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Polska gospodarka opiera się na małym i średnim biznesie. To poważny atut, świadczący  

o dużej przedsiębiorczości Polaków, ale jednocześnie kłopot dla gospodarki. Problem  

nie polega na skali działania drobnej przedsiębiorczości, której wielkość jest zaletą a nie 

wadą, ale na tym, że gros mikro i małych przedsiębiorstw stoi w miejscu, nie rozwija się 

i nie staje się średnim i dużym biznesem. Wiele małych firm zatrzymuje się na pewnym 

etapie rozwoju, nie zwiększa skali działania, zadowala się tym, czym dysponuje.  

MSP to ważny sektor, zapewnia wysokie wpływy do budżetu, ale poprzestawanie na stanie 

obecnym może być groźne. 

 

Żeby wyrwać mikro i małe firmy ze stagnacji oraz ułatwić im awans do grupy średnich  

i dużych podmiotów konieczne jest:  

  zwiększenie zachęt do inwestowania - można to osiągnąć obniżając koszty pracy oraz 

upraszczając przepisy podatkowe i obniżając daniny na rzecz państwa. Istotne jest 

również zmniejszenie obowiązków biurokratycznych, 

  stworzenie przez instytucje rządowe, we współpracy z instytucjami komercyjnymi, 

kolejnych instrumentów zmniejszających ryzyko udzielania kredytów, promujących 

innowacyjność i działalność eksportową małych firm, 

  wprowadzenie mechanizmów zachęcających do pozostawania na rynku pracy po 

obniżeniu wieku emerytalnego, 

  usprawnienie i przyspieszenie prac sądów rozstrzygających kwestie gospodarcze - sądy 

powinny gwarantować ład prawny, czuwać nad prawidłowością obrotu gospodarczego, 

a jednocześnie, poprzez nieuchronność kary, zniechęcać do popełniania czynów 

nieuczciwych, 

  przeprowadzenie kampanii informacyjnych wyjaśniających przedsiębiorcom, jakie 

zalety dla ich biznesów będzie miało wprowadzenia nowej generacji kas fiskalnych - 

oprogramowanie nowych urządzeń umożliwi firmom analizę rynku i profilowanie 

biznesu oraz pozwoli wykorzystać możliwości Big Data. 

 

Dlaczego tak ważny jest awans małego biznesu? Ponieważ firma, która rośnie nie tylko 

zwiększa obroty, wchodzi na nowe rynki, zatrudnia nowych pracowników, ale również 

dokonuje zmiany jakościowej. Przejście od działalności mikro czy małej firmy do średniej 

czy dużej wiąże się z reguły ze zmianą sposobu zarządzania, finansowania, większym 

otwarciem na technologię. Brak takiej tendencji oznacza, że w gospodarce mamy do 

czynienia albo z małym wzrostem, albo z zastojem.  

 

Duże przedsiębiorstwa są bardziej rentowne, co oznacza, że potrafią czerpać większe zyski  

z prowadzonej działalności. Charakteryzują się większą stabilnością finansową, co było 

dobrze widać w kryzysowym 2009 roku. 

 

Dużym przedsiębiorstwom łatwiej pokonywać kolejne bariery rozwoju, co w ich przypadku 

oznacza m.in. to, że w znacznie większym stopniu, niż firmy małe, mogą dokonać ekspansji 
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zagranicznej. Z racji dużego potencjału mogą też bardziej inwestować w nowe technologie, 

co pomaga im nie tylko zwiększać przychody, ale również - dzięki większej automatyzacji 

produkcji i szerszemu zakresowi świadczenia usług – pokonywać bariery związane z coraz 

płytszym rynkiem pracy, ograniczonym przez demografię. Małe firmy z reguły są bardziej 

uzależnione od tendencji panujących na rynku pracy. 

 

Oczywiście nie każda średnia firma stanie się dużą, a mała średnią, chociażby powodu 

charakteru działalności, np. drobna firma handlowa w małej miejscowości nie urośnie do 

rozmiaru hipermarketu, bo nie pozwoli jej na to rynek. Niewielki zakład fryzjerski czy 

skromna kwiaciarnia w małym mieście nie staną się wielkimi przedsiębiorstwami, ponieważ 

ich potencjał finansowy nie jest wystarczający. Ale już na przykład firma działająca na rynku 

IT, niezależnie od lokalizacji, ale z dostępem do szybkiego internetu powinna się rozwijać, 

zwiększać obroty i poszerzać swój rynek, nawet nie zwiększając zbytnio stanu zatrudnienia. 

Wiele małych firm zawsze pozostanie małymi, bo taka jest natura rynku, na którym 

funkcjonują, ale wiele z nich nie powinno stać w miejscu. Jeżeli zatrzymały się na pewnym 

etapie rozwoju to oznacza, że albo mają wewnętrzny problem, albo ograniczenia wynikają  

z okoliczności zewnętrznych, związanych z otoczeniem biznesu. 

 

Mikro i małe firmy są z reguły przedsiębiorstwami polskimi, opartymi na polskim kapitale. 

Zachowywanie status quo - utrzymywanie firm na niskim poziomie rozwoju sprawia,  

że kapitał krajowy się nie zwiększa, tak samo jak jego wykorzystanie dla potrzeb gospodarki 

i budowania jej siły (2/3 polskiego eksportu i 50 proc. produkcji przemysłowej tworzą firmy 

z kapitałem zagranicznym). Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga zapewnienia właściwych proporcji pomiędzy 

zaangażowanym w gospodarkę kapitałem zagranicznym i krajowym. „Dotychczasowy 

model rozwoju w dużej części bazował na kapitale zagranicznym. Jego obecność w naszej 

gospodarce jest ważna i pożądana – umożliwia bowiem wypełnienie luki kapitałowej.  

Było to szczególnie istotne w okresie transformacji i pozytywnie wpłynęło na wzrost: PKB, 

eksportu i przyczyniło się do transferu technologii. Jednak dziś Polska znajduje się w innej 

fazie rozwoju, a obawy o długookresową stabilność w niepewnym otoczeniu 

międzynarodowym rodzi brak dostatecznie silnego kapitału krajowego (niski poziom 

inwestycji prywatnych, niski poziom oszczędności oraz brak wystarczająco skutecznych 

zachęt dla lokowania tego kapitału w projekty mogące generować znaczący efekt 

mnożnikowy w gospodarce – przy równoczesnym niedoborze takich projektów). Krajowy 

kapitał jest bowiem podstawą stabilności wszystkich gospodarek rozwiniętych i dynamiczny 

wzrost jego roli stanowi priorytet”1. Rosnące, pokonujące kolejne bariery rozwoju małe 

polskie firmy mogą zapewnić gospodarce stabilność, niezbędną do budowania jej 

nowoczesności i konkurencyjności. 

 

                                                             
1 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) . 
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W Polsce działa 1,914 mln przedsiębiorstw niefinansowych, spośród których zdecydowana 

większość, bo aż 96 proc., to firmy mikro. Udział przedsiębiorstw małych wynosi 3 proc., 

średnich – 0,8 proc., a dużych – 0,2 proc. Dane obejmują rok 2015 (są to najnowsze dane 

GUS dotyczące wszystkich firm)2. Świeższe informacje, obejmujące 2016 rok, dotyczą firm 

zatrudniających powyżej 10 proc. pracowników, czyli bez najbardziej licznej grupy mikro3. 

 

W 2014 r. przedsiębiorstw niefinansowych było 1,843 mln, co oznacza, że rok później ich 

liczba zwiększyła się o 3,9 proc. W 2015 r. działalność budowlaną prowadziło 12,8 proc. 

firm, profesjonalną, naukową i techniczną 12,7 proc., przemysłową 10,4 proc. W każdym 

rodzaju działalności dominowały mikroprzedsiębiorstwa, przy czym najwyższy ich udział 

odnotowano w pozostałej działalności usługowej (99,5 proc.). Przedsiębiorstwa z sektora 

MSP najczęściej prowadziły działalność handlową (26,1 proc.). 

 

Zdecydowana większość firm należała do osób fizycznych (89,9 proc.). Osoby prawne  

i jednostki niemające osobowości prawnej stanowiły 10,1 proc. Zbiorowość osób fizycznych 

to w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa (98,3 proc.). 

Firmy po przejściach 

Firmy małe i średnie mają już za sobą kilka lat działalności, większość z nich nie należy do 

nowicjuszy. Firmy najmłodsze, które powstały w 2015 r., stanowiły 9,2 proc. wszystkich 

podmiotów. Z punktu widzenia wielkości firm, w grupie nowych podmiotów dominowały 

mikroprzedsiębiorstwa (99,3 proc.). Do przedsiębiorstw działających sześć lat i więcej 

należało 62,9 proc. wszystkich firm. W grupie tej odsetek MSP był znaczący i wyniósł  

99,7 proc., w tym mikro – 94,8 proc. Długi, wieloletni staż oznacza, że większość małych  

i średnich przedsiębiorstw ma za sobą doświadczenia zarówno z okresu prosperity,  

jak i chudych, kryzysowych lat. Są one wspólne zarówno dla pracowników, jak i dla 

pracodawców: zdecydowana większość pracujących (82,1 proc.) była związana z firmami 

działającymi na rynku sześć lat i więcej. 

 

Oczywiście, w porównaniu z Europą Zachodnią, okres funkcjonowania polskich firm jest dużo 

krótszy, co rodzi określone konsekwencje, chociażby pod względem wielkości 

zakumulowanego kapitału czy umiejętności budowania łańcuchów kooperacyjnych, w dużym 

stopniu opartych na wzajemnym zaufaniu. Przedsiębiorstwa w Polsce są stosunkowo młode, 

spośród 100 największych firm w Unii ponad 65 proc. ma więcej niż 100 lat. 

                                                             
2  Dane za 2015, na podst. „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku”, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2016. W publikacji zostały wyodrębnione mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób), małe 
przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249) i duże przedsiębiorstwa (powyżej 249 osób). 
Sektor „Małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” obejmuje podmioty o liczbie pracujących do 249 osób. Dane nie obejmują 
jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji A (Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (Działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa), O (Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne) . 

3 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2016, GUS, Warszawa, 2017. 
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Małe płacą najmniej 

Interesująco wygląda struktura wynagrodzeń w firmach - nie tyle ze względu na ich 

wysokość (która rośnie z miesiąca na miesiąc i teraz jest znacznie wyższa niż rok czy dwa 

lata temu), co na wyraźne dysproporcje pomiędzy nie tylko wielkością firm,  

ale i charakterem prowadzonej działalności). W 2015 r. najwyższe wynagrodzenie na 

jednego zatrudnionego odnotowano w firmach prowadzących działalność w sekcji 

informacja i komunikacja (7 167 zł), a najniższe w działalności usługowej (2 771 zł).  

 

Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego było wyraźnie zróżnicowane 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – mikro płaciły najmniej, dopiero awans do 

wyższej kategorii pozwalał na podwyżkę pensji. W grupie MSP przeciętna płaca brutto 

wynosiła 3 450 zł (2 437 zł w mikroprzedsiębiorstwach). W przedsiębiorstwach małych było 

to 3 652 zł. Wysokość wynagrodzeń wahała się od 2 850 zł. 

 

W przedsiębiorstwach średnich przeciętna płaca brutto ukształtowała się na poziomie 

4 180 zł i była najniższa w pozostałej działalności usługowej – 3 252 zł. Na najwyższe 

przeciętne wynagrodzenie brutto mogli liczyć informatycy i osoby pracujące w sekcji 

„komunikacja” (7 540 zł). W dużych przedsiębiorstwach wynagrodzenia kształtowały się 

średnio na poziomie 4 832 zł. Wyraźnie pod względem finansowym promowana była 

działalność związana z nowymi technologiami i IT. Rynek potrzebował, i nadal potrzebuje, 

takich specjalistów, a pracodawcy są im gotowi płacić znacznie więcej niż innym. 

Mikro: niższe koszty, mniejsze przychody 

Przeciętne przychody uzyskane przez jeden podmiot w grupie MSP wyniosły 1 190,7 tys. zł 

(w mikroprzedsiębiorstwach – 487,1 tys. zł; w małych – 10 188,3 tys. zł; w średnich  

51 298,3 tys. zł). Przychody na jednego pracującego dla podmiotów MSP to 350,5 tys. zł 

(dla mikroprzedsiębiorstw – 244,2 tys. zł).  

 

W grupie podmiotów MSP udział wynagrodzeń w kosztach wyniósł w 2015 r. przeciętnie 

7,9 proc., dla mikroprzedsiębiorstw było to 5 proc. a dla dużych 9,1 proc. 

 

Mimo wyraźnej dominacji pod względem liczebności, sektor MSP wypracował w 2015 r. 

55,8 proc. przychodów wszystkich firm niefinansowych (2 275,2 mld zł). Przychody 

mikroprzedsiębiorstw wyniosły 895,5 mld zł, czyli 22 proc. Prawie połowę przychodów 

uzyskanych przez MSP zrealizowały firmy handlowe (45,2 proc.), pozostałą część - głównie 

przedsiębiorstwa przemysłowe (22,5 proc.), budowlane (9,4 proc.) i transportowe (6 proc.). 

Udział MSP w PKB przez ostatnie dziesięć lat wahał się w granicach 47–48 proc. i dopiero  

w 2013 r. przekroczył poziom 50 proc. Przy tym nieznacznie zmniejszył się udział 

mikroprzedsiębiorstw, a lekko wzrósł małych i średnich firm. Jak piszą autorzy publikacji 

PARP „Raport o stanie sektora MSP w Polsce” w tym samym okresie liczba aktywnych firm 

zwiększyła się o 4,6 proc., przy czym najbardziej wzrosła liczba małych przedsiębiorstw  

(o 33 proc.) i dużych (o 17 proc.), co może wskazywać na niewystarczającą produktywność 

szczególnie w grupie małych firm. 
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Wysokość płac rośnie wraz z wielkością firmy 

Największa liczba podmiotów ma siedzibę w województwie mazowieckim (44,8 tys.,  

tj. 18 proc. firm) i śląskim (217,6 tys., tj. 11,4 proc.), najmniej w województwach: opolskim, 

podlaskim i lubuskim – łącznie 132,8 tys. Zbliżone do ogólnego zróżnicowanie terytorialne 

istnieje w grupach mikro, małych i średnich. Wśród firm dużych dominacja województw 

mazowieckiego jest bardzo wyraźna. W 2015 r. wynagrodzenie miesięczne brutto na 

jednego zatrudnionego było w województwach zróżnicowane. Najwyższe płace uzyskali 

zatrudnieni w województwach: mazowieckim i śląskim, najniższe – w województwach: 

warmińsko-mazurskim i podlaskim. 

 

Z punktu widzenia wielkości podmiotów, wysokość płac rosła we wszystkich województwach 

wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw – najwyższe wynagrodzenie otrzymywali 

zatrudnieni w przedsiębiorstwach dużych, najniższe zaś w mikroprzedsiębiorstwach. 

Wyjątkiem w 2015 r. było województwo mazowieckie, w którym przeciętne wynagrodzenie  

w jednostkach średnich było najwyższe i wynosiło 5 730 zł, a w podmiotach dużych było  

o ponad 350 zł niższe. 

 

Duże zróżnicowanie przychodów na jeden podmiot i na jednego pracującego jest widoczne 

również w przedsiębiorstwach w zależności od wielkości. We wszystkich województwach  

w 2015 r. wskaźnik przychodów na jeden podmiot rósł znacząco wraz ze wzrostem jego 

wielkości. W przypadku drugiego wskaźnika taką zależność zaobserwowano tylko  

w dziewięciu spośród wszystkich województw. 

 

Według Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zróżnicowanie terytorialne 

aktywności gospodarczej w Polsce jest silnie powiązanie z lokalnymi zasobami ludzkimi, 

kapitałowymi, technicznymi oraz naturalnymi. Obszary miejskie wykazują większą liczbę 

aktywnych podmiotów gospodarczych niż obszary wiejskie. Dotyczy to zwłaszcza 

podmiotów małej i średniej wielkości. W przypadku mikroprzedsiębiorstw różnice  

w lokalizacji nie są aż tak duże. 

 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw i ich forma prawna. 

 

 
ogółem 

0-9 

pracujących 

10-49 

pracujących 

50-249 

pracujących 

250 i więcej 

pracujących 

w tym: 1 914 141 1 838 365 56 713 15 631 3 432 

osoby fizyczne 1 720 318 1 691 115 26 902 2 182 119 

osoby prawne 193 823 147 250 29 811 13 449 3 313 

struktura,  

w proc. ogółem 
100,0 96,0 3,0 0,8 0,2 

 

Źródło: Dane za 2015 r., GUS 
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Tabela 2. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na jednego zatrudnionego, w zł. 

 

 
ogółem 

0-9 

pracujących 

10-49 

pracujących 

50-249 

pracujących 

250 i więcej 

pracujących 

w tym: 4 017 2 437 3 652 4 180 4 832 

osoby fizyczne 2 256 2 060 2 496 2 608 2 814 

osoby prawne 4 583 3 480 4 421 4 385 4 866 

 

Źródło: Dane za 2015 r., GUS. 

 

Wykres 1. Struktura podstawowych danych finansowych firm, w proc. 

 

14,8

13,2

22

20,3

26,8

28,8

9,9

9,9

14,2

14,1

11,3

10,9

20,1

18,9

19,7

19,8

17,3

17,6

55,2

58,1

44,2

45,8

44,7

42,7

0 20 40 60 80 100 120

Nakłady inwestycyjne i wydatki  na zakup
używanych środków trwałychKategoria 1

Wartość brutto środków trwałych

Przychody ogółem

Koszty ogółem

Wartość dodana

Wartość produkcji

do 9 pracujących 10-49 pracujących 50-249 pracujących 250 i więcej

 

Źródło: Dane za 2015 r., GUS 

 

Tabela 3. Liczba przedsiębiorstw.  

 

rok ogółem 
0-9 

pracujących 
10-49 

pracujących 
50-249 

pracujących 
250 i więcej 
pracujących 

2012 1 794 943 1719187 57 071 15 484 3 201 

2013 1 771 460 1693785 59 128 15 329 3 218 

2014 1 842 589 1764597 59 166 15 470 3 356 

2015 1 914 141 1838365 56 713 15 631 3 432 

 
Źródło: GUS. 
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Tabela 4. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach. 

 

rok ogółem 
0-9 

pracujących 
10-49 

pracujących 
50-249 

pracujących 
250 i więcej 
pracujących 

2012 8 937 353 3 459 475 1 203 959 1 602 448 2 671 471 

2013 8 898 898 3 371 459 1 218 130 1 592 360 2 716 949 

2014 9 145 658 3 495 101 1 223 036 1 608 324 2 819 197 

2015 9 395 607 3 667 604 1 194 140 1 630 254 2 903 609 

 
Źródło: GUS. 

Firmy, które się nie rozwijają 

Sektor MSP jest bardzo ważny dla gospodarki, ale powinien rozwijać się nie tylko pod 

względem liczby działających w nim podmiotów, ale również szybko postępujących 

awansów z biznesów mikro do małych i średnich.  

 

Tymczasem tak nie jest. „Mamy relatywnie duży odsetek mikrofirm, które się nie rozwijają, 

i relatywnie duży odsetek pracujących w tego typu firmach. Małe jest piękne i w erze 

gospodarki cyfrowej na pewno jest więcej miejsca dla małych firm niż w erze gospodarki 

industrialnej czy finansowej, ale wciąż potrzebujemy znacznie więcej przedsiębiorstw, które 

są silnymi organizmami, mającymi pieniądze na innowacje, marketing i ekspansję 

zagraniczną”, twierdzi Ignacy Morawski. Według niego, w porównaniu z innymi krajami 

Europy Środkowej, czyli Czechami, Słowacją i Węgrami, mamy najwyższy odsetek osób 

pracujących w firmach zatrudniających od zera do dziewięciu pracowników (36 proc.  

w Polsce wobec 32 proc. średnio dla regionu) i najniższy odsetek pracujących w firmach 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników (14 wobec 19 proc.). 

 

W przypadku większych firm już nie różnimy się istotnie od średniej dla regionu. „Wskazuje 

to, że jest bariera blokująca przechodzenie firm od skali mikro do skali małej i średniej. Składa 

się ona z wielu elementów. Część z nich to zjawiska naturalne, na przykład brak zdolności 

rzeszy małych usługodawców do budowania większych organizmów biznesowych.  

Ale niemałą rolę może też odgrywać szara strefa, złożoność systemu regulacyjnego czy 

nieprzewidywalność aparatu skarbowego. Niektóre firmy zapewne dobrze czują się robiąc 

małe przekręty na podatkach i nie czują potrzeby rozwoju, ale wiele innych może po prostu 

bać się wchodzić pod radar służb administracji” uważa Ignacy Morawski4. 

Inaczej niż w UE 

Polskie mikro, małe i średnie firmy wyraźnie odstają od reszty Europy. 
 

                                                             
4  Morawski: Małe inwestycje będą dla Polski najważniejsze, Forsal.pl, 12.06.2017. 
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Tabela 5. Polski i unijny sektor MSP, udziały w proc. w całym sektorze przedsiębiorstw5. 
 

Wielkość podmiotu  
(wg zatrudnienia) 

Liczba podmiotów Wielkość zatrudnienia Wartość dodana 

Polska UE-28 Polska UE-28 Polska UE-28 

mikro (0-9) 95 92,8 36,2 29,5 17,8 21,2 

małe (10-49) 3,8 6 14,5 20,2 14,3 18 

średnie (50-249) 1 1 18,2 17 20,4 18,3 

Sektor MSP 99,8 99,8 68,9 66,8 52,6 57,4 

 
Źródło: European Commission (2016) SBA Fact Sheet – Poland, za: Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

 

Według Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, sektor MSP w Polsce wypada 

niekorzystnie na tle unijnej średniej, szczególnie pod względem struktury – widoczne jest 

jego bardzo silne rozdrobnienie i dominacja najmniejszych podmiotów. Spośród aktywnych  

w 2015 r. firm, jedynie 5 proc. to podmioty małe lub średnie: udział mikrofirm jest o 2-3 pp. 

wyższy niż średnia unijna. „Jedynie ok. 9 proc. wszystkich podmiotów sektora MSP w Polsce 

to osoby prawne (głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Przyczyn tego stanu 

rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w przepisach podatkowych i z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, które z jednej strony premiują w wielu wypadkach działalność 

gospodarczą, jako alternatywę do aktywności zawodowej, a z drugiej nakładają wyższe 

obciążenia na działalność prowadzoną przez osoby prawne” – stwierdzają autorzy Strategii.  

 

Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnia więcej pracowników niż średnio 

w UE (o ok. 2 pp.). Na wynik ten składa się znacznie wyższy udział podmiotów mikro  

(o ok. 6 pp.) oraz niższy w grupie przedsiębiorstw małych (o ok. 5 pp.). Chociaż sektor jest 

miejscem pracy dla ok. 6,5 mln osób to dominujące liczebnie mikropodmioty są miejscem 

pracy dla jedynie ok. 3,7 mln. Bardzo wysoka jest skala samozatrudnienia (nawet 45 proc. 

mikroprzedsiębiorstw nie zatrudnia żadnego pracownika). Efektem jest m.in. wysokość 

płac: przeciętne wynagrodzenie w mikrofirmach stanowi jedynie ok. połowy 

wynagrodzenia w niefinansowych przedsiębiorstwach dużych. 

Obniżony potencjał rozwojowy 

Według Strategii, udział sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu 

wartości dodanej w Polsce wynosi tylko 52,6 proc.6, tj. o prawie 4 pp. mniej niż średnia dla UE. 

„Niepokoi również niższy udział w jej generowaniu mikro oraz małych podmiotów.  

W efekcie koncentracji aktywności inwestycyjnej oraz innowacyjnej (technicznej, 

organizacyjnej, marketingowej, procesowej i produktowej) w polskich średnich 

przedsiębiorstwach (które osiągają lepsze wyniki niż firmy w UE), cały sektor posiada 

                                                             
5  Dane dotyczą okresu o rok wcześniejszego, niż podane w przytaczanej publikacji GUS „Działalność przedsiębiorstw 

niefinansowych w 2015 roku”, więc mogą się nieco różnić. Nie mniej jednak tendencja pozostała ta sama. 
6  Według danych GUS, „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku”, udział zwiększył się do 55,4, co nadal jest 

wartością niewielką. 
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obniżony potencjał rozwojowy. Jest to wynik również rozpowszechnienia nierozwojowych 

modeli biznesowych, niskiego wykorzystania potencjału internetu, jak również wybranego 

profilu działalności rynkowej (prawie 30 proc. wszystkich podmiotów sektora to 

przedsiębiorstwa handlowe). Negatywne czynniki strukturalne są wzmocnione przez niskie 

inwestycje w rozwój kompetencji pracowników oraz niezadowalający poziom współpracy  

z innymi podmiotami w ramach sektora (zarówno poziomo jak i pionowo). Dodatkowo 

utrudniony jest dostęp do narzędzi długoterminowego finansowania rozwoju oraz 

wdrażania innowacji, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Widać to w relatywnie niskim 

poziomie rynkowego finansowania długoterminowego oferowanego przez sektor 

finansowy w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do ryzykownych projektów inwestycyjnych”. 

 

W Polsce mniejsze znaczenie niż w UE mają usługi, a większe handel i przemysł. Wraz  

z przechodzeniem na wyższy etap rozwoju sektory te powinny tracić na znaczeniu. Proces, 

który u nas już się zaczął, wymusi również zmiany w sektorze małych i średnich firm. 
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Awans małych firm, zwiększanie obrotów i zdobywanie kolejnych rynków jest wypadkową 

wielu czynników, wynikających również z obowiązującego systemu prawnego i podatkowego.  
 

Poważnym utrudnieniem w osiąganiu kolejnych szczebli rozwoju biznesu jest nadmiernie 

rozbudowana biurokracja, potrafiąca skutecznie utrudnić życie mikro i małych firm. Bariery 

biurokratyczne dotyczą wielu dziedzin biznesu, od uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie 

różnego rodzaju działalności, po kontrole potrafiące skutecznie utrudnić działania firm. 

Problem dotyczy przede wszystkim mikro przedsiębiorstw, których właściciel nie ma 

wystarczających środków, by zatrudnić osobę, która zajmie się kwestią kontaktów  

z administracją. Najczęściej wszystkie te czynności musi wykonać samodzielnie, co odbywa 

się kosztem jego działalności biznesowej.  

Podatki do zmiany 

Poważnym problemem dla biznesu jest system podatkowy. Dla większości przedsiębiorców 

jest on nieodpowiedni, a 92 proc. z nich uważa, że system ten powinien zostać uproszczony. 

Obecny jest postrzegany przez przedsiębiorców jako nieprzyjazny, skomplikowany, 

niesprawiedliwy i niezrozumiały7. Według badania „Przedsiębiorcy o podatkach”, 

zdecydowana większość przedsiębiorców (41 proc.) opowiada się za liniowym systemem 

podatkowym, i taki – według nich - powinien funkcjonować w Polsce. System progresywny 

popiera ponad dwukrotnie mniej osób (17 proc.) – są to częściej przedsiębiorcy z sektora 

produkcji. Pytanie, czy system podatkowy istniejący w Polsce pomaga czy szkodzi awansowi 

firm? Zdecydowanie brakuje w Polsce takich rozwiązań podatkowych, a także związanych  

z ubezpieczeniem społecznym, które wspierałyby rozwój przedsiębiorczości. Mniejsze 

obciążenia podatkowe, uzależnione od obrotów firm, oraz odpowiednio dostosowany do 

poziomu ich rozwoju system ubezpieczeń społecznych to postulaty ciągle czekające na 

realizację przez rząd. 

Problemy z administracją skarbową 

Według ekspertów PwC, których opinię przytacza raport „VAT – kluczowy problem polskiego 

systemu podatkowego”, wśród wielu wad rodzimych przepisów regulujących zasady 

uiszczania danin na rzecz państwa wyróżnia się dwa newralgiczne obszary: pierwszy to model 

funkcjonowania administracji skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem panującego 

wewnątrz niej systemu motywacyjnego (głównym kryterium branym pod uwagę przy ocenie 

efektywności pracowników jest wysokość dokonanych przez nich nieprawidłowości), drugim - 

problematyczne praktyki, stosowane na podstawie obowiązujących przepisów, polegające 

przede wszystkim na wstrzymywaniu zwrotów podatku VAT czy przerzucaniu 

odpowiedzialności za oszustwa podatkowe na uczciwych przedsiębiorców.  

                                                             
7  Przedsiębiorcy o podatkach. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców  

i Pracodawców, Warszawa, 17.05.2017. 
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System motywacyjny premiuje rozwiązywanie spraw prostych, czyli de facto stawia na 

poszukiwanie nieprawidłowości w firmach najmniejszych, w których najłatwiej jest  

o popełnienie błędu. Mały biznes nie ma z reguły środków ani na zatrudnienie 

profesjonalnych doradców, ani na prowadzenie sporów z aparatem skarbowym, jest więc 

łatwym obiektem do przeprowadzania kontroli. Przy skomplikowanym i nieprecyzyjnym 

systemie podatkowym nie jest trudno o popełnienie błędu. Dokonujące się zmiany  

w aparacie skarbowym i powołanie Krajowej Administracji Skarbowej zmierzają w dobrym 

kierunku, powinny jednak bardziej być nakierowane na współpracę służb podatkowych  

z biznesem.  

 

Problemem jest również wstrzymywanie przez organy podatkowe zwrotów podatku VAT. 

Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku małego biznesu, gdyż może to de facto 

pozbawić go środków nawet na bieżącą działalność.  

 

Bariery w prowadzeniu biznesu, na które niezmiennie wskazują przedsiębiorcy, dotyczą 

każdej firmy, jednak w przypadku mniejszych podmiotów są one bardziej dotkliwe niż 

średnich i dużych. Osoba prowadząca własną firmę, aby być na bieżąco z przepisami, 

powinna przeznaczać aż 4 godziny dziennie na ich lekturę. 

 

Sektor małych i średnich firm pytany przez Maison & Partners o pięć największych barier  

w prowadzeniu biznesu, na pierwszym miejscu wskazuje obciążenia związane ze zbyt 

wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy (zniechęcają one do zatrudniania nowych 

pracowników; prawie jedna trzecia pensji brutto to składki i podatki), na drugim 

niestabilność prawa, a tuż po nich wysokie podatki. Za szczególnie szkodliwe uznawane są 

także nadmiar obowiązków biurokratycznych oraz skomplikowane prawo gospodarcze8. 

 

Wykres 2. Największe bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, w proc. 

 

 

Źródło: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Lipiec 2017. 

                                                             
8  Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Badanie przeprowadzone przez Maison & Partners na zlecenie 

ZPP, Lipiec 2017. 
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Błędy w polityce informacyjnej 

Problemem jest również polityka informacyjna administracji rządowej. Mały biznes czerpie 

wiedzę o planowanych zmianach w dużym stopniu z mediów, nie posiada rozbudowanych 

departamentów analitycznych monitorujących bieżącą politykę gospodarczą. Podejmując 

niektóre decyzje inwestycyjne opiera się w znacznym stopniu na tym, co napiszą media,  

co powiedzą politycy i działacze gospodarczy. Dotyczy to głównie kwestii związanych  

z polityką podatkową. Wypowiedzi przedstawicieli administracji mogą mieć bardzo duży 

wpływ na planowane inwestycje, zwłaszcza, jeżeli dotyczą danin na rzecz państwa, zwykle 

obejmujących swoim oddziaływaniem długi, wieloletni horyzont czasowy. Niejednolita 

polityka informacyjna administracji rządowej podważa sens planowanych inwestycji,  

i dodatkowo tworzy klimat niepewności co do opłacalności przyszłych działań biznesowych.  

 

Biznes, zwłaszcza mały, aspirujący do osiągnięcia wyższych poziomów rozwoju, potrzebuje 

spokoju i przewidywalności. W polskiej rzeczywistości, w której małe i średnie firmy 

funkcjonują w środowisku niestabilnego i skomplikowanego prawa, chaotyczna polityka 

informacyjna wprowadza dodatkowy, niepotrzebny element niepewności. 

 

Tak było w zeszłym roku, kiedy rząd spowodował zamieszanie związane z polityką 

podatkową. Wywołane ono zostało ubiegłorocznymi zapowiedziami zmian w podatkach 

(jeden podatek, likwidacja ulg). Rząd w końcu zdementował te informacje, ale ponieważ 

były kolportowane przez prominentnych przedstawicieli administracji, biznes potraktował 

je bardzo poważnie. Bałagan informacyjny zasiał niepokój w środowisku przedsiębiorców, 

którego jednym z efektów mogło być wstrzymywanie się z inwestycjami. 

Niepewne losy reformy emerytalnej 

Nic dobrego nie wynika również z przeciągających się prac nad niektórymi projektami 

rządowymi, dotykającymi bezpośrednio biznesu, w tym małego i średniego. Tak jest  

z przedłużającymi się pracami nad Pracowniczymi Programami Kapitałowymi, które są 

elementem planowanej reformy emerytalnej. W PPK mają partycypować przedsiębiorstwa 

zatrudniające powyżej 19 pracowników. Wprowadzenie obowiązku PPK będzie stopniowe, 

najpierw obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. Pomimo 

wcześniejszych zapowiedzi, że projekt nowelizacji zostanie opublikowany na przełomie 

czerwca i lipca tego roku, ciągle to nie nastąpiło. Niewiele również wiadomo o pracach nad 

reformą.  

 

Według założeń, PPK miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Projekt jest rewolucyjny 

jeżeli chodzi o system emerytalny, dotyka również bezpośrednio biznes: składki na PPK 

byłyby finansowe przez pracownika (2 proc. wynagrodzenia z możliwością zwiększenia  

o 2 pp.) i przez pracodawcę (1,5 proc. wynagrodzenia z możliwością dobrowolnego 

zwiększenia o 1 pp.). Według nieoficjalnych informacji, składki wnoszone przez pracodawcę 

mogłyby korzystać ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne, a także byłyby 

wliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
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Niewątpliwie wiele działań podejmowanych przez obecną ekipę rządowa jest korzystnych 

dla biznesu. Tak jest z Polskim Funduszem Rozwoju, który skoncentrował pod jednym 

szyldem liczne, do tej pory rozproszone, działania prorozwojowe. W ramach grupy PFR 

można liczyć na wsparcie zarówno finansowe (np. za pośrednictwem funduszy venture 

capital czy finansowania w ramach Agencji Rozwoju Przemysłu) jak i lobbingowe,  

np. proeksportowe.  

 

Jednak polityka informacyjna dotycząca potrzebnych i konkretnych działań nadal nie jest 

wystarczająca. Brakuje profesjonalnej i merytorycznej informacji gospodarczej w mediach 

publicznych (bardzo przydatne byłyby bloki informacyjne o konkretnych działaniach 

wspierających biznes, realizowanych w sposób atrakcyjny i profesjonalny). Takiej skutecznej 

polityki informacyjnej brakuje również na poziomie samorządowym. 
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Skłonność do inwestycji rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. Dopiero średnie i duże 

firmy inwestują naprawdę dużo. Reszta z inwestycjami albo zwleka, albo stara się ich unikać 

jak długo się da. 

Inwestycje dużych 

Według danych GUS, wartość nakładów inwestycyjnych i wydatków na zakup używanych 

środków trwałych poniesionych w 2015 r. przez przedsiębiorstwa niefinansowe wyniosła 

200 618,1 mln zł, w tym nakłady inwestycyjne – 181 838,9 mln zł, tj. 90,6 proc. środków  

(w 2014 r. – odpowiednio: 183 260,5 mln zł i 165 603,7 mln zł)9. W nakładach 

inwestycyjnych dominowały wydatki do 10 mln zł (99,3 proc. przedsiębiorstw). Nakłady 

powyżej 10 mln zł, ale nieprzekraczające 50 mln zł, poniosło 0,5 proc. firm.  

 

W 2015 r. niemal wszystkie inwestycje małych przedsiębiorstw (aż 99,4 proc.) nie przekroczyły 

poziomu 10 mln zł. Struktura nakładów inwestycyjnych dla firm średnich była zbliżona do 

struktury inwestycji w grupie przedsiębiorstw małych. Wśród dużych firm zróżnicowanie 

wysokości nakładów inwestycyjnych były zdecydowanie większe: przedsiębiorstwa duże  

w 66,4 proc. zainwestowały środki w inwestycje o wartości nieprzekraczającej 10 mln zł,  

od 10 mln do 50 mln zł - 24,5 proc., a 4,9 proc. - powyżej 100 mln zł. 

 

Tabela 6. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw, w mln zł. 

 

 
ogółem 

0-9 
pracujących 

10-49 
pracujących 

50-249 
pracujących 

250 

i więcej 
pracujących 

Nakłady inwestycyjne, 
w mln zł 

181 839 24 952 15 397 35 568 105 922 

Wydatki na zakup 
używanych środków 
trwałych, w mln zł 

18 779 4 775 4 399 4 796 4 808 

Wartość brutto 
środków trwałych,  
w mln zł 

1 936 126 254 984 191 983 365 024 1 124 136 

Przychody ogółem,  
w mln zł 

4 076 488 895 524 577 808 801 844 1 801 312 

Koszty ogółem,  
w mln zł 

3 817 914 775 542 537 675 757 137 1 747 560 

Wskaźnik poziomu 
kosztów, w proc. 93,7 86,6 93,1 94,4 97 

Zysk brutto w mln zł 
(podmiotów 
osiągających dodatni 

wynik finansowy) 

334 945 141 598 47 415 53 383 92 550 

                                                             
9  Dane za 2015, na podst. „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 roku”, Główny Urząd Statystyczny, 

Warszawa 2016. 
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cd. ogółem 
0-9 

pracujących 
10-49 

pracujących 
50-249 

pracujących 

250 
i więcej 

pracujących 

Wskaźnik rentowności 
obrotu brutto w proc. 

6,3 13,4 6,9 5,6 3 

Wartość dodana  
w mln zł 

1 001 623 268 102 113 246 172 970 447 305 

Wartość produkcji,  
w mln zł 3 075 326 886 571 335 382 541 240 1 312 133 

 
Dane za 2015 r., GUS 

 

W 2015 r. wartość nakładów inwestycyjnych i wydatków na zakup używanych środków 

trwałych poniesionych przez podmioty MSP wyniosła 89 887,9 mln zł, co stanowiło 44,8 proc. 

wartości dla ogółu przedsiębiorstw. W 84,5 proc. nakłady te przeznaczone były na zakup 

nowych obiektów majątkowych. Dla mikroprzedsiębiorstw odsetek nakładów na zakup 

nowych środków wyniósł 83,9 proc., a na zakup używanych środków trwałych – 16,1 proc. 

 

Najmniejsza grupa przedsiębiorstw, czyli duże firmy, poniosły największe nakłady 

inwestycyjne i wydatki na zakup używanych środków trwałych, tj. aż 110 730,3 mln zł, czyli 

ponad połowę (55,2 proc.) całej puli należącej do przedsiębiorstw. Podobna sytuacja miała 

miejsce po przeliczeniu tych wartości na jeden podmiot i jednego pracującego: w przypadku 

firm dużych jest to odpowiednio: 32 264,1 tys. zł oraz 38,4 tys. zł). Łącznie nakłady 

inwestycyjne i wydatki na zakup używanych środków trwałych podmiotów mikro, małych  

i średnich na jeden podmiot wyniosły 47 tys. zł i 13,9 tys. zł na jednego pracującego. 

 

Wykres 3. Przeszkody w inwestowaniu kapitału przez małe i średnie firmy. 

 

 
 

Źródło: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Lipiec 2017. 
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Słabsza produktywność 

W porównaniu z innymi krajami Europy, nakłady inwestycyjne przeciętnej polskiej firmy na 

środki trwałe są niższe - u nas, według danych za 2014 r., wyniosły 27,6 tys. euro, na Słowenii 

27,7 tys. euro, na Łotwie 28,9 tys. euro, w Estonii 46,3 tys. euro, Rumunii 51,5 tys. euro, 

Austrii 94,8 tys. euro, Belgii 98,6 tys. euro, Danii 103,2 tys. euro, Wlk. Brytanii 108,5 tys. euro, 

Luksemburgu 112,6 tys. euro, Norwegii 153,7 tys. euro., a w Szwajcarii 291,2 tys. euro. 

 

Według PARP, dane za lata 2008–2014 potwierdzają wolniejsze tempo rozwoju 

przedsiębiorstw w Polsce w porównaniu do średniej dla UE. Dynamika liczby firm i wartości 

dodanej, a także obrotów, była w Polsce niższa niż przeciętnie w UE. Jedynie pod względem 

produkcji zanotowaliśmy lepszy wynik niż kraje unijne. 

 

Podobnie z produktywnością, która w 2014 r. była u nas na wyraźnie gorszym poziomie  

niż średnio w krajach UE. Przeciętna polska firma, w porównaniu ze swoim odpowiednikiem 

w UE, wytwarzała produkty o prawie dwa razy mniejszej wartości, generowała ponad dwa 

razy mniejsze obroty oraz ponad dwa razy niższą wartość dodaną. Również polski przeciętny 

pracownik był blisko dwa razy mniej wydajny niż pracownik w UE.  

 

Jednak, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, produktywność w naszych firmach 

wyraźnie poprawia się. 

Bez pośpiechu za granicę 

Zarówno eksport, jak i import, rośnie wraz z wielkością firmy.  

 

Według szacunków bazujących na danych GUS za 2014 r., 4,4 proc. przedsiębiorstw 

działających w Polsce (82 tys.) prowadzi działalność eksportową w zakresie wyrobów,  

a zaledwie 1 proc. (18,1 tys.) usług. Na wynik ten wyraźny wpływ mają 

mikroprzedsiębiorstwa, wśród których jedynie 3 proc. sprzedaje wyroby za granicę,  

a 0,4 proc. usługi. Sytuacja staje się nieco lepsza w przypadku większych przedsiębiorstw: 

wyroby eksportuje 31,1 proc. małych firm, 46,8 proc. średnich i dwie trzecie (66,3 proc.) 

dużych, zaś usługi: 8,9 proc. małych, 23,7 proc. średnich i 54,4 proc. dużych. 

 

Polskie firmy są wyraźnie bardziej aktywne w imporcie. Odsetek firm prowadzących 

działalność importową w zakresie wyrobów wyniósł 7,8 proc. (143,2 tys.), a usług 1,3 proc. 

(24,8 tys.). Najmniej importerów jest wśród mikroprzedsiębiorstw - 7,8 proc. z nich 

sprowadza wyroby z zagranicy, a 0,6 proc. usługi. Wyraźnie częściej importem zajmują się 

natomiast większe podmioty.  

 

Polskie przedsiębiorstwa angażują się w handel zagraniczny najczęściej poprzez import – 

znacznie łatwiejszą formę internacjonalizacji działalności niż eksport. Import wyraźnie 

preferują firmy najmniejsze, chociażby z tego powodu, że pozyskanie klientów na własne 

towary jest trudniejsze niż ich kupno od dostawców. Działalność eksportowa jest 

trudniejsza, wymaga zaangażowania zasobów finansowych, kadr i czasu. A tego 

mikrofirmom często brakuje. 
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Przede wszystkim środki własne 

Przedsiębiorstwa w Polsce finansują się przede wszystkim środkami własnymi, niezależnie 

od tego czy są to inwestycje, czy działalność eksportowa. Jest to sposób finansowania 

najbardziej bezpieczny, zapewnia pełną kontrolę wykorzystania kapitału. 

 

I właśnie jak najmniejszy stopień ryzyka jest w polskim biznesie szczególnie preferowany. 

Według najnowszej analizy NBP, „utrzymuje się wzrost skłonności przedsiębiorstw do 

samofinansowania”, a przedsiębiorstwa są zainteresowane „utrzymywaniem wysokiego 

bezpieczeństwa finansowego”10. 

 

Na plusy i minusy finansowania działalności ze środków własnych zwraca uwagę Global 

Entrepreneurship Monitor Polska. Według danych za 2015 r., Polacy rozpoczynający 

działalność dysponowali przeciętnie kwotą 100 tys. zł, przy czym 50 proc. z nich wydało na 

początku działalności nie więcej niż 42 tys. zł. Głównym źródłem finansowania na 

wczesnym etapie prowadzenia działalności były środki własne, a jeśli chodzi o źródła 

zewnętrzne – inwestorzy nieformalni i środki publiczne. „Tak wysokie zaangażowanie 

środków własnych na wczesnym etapie działalności jest w znacznie większej mierze 

podyktowane koniecznością, a nie szansą, jak to ma miejsce na Zachodzie (a szczególnie  

w USA). Niemniej jednak zalety i wady tego rozwiązania pozostają te same niezależnie od 

motywacji. Z jednej strony kapitał własny pozwala na odnalezienie w sobie ukrytego 

potencjału i sprawniejsze wykorzystanie zasobów oraz na zachowanie kontroli nad własną 

firmą. Z drugiej – sprawia, że przedsiębiorca musi często drastycznie ograniczyć wydatki  

i cały czas zmagać się z presją psychiczną. Mniejszy kapitał może również ograniczać 

inwestycje, a co za tym idzie – innowacyjność firmy”11. 

Potrzebne środki z zewnątrz 

Wyraźna dominacja finansowania własnego nie jest korzystnym zjawiskiem. Według teorii 

hierarchii źródeł finansowania, przedsiębiorcy korzystają w pierwszej kolejności  

z wewnętrznych źródeł finansowania (zysk, nadwyżki środków pieniężnych, 

krótkoterminowe aktywa finansowe), a dopiero później z zewnętrznych. Celem 

przedsiębiorcy – według tej teorii – jest wyszukanie najtańszych źródeł pozyskiwania 

kapitału.  

 

Według badań przeprowadzonych w latach 90., małe przedsiębiorstwa nie są szczególnie 

zainteresowane zewnętrznymi źródłami finansowania. Środki na bieżącą działalność  

i inwestycje pochodziły w ich przypadku z wypracowanego przez nie zysku,  

a z zewnętrznych źródeł finansowania korzystano w ostateczności.  

 

                                                             
10 Szybki Monitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw. Lipiec 2017. 
11 Global Entrepreneurship Monitor Polska (GEM), WARSZAWA 2016. Raport opracowany przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. 
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Czy taki sposób finansowania jest atutem, czy blokuje rozwój firmy? Przedsiębiorstwo, 

które rozwija się dynamicznie potrzebuje nowych środków, bo zasoby własne w końcu 

okazują się niewystarczające. Jest to zjawisko szczególnie częste w przypadku małych firm 

technologicznych, start-upów i firm fin-tech, które dysponują pomysłem, natomiast rzadko 

posiadają wystarczający zasób kapitałów własnych. Finansowanie zewnętrzne jest w tym 

przypadku koniecznością. Według fundacji Startup Poland, aż 63 proc. start-upów twierdzi, 

że ich najważniejszą bieżącą potrzebą są pieniądze. 

Niewielu chętnych na łatwy kredyt 

Wprawdzie wszystkie większe banki w Polsce posiadają ofertę dla MSP, jednak 

finansowanie tego sektora zawsze było obarczone sporym ryzykiem. W sytuacji kryzysowej, 

kilka lat temu, nadmierne ryzyko doprowadziło do tego, że sektor drobnych firm 

praktycznie przestał być zasilany przez branżę finansową.  

 

Teraz sytuacja jest znacznie lepsza, a kredyty znacznie tańsze. Ryzyko jednak pozostało,  

a tego banki nie lubią. Dlatego najchętniej kredytują te projekty, w których stopień 

niepewności jest bliski zeru. W przedsięwzięciach bardziej ryzykownych przychodzą  

z pomocą instytucje rządowe, takie jak KUKE, która wraz z PKO BP wprowadziły 

ubezpieczenie zabezpieczające zagraniczne transakcje klientów z sektora małych i średnich 

firm. Polisa ma zapewnić ochronę ubezpieczeniową klientom PKO BP, którzy prowadzą 

działalność co najmniej od 18 miesięcy oraz wystawiają faktury z odroczonym do 60 dni 

terminem płatności.  

 

Banki bardzo sobie chwalą gwarancje de minimis, które zdejmują z nich ryzyko braku 

płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi  

i obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Pomoc de minimis zdecydowanie 

zwiększyła zakres udzielania kredytów dla małych i średnich firm. 

 

Takich narzędzi jest coraz więcej, zarówno w formie kredytów, jak leasingu czy faktoringu. 

Dostępne na szeroką skalę są również różnego rodzaju fundusze unijne, dedykowane 

zarówno całemu sektorowi MSP, jak i poszczególnym branżom.  

 

Jednak firmy, szczególnie małe, rzadko z nich korzystają, głównie z powodu nadmiernych 

obowiązków formalnych. Według badania przeprowadzonego w 2014 r., zaledwie 20 proc. 

przedsiębiorców z sektora MSP w przeszłości skorzystało z dotacji unijnych, 17 proc. złożyło 

aplikację, ale z dotacji nie skorzystało. 

 

Również kredyt bankowy nie ma wielkiego wzięcia w drobnym biznesie. Według „Szybkiego 

Monitoringu NBP” z lipca 2017, w II kw. ponad 90 proc. firm ubiegających się o kredyt 

otrzymało pozytywną decyzję. Kłopot w tym, że wciąż najrzadziej starają się o niego 

przedsiębiorstwa najmniejsze, i to mimo tego, że dostępność finansowania dla tej klasy 

firm jest obecnie bardzo wysoka. Nieco ponad 91 proc. małych przedsiębiorstw, które 

ubiegały się o kredyt w II kw. spotkało się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku przez bank.  

http://www.wei.org.pl/
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Od funduszy po rynek kapitałowy 

Finansowanie zewnętrzne małych, dynamicznych biznesów nie jest uzależnione tylko  

od kredytów bankowych. Przedsięwzięcia bardziej ryzykowne mogą być zasilane przez 

powstające - obok struktur bankowych, ale z ich udziałem - fundusze venture capital.  

Takie przedsięwzięcia zdejmują z banku nadmierne ryzyko, a także je rozpraszają na inne, 

współuczestniczące w finansowaniu fundusze. 

 

Ze wsparciem ambitnych projektów, głównie start-upów, wystąpił PFR Ventures,  

czyli podmiot zarządzający funduszami funduszy, zapewniający finansowanie zwrotne, 

poprzez venture capital oraz grupy aniołów biznesu, innowacyjnym MSP na różnych 

etapach rozwoju. 

 

W finansowaniu małego biznesu coraz większego znaczenia nabiera nowa technologia, 

która – dzięki zastosowaniu innowacyjnych narzędzi – pozwala szybko ocenić ryzyko 

kredytowe firm. Innowacyjne narzędzia w coraz większym stopniu są, i będą stosowane, 

przez banki. Pozwalają one obniżyć koszty wyceny ryzyka, co w przypadku małych firm jest 

bardzo istotne dla instytucji kredytujących. Banki czują na plecach oddech firm fin-tech, 

które są w stanie przejąć znaczną część obsługiwanego przez nie rynku, w tym oczywiście 

mały biznes. 

 

Teoretycznie bardzo korzystnym narzędziem wspierającym rozwój małych firm jest rynek 

kapitałowy. Pozwala on zdobyć finansowanie – poprzez sprzedanie części udziałów w firmie 

– od inwestorów zewnętrznych, praktycznie nie ponosząc kosztów charakterystycznych dla 

kredytu bankowego, np. odsetek. Jednak nie cieszy się on zbyt dużą popularnością. Rynki 

dedykowane drobnej przedsiębiorczości, np. New Connect, straciły ostatnio na 

popularności stając się częstym obiektem krytyki ze strony inwestorów.  

 

Częściowo opinie te są uzasadnione, z racji chociażby na niską przejrzystość notowanych na 

nim spółek (zdarzały się takie przypadki, co bardzo psuje opinię o tym rynku). New Connect 

na pewno musi popracować nad wizerunkiem, by zyskać nowych emitentów i inwestorów. 

Gra jest warta świeczki, ponieważ jest to rynek, który może poważnie zasilić sektor małego 

biznesu i przyspieszyć jego rozwój.  

 

Interesująco wyglądają plany stworzenia przez GPW kolejnego rynku, nastawionego na 

start-upy i firmy znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Być może w modelu 

proponowanym przez GPW znajdzie się też miejsce dla crowdfundingu – kolejnej 

interesującej formy finansowania MSP. 

Miliardy na kontach 

Problem jak się wydaje, tkwi jednak nie tylko w strukturze rynku, ale również w samych 

firmach i w ich właścicielach, którzy są niechętni dzieleniu się własnością (zarządzaniem 

firmą) z akcjonariuszami czy z instytucjami działającymi na rynkach finansowych. 
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Przeszkodą w zwiększaniu źródeł finansowania jest też duża ilość gotówki znajdująca się  

w posiadaniu firm (na koniec 2016 r. poziom depozytów przedsiębiorstw sięgnął 275 mld zł, 

co jest rekordem w najnowszej historii naszego kraju). Jest to wyzwanie dla polityki 

gospodarczej, która powinna znaleźć sposoby zagospodarowania tak wielkich kwot  

(na przykład poprzez rynek kapitałowy), ale pokazuje również zachowawczość biznesu, 

który bezpieczeństwo środków stawia bardzo wysoko. 
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Mały biznes w większym stopniu niż duży jest uzależniony od sytuacji na rynku pracy. Jego 

szanse na podnoszenie uposażeń pracowników są mniejsze, podobnie jak możliwości 

wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technologicznych ograniczających konieczność 

zatrudniania nowych pracowników (zmiany technologiczne dokonujące się na rynku 

dotyczą w znacznym stopniu wprowadzenia oszczędności na poziomie zarządczym,  

np. w back office). 

Niekorzystna demografia 

Biznes – niezależnie od jego wielkości – działa, i będzie działał, w środowisku mniej 

korzystnych trendów demograficznych, przejawiających się ujemnym przyrostem 

naturalnym, spadkiem udziału osób w wieku produkcyjnym oraz szybkim wzrostem udziału 

osób starszych w populacji – obecnie w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) żyje w Polsce 

7 mln osób, za 20 lat będzie to 5,6 mln.  

 

Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, mniejsza liczba osób młodych może 

wpłynąć na poziom kreatywności społeczeństwa, a więc i na innowacyjność gospodarki.  

Już dziś w niektórych dziedzinach obserwowany jest niedostatek wykwalifikowanej kadry, 

co powoduje wzrost znaczenia procesów migracyjnych i konieczność przygotowania 

efektywnej strategii zarządzania przepływami kapitału ludzkiego. Zmieni się struktura 

zatrudnienia – ubędzie miejsc pracy w rolnictwie i w przemyśle, wzrośnie zaś w sektorze 

usług, szczególnie na stanowiskach specjalistów. Utrzyma się popyt na wykwalifikowaną 

siłę roboczą, zmniejszy się z kolei zainteresowanie pracami prostymi, niewymagającymi 

wysokich kwalifikacji. Oczekiwana skala imigracji zarobkowej nie pozwoli w całości 

wypełnić luk na rynku pracy.  

Konieczne zachęty dla rynku pracy 

Zakładany przez Strategię scenariusz wskazuje również na wyższe stopy zatrudnienia  

w najmłodszej i najstarszej grupie wiekowej, szczególnie wśród kobiet. Strategia zwraca 

uwagę na negatywne bodźce dla podaży pracy i popytu na pracę, które mogą się pojawić  

w warunkach nadmiernego wzrostu płacy minimalnej, zwiększenia transferów fiskalnych 

nieuzależnionych od podejmowania pracy czy wzrostu klina podatkowego w reakcji  

na rosnące koszty służby zdrowia. Obniżenie wieku emerytalnego bez odpowiednich zachęt 

do pozostawania na rynku pracy również może skutkować ograniczeniem podaży pracy.  

 

Według najnowszych danych NBP, w I kw. 2017 r. liczba osób aktywnych zawodowo 

zmniejszyła się o 0,3 proc. w relacji kwartał do kwartału, tj. o 38 tys. osób. W porównaniu  

z początkiem 2014 roku, kiedy liczba osób aktywnych na rynku pracy osiągnęła maksimum, 

obecna podaż pracy jest o ponad 210 tys. osób mniejsza. 
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Wykres 4. Najważniejsze powody niezatrudniania większej liczby pracowników przez małe  

i średnie firmy. 

 

 
Źródło: Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Lipiec 2017. 

Rośnie znaczenie małego biznesu 

Tendencje panujące na rynku pracy są mocno odczuwalne nie tylko dla małych firm, ale 

również dla całej gospodarki: liczba pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce wynosiła 

na koniec 2015 r. prawie 9,4 mln, w tym w najmniejszych firmach ponad 3,6 mln  

(6,5 mln w MSP). Dominacja małych i mikro firm widoczna jest już od kilku lat.  

 

Tabela 7. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach. 

 

 
ogółem 

0-9 

pracujących 

10-49 

pracujących 

50-249 

pracujących 

250 i więcej 

pracujących 

w tym: 9 395 607 3 667 604 1 194 140 1 630 254 2 903 609 

osoby fizyczne 3 821 600 3 079 245 497 367 194 596 50 392 

osoby prawne 5 574 007 588 359 696 773 1 435 658 2 853 217 

struktura,  
w proc., ogółem 100,0 39,0 12,7 17,4 30,9 

 

Dane za 2015 r., GUS. 
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Co więcej, ma ona tendencję do utrwalania się. Według „Raportu o stanie sektora MSP  

w Polsce”, od 2010 r. spada udział średnich i dużych przedsiębiorstw, rośnie natomiast 

znaczenie mikro i małych firm. W UE struktura pracujących według wielkości przedsiębiorstw 

jest prawie niezmienna. Od początku obecnej dekady w Polsce, w porównaniu ze średnią 

unijną, pogłębiały się różnice jeśli chodzi o udział pracujących w mikroprzedsiębiorstwach  

i dużych firmach – wzrosło znaczenie najmniejszych przedsiębiorstw, spadło – dużych. 

Według autorów raportu, na podstawie tych danych można wnioskować o rozproszeniu 

potencjału przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z UE.  
 

Jeżeli tak rzeczywiście jest, i z takim zjawiskiem będziemy mieli do czynienia na dłuższą metę, 

dla gospodarki nie będzie to budujące. Rozproszona przedsiębiorczość ma swoje zalety – jest 

mobilna i otwarta na zmiany – jednak jej możliwość skoku na wyższy poziom (finansowy, 

organizacyjny czy innowacyjny) staje się trudniejsze. Rozporoszona przedsiębiorczość jest 

bardziej podatna na zawirowanie gospodarcze i zmiany na rynku pracy. 

Rynek pracownika 

A ponieważ jest on obecnie rynkiem pracownika, drobny biznes ma coraz większe kłopoty. 

Rynek pracownika ma oczywiście wiele plusów, jest społecznie akceptowalny, niweluje 

niesprawiedliwości wolnego rynku i wprowadza do niego zdrowe zasady. Na przykład od 

początku obecnego ożywienia w 2014 r. udział umów krótkookresowych spadł z 29 proc. do  

26 proc. całkowitego zatrudnienia (tendencja ta powinna utrzymywać się w kolejnych kwartałach). 

Według NBP, zmniejsza się liczba pracujących nie tylko w oparciu o umowy na czas określony, ale 

także krótkoterminowe umowy cywilnoprawne. „Zmiany te przyczyniają się do zwiększenia 

stabilności dochodów z pracy i powinny pozytywnie wpływać na popyt konsumpcyjny”12. 
 

Z drugiej jednak strony, pracodawcy mają trudność ze znalezieniem odpowiednich 

pracowników. To problem wszystkich firm działających w Polsce, jednak jest on szczególnie 

dotkliwy dla małych przedsiębiorstw. Biznes na razie radzi sobie w ten sposób, że oczekuje 

dłuższej pracy od osób już zatrudnionych, zwiększając liczbę płatnych nadgodzin i w miarę 

możliwości zwlekając z podwyżką pensji. Jednak takiej sytuacji na dłuższą metę nie da się 

utrzymać, więc wcześniej czy później należy spodziewać się – zwłaszcza w drobnym 

biznesie – silniejszych nacisków na podwyżki płac. Już teraz wzrost kosztów pracy w Polsce 

jest wyraźnie wyższy niż w Niemczech, a także mocniejszy niż średnia w UE.13 Polskie firmy 

nadal korzystają z utrzymującej się od lat przewagi konkurencyjnej względem 

przedsiębiorstw z innych krajów UE, jaką są niskie koszty pracy (koszty osobowe na jednego 

zatrudnionego w naszym kraju wyniosły w 2013 r. nieco ponad 12 tys. EUR, podczas gdy 

średnia dla UE to 27 tys. euro), jednak nie wiadomo, jak długo tak będzie. 
 

Czy mikro i małe firmy poradzą sobie z tym problemem? Trudno powiedzieć, zwłaszcza że 

pensje w mikrofirmach należą do najmniej konkurencyjnych na rynku. Bariera związana  

z ograniczoną podażą wykwalifikowanych pracowników jest dla nich jeszcze większa niż  

w przypadku dużych czy średnich firm. 

                                                             
12NBP: „ Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2017 r.”, Lipiec 2017. 
13 j.w. 
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Kadra z Ukrainy 

Pewnym rozwiązaniem problemu są pracujący w Polsce imigranci, głównie z Ukrainy.  

Ich liczba jest wysoka – NBP oszacował ją na 600-800 tys. w zeszłym roku, czyli aż 4-5 proc. 

ogółu pracujących. Co ciekawe, przed 2014 r. imigranci pracowali głównie sezonowo  

w sektorze rolniczym, natomiast od 2014 najczęściej w przemyśle i usługach osobistych. 

Obecnie to właśnie sektor usług zatrudnia najwięcej obcokrajowców. Według NBP,  

w największym stopniu zatrudnienie osób z Ukrainy wzrosło w sektorach, w których 

utrzymuje się silny popyt na pracę. 

 

Ukraińcy łatają dziury na coraz bardziej skomplikowanym polskim rynku pracy, jednak  

nie wiadomo, jak długo będzie to trwało. Wprawdzie imigrantów będzie u nas przybywało, 

jednak ich pobyt w Polsce ma głównie charakter krótkoterminowy, a to oznacza, że łatwo 

będzie się im przenieść do innych, bogatszych krajów Europy. Według NBP, nadal 

stosunkowo niewielki przyrost liczby cudzoziemców decydujących się na pobyty 

długookresowe sprawia, że podaż pracowników ukraińskich może być bardziej wrażliwa na 

zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej na Ukrainie, jak również polityk migracyjnych 

krajów UE, zwłaszcza tych sąsiadujących z Polską. Nasz kraj na razie niewiele zrobił, by 

zatrzymać Ukraińców na stałe na naszym rynku pracy. 

Groźna szara strefa 

Problemem dla rynku pracy jest szara strefa. Jej wielkość trudno oszacować: według GUS, 

szara strefa w Polsce to około 13 proc. PKB, z kolei Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową (IBnGR) wyliczył ją w 2014 r. na ok. 19,5 proc. PKB.  

 

Dotyczy ona w większym nasileniu niektórych sektorów gospodarki (np. rolnictwa  

czy budownictwa), ogranicza wpływy do budżetu, natomiast z punktu widzenia awansu 

małego biznesu powoduje zjawisko nieuczciwej konkurencji. 
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Poza oczywistymi ograniczeniami wynikającymi ze struktury gospodarki, ułomności rynku 

pracy i niedoskonałości finansowania rozwoju, małe przedsiębiorstwa mają wewnętrzne 

problemy utrudniające im wzrost. Największe wady to: brak długoterminowej strategii, 

niska kultura zarządzania, oparta przede wszystkim na osobistych doświadczeniach, brak 

standaryzacji prowadzącej do większej efektywności, a także skupianie się na jednym tylko 

zadaniu, np. na sprzedaży czy jakości, przy jednoczesnym lekceważeniu marketingu  

i kreowaniu wizerunku. 

Zbyt mało wiedzy 

Błędy wynikają przede wszystkim z braku wystarczającej wiedzy i wadliwego zarządzania, 

bazującego wyłącznie na własnych doświadczeniach w prowadzeniu biznesu. Problemem 

jest też brak umiejętności pracy z zespołem i przekazywania obowiązków innym 

pracownikom.  

 

Są to poważne wady mikro i małego biznesu, utrudniające, a w niektórych przypadkach 

uniemożliwiające rozwój firmy. Często prowadzą one do błędnych decyzji inwestycyjnych 

albo do ograniczenia działalności, ponieważ niewykorzystane narzędzia biznesowe,  

np. marketingowe czy reklamowe, nie pozwalają poszerzyć rynku, choć firma posiada 

wystarczający potencjał by tego dokonać. 

 

Częstym błędem jest skupienie się wyłącznie na jednym zadaniu, na przykład na jakości 

produktu kosztem budowania relacji z klientem. Priorytety są konieczne, jednak sztuką jest 

znalezienie równowagi pomiędzy nimi a działaniami prowadzącymi do ich osiągnięcia.  

Zła strategia, nawet przy dobrym pomyśle, wcześniej czy później doprowadzi do kłopotów. 

Paradoksalnie ma to miejsce nawet wówczas, gdy firma znajdzie zasilanie finansowe,  

ze względu na dobrze rokujący pomysł. Specjaliści od zarządzania mówią w takich 

przypadkach zarówno o błędnej strategii, jak i utracie dyscypliny finansowej, podając 

przykład tzw. zombie start-ups, czyli firm, których funkcjonowanie pozwala jedynie na 

pokrycie kosztów. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w USA, gdzie bardzo dużo 

finansowania nowych firm pochodzi od funduszy venture capital i aniołów biznesu. 

Problem jednak wcześniej czy później pojawi się również u nas, przy coraz szerszej 

tendencji do poszukiwania źródeł kapitału poza środkami własnymi i bankami. Warto 

pamiętać o uniwersalnej regule, często sprawdzającej się na rynku start-upów: „grow big 

fast or fail fast”.  

 

Częstym błędem popełnianym przez drobny biznes jest skupienie się na jednym kliencie. 

Jeżeli zapewnia on stałe, wysokie zamówienia, może uśpić czujność przedsiębiorcy,  

a co więcej – zakonserwować jego rozwój na jednym, stałym poziomie. Taka strategia  

– poza oczywistym ryzykiem wynikającym z braku dywersyfikacji rynków i klientów  
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– grozi stagnacją biznesu. Stałe, stabilne wpływy gotówki są wystarczające,  

by funkcjonować na rynku, jednak grożą niebezpieczną stagnacją. 

Trzeba wiedzieć, gdzie szukać 

Problemy z finansowaniem przedsięwzięć nie zawsze wynikają z czynników zewnętrznych 

niezależnych od firmy, np. sytuacji rynkowej, Często są po prostu wynikiem zaniedbań 

przedsiębiorcy, który nie szuka innych źródeł finansowania poza kapitałami własnymi. 

Problem dotyczy przede wszystkim małego biznesu, bo średni i duży posiada odpowiednie 

departamenty, negocjujące najbardziej korzystne warunki finansowe. Drobny biznes 

najczęściej nie wie, jakie formy finansowania mogą zapewnić mu instytucje rządowe, 

fundusze unijne czy rynek kapitałowy. W pewnym stopniu jest to wina niewystarczającej 

polityki informacyjnej, w dużym jednak również samego przedsiębiorcy, który nie szuka 

alternatyw, choć warunki rynkowe są sprzyjające, by znaleźć nowe źródła finansowania. 

Zarządzanie zespołem 

Problemem wewnętrznym małych firm jest słabe zarządzanie kadrami, wynikające  

w dużym stopniu z braku wiedzy zarządczej, ale także z nieumiejętności przekazywania 

swoich obowiązków innym pracownikom. W znacznym stopniu jest to związane z coraz 

płytszym rynkiem pracy, na którym brakuje fachowych pracowników, rosnącymi 

wymaganiami finansowymi kadry, ale również z ograniczeniami samych właścicieli,  

dla których przekazanie uprawnień decyzyjnych czy wiedzy o firmie wiąże się ze zbyt dużym 

ryzykiem. 
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Świat wchodzi w etap czwartej rewolucji przemysłowej opartej na rozwiązaniach 

cyfrowych. Rewolucja przyniesie zarówno zmiany pozytywne, jak i potencjalnie negatywne, 

na przykład dla rynku pracy, na którym automatyzacja może zastępować pracę ludzką. 

Niezależnie od skutków przemian, polska gospodarka będzie musiała się do nich 

dostosować. Trudno sobie wyobrazić, by bez innowacyjnych firm, innowacyjnej gospodarki 

i systematycznie wprowadzanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych było to 

możliwe. 

Białe plamy  

W wielu przypadkach przeszkodą w cyfryzacji jest brak dostępu do szybkiego internetu. 

Żeby prowadzić biznes oparty na nowoczesnej technologii, stosować wykorzystywane  

w nim narzędzia wspomagające zarządzanie, produkcję czy sprzedaż trzeba dysponować 

internetem o wysokiej przepustowości.  

 

Tymczasem w Polsce jest jeszcze dużo miejsc, gdzie takich możliwości nie ma. Według 

najnowszej, opublikowanej w lipcu 2017 r. aktualnej listy białych plam NGA w Polsce (Next-

generation access – sieć dostępu nowej generacji), najgorzej jest w województwie 

lubelskim (ponad 419 tys. białych plam) oraz w mazowieckim - prawie 345 tys. Biała plama 

NGA to punkt adresowy, który nie znajduje się w zasięgu sieci dostępu do internetu 

umożliwiającej świadczenie usług dostępowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s  

(a w przypadku lokalizacji placówki oświatowej – o przepustowości co najmniej 100 Mb/s). 

Nowoczesna wcale nie musi być największa 

Innowacyjny biznes, a nawet nowoczesne rozwiązania technologiczne, które ułatwiają 

prowadzenie biznesu i pozwalają wykorzystywać jego potencjał, muszą powstawać tam, 

gdzie dostęp do szybkich łączy, które w rzeczywistości powinny być łączami 

światłowodowymi, nie jest utrudniony. Żeby gospodarka cyfrowa mogła się rozwijać,  

nie wystarczy budowa nowych dróg i kolejnych portów lotniczych.  

 

Nowoczesną firmę technologiczną można sobie wyobrazić gdzieś na prowincji,  

ale z szybkim internetem. Wcale nie musi być duża, by spełniała najwyższe standardy 

innowacyjności. Tom Perrault, chief people officer w Rally Health, pisze na łamach Harvard 

Business Review Polska, że firmy cyfrowe zmieniają zasady gry dotyczące metod rozwoju 

przedsiębiorstwa: wzrost realizuje się za pomocą rozwoju technologii przy możliwie 

ograniczonym zatrudnieniu nowych pracowników. „Technologie pozwalają im szybciej niż 

kiedykolwiek docierać do klientów i partnerów oraz nieustannie eksperymentować  
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z nowymi sposobami komunikowania się i dzielenia informacją. To wszystko pozwala 

firmom cyfrowym na szybsze zwiększanie przychodów i takie nawiązywanie kontaktów  

z klientami, na które starsze firmy musiały pracować latami” twierdzi Tom Perrault. 

Młode, innowacyjne 

Według Global Entrepreneurship Monitor, to raczej młodsze firmy oferują bardziej 

innowacyjne produkty i wykorzystują nowsze technologie niż firmy dojrzałe.  

 

Z taką prawidłowością mamy do czynienia w Polsce, a także w gospodarkach 

zorientowanych na innowacje, do których aspiruje nasz kraj. Zarówno w Polsce,  

jak i w reszcie krajów innowacyjnych z Europy (GEM zalicza do nich: Grecję, Holandię, 

Belgię, Hiszpanię, Włochy, Szwajcarię, Wielką Brytanię, Szwecję, Norwegię, Niemcy, 

Portugalię, Luksemburg, Irlandię, Słowację, Słowenię, Estonię, Finlandię), dojrzałe firmy 

(działające na rynku powyżej 3,5 roku) rzadziej niż firmy młode stosują najnowsze 

technologie. W Polsce 8 proc. młodych podmiotów deklaruje stosowanie technologii, które 

są obecne na rynku nie dłużej niż rok, gdy średnia dla krajów innowacyjnych z Europy dla 

tej grupy podmiotów wynosi 12 proc. Wśród dojrzałych firm w Polsce najnowsze 

technologie stosuje znacznie mniej, bo już tylko 2 proc. firm tego typu, a w Europie  

4 proc.  

 

Również korzystanie z trochę starszych technologii (obecnych na rynku od roku do nie 

dłużej niż pięciu lat) wypada na korzyść firm młodych. Stosuje je 16 proc. młodych firm  

z Polski, co piąta młoda firma z Europy, ale już tylko średnio co dziesiąta dojrzała firma  

z Polski (11 proc.) i z Europy (9 proc.). 

Pieniądze na technologie 

Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wraz z rozwojem, biznes zyskuje 

coraz więcej bodźców do angażowania środków finansowych w działalność badawczą, 

ponieważ możliwości zakupu tanich technologii się kończą.  

 

Tymczasem struktura gospodarki, pod względem liczebności podmiotów, nie jest pod tym 

względem zbyt korzystna. Poważną barierą, zwłaszcza ze względu na wydatki na innowacje 

i na badania, jest duże rozproszenie i niewielkie rozmiary firm. Na poważne wydatki 

poprawiające innowacyjność potrzeba po prostu pieniędzy, których drobny biznes nie ma. 

Wprawdzie udział MSP w tworzeniu PKB jest zbliżony do średniej europejskiej, to ponad 95 

proc. przedsiębiorstw z tego sektora stanowią mikro firmy. Na przykład w Niemczech  

i Wielkiej Brytanii udział mikro przedsiębiorstw to nieco ponad 80 proc. 

 

Przeszkodą w implementacji nowych technologii do potrzeb firmy, które mogą zapewnić jej 

możliwość rozwoju i zwiększenia przychodów, są wysokie koszty. Naszą piętą achillesową są 

m.in.: transfer wiedzy z instytucji naukowych do nowych firm, dostęp MSP do wyników 

prac badawczo-rozwojowych, edukacja nieprzystająca do wymagań rynku. Relacja 
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wydatków na badania i rozwój do PKB nadal jest w Polsce niska (1 proc. w 2015 r. wobec 

2,03 proc. średnio w UE). Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju, wielu 

przedsiębiorców poprzestaje na konkurowaniu czynnikami kosztowymi, zamiast 

wykorzystywać szanse zwiększenia swojej marży dzięki innowacjom produktowym, 

procesowym bądź organizacyjnym. 

 

Wykres 5. Planowane inwestycje małych i średnich firm w ciągu najbliższych sześciu 

miesięcy (w proc. badanych przedsiębiorstw). 

 

 
Źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce. 2016. 

Niebezpieczna sieć 

Poważnym problemem jest wysoki poziom poczucia zagrożenia, jaki wiąże się  

z korzystaniem rozwiązań informatycznych w sieci. Według raportu PwC, 64 proc. polskich 

firm produkcyjnych obawia się cyberataków na systemy przemysłowe, których skutkiem 

może być np. wstrzymanie produkcji. Według ekspertów PwC, obszary produkcji  

i sterowania procesami przemysłowymi były odseparowane od internetu. Od kilku lat 
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dochodzi jednak do ich integracji z IT (dane pochodzące z systemów przemysłowych 

przekazywane są do systemów IT, gdzie są analizowane pod różnymi kątami  

- np. optymalizacji produkcji). Problemem jest szczególnie widoczny w firmach 

produkcyjnych, ponieważ ich systemy bezpieczeństwa są o 5-10 lat starsze od stosowanych 

w biznesie, np. w systemach finansowo-księgowych.  

 

Pewnym rozwiązaniem tego problemu byłoby szkolenie pracowników (według raportu  

z badania EY „Cyberbezpieczeństwo firm”, przeprowadzonego w listopadzie 2016 r., 

najczęstszą przyczyną incydentów są pracownicy, tak twierdzi aż 64 proc. ankietowanych). 

Okazuje się jednak, że szkolenia odbywają się rzadko, a w aż 41 proc. firm nie odbyły się  

w ogóle. - Niestety, człowiek jest najsłabszym ogniwem, a popełniane przez nas błędy 

ułatwiają lub umożliwiają skuteczne ataki cyberprzestępców… Listy trywialnych haseł, 

pokazujące ignorowanie podstawowych zasad ich tworzenia, lekceważenie zaleceń  

i procedur szyfrowania danych, otwieranie maili phishingowych – to tylko część błędów, 

które popełniają ludzie, a jednocześnie użytkownicy urządzeń i systemów IT – twierdzi 

Tomasz Dyrda, dyrektor w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć w EY. 

Wymuszona cyfryzacja 

Niektóre działania podejmowane odgórnie, najczęściej przez administrację rządową czy 

przez instytucje finansowe, sprawiają, że mały biznes staje się bardziej cyfrowy, a tym 

samym – nawet wbrew swojej woli – zyskuje szanse na zwiększenie obrotów i awans do 

wyższej ligi. Tak jest na przykład z płatnościami bezgotówkowymi, wspieranymi przez banki 

i administrację z wielu powodów, m.in. fiskalnych. 

 

 Obniżka opłat interchange pozwoliła na zaoferowanie tej usługi swoim klientom przez 

szeroką grupę przedsiębiorców. Płatności bezgotówkowe, wykorzystujące kartę albo 

telefon komórkowy, stają się standardem. Nic dziwnego – w punktach handlowych 

stanowią one aż 40 proc. obrotów. Sklep, który nie oferuje tego typu usług ryzykuje utratę 

klientów  i to niezależnie od ich wieku - osoby starsze wcale się są pod względem płatności 

zbliżeniowych mniej aktywne niż ludzie młodzi.   

 

Z badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski wynika, że nasz handel stał się 

miejscem rewolucji pod względem płatniczych zwyczajów Polaków. Ta forma płatności – 

akceptowana i preferowana przez rynek – zmusza drobny biznes, bo to on głównie działa  

w branży handlowej, do wprowadzania bardziej nowoczesnych, prokonsumenckich 

rozwiązań. Odsetek osób, które twierdzą, że zdecydowanie częściej płacą kartą niż gotówką 

podwoił się w ciągu trzech lat: w 2013 r. było ich 12 proc., w 2016 r. – już 24 proc. 

 

Podobne skutki, pod względem skali, będzie miało wprowadzenie nowego systemu 

fiskalnego (niekiedy określanego mianem „rewolucji w płatnościach”). Jest to element 

uszczelniania systemu podatkowego przez rząd, jednak przy okazji pozwala na dokonanie 

skoku cyfrowego. Zmiana dotknie przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż detaliczną, którzy będą musieli wprowadzić kasy fiskalne online i e-paragony.  
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Zmiany wymuszą wymianę urządzeń fiskalnych i systemów na nowe, lepiej sprawdzające 

się w biznesie. Obecnie sklepy korzystają przede wszystkim z urządzeń, których 

oprogramowanie jest zamknięte. Tymczasem na rynku dostępne są nowe rozwiązania  

- tzw. kasoterminale, nowoczesne urządzenia fiskalno-płatnicze, zintegrowane z platformą 

internetową dostarczające informacji o działalności, pozwalające analizować informacje. 

Klient dowód sprzedaży będzie mógł otrzymać na maila, smsem czy do bankowości 

elektronicznej. Jednocześnie paragony mają być automatycznie wysyłane do centralnej 

bazy prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.  

 

Żeby jednak system działał sprawnie, punkty handlowe muszą mieć dostęp do internetu, 

nawet w małej miejscowości. Inaczej rewolucja stanie się fikcją. 
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Firmy rodzinne to pokaźna część małej i średniej przedsiębiorczości: PARP szacuje, że jest to 

36 proc. sektora MSP (według kryteriów Agencji, firma rodzinna to podmiot gospodarczy, 

w którym wspólnie pracuje przynajmniej dwóch członków rodziny, co najmniej jeden z nich 

ma istotny wpływ na zarządzanie firmą, a rodzina posiada udziały większościowe). Firmy 

rodzinne odpowiadają za 10 proc. PKB i dają zatrudnienie dla nawet połowy pracowników 

w Polsce. Według innych kryteriów, firmy rodzinne wytwarzają nawet do 18 proc. PKB. 

Mocne w czasach kryzysu 

Problemem tej części MSP jest szybkie starzenie się firm. Jest to zjawisko naturalne, gdyż 

większość z nich powstała po 1989 r., jednak – jak twierdzą autorzy raportu PARP o małych 

i średnich przedsiębiorstwach - proces ten może powodować realne zagrożenie dla ich 

funkcjonowania, o ile nie nastąpi przekazanie firmy w ręce młodszego pokolenia. 

 

Jak do tej pory, firmy rodzinne dobrze radziły sobie w czasach braku prosperity, pojawiły się 

nawet opinie, że potrafią rozwijać się w warunkach kryzysu, i to znacznie lepiej niż firmy 

nierodzinne. Ich odporność na kłopoty może wynikać z tego, że w sytuacjach zagrożenia, 

bardziej niż inne przedsiębiorstwa, mobilizują wszystkie siły, poświęcając swój czas  

i pieniądze, by za wszelką cenę ratować firmę przed upadkiem. 

Ograniczony awans 

Dużym zagrożeniem w firmach rodzinnych jest niski stopień zaufania do pracowników 

spoza rodziny. Awansują na stanowiska menedżerskie najczęściej członkowie rodziny.  

 

Wykres 6. Wpływ pracowników spoza rodziny na procesy decyzyjne. 

 

 
Źródło: A. Kowalewska, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce. Szanse i wyzwania, PARP, 2010. 
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Większość tego typu firm charakteryzuje się brakiem wyspecjalizowanych działów, co może 

oznaczać, że duża ich część ma strukturę organizacyjną nieadekwatną do swojej wielkości. 

Świadczy to o braku profesjonalizmu w zarządzaniu.  

Problem z sukcesją 

Wielu ekspertów uważa, że głównym problemem firm rodzinnych będzie w najbliższych 

latach sukcesja. Jeżeli nie zostanie ona właściwie przeprowadzona, może doprowadzić do 

upadku firmy. Dobrze przeprowadzona sukcesja wymaga czasu: z badań przeprowadzonych 

w Szwajcarii wynika, że średni czas trwania procesu sukcesji to siedem lat, tymczasem  

w Polsce 40 proc. założycieli i sukcesorów uważa, że na przekazanie firmy wystarczy jeden 

rok. W około 70 proc. firm rodzinnych temat sukcesji nie pojawia się w dyskusjach albo 

pojawia się okazjonalnie14.  

 

Dużym utrudnieniem w przeprowadzeniu sukcesji może być forma prawna prowadzonej 

działalności. Aż 81 proc. firm rodzinnych funkcjonuje jako działalność gospodarcza osoby 

fizycznej (jest to łatwe od strony organizacyjnej i nie wymaga dużych nakładów 

finansowych). W formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działa zaledwie 4 proc. 

firm rodzinnych. Jest to forma preferowana przez doradców przy planowaniu procesu 

sukcesji, gdyż jednoosobowa działalność gospodarcza nie nadaje się do przeprowadzenia 

zmiany pokoleniowej bez utraty ciągłości prawno-organizacyjnej firmy15. 

 

Problem sukcesji jest ważny dla gospodarki. CEIDG16 (zdecydowana większość polskich 

przedsiębiorców prowadzi działalność na podstawie wpisu do CEIDG) - otrzymuje średnio 

ok. 100 zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy na miesiąc. Zgodnie z obowiązującymi obecnie 

zasadami, prawo reguluje tylko dziedziczenie majątku firmy, bez innych elementów 

ważnych dla jej funkcjonowania: wygasają umowy o pracę i kontrakty handlowe, 

zezwolenia oraz koncesje. Możliwości używania nazwy firmy są ograniczone, nie można też 

korzystać z numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy. 

 

Pozytywnie na funkcjonowanie firm rodzinnych powinna wpłynąć projektowana ustawa  

o sukcesji dla firm (jest to jedna z ustaw z pakietu „100 zmian dla firm”. W projekcie 

przewidziano zwolnienie z podatku od spadków nabycia przedsiębiorstwa przez osoby, 

które będą je prowadziły, niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym. Dziś z takiego 

zwolnienia korzysta tylko najbliższa rodzina. Nowa ulga powinna zachęcać do dalszego 

prowadzenia przedsiębiorstwa, nawet jeśli wśród najbliższych przedsiębiorcy nie ma osób, 

które podejmą się dalszego prowadzenia firmy. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że prace nad 

ustawą na etapie rządowym zakończą się jeszcze w tym roku, by projektowane rozwiązania 

weszły w życie na początku 2018 r. 

                                                             
14 Raport o stanie sektora MSP w Polsce. 2016. 
15 A. Kowalewska, Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, s. 71, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, 2010. 
16 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   37 

Niewykorzystany potencjał 

Firmy rodzinne mają dobrą opinię na rynku, ich wizerunek jest pozytywny. Uchodzą za 

rzetelne i odpowiedzialne, wysoka jakość ich produktów wynika z osobistego nadzoru 

właściciela, ich produkt pochodzi z Polski, a firma nie zniknie gwałtownie z rynku. 

 

Z badań prowadzonych nad tym sektorem wynika jednak, że właściciele firm rodzinnych nie 

eksponują ich rodzinnego charakteru, nie wykorzystują ich pozytywnego ładunku, nie 

przywiązują również odpowiedniej wagi do promocji i reklamy. 

 

Wykres 7. Czy w relacjach biznesowych firma podkreśla swój rodzinny charakter, w proc. 

 

Źródło: Badanie ewaluacyjne projektu Firmy Rodzinne 2, IFR, 2015. 
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Kapitał społeczny, czyli działalność oparta na zaufaniu, oznacza współdziałanie nie tylko  

w ramach podmiotu gospodarczego, ale również pomiędzy podmiotami publicznymi, 

prywatnymi, organizacjami pozarządowymi i sektorem nauki. Małe firmy stosunkowo 

dobrze sobie radzą z tym problemem w społecznościach lokalnych, w których działają. 

Niedostatki kapitału społecznego utrudniają im natomiast przejście na kolejny, wyższy etap 

rozwoju. 

Niski poziom zaufania 

Problem zaufania dotyczy, oczywiście, nie tylko biznesu, ale akurat w jego przypadku 

przekłada się na wymierne straty, a także skutkuje zablokowaniem lub ograniczeniem 

rozwoju. Według CBOS, trzy czwarte Polaków preferuje ostrożność w kontaktach z innymi 

ludźmi. W ostatnich latach nie zwiększa się udział osób, które uważają, że większości ludzi 

można ufać, a nawet jest ich nieco mniej niż w latach 2008–201017.  

 

Te postawy przekładają się na myślenie o przedsiębiorczości: 40 proc. osób twierdzi,  

że zaufanie w biznesie na ogół źle się kończy. Stworzony przez CBOS indeks zaufania 

pokazuje, że niezmiennie od 10 lat nieufność i brak otwartości w polskim społeczeństwie 

przeważa nad stosunkiem otwartym i pełnym ufności. Pojawia się też negatywna 

charakterystyka dla młodego pokolenia – relatywnie niższy poziom zaufania deklarują 

osoby najmłodsze, czyli grupy od 18. do 24. i od 25. do 34. roku życia18. 

Wymierne straty 

O ile duży biznes znajduje rozwiązanie tych problemów – korzysta z pomocy agencji 

ratingowych, wywiadowni gospodarczych polskich i zagranicznych, kancelarii prawnych  

czy z własnych rozbudowanych departamentów sprawdzających wiarygodność 

kontrahentów – o tyle miko i małe firmy mogą opierać się w większości przepadków na 

ogólnie dostępnych źródłach, własnych kontaktach i doświadczeniu osobistym.  

Z oczywistych względów ogranicza to rozwój biznesu, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą nowe, 

nieznane rynki.  

 

Prowadzi to nie tylko do blokowania przedsiębiorczości, ale również generuje realne straty. 

Według autorów raportu „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie”, wartość 

transakcji, które nie zostały zawarte z obawy przed nieuczciwością kontrahentów można 

oszacować na 145 do 215 mld zł (ok. 10 proc. PKB). Natomiast brak działań zwiększających 

zaufanie do firmy skutkował utratą możliwości zawarcia umów o wartości 66,3 mld zł  

(ok. 3 proc. PKB). Zatem w najbardziej pesymistycznym wariancie całkowita utracona 

korzyść wyniosłaby ok. 281 mld zł, co odpowiada 13 proc. polskiego PKB w 2014 r.  

                                                             
17 Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, CBOS, Warszawa, luty 2016. 
18 Global Entrepreneurship Monitor Polska. 2016. 
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Niepewny kontrahent 

Ponad połowa (52,5 proc.) przedsiębiorców wątpi w uczciwość swoich kontrahentów. 

Ogólny poziom nieufności działa jednak w dwie strony. Ponad połowa przedsiębiorców 

(53,2 proc.) przyznaje, że „trzeba nieustannie gromadzić dowody swojej uczciwości  

– w przeciwnym razie partner będzie chciał udowodnić twoje zaniedbania”. W budowania 

wizerunku uczciwego i rzetelnego przedsiębiorcy nie ma nic złego. Jednak tak duży odsetek 

osób, które mogą przypuszczać, że ich partner biznesowy będzie chciał udowodnić 

zaniedbania, pokazuje duży poziom nieufności w polskim biznesie. 

  

Badania dotyczące kapitału społecznego opisują jeszcze jedno negatywne zjawisko:  

27,1 proc. przedsiębiorców twierdzi, że współpracuje tylko ze sprawdzonymi 

kontrahentami, nowych nie dopuszczając do podpisywania umów. Informacja jest 

niepokojąca, bowiem niechęć przed nawiązywaniem nowych relacji biznesowych sprawia, 

że firmy nie wykorzystują wszystkich możliwości, jakie daje im rynek19. 

Rozwój dzięki współpracy 

Z drugiej strony, firmy, które urosły i osiągnęły status znacznie wyższy od początkowego, 

zawdzięczają w dużym stopniu swój wzrost właśnie kooperacji z innymi podmiotami.  

Tak twierdzą przedsiębiorcy ankietowani przez PARP, którzy zaczynali od niewielkiej grupy 

klientów, która stopniowo zwiększała się w miarę rozwoju firmy. Znaczna część badanych 

firm swój rozwój osiągnęła dzięki współpracy z innymi firmami, czerpiąc z kooperacji 

korzyści w postaci szerszego dojścia do rynku. Dzięki współpracy nad wspólnymi 

projektami, firmy zwiększały swój potencjał finansowy, poprawiały wizerunek, korzystały  

z zasobów ludzkich kooperanta, a także zwiększały potencjał zdobywając know-how 

poprzez współpracę i realizację wspólnych celów20. 

 

Na jeden z aspektów niedostatków zaufania społecznego zwraca uwagę Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju: niska skłonność do współpracy firm z innymi podmiotami 

(zarówno biznesowymi, jak również ze światem nauki) w dużym stopniu rzutuje na ich 

innowacyjność. Nieefektywna komunikacja na linii nauka-biznes i nieadekwatna 

współpraca w obszarze działalności innowacyjnej skutkuje niewystarczającym potencjałem 

rynkowym prowadzonych badań, niewielkim zainteresowaniem przedsiębiorców pracami 

badawczymi świata nauki i ich wynikami, a w konsekwencji preferencją do wdrażania 

gotowych rozwiązań. 

 

                                                             
19 Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2015. Raport Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy  
20 FIRMY SZYBKIEGO WZROSTU. RAPORT Z BADAŃ JAKOŚCIOWYCH. MELANIA NIEĆ, ROBERT ZAKRZEWSKI. 2016 
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Firmy funkcjonują nie tylko w otoczeniu gospodarczym czy prawnym, ale również 

społecznym i kulturowym. Patrząc z tej perspektywy, problemem w jego awansie mogą być 

funkcjonujące w społeczeństwie opinie o przedsiębiorcach i przedsiębiorczości.  

W niektórych kręgach nie są one zbyt pochlebne, lecz zmieniają się, czego wyrazem jest 

rosnący odsetek młodych ludzi pragnących zakładać własne firmy. Niezależnie jednak od 

pozytywnych zmian dokonujących się w postrzeganiu biznesu przez Polaków, warto 

pamiętać o tym, że ostentacyjny konsumpcjonizm zawsze będzie odbierany negatywnie, 

budując niechętne opinie o przedsiębiorcach. 

Odpowiedzialność społeczna 

Z tego chociażby powodu idea społecznej odpowiedzialności biznesu, a także program 

zrównoważonego rozwoju, zasługują na pełne uznanie. Mały biznes, zwłaszcza ulokowany 

lokalnie, nie powinien zapominać o odpowiedzialności na rzecz otoczenia. 

Odpowiedzialność jest dobrze odbierana społecznie, buduje więc pozytywny wizerunek 

firmy, tworzy głębsze relacje w zespołach pracowników, sprzyjając większemu utożsamianiu 

się z przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność wobec społeczności lokalnej, a także wobec 

załogi, na pewno nie przeszkodzi firmie w budowaniu jej siły rynkowej, a w wielu 

wypadkach może jej w tym pomóc.  

Otoczenie z dystansem do biznesu 

Otoczenie człowieka - uwarunkowania systemowo-kulturowe, nastawienie społeczeństwa - 

pełni ważną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i stymulowaniu rozwoju firm. 

Według Global Entrepreneurship Monitor, sprzyjające otoczenie jest konieczne do 

osiągnięcia nie tylko pożądanego poziomu przedsiębiorczości, ale też jej jakości.  

 

Według GEM, polscy przedsiębiorcy są w stanie uznać założenie własnej działalności za 

dobry wybór, jednak poparcie dla przedsiębiorczości, jako sposobu na życie, osłabło  

w ciągu ostatnich pięciu lat.  

 

W porównaniu z resztą Europy wypadamy słabiej, jeśli chodzi o wizerunek przedsiębiorcy 

oraz zaangażowanie mediów publicznych w tworzenie treści dotyczących 

przedsiębiorczości. Jako społeczeństwo podchodzimy dość chłodno do zasług i roli 

przedsiębiorców. Jednym słowem, otoczenie niezbyt sprzyja rozwojowi biznesu. 

Strach przed klęską 

Jeżeli chodzi o postawy przedsiębiorcze Polaków, wyraźna jest niechęć do podejmowania 

ryzyka i obawa przed porażką. Aż 48 proc. osób, które dostrzegają szanse biznesowe,  

nie decyduje się na założenie firmy z powodu strachu przed niepowodzeniem.  
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Pod tym względem gorsze wyniki od nas mają tylko Włosi (58 proc.) i Belgowie (49 proc.), 

kraje nastawione na innowacje (o 9 punktów procentowych). Odsetek osób, które nie chcą 

narażać się na ryzyko porażki jest wysoki od pięciu lat – w 2011 r. wynosił 43 proc.,  

w kolejnych latach rósł, do 51 proc. w 2014 r. W 2015 r. było trochę lepiej, ale nie wiadomo 

czy tendencja spadkowa się utrzyma. 

 

Poziom strachu przed porażką był w Polsce jednym z najwyższych na świecie. GEM zauważa 

jednak, że w przypadku całej populacji osób dorosłych strach przed porażką wyniósł  

o 10 p.p. więcej (czyli 58 proc.), co oznacza, że na tle całego społeczeństwa osoby 

dostrzegające szanse biznesowe są mimo wszystko bardziej skłonne do ryzyka.  

 

Wykres 8. Strach przed niepowodzeniem w Polsce, na tle Europy i średnich dla grup 

gospodarek zorientowanych na czynniki produkcji, efektywność i innowacje, w proc. 

 

Źródło: Global Entrepreneurship Monitor Polska, 2016 r. Dane za 2015 r. 

 

Obawa porażki niewątpliwie blokuje mały biznes przed podejmowaniem nowych wyzwań, 

sprzyja zachowaniu stanu posiadania. Zmiana tej sytuacji wymaga być może zmiany 

kulturowej.  

 

W gospodarkach zachodnich, przede wszystkim w gospodarce amerykańskiej, podejście do 

porażki jest inne i wcale nie stygmatyzuje przedsiębiorcy, któremu nie udało się odnieść 

sukcesu.  

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   42 

Prawo i podatki: 
• Trzeba jak najszybciej rozpocząć prace nad nową ustawą o podatku od towarów  

i usług. Ustawa o VAT była od 2004 r. nowelizowana już ponad 40 razy. 

• Pracownicy organów podatkowych powinni być premiowani za dopilnowanie  

i dbanie o solidność i rzetelność podatników. Administracja skarbowa powinna dbać 

o terminowość dopełniania obowiązków rejestracyjnych oraz rzetelność rozliczeń 

dokonywanych przez podatników.  

• Proponujemy stworzenie – najlepiej na poziomie ustawowym - procedury weryfikacji 

rzetelności kontrahenta. Po jej wypełnieniu podatnik byłby objęty domniemaniem 

dochowania należytej staranności. 

Finansowanie rozwoju: 
• Apelujemy o promowanie i wspieranie firm fin-tech działających na rzecz sektora 

mikro. Taki system, w formie funduszy venture capitał i aniołów biznesu, mógłby 

powstać w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju. 

• Apelujemy o promocję rynku New Connect i zintensyfikowanie prac nad poprawą 

jego wizerunku. 

• Uważamy, że powinna powstać kolejna platforma, umożliwiająca finansowanie start-

upów i wykorzystanie crowdfundingu. 

Rynek pracy: 
  Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających imigrantom, przede wszystkim  

z Ukrainy, pozostawanie w Polsce na pobyt stały. 

Cyfryzacja i nowe technologie: 

• Apelujemy o bardziej intensywne wsparcie przez administrację rządową  

i samorządową projektów budowy sieci światłowodowych, zapewniających szybki 

transfer danych. 

•  Stworzenie przejrzystego, uproszczonego systemu zachęt i ulg podatkowych dla 

drobnego biznesu, związanych z wydatkami na działalność badawczo-rozwojową. 

Kapitał społeczny - zaufanie w biznesie: 

• Apelujemy o promowanie inicjatyw wspierających rzetelne firmy, np. poprzez 

wydawanie certyfikatów rzetelności. Takie świadectwa, udzielane według jasnych  

i transparentnych kryteriów, mogłyby wydawać instytucje cieszące się zaufaniem 

społecznym. 

• Eliminowanie anonimowości oraz minimalizacja szans na uniknięcie kary poprzez 

wspieranie przez instytucje rządowe i samorządowe podmiotów, które czynią obrót 

gospodarczy bardziej transparentnym. 
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