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Wstęp

Dwie dekady kształtowania się w Polsce gospodarki wolnorynkowej to okres eksplozji przedsiębiorczości we wszelkich jej obszarach. Obrazuje to liczba podmiotów
gospodarki narodowej dobrze szacowana na niemal 4 mln. Składają się na nią przede
wszystkim mikro- i małe przedsiębiorstwa, choć to z nich wywodzą się polskie średnie i duże firmy funkcjonujące na rynku mniej niż 20 lat. Przedsiębiorstwa te w okresie wspomnianych dwóch dekad doświadczały wyzwań związanych z dynamicznym
wzrostem. Zaistniały kryzys, mimo iż dla naszej gospodarki nie okazał się bardzo
dotkliwy, zwrócił uwagę na problemy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Z perspektywy teorii zarządzania warto więc zwrócić uwagę na znaczenie i istotę procesów rozwoju i wzrostu, aby wyciągać wnioski dla praktyki zarządzania. Wybór tematyki niniejszej publikacji został zatem uwarunkowany tą kwestią.
Rozwój i wzrost przedsiębiorstw to zagadnienia, które stanowią zasadniczą treść
pracy menedżerów niezależnie od tego, jakim przedsiębiorstwem zarządzają i w jak
dynamicznym środowisku ono działa. Rozwój kojarzymy z pozytywnym procesem
przyczyniającym się do poprawy pozycji konkurencyjnej i sukcesu firmy. Gdy jego
efektem staje się wzrost organizacji, skutkuje on stopniowym zwiększeniem się jej
złożoności. W przypadkach dynamicznie rozwijających się polskich przedsiębiorstw
prowadzi to w pewnych etapach ich rozwoju do spadku efektywności wynikającego z niemożności sprawnego zarządzania opartego na dotychczasowych rozwiązaniach organizacyjnych. Badania polskich przedsiębiorstw w tym zakresie pokazują,
że firmy średniej wielkości podejmują w zdecydowanej większości jedynie pasywne działania związane z ograniczaniem kosztów redukujące skutki kryzysu. Analiza
działań rozwojowych podejmowanych przez tej wielkości przedsiębiorstwa wskazuje słabości związane ze świadomością celów i sposobami konstrukcji strategii rozwojowych. Przy niedostatecznej uwadze poświęcanej długookresowej wizji rozwoju
prowadzi to do ograniczania działań prorozwojowych do łatwego wykorzystywania
szans tworzonych przez rosnący rynek, a nie wzmacniania długookresowej konkurencyjności firmy.
Niniejsza publikacja prezentuje opracowania koncepcyjne oraz wyniki badań empirycznych poświęcone problematyce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich związana jest z problematyką strategicznych
uwarunkowań procesów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, jak również z modelami i działaniami zarządzających realizowanymi na poziomie strategicznym. Druga
natomiast odnosi się do koncepcji i problemów dotyczących operacyjnej realizacji
działań zarządczych sprzyjających przełamywaniu problemów rozwoju i wzrostu
przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, iż współcześni menedżerowie dysponują
wieloma różnorodnymi metodami i koncepcjami zarządzania, które mogą wspierać
pokonywanie barier rozwoju i wzrostu. Dotyczą one zarówno strukturalnych moż-

liwości organizacji przedsiębiorstw, stosowania ogólnych i specjalizowanych funkcjonalnie metod zarządzania, jak i modeli dojrzałości organizacji.
Mamy nadzieję, iż prezentowane w niniejszej publikacji artykuły pozwolą poszerzyć wiedzę na temat barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw i jednocześnie
skłonią do refleksji na temat możliwości wykorzystywania różnorodnych rozwiązań
pozwalających na ich przezwyciężanie.
Jan Skalik, Grzegorz Bełz

