe formy naprawy i restrukturyzacji),
• sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw (sądowe formy restrukturyzacji i likwidacji),
• wsparcie ponownego podejmowania działalności gospodarczej – tzw. nowy start.
Przedstawione działania stanowią istotny sposób wzmocnienia przetrwania istniejących firm, a dla rozpoczynających ponownie działalność gospodarczą są punktem odniesienia do wcześniejszych doświadczeń oraz stanowią uzupełnienie wiedzy.
Należy podkreślić, że program obejmuje działania przypisane firmom funkcjonującym, które znalazły się na potencjalnej ścieżce niepowodzenia gospodarczego,
a także firmom przechodzącym proces formalno-prawny, mogący skutkować przetrwaniem lub formalną likwidacją działalności gospodarczej, oraz proces związany
ze wsparciem utworzenia nowej działalności gospodarczej przez byłego przedsiębiorcę.
Niestety pomimo coraz bardziej licznych narzędzi w tym zakresie brak jest nadal spójnego systemu ich tworzenia, weryfikacji i udostępniania dla przedsiębiorców. Przykładami rozwiązań w tym zakresie mogą być pochodne lub kontynuacje
takich narzędzi, jak: Stigma of failure and early warning tools, narzędzia z projektu
ENTREDI. Różnorodność Przedsiębiorczości, przygotowanego przez firmę Kompass z Niemiec – Profiling tool (faza testowa), ProfileSEEKER opracowany przy
M.in.: A second chance for entrepreneurs: prevention of bankruptcy, simplification of bankruptcy procedures and support for a fresh start, European Commission, DG ENTR, 2011; Entrepreneurship policy indicators for bankruptcy legislation in OECD member and non-member economies. Final
Report, Working Party for Small and Medium-sized Enterprises and Entrepreneurship, OECD CFE/
SME (2006) 3; W jaki sposób przezwyciężyć piętno porażki poniesionej w działalności gospodarczej
– działania na rzecz polityki drugiej szansy. Realizacja partnerstwa lizbońskiego na rzecz wzrostu i zatrudnienia, COM (2007) 584, z dnia 18 października 2007 r.; Bankruptcy and a fresh start: Stigma on
failure and legal consequences of bankruptcy, European Commission, 2002.
3
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współpracy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

4. Zakończenie
Dążąc do ograniczenia liczby firm, które z przyczyn niezamierzonych mogą nie
przetrwać na rynku, należy zwrócić uwagę na szanse jakie daje przedsiębiorcom Polityka Nowej Szansy. W efekcie firma nie musi wejść na ścieżkę niepowodzenia gospodarczego pomimo wystąpienia potencjalnych przyczyn tego zjawiska. Zaproponowane rozwiązania w ramach edukacji dla przedsiębiorców, wzmacniając wiedzę
przedsiębiorców w każdym z wymienionych etapów, przyczynią się do ograniczenia
niezamierzonych niepowodzeń gospodarczych i w istotny sposób ograniczą liczbę
beneficjentów dalszych działań kierunkowych w ramach interwencji Polityki Nowej
Szansy, tj. działań ograniczania ryzyka przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw
w ramach pozasądowych i sądowych form naprawy i restrukturyzacji, działań sprawnego przeprowadzenia likwidacji firm (sądowe formy restrukturyzacji i likwidacji)
oraz działań wsparcia ponownego podejmowania działalności gospodarczej – tzw.
nowy start. Autor postuluje, aby szczególnie wzmocnić obszar diagnostyczny tego
programu i ujednolicić narzędzia dostępne dla małych przedsiębiorców. Czytelny,
powszechnie dostępny i dający kwantyfikowalne wyniki system wczesnego ostrzegania może stanowić realny sposób przetrwanie tej grupy firm.
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