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WSTĘP

Oddawany do rąk Czytelników Zeszyt Naukowy zatytułowany Uwarunkowania ryn-
kowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2009 zawiera prace doty-
czące funkcjonowania sektora mikro i małych przedsiębiorstw.  

Opracowania zawarte w niniejszej książce dotyczą zarówno problemów metodycz-
nych, jak i badawczych. Spojrzenie to obejmuje doświadczenie, badania i postulaty kie-
rowane pod adresem mikro i małych przedsiębiorstw oraz instytucji związanych z tym 
sektorem. Publikacja ta stanowi próbę podsumowania wyników badań prowadzonych 
w wybranych ośrodkach naukowych w Polsce i w Niemczech zajmujących się problemami 
funkcjonowania sektora mikro i małych przedsiębiorstw.  

– Teksty opracowań podzielone zostały na pięć bloków tematycznych:
– Systemy finansowania mikro i małych przedsiębiorstw;
– Innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw;
– Strategie tworzenia oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw na rynku krajo-

wym oraz międzynarodowym;
– Zarządzanie ryzykiem oraz systemy informacji i oceny w mikro i małych przedsię-

biorstwach;
– Mikro i małe przedsiębiorstwa na rynku finansowym.
Autorzy zadają sobie sprawę, że ograniczona objętość książki pozwoliła jedynie na  

zasygnalizowanie tylko skromnej części problemów, już w swej istocie tak różnych. Po-
zostaje jednak sądzić że niniejsza publikacja stanie się inspiracją do dalszych badań nad 
naturą i specyfiką mikro i małych przedsiębiorstw. 

Prof. zw. dr hab. Aurelia Bielawska
Szczecin, kwiecień 2009





Systemy finansowania 
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JACEK ADAMEK
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ISLAMSKIE FORMY MIKROFINANSOWANIA 
NA PRZYKŁADZIE KONTRAKTU MUDARABA

Wprowadzenie

Aktualnie na świecie okło 1,3 mld ludzi żyje za mniej niż jednego dolara dziennie, 
kolejny miliard utrzymuje się za około 2 dolary dziennie1. Ludzie ci, stanowiąc grupę osób 
o różnym stopniu ubóstwa, często, jako sposób poprawy sytuacji życiowej wybierają ak-
tywność gospodarczą prowadzoną w ramach mikro-przedsiębiorstw, które lokują swoją 
działalność w handlu, usługach czy produkcji. Specyficzna sytuacja majątkowa ubogich 
przedsiębiorców definiowana choćby przez poziom posiadanych zasobów materialnych 
czy finansowych, rodzaj potrzeb pokrywanych z uzyskiwanych dochodów, czy środowi-
sko społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze, w których przychodzi im realizować 
cele gospodarcze, prowadzi do sytuacji, w której ich potrzeby finansowe, często bardzo 
skromne, nie mogą być pokryte przez tradycyjne instytucje bankowe. Banki, wskazując 
na podwyższoną ekspozycję na ryzyko transakcji kredytowych nawiązywanych z tą grupą 
potencjalnych klientów, kształtowaną przez asymetrię informacji, brak materialnych form 
zabezpieczeń kredytów oraz wysoki poziom kosztów transakcyjnych, omijają lub ograni-
czają do minimum kontakty gospodarcze z mikroprzedsiębiorstwami ludzi biednych. Lukę 
tę, obok tzw. źródeł nieformalnych oraz specjalnie ukierunkowanych banków, wspierają-
cych swymi produktami biednych2, wypełniają głównie podmioty niebankowe, zajmujące 
się świadczeniem usług mikro-finansowych (zarówno kredytowych jak i depozytowych). 
Wśród nich ważne miejsce zajmują islamskie instytucje mikrofinansowe (IIMF), oferujące 
finansową pomoc dla ubogich przedsiębiorców w środowisku operacyjnym podporządko-
wanym zasadom i wartościom Islamu i Shariatu.

1  Zob. szerzej Brief Report on Microfinance’s Present State in the World, Microcredit Summit Cam-
paign, Paris-France 2004, s. 1 i n.

2  Sztandarowym przykładem takiego podmiotu bankowego jest Gremeen Bank i jego założyciel, lau-
reat nagrody Nobla Muhamad Yunus, zob. np. „Bankier biednych” laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, 
Życie Warszawy, 14.10.2006.
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Przyjmując powyższe przesłanki, celem poniższego opracowania staje się próba pre-
zentacji specyfiki operacyjnej kontraktu mudaraba w świetle potrzeb finansowych, formu-
łowanych przez mikroprzedsiębiorców, którzy w swej aktywności gospodarczej kierują się 
normami religijnymi i moralnymi Islamu. 

Islamskie instytucje mikro-finansowe – istota

Poprzez mikrofinansowanie rozumie się zwykle świadczenie usług finansowych 
(pożyczkowych, kredytowych, depozytowych) kierowanych do ludzi biednych i mikro-
przedsiębiorstw, umożliwiających im podniesienie poziomu swoich dochodów, a przez to 
poprawę warunków życia wykorzystujących te usługi i ich rodzin. Jak wskazuje Muhamad 
Yunus „…kredyt jest fundamentalnym prawem człowieka, dlatego też, główną misją mi-
kro-finansowania jest wsparcie ludzi biednych w procesie niesienia pomocy samym sobie, 
dzięki zdobyciu przez nich niezależności ekonomicznej…”3. 

Próba zdefiniowania uniwersalnych cech produktów mikrofinansowych oraz warun-
ków ich wykorzystania pozwala wskazać, że: a) podmiotem, do którego kieruje się tego ro-
dzaju usługi są osoby biedne (pojęcie to jest kategorią względną, wyznaczaną np. przez tzw. 
linie ubóstwa (poverty gap)), nieznajdujące pokrycia swych potrzeb finansowych w trady-
cyjnych podmiotach bankowych; b) zwykle działalność pożyczkowa/kredytowa oparta jest 
na zasadzie pożyczek/kredytów grupowych; c) okres wykorzystania zasilenia finansowego 
jest krótki (miesiąc lub kwartał, rzadko rok); d) kredyty/pożyczki przyjmują niską wartość 
jednostkową, są produktami dostosowanymi do specyfiki biorcy o uproszczonej formule 
oceny i dostępu; e) kredyty/pożyczki udzielane są bez wykorzystania tradycyjnych form za-
bezpieczeń, opierając się na tzw. zabezpieczeniach społecznych (np. a) współodpowiedzial-
ności członków kredytowanej grupy (peer pressure); b) groźbie utraty dostępu do przy-
szłych pożyczek i/lub wykorzystania zachęt wiązanych z nimi (probation); c) umowach 
wiązanych (interlinked contracts); d) umowach poręczeniowych bez wymogu egzekucji 
(co-maker arrangements without intended enforcement); e) spłata pożyczki/kredytu nastę-
puje w ratach tygodniowych, rzadziej miesięcznych, cena pozyskanego pieniądza oparta 
jest na stopach rynkowych (często obejmuje także wynagrodzenie za podwyższone ryzyko 
kredytowe).

Ważnym elementem działalności mikrofinansowej, obok wsparcia aktywności gospo-
darczej ludzi ubogich, jest także osiąganie celów o charakterze społecznym, związanych 
z realizacją przez podmioty mikrofinansowe tzw. programów rozwoju społecznego, skie-
rowanych na propagowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz społecznej i osobistej 
świadomości pożyczkobiorców, członków ich rodzin oraz grup, w których oni funkcjonu-
ją.

3  A. Rahman, Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking, Kyoto Bulletin of Is-
lamic Area Studies 1  –2 (2007), s. 39.
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Zaprezentowana powyżej krótka charakterystyka istoty mikrofinansowania staje się 
punktem wyjścia do wskazania specyfiki islamskich instytucji mikrofinansowych (IIMF), 
będących swoistą odpowiedzią na wyzwanie, jakie przed podmiotem finansowym stawia z 
jednej strony, instytucjonalny i produktowy rozwój mikrofinansowania, z drugiej zaś, teo-
retyczny i praktyczny rozwój koncepcji ekonomii islamu i finansów islamskich, a w nich, 
islamskich instytucji finansowych.

 Ważnym w tym miejscu, w opinii autora, wydaje się podkreślenie faktu, iż ponad 
44% światowej klienteli instytucji mikrofinansowych mieszka w krajach arabskich, a kon-
wencjonalne produkty mikrofinansowe coraz częściej nie spełniają potrzeb wielu muzułma-
nów, poszukujących usług finansowych zgodnych z przyjętym przez nich kodem Islamu4. 

Chcąc wskazać na specyfikę IIMF warto podkreślić cechy tych podmiotów odniesio-
ne do charakterystyk, właściwych dla konwencjonalnych podmiotów, świadczących usługi 
mikro-finansowania (zob. tab. 1).

Jak widać, przedstawione różnice dotyczą wszystkich sfer dokonanych porównań. 
Rozbieżności te wynikają zarówno z zupełnie innej koncepcji operacyjnej jak i filozofii 
funkcjonowania IIMF, których działanie podporządkowuje się zasadom: a) zakazu każdej 
formy aktywności gospodarczej wiązanej ze społeczną lub moralną niesprawiedliwością 
przy równoległej orientacji na osiąganie celów sprawiedliwości społecznej; b) braku dys-
kryminacji dowolnej kategorii klientów; c) skupienia na dobrobycie wspólnoty oraz koncen-
tracji na ubogich, traktowanych jako równouprawnionych członków tego społeczeństwa; 
d) obrony przedsiębiorczości oraz partycypacji partnera biznesowego poprzez tworzenie 
wspólnie finansowanych przedsięwzięć gospodarczych; f) podziału ryzyka wychodzącego 
naprzeciw koncepcji wynagrodzenia za powierzony kapitał poprzez jego oprocentowanie. 

Opierając się na zasadach i wartościach płynących z religii, IIMF i ich produkty 
stają się narzędziem walki z ubóstwem, bezrobociem, a co za tym idzie, stwarzają moż-
liwość zaspokojenia podstawowych potrzeb, związanych z wyżywieniem, schronieniem, 
zdrowiem i edukacją milionów muzułmanów5. Ich ważną rolę w promocji rozwoju mikro-
przedsiębiorczości, a przez to w osiąganiu celów społeczno-ekonomicznych, wyznaczanych 
przez Islam, podkreślają liczni autorzy, zajmujący się tą problematyką, wskazując m.in., że 
„…słaby dostęp biednych do źródeł finansowania jest niewątpliwie istotnym czynnikiem 
osłabiającym możliwość tworzenia własnych przedsięwzięć gospodarczych o szerokim za-
pleczu, a tym samym, realizacji egalitarystycznych celów Islamu. Pamiętać należy, że o ile 
lepszy i skuteczniejszy system edukacji może podnosić wydajność pracy i dochody, to nie 
przyczynia się on jednak bezpośrednio do redukcji nierównowagi w podziale bogactwa. Na 

4 Zob. Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche, CGAP Focus Note No. 49, August 2008, s. 3.
5  Szacuje się, że około 35% z 1,6 mld populacji muzułmanów na świecie to osoby biedne, które nie 

mając dostępu do tradycyjnych, bankowych źródeł finansowania tworzą grupę potencjalnych klientów 
instytucji mikro-finansowych, w tym i tych o islamskiej orientacji. Zob. Islamic Microfinance A New Ap-
proach to Help Small Enterprises, Meeting Pape 6-C, Third Meeting 2008, ABAC Malaysia 2008, s. 2.
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szczęście Islam posiada wyraźną przewagę nad kapitalizmem i socjalizmem, budowaną na 
systemie wartości, dostarczającym mu siłę do realizacji jego celów w obszarze społeczno-
ekonomicznej sprawiedliwości…”6.

Tabela 1

Różnice pomiędzy konwencjonalnymi i islamskimi podmiotami 
świadczącymi usługi mikrofinansowe

Cecha Konwencjonalna instytucja 
mikrofinansowa

Islamska instytucja
 mikrofinansowa

1. Pasywa 
(źródła funduszy)

Fundusze zewnętrzne (donatorzy 
zagraniczni, agencje krajowe, 
rządy, banki centralne) oszczęd-
ności klientów

Fundusze zewnętrzne (donatorzy 
zagraniczni, agencje krajowe, 
rządy, banki centralne), oszczęd-
ności klientów, islamskie źródła 
dobroczynne (zakat)

2. Aktywa (forma 
instrumentów) Oparte na odsetkach Islamskie instrumenty finansowe

3. Finansowanie 
ubogich Najbiedniejsi nie są obsługiwani

Najbiedniejsi są obsługiwani dzię-
ki łączeniu form dobroczynności 
z mikro-finansowaniem

4. Transfer funduszy W formie pieniądza W formie transferu dóbr

5. Grupa docelowa Kobiety Rodzina

6. Cel wyboru grupy 
docelowej Wzmocnienie pozycji kobiet Łatwość dostępu

7. Zobowiązany do 
spłaty (gdy pożycz-
ka jest przekazana 
kobiecie)

Biorca Biorca i małżonek

8. Motywacja do pracy 
personelu instytucji 
mikrofinansowej

Finansowa Finansowa i religijna

9. Dochodzenie rosz-
czeń Zabezpieczenia społeczne Zabezpieczenia społeczne/zacho-

wania zgodne z etyką Islamu

10. Program rozwoju 
społecznego Świecki lub nie islamski

Religijny (zachowania, etyka, 
aspekty społeczne ukazywane 
w świetle Islamu)

Źródło:  A. Rahman, Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking, Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 1–2 (2007), s. 44.

6  U. Chapra, Islam and the Economic Challenge, Leicester: Islamic Foundation 1992, s. 260, za: 
A. Rahman, Islamic Microfinance: A Missing Component…, s. 43.
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Kontrakt mudaraba – w świetle zasad funkcjonowania IIMF

Kontrakt mudaraba jest historycznie jednym z najstarszych islamskich produktów 
finansowych, wykorzystywanych od wielu wieków przez muzułmanów, występujących 
zarówno w roli inwestorów, jak i poszukujących źródeł finansowania.   A. Udowich stwier-
dza, że „…mudaraba i musharaka, jako typowy przejaw stosowania modelu PLS7 pozwoliły 
zorganizować cały zasób monetarnych źródeł średniowiecznego świata islamu do finanso-
wania rolnictwa, rzemiosła, manufaktur i handlu zagranicznego...” 8.

Dynamiczny rozwój idei mikrofinansowania obserwowany na świecie oraz powsta-
wanie IIMF, kierujących swe usługi do ubogich muzułmanów, chcących wykorzystać pro-
dukty finansowe, pozostające w zgodzie z nakazami i wartościami wyznawanej przez nich 
religii, doprowadziły do sytuacji, w której koniecznym było dopasowanie operacyjnej cha-
rakterystyki tradycyjnych, islamskich kontraktów finansowych do wyzwań formułowanych 
przez specyfikę mikrofinansowania. 

W przypadku transakcji opartej na kontrakcie mudaraba, mikroprzedsiębiorca wno-
szący swoją pracę, umiejętności i wiedzę staje się partnerem gospodarczym IIMF, która 
zasila finansowany projekt pożądanym kapitałem. Przedsiębiorca, otrzymując wynagro-
dzenie za wniesioną pracę, uprawniony jest także do udziału w potencjalnych zyskach, 
płynących z finansowanego lub współfinansowanego przez IIMF projektu gospodarczego. 
Finansujący (IIMF), godząc się na udział w ewentualnych zyskach, zmuszony jest także do 
pokrycia strat, które może on wygenerować, do wartości wniesionego kapitału pożyczko-
wego/kredytowego9. 

Analizując cechy tej techniki finansowania, wypada stwierdzić, że realizują się one 
w: oparciu podziału zysku na zasadzie umownej proporcjonalności (nie może on być gwa-
rantowany, ani obejmować z góry ustalonej kwoty), obciążeniu inwestora odpowiedzialnoś-
cią za straty płynące z finansowanego projektu do wysokości włożonej kwoty, nieuczest-
niczeniu w stracie płynącej z finansowanego przedsięwzięcia zarządzającego, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy wynika ona z niedotrzymania przez niego umownych ustaleń związanych 
z realizacją kontraktu.

7 „Istotą PLS jest przesłanka, zgodnie z którą finansujący (wnoszący kapitał) nie jest traktowany jako 
pożyczający lecz bardziej jako inwestor, niezabezpieczony z góry na realizację dodatniej stopy zwrotu. 
W zależności od rodzaju kontraktu inwestujący pokrywa całość lub część strat, odpowiadając za nie do 
wysokości wniesionego kapitału przy równoległym udziale w realizowanych zyskach, ustalonym w dro-
dze umowy między stronami kontraktu…”, szerzej [w]: J. Adamek, PLS i jego odwzorowanie w produk-
tach bankowości islamskiej na przykładzie kontraktu musharakah, [w:] Finanse i rachunkowość – teoria i 
praktyka, G. Borys (red.). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1186, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007. 

8 A. Udowich, Partnership and Profit In Early Islam, Princeton New York, Pricenton University Press 
1970, s. 11 za: U. Chapra, Banks without interest: is it conceivable, Ahlan wa Sahlan, August 1993, s. 12.

9  Takie umiejscowienie roli i uprawnień IIMF w kontrakcie mudaraba wypływa z idei podziału zysku 
i strat (model PLS). 
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Poniższy przykład prezentuje istotę wykorzystania kontraktu mudaraba w mikro-fi-
nansowaniu. Mamy w nim do czynienia z ubogim handlarzem warzywami, który poszu-
kując zasilenia finansowego o wartości 10000 j.p., realizuje tygodniowy dochód o wartości 
1000 j.p. Kierując się do IIMF, nawiązuje on z nią kontrakt mudaraba, w którym finansują-
cy przekazuje mu pożyczkę o wartości 10000 j.p., spłacaną w 20. cotygodniowych, równych 
ratach (500 j.p.). Wraz z ich spłatą mikroprzedsiębiorca w każdym tygodniu „odkupuje” od 
IIMF udział w pożyczonym kapitale o tej samej wartości, co pozwala zmniejszyć część 
zysku, w którego podziale partycypować ma IIMF (zgodnie z umową IIMF przejmuje 10% 
tygodniowego zysku, zaś mikroprzedsiębiorca 90% jego wartości). Liczbową charaktery-
stykę przebiegu powyższej transakcji ukazuje tabela 2 i wykres 1.  

Tabela 2

Zyski programu i mikroprzedsiębiorcy oraz wartość spłat dokonywanych 
przez mikroprzedsiębiorcę w kontrakcie mudaraba na rzecz IIMF (j.p.) 

Ty-
dzień

Wartość zysku 
do podziału

Zysk programu 
Zysk mikroprzedsię-

biorcy R
at

a 
ka

pi
ta
łu

Zy
sk

 
pr

og
ra

m
u

Spłata 
Razem

1 20/20 x 1000 = 1000 1000 x 10% = 100 1000 x 90% + 0 = 900 500 100 600
2 19/20 x 1000 = 950 950 x 10% = 95 950 x 90% + 50 = 905 500 95 595
3 18/20 x 1000 = 900 900 x 10% = 90 900 x 90% + 100 = 910 500 90 590
4 17/20 x 1000 = 850 850 x 10% = 85 850 x 90% + 150 = 915 500 85 585
5 16/20 x 1000 = 800 800 x 10% = 80 800 x 90% + 200 = 920 500 80 580
6 15/20 x 1000 = 750 750 x 10% = 75 750 x 90% + 250 = 925 500 75 575
7 14/20 x 1000 = 700 700 x 10% = 70 700 x 90% + 300 = 930 500 70 570
8 13/20 x 1000 = 650 650 x 10% = 65 650 x 90% + 350 = 935 500 65 565
9 12/20 x 1000 = 600 600 x 10% = 60 600 x 90% + 400 = 940 500 60 560
10 11/20 x 1000 = 550 550 x 10% = 55 550 x 90% + 450 = 945 500 55 555
11 10/20 x 1000 = 500 500 x 10% = 50 500 x 90% + 500 = 950 500 50 550
12 9/20 x 1000 = 450 450 x 10% = 45 450 x 90% + 550 = 955 500 45 545
13 8/20 x 1000 = 400 400 x 10% = 40 400 x 90% + 600 = 960 500 40 540
14 7/20 x 1000 = 350 350 x 10% = 35 350 x 90% + 650 = 965 500 35 535
15 6/20 x 1000 = 300 300 x 10% = 30 300 x 90% + 700 = 970 500 30 530
16 5/20 x 1000 = 250 250 x 10% = 25 250 x 90% + 750 = 975 500 25 525
17 4/20 x 1000 = 200 200 x 10% = 20 200 x 90% + 800 = 980 500 20 520
18 3/20 x 1000 = 150 150 x 10% = 15 150 x 90% + 850 = 985 500 15 515
19 2/20 x 1000 = 100 100 x 10% = 10 100 x 90% + 900 = 990 500 10 510
20 1/20 x 1000 = 50 50 x 10% = 5 50 x 90% + 950 = 995 500 5 505

Razem 1050 18950

Źródło:  R. Dhumale, A. Sapcanin: An Aplication of Islamic Banking Principles to Microfinance – Tech-
nical Note, UNPD, World Bank 2003, s. 9.
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O ile zaprezentowany produkt pozostaje w zgodzie z omówionymi wcześniej kanona-
mi kontraktów mikro-finansowych, zarówno tych uniwersalnych jak i definiowanych przez 
wymogi i wartości Islamu, o tyle ważnym staje się również dostrzeżenie pewnych jego 
wad, które mogą przyczynić się do ograniczenia jego wykorzystania. Chodzi tu głównie 
o: a) kwestię trudności w poprawnym szacowaniu zysku, stanowiącego podstawę podziału 
korzyści płynących z finansowanego przedsięwzięcia; b) problem należytego sprawowania 
przez IIMF funkcji kontrolno-nadzorczej nad kontraktem.

Odnosząc się do problemu poprawnego szacowania zysku, wskazać należy na dwa za-
gadnienia. Pierwszym z nich staje się niepewność jego osiągnięcia w przyjętej w kontrakcie 
wartości, determinowana zmianami uwarunkowań prowadzenia działalności, co może ob-
niżyć skłonność finansującego do wchodzenia w takie transakcje, nawet przy dużej znajo-
mości lokalnej specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej10. Drugim zagadnieniem, 
decydującym o poprawności szacowania i pomiaru rzeczywistego wyniku, realizowanego 
na wspartym przez kontrakt mudaraba projekcie gospodarczym, jest jakość systemu ra-
chunkowości prowadzonej w mikro-przedsiębiorstwie, która często z przyczyn obiektyw-
nych (mała wiedza, niskie umiejętności,) lub subiektywnych (chęć ukrycia prawdy, pomija-
nie znaczenia) nie pozwala na pomiar wyniku i jego poprawną dystrybucję.

Utrudnienia w należytym sprawowaniu funkcji nadzorczo-kontrolnych obrazują się 
zwykle w konieczności ciągłego monitoringu rzeczywistej wartości osiąganych wyników, 
dającej podstawę ustalenia faktycznie należnych IIMF kwot, obejmujących zarówno stałą 
ratę kapitałową jak i stały procentowy udział w zmieniającej się zwykle kwocie wypraco-
wanego zysku oraz wymogu bazowania personelu IIMF na ograniczonych zasobach infor-
macji, kreowanych przez ubogi system rachunkowości wspieranych mikroprzedsiębiorstw. 
Jak stwierdza R. Dhumale i A. Spacanin „…margines błędu [w związku z administrowa-
niem mikrofinansowymi kontraktami mudaraba – przyp. autora) zwiększa się, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy dany oficer kredytowy obsługuje 100–200 pożyczkobiorców…”11.

Wnioski

Podsumowując rozważania dotyczące kontraktu mudaraba, stwierdzić wypada, że 
jest on najczęściej używaną techniką finansowania potrzeb mikroprzedsiębiorców w gru-
pie kontraktów opartych na podziale zysków i strat (model PLS), a jego udział w portfelach 
IIMF waha się w przedziale 5–20% wartości nawiązywanych transakcji. Kontrakt ten sta-
je się emanacją podstawowej zasady funkcjonowania islamskich instytucji finansowych, 

10 Działanie takie może być również wynikiem obserwowanej ostatnio tendencji odchodzenia islam-
skich instytucji finansowych od kontraktów PLS i kierowania zwiększonej uwagi na tzw. finansowanie 
marżowe (kontrakt murabha). Przyczyny tego zjawiska wyjaśnia m.in. A. Dar Humayon, J.R. Presley [w:] 
A. Dar Humayon, J.R. Presley, Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking, Management and Control 
Imbalances, Loughborouth University, Economic Research Paper No. 00/24, s. 6–7.

11  R. Dhumale, A. Sapcanin: An Aplication of Islamic…, s. 10.
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związanej z obowiązkiem podziału zysku i strat między finansującym przedsięwzięcie gos-
podarcze a przedsiębiorcą. Jako sposób finansowania potrzeb kapitałowych ubogich mi-
kro-przedsiębiorców, w przeświadczeniu zarówno IIMF jak i samych biorców, produkt ten 
staje się narzędziem poprawy warunków życia, często w obszarze podstawowych potrzeb 
dotyczących wyżywienia, miejsca zamieszkania, opieki medycznej czy edukacji, przy rów-
noległym wsparciu realizacji celów religijnych, związanych z niesieniem pomocy ludziom 
biednym, sprawiedliwą dystrybucją dochodów, czy szerzej, sprawiedliwością społeczno-
ekonomiczną.

***

Pozostawiając z boku czynione wyżej porównania i odniesienia do konwencjonalnych 
czy islamskich form mikro-finansowania, warto w tym miejscu przytoczyć słowa Ministra 
Spraw Zagranicznych Republiki Singapuru G. Yong Boon Yeo, który stwierdza, że „…Każ-
da istota ludzka ma w sobie potencjalną energię tworzenia. Mikrokredyt pomaga ją uwolnić. 
Ta energia przemnożona milion razy może przenosić góry…” 12. Słowa owe w prosty sposób 
charakteryzujące siłę tkwiącą w samej filozofii i produktach mikrofinansowania oraz mogą 
stanowić wytłumaczenie popularności tej formy walki z biedą i ubóstwem. 

ISLAMIC FORMS OF MICRO-FINANCING BASED 
ON THE EXAMPLE OF MUDARABA CONTRACT

Summary

Over 1/3 of the world Muslim population, estimated at over 1,6 billion people, represent poor 
individuals, who having no access to traditional, bank financing sources, create a group of potential 
clients for micro-financing institutions, including these of Islamic orientation. Islamic micro-finan-
cing institutions (IMFI) constitute a response to challenges which occur before a financial entity, 
firstly due to institutional and product oriented development of micro-financing and secondly, owing 
to theoretical and practical development of Islamic economy concept and Islamic finances, including 
Islamic financial institutions.

Among products offered by IMFI an important position is occupied by mudaraba contract. The 
objective of the hereby article is to present operational characteristics of this product, in the light of 
possibilities and principles for its application, in order to cover the financial needs of poor micro-
entrepreneurs, who while choosing financing sources follow indications in line with principles and 
values of Islam.

12 PlaNet Finance Annual Report 2007, Saint-Ouen Paris – Frances 2008, s. 1.
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FAKTORING MIĘDZYNARODOWY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wprowadzenie

W warunkach konkurencji w handlu, oprócz „klasycznych” czynników takich, jak: 
cena, jakość, czas dostawy i obsługa występuje również finansowanie. Atrakcyjne warunki 
finansowania, w tym przede wszystkim odroczenie terminu zapłaty, decydują często o za-
warciu kontraktu. Tendencja ta wzmocniła się w wyniku międzynarodowej konkurencji, 
w szczególności w obrocie zagranicznym z krajami, które cierpią na niedostatek dewiz. 
Generalnie oferta finansowania jest częścią międzynarodowego marketingu. Eksporterzy 
i importerzy postrzegają kredyty w handlu zagranicznym jako parametr konkurencyjności. 
Możliwość skorzystania z kredytu handlowego może być czynnikiem decydującym o za-
warciu umowy eksportowej. Dla pomyślnej realizacji transakcji eksportowej jest czasem 
mniej istotne, jakie warunki płatności zostały ustalone, zaś znacznie ważniejsze jest by 
termin płatności był skorelowany z terminem dostawy tak, by nie obciążać importera żad-
nymi kredytami. Prawie 90% międzynarodowego handlu finansowane jest kredytem. Takie 
rozwiązanie jest powszechne np. w krajach OECD1. 

Udzielenie odroczenia w terminie zapłaty może jednakże spowodować – w szczegól-
ności w małych przedsiębiorstwach – powstanie luki finansowej. Istnieje wiele możliwości 
pokrycia tej luki. Najczęściej – dla jej sfinansowania – małe przedsiębiorstwa zaciągają 
w bankach kredyty obrotowe. Jako zabezpieczenie otrzymanego kredytu eksporterzy częs-
to przekazują bankowi swoje prawa do należności. Eksporter jest w tym przypadku pierw-
szym dłużnikiem, a importer drugim dłużnikiem.

Innym – mniej popularnym – sposobem rozwiązania problemu sfinansowania powsta-
łej luki może być zawarcie umowy faktoringu międzynarodowego. Według Factors Chain 
International udział tego rodzaju umów w ogólnej wartości umów faktoringu zawartych na 

1 P. Apanowicz, M. Przybylski, Brakuje pieniędzy, informacji i tanich ubezpieczeń, „Rzeczpospolita”, 
28 maja 2003 r.
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świecie w roku 2007 wyniósł 11,24%2. Największy udział umów faktoringu zagraniczne-
go w ogólnej wartości umów faktoringu występuje w Azji; liderem są Chiny, gdzie udział 
faktoringu międzynarodowego w ogólnej wartości faktoringu wynosi 49,50%. W Europie 
faktoring zagraniczny stanowi 10,58% ogólnej wartości umów tego typu. Przodują w tym 
zakresie Niemcy (26,96%) i Francja (12,01%). Udział faktoringu zagranicznego w ogólnej 
wartości faktoringu w Polsce wynosi 9,49%. Należy tu jednak dodać, że udział umów fak-
toringu w PKB w Polsce jest niewielki i oscyluje wokół 2%, podczas gdy w niektórych kra-
jach Europy Zachodniej wskaźnik ten wynosi około 10%3.

Faktoring jako instrument finansowania procesu rozliczania transakcji 
zagranicznej 

Finansowanie transakcji eksportowej przebiega zawsze dwuetapowo: (1) finansowanie 
procesu produkcji, czyli wydatków związanych z wytworzeniem produkcji i ewentualnie 
wydatków związanych z dostarczeniem produkcji do importera, (2) finansowanie procesu 
rozliczania transakcji, czyli okresu od momentu wysłania towaru, aż do momentu uznania 
konta eksportera kwotą należności za dostawę. Warunkiem realizacji obu etapów transakcji 
jest ich sfinansowanie. Faktoring może stanowić element drugiego etapu rozliczania trans-
akcji eksportowej.

W 1988 roku uchwalona została Konwencja Ottawska, która określa zarówno pojęcie, 
jak i istotę funkcjonowania faktoringu. W myśl tej Konwencji faktoring to zbiór wielu róż-
norodnych usług finansowych świadczonych przez faktora na rzecz faktoranta. Przy czym 
jako zasadniczą uznaje się usługę polegającą na bieżącym zaliczkowaniu lub nabywaniu 
przez wyspecjalizowaną instytucję finansową ( faktora), od swojego klienta ( faktoranta), 
należności z tytułu dostawy towarów i usług. 

Faktor – w zamian za przekazane mu prawo do wierzytelności – finansuje faktoranta, 
udziela mu pożyczkę, kredyt, zaliczkę lub po prostu kupuje jego należności pomniejszając 
wypłacaną kwotę o opłaty faktoringowe. Faktorant – dzięki zawartej umowie – upłynnia 
swoje należności przed terminem ich płatności. Wpływ faktoringu na sytuację finansową 
faktoranta, w szczególności na płynność finansową, uzys kiwane przez niego korzyści – np. 
w zakresie zarządzania ryzykiem – i ponoszone koszty, zależy od ustalonych warunków 
świadczenia tej usługi. 

Spółki faktoringowe, w zasadzie, nigdy nie kupują pojedynczych wierzytelności, 
lecz całość należności (wszystkie należności przedsiębiorstwa albo określoną grupę). Ta-
kie działanie ma na celu dywersyfikację ryzyka faktora, tzn. uniknięcie sytuacji, w której 

2 Factors Chain International (FCI) – międzynarodowa organizacja faktoringowa skupiająca 231 człon-
ków z 63 krajów. Członkowie FCI świadczą 58% ogółu usług faktoringowych w świecie i 82% usług fak-
toringowych przekraczających granice państw, www.faktoring.pl (dostęp 1 10.01.2009 r.). 

3 Jak skutecznie poprawić płynność finansową Raport Factoring 2007, IPO Sp. Doradca dla biznesu 
z.o.o., Wrocław 2007, s. 25.
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faktor obsługuje tylko należności najtrudniejsze do odzyskania. Zwiększanie liczby ob-
sługiwanych dłużników faktoranta służy więc zmniejszeniu ryzyka faktora. W interesie 
faktoranta jest, aby była jak najmniejsza liczba dłużników warunkujących zawarcie umo-
wy faktoringu. Minimalna liczba dłużników, warunkująca zawarcie umowy faktoringu, 
stanowi więc jedno z kryteriów dostępności umów faktoringu dla małych przedsiębiorstw. 
Raiffeisen Bank Polska SA jako jeden z warunków zawarcia umowy faktoringu pełnego 
w obrotach zagranicznych określa minimalną liczbę 3 dłużników4. Jest to warunek korzyst-
ny dla małych przedsiębiorstw.

Oprócz funkcji finansowania faktor pełni także inne funkcje na rzecz faktoranta, mię-
dzy innymi funkcję gwarancyjną(funkcja del credere). Przejmując tę funkcję faktor przej-
muje ryzyko związane z uzyskaniem należności. Przejęcie funkcji gwarancyjnej przez fak-
tora jest szczególnie istotne w transakcjach zawieranych z kontrahentami zagranicznymi. 

Ze względu na zakres przejmowanej funkcji gwarancyjnej wyróżnia się faktoring nie-
właściwy, faktoring mieszany i faktoring właściwy. 

Faktoring niewłaściwy (niepełny, z regresem) – zawarcie umowy w tej formie po-
woduje, że w przypadku niewypłacalności dłużnika faktor może dochodzić od faktoranta 
zwrotu wypłaconych mu kwot. Ten rodzaj faktoringu charakteryzuje się tym, że przedsię-
biorstwo po przekazaniu faktury faktorowi otrzymuje jedynie zaliczkę, której wysokość 
(od 50 do 100% kwoty wynikającej z faktury, kwoty pomniejszonej – z reguły – o odsetki 
i koszty prowizji pobieranych przez faktora) jest uzależniona od wartości wierzytelno-
ści i terminu zapłaty. Po przekazaniu zapłaty przez dłużnika na konto faktora, faktorant 
otrzymuje pozostałą część należności. W przypadku braku wpłaty dłużnika w określonym 
terminie, faktorant zobowiązany jest do spłaty wierzytelności w pełnej wysokości wyni-
kającej z faktury. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, zawierając umowę faktoringu 
w tej formie, faktorant nie uzyskuje asekuracji przed żadnym rodzajem ryzyka. 

Faktoring mieszany – łączy w sobie cechy faktoringu właściwego i niewłaściwego. 
W umowie jest określona kwota graniczna, do wysokości której faktor przejmuje ryzyko 
wypłacalności dłużników. Wierzytelności przekraczające ustalony w umowie limit są roz-
liczane na zasadach faktoringu niewłaściwego. W miarę regulowania przez dłużnika należ-
ności znajdujących się poniżej kwoty granicznej, może następować stopniowe włączanie do 
tego limitu wierzytelności, które dotąd nie były poddane regułom faktoringu właściwego. 
Dzięki temu wierzytelności takie zostaną objęte funkcją gwarancyjną ze strony faktora. 
Zawarcie tego rodzaju umowy powoduje asekurację należności dopiero od momentu włą-
czeniu ich do limitu wierzytelności objętych umową faktoringu pełnego. 

Zawarcie umowy w formie faktoringu właściwego (pełnego) powoduje przeję-
cie przez faktora pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika, bez prawa regresu wobec 
faktoranta. Uzyskany kapitał ma cechy porównywalne z cechami przychodu ze sprze-

4 www.raiffeisen.pl (dostęp 6.01.2009 r.).
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d aży5. Należy tu jednak zauważyć, że faktorant otrzymuje tylko 70–90% ustalonej kwoty, 
tzn. należności wynikających z kwoty faktury pomniejszonych o odsetki, opłaty i prowizje 
pobierane przez faktora. Niewypłacona część należności pełni funkcję zabezpieczającą fak-
tora i przekazywana jest faktorantowi po spłacie wierzytelności przez dłużnika. Ryzyko 
faktora wynikające z zawarcia umowy faktoringu pełnego jest w zasadzie asekurowane 
umową ubezpieczeniową zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym. Towarzystwo ubez-
pieczeniowe zabezpiecza, zazwyczaj do 90% wartości wierzytelności. Zawarcie umowy 
faktoringu właściwego uwalnia faktoranta (w części jaką stanowi wypłacona zaliczka) za-
równo od ryzyka zapłaty, jak i ryzyka opóźnienia w zapłacie, a w przypadku obrotu zagra-
nicznego również od ryzyka kursowego. Spółki faktoringowe podkreślają w publikacjach 
informujących o zasadach ich działalności, że przejmują 100% odpowiedzialności za zobo-
wiązania dłużnika; pomniejszenie wypłacanej kwoty o rezerwę gwarancyjną oznacza, że 
odpowiedzialność faktora ograniczona jest tylko do części wypłaconej kwoty. W związku 
z tym faktor ponosi odpowiedzialność tylko odnośnie do części należności wypłaconej. 
Nnależy tu jednak uwzględnić, że faktor jest beneficjentem ubezpieczenia, którego koszt 
ponosi faktorant. W przypadku braku wpłaty dłużnika faktorant nie otrzymuje pozostałej 
części należności, chyba że wypłata towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz faktora prze-
kracza wartość otrzymanej przez niego zaliczki. 

Uznając zasadność zatrzymania części należności w formie rezerwy, należy zwrócić 
uwagę, że przyjęcie – za opłatą – pełnej odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika ozna-
cza, że faktorant nie powinien ponieść straty z tytułu późniejszej wypłaty części należno-
ści. Spełnienie tego warunku wymaga, aby po ostatecznym rozliczeniu transakcji, faktorant 
otrzymał wartość rezerwy powiększoną o odsetki. 

W przypadku transakcji zagranicznych niewypłacona rezerwa obciążona jest ryzy-
kiem kursowym. W tej sytuacji rozwiązaniem byłoby zawarcie w umowie faktoringu klau-
zuli zabezpieczającej wartość umowy w przypadku niekorzystnej zmiany kursu walut, zobo-
wiązującej faktora do wypłaty zatrzymanych środków zgodnie z kursem, obowiązującym 
w terminie wypłaty części głównej należności chyba, że kurs spot byłby korzystniejszy dla 
faktoranta, wówczas należałoby uwzględnić ten kurs. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w roku 2006, w faktoringu kra-
jowym najczęściej stosowano faktoring z regresem (70,5% obrotów), faktoring pełny sto-
sowany był w niespełna jednej czwartej przypadków (24,7%), w pozostałych sytuacjach 
wykorzystywany był faktoring mieszany (4,8%). W roku 2007 sytuacja wyglądała podob-
nie6. Skromny udział faktoringu pełnego w całości transakcji faktoringowych tłumaczony 
jest przez pracownika firmy doradczej Hilton-Baird następująco: Dzieje się tak dlatego, że 

5 W związku z tym środki pozyskane ze sprzedaży należności w ramach umowy faktoringu pełnego 
należy traktować tak, jak wpływy z obrotu, czyli  jako finansowanie wewnętrznego przedsiębiorstwa. 
A. Bielawska, Finanse zagraniczne małych i średnich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2006, s. 113.

6 Jak skutecznie poprawić płynność finansową Raport Factoring 2007, IPO Sp. z o.o. Wrocław 2007 s. 5.
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polscy przedsiębiorcy nadal patrzą na faktoring przede wszystkim pod kątem finansowania 
Przejęcie funkcji del credere przez faktora podwyższa koszty faktoringu. Usługi dodat-
kowe, które są ogromnym atutem usługi, są przez część firm traktowane drugorzędnie7. 
Badania przeprowadzone przez M. Tokarskiego wykazały natomiast, że większość ban-
ków i faktorów oferuje faktoring niepełny, a jeżeli już godzą się na przejęcie ryzyka nie-
wypłacalności dłużników, robią to przyjmując wiele ograniczeń i żądając wysokiej zapłaty. 
Ponadto proponowana przez banki oferta faktoringu dotyczy przede wszystkim obrotów 
krajowych8. 

Komfort, jaki niesie ze sobą faktoring pełny, jest wysoko ceniony na rynkach zachod-
nich i azjatyckich. Wyniki badań Factors Chain International (FCI) wskazują, że na świe-
cie dominującą formą finansowania pozostaje właśnie faktoring bez regresu. Obroty 242 
faktorów-członków FCI, związane z tą odmianą faktoringu, sięgnęły w 2006 roku niemal 
240 mld euro. Dla porównania obroty wygenerowane przez faktoring z regresem przynio-
sły tym firmom niecałe 170 mld euro. W ocenie firmy doradczej Hilton-Baird, wkrótce 
w Polsce zacznie dominować również faktoring pełen.

Przejęcie funkcji del credere przez faktora podwyższa koszty faktoringu W wielu 
publikacjach dotyczących faktorinu jako barierę jego zastosowania w praktyce wskazuje się 
wysoki koszt tej usługi. Szczegółowe rozważania i przykłady z praktyki dotyczące kosztu 
zawarcia umowy faktoringu podane w pracy K. Kreczmańskiej-Gigol9 wskazują jedno-
znacznie, że proces wyceny transakcji jest bardzo skomplikowany, a jej ostateczny koszt 
ma charakter indywidualny i zależy od wielu czynników np.: odsetek stanowiących zapła-
tę za finansowanie, średniego okresu płatności z faktur, limitu należności przyjmowanych 
w faktoring, wiarygodności dłużników, liczby faktur, jednostkowych kwot na jakie wysta-
wiane są faktury itd. Umiejętne prowadzenie polityki kredytowej może więc przyczynić się 
do obniżenia kosztów faktoringu.

W zależności od miejsca działalności podmiotów uczestniczących w transakcji wy-
różnia się następujące rodzaje faktoringu10:

− aktoring krajowy (wewnętrzny, domestic factoring) – występuje wówczas, gdy 
strony umowy, z której wynikają przeniesione na faktora wierzytelności, mają sie-
dziby w tym samym państwie,

− faktoring międzynarodowy (zewnętrzny, international factoring) – gdy strony 
umowy, z której wynikają przeniesione na faktora wierzytelności, mają siedziby 
w różnych państwach.

7 www.hiltonbaird.pl (dostęp 28.12.2008 r.).
8 M. Tokarski, Faktoring  w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2005, s. 115–116.
9  K. Kreczmańska-Gigol, Opłacalność factoringu dla przedsiębiorcy i faktora, Difin, Warszawa 2007, 

s. 92–114. 
10  A. Bielawska, op.cit., s. 113–117.
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Formy faktoringu międzynarodowego

Praktyka faktoringu międzynarodowego wykształciła różne formy umów. Zasadni-
cza różnica w porównaniu do faktoringu krajowego, polega na większej liczbie uczestników 
tej umowy, a co zatem idzie, wyższym ryzyku i wyższych kosztach.

W transakcjach zagranicznych najczęściej znajdują zastosowanie następujące formy 
faktoringu11: 

− System dwóch faktorów – jest to faktoring dwufazowy, podwójny – występuje 
dwóch faktorów: faktor eksportowy i faktor importowy oraz dwie umowy fakto-
ringowe. Ten rodzaj faktoringu ogranicza w dużym stopniu ryzyko obu stron trans-
akcji handlowej, jego wadą są jednak relatywnie wysokie koszty. 

− Uproszczoną i tańszą formą faktoringu międzynarodowego jest system jedne-
go faktora (faktoring eksportowy bezpośredni), w tym systemie rozliczeń nie 
uczestniczy faktor importowy. Jest to forma rozliczeń tańsza, ale bardziej ryzy-
kowna dla eksportera. W systemie jednego faktora faktor eksportowy przejmuje 
rozliczenie należności, ale nie przejmuje inkasa i sprawdzania wiarygodności im-
portera. Faktor eksportowy przekazuje kopię faktury bezpośrednio importerowi. 
Importer zaś, po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wysyłkę towarów, 
przekazuje zapłatę na rzecz faktora eksportowego. 

 Zawarcie opisanej powyżej umowy faktoringowej międzynarodowej nie powoduje 
powstania u eksportera wyższego ryzyka niż w przypadku faktoringu krajowego. 
Odpowiednie sformułowanie treści umowy pozwala wyeliminować nie tylko ry-
zyko odpowiedzialności za dług wierzyciela (dele credere), ale i ryzyko kursowe, 
jeżeli ustali się jako kurs przeliczenia należności kurs z dnia sprzedaży, umiesz-
czając jednocześnie klauzulę zabezpieczającą wartość umowy w przypadku nieko-
rzystnej zmiany kursu walut.

− Bardziej skomplikowany dla eksportera jest faktoring importowy bezpośredni. 
Tu eksporter zawiera umowę faktoringu z faktorem działającym w kraju importera 
i sprzedaje temu faktorowi swoje należności od importerów z państwa jego dzia-
łalności. W tym trybie rozliczeń faktor importowy przejmuje wszystkie funkcje, 
związane z realizacją umowy faktoringowej.

Który z wymienionych systemów faktoringu międzynarodowego jest najkorzyst-
niejszy dla eksportera, zależy od indywidualnie ustalonych warunków i kosztów realizacji 
umowy faktoringowej. Wysokość kosztów zależy od zakresu przyjętych funkcji przez fak-
tora, ilości rozliczanych faktur, opłat i odsetek od udzielonej zaliczki, a ich wysokość wzra-
sta wraz z długością okresu finansowania. Analizując koszty usługi faktoringu, należy za-
wsze przeciwstawiać im korzyści wynikające z zastosowania tej usługi. Zawierając umowę 
faktoringu pełnego, faktorant korzysta nie tylko z funkcji del credere, ale również z funkcji 

11  Ibidem.
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dodatkowych, np. asekuracji należności przed ryzykiem wypłacalności kontrahenta, ryzy-
kiem kursowym, nie ponosząc przy tym dodatkowego kosztu zabezpieczenia tego ryzyka, 
poprawia strukturę swojego bilansu, co może wpłynąć na podwyższenie oceny ratingowej, 
a to z kolei zwiększa szanse na lepsze warunki uzyskania kredytu itd.

Zakończenie

Na gruncie polskiego prawa umowa faktoringu należy do tak zwanych umów niena-
zwanych. Stawia to faktora na uprzywilejowanej pozycji. Warunki korzystania z tego spo-
sobu refinansowania, określane przez poszczególnych faktorów, są odmienne i to zarówno 
w odniesieniu do warunków zawarcia tej umowy, ceny za tę usługę, jak i wymaganych za-
bezpieczeń prawnych. Informacje publikowane przez faktorów skupiają się na zaletach tej 
usługi finansowej, nie eksponują natomiast (co jest oczywiste) zagrożeń i wad wynikają-
cych z zawarcia tej umowy. Przed zawarciem umowy faktoringu należy więc przeprowa-
dzić dokładne rozpoznanie warunków umowy faktoringu, oferowanych przez poszczegól-
nych faktorów, porównać je z oczekiwaniami i możliwościami przedsiębiorstwa, a potem 
dokonać optymalnego wyboru.

INTERNATIONALES FACTORING KLEINER BETRIEBE

Zusammenfassung

In dem Artikel werden die Vor- und Nachteile des echten Faktorings als Instrument der Risiko-
verminderung für kleine Betriebe bei internationalen Transaktionen dargestellt. 
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Wprowadzenie

Małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przypisuje się wiele zalet. Faktem jest, że 
generują dużą liczbę miejsc pracy, zatrudniają osoby o niskich kwalifikacjach, są elastycz-
ne, szybko dostosowują się do zmieniających się uwarunkowań i wreszcie, że są ogromnym 
inkubatorem nowych pomysłów. I tutaj właśnie pojawia się bariera, którą udaje się poko-
nać tylko nielicznym MŚP – brak środków finansowych. Gospodarka finansowa małych 
i średnich firm jest tematem niezwykle drażliwym. Jedną z najbardziej ewidentnych wad 
większości MŚP jest niedostateczne wyposażenie w kapitał, związany z tym brak rezerw 
finansowych, trudności z bieżącą płynnością finansową i, co za tym idzie, uzależnienie od 
korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Często pomijana jest inna ważna przy-
czyna słabości gospodarki finansowej MŚP, a mianowicie aspekt, który T. Łuczka nazywa 
„charakterystyczną dla właścicieli małego i średniego przedsiębiorstwa mentalnością kre-
dytową”1. Jak pisze autorka, postawa właściciela firmy typu MŚP wobec kapitału własnego 
nacechowana jest silnymi preferencjami, natomiast kapitał obcy traktowany jest nader nie-
chętnie a nawet z lękiem2. Lęk ten nabiera szczególnych rozmiarów w kontaktach przed-
siębiorcy z bankiem, jako bezduszną instytucją, która funkcjonuje według zasady, która 
mówi, że „...bankowiec to człowiek, który da ci parasol jeśli świeci słońce i natychmiast 
wyrwie, jeśli pada deszcz”3. Dlatego na uwagę zasługują wszelkie programy wsparcia MŚP. 
Są wśród nich takie, które mają na celu zarówno udzielanie kredytów czy pożyczek małym 
firmom na warunkach preferencyjnych, jak i dostarczanie im zabezpieczeń niezbędnych 
przy ubieganiu się o kredyt. Instytucjami, których działalność prowadzi do poprawy do-

1 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa–Poznań 2001, s. 17.

2  Ibidem, s. 51–52.
3  Wypowiedź prezesa Raiffeisen Bank Polska P. Czarneckiego, Instytnkt stadny bankowca, „Gazeta 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 2003, nr 3(12), s. 6.
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stępności kredytu dla przedsiębiorstw małych i tych średniej wielkości są właśnie fundusze 
poręczeniowe, jako element nowej kombinacji finansowej innowacyjnego wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Fundusze poręczeniowe i ich potencjalni klienci

Potencjalny klient funduszy poręczeniowych – małe i średnie przedsiębiorstwa – to 
grupa firm o imponującej liczebności. Jak podaje Raport o stanie sektora MŚP w Polsce 
w latach 2004–2005: „(…) sektor MŚP w przekroju regionalnym pod względem udziału 
w liczbie wszystkich przedsiębiorstw nieznacznie się różni – małe i średnie firmy stanowią 
od 91,1% podmiotów gospodarczych w mazowieckim do 95,5% w zachodniopomorskim”4. 
Są to jednocześnie firmy bardzo zróżnicowane, a zatem, aby oferta finansowa skierowana 
do właścicieli firm tego typu spotkała się z ich zainteresowaniem, konieczna jest znajomość 
ich potrzeb. Wynika to z faktu, iż zapotrzebowanie na środki finansowe w przedsiębior-
stwie jest pochodną celów, które mają zostać osiągnięte za ich pomocą.

Potrzeby MŚP w poszczególnych fazach rozwoju można klasyfikować z punktu wi-
dzenia różnych kryteriów. Mogą to być np. potrzeby związane z fazą rozwoju, w której 
firma aktualnie znajduje się, czy też potrzeby charakterystyczne dla firm o określonym 
rozmiarze. Przedsiębiorstwa najmniejsze „mikro” (do 9 zatrudnionych) wymagają głównie 
działań uzupełniających posiadane informacje i wiedzę dostępną przedsiębiorcy oraz jego 
najbliższym współpracownikom jak również dodatkowych środków finansowych, głównie 
obrotowych, niezbędnych do utrzymania płynności i ciągłości działalności gospodarczej. 
Jest to duży problem dla firm nowych, bez „życiorysu” niezbędnego np. w negocjacjach 
z bankiem. W tej grupie firm potrzeby doradcze, szkoleniowe i informacyjne mają raczej 
charakter standardowy i ogólny, powtarzający się. Przedsiębiorstwa w tej grupie zwykle 
poszukują dotacji bezpośrednich lub poręczeń ze strony funduszy poręczeniowych w celu 
uzyskania kredytu bankowego. Często korzystają również z różnych form pomocy oferowa-
nych przez urzędy pracy czy fundusze mikropożyczkowe. 

Przedsiębiorstwa „małe” (do 49 zatrudnionych) i od jakiegoś czasu już funkcjonujące 
na rynku, wymagają wsparcia w doskonaleniu jakości metod i systemów zarządzania. Po-
pularne wśród firm tego typu są również szkolenia z zakresu rozwoju strategii, zarządzania 
personelem, marketingu i sprzedaży, rachunkowości i zarządzania przepływami finanso-
wymi oraz produkcją. Bardzo chętnie korzystają też z różnorodnych systemów kojarzenia 
partnerów i uczestniczą w imprezach targowo-wystawienniczych. Zazwyczaj przedsiębior-
cy z tej grupy dążą do ekspansji, planując zwiększenie produkcji i zatrudnienia oraz ros-
nących potrzeb finansowych. Źródłami zaspokojenia „głodu” kapitałowego małych firm 
są głównie kredyty bankowe pozyskiwane na zasadach komercyjnych lub preferencyjnych 

4  Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2004–2005, A. Tokaj-Krzewska, S. Życiński (red.), 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 21.
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(rzadko firmy z tego segmentu są na tyle dojrzałe, aby korzystać z funduszy venture capi-
tal).

Przedsiębiorstwa „średnie” (50–249 osób) są grupą, w której znajduje się wiele nowo-
czesnych, dynamicznych, rozwijających działalność eksportową firm, borykających się naj-
częściej z potrzebą opracowania i wdrożenia strategii osiągania konkurencyjności między-
narodowej, umiejętności poruszania się na rynkach zagranicznych. Wymagają one wsparcia 
o charakterze inspirującym, prowadzącego do podejmowania przez same przedsiębiorstwa 
długofalowych projektów rozwoju. Interesujące dla nich jest doradztwo z zakresu dosko-
nalenia personelu, najnowocześniejszych metod zarządzania i instrumentów finansowych 
o wysokim stopniu zaawansowania5.

Finansowa strona działalności firm sektora MŚP to bardzo „drażliwy” składnik prob-
lemów, z jakimi borykają się one na co dzień. Jak już wspomniano wcześniej, małe przed-
siębiorstwa, mając do wyboru własne i obce formy finansowania, chętniej sięgają po środki 
własne. Dlatego częstą przyczyną rezygnacji z pojawiających się szans na rozwój firmy jest 
obawa przed korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania lub brak wiarygodności 
kredytowej. Jak podaje wspomniany już wcześniej raport, MŚP generują 45% wszystkich 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce, jednak aż w prawie siedemdziesięciu 
procentach są one finansowane ze środków własnych6. Tworzenie programów, które mają na 
celu dostarczenie malej firmie środków finansowych na korzystnych warunkach, jest tym 
bardziej istotne, że najczęściej to nie stopa procentowa stanowi najważniejszą przeszkodę 
w uzyskaniu kredytu czy pożyczki, ale dodatkowe warunki, które musi spełnić kredyto-
biorca mający nadzieje na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Najczęściej więc 
mali przedsiębiorcy nie posiadają ani zdolności kredytowej, rozumianej jako zdolność do 
spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach, ani też wiarygod-
ności kredytowej, polegającej na utrzymaniu zdolności kredytowej w całym okresie kredy-
towania. Również procedura przygotowania się przedsiębiorcy do negocjacji kredytowych 
z bankiem jest nierzadko bardzo skomplikowana, ponieważ to bank jest stroną żądającą od 
prowadzącego firmę wszelkich informacji (przedstawionych profesjonalnie, łącznie z do-
brze przygotowanym biznes planem), natomiast sam prezentuje swoją ofertę i możliwości, 
jakie ze sobą niesie dopiero po całkowitym „prześwietleniu” przedsiębiorcy. 

Historia funduszy poręczeniowych w Polsce sięga 1994 roku, kiedy to powstały 
pierwsze takie organizacje w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych „Phare”. Fundusz po-
ręczeń kredytowych to taka organizacja otoczenia biznesu, która koncentruje się (jak sama 
nazwa wskazuje) na udzielaniu wsparcia podmiotom gospodarczym w formie poręczeń, 
a tym samym ułatwianiu przedsiębiorstwom dostępu do kredytów bankowych, finansują-

5 A. Dziurdzik, Realizacja programów pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w kontek-
ście procesu integracji Polski z UE, [w:] Polski przedsiębiorca w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Huber-
tus, nr 1/2000, s. 198–202.

6 Raport o stanie sektora MSP w Polsce..., s. 31, 35.
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cych różne aspekty i etapy działalności gospodarczej. Udzielanie poręczeń jest oczywiście 
odpłatne, jednak stanowi dla przedsiębiorców często jedyną alternatywę w przypadku, kie-
dy bank żąda zabezpieczenia, które często znacznie przekracza wartość udzielonego kre-
dytu. Udzielenie poręczenia nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego angażowania 
środków finansowych funduszu. Jednak w sytuacji kiedy kredytobiorca nie wywiąże się 
z obowiązku spłaty zaciągniętego kredytu, fundusz może być zobowiązany do wykonania 
zobowiązania w części objętej poręczeniem. 

Fundusze poręczeń kredytowych to struktura zróżnicowana zarówno pod względem 
form prawnych, wielkości kapitałów, procedur udzielania poręczeń, jak i zasięgu tery-
torialnego działalności. Są wśród nich instytucje, które wyspecjalizowały się wyłącznie 
w działalności poręczeniowej, ale są również takie, które są elementem struktury organi-
zacyjnej jakiegoś większego podmiotu. Tutaj więc udzielanie poręczeń jest tylko jednym 
z elementów jego działalności. Instytucje te mają zwykle zasięg lokalny (gmina, powiat, 
kilka powiatów) lub regionalny (województwo). Jak podaje Krajowe Stowarzyszenie Fun-
duszy Poręczeniowych (KSFP), trudno jest z całą pewnością stwierdzić, ile dokładnie tego 
typu instytucji funkcjonuje w Polsce. Przyczyna tego faktu jest prozaiczna – nie jest to dzia-
łalność koncesjonowana ani też nie podlega szczególnym procedurom rejestracji. Raport 
sporządzany przez KSFP dotyczący charakterystyki funduszy, obejmuje 54 takie organiza-
cje7. Omawiane instytucje to grupa zróżnicowana również pod względem wielkości kapi-
tału. Na dzień 30 czerwca 2006 roku łącznie wszystkie fundusze (bez BGK) dysponowały 
kapitałem rzędu 355,1 mln zł8. 

Struktura udzielanych poręczeń pokazuje, że najczęściej fundusze współpracują 
z bankami. Na drugim miejscu znalazły się lokalne fundusze pożyczkowe. Poręczane są 
przede wszystkim kredyty obrotowe (71%), kredyty inwestycyjne (24%), pożyczki obroto-
we (3%) oraz pożyczki inwestycyjne (2%). Klientami funduszy są najczęściej firmy zajmu-
jące się handlem (41%) oraz działające w dziedzinie usług i transportu (28%). Na kolejnych 
miejscach plasują się firmy produkcyjne (17%), z branży budowlanej (8%) i inne (6%). Za-
zwyczaj są to przedsiębiorstwa mikro (71%) i małe (25%), najmniej wśród korzystających 
usług funduszy jest firm średnich (4%)9.

Działalność Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (BFPK) powstał w styczniu 2002 
roku z inicjatywy Miasta Bielsko-Biała. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3,96 mln zł. 

7 Raport o stanie funduszy poręczeniowych stan na dzień 31.12.2005, Krajowe Stowarzyszenie Fundu-
szy poręczeniowych, www.ksfp.org.pl.

8 J. Szczucki, Raport o stanie funduszy poręczeniowych stan na dzień 30.06.2006 – dane wstępne, 
www.ksfp.org.pl.

9 Ibidem.
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Głównymi udziałowcami są: miasto Bielsko-Biała (75,7% udziałów) oraz Bank Gospodar-
stwa Krajowego (24,3% udziałów).

W okresie swojej działalności BFPK wsparł poręczeniami ponad 180 firm10. Umo-
wa o dokapitalizowanie Funduszu kwotą 5 milionów złotych podpisana została w siedzibie 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 19 kwietnia 2005 roku. Środki te pochodziły 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz publicznych środków krajowych. 
Dokapitalizowanie realizowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
– Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), lata 2004–2006. 

Jeśli chodzi o terytorialny zakres działalności BFPK, obejmuje on miasto Bielsko-
Białą oraz powiat bielski. 

Poręczenia udzielane są na okres do 48 miesięcy. Jego wysokość nie może przekroczyć 
70% wartości kredytu lub pożyczki, a jednocześnie 5% kapitału poręczeniowego. Oczywi-
ście poręczenie może zostać udzielone po zbadaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa 
oraz po ocenie ryzyka związanego z celem, na jaki zaciągany jest kredyt bądź pożyczka. Do 
tej pory BFPK podpisał umowy o współpracę z siedmioma bankami oraz trzema lokalny-
mi funduszami pożyczkowymi, w tym jeden z nich funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia 
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

Organami BFPK odpowiedzialnym za jego działalność poręczeniową jest zarząd i ra-
da nadzorcza Funduszu. Zarząd wspomagany jest przez Komisję Kwalifikacyjną11. W skład 
Komisji wchodzi pięć osób z grona przedstawicieli lokalnego samorządu oraz organiza-
cji i stowarzyszeń przedsiębiorców. Pełnią oni swoje funkcje społecznie. Są powoływani 
i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników Funduszu. Wnioski o udzielenie poręcze-
nia kierowane są do zarządu BFPK, który jest zobowiązany do dokonania analizy ryzyka 
niespłacenia zaciągniętego kredytu przez poręczeniobiorcę. Po przeprowadzeniu analizy, 
wnioski kierowane są do Komisji Kwalifikacyjnej, która je opiniuje. Na podstawie opinii 
Komisji zarząd Funduszu podejmuje decyzję o udzieleniu poręczenia. Elementem tej ana-
lizy jest również wizyta przedstawiciela Funduszu w siedzibie firmy składającej wniosek. 
Jest to subiektywny składnik procesu analizy ryzyka związanego z udzieleniem poręcze-
nia. W trakcie takiej wizyty, przedsiębiorcy zadawanych jest szereg pytań, związanych 
z funkcjonowaniem firmy. Uzyskane dodatkowe informacje mają dopełnić obraz kondycji 
przedsiębiorstwa. 

Rozpatrzenie wniosku dokonywane jest w terminie do 14 dni od złożenia kompletu 
dokumentów przez beneficjenta. Zdarzają się opinie negatywne i w takich przypadkach 
konieczne jest uzasadnienie. Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje wyłącznie wnioski, które 
uzyskały pozytywną opinię zarządu. Z wnioskami zaopiniowanymi negatywnie Komisja 

10 Stan na koniec 2008 r. to 182 udzielone poręczenia. Sytuacja ta jedna szybko się zmienia w związku 
z rosnącą liczbą wnioskodawców.

11 Autorka artykułu jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredyto-
wych.
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zapoznaje się wyłącznie w trybie informacji. Komisja Kwalifikacyjna jest kolegialnym or-
ganem doradczym. Wnioski zaopiniowane przez zarząd, aby zostały zakwalifikowane do 
udzielenia poręczenia, muszą zostać pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyj-
ną. Pomimo akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej, zarząd BFPK nie musi udzielić poręcze-
nia, kierując się bezpieczeństwem Funduszu i jego bieżącą zdolnością do poręczenia. Wnio-
ski, które pomimo uzyskania pozytywnej opinii zarządu zostaną negatywnie zaopiniowane 
przez Komisję, są odrzucane. 

Kredyt lub pożyczka objęte poręczeniem muszą spełnić szereg warunków. Jednym 
z nich jest to, że cele, na które są one zaciągane, muszą być bezpośrednio związane z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo, finansowany projekt powinien być neu-
tralny pod względem wpływu na środowisko oraz pod względem równości szans kobiet 
i mężczyzn. Wartość jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 70% wartości ak-
tualnej kwoty podstawowej udzielonego kredytu lub pożyczki, a łączny udział poręczeń 
udzielanych przez Fundusz na rzecz jednego podmiotu nie może przekroczyć 80% wartości 
poręczonego kredytu lub pożyczki. Podstawowym zabezpieczeniem, jakiego BFPK żąda od 
wnioskodawcy, jest weksel in blanco. W szczególnych przypadkach (podwyższone ryzyko) 
akceptowane są inne formy zabezpieczeń (pełnomocnictwo do rachunku bankowego, hipo-
teka, poręczenie współmałżonka itp.). Udzielanie poręczeń oraz pozostałe usługi BFPK są 
czynnościami odpłatnymi. Wysokość pobieranej prowizji zależy od okresu zapadalności 
kredytu. 

BFPK formalnie powstał w 2002 roku, ale dwa początkowe lata jego działalności 
były okresem dość trudnym, w którym Fundusz poszukiwał „formuły funkcjonowania” 
w lokalnym środowisku biznesu miasta Bielska-Białej. Trudności te związane były także 
z koniecznością dopracowania procedur, struktury organizacyjnej i żmudnym przekony-
waniem banków do współpracy. Od 2004 roku obserwuje się znaczący wzrost aktywno-
ści Funduszu. Jak wspomniano wcześniej, Fundusz współpracuje z siedmioma bankami. 
Można sądzić, że to niewiele. Jednak procedura negocjowania umów z bankami jest dłu-
gotrwała. Ponieważ banki zaliczają tego typu organizacje jak Fundusz do klientów z grupy 
„instytucji finansowych”, decyzje dotyczące takich umów zapadają na szczeblu centrali, 
a to wydłuża cały proces. W negocjacjach pojawia się najczęściej problem zabezpieczenia 
interesów banku, chociaż, jak przyznają pracownicy BFPK, znacznie łatwiej negocjuje się 
warunki umów od momentu, kiedy udziałowcem Funduszu został BGK. 

Klienci Funduszu zazwyczaj ubiegają się o kredyty obrotowe, które stanowią 35% 
wszystkich poręczeń, rzadziej są to kredyty inwestycyjne (65%). Dominującą branżą, 
z punktu widzenia liczby udzielonych poręczeń, w której działają klienci Funduszu są usłu-
gi, a następnie handel, produkcja i usługi budowlane. Jeśli przyjąć za kryterium klasyfika-
cji wartość udzielonych poręczeń, kolejność ta kształtuje się następująco: usługi, produkcja, 
handel i usługi budowlane. Przedsiębiorstwa produkcyjne korzystają z kredytów opiewają-
cych na wyższe kwoty, niż firmy trudniące się handlem i usługami. 
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Oczywistym jest fakt, że zainteresowanie usługami BFPK jest pochodną zapotrzebo-
wania na kredyt, zgłaszanego ze strony przedsiębiorców. Wydaje się jednak, że zbyt mało 
uwagi Fundusz poświęca bezpośredniej promocji swojej działalności. Informacje na temat 
Funduszu można znaleźć na jego stronach internetowych oraz w ulotkach banków, z któ-
rymi podpisano umowy o współpracę, a promujących usługi bankowe dla przedsiębiorców. 
Dlatego informacja o Funduszu trafia do ograniczonej grupy potencjalnych klientów. Na 
uwagę zasługuje to, że charakter i poziom usług oferowanych przez BFPK jest oceniany 
przez wnioskodawców wysoko. Aż 75% klientów powraca do Funduszu i korzysta z kolej-
nych poręczeń.

Posumowanie

Słabość gospodarki finansowej małych i średnich firm to system naczyń połączo-
nych. Im lepsza jest kondycja finansowa odbiorców, tym łatwiej jest egzekwować od nich 
należności, tym większa stabilność sytuacji firmy, mniejsze zapotrzebowanie na kredyt 
obrotowy i być może większa skłonność do inwestowania. Czynników tych jest oczywiście 
znacznie więcej. Są one od dawna podnoszone przez organizacje polskich przedsiębiorców 
z nadzieją na zmniejszenie kosztów pracy, obciążeń podatkowych i ograniczenie zmien-
ności przepisów prawa. Przedsiębiorcy liczą także na dalszy rozwój instytucji otoczenia 
biznesu, które zechcą partycypować w części ryzyka gospodarczego, jakie ponoszą, a któ-
rego poziom wyraźnie się ostatnio potęguje. Pokazuje to na potrzebę dalszego intensyw-
nego rozwoju Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jego wzmocnienie kapitałowe 
i poszerzenie lokalnej oferty poręczeniowej i jej warunków. Na terenie miasta Bielska-Bia-
łej od niedawna działa – w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Bia-
łej – Bielski Inkubator Technologiczny (BIT), który ma stanowić zachętę i wsparcie dla 
rozwoju lokalnych firm innowacyjnych. Niewątpliwie również i te przedsiębiorstwa oraz 
instytucje, które lokują się obecnie w BIT, znajdą się wkrótce w gronie klientów Bielskie-
go Funduszu Poręczeń Kredytowych. Dlatego też Fundusz winien wzmocnić bezpośrednią 
promocję swojej działalności.

WARRANTY FUNDS – SUPPORT FOR EASIER ACCESS TO FINANCE 
FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
(WARRANTY FUND IN BIELSKO-BIAŁA)

Summary

In the article the problem of the disabled access of small and medium enterprises to the tradi-
tional sources of capital have been discussed. In Poland there have been developed the networks of 
warranty funds providing guarantees to promising entrepreneurs to start or expand their business 
ventures. While traditional financial institutions acknowledge the importance of small business and 
its impact on the economy, they hesitate to play an active role in micro lending because of higher 
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risk and increased administration time. As a result, entrepreneurs with viable business concepts en-
counter significant challenges in accessing business financing without strong collateral backing and 
a proven track record. Warranty funds play an important role in supporting small business owners to 
develop a positive credit history. By providing access to capital they are also ensuring that their bor-
rowers can become active participants in the traditional banking system. 
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ROLA MIKROKREDYTÓW WE WSPIERANIU 
MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC

Wprowadzenie

Mikro i małe przedsiębiorstwa to grupa podmiotów gospodarczych, które tradycyjnie 
w teorii i praktyce wykazują niedostateczne zasoby finansowe. Problemy braku kapita-
łu wpływają nie tylko na możliwości rozwoju tych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim 
na ich możliwość powstania i przetrwania w warunkach silnej konkurencji. Mikro i małe 
przedsiębiorstwa borykają się nie tylko z niedoborem kapitału własnego, ale także z ogra-
niczonością kapitału obcego. O ile niski kapitał własny może być wynikiem ograniczonych 
zasobów początkowych założycieli firmy, wczesnego etapu jej rozwoju, małej zyskowności 
działalności lub niechęci do przyjmowania nowych wspólników, o tyle niski kapitał obcy 
jest z reguły konsekwencją ostrożności i nieufności, jaką wykazują instytucje kredytowe 
w stosunku do całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Zapotrzebowanie na kapitał obcy nie musi w przypadku każdego przedsiębiorstwa 
kształtować się na tym samym poziomie. Także najmniejsze podmioty mogą wykazywać 
niewielkie zapotrzebowanie na np. kredyt bankowy. To niewielkie zapotrzebowanie w przy-
padku mikro i małych przedsiębiorstw może wynikać z początkowego etapu działalności 
lub tylko planów na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Pomysł na działalność gos-
podarczą, w wielu przypadkach, jest bardzo prosty i nie wymaga dużego zaangażowania 
kapitałowego.

W Niemczech, właśnie takim przedsiębiorcom naprzeciw wychodzi publiczna in-
stytucja kredytowa: KfW Mittelstandsbank. Jest to podmiot należący do grupy bankowej 
KfW, ukierunkowany na wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. KfW Mit-
telstandsbank wspiera inwestycje niemieckich przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Pomoc 
finansowa została podzielona na trzy obszary: kapitał obcy (kredyty), kapitał hybrydowy 
oraz kapitał własny (venture capital). Pomoc finansową w postaci kredytu, mogą otrzymać 
różne przedsiębiorstwa, na każdym etapie działalności i o różnych potrzebach kapitało-
wych. Obok kredytów inwestycyjnych znalazł się także tzw. mikrokredyt.
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Celem artykułu jest określenie zapotrzebowania kapitałowego przedsiębiorców 
w Niemczech, analiza działalności KfW Mittelstandsbank w aspekcie udzielania mikro-
kredytów oraz ocena skuteczności i zasadności zastosowania właśnie takiej formy finan-
sowania.

Mikro i mali przedsiębiorcy w Niemczech i ich zapotrzebowanie kapitałowe

Rynki finansowe na całym świecie już od dłuższego czasu podlegają nieustannym 
przeobrażeniom. Na przemiany mają wpływ różne czynniki, takie jak np.: rozwój techno-
logii informacyjnych i telekomunikacyjnych, liberalizacja i deregulacja rynków kapitało-
wych, harmonizacja regulacji rynków finansowych w aspekcie zabezpieczania się przed 
ryzykiem. Czynniki te wpływają na rynki kapitałowe, na instytucje finansowe, a ostatecz-
nie na podmioty poszukujące kapitału. 

Dla dawców kapitału, własnego jak i obcego, ryzyko finansowania zawsze odgrywało 
istotną rolę. Aktualnie, w dobie kryzysu, który objął wiele gospodarek na świecie, ocena 
ryzyka finansowania zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu. Spośród wszystkich kapitało-
dawców banki należą do instytucji, które generalnie zawsze odnosiły się z rezerwą do po-
dejmowania decyzji o finansowaniu. Małe i średnie przedsiębiorstwa były w tym przypad-
ku zawsze w gorszej sytuacji, gdyż cechują się generalnie niższą zdolnością kredytową, niż 
przedsiębiorstwa duże. Zdolność kredytowa, jako wynik relacji kapitału własnego do obce-
go lub do kapitałów całkowitych, znajdująca się na wysokim poziomie, jest raczej domeną 
przedsiębiorstw dużych, i to w dodatku mających ustabilizowaną pozycję rynkową i dobrą 
kondycję finansową. W przypadku MSP, a szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw, 
ocenę zdolności kredytowej dodatkowo utrudnia uproszczona sprawozdawczość. 

W przypadku oceny zdolności kredytowej i ryzyka finansowania firmy, istotną rolę 
odgrywa wielkość kapitału własnego. Według badań przeprowadzanych przez KfW, kwota 
kapitału własnego w przedsiębiorstwach różnej wielkości systematycznie rośnie1. Przecięt-
ny udział kapitału własnego w kapitałach ogółem, wzrósł bowiem z 18,7% w 2002 roku do 
23,9% w 2005 roku. Najmniejsze przedsiębiorstwa odnotowały wzrost kapitału własnego, 
szczególnie w 2005 roku2. Kształtowanie się zmian w obrębie kapitału własnego zaprezen-
towano w tabeli 1.

Mimo wzrostu udziału kapitału własnego w przedsiębiorstwach w ostatnich latach, 
wartość ta nie jest jednak ciągle dostatecznie wysoka. Wiele podmiotów gospodarczych 
ma z tego powodu problemy z uzyskaniem kredytu bankowego. Problem ten dotyka także 

1 Badania przeprowadzane w ramach KfW-Mittelstandspanel, obejmujące lata 2002–2005 i badające 
rocznie około 5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw.

2 KfW Bankengruppe, Die Entwicklung der Eigenkapitalausstattung kleiner und mittlerer Unterneh-
men 2002 bis 2005, KfW-Research. WirtschaftsObserver online, nr 36, Juni 2008, s. 3. http://www.kfw.
de/DE_Home/Kreditverbriefung/Verbriefungsplattformem_der_KfW/PROMISE/PDF_Dokumente_Pro-
mise/WOB_Juni_2008.pdf, pobrano 28.12.2008.
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osoby, które pragną dopiero podjąć działalność gospodarczą, a szczególnie osoby bezrobot-
ne. Mimo, że zapotrzebowanie finansowe, o jakie zabiegają te osoby nie jest duże, to banki 
komercyjne rzadko decydują się na udzielenie kredytu. Potencjalni przedsiębiorcy to naj-
częściej założyciele mikro i małych firm. KfW, jako instytucja wspierająca sektor MSP, do-
skonale rozumie ich problemy i dlatego wychodzi z inicjatywą udzielania mikrokredytu.

Tabela 1

Kształtowanie się przeciętnego udziału kapitału własnego w kapitałach ogółem w przedsiębior-
stwach w latach 2002–2005 (w %)

2002 2003 2004 2005

Mikroprzedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa

16,0
13,8
20,1
22,3

14,1
15,3
22,6
24,5

14,7
19,7
25,2
26,1

20,1
19,2
25,3
27,2

Razem (średnio) 18,7 20,4 22,9 23,9

Źródło:  KfW Bankengruppe, Die Entwicklung der Eigenkapitalausstattung kleiner..., s. 12.

Mikrokredyt jako wsparcie KfW Mittelstandsbank

Wielu potencjalnych przedsiębiorców w Niemczech wykazuje niewielkie zapotrzebo-
wanie kapitałowe. W 2006 roku blisko 1,1 mln osób w wieku 18–64 lat podjęło samodzielną 
działalność gospodarczą. Blisko 80% z nich zgłaszało zapotrzebowanie na środki finanso-
we w wysokości max. 25 tys. euro3.

Mikrofinansowanie, zgodnie z definicją obowiązującą w Unii Europejskiej, to termin 
odnoszący się do finansowania podmiotów gospodarczych na kwotę do 25 tys. euro, z re-
guły w formie kredytu. Do końca 2007 roku w ofercie KfW Mittelstandsbank znajdował 
się program określany jako „Mikro-pożyczka” (niem. Mikro-Darlehen) i dokładnie odpo-
wiadał unijnym warunkom mikrofinansowania. Kwota kredytu wynosiła bowiem w tym 
przypadku maksymalnie 25 tys. euro. Program ten skierowany był do osób fizycznych, 
małych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli wolnych zawodów.

Dodatkowo KfW Mittelstandsbank wspierał osoby podejmujące działalność gospo-
darczą, przedstawicieli wolnych zawodów oraz małe przedsiębiorstwa kwotą kredytu, która 
wynosiła do 50 tys. euro. Program ten określany był jako „Kapitał na start” (niem. Startka-
pital). Do osób, podejmujących działalność gospodarczą, ale posiadających o wiele więk-

3 KfW Bankengruppe, Der richtige Weg in die Selbstständigkeit, http://www.kfw.de/DE_Home/Ser-
vice/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/PDF-Dokumente_Chancen/2008/Chancen_Spezial_
01_08.pdf, pobrano 28.12.2008.
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sze potrzeby kapitałowe, KfW kieruje raczej program „Kredyt dla przedsiębiorcy” (niem. 
Unternehmerkredit), którego oferta finansowa może opiewać nawet na sumę 10 mln euro. 
Różnice pomiędzy programami zostały wyszczególnione w tabeli 2.

Tabela 2

Warunki programów KfW Mittelstandsbank: „Mikro-kredyt”, „Kapitał na start” 
i „Kredyt dla przedsiębiorcy”

Cechy Mikro-kredyt (1) Kapitał na start (2) Kredyt dla przedsiębiorcy
Kredytowane 
podmioty

osoby fizyczne, a 
szczególnie bezrobot-
ne, małe przedsiębior-
stwa, przedstawiciele 
wolnych zawodów, 
którzy zatrudniają do 
10 pracowników

założyciele przed-
siębiorstw, przed-
stawiciele wolnych 
zawodów i małe 
przedsiębiorstwa, 
które istnieją nie 
dłużej niż 3 lata

założyciele przedsiębiorstw, 
przedstawiciele wolnych 
zawodów i przedsiębiorstwa, 
które chcą inwestować na 
obszarze Niemiec

Przeznaczenie 
kredytu

podjęcie działalności 
gospodarczej, przeję-
cia przedsiębiorstw, 
wniesienie udziałów,
przeprowadzenie in-
westycji w istniejących 
przedsiębiorstwach 
zatrudniających do 10 
osób, w ciągu trzech 
pierwszych lat ich 
istnienia

inwestycje rzeczo-
we, zakup środków 
wytwarzania

inwestycje w środki trwałe, 
budowa i rozbudowa magazy-
nu na materiały lub towary, 
zakup istniejących przedsię-
biorstw

Max. Kwota 
kredytu 25 tys. euro 50 tys. euro 10 mln euro

Zabezpieczenie 
kredytu

tradycyjne zabezpie-
czenie bankowe

tradycyjne zabezpie-
czenie bankowe

tradycyjne zabezpieczenie 
bankowe

(1), (2) – programy funkcjonowały osobno do końca 2007 r. Od 2008 r. połączone zostały w jeden program: „KfW 
Startgeld”.

Źródło:  KfW Bankengruppe, Maβgeschneiderte Lösungen für den Unternehmensstart, http://www.kfw.
de/DE_Home/Service/Download_Center/Allgemeine_Publikationen/PDF-Dokumente_Chan-
cen/2008/Chancen_Spezial_01_08.pdf, pobrano: 28.12.2008 r.

Począwszy od roku 2008, programy „Mikro-kredyt” i „Kapitał na start” istnieją 
w połączonej formie jako: program „KfW Startgeld”. Zabieg ten miał na celu ujednolicenie 
oferty finansowej dla najmniejszych podmiotów. Maksymalna kwota kredytu w programie 
„KfW Startgeld wynosi obecnie 50 tys. euro. Oprócz kwot kredytu, którymi różnią się 
programy wymienione w tabeli 2, istotna różnica dotyczy także ich przeznaczenia. „Kredyt 
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dla przedsiębiorcy” ma jasno sprecyzowane cele, które wiążą się z wydatkami na zakup 
aktywów trwałych, takich jak grunty, budynki, budowle lub urządzenia i maszyny. Są to 
z reguły inwestycje o wysokiej wartości. W przypadku „Kapitału na start”, cele nie są tak 
wyraźnie określone. Podkreśla się natomiast, że środki w tej formie mają co do zasady 
wspierać małe przedsięwzięcia. Inwestycje rzeczowe zatem nie będą miały w tym przypad-
ku zbyt szerokiego zakresu. Przez środki wytwarzania rozumie się: koszty osobowe, koszty 
najmu pomieszczeń, wydatki na promocję i reklamę4. Kapitał w tej formie przeznaczony 
jest na rozruch mikro i małych przedsiębiorstw. Często są to podmioty jednoosobowe, zaj-
mujące się działalnością usługową lub handlową. Z tego względu raczej nie jest to program 
przeznaczony dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

O tym, jak ważne jest zjawisko mikrokredytu i jak bardzo KfW angażuje się w jego 
rozpowszechnianie nie tylko w Niemczech, świadczy inicjatywa podjęta przez KfW En-
twicklungsbank5 i Międzynarodową Korporacją Finansową (ang. International Finance 
Corporation, IFC). Obydwa te podmioty podpisały w Waszyngtonie porozumienie, doty-
czące utworzenia ponadnarodowego funduszu refinansującego instytucje, zajmujące się 
mikrofinansowaniem w krajach rozwijających się i dokonujących transformacji. Fundusz 
dysponuje sumą 500 mln USD, która ma być przeznaczona na udzielanie kredytów mikro 
i małym przedsiębiorstwom. W przyszłości planuje się podwyższenie kapitału funduszu, 
a także pozyskanie kapitałów od innych instytucji zajmujących się finansowaniem rozwoju 
oraz od inwestorów prywatnych6. Inicjatywa ta odwołuje się do tradycyjnej roli małych 
przedsiębiorstw w rozwoju gospodarek rynkowych. Szczególnie w gospodarkach kra-
jów rozwijających się oraz krajów, które dokonały transformacji systemu gospodarczego, 
ta grupa przedsiębiorstw staje się motorem przemian strukturalnych, tworzenia nowych 
miejsc pracy i absorpcji bezrobocia. O ile rozwój mikro i małych przedsiębiorstw może 
odznaczać się dużą dynamiką, o tyle rozwój instytucji finansowych w tych krajach może 
być niewystarczający. Brak zaplecza kapitałowego w danym kraju i instytucji, które byłyby 
skłonne udzielać kredytów, może stać się hamulcem rozwoju przedsiębiorstw. Podobna sy-
tuacja dotyczyła landów wschodnich w Niemczech, które w wyniku zjednoczenia zostały 
włączone do Republiki Federalnej Niemiec. Aby dokonać w nich transformacji z gospo-
darki centralnie planowanej na gospodarkę rynkową, należało m.in. stworzyć od podstaw 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten nie mógłby jednak funkcjonować bez 
rozwinięcia zaplecza finansowego i doradczego. Dlatego instytucje wspierające z landów 

4 KfW Bankengruppe, Sie wollen sich selbständig machen? Wir geben Starthilfe. KfW Startgeld, http://
www.kfw-mittelstandsbank.de/DE_Home/Service/184291_Flyer_KfW_Startgeld.pdf, pobrano 28.12.2008 r.

5 KfW Entwicklungsbank to, obok KfW Mittelstandsbank, instytucja wchodząca w skład grupy ban-
kowej KfW, ukierunkowana na wspieranie sektora publicznego w krajach rozwijających się i dokonujących 
transformacji gospodarczej.

6 KfW Entwicklungsbank, KfW Entwicklungsbank und IFC geben Startschuss für länderübergreifen-
den Fonds zu Förderung der Kreditvergabe an Mikrounternehmer in Entwicklungs- und Transformations-
ländern, Presseerklärung Nr. 086 D, Frankfurt, 22. Dezember 2008, s. 1, http://www.kfw.de/DE_Home/
Presse/Pressearchiv/PDF/2008/086_D_Fazilitaet_MFI.pdf, pobrano 28.12.2008 r.
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zachodnich zaangażowały się intensywnie w tworzenie i wdrażanie programów, ukierun-
kowanych właśnie na obszar landów wschodnich. 

KfW jest przykładem publicznej instytucji kredytowej, wywodzącej się z zachodniej 
części Niemiec. Instytucja ta ma długie tradycje we wspieraniu nie tylko sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw7. W ostatnich latach KfW jest jednym ze światowych liderów 
mikrofinansowania. W porozumieniu z rządem federalnym Niemiec, KfW Entwicklungs-
bank wspiera aktualnie ok. 100 mikroprzedsięwzięć, w blisko 60 krajach rozwijających się 
i tych, które przeszły transformację systemową8.

Wyrazem aktywności KfW w obszarze mikrofinansowania jest także projekt niemie-
ckiego rządu federalnego, wdrażany przez KfW Entwicklungsbank, „Inicjatywa mikrofi-
nansowa dla Afryki Subsaharyjskiej” (niem. Mikrofinanzinitiative für Subsahara-Afrika, 
MIFSSA). Projekt ten jest istotną częścią wspierania przez federalne Ministerstwo Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju sektora finansowego w Afryce Subsaharyjskiej. W ramach 
MIFSSA wspierane są państwowe i regionalne instytucje związane z mikrofinansowaniem 
w takich państwach jak: Senegal, Ghana, Demokratyczna Republika Kongo, Madagaskar, 
Ruanda, Sierra Leone i Tansania. I w tym przypadku wsparcie związane jest z budową 
struktur gospodarki rynkowej i przeprowadzeniem reform gospodarczych. Łączne środki 
przeznaczone na projekt, to 20 mln euro, w tym udział KfW wynosi 2 mln euro. Projekt jest 
aktualnie w trakcie realizacji9.

Podsumowanie

Mikrofinansowanie zyskuje w ostatnich latach w Niemczech na znaczeniu. Według 
szacunków KfW, liczba przedsiębiorców z sektora MSP, którzy skorzystali z mikrokredy-
tów, wzrosła ze 155 tys. w roku 2003 do 407 tys. w roku 2006. Udział tych przedsiębiorstw 
w ogóle podmiotów korzystających z kapitału obcego, w tym samym okresie wzrósł z 8,8% 
do 12,4%10. Liczby te pokazują, że z roku na rok w sektorze MSP rośnie zapotrzebowanie 
na indywidualnie dopasowane produkty finansowe. 

Mikrofinansowanie odgrywa istotną rolę także w grupie osób dopiero planujących 
rozpoczęcie własnej działalności. W 2006 roku 254 tys. osób podjęło samodzielną działal-
ność, korzystając z finansowania mikrokredytem, co stanowi ok. 24%  wszystkich osób, 
które w tym roku założyły własną firmę. Większość tych osób zgłaszała zapotrzebowanie 

7 Szerzej: J. Fila, Znaczenie konsolidacji w sektorze bankowym w aspekcie struktury wspierania przed-
siębiorstw – doświadczenia grupy bankowej KfW w Niemczech, [w:] Konsolidacja systemu bankowego 
w Polsce i innych krajach europejskich, J. Węcławski (red.), Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzy-
szenia Finansów i Bankowości, Zeszyty Naukowe 2/2008, s. 61–65.

8 KfW Entwicklungsbank, KfW Entwicklungsbank und IFC geben Startschuss…, s. 1.
9 KfW Bankengruppe, Projekt – Mikrofinanzinitiative, 

10 KfW Bankengruppe, Mikrokredite im gewerblichen Bereich gewinnen in Deutschland an Bedeutung, 
Presseerklärung Nr. 039 D, Frankfurt, 02. Juni 2008, s. 1, http://www.kfw.de/DE_Home/Presse/Pressear-
chiv/PDF/2008/039_D_WOB_Mikrofinanzierung.pdf, pobrano: 28.12.2008 r.
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na środki finansowe w kwocie niższej niż 10 tys. euro, a nawet do 3 tys. euro. Łącznie w ro-
ku 2006 z formy mikrokredytu skorzystało 661 tys. założycieli przedsiębiorstw, jak i już 
istniejących MSP. Łączna kwota wszystkich tych kredytów opiewała na 5,28 mld euro11.

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z mikrokredytów, ponieważ przede wszystkim są 
one łatwo dostępne. Przykładowo mikrofinansowanie w ramach programu „KfW Start-
geld” posiada jeszcze następujące zalety:

– kredyt ten ma stałe oprocentowanie,
– okres kredytowania może wynosić do 10 lat,
– wcześniejsza spłata kredytu nie pociąga za sobą dodatkowych opłat,
– kredyt jest dostępny nawet przy braku zabezpieczenia,
– o kredyt można występować kilkakrotnie, o ile nie przekroczy się maksymalnej, 

możliwej do uzyskania kwoty (50 tys euro).
Mikrokredyt jest także bezpieczniejszą formą finansowania dla dawców kapitału, 

czyli dla instytucji finansowych. Duże inwestycje, angażujące ogromny kapitał, wiążą się 
z większym ryzykiem. W przypadku mikrokredytów skala ryzyka niespłacenia kredy-
tu jest wielokrotnie mniejsza. Oczywiście, dla banków komercyjnych korzystniejsze jest 
świadczenie usług dla dużych klientów, gdyż powoduje to większe przychody. Nie nale-
ży jednak zapominać, że KfW Mittelstandsbank jest instytucją, która oprócz świadczenia 
usług bankowych, spełnia także misję społeczną, wyrażającą się m. in. we wspieraniu ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Wyrazem takiej pomocy jest mikrofinansowanie.

THE ROLE OF MICRO LOANS IN SUPPORTING
MICRO AND SMALL SIZED ENTERPRISES IN GERMANY

Summary

KfW Mittelstandsbank (KfW SME bank) supports in Germany the business founders, micro 
and small enterprises with special programmes covering micro start-ups in the service sector, tra-
ditional start-ups in trade and commerce as well as fast-growing start-ups in the high-tech area. With 
the programm “KfW Startgeld” helps KfW to make small-scale lending more attractive for commer-
cial banks while giving start-ups and young businesses easier access to small-scale loans.

The main purpose of the report was the analysis of the activity KfW Mittelstandsbank in micro 
loans area and the evaluation of efficiency and necessity such form of financing.

11 Ibidem.
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POJEMNOŚĆ ZADŁUŻENIOWA 
JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA STRATEGIĘ FINANSOWANIA MSP 

W ŚWIETLE TEORII HIERARCHII ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Wprowadzenie

W teorii hierarchii źródeł finansowania pojemność zadłużeniowa jest istotnym czyn-
nikiem, wpływającym na strukturę kapitału, ponieważ określa, czy firmy mogą swobodnie 
wybierać kolejne źródła kapitału, czy też kapitał obcy jest niedostępny dla firmy. Problem 
ten spowodował rozróżnienie prostej i zmodyfikowanej teorii hierarchii źródeł finansowa-
nia. Opisywana przez teorię hierarchia jest konsekwencją kosztów wynikających z asyme-
trii informacji oraz dodatkowo z kosztów transakcyjnych. Tak więc można zauważyć, że 
istnieją silne przesłanki wskazujące, że teoria hierarchii źródeł finansowania powinna do-
brze opisywać sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Ta grupa podmio-
tów gospodarczych jest narażona na wyższe koszty asymetrii informacji. W porównaniu 
do dużych firm małe i średnie przedsiębiorstwa są mniej znane na rynku oraz nie posiada-
ją długiej historii działalności. Dodatkowo, znaczenie tych przedsiębiorstw w gospodarce 
sprawia, że istotne jest rozpoznanie czynników, wpływających na strukturę kapitału.

Celem artykułu jest zbadanie, czy pojemność zadłużeniowa może być ważnym czyn-
nikiem wpływających ma sposób finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w świetle 
teorii hierarchii źródeł finansowania. W pracy zostaną przedstawione istniejące w literatu-
rze przedmiotu definicje pojemności zadłużeniowej oraz sposoby jej badania. Ponadto zo-
stanie scharakteryzowana zmodyfikowana teoria struktury kapitału a także zostaną zapre-
zentowane wybrane wyniki badań odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw, 
które będą podstawą sformułowania wniosków, dotyczących wpływu pojemności zadłuże-
niowej na strategię finansowania tych firm.
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Definicja pojemności zadłużeniowej

W literaturze przedmiotu istnieją różne definicje pojemności zadłużeniowej. Myers, 
twórca teorii hierarchii źródeł finansowania, zdefiniował pojemność zadłużeniową jako 
punkt, w którym kolejne emisje kapitału obcego spowodują wystąpienie znaczących do-
datkowych kosztów1. Będą to koszty związane z możliwością wystąpienia trudnej sytuacji 
finansowej czy też koszty bankructwa. W wybranych badaniach empirycznych nad teorią 
hierarchii źródeł finansowania pojemność zadłużeniową zdefiniowano dość ogólnie, jako 
wystarczająco wysoki wskaźnik zadłużenia, powodujący wystąpienie kosztów trudnej sy-
tuacji finansowej2. Jednak takie sformułowanie sugeruje, że koszty negatywnej selekcji, 
wywołane przez asymetrię informacyjną, dominują w przypadku firm o umiarkowanych 
wskaźnikach zadłużenia, natomiast w sytuacjach krańcowych, takich jak maksymalny 
poziom zadłużenia, pojawiają się dodatkowe czynniki, wskazywane przez konkurencyjną 
względem teorii hierarchii źródeł finansowania, teorię substytucji i to one zajmują pozycję 
dominującą. 

Pojemność zadłużeniowa w świetle teorii substytucji jest rozumiana jako taka wartość 
zadłużenia, przy której struktura kapitału jest optymalna3, czyli maksymalizująca wartość 
firmy. Podobnie pojemność zadłużeniowa zdefiniowana jako moment, po przekroczeniu 
którego dalsze zwiększenie zadłużenia redukuje wartość firmy, nawiązuje do koncepcji 
docelowej struktury kapitału, zgodnej z podejściem teorii substytucji.

W związku z możliwymi różnymi ujęciami pojemności zadłużeniowej będziemy 
przyjmować definicję zaproponowaną przez Myersa. 

Ważnym elementem jest wskazanie, jak pojemność zadłużeniowa może być cha-
rakteryzowana i badana. Ze względu na brak bezpośrednich analiz dotyczących wpływu 
pojemności zadłużeniowej na strategię finansowania MSP, wnioskowanie zostanie prze-
prowadzone dwustopniowo. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione zmienne, wy-
korzystywane w modelach, dotyczących dużych przedsiębiorstw. Następnie, na postawie 
dostępnych badań nad MSP, w oparciu o te zmienne, które mogą charakteryzować pojem-
ność zadłużeniową, zostanie przeprowadzona próba określenia wpływu pojemności zadłu-
żeniowej na strategię finansowania MSP.

W swoim badaniu Lemmon i Zender4 wskazują, że te same czynniki, które determi-
nują poziom kapitału obcego również wpływają na zakres, w jakim zwiększenie zadłużenia 

1 S.C. Myers, The Capital Structure Puzzle, „Journal of Finance” 1984, nr 39, s. 585. 
2 Por. np.: L. Shyam-Sunder, S.C. Myers, Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Ca-

pital Structure, „Journal of Financial Economics” 1999, nr 51; R.S. Chirinko, A.R.Singha, Testing Static 
Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure: a critical comment, „Journal of Financial 
Economics” 2000, nr 58. 

3 M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, s. 16.

4 M.L. Lemmon, J.F. Zender, Debt capacity and tests of capital structure theories, [on-line], (dostęp 15 
czerwiec 2008), s. 14–15. Dostępny w World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=334780.
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może finansować deficyt. Zatem tradycyjne czynniki, wpływające na poziom zadłużenia, 
takie jak: wielkość firmy, wiek firmy, udział aktywów trwałych czy wskaźnik wartości 
rynkowej do księgowej również wpływają na koszt emisji długu wobec tego także oddzia-
łują na pojemność zadłużeniową5. 

Inne podejście badawcze obejmuje zależność pomiędzy pojemnością zadłużeniową 
a aktualnym zadłużeniem – można mówić wówczas o wąskim ujęciu pojemności zadłuże-
niowej oraz o szerokim ujęciu, które oprócz poziomu zadłużenia bierze pod uwagę również 
płynność finansową utrzymywaną przez firmę, czyli możliwość spłacenia stałych zobowią-
zań wynikających z zaangażowania kapitału obcego6. Vanacker oraz Manigart, komentując 
badanie Lemmona i Zendera, wskazują, że autorzy, charakteryzując pojemność zadłuże-
niową firmy, brali pod uwagę tylko wielkość zadłużenia. Być może opisując pojemność 
zadłużeniową, należy uwzględnić również zdolność firm do spłaty długu z operacyjnych 
przepływów pieniężnych. Może to odzwierciedlać sytuację, w której firmy, charaktery-
zujące się niskim stopniem zadłużenia, będą miały niewystarczającą pojemność zadłuże-
niową, a więc ograniczone możliwości zwiększenia zadłużenia ze względu na niską zdol-
ność do spłaty odsetek i pożyczonego kapitału. Kolejne stałe zobowiązania, zwiększające 
ryzyko płynności w określonym momencie, spowodują zmniejszenie całkowitej wartości 
długu. Dlatego firmy z niskimi przepływami pieniężnymi mogą oceniać, że zwiększenie 
zadłużenia jest mniej korzystne (lub nawet niemożliwe) od pozyskania zewnętrznego ka-
pitału własnego i w ten sposób są niejako zmuszone do przejścia w dół w hierarchii źródeł 
finansowania. Zatem pojemność zadłużeniowa jest zależna nie tylko od aktualnego pozio-
mu zadłużenia firmy, ale także od zdolności spłaty stałych obciążeń związanych z nowym 
zadłużeniem7. 

Podsumowując, do oceny wpływu pojemności zadłużeniowej w oparciu o wybrane 
badania czynników, wpływających na strukturę kapitału w MSP, będą brane pod uwagę 
następujące zmienne: 

– wielkość firmy – zakłada się, że wraz ze wzrostem firmy wzrasta pojemność za-
dłużeniowa,

– udział aktywów trwałych – zakłada się dodatnią zależność z pojemnością zadłuże-
niową ze względu na niższe koszty długu oraz zabezpieczenie dla wierzycieli,

– wskaźnik zadłużenia – zakłada się, że im wyższy udział kapitału obcego, tym niż-
sza pojemność zadłużeniowa możliwa do wykorzystania, 

5 Powoduje to, że dwie konkurencyjne teorie struktury kapitału: teoria substytucji i teoria hierarchii 
źródeł finansowania mając w zakresie wskazanych czynników te same przewidywania nie są rozróżnialne. 
Jednakże w niniejszym badaniu nie została podjęta próba rozróżnienia ww. teorii, lecz wskazania znacze-
nia pojemności zadłużeniowej. 

6 T. Vanacker, S. Manigart, Incremental Financing Decisions in High Growth Companies: Pecking 
Order and Debt Capacity Considerations, Vlerick Leuven Gent Working Paper Series 2007/22, [on-line], 
(dostęp 15 czerwiec 2008), s. 9–10. Dostępny w World Wide Web: http://www.vlerick.com/en/knowres/
publications/working/6294-VLK.html. 

7 Ibidem, s. 10. 
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– wskaźnik płynności – zakłada się zależność dodatnią, wyższy wskaźnik płynności 
wpływa na wzrost pojemności zadłużeniowej. 

Zmodyfikowana teoria hierarchii źródeł finansowania

Zgodnie z założeniami Myersa, firma podąża za hierarchią źródeł finansowania, jeże-
li przedkłada wewnętrzne źródła kapitału nad zewnętrznymi, zaś w przypadku korzystania 
z zewnętrznych źródeł woli kapitał obcy od kapitału własnego. W praktyce jedynie firmy 
mające niewykorzystaną pojemność zadłużeniową będą w stanie swobodnie korzystać z ka-
pitału obcego. W przypadku wykorzystanej pojemności zadłużeniowej wskazana kolejność 
może ulec zachwianiu, co zostało przedstawione jako zmodyfikowana teoria hierarchii źró-
deł finansowania8. Zgodnie z tą teorią, firma może planować, że część przeciętnych wydat-
ków inwestycyjnych zostanie sfinansowana ze źródeł nowego kapitału obcego. Podejmując 
decyzję o zwiększeniu zadłużenia, firma stara się jednocześnie ograniczać zadłużenie, tak 
aby utrzymać dług na bezpiecznym poziomie – wolnym od ryzyka niewypłacalności. Wy-
nika to, po pierwsze, z chęci unikania jakichkolwiek materialnych kosztów trudnej sytuacji 
finansowej, po drugie, z utrzymania swobody finansowej w formie rezerwowej zdolności 
pożyczkowej, czyli utrzymywania poziomu zadłużenia poniżej pojemności zadłużeniowej.

Teoria nie wskazuje wyraźnie, kiedy firmy są skłonne do emisji kapitału własnego 
oraz jakie są czynniki wpływające na taką decyzję. W przeciwieństwie do prostej teorii 
hierarchii źródeł finansowania, identyfikuje zarówno koszty asymetrii informacyjnej, jak 
i koszty trudnej sytuacji finansowej. Firma, w miarę podążania za wskazaną hierarchią źró-
deł finansowania, ma do czynienia z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia kosz-
tów trudności finansowych oraz z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia sytuacji, 
w której projekty o dodatniej wartości bieżącej netto będą odrzucane, ponieważ przedsię-
biorstwo nie będzie skłonne finansować ich, emitując akcje zwykłe czy inne ryzykowne 
papiery wartościowe. Skutkiem tego firma może rozważyć zredukowanie tych kosztów po-
przez wcześniejszą emisję akcji, nawet jeżeli nowy kapitał własny nie jest wówczas niezbęd-
ny do sfinansowania inwestycji rzeczowych. Pozwala to przesunąć się w dół w hierarchii 
źródeł finansowania. Zatem swoboda finansowa, która obejmuje płynne aktywa oraz rezer-
wową zdolność pożyczkową ma swoją wartość, którą firmy mogą osiągnąć poprzez racjo-
nalnie zaplanowaną emisję kapitału własnego. W ten sposób firma zachowuje pojemność 
zadłużeniową w celu finansowania przyszłego wzrostu, eliminuje koszty funkcjonowania 
na granicy pojemności zadłużeniowej, a także jednokrotnie ponosi koszty redukcji ceny 
istniejących akcji oraz stałe koszty emisji. 

8 Oprac. na podst. S.C. Myers, op.cit., s. 589–590. 
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Wyniki badań empirycznych

Teorie struktury kapitału są najczęściej tworzone oraz weryfikowane w odniesieniu 
do dużych przedsiębiorstw, często publicznych spółek akcyjnych, które posiadają najszer-
szy dostęp do źródeł kapitału. Jednak ze względu na znaczenie małych i średnich przedsię-
biorstw w gospodarce warto zwrócić uwagę na tę grupę firm. Poniższe tabele przedstawiają 
wybrane weryfikowane hipotezy oraz zależności, dotyczące czynników, wpływających na 
strukturę kapitału, które jednocześnie determinują pojemność zadłużeniową. 

Przypadek przedsiębiorstw irlandzkich9

Badanie przeprowadzono na próbce 299 małych i średnich przedsiębiorstw. 

Tabela 1

Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach irlandzkich

Hipotezy Wynik badania i wnioski odnośnie 
pojemności zadłużeniowej

Wykorzystanie osobistych oszczędności przez właści-
cieli MSP (powiększonych o fundusze od znajomych) 
jest negatywnie powiązane z wielkością przedsiębior-
stwa – nowo powstałe firmy oraz te, znajdujące się 
we wczesnej fazie rozwoju są z reguły mniejsze niż 
dojrzałe, starsze firmy a także są w większym stopniu 
uzależnione od osobistych oszczędności właścicieli.

Hipoteza zweryfikowana pozytywnie. 
Wraz ze wzrostem wielkości przed-
siębiorstwa zwiększa się pojemność 
zadłużeniowa, a więc i dostęp do 
kapitału obcego. 

Wykorzystanie zysków zatrzymanych jest dodatnio 
powiązane z wielkością przedsiębiorstwa – młode, 
małe firmy z reguły szybko się rozwijają, co wymaga 
reinwestycji zysków zatrzymanych.

Hipoteza zweryfikowana pozytywnie.
Firmy wykazujące zyski mają wyższą 
pojemność zadłużeniową, 

Wykorzystanie kapitału obcego jest dodatnio powią-
zane z dostarczeniem zabezpieczenia – wymaganie 
zabezpieczenia jest związane z kosztami asymetrii 
informacyjnej oraz kosztów agencji.

Hipoteza pozytywnie zweryfikowana.
Zabezpieczenie w postaci aktywów 
trwałych przedsiębiorstwa lub też oso-
bistych gwarancji właściciela zwiększa 
pojemność zadłużeniową. 

Wykorzystanie zadłużenia jest dodatnio powiązane 
z wielkością przedsiębiorstwa – kapitał obcy jest 
droższy dla mniejszych firm ze względu na koszty 
asymetrii informacyjnej, z reguły wyższe koszty 
transakcyjne oraz koszty bankructwa.

Hipoteza zweryfikowana pozytywnie.
Wraz ze wzrostem wielkości przed-
siębiorstwa zwiększa się pojemność 
zadłużeniowa, a więc i dostęp do 
kapitału obcego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bhaird C., Lucey B. op. cit., s. 3–6, 10, 17.

9  C. Bhaird, B. Lucey, Determinants of the Capital Structure of SMEs: A Seemingly Unrelated Regres-
sion Approach, [on-line], (dostęp 15 grudzień 2008), s. 3–6, 10, 17. Dostępny w World Wide Web: http://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1018383. 
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Przypadek przedsiębiorstw hiszpańskich10

Badanie przeprowadzono na próbce 6482 małych i średnich przedsiębiorstw w okre-
sie 1994–1998. 

Tabela 2

Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach hiszpańskich

Hipotezy Wynik badania i wnioski 
odnośnie pojemności zadłużeniowej

Zadłużenie przedsiębiorstwa jest dodat-
nio powiązane z trwałością aktywów.

Hipoteza nie została potwierdzona. 

Wielkość przedsiębiorstwa pozytywnie 
wpływa na poziom kapitału obcego.

Hipoteza pozytywnie zweryfikowana. 
Wielkość przedsiębiorstwa również wpływa pozy-
tywnie na poziom pojemności zadłużeniowej.

Płynność firmy wpływa na strukturę 
kapitału przedsiębiorstwa.

Hipoteza nie została potwierdzona.

Wielkość zadłużenia przedsiębiorstwa 
jest negatywnie powiązana z poziomem 
przepływów pieniężnych. 

Hipoteza pozytywnie zweryfikowana.
Ujemna zależność między wielkością zadłużenia 
a poziomem przepływów pieniężnych potwierdza wy-
korzystywanie w pierwszej kolejności wewnętrznych 
źródeł finansowania. 
W odniesieniu do pojemności zadłużeniowej dodatnia 
zależność pozwalałaby wnioskować o zwiększeniu 
pojemności. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: F. Sogorb-Mira, J. López-Gracia, op.cit., s. 6–7, 10.

Przypadek przedsiębiorstw polskich11

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o dane finansowe polskich małych i śred-
nich przedsiębiorstw, zgromadzonych w bazie „Amadeusz”. Okres badania obejmuje lata 
1998– 2002. 

10 F. Sogorb-Mira, J. López-Gracia, Pecking Order Versus Trade-off: An Empirical Approach to The 
Small and Medium Capital Structure, [on-line], (dostęp 15 grudzień 2008), s. 6–7, 10. Dostępny w World 
Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=393160.

11 L.F. Klapper, V. Sarnia-Allende, R. Zaidi, A Firm-Level Analysis of Small and Medium Size Enter-
prise Financing in Poland, World Bank Policy Research Working Paper 3984 [on-line], (dostęp 15 gru-
dzień 2008), s. 6, 17–19. Dostępny w World Wide Web: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=922464. 
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Tabela 3

Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwach polskich

Badana zależność Wynik badania i wnioski 
odnośnie pojemności zadłużeniowej

Dodatnia zależność między wielkością 
przedsiębiorstwa a poziomem zadłuże-
nia.

Badania potwierdziły przewidywaną dodatnią 
zależność.
Wielkość przedsiębiorstwa zwiększa pojemność 
zadłużeniową.

Dodatnia zależność między udziałem 
trwałych aktywów a poziomem zadłu-
żenia. 

Badania potwierdziły przewidywaną dodatnią 
zależność.
Wyższy udział aktywów trwałych wpływa na zwięk-
szenie pojemności zadłużeniowej, ponieważ określa 
on możliwości zabezpieczenia kapitału obcego, co 
obniża koszt długu. Obniża również koszty trudnej 
sytuacji finansowej. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: L.F. Klapper, V. Sarnia-Allende, R. Zaidi, op.cit., s. 17–19. 

Wnioski 

Generalnie hierarchia źródeł finansowania powinna być zachowana: właściciele MSP 
w pierwszej kolejności korzystają z własnych oszczędności oraz zysków zatrzymanych, na-
stępnie z krótkoterminowego kapitału obcego, długoterminowego zadłużenia a w ostatecz-
ności z kapitału własnego nowych inwestorów (udziałowców). Powyższa kolejność może 
zostać zachwiana przez różne czynniki. Istotne znaczenie ma pojemność zadłużeniowa, 
której przekroczenie może spowodować, że przedsiębiorstwa nie będą w stanie zwiększyć 
zadłużenia lub stanie się to nieopłacalne, a zatem to kapitał własny będzie preferowanym 
źródłem kapitału zewnętrznego. Badania obejmujące MSP potwierdzają, że jest to grupa 
przedsiębiorstw w odniesieniu do których problem pojemności zadłużeniowej może być 
szczególnie istotny ze względu na zależność pojemności zadłużeniowej od takich czyn-
ników jak wielkość firmy czy udział aktywów trwałych, zwłaszcza, że są one brane pod 
uwagę przez wierzycieli. Zatem bardziej adekwatna do opisu strategii finansowych będzie 
zmodyfikowana teoria struktury kapitału. Jednak należy pamiętać, że różne czynniki, 
w tym również nie dające się skwantyfikować, mogą być źródłem występowania zmody-
fikowanej hierarchii. Właściciele MSP mogą poszukiwać zewnętrznego kapitału własnego 
jako sposobu uzyskania dodatkowej wartości w formie: wnoszonych zdolności biznesowe, 
kontaktów handlowych czy dostępu do ważnych sieci. Z drugiej strony można oczekiwać, 
że przedsiębiorcy, chcąc samodzielnie prowadzić działalność, będą się raczej skłaniali do 



50 Bożena Kołosowska, Ewa Chojnacka 

korzystania z kapitału obcego niż własnego12. Jednak zdolność przedsiębiorców do uzys-
kania kapitału obcego może być ograniczona przez brak wystarczających zabezpieczeń na 
majątku osobistym.

DEBT CAPACITY AS A DETERMINANT OF FINANCING STRATEGY IN SME

Summary

The capital structure is influenced by many factors. This article aim is to research the impact 
of debt capacity according to Myer’s modified pecking order theory. Generally internally generated 
funds are preferred source of financing. But if external funds are required SME are often forced to 
use equity due to debt capacity concerns. Therefore the modified pecking order taking into conside-
ration the issue of debt capacity seems to be a good description of financing structure in SME. 

12 P. Stuart, G. Whittam, J. Wyper, The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?,  „Jou-
rnal of Small Business and Enterprise Development” 2007, nr 1, s. 16. 
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Wprowadzenie 

Podstawowym elementem niezbędnym do funkcjonowania przedsiębiorstwa jest po-
siadanie odpowiedniego kapitału. Można wyróżnić wiele konwencjonalnych i niekonwen-
cjonalnych form jego pozyskiwania. Kierując się zasadą, iż zgromadzone kapitały zwięk-
szają pulę środków, będącą w dyspozycji podmiotu gospodarczego, potencjalnym źródłem 
finansowania może być także prowadzenie polityki podatkowej, mającej na celu optymali-
zację zobowiązań podatkowych. 

Jedną z możliwości dokonania oszczędności podatkowych jest unikanie opodatko-
wania dzięki wykorzystaniu rajów podatkowych. Są to obszary zdefiniowane w polskich 
przepisach, w ustawie o podatku dochodowym jako kraj lub terytorium, stosujące szkod-
liwą konkurencję podatkową1. Ważną kwestię stanowi fakt, iż korzystanie z oferty rajów 
podatkowych jest możliwe nie tylko w wypadku dużych koncernów międzynarodowych, 
ale z równym powodzeniem przez mikro i małe przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest prezentacja możliwości pozyskania dodatkowego źródła finanso-
wania przez przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu rajów podatkowych. Szczególna uwaga 
zostanie poświecona omówieniu technik bazujących na postanowieniach umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. 

Problematyka podwójnego opodatkowania w stosunkach międzynarodowych

Globalizacja ułatwiła nawet niewielkim podmiotom gospodarczym prowadzenie dzia-
łalności na skalę międzynarodową, przez co pojawił się problem właściwego opodatkowa-

1 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000, nr 54, poz. 654 
z późn. zm.), art. 9a oraz ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000, 
nr 14, poz. 176 z późn. zm.), art. 25a.
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nia dochodów uzyskiwanych z co najmniej dwóch państw, a tym samym zaistniało zjawisko 
podwójnego opodatkowania. Oznacza ono nałożenie zgodnych, co do rodzaju podatków 
na ten sam podmiot podatkowy należnych, za ten sam okres podatkowy z tytułu rzeczowo 
tożsamego przedmiotu opodatkowania2. 

Podwójne opodatkowanie jest sprzeczne z jedną z podstawowych zasad opodatkowa-
nia dochodu w stosunkach międzynarodowych, czyli zasadą jednego podatku. Wywołuje 
ono negatywne konsekwencje dla przedsiębiorstw, gdyż wpływa na zmniejszenie ich zysku 
netto oraz na państwo, ponieważ stwarza niekorzystne warunki funkcjonowania na jego 
obszarze i różnicuje zdolność konkurencyjną obciążonych podmiotów. 

Skutki te powodują, iż w relacjach międzynarodowych dąży się do eliminacji podwój-
nego opodatkowania. W tym celu zawierane są dwu lub wielostronne umowy o jego unika-
niu. Bazują one głównie na postanowieniach Konwencji Modelowej w sprawie podatku od 
dochodu i majątku OECD3. 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania spełniają trzy zasadnicze funkcje. 
Przede wszystkim pozwalają na rozstrzyganie sporów, dotyczących kraju rezydencji podat-
kowej. Ponadto regulują kwestie opodatkowania dochodów w kraju rezydencji podatkowej 
i w kraju źródła dochodu. Ustalają także górne stawki podatkowe w kraju i źródła docho-
dów biernych4.

Zawieranie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania miało na celu wyelimino-
wanie go, jednak w praktyce gospodarczej znalazło też inne zastosowanie. Przedsiębior-
stwa zaczęły wykorzystywać niektóre ich unormowania, aby zmniejszyć obciążenia po-
datkowe, a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyć na rozwój firmy poprzez zwiększenie jej 
wartości i przewagi rynkowej. 

Wykorzystanie dochodów biernych przy zakupie korzyści umownych

Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania obejmują swym zakresem 
przedmiotowym podatki od dochodu, ale zawierają także postanowienia, które rozstrzygają 
kwestie miejsca opodatkowania poszczególnych kategorii zysków. Dotyczy to opodatkowa-
nia tzw. dochodu biernego (pasywnego), który nie jest efektem prowadzenia działalności 
produkcyjnej lub usługowej5. 

2 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, War-
szawa 2004, s. 532.

3 Na koniec grudnia 2008 r. Polska podpisała z 81 państwami umowy o unikaniu podwójnego opodat-
kowania. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, www.
mf.gov.pl, stan na 31.11.2008.

4 M.A. Desai, C.F. Foley, J.R. Hines, Economic Effects of Regional Tax Haven, September 2004, s. 5–6.
5  J. Banach, Opodatkowanie dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz uzyskiwanych ze 

źródeł zagranicznych przez polskie podmioty cz.1, „Monitor Podatkowy” 2001, nr 12. 
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Zgodnie z polskimi uregulowaniami, podatek u źródła z tytułu należności licen-
cyjnych i odsetek wynosi 20%, natomiast od dywidend 19%6. Przepis ten stosowany jest 
z uwzględnieniem podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 
oraz przepisów obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Wówczas ustawowe staw-
ki mogą ulec redukcji lub nawet płatność może nie podlegać opodatkowaniu. Konwencja 
Modelowa OECD w zakresie dywidend zaleca 5 lub 15% podatek u źródła, w przypadku 
odsetek 10%, zaś dla należności licencyjnych przewiduje zwolnienie7.

W przypadku należności licencyjnych metodą umożliwiającą czerpanie dochodów 
przez podmioty zlokalizowane na terytoriach, charakteryzujących się wysokim opodatko-
waniem, jest działanie jako licencjodawcy. Dochody uzyskane z tytułu udzielonych licencji 
są zwolnione z opodatkowania w raju podatkowym, zaś spółka, korzystająca z licencji albo 
może ją wykorzystać w bieżącej działalności, albo udzielić sublicencji do kraju, w któ-
rym obowiązuje zwolnienie należności licencyjnych z podatku u źródła. Takie rozwiązanie 
umożliwia zmniejszenie podstawy opodatkowania w regionie o wysokim opodatkowaniu 
i akumulację zysku pochodzącego z wynagrodzenia za udzielone licencje w raju podatko-
wym8.

Drugą kategorią dochodów biernych są odsetki. Na gruncie umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowani obejmują one szeroki zakres dochodów, wynikający z wierzytelności 
i stanowią wynagrodzenie z tytułu udostępnienia kapitału9.

Metoda pozwalająca na uzyskiwanie oszczędności podatkowych związana z odset-
kami, polega na utworzeniu podmiotu gospodarczego na terytorium charakteryzującym 
się wysokim opodatkowaniem i finansowanie jego działalności pożyczkami. Działanie to 
daje możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania w regionie, w którym obowiązują 
wysokie zobowiązania podatkowe z tytułu wypłacanych odsetek i jednocześnie akumulacji 
zysku pochodzącego z odsetek w raju podatkowym10.

Trzecią z kategorii dochodu biernego są dywidendy. Podlegają one opodatkowaniu 
u źródła, czyli pobór podatku następuje u podmiotu wypłacającego tego rodzaju świad-
czenia w momencie ich wypłaty. Czerpanie dywidend z terytoriów o wysokich obciąże-
niach podatkowych, w większości sytuacji jest zdecydowanie mniej efektywne w kontek-
ście planowania podatkowego, gdyż dywidenda wypłacana jest z zysku po opodatkowaniu 

6 Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych..., art. 21.
7 Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version, OECD, 2008, art. 

10, 11, 12.
8 Międzynarodowe planowanie podatkowe, L. Ziółek (red), Difin, Warszawa 2007, s. 119.
9 M. Hampton, The Offshore Interface. Tax havens in the Global Economy, Macmillan Press LTD, 

1996, s. 25–26.
10 W niektórych krajach istnieją pewne ograniczenia wynikające z przepisów służących zapobieganiu 

nadużywaniu finansowania obcego, czyli tzw. cienkiej kapitalizacji (thin capitalisation). Por. J. Głuchow-
ski, R. Luterski, V. Jaaskelainen, H.P. Nielsen, Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodo-
wych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 212–213.
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podatkiem od dochodów przedsiębiorstw. Równocześnie obciążona jest często podatkiem 
u źródła11. 

Z pojęciem dochody bierne związana jest metoda wykorzystania rajów podatkowych 
przez podmioty gospodarcze, w celu zredukowania zobowiązań podatkowych. Dla jej sku-
teczności niezbędne jest zastosowanie odpowiednich postanowień umowy o unikaniu po-
dwójnego opodatkowania. 

Umowy o jego unikaniu obejmują swoim zakresem tylko rezydentów umawiających 
się państw. Istnieje jednak możliwość ominięcia tej przeszkody, poprzez nabywanie korzy-
ści umownych (treaty shopping). Zjawisko to oznacza dokonywanie określonych operacji 
finansowych poza granicami kraju podatnika, polegających na zastosowaniu postanowień 
konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które to działania prowadzą 
w rezultacie do uzyskania korzyści, w postaci zmniejszenia zagranicznego podatku12. 

Korzyści z zastosowania treaty shopping wynikają z postanowień umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, która przewiduje brak opodatkowania lub niskie opodatko-
wanie pewnej kategorii dochodów w kraju ich pochodzenia. Drugim elementem jest niskie 
opodatkowanie dochodów rezydentów rajów podatkowych lub preferencyjne traktowanie 
wybranych form działania. Ostatnim czynnikiem umożliwiającym osiąganie korzyści z tre-
aty shopping jest niestosowanie w rajach podatkowych podatku u źródła13. 

Można wyróżnić dwie formy zakupu korzyści umownych. Jest to treaty shopping bez-
pośredni i pośredni. W obydwu wariantach uczestniczą trzy państwa: A, B i C. Pomiędzy 
dwoma pierwszymi krajami zawarta jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
zaś trzeci kraj nie ma podpisanej takiej umowy ani z krajem A, ani z krajem B.

W przypadku zakupu korzyści umownych w sposób bezpośredni zasada unikania 
podwójnego opodatkowania obowiązująca pomiędzy krajami A i B, powinna przewidywać 
zwolnienie od podatku potrącanego nakładanego u źródła w państwie A na dywidendy wy-
płacane przez spółkę mającą siedzibę w państwie B udziałowcom tego kraju. 

Osiągnięcie korzyści podatkowych jest możliwe, gdy spółka matka mająca siedzibę 
w kraju C założy spółki córki w państwie A i B, a następnie przeniesie własność wszystkich 
posiadanych w spółce w kraju A udziałów na spółkę córkę, założoną w państwie B. Zgodnie 
z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, spółka córka z kraju B 
jest zwolniona, w myśl prawa podatkowego od podatku w zakresie dywidend, otrzymanych 
od będącej jej własnością spółki córki z kraju A. W efekcie dochody osiągane z inwestycji, 
dokonanej przez spółkę matkę w państwie A, są  kumulowane w państwie B14.

11 M.A. Desai, C.F. Foley, J.R. Hines, The Demand for Tax Haven Operations, March 2005, s. 3–5.
12 Por. Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa 1997.
13 Por. H. Hamaekers, K. Holmes, J. Głuchowski, T. Kardach, W. Nykiel, Wprowadzenie do międzyna-

rodowego prawa podatkowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, s. 264–265.
14 T.N. Wu, Tax haven. Theory and Operation of Modern National Economy, The George Washington 

University, 1999 s. 13–15.
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Nabywanie korzyści umownych w sposób pośredni jest bardziej skomplikowana. Naj-
częściej wykorzystywane są w niej umowy kredytowe oraz pożyczki i ich cesje między 
podmiotami powiązanymi. W tym wariancie niezbędne jest istnienie umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, na mocy której odsetki wypłacane w pierwszym państwie re-
zydentom drugiego państwa, są zwolnione od podatku w kraju źródła15.

Uzyskanie oszczędności podatkowych wymaga kilku operacji. Podobnie, jak w przy-
padku zakupu korzyści umownych w sposób bezpośredni, spółka matka z państwa C zakła-
da spółkę córkę w państwie A i B. Następnie udziela pożyczki spółce z państwa A i przenosi 
na spółkę córkę z kraju B prawa z tytułu zawartych z rezydentami pierwszego państwa 
umów pożyczki. Ostatni etap polega na pożyczeniu przez spółkę córkę z państwa B od spół-
ki matki kwoty będącej równowartością pożyczki udzielonej rezydentom państwa A. 

W efekcie spółka córka z państwa B jest zobowiązana do zapłacenia podatku od otrzy-
manych od rezydentów kraju A odsetek, ale obciążenia te są redukowane z powodu odsetek, 
jakie spółka musi płacić spółce matce. Warunkiem skuteczności tej metody jest, że pań-
stwo B nie może nakładać podatku potrąconego od odsetek, a spółka matka jest zwolniona 
z podatku dochodowego w kraju swojej siedziby. Dzięki temu spółka matka wykorzystuje 
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w celu otrzymania odsetek z państwa B, 
bez konieczności uiszczenia obowiązujących w tym kraju podatków. 

Spółki wykorzystywane w treaty shopping pośrednim, osiągają zyski ze względu na 
możliwość odliczenia poniesionych wydatków. Państwo, będące siedzibą spółki, nie na-
kłada znaczących podatków potrącanych u źródła na dochody transferowane za granicę, 
natomiast dochody otrzymywane przez te spółki są zwolnione od podatku potrącanego 
u źródła w obcym kraju na podstawie postanowień umowy o unikaniu podwójnego opo-
datkowania16.

Obydwie formy zakupu korzyści umownych pozwalają na uzyskanie oszczędności 
podatkowych. Podstawowa różnica pomiędzy obydwoma metodami polega na tym, że tre-
aty shopping bezpośredni opiera się na zwolnieniu podatkowym w pośredniczącym pań-
stwie, czyli w kraju B, zaś treaty shopping pośredni prowadzi do zmniejszenia obciążenia 
podatkowego w tym państwie poprzez wzajemnie bilansujące się wydatki. 

Wyłączenie części dochodu spod krajowego systemu podatkowego 

Innym instrumentem, umożliwiającym zmniejszenie obciążeń podatkowych za po-
mocą umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jest wyłączenie części dochodu spod 
krajowego systemu podatkowego dzięki funkcjonowaniu za pośrednictwem zakładu. Jest to 
jedna z form planowania podatkowego, która dostarcza wielu możliwości. 

15 Por. T. Lipowski, Raje podatkowe. Charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODDK, Gdańsk 2002, 
s. 223–224.

16 S.N. Haug, The United States Policy of Stringent Anti – Treaty Shopping Provisions: A Comparative 
Analysis, o Vanderbilt University of Transnational Law, 1996, nr 29, s. 206.
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Stosownie do większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zakładem 
jest miejsce zarządu, filia, biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnia itp., jak również plac 
budowy. Zakładem nie jest natomiast placówka, która służy wyłącznie do składowania, 
wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów, utrzymywania zapasów w celu wydawania 
lub przerobu, stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo 
w celu uzyskiwania informacji, reklamy, prowadzenia badań naukowych lub działalności 
przygotowawczej lub pomocniczej17.

Ze względów podatkowych istotne jest rozgraniczenie pojęcia zakładu i spółki zależ-
nej. Wynika to z możliwości opodatkowania przez państwo, na obszarze którego zlokali-
zowana jest spółka macierzysta zysków zakładu założonego w innym kraju i braku takiej 
możliwości w przypadku zysków spółki zależnej. Państwo położenia zakładu może nato-
miast opodatkować część zysków przedsiębiorstwa przypisaną zakładowi.

Zasadniczą kwestię w przypadku funkcjonowania w formie zakładu stanowi zatem  
opodatkowanie jego dochodu oraz ustalenie jego wysokości. Zgodnie z Konwencją Modelo-
wą OECD możliwe jest unikanie podwójnego opodatkowania dzięki zastosowaniu metody 
wyłączenia lub odliczenia, zaś w celu ustalenia podstawy opodatkowania dochodów, zale-
cane jest zastosowanie zasady wyciągniętych ramion (arm’s length principle)18. 

Znaczną rolę przy wykorzystaniu zakładu w celu zredukowania wysokości obciążeń 
podatkowych, odgrywa także podział dochodów na dochody zakładu i przedsiębiorstwa. 
Umowa Modelowa OECD nakazuje, w celu ustalenia podstawy opodatkowania dochodów, 
ustanowienie założenia o niezależności prawnej i ekonomicznej zakładu od macierzyste-
go przedsiębiorstwa. Przy podziale zysków należy zakładowi przypisać takie zyski, któ-
re mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność, w takich 
samych lub podobnych warunkach jako odrębne i samodzielne przedsiębiorstwo i był cał-
kowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Najwięcej 
trudności sprawia powiązanie odsetek, dywidend i należności licencyjnych z działalnością 
zakładu19.

W praktyce dla rozgraniczenia władzy podatkowych państwa siedziby i państwa po-
łożenia zakładu istotny jest aspekt czasowy opodatkowania dochodów. Transfer towarów 
w celu odsprzedaży podmiotom zewnętrznym pomiędzy przedsiębiorstwem a jego zakła-
dem nie powinien powodować obowiązku podatkowego. Przychód i ewentualny zysk powi-
nien powstawać dopiero w chwili sprzedaży towarów odbiorcom zewnętrznym20.

17 J. Białobrzeski, Vademecum podatnika. Międzynarodowe prawo podatkowe. Komentarz, Difin, War-
szawa 1998, s. 49–50. Do polskiego prawa podatkowego unormowania dotyczące zakładu zostały wpro-
wadzone Ustawą z 18 listopada 2004 r. o zianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2004, nr 254, poz. 2533).

18 Model Tax Convention on Income and on Capital..., art. 24.
19 Prawo podatkowe przedsiębiorców, H. Litwińczuk (red), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006, 

s. 419.
20 S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2007, s. 215–218.
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Korzyści podatkowe osiągane przez przedsiębiorstwo z posiadania zakładu zależą 
od stawki podatkowej, obciążającej dochody zakładu oraz od określenia udziału docho-
dów zagranicznego zakładu w całości dochodów przedsiębiorstwa. Im dochody zakładu są 
opodatkowane niższą stawką niż dochody przedsiębiorstwa, tym przedsiębiorstwo jest bar-
dziej zainteresowane przesunięciem dochodów do swojego zagranicznego zakładu. Dlatego 
szczególną popularność w kwestii lokalizacji zakładu zyskały raje podatkowe.

Podsumowanie 

Wykorzystanie rajów podatkowych bazujących na umowach o unikaniu podwójne-
go opodatkowania można uznać za jedną z niekonwencjonalnych form finansowania mi-
kro i małych przedsiębiorstw. Niektóre warianty optymalizacji podatkowej nie wymagają 
dużych nakładów ze strony podmiotów, a uzyskane dzięki nim zmniejszenie wysokości 
obciążeń podatkowych obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i pozostawia do 
dyspozycji większą kwotę wolnych środków pieniężnych, które mogą zostać przeznaczone 
na realizację wybranych zamierzeń.

Patrząc z punktu widzenia przedsiębiorstw, oszczędności podatkowe są ważnym 
elementem, służącym zwiększaniu wartości. Odmienne stanowisko wobec problematyki 
wykorzystania rajów podatkowych prezentują organy podatkowe. Uznają one to zjawisko 
za niekorzystne, gdyż prowadzi do obniżania dochodów, z tytułu podatku dochodowego 
uzyskiwanych przez państwo. Z tego względu, w ustawodawstwach krajowych i między-
narodowych można znaleźć szereg uregulowań, mających na celu ograniczenie możliwości 
korzystania z oferty rajów podatkowych. Ich skuteczność nie zawsze jednak spełnia oczeki-
wania organów podatkowych, ze względu na dynamicznie rozwijające się usługi z zakresu 
doradztwa podatkowego.         

USING TAX PARADISE BASED ON AGREEMENTS CONSISTING 
IN AVOIDING DOUBLE-TAX AS AN UNCONVENTIONAL MEANS 

OF FINANCING SMALL AND MIDDLE SIZED COMPANIES

Summary

Process of growing integration of world’s economies is very important, because companies can 
take advantages of different kinds of tax systems in countries. On the other hand it makes problem 
with double taxation of income. Countries have got agreements for the avoidance of double taxation 
but this agreements create possibilities for tax avoidance by using tax haven. This kind of jurisdiction 
imposes no or very low taxes and offers itself as a place to be used by non residents to escape tax 
in their country of residence. Tax haven operations facilitate tax avoidance by permitting firms to 
allocate taxable income away from high tax jurisdictions and by reducing of home country taxation. 
Companies use several basic methods connected with agreements for the avoidance of double taxa-
tion to reduce tax obligations. The most popular are: intra – firm dept, royalty payments, dividend 
repatriations, treaty shopping and permanent establishment.
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NA SPOSÓB ICH FINANSOWANIA. 
PRZYKŁAD SPÓŁKI NOTOWANEJ NA RYNKU NEWCONNECT

Wprowadzenie

Sektor technologii informatycznych (ang. IT Information Technologies) utożsamiany 
jest z rozwojem nowoczesnej gospodarki. Również Polska korzysta z dynamicznych i sy-
stematycznych wzrostów branży. Według Biura badawczo-analitycznego Dis, w  2007 roku 
rynek IT wzrósł o ponad 25,7%, tj. z 18,1 mld zł do 22,8 mld zł1. Przewiduje się, że wzrost 
sektora IT będzie miał charakter długoterminowy. Potencjał rynku światowego wyznaczają 
bowiem globalne tendencje, takie jak: rosnące zaawansowanie technologiczne produktów 
i usług, informatyzowanie działalności przedsiębiorstw i sektora publicznego, rozwój form 
finansowania przedsiębiorstw kapitałem własnym.

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki innowacyjnych małych przedsiębiorstw 
branży informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na sposób finansowa-
nia. Rozważania zostaną zilustrowane przykładem małej firmy informatycznej, która zde-
cydowała się na finansowanie inwestycji poprzez wejście na rynek obrotu alternatywnego 
NewConnect.

Specyfika polskich małych przedsiębiorstw branży informatycznej

Większość firm informatycznych działających w Polsce to przedsiębiorstwa młode, 
działające na rynku kilka lat. Wiele z nich charakteryzuje duża dynamika rozwoju. Ich 
specyfika tkwi zarówno w sferze produktowej, biznesowej, badawczej, jak i finansowej. 
Poniżej scharakteryzowano główne cechy wyróżniające firmy z branży IT.

Zatrudnienie. Liczba pracowników zatrudnionych w firmach informatycznych częs-
to nie odzwierciedla potencjału tych jednostek gospodarczych. Preferowaną formą współ-

1 www.egospodarka.pl/29505,Rynek-IT-w-Polsce-przyspieszyl-w-2007,1,39,1.html [13.12.2008].
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pracy jest bowiem podwykonawstwo, outsourcing, czy umowy o dzieło i zlecenia. Wielu 
pracowników ze względów finansowych wybiera samozatrudnienie i pracę na rzecz jednej 
lub kilku firm informatycznych. W rezultacie firmy informatyczne wydają się często dużo 
słabsze, czy dysponujące mniejszą siłą ekonomiczną, niż jest w rzeczywistości. Niski po-
ziom zatrudnienia wpływa ponadto na fakt, że firmy z branży IT cechuje wyższa wydaj-
ność pracy.  

Prace badawczo-rozwojowe. Rozwojowi branży informatycznej sprzyja coraz więk-
sze zaawansowanie technologiczne produktów i usług2. Nadążanie za najnowszymi tech-
nologiami wymaga rozwoju sfery badawczo-rozwojowej w firmach. Literatura przedmiotu 
zwraca uwagę na niski poziom nakładów na B+R w Polsce i niepokojącą ich strukturę 
– dominację finansowania publicznego nad prywatnym. Analizy warszawskiego Biura ba-
dawczo-analitycznego DiS wskazują, że prace badawczo-rozwojowe w branży informa-
tycznej prowadzi w Polsce wąska grupa około 1000 firm, dająca zatrudnienie blisko 19 tys. 
osobom3. Według danych GUS, w sektorze ICT w latach 2004–2006 dynamika nakładów 
na B+R była jednak trzy razy większa, niż w całym sektorze produkcji i usług4. Rozwojo-
wi branży sprzyja dobra koniunktura na rynku informatycznym, która równoważy niskie 
nakłady na badania i rozwój. W dłuższej perspektywie czasu konsekwencje niedofinanso-
wania sfery B+R przez sektor prywatny mogą jednak negatywnie wpłynąć na dynamikę 
rynku.

Innowacyjność i patentowanie. Siłą napędową branży informatycznej są innowa-
cyjne pomysły. Liderami są globalne korporacje wyznaczające kierunki rozwoju sektora: 
Google, Microsoft, Apple, Yahoo. Istotną rolę pełnią również organizacje standaryzacyj-
ne, wyznaczające standardy działania firm, np. organizacja 3WC5, czy Europejskie Stowa-
rzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych ECMA6. 
Konkurencyjność oznacza konieczność rejestracji elementów własności intelektualnej firm. 
Problematyczną kwestią dla firm informatycznych jest patentowanie.  Kontrowersyjne 
wciąż pozostaje patentowanie oprogramowania. Na przykład algorytmy, na których opiera 
się programowanie, nie są z zasady patentowane. Prawo patentowe w Europie nie dopuszcza 
patentowania programów komputerowych i drobnych usprawnień informatycznych. Unia 
Europejska prowadzi zaawansowane prace nad stworzeniem dyrektywy rozwiązującej 
problem patentów oprogramowania. Rozwiązanie takie może jednak prowadzić do spadku 
konkurencyjności małych firm informatycznych, mających problemy ze zgromadzeniem 

2 R. Narula, R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globaliza-
tion, Technovation 24 (2004), s. 153.

3 Raport: Sektor IT: badania i rozwój 2008.
4 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2004–2006, Główny Urząd Sta-

tystyczny, Departament Przemysłu, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2008, s. 2.
5 Organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów zapisu i przesyłania stron WWW.
6 Stowarzyszenie standaryzujące systemy informatyczne w Europie.
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wystarczających środków do przeprowadzenia działań patentowych. Warto również pod-
kreślić, że firmy polskie często wybierają patentowanie w USA.     

Profil biznesowy i presja konkurencyjna. Pod względem biznesowym firmę infor-
matyczną również charakteryzuje specyfika. Innowacyjne firmy branży zaawansowanych 
technologii oferują produkty i usługi raczej w niszy rynkowej, zdecydowanie rzadziej jest 
to produkcja masowa. Odmienność kształtuje krótszy cykl życia produktów. Wysokie tem-
po rozwoju branży powoduje konieczność ustawicznego poszukiwania nowych rozwiązań, 
co wiąże się ze znacznymi nakładami na sferę badawczo-rozwojową w firmach.  Należy 
przy tym pamiętać, że stworzenie nowego produktu czy usługi wymaga prac przemysło-
wych, rozwojowych, jak i wdrożeniowych. Na prace te bardzo często składa się faza kon-
ceptualizacji, opracowania modelu funkcjonowania, testowania, wdrożenia i komercjaliza-
cji. Procesy te cechuje zazwyczaj wysoki stopień złożoności. Amin i Thrift stwierdzają, że 
produkcja w firmach z branż zaawansowanych technologii jest funkcją struktury wiedzy 
w tej firmie i funkcjonujących w jej ramach tzw. systemów eksperckich7. W sektorze IT 
panuje nasilona konkurencja. Narzędziem konkurencyjności jest bardzo często nie cena, ale 
poziom zaawansowania technicznego czy technologicznego rozwiązania, jak i jego innowa-
cyjność, które wyznacza poziom wydatków na badania i rozwój8. Przedsiębiorstwa branży 
IT bazują więc na wiedzy, inwestują w kapitał ludzki. Kluczowymi czynnikami sukcesu 
są wysokie kompetencje, umiejętność pozyskania i transferu wiedzy. Oferowane produkty 
i usługi są bardzo często wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Najczęściej pakiety usług 
oferowanych przez MSP są dostosowywane każdorazowo do potrzeb klienta, a modele bi-
znesowe są bardzo elastyczne. Każda taka zmiana implikuje kolejne prace badawcze i tym 
samym zawiera komponent naukowy. 

Budowanie partnerstwa. Czynnikiem kluczowym sukcesów branży technologii in-
formatycznych jest współpraca z jednostkami badawczymi. Wymaganie to często stawia-
ją władze publiczne przy dystrybucji dotacji i programów wsparcia. Dotychczasowa słaba 
współpraca polskich firm z jednostkami badawczymi i naukowymi ulega powolnej popra-
wie. Kooperacja ze sferą naukową jest zazwyczaj dodatkowo promowana w konkursach 
o środki krajowe czy unijne. Budowanie partnerstwa zachodzi również na poziomie współ-
pracy z przedsiębiorstwami z branży (networking). Tworzone konsorcja zwiększają szanse 
na uzyskanie dofinansowania np. w ramach konkursów na projekty celowe, zarządzanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Naczelnej Organizacji Technicz-
nej.

Tendencje internacjonalizacyjne. Wielu badaczy, np. Keeble,  stwierdza, że małe 
przedsiębiorstwa z branż zaawansowanych technologii, więc i technologii informatycznych, 

7 A. Amin, N. Thrift, Living in the Global, [w:] A. Amin, N. Thrift, Globalization, Institutions and 
Regional Development in Europe, Oxford University Press, 1994, s. 2–5.

8 Keeble D., Wilkinson F., Collective Learning and Knowledge Development in the Evolution of Re-
gional Clusters of High Technology SMEs in Europe, Regional Studies, Vol. 33, 4, 1999.
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muszą internacjonalizować działalność, a zwłaszcza swoją sprzedaż, nawet w początko-
wych fazach rozwoju firmy9. Internacjonalizacja na tak wczesnym etapie wymaga wysoko 
wykwalifikowanych przedsiębiorców i działalności o wysokiej stopie zwrotu. Tendencja do 
internacjonalizacji jest również coraz bardziej widoczna w Polsce. Znaczna część polskich 
firm z branży informatycznej przeznacza swoje usługi czy produkty na rynki zagraniczne. 
Badania PMR wskazują, że 40% spośród największych firm IT w Polsce eksportuje ofero-
wane produkty lub usługi informatyczne10. Mocne zorientowanie na eksport powoduje brak 
lub minimalizację działań związanych z promowaniem marki w Polsce. 

Profil finansowy. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw informatycznych wykazuje 
specyfikę. Hyytinen i Pajarinen zwracają uwagę na poziom dźwigni finansowej w przedsię-
biorstwach branży IT, opisując jako bardziej konserwatywną, niż w tradycyjnych firmach11. 
Fakt ten wiążą z poziomem inwestycji w badania i rozwój. To sfera B+R wpływa bowiem 
według badaczy na wybór finansowania kapitałem własnym i jest niechętnie finansowana 
przez kapitał obcy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ocena firm informatycznych na pod-
stawie standardowych dokumentów finansowych może prowadzić do mylących wniosków. 
Firmy takie nie inwestują w sposób systematyczny w środki trwałe, a majątek zakumulo-
wany jest częściej w aktywach obrotowych. Ich działalność bazuje przede wszystkim na in-
westycjach w kapitał ludzki. Do głównych kosztów należą więc koszty pracy, w tym poza-
płacowe koszty pracy. Sprzęt komputerowy pozyskiwany jest często na zasadach leasingu 
platformy sprzętowej, a serwery wynajmowane od specjalnych firm hostingowych.

Mechanizmy finansowania przez rynek NewConnect

Sektor technologii informatycznych wymaga wysokich inwestycji kapitałowych. Pro-
jekty firm często charakteryzuje: znaczący poziom innowacyjności, a więc ryzyka i nie-
pewności, niemożność szybkiej weryfikacji rynkowej, trudność oceny merytorycznej. Tra-
dycyjne instrumenty finansowe, takie jak kredyty, stają się dlatego często nieadekwatne, 
a nawet nieodstępne dla potrzeb przedsiębiorców. Banki niechętnie decydują się na finanso-
wanie działalności. Branża nie ma długich tradycji. Utożsamia się ją z nieprzewidywalnoś-
cią i zmiennością, co utrudnia wycenę i ocenę założeń projektów firm sektora IT. Ostatnie 
lata przyniosły jednak wiele nowych sposobów finansowania działalności inwestycyjnej. 
Jedną z ciekawszych możliwości rozwoju daje, debiutujący  w sierpniu 2007 roku, alterna-

9 D. Keeble, C. Lawson, H. Smith, B. Moore, F. Wilkinson, Internationalization Processes, Networking 
and Local Embeddedness in Technology-Intensive Small Firms, Small Business Economics 11, 1998.

10 M. Malicki, Obraz rynku IT w Polsce, Raport PMR „Rynek IT w Polsce 2006–2008”, materiały dla 
uczestników CeBIT 2007, PMR, s. 4.

11 A. Hyytinen, M. Pajarinen, Financing of technology-intensive small businesses: some evidence on the 
uniqueness of the ICT sector, Information Economics and Policy 17, 2005, s. 15–132.
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tywny system obrotu NewConnect12, czyli rynek obrotu wtórnego dla małych  i średnich 
przedsiębiorstw. NewConnect jest platformą finansowania, pełniącą rolę inkubatora przed-
siębiorczości dla młodych, dynamicznie rozwijających się firm, przede wszystkim z tzw. 
branż przyszłościowych (informatycznej, telekomunikacyjnej, biotechnologicznej, energii 
alternatywnej, technologii przemysłowych). Preferowane są przedsiębiorstwa działające na 
rynku nie dłużej niż 3–4 lata, a nawet dopiero powstające, poszukujące środków w grani-
cach od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Przewidywana kapitalizacja nie 
powinna przekraczać 20 milionów złotych.  By móc być notowanym na NewConnect, na-
leży posiadać status spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, zagwarantować nieogra-
niczoność zbywalności akcji, sporządzić właściwy dokument dopuszczeniowy i korzystać 
z pomocy Autoryzowanego Doradcy lub Animatora Rynku. Od początku swojego funkcjo-
nowania do grudnia 2008, na NewConnect notowanych jest 78 firm13. Istotną grupę wśród 
firm notowanych na NewConnect stanowią MSP branży IT. 

Analiza przypadku małej spółki informatycznej finansowanej przez NewConnect

Dla przedstawienia finansowania za pomocą NewConnect posłużono się przykładem 
małej firmy warszawskiej. Badana spółka jest dostawcą innowacyjnych rozwiązań sztucz-
nej inteligencji, wykorzystywanej w Internecie do wspierania transakcji i przyjaznej obsłu-
gi użytkowników on-line. Jest liderem na polu rozwoju rozwiązań, które optymalizują pro-
cesy obsługi klienta i sprzedaży elektronicznej poprzez zastosowanie inteligentnych sieci 
semantycznych, zgodnie z wizją Web 3.0. Jej działalność oparta jest w znacznym stopniu na 
działalności badawczo-rozwojowej. Firma zatrudnia 13 osób. 

Analizę spółki przeprowadzono w oparciu o tzw. koncepcję platformy biznesowej, 
stworzoną przez Davidssona i Klofstena14. Koncepcja ta zakłada, że  firmy aspirujące do 
bycia znaczącymi uczestnikami rynku i pragnące doświadczyć wzrostu, powinny  wdro-
żyć/ osiągnąć platformę biznesową, czyli spełnić warunki w ośmiu kategoriach: koncepcji 
biznesowej, sferze produktowej, rynkowej, przywódczej, organizacyjnej, kompetencyjnej, 
relacjach z klientami i relacjach z otoczeniem zewnętrznym (w tym finansowym). Taka 
analiza wydaje się zasadna, ponieważ koncepcja platformy biznesowej została stworzona 
dla firm opartych o zaawansowane technologie15. Pomoże ocenić, czy specyfika i poziom 
rozwoju badanej firmy odpowiada wymaganiom rynku NewConnect.   

12 Obrót na NewConnect jest organizowany i regulowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Noto-
wania odbywają się od poniedziałku do piątku. Indeks nosi nazwę NCIndex,  jego wartość bazową w po-
staci 100 punktów określono 30 sierpnia 2007.

13 www.newconnect.pl (stan na 28 listopada 2008).
14 P. Davidsson, M. Klofsten, The Business Platform: Developing an Instrument to Gauge and to Assist 

the Development of Young Firms, Journal of Small Business Management, 2003, 41, nr 1.
15 W polskiej literaturze przedmiotu filary platformy stabilnego biznesu przedstawia Davidssona i Klof-

stena przedstawia Jerzy Cieślik w książce Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, 
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 109–110.
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Koncepcja biznesowa – założenie: Firma musi potrafić jasno sformułować swój po-
mysł biznesowy i wyjaśnić, jak jej specyficzny know-how wpływa na sukces przedsięwzię-
cia.
Badana spółka: Technologia wiodąca polega na wykorzystaniu technologii awatarowej, 
rozwijanej poprzez firmę. Priorytetem dla spółki są intensywne prace B+R nad rozwojem 
oprogramowania i wartości intelektualnych. Zarząd spółki zajmował się rozbudową poten-
cjału intelektualnego i produkcyjnego spółki oraz rozwojem nowej linii oprogramowania 
dla klientów indywidualnych, opartego na platformie technologicznej. Przewagą konku-
rencyjną firmy jest kompleksowość usługi. Spółka dostarcza pełne rozwiązanie (produkcja 
interfejsu awatara, budowa baz danych, serwis oprogramowania).

Sfera produktowa i relacje z klientami – założenie: Oferowane produkty muszą 
trafiać i być akceptowane przez docelowych klientów, a relacje z klientami mają charakter 
trwały.
Badana spółka: Tworzy inteligentne awatary, wykorzystywane w Internecie, telefonach 
komórkowych czy komputerach osobistych. Do grona jej odbiorców należą: Polskie Linie 
Lotnicze LOT, Giełda Papierów Wartościowych, Centrum Medyczne Carolina, Telewizja 
Polska SA. Platforma technologiczna spółki jest podstawą dla budowy oferty handlowej, 
w tym eksportu oprogramowania i usług na rynki Dalekiego Wschodu oraz USA.

Relacje zewnętrzne – założenie: Relacje zewnętrzne powinny mieć charakter trwały 
i uzupełniać działalność firmy.
Badana spółka: Podejmuje współpracę w zakresie dystrybucji produktów z wieloma agen-
cjami interaktywnymi. W zakresie stosowanej technologii Spółka współpracuje z Livechat, 
NetSprint, IVO Software. Pozostałymi partnerami są Dom Maklerski PENETRATOR i Po-
litechnika Gdańska. Firma współpracuje ponadto z Prokom Software.

Kompetencje i organizacja biznesu – założenie: Firma powinna posiadać wysokie 
kompetencje techniczne, technologiczne i menedżerskie do prowadzenia działalności oraz  
mieć jasną strukturę organizacyjną.
Badana spółka: dysponuje wysoko wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą naukową 
o profilach zawodowych programistów i konsultantów, zdolną do realizacji prac badawczo-
rozwojowych oraz zespołem sprzedawców i specjalistów ds. marketingu, którzy gwarantu-
ją powodzenie przedsięwzięć wdrożeniowo-inwestycyjnych oraz komercjalizacji wyników 
badań. Firma posiada siedzibę w  Warszawie, centrum rozwoju: na terenie Pomorskiego 
Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, a także centrum kontaktowe w  Nowym Jor-
ku.

Rynek – założenie: Firma musi umieć zdefiniować swój rynek.
Badana spółka: Oferuje swoje produkty i usługi na światowy rynek aplikacji, wspierających 
automatyzację wybranych funkcji przedsiębiorstwa.
Firma potrzebowała środków finansowych na poniesienie kosztów związanych z przygo-
towaniem innowacyjnego rozwiązania programistycznego. Podjęto decyzję, że w czasie 
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pierwszych lat działalności, rozwój w zakresie unikalnych rozwiązań informatycznych, 
choć kapitałochłonny, jest istotniejszy, niż generowanie pozytywnego wyniku finansowego 
na oprogramowaniu licencjonowanym od dostawców zewnętrznych. Strategia Akcjonariu-
szy została zaakceptowana przez inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-
wie, którzy objęli ponad 90% planowanej emisji akcji spółki. Badana spółka weszła na 
NewConnect w czerwcu 2008 roku. Do alternatywnego systemu obrotu wprowadzonych 
zostało: 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr, ponad 488 
tys. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr, ponad 488 tys. praw 
do akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. 

Co firma zyskała dzięki wejściu na NewConnect? Do największych zalet należą na 
pewno: bezpieczeństwo obrotu, efekt marketingowy, przekładający się na pozytywny wize-
runek spółki oraz uzyskanie większej wiarygodności jako partnera w relacjach z klientami 
i otoczeniem finansowym. Na pełną ocenę decyzji o wejściu spółki na NewConnect należy 
jeszcze poczekać. Debiut firmy w alternatywnym systemie obrotu miał miejsce zaledwie 6 
miesięcy temu. Rozpatrując jednak indeks notowań akcji spółki w tym okresie i odnosząc 
go do indeksu NCIndex, można zauważyć pozytywną tendencję (rys. 1). Należy przy tym 
pamiętać, że pozytywną ocenę zakłócać może ogólna negatywna sytuacja panująca na gieł-
dach światowych, związana z kryzysem finansowym. Czynnik ten wpisany jest w ryzyko 
działania spółki, nie jest jednak w żaden sposób determinowany strategią firmy.

Rys. 1.  Notowania badanej spółki w okresie 17 czerwca 2008–13 grudzień 2008

Źródło:  www.newconnect.pl.

Zakończenie

Małe firmy branży IT wyróżnia duża specyfika, determinująca spsób ich finansowa-
nia. Niestandardowość i kapitałochłonność inwestycji takich przedsiębiorstw bardzo często 
eliminuje możliwość korzystania z tradycyjnych form finansowania. Rynek NewConnect 
jest przykładem nowoczesnego rozwiązania działającego na polskim rynku kapitałowym, 
umożliwiającym rozwój młodych i dynamicznych przedsiębiorstw. Założenia rynku od-

- Indeks badanej spółki

- NCIndex
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powiadają potrzebom małych firm informatycznych o silnym potencjale wzrostu. Analiza 
przypadku małej i dynamicznie rozwijającej się spółki informatycznej potwierdziła, że nie-
wielka spółka, o niskim zatrudnieniu  ma szanse na pozyskanie środków finansowych.

AN INFLUENCE OF SMALL AND INNOVATIVE IT FIRMS SPECIFICITY  
ON THEIR FINANCING. CASE OF A  SMALL COMPANY QUOTED 

ON NEWCONNECT MARKET

Summary

The aim of a paper is to present a specificity of small and innovative IT firms, with 
a special focus on its influence on financing. Paper introduces a case of small Polish IT firm 
that decided to finance their investments by entering NewConnect market. Case analysis 
leads to the conclusion that small, young and dynamic IT firm. 
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FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
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(WYBRANE PROBLEMY)

Wprowadzenie

Postawę współczesnej gospodarki zarówno w Polsce jak i w Europie stanowi sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw. Powszechnie podkreśla się  jego wpływ na funkcjono-
wanie mechanizmu rynkowego czy przeciwdziałanie bezrobociu. W Polsce przedsiębior-
stwa z tego sektora stanowią 99, 8% wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniając przy tym 
70% ogółu pracowników. Podobna sytuacja występuje w innych krajach Unii Europejskiej, 
gdzie małe i średnie przedsiębiorstwa zapewniają ponad 56% produktu krajowego brutto. 

Jedną z głównych barier w funkcjonowaniu i rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw są ograniczenia kapitałowe, które wiążą się z niskim poziomem ich aktywów jak 
i zachowawczą polityką podmiotów finansujących ten sektor. Duże przedsiębiorstwa mają 
szersze możliwości zabezpieczenia interesów kapitałodawców, dostęp do rynków kapitało-
wych oraz zapewniają korzystanie z informacji ograniczających ryzyko asymetrii w tym 
zakresie. 

Możliwości dostępu do kapitału zależą od wielu czynników, w tym głównie:
a) cyklu życia przedsiębiorstwa (faza startu, wzrostu, dojrzałości) z uwzględnieniem 

również możliwości tworzenia nowych podmiotów gospodarczych, podejmowania 
działalności bez kapitału własnego (jedynie z ideą działania). Finansowe wsparcie 
przedsiębiorstw dotyczy różnych faz jego rozwoju. W każdej z nich odmienne są 
potrzeby kapitałowe i różny stopień podejmowanego przez kapitałodawcę ryzyka;

b) Wielkości przedsiębiorstwa mierzonych poziomem aktywów, zatrudnieniem, przy-
chodami ze sprzedaży; 

c) Sektora (branży), w którym działa przedsiębiorstwo i specyficznego dla niego ry-
zyka; 

d) Państwa, w którym prowadzona jest działalność i związanego z tym ryzyka poli-
tycznego oraz różnego poziomu rozwoju infrastruktury finansowej;
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e) Rodzaju podejmowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem indywidualnego pro-
dukcyjnego i technicznego ryzyka projektu. 

Wyodrębnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w praktyce nie jest łatwe. 
Występuje wiele różnych kryteriów doboru, zarówno o charakterze jakościowym jak i iloś-
ciowym.

Wyodrębnia się trzy typy przedsiębiorstw wg kilku kryteriów, obowiązujących w Pol-
sce i ogólnie w Krajach Unii Europejskiej (tab. 1).  

Tabela 1

Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw

Kategoria 
przedsiębiorstw Liczba zatrudnionych Obrót Suma bilansowa

Średnie < 250 50 mln euro 42 mln euro
Małe < 50 10 mln euro 10 mln euro

Mikro < 10 2 mln euro 2 mln euro

Źródło:  Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 17, poz. 1808; The 
activities of the European Union for small and medium – sized enterprises, European Commission 
2005. 

W artykule wykorzystano główne wyniki badań w zakresie dostępu do kapitału ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, przeprowadzonych przez Komisję 
Euro pejską oddzielnie dla 15 krajów tradycyjnych członków i 10 krajów nowych członków 
unijnych oraz badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Badanie oparto o wywiady 
skierowane do kadry zarządzającej ponad 3 tys. przedsiębiorstw. 

Główne problemy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej (ocena wyników badań)

W ocenie dostępu do różnych możliwości pozyskiwania kapitału w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw ważną rolę odgrywają instytucje wspomagające przedsiębior-
stwa (tab. 2) oraz zróżnicowane typy finansowania.

Dane wskazują, że główną instytucją finansującą przedsiębiorstwa są banki. Śred-
nio w krajach „starych” 8 z 10 pytanych firm wskazywało na kapitał bankowy. W krajach 
tzw. „nowych” członków Unii banki co prawda również dominują, ale ich udział jest nieco 
niższy. Rola banku jest jednak różna w poszczególnych krajach. Przykładowo w Finlandii 
jedynie 52% przedsiębiorstw korzysta z usług banku, podczas gdy w Austrii i Irlandii po-
nad 90%. Zróżnicowanie dotyczy również przedmiotu działalności. W branży usług bank 
dominuje w 74%, a w branży przemysłowej w 86%. 
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Tabela 2

Instytucje finansujące małe i średnie przedsiębiorstwa (% udziału odpowiedzi)

Nazwa instytucji Tradycyjni członkowie 
Unii Europejskiej

Nowi członkowie 
Unii Europejskiej

Banki 79 66
Firmy leasingowe 24 35
Instytucje publiczne 11 11
Prywatni inwestorzy 7 8
Instytucje finansowe (pozabankowe) 4 3
Venture Capital 2 1
Inne 2 7
Źródło:  SME Access to finance Executive Summary October 2005, European Comission.  SME Access to 

finance in the New Member States, European Comission July 2006. 

Interesujące są również wyniki badań typu finansowania (tab. 3).

Tabela 3

Typy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (% udziału odpowiedzi)

Rodzaje finansowania Tradycyjni członkowie 
Unii Europejskiej

Nowi członkowie 
Unii Europejskiej

Leasing 51 53
Kredyt w rachunku bieżącym 50 37
Pożyczki powyżej 3 lat 45 14
Pożyczki poniżej 3 lat 31 36
Factoring 19 10
Wzrost udziału kapitału własnego 9 10
Wzrost udziału kapitału Venture 
Capital 6 3

Źródło:  SME Access to finance Executive Summary October 2005, European Comission. SME Access to 
finance in the New Member States, European Comission July 2006. 

Dominującym typem finansowania w każdej z grup przedsiębiorstw jest leasing. Zróż-
nicowana jest jednak rola pożyczek o okresie wymagalności dłuższym niż 3 lata, których 
udział jest znacznie niższy w krajach nowych członków Unii. Można to uzasadnić brakiem 
stabilnych warunków działania, ciągłymi zmianami legislacyjnymi, wyższym poziomem 
ryzyka i przywiązywaniem wyższej wagi do przetrwania niż rozwoju. Leasing najczęś-
ciej stosowany jest w Niemczech (71%), Austrii (65%) i Szwecji (63%), rzadziej w Belgii 
i Finlandii. W prowadzonych badaniach wyróżniono również rolę banków w finansowaniu 
i stopień trudności w dostępie do kapitału bankowego. 47% respondentów uznało, że dostęp 
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do kredytów i pożyczek bankowych jest utrudniony, przy czym w Niemczech i Włoszech 
w 80% odpowiedzi uznano, że dostęp ten jest znacznie utrudniony. 

Interesujące są oceny przyczyn decydujących o utrudnieniach w dostępie do kapitału 
bankowego. Porównanie uzyskanych odpowiedzi ujęto w tabeli 4. 

Tabela 4

Czynniki ograniczające dostęp do kredytów i pożyczek bankowych 
(% udziału odpowiedzi)

Rodzaje czynnika Tradycyjni członkowie 
Unii Europejskiej

Nowi członkowie 
Unii Europejskiej

Wymagania banku dotyczące zakresu 
przekazywanych informacji 72 77

Wymagania formalne dotyczące wniosku 
kredytowego 59 77

Przedłużające się procedury uzyskania 
pożyczek 47 61

Zbyt wysoka stopa procentowa 32 61
Inne 8 32
Źródło:  SME Access to finance Executive Summary October 2005, European Comission. SME Access to 

finance in the New Member States, European Comission July 2006. 

Przedstawione dane wskazują, że barierą dostępu do kapitału bankowego nie jest wy-
łącznie stopa procentowa, ale wymogi formalne, procedury i wymagania informacyjne. 
Stopa procentowa odgrywa większą rolę w krajach nowych uczestników Unii Europejskiej, 
co uzasadnione jest wyższą stopą inflacji i ograniczeniami w zakresie wymaganej stopy 
zwrotu z wykorzystania kapitału. 

Godne uwagi są również oceny dotyczące ograniczeń i niedostatecznego zaintere-
sowania pożyczkami „małymi” o wartości niższej niż 25 000 euro. Znacząca większość 
badanych przedsiębiorstw (ponad 30%) nie korzystała z tej formy finansowania. Pozornie 
można sądzić, że dostęp do tych pożyczek powinien być znacznie ułatwiony i powinny one 
dominować w strukturze źródeł zasilania. Przeprowadzone badania wskazały na te czynni-
ki, które w ocenie respondentów zachęciłyby do zaciągania tych pożyczek (tab. 5).

Uznano, że główną barierą w zwiększeniu zainteresowania małymi pożyczkami jest 
koszt kapitału, przy czym w krajach „nowych członków Unii” znaczą przeszkodą są rów-
nież wymagania dotyczące zabezpieczeń i procedur. Niezależnie od tego zwrócono uwagę 
na: 

– utrudnienia w zakresie rozwoju szerokiej sieci oddziałów banków terytorialnie do-
stosowanych do liczby działających przedsiębiorstw, 

– wysokie koszty uruchomienia oferty kredytowej i oceny klientów w stosunku do 
wartości pożyczki,
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– wysokie ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy, 
– relatywnie niskie zyski dla banków. 

Tabela 5

Czynniki zachęcające przedsiębiorstwa do zaciągania małych pożyczek 
(% udziału odpowiedzi)

Nazwa czynnika Tradycyjni członkowie 
Unii Europejskiej

Nowi członkowie 
Unii Europejskiej

Niższa stopa procentowa 60 68
Łagodniejsze wymagania dotyczące 
zabezpieczenia 34 58

Uproszczone procedury 34 64
Krótszy okres oczekiwania na decyzje 
kredytowe 22 42

Inne 4 12
Źródło:  SME Access to finance Executive Summary October 2005, European Comission  SME Access to 

finance in the New Member States, European Comission July 2006.

Odrębnym obszarem badań były również oceny prowadzone przez Europejski Bank 
Inwestycyjny w 27 krajach członkowskich. Pytania kierowano do banków, organizacji rzą-
dowych, stowarzyszeń małych i średnich przedsiębiorstw1. Badania dotyczyły takich za-
gadnień jak: 

– mocne i słabe strony oferty Banku Inwestycyjnego,
– segmenty finansowe w niedostatecznym stopniu uwzględniające w ofertach,
– oczekiwania w zakresie nowych produktów bankowych spełniających wymagania 

klientów, 
– możliwości i zakres podziału ryzyka pomiędzy różnych uczestników transakcji 

rynkowych (risk-sharing mechanisms).
Badania wykazały brak jednolitego rynku finansowego dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw i znaczną różnorodność sytuacji w poszczególnych krajach. Wskazuje to 
na potrzebę różnicowania oferty bankowej dla poszczególnych państw. Barierą w rozwo-
ju nowych form finansowania jest jednak stopień zadłużenia przedsiębiorstw w bankach. 
Z jednej strony potwierdza to dominację tradycyjnych form finansowania, z drugiej jednak 
wysoki poziom kapitału pożyczkowego zwiększa ryzyko finansowe dla przyszłych kapita-
łodawców. 

Niezbędny jest więc rozwój i wzrost stosowania nowych form finansowania, zastą-
pienia tradycyjnych rozwiązań innowacjami finansowymi, szersze wejście zewnętrznego 

1 SME Consultation 2007/2008, Findings and Conclusions. European Investment Bank. May 2008. 
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kapitału w „lukę finansową” głównie na etapie ekspansji i rozwoju przedsiębiorstw. Brak 
również szerszych propozycji dla mikrofirm, które przede wszystkim odczuwają niedosta-
tek kapitału. 

Propozycje europejskich rozwiązań w finansowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw

Dalszy rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich 
wymaga poszukiwania nowych możliwości dostępu do kapitału uwzględniających specy-
fikę tego sektora oraz ograniczenie barier prawnych, podatkowych i administracyjnych. 
Zwraca się uwagę na szanse rozszerzenia możliwości dostępu do małych pożyczek (poniżej 
25 tys. euro) i eliminację wyróżnionych wcześniej barier w tym zakresie. 

Rozwiązaniem zwiększającym dostęp do tego typu pożyczek byłoby uproszczenie 
i standaryzacja procedur kredytowych oraz wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych, 
które umożliwiłyby udzielanie pożyczek również instytucjom pozabankowym. Instrumen-
tem elastycznie dostosowywującym poziom pożyczek do sytuacji konkretnych podmiotów 
gospodarczych może być stopa procentowa, przy założeniu jednak ograniczenia zbyt agre-
sywnej polityki kredytowej. Banki nie mogą jednak być jedynymi partnerami finansowymi 
dla przedsiębiorstw. Nowa Umowa Kapitałowa, bardziej restrykcyjne normy dotyczące ade-
kwatności kapitałowej mogą ograniczyć dostęp do kredytów i pożyczek przedsiębiorstwom 
nowym, o zwiększonym ryzyku i dużej asymetrii informacji. 

Ważną rolę w tych warunkach mogą odgrywać rozwiązania hybrydowe (mezzanine) 
uwzględniające nie tylko obligacje zamienne, ale i ciche udziały, udziały z możliwością 
partycypowania w zyskach czy też pożyczki podporządkowane2. Rozwiązania te w pew-
nym stopniu przesuwają ryzyko niewypłacalności również na inwestora, bowiem zabezpie-
czeniem jest jedynie przyszła sytuacja finansowa firmy i jego pozycja rynkowa. Mezzanine 
traktuje się jako „surogat” kapitału własnego z ograniczoną kontrolą i prawami do infor-
macji oraz podwyższonym ryzykiem w stosunku do klasycznej pożyczki3. Kapitał mezza-
nine pozwala co prawda na rozwiązanie problemu luki kapitałowej, braku zabezpieczenia 
aktywami interesów kapitałodawców, ale zawsze kapitał pozostaje w pozycji podrzędnej 
w stosunku do kapitału nadrzędnego. Stąd też przeznaczony jest dla przedsiębiorstw o per-
spektywach rozwoju i stabilnych przyszłych wolnych przepływach pieniężnych. 

Hybrydowe instrumenty są zawsze alternatywnym źródłem pozyskiwania kapitału, 
gdy przedsiębiorstwo nie może wykazać się zdolnością kredytową ze względu na wczesny 
etap rozwoju. Grupą docelową dla tej formy zasilania są przedsiębiorstwa rozwojowe i doj-
rzałe firmy rodzinne, planujące sukcesję własności, o ratingu BBB+. Dla przedsiębiorstw 

2 Mezzanine Finance, Roundtable between bankers and SMEs, Final report, European Comission 
2007. 

3 Zob. W. Portisch, Finanzierung im Unternehmenslebenszyklus, Oldenbourg Verlag Munchen 2008, 
s. z29. 
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o niższym ratingu wymagane będzie poparcie sektora publicznego (poręczenia) i szersze 
wsparcie aniołów biznesu. Podkreślić należy również, że kapitał hybrydowy pozwala prze-
kroczyć poziom zadłużenia, wprowadzić bardziej elastyczny sposób finansowania umoż-
liwiający przesunięcie w czasie realizacji zobowiązań w zależności od wzrostu wartości 
rynkowej przedsiębiorstwa. Wynika to również z potrzeby ochrony dotychczasowych właś-
cicieli przed utratą kontroli oraz ograniczenia ryzyka rozproszenia ośrodków decyzyjnych. 
Rozwiązaniem mogą być również pożyczki podporządkowane, powiązane z pośrednią 
odpowiedzialnością pożyczkodawcy za sposób wykorzystania kapitału. Wypłata odsetek 
może być uzależniona od przyszłej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a tym samym 
efektywności wykorzystania kapitału. Pożyczka podporządkowana jest spłacana po dłu-
gu głównym, zaciągniętym np. w banku, jest niezabezpieczona (np. majątkiem dłużnika) 
a jedynym zabezpieczeniem są przyszłe, oczekiwane przepływy pieniężne. 

Odrębnym rozwiązaniem może być rozszerzenie zakresu sekurytyzacji4. Stwarza to 
bankom możliwość rozwoju stosunków z klientami bez względu na ograniczenia bilansowe, 
„dywersyfikację” portfela inwestycyjnego i dywersyfikację ryzyka. Dodatkową korzyścią 
jest większa odporność na zmiany koniunktury. W procesie sekurytyzacji można wykorzy-
stać różne aktywa podmiotów gospodarczych, w tym wierzytelności istniejące, przyszłe, 
regularne i zagrożone. Sekurytyzacja może być dla banku sposobem zarządzania ryzykiem 
stopy procentowej dzięki możliwości efektywnego dostosowania terminów zapadalności 
aktywów do wymagalności pasywów. Dla przedsiębiorstwa jest to możliwość szybkiego 
przekształcenia w gotówkę aktywów o niższym stopniu płynności. 

Pomimo ciągłego rozwoju sekurytyzacji rynek ten nie jest jednak w pełni dostosowa-
ny do potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wymagane jest szersze wsparcie 
inicjatyw banków regionalnych przez środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Szczególną formę zasilenia finansowego stanowi specyficzna kategoria tzw. kapita-
łu ryzyka (Venture Capital), gdzie inwestor udzielając wsparcia finansowego niepewnym 
przedsięwzięciom liczy w przyszłości na dochody wyższe od innych lokat kapitałowych. 
Współczesne Venture Capital jest pojęciem szerokim, obejmującym nie tylko bierne zasila-
nie kapitałowe, ale i aktywne uczestniczenie w zarządzaniu, doradztwo, marketing. Głów-
nym celem kapitałów ryzyka jest więc nie tyle osiągnięcie bieżących wpływów gotówko-
wych, co wzrost w przyszłości wartości rynkowej przedsiębiorstwa.  Możliwość uzyskania 
większego zysku w przyszłości stanowi rzeczywisty motyw zaangażowania kapitałowego. 
Fundusze Venture Capital spełniają rolę pośrednika, zajmują się wyszukiwaniem obiektów 
inwestowania, dokonują analizy i oceny szans ich powodzenia. 

Dalszy rozwój rynku kapitału ryzyka będzie zależny od możliwości finansowych in-
westorów instytucjonalnych oraz dostępności na rynku przedsiębiorstw i przedsięwzięć in-
westycyjnych oferujących potencjał znacznego wzrostu wartości dla inwestorów. Niezbęd-

4 SME Securistization, Roundable between bankers and SMEs, Final report. European Commission. 
2007. 
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ne są jednak pewne uregulowania prawne (w tym również podatkowe rozwiązania), które 
pozwoliłyby zwiększyć aktywność funduszy w zakresie inwestowania w przedsiębiorstwa 
innowacyjne. Niski udział kapitału Venture Capital w finansowaniu małych i średnich 
przedsiębiorstw o dużym potencjale rozwoju na rynkach europejskich wskazuje na koniecz-
ność szerszego wykorzystania tej formy finansowania. Należy podkreślić jednak, że rynek 
Venture Capital nie może być konkurencją dla tradycyjnych źródeł pozyskiwania. Nie jest 
to produkt „masowy”, każda inwestycja powinna być zindywidualizowana, konstruowana 
dla potrzeb konkretnego przypadku. Venture Capital nie zastąpi więc kredytów banko-
wych czy pożyczek ale jest niezbędnym uzupełnieniem rynku finansowego, zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem charakteru prowadzonych przez nich 
działań. 

Zakończenie 

Dynamiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i wzrost efektywności ich 
działania w krajach europejskich wymaga rozszerzenia form i instrumentów zasilania fi-
nansowego nie tylko tradycyjnych ale i nowych (innowacyjnych), uwzględniających zróżni-
cowane relacje miedzy kapitałobiorcą i inwestorem. 

Problemy te dostrzegają instytucje finansowe Unii Europejskiej, które poprzez pro-
wadzone badania próbują ocenić realne potrzeby zarówno przedsiębiorstw jak i instytucji 
ich zasilających i dostosować rozwiązania do rzeczywistych oczekiwań praktyki gospodar-
czej. 

FINANCING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) 
IN EUROPEAN MARKETS. SELECTED ISSUES

Summary

Nowadays the sector of SME forms the basis of economy both in Poland, as well as in Europe. 
Capital restrictions are one of the major obstacles in their functioning. The article presents main 
results of surveys relating to the access to capital conducted in the European Union by the European 
Commission and the European Investment Bank. Further development of the SME sector in Europe 
requires searching for new opportunities relating to the access to capital bearing in mind the specific 
characteristics of the sector. In the article particular attention was paid to the necessity of widening 
the range of forms and instruments of capital financing, including not only traditional but also new 
(innovative), taking into consideration the different relationships between borrowers and investors.  
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FINANSOWANIE MŚP W POLSCE PRZEZ FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

Wprowadzenie 

Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przez fundusze Venture Ca-
pital (VC) to szansa na szybki rozwój sektora MŚP w Polsce. Niestety, oferta funduszy VC 
działających w Polsce jest wciąż zbyt mała, co sprawia, że wiele firm z sektora MŚP nie ma 
szans na pozyskanie kapitału na rozwój.

Celem opracowania jest przedstawienie i ocena rynku venture capital w Polsce.  
Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono istotę działa-

nia funduszy VC. Część druga obejmuje prezentację funduszy VC działających na rynku 
w Polsce. Podano szereg przykładów firm, które pozyskały kapitał od funduszy VC. Cześć 
trzecia to ocena rynku funduszy VC w Polsce. Czwartą część stanowią wnioski.

Podstawą opracowania tematu były przede wszystkim informacje pozyskane ze stron 
internetowych funduszy VC  działających w Polsce. Opracowanie przedstawia obraz rynku 
VC w Polsce według stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku.

Fundusze Venture Capital – istota działania

Fundusze VC to fundusze specjalizujące się w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw 
będących na wczesnych etapach rozwoju.  Etapy te noszą nazwy: faza zasiewu (seed), faza 
startu (start-up) oraz faza ekspansji (expansion)1. W niniejszym opracowaniu skupiono się 
na funduszach, inwestujących w przedsiębiorstwa będące na etapie zasiewu lub startu.

Etap zasiewu występuje przed faktycznym uruchomieniem przedsiębiorstwa, wtedy 
gdy pojawia się pomysł na jego uruchomienie. Na tym etapie precyzowana jest koncep-
cja firmy. Kapitał potrzebny jest w pierwszej kolejności na finansowanie prac w zakresie 
oceny opłacalności danej inwestycji. Etap startu obejmuje początkową fazę działalności 
przedsiębiorstwa, tj fazę powstawania. Na tym etapie przedsiębiorstwo nie generuje jeszcze 
zysków. Wymaga natomiast ponoszenia szeregu nakładów, m.in. na tworzenie struktury 

1 A. Arundale, Raising Venture Capital Finances in Europe. A Practical Guide for Business Owners, 
Entrepreneurs and Investors, Kogan Page, London-Philadelphia 2007, s. 5.
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organizacyjnej firmy, działalność marketingową itp. Ekspansja dotyczy przedsiębiorstw 
działających na rynku od pewnego czasu i przynoszących zyski. Dodatkowy kapitał wyko-
rzystywany jest zazwyczaj na zwiększenie rozmiarów działalności danej firmy, pozyskanie 
nowych rynków zbytu, udoskonalenie oferowanych produktów lub też na wejście na rynek 
publiczny2.

Fundusze VC to grupa funduszy należących do funduszy typu Private Equity (PE), 
czyli wspierających rozwój przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału i aktywne an-
gażowanie się w ich rozwój. Fundusze VC, w przeciwieństwie do innych, należących do 
funduszy PE, nie angażują się w działania polegające na dostarczeniu do przedsiębiorstw 
tzw. kapitału zastępczego, czy  też finansowania wykupów3. 

Istota działania funduszy VC polega na zakupie przez fundusz nowo emitowanych 
akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (w ten sposób dostarczany jest kapitał) i aktywnym 
uczestniczeniu w rozwoju przedsiębiorstwa (fundusz doradza kierunek rozwoju firmy; 
wszelkie strategiczne decyzje dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa muszą być konsultowa-
ne z funduszem). Inwestycja funduszu trwa kilka lat (z reguły 3–6 lat), po czym fundusz 
odsprzedaje zakupione wcześniej akcje/udziały (wyjście z inwestycji) i w ten sposób reali-
zuje zyski. 

Fundusze VC dostarczają kapitał do małych i średnich firm. Jest to ogromna zaleta 
tej formy finansowania w porównaniu z innymi, np. finansowaniem poprzez zaciąganie 
kredytów bankowych, emisją obligacji czy bonów komercyjnych, które dostępne są głównie 
dla dużych firm o dobrej kondycji finansowej.

Fundusze VC na rynku w Polsce

Na rynku w Polsce działa kilkadziesiąt funduszy inwestujących w przedsiębiorstwa 
będące we wczesnych fazach rozwoju. Część z nich (11 funduszy) zrzeszona jest w Polskim 
Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Są to: BBI Capital Narodowy Fundusz 
Inwestycyjny SA, Bmp AG i Bmp Media Investors, Business Angel Seedfund Sp. z o.o., 
Caresbac Seaf Polska Sp. z o.o., Enterprise Venture Fund I, Intel Capital, Kerten Capital Sp. 
z o.o., MCI Management SA, Oresa Ventures Sp. z o.o., Renaissance Partners, Regionalne 
Fundusze Inwestycji Sp. z o.o.

2 Central and Eastern Europe Statistics 2007. Special Paper, EVCA, September 2008, s. 14, www.evca.
com, grudzień 2008.

3 Kapitał zastępczy (replacement capital) – to nabywanie mniejszościowego udziału w przedsiębior-
stwie od innego funduszu PE lub innych udziałowców. Dotyczy to również operacji refinansowania zadłu-
żenia bankowego, w celu zmniejszenia poziomu dźwigni finansowej (refinancing bank debt). W przypadku 
wykupów (buyouts), fundusz uczestniczy w finansowaniu wykupu przedsiębiorstwa przez dotychczaso-
wych menedżerów (management buy-out – MBO) lub menedżerów z zewnątrz firmy (menegement buy-in 
– MBI).  Ta forma obejmuje również wykupy lewarowane (leverage buy-out – LBO), czyli wykupy przy 
użyciu kapitału pożyczonego (kapitał może pochodzić od banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubez-
pieczeniowych, czy prywatnych inwestorów), jak też transakcje typu: „public to private”. 
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BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA deklaruje gotowość wspoma-
gania rozwoju przedsiębiorstw będących na różnych etapach rozwoju, aczkolwiek typowe 
zaangażowanie kapitałowe funduszu BBI Capital NFI w jednostkowe przedsięwzięcia to 
4-15 mln PLN. W jego portfelu inwestycyjnym jest m.in. Hardex SA (producent płyt pil-
śniowych)4.

Bmp AG i Bmp Media Investors to fundusze prowadzone przez spółkę Bmp z siedzi-
bą w Berlinie. W portfelu Bmp AG znajduje się 6 spółek, w tym jedna z siedzibą w Polsce, 
tj. K2 Internet SA (oferująca usługi w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii 
i mediów dla wzmocnienia przewagi konkurencyjnej klienta). Bmp Media Investors ma 
obecnie w swoim portfelu 10 spółek, z czego 4 to firmy z siedzibą w Polsce. Są to m.in.: 
Republika Kobiet Sp. z o.o (portal internetowy dla kobiet), Nokaut Sp. z o.o. (operator plat-
formy do porównywania cen).

Business Angel Seedfund Sp. z o.o. to pierwszy fundusz zalążkowy stworzony przez 
aniołów biznesu. W swoim portfelu ma 6 spółek. Są to m.in. JakLeci.pl (spółka rozwijająca 
portal internetowy skupiający internautów z określonego terenu zamieszkania), WebGo! 
Sp. z o.o. (rozwijająca innowacyjne produkty internetowe)5.

Caresbac SEAF6 Polska Sp. z o.o. inwestuje w firmy będące na wszystkich etapach 
rozwoju, kwota inwestycji powinna się jednak mieścić w przedziale 100 tys. USD – 2 mln 
USD7. Portfel inwestycyjny Caresbac SEAF Polska obejmuje obecnie 9 dużych spółek. Są 
wśród nich m.in. BPSC (firma specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów in-
formatycznych), Matras (sieć księgarni), Reich Poland (producent opakowań giętkich)8.

Enterprise Venture Fund I (EVF I) – to fundusz należący do grupy Enterprise In-
vestors. EVF I został utworzony w lipcu 2008 roku. Jest to obecnie największy fundusz 
venture capital w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Realizuje inwestycje w wyso-
kości 3–15 mln PLN. Jak dotychczas zainwestował w jedną spółkę o nazwie Dystrybucja 
Polska Sp. z o.o. (firma specjalizująca się w kolportażu przesyłek bezadresowych – gazetek 
reklamowych, ulotek itp.) 9. 

Intel Capital to fundusz należący do Intel Corporation. Inwestuje głównie w spółki 
z branży wysokich technologii. W Polsce zainwestował m.in. w takie spółki jak: Grono.net 
(polski serwis społecznościowy), Wirtualna Polska, eTel (spółka telekomunikacyjna) 10.

Kerten Capital Sp. z o.o.  inwestuje w średnie przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozy-
cją na rynku i długoletnią historią działania (co najmniej 10 lat).  Większość zrealizowanych 
przez fundusz inwestycji mieści się w przedziale 5–15 mln EUR. W Polsce zaangażował 

4 www.bbicapital.pl, styczeń 2009.
5 www.seedfund.pl, styczeń 2009.
6 SEAF- Small Enterprise Assistance Funds.
7 seaf.com/fund_caresbac_polska.htm, styczeń 2008.
8 Ibidem.
9 www.ei.com.pl, styczeń 2009.

10 Intel Capital Fact Sweet: January-December 2007, www.intel.com/capital, styczeń 2009.
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się w m.in. w takie inwestycje jak:  Kamot (producent wiązek elektrycznych dla przemysłu 
samochodowego) czy Cezar Sp. z o.o. (wiodące w Europie przedsiębiorstwo w zaawanso-
wanym technologicznie druku)11.

MCI Management SA zarządza 4 funduszami: MCI TechVentures, MCI EuroVen-
tures, MCI BioVentrures, MCI HelixVentures. Trzy z nich, tj.: i MCI BioVentures, MCI He-
lixVenturres, MCI TechVentures dostarczają kapitał typu venture. W ich portfelu znajduje 
się m.in. firma Genomed.

Oresa Ventures Sp. z o.o. koncentruje się na inwestycjach w Polsce i Rumunii. Fun-
dusz zainwestował m.in. w: Beverly Hills Video SA (sieć wypożyczalni wideo), Clickad Sp. 
z o.o. (firma zajmująca się organizacją i obsługą internetowych kampanii reklamowych)12.

Grupa Renaissance inwestuje w Polsce, Czechach i Słowacji. Obecnie fundusz posia-
da w swoim portfelu 6 spółek, z czego 4 to spółki działające w Polsce. Są to m.in. Eurokom 
(firma zajmująca się marketingiem mobilnym), Solgaz (producent i eksporter ceramicz-
nych, gazowych promienników i płyt gazowych do zabudowy meblowej). Fundusz preferu-
je projekty do 2,2 mln USD13. 

Regionalne Fundusze Inwestycji (RFI) Sp. z o.o., to fundusze należące do Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Inwestują w MŚP w województwie łódzkim.  
Realizują inwestycje o wartości od 40 000 EUR do 500 000 EUR. Przykładowe spółki port-
felowe funduszu to: Helios S.A. (firma zarządzająca siecią kin), Eurostan Company Limited 
(firma z branży budowlanej), LSI Software SA (firma z branży IT) 14. 

Obok funduszy oferujących kapitał typu venture, zrzeszonych w PSIK, na rynku 
w Polsce działa szereg funduszy niezrzeszonych w tej organizacji. Przykładem takich fun-
duszy są: AIP SeedCapital, BBI Seed Fund Sp. z o.o., Fundusz Kapitału Zalążkowego Si-
lesia Fund Sp. z o.o., Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA, Inwestycje Kapitałowe Sp. 
z o.o., Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny „Pomeranus II” Sp. z o.o., BIB Seed Capital, 
Seed Capital SATUS, EQT, Inveno FIZ AN, 3TS – Cisco Growth Fund III.

AIP SeedCapital to fundusz zalążkowy uruchomiony przez Inkubatory Przedsię-
biorczości w marcu 2008 roku. Przewiduje inwestowanie niewielkich kwot, tj. 50–400 tys. 
PLN. Pierwszym przedsięwzięciem i jak dotychczas jedynym, wspieranym przez ten fun-
dusz, jest portal 100ludzi.pl, działający w inkubatorze przy SGH (innowacyjna platforma 
społecznościowa, która oferuje możliwość autopromocji w Internecie)15. 

BBI Seed Fund Sp. z o.o.  to jeden z czterech funduszy wchodzących w skład grupy 
inwestycyjnej BBI. Dysponuje kwotą 40 mln PLN16. Specjalizuje się w inwestycjach do 1,5 

11 www.kerten.com, styczeń 2009.
12 www.oresaventures.com, styczeń 2009.
13 www.rp.com.pl, styczeń 2009.
14 www.ipo.pl, styczeń 2009.
15 http://aipseedcapital.pl, styczeń 2009.
16 Gawrychowski M., BBI stawia na małe spółki, Gazeta Prawna, 28.08.2008.
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mln EUR17. Pierwszą i jak dotychczas jedyną inwestycją funduszu jest Billbank.pl. (serwis 
internetowy, który ułatwia zarządzanie rachunkami i powtarzającymi się płatnościami). 

Fundusz Kapitału Zalążkowego Silesia Fund Sp. z o.o. został utworzony przez nie-
zależny dom maklerski – Secus Basset Management. Obecnie fundusz jest na etapie wybo-
ru spółek portfelowych 18. 

Bankowe Towarzystwo Kapitałowe SA (BTK SA) to spółka założona przez PKO 
Bank Polski SA w 2005 roku. Jak dotychczas spółka zainwestowała w jedną firmę – Finder 
Sp. z o.o. zajmującą się usługami lokalizacyjnymi GPS/GSM19. 

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. została powołana przez Małopolska Agencję Roz-
woju Regionalnego SA20. Fundusz jest na etapie szukania spółek portfelowych21.

Fundusz Innowacyjno-Inwestycyjny „Pomeranus II” Sp. z o.o. został utworzony 
w 2007 roku przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Preferuje inwestycje w wysokości 
200–1200 tys. PLN. 

BIB Seed Capital inwestuje kwoty do 1 mln EUR. W portfelu inwestycyjnym BIB 
Seed Capital znajduje się obecnie 7 projektów. Są to m.in.: Neuralgia (firma działa na rynku 
reklamowym oraz rynku badań marketingowych) AdvaChemLab (firma działająca w bran-
ży wysokospecjalistycznych odczynników chemicznych)22:

Seed Capital SATUS zainwestował w 9 przedsiębiorstw. Są to m.in.: Menforum 
(firma oferuje portal internetowy dla mężczyzn), OK System Polska (firma oferuje usługi 
w zakresie poprawy zdrowia i urody, kondycji fizycznej, rozrywki)23.

EQT to szwedzki fundusz utworzony w 1994 roku, zarządzający 11 funduszami PE24. 
W październiku 2008 roku otworzył biuro w Warszawie. Całkowita kwota jaką fundusz 
chce zainwestować w Polsce, wynosi około 800 mln EUR25. 

Inveno FIZ AN deklaruje gotowość inwestowania kapitałów nieprzekraczających 
jednorazowo 1500 tys EUR26. 

3TS – Cisco Growth Fund III to fundusz typu venture capital uruchomiony przez 
Koncern Cisco Systems i firmę 3TS Capital Partners. Powstał w listopadzie 2007 roku. 
Fundusz jest na etapie szukania spółek portfelowych27. 

17 www.bbiseed.pl, styczeń 2009. 
18 www.silesiafund.com, styczeń 2009. 
19 www.finder.pl, styczeń 2009.
20 MARR SA jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pełni rolę Re-

gionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu programów dotacji unijnych skierowanych do MŚP 
w Małopolsce.

21 www.marr.pl, styczeń 2009 r. 
22 http://seed.bioinfo.pl, styczeń 2009. 
23 W październiku 2008r. fundusz ten został zamknięty. Uruchomienie kolejnego fundusz planowane 

jest na drugi kwartał 2009r.
24 www.eqt.se, styczeń 2009.
25 G. Nawacki, Skandynawski fundusz private equity wchodzi do Polski, Puls Biznesu, 16.10.2008.
26 www.inveno.com, styczeń 2009.
27 A. Jadczak, Cisco tworzy fundusz venture capital, www.idg.pl, styczeń 2009. 
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Rynek funduszy VC w Polsce – ocena 

Rynek  VC w Polsce jest rynkiem słabo rozwiniętym. Z danych PSIK wynika, że 
w latach 2004–2006 fundusze zrzeszone w PSIK28 nie dokonały żadnych inwestycji w spół-
ki będące w fazie seed czy start-up. Dopiero rok 2007 zmienił tę sytuację. Kwota inwestycji 
w przedsiębiorstwa będące na wczesnych etapach rozwoju wyniosła 4297 tys. EUR29 (2482 
tys. EUR w przedsiębiorstwa w fazie seed i 1815 tys. EUR w przedsiębiorstwa w fazie start-
up)30.

Łączna wielkość inwestycji w/w etapy rozwoju przedsiębiorstwa niewątpliwie prze-
kroczyła tę kwotę, z uwagi na szereg inwestycji poczynionych przez fundusze VC niezrze-
szone w PSIK (jakkolwiek brak jest zbiorczych danych, ukazujących wielkość ich inwesty-
cji w poszczególnych latach).

Obserwacja polskiego rynku venture capital pozwala stwierdzić, że wiele funduszy, 
chociaż deklaruje gotowość inwestowania we wstępne fazy rozwoju przedsiębiorstwa, jed-
nak w praktyce tego nie czyni. Przykładem jest BBI Capital NFI. Z analizy jego portfela 
inwestycyjnego wynika, że większość jego spółek to spółki duże, będące liderami rynku 
w Polsce.

Niektóre fundusze VC obecne w Polsce nie dokonały, jak dotychczas, żadnych inwe-
stycji. Fundusze te są na etapie wyboru spółek portfelowych. Przykładem takich funduszy 
są: Fundusz Kapitału Zalążkowego Silesia Fund, Inwestycje Kapitałowe, EQT, Inveno FIZ 
AN, 3TS-Cisco Growth Fund III.

W grupie funduszy VC działających na rynku w Polsce, można wskazać zarówno te, 
które za obszar swego działania obrały tylko rynek polski, jak też takie, dla których Polska 
to jeden z potencjalnych rynków dostępnych w grupie krajów Europy Środkowo-Wschod-
niej. Przykładem funduszy o zasięgu lokalnym są: Business Angel Seedfund, Caresbac 
SEAF Polska,  RFI, AIP SeedCapital, BBI Seed Fund, Fundusz Kapitału Zalążkowego Si-
lesia Fund, Bankowe Towarzystwo Kapitałowe, Inwestycje Kapitałowe, Fundusz Innowa-
cyjno-Inwestycyjny „Pomaranus”, BIB Seed Capital, Seed Capital SATUS, Inveno FIZ AN, 
natomiast fundusze: BBI Capital NFI S.A, bmg AG, EVF I, Intel Capital, Karten Capital, 
MCI, Management, Oresa Ventures, Renaissance Partners, EQT, 3TS-Cisco Growth Fund 
III działają w skali międzynarodowej.

Część funduszy działających w Polsce funkcjonuje w oparciu o kapitały pochodzące 
z UE, dostępne w ramach programu „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (poddzia-
łanie 1.2.3. Wsparcie powstawania kapitału zalążkowego typu seed capital). Przykładem ta-

28 Spośród 34 funduszy zrzeszonych w PSiK, jedenaście oferuje finansowanie typu venture capital 
– www.psik.gov.pl, styczeń 2009. 

29 Dla porównania kwota zainwestowanych kapitałów w przedsiębiorstwa będące w fazie ekspansji 
(w 2007 r.) wyniosła 131 286 tys. EUE; na wykupy przypadało 545 560 tys. EUR – www.evca.com, styczeń 
2009.

30 www.evca.com, styczeń 2009.
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kich funduszy są: Business Angel Seedfund, Fundusz Kapitału Zalążkowego Silesia Fund, 
Seed Capital SATUS, BIB Seed Capital, MCI Bio Ventures, IIF Seed Fund31. 

Fundusze inwestujące w początkowe fazy rozwoju przedsiębiorstwa zazwyczaj pod-
kreślają, że są skłonne inwestować kwoty do 1 mln EUR. Czasami (w przypadku funduszy, 
które specjalizują się tylko i wyłącznie w dostarczaniu kapitału typu venture) określana jest 
maksymalna kwota pojedynczej inwestycji (przykładowo w przypadku Inveno FIZ AN jest 
to 1500 tys. EUR).

Wnioski 

Liczba funduszy VC działających na rynku w Polsce wzrasta. Szczególnie owocne 
pod tym względem były lata 2007–2008. Niemniej jednak, dostępność tej formy finanso-
wania dla polskich firm jest wciąż ograniczona. Chociaż duża grupa przedsiębiorstw już 
skorzystała z oferty funduszy VC, to jednak potrzeby rynku polskiego znacznie przewyż-
szają tę liczbę.

Z doświadczeń USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, czyli krajów o najlepiej roz-
winiętych rynkach VC, wynika, że pożądane są inicjatywy ogólnokrajowe wspomagające 
rozwój tego rynku32. Niewątpliwie jedną z takich inicjatyw w Polsce (zasługującą na pozy-
tywną ocenę) jest utworzenie w 2005r. Krajowego Funduszu Kapitałowego (KFK)33, który 
dostarcza kapitał funduszom VC. Źródłem finansowania KFK są głównie środki pocho-
dzące z Unii Europejskiej34 oraz środki budżetowe. KFK planuje wspomóc finansowo 20 
funduszy35.

FINANCING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BY VENTURE CAPITAL FUNDS

Summary

The financing of small and medium enterprises (SME) by Venture Capital Funds is the chance 
for fast development of SME. Unfortunately there are too small number of Venture Capital Funds on 
Polish market. That’s why a lot of enterprises don’t have opportunities to gain capital from them. The 
article presents Polish market of venture capital funds. 

31 www.parp.gov.pl, styczeń 2009. 
32 www.kfk.org.pl, styczeń 2009.
33  KFK to fundusz utworzony z inicjatywy rządowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
34 Alokacja 180 mln euro dla KFK w ramach PO IG 2007-2013 – www.ppea.org.pl, styczeń 2009. 
35 www.ppea.org.pl, styczeń 2009. 
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LEASING W FINANSOWANIU ROZWOJU 
MAKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

O sukcesie leasingu jako instrumentu finansowego działalności rozwojowej ma-
kro i małych przedsiębiorstw przesądzają te same cechy, które wcześniej sprawdziły się 
na świecie. Leasing jest jednym ze sposobów nabycia rzeczowych składników majątku 
trwałego do rozwoju szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw, które nie dysponują aktu-
alnie wolnymi środkami finansowymi lub nie posiadają wystarczająco wysokich zasobów 
finansowych1.

Obecnie po zmianach w polskim prawie w latach 2000–2001, szczególnie uregulowa-
niu kwestii leasingu w kodeksie cywilnym i prawie podatkowym, jest on uznawany za dość 
bezpieczne narzędzie finansowania działalności gospodarczej. 

Przepisy prawne, tj. art. 7091–70918 Kodeksu Cywilnego regulują nowy typ umowy 
zwany umową leasingową2.

Uwzględniona została regulacja tzw. opcji własności (art. 70916 KC), czyli przeniesie-
nia przez korzystającego własności rzeczy, gdyby strony nie określiły go w umowie3.

Również w 2001 roku Sejm uchwalił ustawę zawierającą niezbędne nowelizacje w za-
kresie podatkowych aspektów leasingu4.

Objęła ona dwie ustawy o podatku dochodowym, a także ustawę o podatku od towa-
rów i usług i podatku akcyzowym.

1 J. Grzywacz, Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. 
Marketing, Difin, Warszawa 2002, s. 178. 

2 Ustawa z 26 lipca 2000 r. (DzU nr 74, poz. 857).
3 M. Okręglicka, Leasing. Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004, 

s. 30.
4 Ustawa z 6 września 2001 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 

oraz o podatku VAT i podatku akcyzowym (DzU nr 106, poz. 1150).
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Cel, metodyka i materiał badawczy

Celem opracowania jest ocena znajomości leasingu jako narzędzia finansowania 
i jego praktyczne wykorzystanie w finansowaniu rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, 
działających na terenie regionu Warmii i Mazur.

Ze względu na cele badania wykorzystano metody zbierania danych w formie badań 
ankietowych i bezpośrednich wywiadów. Uwzględniono klasy wielkości przedsiębiorstw 
zgodnie z nową rekomendacją Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 roku (nr 2003/361/WE) 
wprowadzającą definicję mikroprzedsiębiorstwa oraz regulującą definicję małego przedsię-
biorstwa. Weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku, zatem badania objęły lata 2005–
2007. Była to próba celowa mająca charakter warstwowy, obejmująca 33 mikroprzedsię-
biorstwa zatrudniające poniżej 10 osób oraz 30 małych przedsiębiorstw poniżej 50 osób. 

Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że w analizowanej zbiorowości 
mikroprzedsiębiorstw dominowały osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą 
(69,7%), natomiast w małych przedsiębiorstwach spółki kapitałowe (36,6%) oraz osoby fi-
zyczne, prowadzące działalność gospodarczą (23,3%). Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzo-
nej działalności zarówno w klasie mikro jak i małych przedsiębiorstw, prym wiodły przed-
siębiorstwa handlowe oraz usługowe z dominacją usług transportowych i budowlanych.

Badania miały charakter pilotażowy i jako takie nie mogą stanowić podstawy do for-
mułowania kompletnych wniosków. Jednak uzyskane wyniki badań pozwalają wypracować 
przynajmniej wstępny pogląd na temat znajomości leasingu z jego praktycznym wykorzy-
staniem w rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 

Ocena leasingu w opinii przedsiębiorców. Wyniki badań

Zaangażowanie leasingu w finansowanie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw re-
gionu Warmii i Mazur było dość zróżnicowane.

Pierwszym krokiem w prezentacji uzyskanych wyników jest wskazanie najczęstszych 
odpowiedzi przedsiębiorców o rodzaj leasingowanych środków trwałych. 

Badane mikro i małe przedsiębiorstwa w latach 2005–2007 prym wiodły w leasingu 
środków trwałych, a odsetek przedsiębiorstw leasingujących wahał się w granicach 30,3 do 
42,4% w klasie mikroprzedsiębiorstw i od 40,0 do 60,0% w klasie małych przedsiębiorstw 
(tab. 1). Największym powodzeniem cieszyły się samochody dostawcze na własne potrzeby 
przedsiębiorstw.

Również liberalizacja dostępu do rynku przewozowego po 2000 roku spowodowała 
napływ do branży transportowej nowych podmiotów gospodarczych, często jako małych 
firm rodzinnych. Średnio ok. 22,0% mikroprzedsiębiorstw i ok. 27,0% respondentów z kla-
sy małych przedsiębiorstw leasingowało wyposażenie technologiczne, powodując podnie-
sienie wydajności parku maszynowego (przedsiębiorstwa budowlane) oraz rozwoju sieci 
handlowej (tab. 1).
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Tabela 1

Odsetek leasingujących przedsiębiorstw w latach 2005–2007* (% wskazań w klasach wielkości)

Lp. Rodzaje środków trwałych

Klasa wielkości przedsiębiorstw
mikroprzedsiębiorstwa

(poniżej 10 osób)
małe przedsiębiorstwa 

(poniżej 50 osób)
lata lata

2005 2006 2007 2005 2006 2007
1. Nieruchomości (budynki i budowle) 18,2 6,1 15,1 26,7 20,0 13,3
2. Wyposażenie technologiczne 27,2 21,2 18,2 30,0 23,3 30,0
3. Środki transportowe 42,4 30,3 36,4 60,0 46,7 40,0
4. Maszyny i urządzenia 12,1 27,3 21,2 6,7 20,0 16,7
5. Sprzęt komputerowy 6,1 0,0 0,0 10,0 3,3 3,3
6. Opracowanie informatyczne 6,1 12,1 3,0 0,0 6,7 10,0

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazania kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Nieduży był odsetek, średnio od 20,0% mikroprzedsiębiorstw do 14,0% małych przed-
siębiorstw leasingujących maszyny i urządzenia (tab. 1). 

Małym zainteresowaniem cieszył się leasing budynków i budowli jako inwestycji 
o dużych nakładach kapitałowych i długim okresie zwrotu. Śladowy był leasing kompute-
rów i oprogramowania informatycznego.

Wiele informacji na temat wiedzy o leasingu wśród ankietowanych można było uzy-
skać z odpowiedzi na pytania zawarte w tabeli 2. 

Większość mikro i małych przedsiębiorstw, średnio od 61,0 do 70,0%, opowiedzia-
ła się za znajomością procedur finansowania leasingiem i jego bezpieczną formą (tab. 2). 
Wcześniej korzystało i obecnie korzysta z leasingu ok. 70,0% mikroprzedsiębiorstw i ok. 
53,0% małych przedsiębiorstw (tab. 2). Respondenci, jako na dominującą formę wskazali 
na leasing operacyjny, od 78,3% w klasie mikroprzedsiębiorstw do 88,2% w klasie małych 
przedsiębiorstw (tab. 2). Była ona utożsamiana z korzyściami podatkowymi. 

Aktywność leasingowa wśród respondentów regionu Warmii i Mazur w latach 2005–
2007 miała swoje realne odbicie w przesłankach, przyczynach, zaletach i wadach finanso-
wania leasingiem rozwoju tych jednostek gospodarczych. 

Różnorodność i ocenę znaczenia przesłanek finansowania leasingiem przyjęto jako 
decydującą, ważną, mniej ważną, nieistotną i zaprezentowano w tabelach 3, 45.

5 J. Borowiecka, W.M. Grudzewski, Zarządzanie inwestycjami rzeczowymi w Polsce, Ekonomika i Or-
ganizacja Przedsiębiorstwa, Rok L III, nr 8 6310, sierpień 2002, s. 57.
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Tabela 2

Wiedza o leasingu w opinii respondentów (% wskazań)

Lp. Wyszczególnienie Warianty wyboru

Klasa wielkości przedsiębiorstw
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię-
biorstwa 

(poniżej 50 osób)

1.
Czy zna Pan/Pani procedury 
finansowania środków trwałych 
z wykorzystaniem leasingu?

– zdecydowanie tak 45,4 40,0
– raczej tak 24,2 30,0
– zdecydowanie nie 30,3 30,0

2.

Czy Pana/Pani zdaniem leasing 
jest bezpieczną formą finanso-
wania rozwoju przedsiębior-
stwa?

– zdecydowanie tak 0,0 13,3
– raczej tak 60,6 53,3

– zdecydowanie nie 39,4 33,3

3.

Czy Pana/Pani przedsiębiorstwo 
wcześniej korzystało i korzysta 
obecnie z finansowania za pomo-
cą leasingu?

– tak 60,6 43,3
– nie 30,3 46,7

– korzysta 9,1 10,0

4. Jaka to była/jest forma leasingu?
– operacyjny 78,3 88,2
– finansowy 21,7 11,8

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Respondenci wskazywali na różne sytuacje i okoliczności, które miały potencjalny 
wpływ, sprzyjający lub sankcjonujący korzystanie z leasingu. Oceny, jakie wystawili prze-
słankom, były zróżnicowane. Dominującymi i ważnymi przesłankami finansowania leasin-
giem wybranej strategii rozwojowej były (tab. 3):

− wzrost konkurencyjności sprzedawanych towarów i usług od 91,1% mikroprzedsię-
biorstw do 73,3% małych przedsiębiorstw,

− wzrost sprzedaży i obniżenie jednostkowych kosztów produktów i usług średnio 
od 65,1% mikroprzedsiębiorstw do 53,3% małych przedsiębiorstw. 

Czynniuki te wystąpiły ze szczególną mocą po akcesji do Unii Europejskiej (2004) 
i zmusiły polskie firmy do stawienia czoła konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim. 
Można również zaryzykować stwierdzenie do przesłanek 1, 2 z tabeli 3, że obecnie w małej 
przedsiębiorczości, inaczej „drobnej wytwórczości”, wynik finansowy jako ten podstawo-
wy miernik działalności gospodarczej, staje się „przymusem ekonomicznym” i zadaniem 
strategicznym w mikroskali. Inne przesłanki korzystania z leasingu w zasadzie były przez 
respondentów pominięte. Natomiast w zakresie działań w sferze majątku trwałego ważną 
przesłanką, skupiającą uwagę respondentów w latach 2005–2007 był dostęp do nowych 
technologii, innowacyjność czy poprawa poziomu technicznego. Istotną rolę odgrywała 
cena leasingowanego środka trwałego.



85Leasing w finansowaniu rozwoju makro i małych przedsiębiorstw

Tabela 3

Ocena znaczenia przesłanek finansowania leasingiem wybranej strategii rozwojowej, 
a wielkość przedsiębiorstwa (odsetek leasingujących przedsiębiorstw w % wskazań)*

Lp. Przesłanki finansowane 
leasingiem

Ocena 
znaczenia

Klasa wielkości przedsiębiorstwa
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię-
biorstwa 

(poniżej 50 osób)

1.
Wzrost sprzedaży. Zmiana profi-
lu produkcji krajowej, importo-
wej i eksportowej

decydujące 27,3 26,7
ważne 36,4 20,0

mniej ważne 18,2 3,3
nieistotne 18,2 3,3

2. Obniżenie jednostkowych kosz-
tów produktów i usług

decydujące 15,1 23,3
ważne 51,5 36,7

mniej ważne 18,2 20,0
nieistotne 6,1 0,0

3. Poprawa jakości i unowocześnie-
nie produkcji i usług

decydujące 15,1 13,3
ważne 21,2 23,3

mniej ważne 6,1 0,0
nieistotne 0,0 0,0

4.
Charakter i wymagania rynku; 
zdobycie nowych rynków, oferty 
produktowej/usługowej

decydujące 15,1 16,7
ważne 15,1 33,3

mniej ważne 9,1 13,3
nieistotne 15,1 10,0

5. Wzrost konkurencyjności sprze-
dawanych towarów i usług

decydujące 33,3 30,0
ważne 57,8 43,3

mniej ważne 30,0 6,7
nieistotne 30,0 6,7

6. Wzrost wartości przedsiębior-
stwa 

decydujące 9,1 10,0
ważne 18,2 10,0

mniej ważne 6,1 6,7
nieistotne 3,0 0,0

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazań kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Ocenę znaczenia „jako ważną” przypisało tej przesłance 78,8% respondentów z klasy 
mikroprzedsiębiorstw i 53,3% z klasy małych przedsiębiorstw (tab. 4).
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Tabela 4

Ocena znaczenia przesłanek finansowania leasingiem działań w sferze majątku trwałego, 
a wielkość przedsiębiorstwa (odsetek leasingujących przedsiębiorstw w % wskazań)*

Lp. Przesłanki finansowane 
leasingiem

Ocena
znaczenia

Klasa wielkości przedsiębiorstwa
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię-
biorstwa 

(poniżej 50 osób)

1.

Wysoki stopień zużycia majątku 
trwałego lub jego awaryjność 
(okres eksploatacji majątku trwa-
łego)

decydujące 6,1 13,3
ważne 9,1 10,0

mniej ważne 21,2 13,3
nieistotne 0,0 6,7

2.

Wprowadzenie rozwiązań innowa-
cyjnych, dostęp do nowych techno-
logii i poprawa poziomu technicz-
nego (cena środka trwałego) 

decydujące 33,3 36,7
ważne 78,8 53,3

mniej ważne 12,1 20,0
nieistotne 15,1 0,0

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazań kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Nie odgrywała większej roli w korzystaniu z leasingiem przesłanka dotycząca wy-
sokiego stopnia zużycia majątku trwałego. Można tu domniemywać, że wykonywano nie-
opłacalne remonty jak i remontowano środki całkowicie zamortyzowane.

Transakcje leasingowe stwarzają dużą szansę rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 
Przyczyny, zalety czy wady rozwoju leasingu trudno jednoznacznie określić w skali mi-
kroekonomicznej. Przede wszystkim na szczeblu przedsiębiorstwa powinna być przepro-
wadzona analiza porównawcza w zakresie opłacalności finansowania środków trwałych 
za pomocą alternatywnych źródeł6. W opinii respondentów, najważniejsze atuty rozwoju 
usług leasingowych zawarto w wariantach wyboru przyczyn i zalet rozwoju leasingu zapre-
zentowanych w tabelach 5, 6. 

45,4% respondentów mikroprzedsiębiorstw i 70,0% małych przedsiębiorstw wska-
zało na brak lub niedostateczne środki finansowe jako przyczynę korzystania z leasingu 
(tab. 5).

6 W. Olkowska, Leasing w finansowaniu działalności gospodarcze, [w:] Zarządzanie przedsiębior-
stwem w warunkach konkurencji.  Część I, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UWM w Olsztynie, 
Olsztyn 2001, s. 341–343.
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Tabela 5

Przyczyny finansowania leasingiem w opinii respondentów (% wskazań)*

Lp. Warianty wyboru

Klasa wielkości przedsiębiorstwa
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię -
biorstwa 

(poniżej 50 osób)

1. Brak lub niedostateczne własne środki finansowe 
przedsiębiorcy 45,4 70,0

2. Ograniczony dostęp (trudności) w uzyskaniu kredy-
tu bankowego 45,4 40,0

3. Obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem 
dochodowym (korzyści podatkowe) 48,5 46,7

4. Niższe koszty w stosunku do innych form finanso-
wania 39,4 33,3

5. Brak konieczności posiadania wysokiego zabezpie-
czenia majątkowego 51,5 40,0

6. Ograniczone formalności w nabyciu przedmiotu 
leasingu bez konieczności jego zakupu 54,5 33,3

* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazań kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Tabela 6

Zalety rozwoju leasingu w opinii respondentów (% wskazań)*

Lp. Warianty wyboru

Klasa wielkości przedsiębiorstwa
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię-
biorstwa 

(poniżej 50 osób)
1. Możliwość inwestowania przy małych lub bez anga-

żowania własnych środków finansowych przedsię-
biorcy

69,7 86,7

2. Szybkość pozyskania przedmiotu leasingu (dostęp-
ność usług, mniej formalności z zakupem) 60,6 70,0

3. Mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej 
i zabezpieczeń majątkowych 66,7 46,7

4. Opcja zakupu i możliwość dalszego wykorzystania 
po wygaśnięciu kontraktu umowy leasingowej 27,3 40,0

5. Korzystny układ spłat rat leasingu z bieżących osią-
ganych korzyści 48,5 56,7

6. Niższy podatek dochodowy, korzyści podatkowe 54,5 56,7
* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazań kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.
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Na możliwość korzystania z leasingu przy małych lub bez angażowania własnych 
środków finansowych jako zaletę rozwoju leasingu wskazało już od 69,7 i 86,7% respon-
dentów (tab. 6). Najczęściej wymienianą przyczyną jak i zaletą rozwoju leasingu, średnio 
50,0% respondentów z badanych klas wielkości przedsiębiorstw, były korzyści podatkowe 
(tab. 5, 6). Warta podkreślenia była przyczyna korzystania z leasingu w postaci ograniczo-
nego dostępu (trudności) w uzyskaniu kredytu bankowego (od 45,4 do 40,0% responden-
tów – tab. 5). Dominującymi zaletami rozwoju leasingu w tzw. małej przedsiębiorczości 
w badanej zbiorowości były (tab. 6):

− szybkość pozyskania przedmiotu leasingu od 60,6 do 70,0% wskazań,   
− mniejsze wymagania co do zdolności kredytowej i zabezpieczeń majątkowych od 

66,7 do 46,7% wskazań,
− korzystny układ spłat rat leasingu z bieżących wpływów od 48,5 do 56,7% wska-

zań.

Tabela 7

Wady rozwoju leasingu w opinii respondentów (% wskazań)*

Lp. Warianty wyboru

Klasa wielkości przedsiębiorstwa
mikroprzedsię-

biorstwa 
(poniżej 10 osób)

małe przedsię-
biorstwa 

(poniżej 50 osób)
1. Zbyt wysokie koszty zawierania umów 21,2 26,7

2. Brak możliwości modyfikowania umowy leasingo-
wej 51,5 63,3

3. Brak przejrzystości i klarowności w przepisach 
prawnych 33,3 46,7

4. Restrykcyjne zapisy w warunkach umowy leasin-
gowej 39,4 56,7

5. Brak prawa własności przedmiotu leasingu 33,3 36,7
* Wyniki nie sumują się do 100%, ponieważ ankietowani mieli możliwość wskazań kilku odpowiedzi.

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych.

Popularnymi wadami rozwoju leasingu w opinii respondentów były (tab. 7):
− brak możliwości modyfikowania umowy leasingowej od 51,5 do 63,3% wskazań,
− Restrykcyjność zapisów w warunkach umowy leasingowej od 39,4 do 56,7% wska-

zań,
− brak prawa własności przedmiotu leasingu od 33,3 do 36,7% wskazań.
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Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że leasing jest uznawany 
za sprzyjające narzędzie finansowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Konkurencyjność leasingu wobec alternatywnych źródeł finansowania uwidacznia 
się w możliwościach rozwoju tych przedsiębiorstw bez konieczności zgromadzenia okre-
ślonych środków własnych finansowych i płatnościach rat w miarę uzyskania bieżących 
dochodów przez przedsiębiorcę. Nie bez znaczenia jest fakt, że leasing pozwala na pełne 
sfinansowanie zakupów środków trwałych.

Jest to szczególnie ważne dla działających i nowopowstających mikro i małych przed-
siębiorstw najczęściej nieposiadających znacznego kapitału własnego.

LEASING AS A SOURCE OF SMALL BUSINESS FINANCING

Summary

The paper tries to estimate the familiarity level and practical leasing usage by small business 
enterprises operating in the Warmia and Mazury region during 2005–2007 years. The circumstances 
and reasons of choosing a leasing as a source of company growth financing were shown. The strong 
sides of this financing form, opportunities and leasing weaknesses from entrepreneurs perspective 
were pinpointed. 
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JAKO SZANSA NA POZYSKANIE KREDYTU DLA MIKRO, MAŁYCH 

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Istotą funkcjonowania każdego funduszu poręczeń jest przejmowanie części ryzyka 
kredytobiorcy z tytułu pozyskiwanego przez nich finansowania. Działalność funduszy po-
ręczeń z natury nakierowana jest na podmioty gospodarcze, które bardzo często posiadają 
zdolność kredytową, ale nie są w stanie przedstawić wystarczającej ilości wiarygodnych 
zabezpieczeń własnych. Udostępnienie dodatkowego zabezpieczenia, jakim jest poręczenie 
spłaty kredytu, obniża ryzyko instytucji udzielających kredytów i w efekcie zachęca banki 
do finansowania przedsięwzięć objętych działalnością doręczeniową. Uruchomienie finan-
sowania stwarza szansę rozwoju przedsiębiorcy.

Ogólna charakterystyka Funduszu

Nie ulega wątpliwości, że o pozycji samorządów lokalnych, praktycznie w każdym 
przypadku, decyduje pozyskiwanie i alokacja kapitału finansowego. Rozwój gospodarczy 
lokalnego biznesu uzależniony jest od dostępu do bankowych, para i pozabankowych in-
stytucji finansowych i oferowanych przez nie różnych instrumentów finansowych1. Na-
jistotniejszą kwestią dla każdego miasta jest aktywizacja gospodarcza. Jednym z jej in-
strumentów jest rozwój przedsiębiorczości, a także polityka władz promująca działalność 
inwestycyjną2. W celu pomocy najsłabszym i najmniejszym podmiotom, powstał Fun-
dusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS). Fundusz działa 
w Szczecinie od 2002 roku i został utworzony z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin. Be-

1 Por. S. Flejterski, Z. Miklewicz, W poszukiwaniu modelu regionalnej architektury bankowo-finanso-
wej, [w:] Samorząd terytorialny III RP w procesie integracji europejskiej, t. 1, Kalisz 2003, s. 50 i dalsze.

2 S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucja i usługi poręczeniowe na rynku finansowym, War-
szawa 2005, s. 130.
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neficjentami udzielonych poręczeń na zabezpieczenie kredytów są mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie miasta Szczecin. 

Kapitał zakładowy Funduszu ocenia się na 29 606 000 zł, a kapitał finansowy na 
12 500 000 zł3. Kapitał zakładowy to kapitał, w którego skład wchodzi kapitał finansowy, 
dotacje, subwencje, rzeczy ruchome i nieruchomości. Biorąc pod uwagę wielkość kapitału 
zakładowego i przyjmując standaryzację Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczenio-
wych (KSFP), który definiuje pięć grup wielkościowych funduszy, Szczeciński Fundusz 
można uznać za „bardzo duży”, ponieważ wg KSFP, w tej grupie znajdują się fundusze, 
dysponujące kapitałem powyżej 12 mln zł. 

Warunki uzyskania poręczenia

Pierwszym warunkiem jaki trzeba spełnić, aby uzyskać poręczenie, jest prowadzenie 
działalności gospodarczej jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca. Należy posiadać wy-
raźnie określony cel, na który zostanie zaciągnięty kredyt. 

Poręczeniem mogą być objęte kredyty przeznaczone na:
− finansowanie inwestycji,
− finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
− finansowanie nakładów inwestycyjnych refinansowanych ze środków Unii Euro-

pejskiej4.
Wszystkie poręczenia dotyczą kredytów przeznaczonych na finansowanie działalno-

ści gospodarczej. Wydatki z tytułu zaciągniętego kredytu, przedsiębiorcy mogą przezna-
czyć na finansowanie bieżącej działalności, jak i finansowanie podejmowanych inwesty-
cji (koszty budowy, remonty), zakup środków trwałych, wyposażenie, zakup surowców 
i materiałów do produkcji.

Maksymalny poziom poręczenia jaki udziela Fundusz, wynosi 70% wnioskowanego 
kredytu lub pożyczki, z zastrzeżeniem, że poręczenie nie obejmuje odsetek oraz prowizji, 
związanych z kredytem lub pożyczką. Każdorazowe udzielenie poręczenia wymaga zgody 
odpowiednich organów Funduszu. Gdy kwota udzielonego poręczenia ma opiewać na kwotę 
do 150 000 zł, wystarczy zgoda prezesa zarządu Funduszu. W przypadku, gdy poręczenie 
mieści się w przedziale od 150 000 zł do 400 000 zł, wymagana jest zgoda Rady Nadzor-
czej. Natomiast potwierdzenie udzielenia poręczenia w kwocie powyżej 400 000 zł uzależ-
nione jest od decyzji Prezydenta miasta Szczecina. Minimalna kwota poręczenia jaką może 
udzielić Fundusz opiewa na 15 000 zł. Poręczenie udzielane jest na okres trwania kredytu 
lub pożyczki. Podstawowym zabezpieczeniem jaki musi złożyć podmiot chcący skorzystać 
z poręczenia jest weksel in blanco, zaopatrzony w deklarację wekslową. W szczególnych 

3 Dane Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecin Sp. z o.o. (stan na dzień 31.11. 
2008).

4 Dane udostępnione przez Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecin Sp. z o.o.
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wypadkach, jeśli kredyt jest obarczony wysokim ryzykiem, Fundusz może wymagać do-
datkowych zabezpieczeń. 

Przedsiębiorstwa, który chce uzyskać poręczenie, musi ponieść koszty związane 
z udzieleniem poręczenia. Pierwszą z opłat jest prowizja za rozpatrzenie wniosku o po-
ręczenie, która wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnej decyzji 
Funduszu, powodującej odrzucenie wniosku o udzielenie poręczenia. Kolejnym kosztem 
jaki trzeba ponieść, jest jednorazowa prowizja z tytułu udzielonego poręczenia, która uza-
leżniona jest od stopnia ryzyka kredytowego oraz długości okresu poręczenia. Prowizja 
jednorazowa kształtuje się w wysokości od 1,00 do 3,00% maksymalnej kwoty poręcze-
nia określonej w umowie o udzielenie poręczenia. W przypadku poręczeń udzielanych na 
okres dłuższy niż 36 miesięcy, pobierana jest prowizja w wysokości od 1,00 do 1,50% bie-
żącej kwoty poręczenia, która nazywana jest „prowizją rocznicową”, ponieważ płatna jest 
w każdą rocznicę poręczenia w okresie kredytowania.

Podstawową zasadą, na której opiera się działalność Funduszu jest to, że poręczenie 
udzielane jest dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji banku o udzielenie kredytu. Porę-
czenie udziela się na podstawie pisemnego wniosku według opracowanego wzoru, dostęp-
nego w Instytucjach Finansowych. Instytucje Finansowe, z którymi współpracuje Fundusz 
to: Bank PKO BP SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła SA w Szczecinie oraz Bank BPH SA.

Na rysunku 1 przedstawiono cały proces uzyskania poręczenia przez mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo. Każda inicjatywa rozpoczyna się od złożenia wniosku o porę-
czenie w odpowiednim banku (1). Bank po wstępnej analizie, przesyła wniosek wraz z całą 
dokumentacją do Funduszu. Fundusz szczegółowo analizuje dokumentację, bierze m.in. 
pod uwagę sytuację przedsiębiorcy, wartość ewentualnej kwoty poręczenia oraz czas trwa-
nia umowy kredytu (2). Zatwierdzony wniosek wraz z umową poręczenia zostaje odesłany 
przez Fundusz do banku (3). Kredytodawca (bank), po otrzymaniu potwierdzenia udzielo-
nego poręczenia uruchamia kredyt (4). Procedura starania się o uzyskanie poręczenia zo-
stała ograniczona do minimum. Klient Funduszu praktycznie nie ma kontaktu fizycznego 
z instytucją udzielająca poręczenia. Wszystkich formalności związanych z dostarczeniem 
wniosku o udzielenie poręczenia i odebranie decyzji dopełnia bank. Fundusz wychodzi 
z założenia, ze ewentualnemu klientowi będzie bliżej i łatwiej skontaktować się z bankiem, 
który ma wiele placówek na terenie miasta, niż fatygować się do Funduszu i w nim dowia-
dywać się szczegółów dotyczących możliwości i warunków uzyskania poręczenia. W ta-

Rys. 1.  Proces uzyskania poręczenia 

Źródło: opracowanie własne.



93Fundusz wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecin...

kim przypadku nieoceniona jest rola doradców kredytowych, którzy informują i zachęcają 
potencjalnych kredytobiorców do korzystania z usług Funduszu.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku proceduralnie wynosi dwa tygodnie. 
W przypadku, gdy przedsiębiorca złoży wszystkie niezbędne dokumenty oraz gdy do udzie-
lenia poręczenia wymagana jest tylko zgoda prezesa Funduszu, a kwota poręczenia nie 
przekracza 150 000 zł, cały proceder trwa maksymalnie dwa dni. Krótki czas oczekiwania 
na potwierdzenie udzielenia poręczenia jest bardzo ważny, ponieważ wpływa na szybkość 
otwarcia linii kredytowej przez bank. Skrócenie kanałów kontaktu z klientem i szybkość 
podejmowania decyzji udzielenia poręczenia jest bez wątpienia atutem Funduszu.

Aspekty działalności Funduszu 
Szacuje się, że od początku działalności, Fundusz przyjął blisko 380 wniosków 

o udzielenie poręczenia5. Liczba poręczeń, która pozytywnie przeszła etap weryfikacji, 
wynosi blisko 340. W samym roku 2007 udzielono 73 poręczenia kredytów lub pożyczek, 
zaciągniętych przez szczecińskich przedsiębiorców, natomiast w roku 2008 do 30 września 
Fundusz udzielił 47 poręczeń.

Biorąc pod uwagę strukturę udzielonych poręczeń według wartości poręczenia w ro-
ku 2007 (rys. 2), przeważają niskie kwoty od 50 000–100 000 zł. Natomiast w roku 2008 
(rys. 3) przeważają kwoty mieszczące się w przedziale 100 000–200 000 zł. Widoczna jest 
zmiana struktury poręczeń. Coraz większe znaczenie mają poręczenia o dużej wartości jed-
nostkowej. Wzrost zapotrzebowania na poręczenia o wysokich kwotach jest konsekwencją 
wzrostu wartości kapitału poręczeniowego Funduszu. Wartość kapitału Funduszu z roku na 
rok wzrasta, przez co Fundusz może udzielać poręczenia o co raz to większych wartościach 
finansowych. 

Rys. 2.  Struktura udzielonych poręczeń według kwoty poręczenia (2007 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecin Sp. z o.o.

5 Dane Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecin Sp. z o.o. (stan na dzień 31.11. 
2008).
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Rys. 3.  Struktura udzielonych poręczeń według kwoty poręczenia (1.01–30.09.2008 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecin Sp. z o.o.

Fundusz w roku 2007 udzielił poręczeń na łączną kwotę wynoszącą 11 053 tys. zł 
(rys. 4). Podczas gdy łączna wartość poręczeń udzielonych przez wszystkie Fundusze dzia-
łające na terenie Polski w tym samym roku kształtowała się na poziomie 600 mln zł6. Nato-
miast średnia wartość poręczeń udzielonych przez jeden statystyczny fundusz w roku 2007, 
wyniosła 11 300 tys. zł. Jak widać, Fundusz Wspierania Miasta Szczecina dużo nie odbiega 
od średniej arytmetycznej wartości udzielonych poręczeń przez wszystkie Fundusze działa-
jące na terenie Polski. W roku 2008, do końca trzeciego kwartału Fundusz udzielił poręczeń 
o wartości 6 233 tys. zł. Widoczny spadek wartości poręczeń jest związany z liczbą udzie-
lonych poręczeń. Zarówno w roku 2008 spadła liczba udzielonych poręczeń, jak i wartość 
udzielonych poręczeń. Należy wziąć pod uwagę to, że za 2008 rok nie mamy pełnej liczby 
danych. Informacje zamykają się na trzecim kwartale roku. Jednak trzy ostatnie miesiące 
każdego roku nie przynoszą drastycznych zmian w strukturze i liczbie udzielanych porę-
czeń przez Fundusze.

Rys. 4.  Wartość udzielonych poręczeń (tys. zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecin Sp. z o.o.

6 Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce (stan na dzień 31.12.2007 r.).
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Ciekawe spostrzeżenia przedstawia struktura poręczeń udzielonych ze względu na 
sektor działalności przedsiębiorcy, który skorzystał z udzielonego poręczenia w roku 2007 
(rys. 5) i 2008 roku (rys. 6). W strukturze dominują trzy grupy przedsiębiorców: „handel”, 
„usługi i transport” oraz „budownictwo”. Pozostałe sektory („produkcja” i „inne”), wyka-
zują dużo mniejszy udział. W roku 2007 i w 2008 najwięcej poręczeń uzyskały firmy dzia-
łające w handlu. Ten sektor gospodarki Szczecina potrzebował dużego zastrzyku kapitału 
w postaci finansowania zewnętrznego obcego. W roku 2008, w porównaniu z rokiem 2007, 
wzrosła także liczba udzielonych poręczeń przedsiębiorcom działającym w budownictwie. 
Firmy budowlane, chcąc wykorzystać ostatnie chwile dobrej koniunktury w branży, posta-
nowiły skorzystać z kredytu. Spadek liczby udzielonych poręczeń zanotowano w sektorze, 
zajmującym się usługami i transportem. Przedsiębiorcy z tego sektora rzadziej korzystali 
w 2008 roku z poręczenia zaciąganego przez siebie kredytu.

Rys. 5.  Ilość udzielonych poręczeń ze względu na sektor działalności przedsiębiorcy (2007 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecina Sp. z o.o.

Rys. 6.  Ilość udzielonych poręczeń ze względu na sektor działalności przedsiębiorcy (1.01–30.09.08 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
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Biorąc pod uwagę liczbę udzielonych poręczeń, według poręczanego zobowiązania 
w roku 2007 (rys. 7) oraz w roku 2008 (rys. 8), najwięcej poręczeń zostało udzielonych na 
kredyt lub pożyczkę o charakterze obrotowym. Wydatki związane z bieżącą działalnością 
przedsiębiorstwa okazały się najbardziej pożądaną formą kredytowania. W roku 2007 aż 
75% wszystkich udzielonych poręczeń zostało przeznaczonych na kredyty obrotowe. Wi-
doczny jest trend wzrostowy, ponieważ w roku 2008 nastąpił wzrost poręczeń przyznanych 
na finansowanie działalności kredytu lub pożyczką obrotową. Taka sytuacja wskazuje na 
wzrastające problemy firm związane z finansowaniem bieżącej działalności. Brak środków 
na zakup surowców, materiałów czy na regulowanie bieżących zobowiązań, wpływa na 
wzmożoną liczbę zaciąganych kredytów lub pożyczek o charakterze obrotowym.

Przedsiębiorstwa mają problemy z finansowaniem bieżącej działalności, więc per-
spektywa finansowania inwestycji przechodzi na dalszy plan ustalenia celów działania fir-
my. Niestety przyszły rok może okazać się jeszcze trudniejszy, ponieważ wszystkie formy 
inwestycji będą silnie ograniczane. Możliwości finansowania ze środków własnych oka-
żą się niewystarczające, ponieważ zyski firm spadną. Finansowanie ze środków obcych 
okaże się o wiele trudniejsze. Banki ustalą swoją politykę kredytową na jeszcze bardziej 
rygorystycznym poziomie. W takim przypadku firmom mogą przyjść z pomocą fundu-
sze pożyczkowe i poręczeniowe. Rola funduszy w kolejnych latach na pewno będzie rosła. 
W Ministerstwie Gospodarki tworzony jest program na rzecz rozwoju funduszy pożyczko-
wych i poręczeniowych na lata 2008–2013. Należy zauważyć, że nieoceniona jest także rola 
Narodowego Banku Polskiego, który poprzez obniżkę stóp procentowych może wpłynąć na 
politykę kredytową banków. Wysokie koszty pozyskania kapitału nie pobudzają inwesty-
cji, a bez inwestycji nie ma wzrostu gospodarczego. Innym czynnikiem, który wpłynie na 
możliwości inwestycyjne przedsiębiorców jest odpowiednie wykorzystanie finansowania 
ze strony Unii Europejskiej. Duże znaczenie będzie miał tutaj sektor bankowy, instytucje 
będą musiały wskazać projekty, które są najważniejsze i w przyszłości przyniosą najlepsze 
oraz najszybsze efekty zainwestowanego kapitału.

Rys. 7.  Liczba udzielonych poręczeń według poręczanego zobowiązania (2007 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecin Sp. z o.o.



97Fundusz wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecin...

Rys. 8.  Liczba udzielonych poręczeń według poręczonego zobowiązania (1.01–30.09.08 r.)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Fundusz Wspierania Gospodar-
czego Miasta Szczecin Sp. z o.o.

Podsumowanie

Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina daje mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania. 
Kredyt i pożyczka jako źródło zewnętrzne obce daje przedsiębiorcom możliwość finanso-
wania bieżącej działalności oraz inwestycji takich jak np. zakup nowych maszyn, urządzeń 
czy środków transportu.

Korzyści, jakie zyskuje przedsiębiorca ze współpracy z Funduszem, jest bardzo wie-
le. Dzięki skróceniu procedur uzyskania kredytu przedsiębiorca zyskuje czas, który jest 
tak cenny w dzisiejszych czasach. Oszczędności uzyskane z niskiego kosztu ustanowienia 
zabezpieczenia pozwalają na obniżenie kosztu kredytu. Kredytobiorca może swobodniej 
dysponować własnym majątkiem. Zabezpieczenie zaciągnięcia tego kredytu czy pożyczki 
spoczywa w dużym stopniu na podmiocie zewnętrznym, jakim jest Fundusz. Kolejną za-
letą uzyskania poręczenia w ramach współpracy z Funduszem jest możliwość tworzenia 
nowych i zachowanie istniejących miejsc pracy.

THE FUND FOR ECONOMIC DEVELOPMENT SUPPORT OF SZCZECIN CITY 
AS CHANCE FOR CREDIT FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Summary

The article presents the general characteristic of the fund for economic development of Szcze-
cin city company ltd. Based on the most important aspects of the guarantee. It discusses conditions of 
gaining guarantee and all process of gaining guarantee for small and medium sized enterprises was 
also presented. In the article there was represented evaluation of the activities of the fund. The author 
shown using the schemes the basic activities of the fund according to data from 2007 and 2008 year 
(1.01–30.09.2008). This presentation made possibility to compare and evaluate effects of activities of 
the fund in last two years.
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INSTYTUCJE MIKROPOŻYCZKOWE 
EUROPEJSKIEJ SIECI MIKROKREDYTOWANIA1 

JAKO ELEMENT FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wprowadzenie

Mikropożyczka traktowana jest jako narzędzie w zmniejszaniu bezrobocia, prowadze-
niu polityki w odniesieniu do osób wykluczonych społecznie i finansowo oraz jako element 
rozwoju przedsiębiorczości. Szerokie spektrum celów jakie spełnia to wsparcie, odzwier-
ciedla różnorodną formę prowadzenia działalności mikropożyczkowej oraz przepisów ją 
regulujących. Mikropożyczka może odgrywać istotne znaczenie w procesie promowania 
idei samozatrudnienia oraz procesu wzrostu gospodarczego.

W Europie Zachodniej działalność mikropożyczkowa została zdynamizowana po 
roku 2000, będąc rezultatem wdrażania w życie zapisów Strategii Lizbońskiej. Natomiast 
w krajach Unii Europejskiej z obszaru Europy Wschodniej (Bułgaria, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Węgry) główni gracze tego rynku swoją działalność rozpoczęli w latach dzie-
więćdziesiątych, wraz z początkiem gospodarki rynkowej w tych krajach. Organizacje mi-
krofinansowe zyskały wówczas miano znaczących instytucji wspierających i promujących 
przedsiębiorczość, redukujących poziom bezrobocia. Priorytetem było wówczas stworzenie 
trwałego systemu zdolnego wspierać bezrobotnych oraz osoby ubogie poprzez promocję 
przedsiębiorczości. 

Modele działalności mikropożyczkowej

W krajach Unii Europejskiej2 oraz Turcji regulacje dotyczące działalności mikropo-
życzkowej charakteryzują się znaczną różnorodnością, co jest wynikiem heterogeniczności 
prawnych podstaw, obowiązujących w poszczególnych krajach. Do instytucji udzielających 

1 Europejska Sieć Mikrofinansowania (European Microfinance Network – EMN) została założona 
w kwietniu 2003 roku przez instytucje mikropożyczkowe z Francji (Adie), Wielkiej Brytanii (nef) oraz 
Niemiec (EVERS&JUNG). Organizacja zrzesza 69 członków z 22 europejskich krajów. 

2 Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Finlandia, Francja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, 
Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 
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mikropożyczek zalicza się banki komercyjne, banki spółdzielcze, kasy oszczędnościowe, 
fundacje, różnorodne typy instytucji non profit oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-
pożyczkowe. Generalnie, spotyka się dwa modele instytucji mikropożyczkowych. Pierwszy 
zakłada udzielanie mikropożyczek przez banki, natomiast drugi przez instytucje niebanko-
we (rys. 1). Instytucje te można również klasyfikować z punktu widzenia docelowych grup 
klientów. Do klientów banków zalicza się głównie przedsiębiorstwa będące we wczesnym 
etapie działalności (start-up) oraz mikroprzedsiębiorstwa, natomiast klientami instytucji 
niebankowych są głównie osoby wykluczone finansowo, chociaż można spotkać pewne 
wyjątki3. 

Rys. 1.  Modele prowadzenia działalności mikropożyczkowej

Źródło:  opracowanie własne.

Zdaniem ekspertów, najważniejszym i największym ogniwem organizacji mikropo-
życzkowych są instytucje bankowe (kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze, handlowe). 
Instytucje te prowadzą działalność mikropożyczkową zarówno w oparciu o europejskie 
przepisy bankowe jak również uregulowania narodowe. Banki, udzielające mikropożyczek, 
muszą spełniać wymagania ustawodawcy, dotyczące przejrzystości prowadzonej działal-
ności, obowiązku raportowania do nadzoru bankowego i innych organów nadzorczych. 
Ponadto, spełnione muszą być minimalne wymogi kapitałowe, które powinny być dosto-
sowywane do ich bazy kapitałowej oraz aktualnego poziomu ryzyka. Wymogi te powinny 
być przestrzegane w celu spełnienia dwóch zasadniczych celów, mianowicie: stabilności 
i bezpieczeństwa rynku finansowego oraz ochrony klientów bankowych oraz inwestorów. 

3 The Regulation of Microcredit in Europe. Export Group Report, Enterprise and Industry, European 
Commission, kwiecień 2007, s. 9.
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Instytucjami zaliczanymi do modelu bankowego są również kasy oszczędnościowe 
oraz banki spółdzielcze, w wielu krajach odgrywające znaczącą rolę w procesie wspie-
rania przedsiębiorców w postaci mikrokredytów. Banki spółdzielcze z rozwiniętą siecią 
placówek są liczącym się graczem na rynku mikropożyczkowym, chociażby z uwagi na 
znajomość specyfiki oraz potrzeb klientów, co jest rezultatem ich lokalnego charakteru. 
W celu zwiększenia wykorzystania produktów mikropożyczkowych, we Francji i Hiszpanii 
instytucje te współpracują z organizacjami wspierającymi przedsiębiorców. Niewielkich 
kredytów mikroprzedsiębiorcom udzielają również banki mikropożyczkowe, funkcjonują-
ce chociażby w Rumunii4. Wymierne korzyści przynosi również współpraca banków z in-
stytucjami zrzeszającymi i wspierającymi przedsiębiorców, która pomaga ograniczyć kosz-
ty udzielania takiego wsparcia, a zwiększyć szansę na przetrwanie firmy oraz ograniczyć 
koszty ewentualnego niepowodzenia.

Działalność mikropożyczkowa może być również prowadzona przez instytucje nie-
będące bankami. Zasady oraz uwarunkowania udzielania mikrokredytów przez tego typu 
instytucje są zróżnicowane w zależności od kraju. Wsparcie udzielane jest przez podmio-
ty przyjmujące różne formy prawne od instytucji non profit, organizacji charytatywnych, 
przez fundacje, aż po spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. W Wielkiej Bry-
tanii i Finlandii, pomimo że nie ma odrębnych przepisów regulujących działalność nie-
bankowych podmiotów mikrofinansowych, obowiązują uregulowania, dotyczące zwolnień 
oraz ulg, odnoszące się do środowisk, zwiększających rozwój finansów, w szczególności 
mikrofinansów. 

Wyspecjalizowane instytucje mikropożyczkowe funkcjonują także w Belgii, Finlan-
dii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Polsce Rumunii, Słowacji, Szwecji, Turcji oraz 
na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii. Pomimo podporządkowania ich różnym narodowym re-
gulacjom, w zależności od kraju, posiadają pewne cechy wspólne. W odniesieniu do grupy 
docelowej preferują przedsiębiorstwa, zatrudniające do pięciu pracowników oraz pożyczają 
niewielkie kwoty. Najczęściej w orbicie zainteresowań takich instytucji znajdują się kobiety 
i osoby bezrobotne. 

Charakterystyka działalności mikropożyczkowej

Europejskie instytucje mikropożyczkowe5 w 2007 roku udzieliły ponad 42 tysiące po-
życzek o łącznej wartości prawie 400 mln euro (tab. 1). Oznacza to 14% wzrost liczby udzie-
lanych pożyczek oraz 32% wzrost łącznej wartości w porównaniu z rokiem 2006. W krajach 

4 The Regulation of Microcredit in Europe..., s. 11.
5 Informacje na temat europejskich instytucji mikropożyczkowych pochodzą z raportu przygotowa-

nego przez Fundację Nantik Lum w imieniu Europejskiej Sieci Mikrofinansowania. Z 214 instytucji, do 
których zostały wysłane ankiety, 94 odesłały wypełnione (z następujących krajów Austria, Belgia, Buł-
garia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, 
Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania). Z polskich instytucji raport obejmuje 
informacje nadesłane przez Fundację Wspomagania Wsi.
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Europy Wschodniej6  łączna liczba udzielonych pożyczek przekroczyła 15 tysięcy sztuk 
o łącznej wartości ponad 90 mln euro. Natomiast w Europie Zachodniej7 instytucje mikro-
pożyczkowe udzieliły niespełna 27 tysięcy pożyczek, o ogólnej wartości 300 mln euro8. 
Kraje Europy Wschodniej reprezentują 37% łącznej liczby udzielonych pożyczek oraz 24% 
całkowitej wartości, podczas gdy w Europie Zachodniej wartości te wynoszą odpowiednio 
63 i 76%. 

Tabela 1

Liczba i wartość udzielonych pożyczek przez instytucje mikropożyczkowe w Europie 

Cecha 2005 r. 2006 r.
2007 r.

Europa 
Zachodnia Europa rezem

Liczba udzielonych pożyczek (w sz.) 27 000 35 553 26 957 15 793 42 
750

Wartość udzielonych pożyczek 
(w mln euro) 210 295 300 94 394

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: op.cit., s. 11.

Analizując liczbę udzielonych pożyczek w poszczególnych krajach, zauważa się do-
minującą pozycję Francji, Bułgarii, Niemiec i Rumunii nad pozostałymi krajami (rys. 2). 
Większość europejskich instytucji mikropożyczkowych swoją działalność prowadzi w skali 
lokalnej (68%) i narodowej (38%), tylko 5% organizacji operuje w skali międzynarodowej. 
Dane te świadczą o narodowym charakterze instytucji, skutkując jednocześnie ich różno-
rodnością, zarówno w kwestii prawnej i operacyjnej.

Rosnąca z roku na rok, zarówno liczba jak i łączna wartość udzielanych pożyczek, 
jest odzwierciedleniem tendencji systematycznego rozwoju sektora mikropożyczkowego 
w Europie. Pomimo, iż w Europie Wschodniej sektor mikropożyczkowy jest starszy niż 
na Zachodzie kontynentu, instytucje we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, 
Belgii czy Hiszpanii prowadzą działalność na większą skalę niż te z Europy Wschodniej, 
udzielając wyższych jednorazowych pożyczek. Wynika to z potrzeb oraz rozwoju przedsię-
biorczości. W Europie Zachodniej potrzeby przedsiębiorstw są inne niż w Europie Wschod-
niej, gdzie są to firmy mniejsze, podobnie jak ich potrzeby kapitałowe. Stąd średnia wartość 
udzielanych pożyczek w Europie Wschodniej jest niższa niż w Europie Zachodniej. Średnia 
wartość pożyczki wykazuje tendencję wzrostową, jej wartość wzrosła z 7700 euro w 2005 

6 Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry.
7 Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Wielka 

Brytania, Włochy
8 B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2006–2007, 

Fundation Nantin Lum, lipiec 2008, s. 11.
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roku do 11 000 euro w 2007 roku  (tab. 2). Przeciętna pożyczka w Europie Wschodniej 
wyniosła na koniec 2007 roku 10 728 euro, podczas gdy na zachodzie Europy wartość ta 
wyniosła 11 061 euro. 

Rys. 2.  Liczba udzielonych pożyczek w 2007 roku

Źródło:  B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: op.cit., s. 12.

Tabela 2

Średnia wartość pożyczki

2005 2006 2007

Średnia wartość pożyczki 7700 10 794 11 002

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: op.cit., s. 17.

Misją działalności mikropożyczkowej jest wpływ na rynek pracy poprzez promo-
cję przedsiębiorczości, podejmowanie działań, prowadzących do wzrostu gospodarczego, 
umożliwienie korzystania z usług finansowych przez coraz większą liczbę osób, walka 
z ubóstwem. Wśród instytucji zachodnioeuropejskich dominującym jest kreowanie nowych 
miejsc pracy i zwiększenie korzystania z produktów finansowych, natomiast instytucje 
wschodnioeuropejskie dążą do stymulowania wzrostu gospodarczego poprzez rozwój sek-
tora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
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Nie tylko formą organizacyjną i prawną różnią się europejskie instytucje mikropo-
życzkowe. Również warunki oraz cechy udzielanego wsparcia cechują się różnymi parame-
trami. Cechy produktów mikropożyczkowych przedstawia tabela 3. 

Tabela 3

Cechy mikropożyczek

Cecha Charakterystyka

Termin zapadal-
ności

Okres zapadalności pożyczki wynosi od 6 miesięcy do maksymalnie 8 lat, 
najczęściej pożyczki udzielane są na 3 lata. Średni okres karencji spłaty wynosi 
6 miesięcy (maks. 24 m-ce, min 1 m-c).

Oprocentowanie

Oprocentowanie uzależnione zazwyczaj od kwoty pożyczki, terminu na jaki 
została udzielona, uwarunkowań prawnych w tym zakresie. Średnie oprocen-
towanie pożyczki w 2007 roku wynosiło 8%. Oprocentowanie w większości 
krajów uzależnione jest od ustawodawstwa antylichwiarskiego. W większości 
krajów takie przepisy funkcjonują lub istnieje górna granica oprocentowania, 
które mają chronić pożyczkobiorców przed nadmiernym zadłużeniem i prak-
tykami banków, ustalającymi zbyt wysokie oprocentowanie. Średnia stopa 
procentowa w poszczególnych krajach kształtowała się od 16,2% (Rumunia) 
i 14,5% (Wielka Brytania) do 4,9% (Finlandia) i 4,4% (Belgia, Szwajcaria).

Dodatkowe 
opłaty

Instytucje mikropożyczkowe, aby sfinansować koszty administracyjne, stosują 
dodatkowe opłaty, które zwiększają obciążenia pożyczkobiorców. Do opłat, 
które ponoszą pożyczkobiorcy, zalicza się opłatę za rozpatrzenie wniosku, za 
zwłokę w terminowym regulowaniu zobowiązań oraz prowizję za udzielenie 
pożyczki.

Zabezpieczenie

Wśród zabezpieczeń akceptowanych przez instytucje mikropożyczkowe wy-
mienić należy zabezpieczenia majątkowe, poręczenia osób fizycznych, poręcze-
nia (gwarancje) specjalnych instytucji, takich jak fundusze poręczeń wzajem-
nych, programy gwarancyjne, zrzeszenia przedsiębiorców poręczających sobie 
nawzajem swoje zobowiązania.

Wysokość po-
życzki

Mikropożyczka definiowana jest jako wsparcie poniżej 25 tysięcy euro, jednak 
średnia wartość udzielanych pożyczek w analizowanych krajach wynosiła 
od 62,1 tys. euro do 525 euro. Pożyczki powyżej 25 tys. euro udzielane były 
w Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech. Średnia wartość udzielonej pożycz-
ki we wszystkich analizowanych krajach wynosiła 11 002 euro.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: op.cit., s. 34–40.

 Analizowane instytucje mikropożyczkowe udzielają wsparcia kierując się misją, któ-
rą można sklasyfikować w następujących kategoriach:

– wzrost zatrudnienia, promocja przedsiębiorczości,
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wzrost gospodarczy,
– zwiększenie dostępności produktów finansowych,
– walka z ubóstwem9. 

9  B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle: op.cit., s. 21. 
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Zestawiając misję prowadzenia działalności z formą organizacyjną instytucji mikro-
pożyczkowej, zauważa się, że większość fundacji i organizacji pozarządowych koncentruje 
się na kwestii zatrudnienia oraz wzrostu korzystania z produktów finansowych. Z kolei 
w centrum zainteresowania instytucji rządowych są kwestie wzrostu zatrudnienia oraz 
rozwój sektora przedsiębiorstw. Natomiast instytucje bankowe (banki komercyjne, banki 
oszczędnościowe) koncentrują się przede wszystkim na problemie rozwoju sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Niebankowe instytucje mikropożyczkowe ogniskują 
swoją działalność na wzroście potencjału sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wsparcie w postaci mikropożyczek w większości kierowane jest do przedsiębiorstw znaj-
dujących się w fazie startu oraz już istniejących, w głównej mierze zatrudniających mniej 
niż 5 pracowników. 

Zakończenie

Wydaje się, że oba modele działalności mikropożyczkowej mają swoje mocne i słabe 
strony. W celu zwiększenia finansowego zasilania przedsiębiorców konieczna jest współ-
praca wielu instytucji otoczenia biznesu, nie tylko tych finansowych. Celem powinno być 
stworzenie optymalnego modelu oraz procedur i prawnych uwarunkowań do prowadzenia 
działalności mikropożyczkowej. Niezbędnym wydaje się również stworzenie przyjaznego 
mikroprzedsiębiorcom środowiska i klimatu, poprzez redukcję prawnych, fiskalnych i ad-
ministracyjnych barier oraz stworzenie przepisów ułatwiających rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Działalność mikropożyczkowa staje się motorem dla innowacyjnych i dyna-
micznych procesów ekonomicznych europejskiej gospodarki.

MICKROKREDIT INSTITUTIONS EUROPEAN MICROFINANCE NETWORK 
AS A FINANCING COMPONENT OF THE ECONOMIC ACITIVITY

Summary

Microcredit is financial tool promoted by social and financial actors as well as government 
agencies to foster self-employment and the start up enterprises. In addition the support is addresses 
to financially and socially excluded persons. A variety of institutions disburses microloans in the EU. 
There are non-governmental organizations, foundations, government bodies, savings banks, banks, 
credit unions and non-bank financial institutions. This variety is related to the regulatory environ-
ment in each country. These institutions offer a wide range of varying conditions for their microloans. 
Loans have different loan terms, interest rates, loan fees, guarantees and loan sizes. The future of the 
sector is dependent on resolving funding and regulatory restrictions, improving microcredit institu-
tions and their enterprises support.
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W FINANSOWANIU ROZWOJU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Istotność małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce

Dyskusję o źródłach finansowania małych przedsiębiorstw warto rozpocząć od omó-
wienia roli sektora MSP we współczesnych gospodarkach kapitalistycznych. Jak wskazu-
ją badania, liczba firm w ogóle, ani tych zaliczanych do sektora MSP, nie wywiera do-
strzegalnego wpływu na poziom i dynamikę PKB. Należy jednak zauważyć, że rozwój 
gospodarczy zależy od nowych i innowacyjnych przedsiębiorstw, które z reguły są małe1. 
Łatwo także dostrzec, że małe i średnie firmy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego 
w nieco inny sposób. Niezaprzeczalny jest wpływ firm tej kategorii na poziom bezrobocia, 
wzrost innowacyjności, podtrzymywanie konkurencji, internacjonalizacje działalności czy 
na tworzenie sieci współpracy2.  Istotne są również skutki społeczne rozwoju sektora MSP, 
a więc tworzenie i ugruntowanie pozycji klasy średniej, które przyczynia się jednocześnie 
do podniesienia wartości kapitału społecznego3. 

Potencjał wzrostu sektora MSP w gospodarkach europy środkowo-wschodniej jest 
cały czas duży. Jak sugerują badania, wielkość tego sektora (mierzona odsetkiem zatrud-
nionych w małych i średnich przedsiębiorstwach w liczbie obywateli ogółem) jest mniej-
sza niż w najlepiej rozwiniętych państwach. Warto zwrócić uwagę, że w Europie środko-
wo-wschodniej małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej niż duże podmioty 

1 L.F. Klapper, A. Raphael, F.G. Mauro, J.M. Quesada, Entrepreneurship and Firm Formation Across 
Countries, Working paper, World Bank, za G.W. Brown, L.W. Chavis, L.F. Klapper, A New Lease on Life: 
Institutions, External Financing, and Business Growth, July 11, 2008 , s. 9,  protokół dostępu: http://ssrn.
com [28.12.2008].

2 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005 , s. 65–108.
3 J. Sauś, Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny, [w:] Małe i średnie przedsiębiorstwa 

– szkice o współczesnej przedsiębiorczości,  T. Łuczka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2005, a także J. Przybysz, J. Sauś, Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydaw-
nictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
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gospodarcze4. To właśnie nowo powstałe firmy sektora MSP generują najwięcej nowych 
miejsc pracy5. 

Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju MSP w Polsce i na świecie

Badania przeprowadzane na podstawie danych z wielu państw dowodzą, że dostęp-
ność do zewnętrznych źródeł finansowania jest powiązana z możliwościami szybkiego 
wzrostu firm. Zauważalny jest także pozytywny wpływ rozwoju sektora finansowego na 
zwiększenie wydajności badanych gospodarek6.

Przed zajęciem się problematyką sposobów finansowania rozwoju MSP, warto od-
powiedzieć na pytanie: czy firmy powszechnie poszukują zewnętrznych źródeł finanso-
wania? Zazwyczaj większość publikacji dotyczących tej tematyki rozpoczyna się od zało-
żenia, że wzrost firm jest podstawowym celem ich działalności, ale niewydolność rynków 
finansowych i racjonowanie kredytu ten wzrost ogranicza. Małe i średnie firmy w związku 
z tym mogą czuć się „finansowymi frustratami”. Czy tak faktycznie jest? Niektóre bada-
nia, jeśli nie przeczą całkowicie takim założeniom, to przynajmniej pozwalają powątpiewać 
w sensowność ich przyjmowania dla całego sektora MSP7. Okazuje się bowiem, że mniej 
niż 10% brytyjskich8 firm jest zainteresowanych znaczącym wzrostem i tylko 1,32% przed-
siębiorstw amerykańskich wymienia dostęp do kapitału (innego niż kapitał obrotowy) jako 
problem.

Struktura finansowania zewnętrznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na 
świecie jest zróżnicowana (tab. 1). W państwach najsłabiej rozwiniętych środki na inwe-
stycje najczęściej pozyskuje się, korzystając z kredytu bankowego albo pożyczając je od 
znajomych i rodziny. Im bardziej rozwinięta gospodarka, tym w większym stopniu pożycz-
ki od znajomych i rodziny zastępowane są przez leasing. Poziom wykorzystania kredytu 
bankowego pozostaje na względnie stałym poziomie we wszystkich typach gospodarek.

Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa finansują swój rozwój w 50,8% kredytem 
bankowym, leasing odpowiada za 18,9% pozyskanych środków na inwestycje, natomiast 
trzecim, także istotnym źródłem finansowania w tym zakresie, pozostają pożyczki od ro-
dziny i znajomych (14,4%). Jeśli tempo rozwoju rynku leasingowego w Polsce utrzyma się 
na dotychczasowym poziomie9, to z pewnością leasing będzie nabierał na znaczeniu w fi-

4  L.F. Klapper, V. Sarria-Allende, V. Sulla, Small- and Medium-Size Enterprise Financing in Eastern 
Europe, (December 2002). World Bank Policy Research Working Paper No. 3933, s. 26.  

5  Ibidem, s. 24.  
6  G.W. Brown, L.W. Chavis, L.F. Klapper, A New Lease on Life: Institutions, External Financing, and 

Business Growth, July 11, 2008 , s. 3,  protokół dostępu: http://ssrn.com [28.12.2008]
7  Ed Vos, Andy Jia-Yuh Yeh, Sara Carter, Stephen Tagg, The Happy Story of Small Business Financing, 

Forthcoming Journal of Banking and Finance.
8  Dane na podstawie badania 15 750 firm brytyjskich i 3239 firm z USA sektora MSP.
9  Wg Związku Przedsiębiorstw Leasingowych w roku 2000 udział leasingu w finansowaniu inwestycji 

ogółem wynosił 6,79%, natomiast w 2007 roku wskaźnik ten osiągnął wartość 17,3%.  
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nansowaniu małych firm. Co ciekawe, polski rynek leasingowy rozwija się dynamicznie, 
mimo iż zmiany uwarunkowań zewnętrznych nie są sprzyjające. Leasing bowiem jest tym 
korzystniejszą alternatywą kredytu bankowego im:

– wyższe jest oprocentowanie kredytu bankowego,
– wyższa jest stawka opodatkowania dochodów przedsiębiorstw,
– istnieje mniej możliwości zastosowania przyspieszonych odpisów amortyzacyj-

nych10.

Tabela 1

Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w MSP na świecie11

Sposób finansowania

Państwa o dochodzie per capita 
Polska Razembardzo 

niskim niskim wysokim* bardzo 
wysokim

udział w wartości zewnętrznych źródeł finansowania [%]
Kredyt bankowy 55,8 56,5 49,4 54,4 50,8 54,6
Leasing 3,2 7,8 23,5 29,0 18,9 12,9
Kredyt handlowy 7,6 12,8 9,1 8,9 8,7 10,5
Pożyczki od rodziny 
i znajomych 24,9 14,7 9,9 3,9 11,4 14,4

Karty kredytowe 1,0 1,0 1,7 2,7 3,3 1,4
Dotacje 2,9 3,9 4,1 0,7 1,8 3,3
Inne 4,6 3,3 2,5 0,3 5,4 3,0
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Polska została zaliczona do grupy państw o wysokim dochodzie per capita.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G.W. Brown, L.W. Chavis, L.F. Klapper, A New Lease on Life: 
Institutions, External Financing, and Business Growth, July 11, 2008, s. 43,  protokół dostępu 
http://ssrn.com [28.12.2008].

W ostatniej dekadzie zmiany wszystkich z wymienionych czynników „działały na 
niekorzyść” leasingu. Z punktu widzenia najmniejszych podmiotów gospodarczych i ich 
wyboru pomiędzy kredytem bankowym a leasingiem, szczególne znaczenie ma wprowa-
dzona w 2007 roku możliwość zamortyzowania środków trwałych w roku wprowadzenia 
ich do ewidencji gospodarczej w wartości do 50 tys. €12.

10  S. Krumbholz, L. Streinfred, Leasing oder Kreditfinanzierung, Koln 1975, s. 81, za T. Łuczka, Ka-
pitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWN, 
Warszawa–Poznań 2001, s. 170.

11  Badania przeprowadzone w grupie 35 tys. małych i średnich przedsiębiorstw w 70 państwach. 
12  Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2006, nr 217 poz. 1588).
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Leasing versus kredyt bankowy – motywy wyboru

Rozwój rynku leasingowego w Polsce pomimo niekorzystnych zmian czynników ze-
wnętrznych, niwelujących przewagę leasingu nad kredytem bankowym, może sugerować, 
że przedsiębiorstwa niekoniecznie wybierają leasing tylko dlatego, że jest on finansowo 
i podatkowo korzystniejszy. Możliwe, że inne walory leasingu powodują, iż firmy stosują 
to źródło finansowania.

Dostępne w literaturze przedmiotu badania wskazują, że przesłanki przemawiające 
za wyborem leasingu są niejednorodne w przedsiębiorstwach różnej wielkości. W dużych 
firmach, leasing jest uzupełnieniem dla finansowania długiem13. Wydaje się on także mniej 
ważnym źródłem finansowania dla dużych firm, niż ma to miejsce w przypadku małych 
podmiotów gospodarczych. W niemieckich dużych firmach leasing pokrywa 11% zapotrze-
bowania na kapitał zewnętrzny, podczas gdy w małych firmach stanowi 19% zewnętrznych 
źródeł finansowania14. Problemy w dostępie do kapitału, w tym do kredytu bankowego, 
zniechęcą duże przedsiębiorstwa do korzystania z leasingu. Duże przedsiębiorstwa z takimi 
trudnościami raczej się nie borykają. W ich przypadku głównymi przesłankami przema-
wiającymi za stosowaniem leasingu będą:

− możliwość minimalizowania kosztu kapitału po uwzględnieniu tarczy podatko-
wej15,

− chęć użytkowania przedmiotów leasingu krócej niż wynosi ich czas ekonomiczne-
go zużycia,

− elastyczność wiążąca się z różnymi opcjami wbudowanymi w umowę leasingu, 
takimi jak: 
− możliwość nabycia przedmiotu leasingu,
− możliwość wymiany przedmiotu leasingu na nowszy,
− możliwość podnajmowania przedmiotu leasingu,

− możliwość przerwania (odwołania) umowy leasingu16.
Wiele z wymienionych opcji jest niedostępnych dla małych firm. Inna jest także natu-

ra relacji pomiędzy kredytem bankowym i leasingiem w przedsiębiorstwach sektora MSP. 
Większość badań wskazuje, że oba źródła finansowania traktować należy jako substytuty17. 
Substytucyjność długu i leasingu wynika z faktu, że leasing zwiększa marginalny koszt 

13  A.M. Lasfer, M. Levis, The determinants of the leasing decision of small and large companies, Euro-
pean Financial Management, Vol. 4, No. 2, 1998, s. 161.

14  C.F. Slotty, Financial constraints and the decision to lease – Evidence from German SME (October 
15, 2008). 21st Australasian Finance and Banking Conference 2008 Paper, s. 3. protokół dostępu: http://
ssrn.com [28.12.2008].

15  A.M. Lasfer, M. Levis, The determinants of ..., s. 182.
16  K.M. Eades, F.C. Marston, Incentives for Leasing: Evidence from the Largest U.S. Lessees and Les-

sors, Draden Graduate School of Business Administration, Working Paper no. 03–04, s. 21–22.
17  M. Deloof, I. Lagaert, I. Verschueren, Leases and debt: complements or substitutes? Evidence from 

Belgian SMEs,  Journal of Small Business Management 2007 45(4), s. 491–500; A.M. Lasfer, M. Levis, The 
determinants of..., s. 161; C.F. Slotty, Financial constraints...
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finansowania i vice versa. Stopień substytucyjności między długiem i leasingiem jest więk-
szy – tj. wzrost leasingu powoduje wzrost marginalnego kosztu w większym stopniu – dla 
firm, w przypadku których koszty transakcyjne związane z pozyskaniem obcego źród-
ła finansowania są wysokie ze względu na asymetrie informacji18. Poza tym, niewątpliwą 
zaletą leasingu z punktu widzenia małych firm, nieposiadających często odpowiedniego 
zabezpieczenia, jest jego dostępność. Dla MSP ważniejsze od podatków są więc możliwości 
wzrostu i przetrwania19. Badania przeprowadzone w Niemczech20 wskazują na dodatkowe 
zalety leasingu skłaniające do jego stosowania:

− przewidywalność i jasność kosztów – 59% wskazań,
− możliwość korzystania z urządzeń i wyposażenia, które zawsze jest nowoczesne 

– 52% wskazań,
− oszczędność kapitału – 46% wskazań,
− korzyści podatkowe – 42% wskazań21.
Nieco inaczej motywują korzystanie z leasingu polscy przedsiębiorcy. Najważniejsze 

według nich są:
− korzyści podatkowe – 49% wskazań,
− szybkość załatwiania formalności – 15% wskazań,
− korzystne warunki ekonomiczne – 15% wskazań,
− mało formalności, prostota procedur – 11% wskazań22.

Kalkulacja opłacalności leasingu i kredytu bankowego

Analizując wyniki badań dotyczących motywów wyboru leasingu przez polskich 
przedsiębiorców zastanawia bardzo wysoki odsetek wskazań na rzecz korzyści podatko-
wych. Warto więc się zastanowić, czy leasing w Polsce jest faktycznie tak bardzo korzystny 
podatkowo. 

W tym celu trzeba przeanalizować wysokość kosztów podatkowych generowanych w 
leasingu23 i w kredycie bankowym. Z wysokością tych kosztów wprost są związane korzy-
ści podatkowe, o których mówią polscy przedsiębiorcy. W leasingu do kosztów wlicza się 
wysokość raty leasingowej oraz wartość udziału własnego. Można powiedzieć, że koszty te 
„konkurują” z amortyzacją i odsetkami w kredycie bankowym. Co ciekawe, jeżeli przyjąć 
założenia, że w przypadku finansowania inwestycji poprzez leasing i kredyt bankowy:

− cena środka trwałego jest taka sama,
− wymagany udział własny jest na tym samym poziomie,

18  A.M. Lasfer, M. Levis, The determinants of..., s. 161.
19  Ibidem, s. 182.
20  Badania obejmowały grupę 706 firm korzystających z leasingu. 
21  C.F. Slotty, Financial constraints...
22  Badania przeprowadzone przez B.P.S. Consultants Poland Ltd w 2003 r.
23  Pod pojęciem leasing należy rozumieć tylko leasing operacyjny, bowiem koszty podatkowe w leasin-

gu finansowym są niemalże takie same jak w przypadku kredytu bankowego
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− oprocentowanie jest tej samej wysokości,
− pomijamy  podatek VAT,

wówczas okaże się, że nominalna wartość kosztów podatkowych dla leasingu i kredytu 
bankowego jest identyczna. Istotne jednak są nie wartości nominalne, ale wartości realne 
kosztów podatkowych. Te z kolei mogą być odmienne, z powodu różnego rozkładu kosz-
tów w czasie. Im później koszt podatkowy powstaje, tym jego wartość realna, a co za tym 
idzie, i oszczędność podatkowa będzie mniejsza. Nieco upraszczając, można przyjąć, że 
korzystność leasingu występuje wtedy, gdy okres trwania umowy leasingu jest krótszy niż 
czas amortyzacji środka trwałego finansowanego z kredytu bankowego. W opisywanym 
przypadku wielkość korzyści zależy także od przyjętej dla celów obliczenia wartości real-
nej kosztów stopy dyskontowej. Im wyższa stopa dyskontowa, tym leasing będzie korzyst-
niejszą alternatywą kredytu bankowego.

Kolejnym istotnym czynnikiem są możliwe do zastosowania metody amortyzacji. Na 
tym polu, w odniesieniu do małych podatników, należy odnotować jedną istotną zmianę, 
która miała miejsce w ostatnich latach. Od 2007 roku istnieje możliwość zamortyzowania 
środków trwałych w roku wprowadzenia ich do ewidencji gospodarczej w wartości do 50 
tys. €. Regulacja ta powoduje, że jeśli mały podatnik zamierzałby kupić w jednym roku 
podatkowym środki trwałe o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 tys. € (przy założeniach 
takich, jakie przyjęto w początkowej części tego rozdziału) i zastanawiałby się nad korzyst-
nością (skutkami podatkowymi) finansowania tych zakupów z wykorzystaniem leasingu 
i kredytu bankowego, to odpowiedź mogłaby być tylko jedna: kredyt bankowy jest korzyst-
niejszy od leasingu24.

Dlaczego więc, w badaniach przeprowadzonych w Polsce, korzyści podatkowe w le-
asingu są najważniejszą jego zaletą, choć przy niewielkiej wartości stopy dyskontowej 
i przyspieszonej amortyzacji, rzeczywiste zyski ze stosowania tego sposobu finansowania 
mogą nie wystąpić? Wydaje się, że można postawić tezę, iż przedsiębiorcy nie do końca ro-
zumieją skutki podatkowe jakie niesie z sobą leasing i kredyt bankowy. Niewielka wiedza w 
tym zakresie nie powinna dziwić, skoro w różnych publikacjach problematyka ta jest często 
przedstawiana, delikatnie mówiąc, w sposób nierzetelny. Trudno na przykład, w świetle 
obowiązywania amortyzacji „natychmiastowej” środków trwałych do wartości 50 tys. €  
zgodzić się ze stwierdzeniem, że: „Z uwagi na konstrukcję prawno – podatkową tego in-
strumentu finansowego (leasingu – przyp. autora) jest on najbardziej opłacalnym źródłem 
finansowania właśnie dla przedsiębiorstw z sektora MSP”25.

24  Kalkulacje opłacalności leasingu i kredytu bankowego warto przeanalizować w R. Sasin, Leasing, 
[w:] Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa – studia przypadków, M. Panfil (red.), Difin, Warszawa 2008, 
s. 264–282.

25  Rozmowa z Andrzejem Krzemińskim, prezesem zarządu EFL SA, w Jak sfinansować inwestycje 
w firmie?, Raport – Leasing 2007, przygotowany przez redakcję ipo.pl, s. 30.
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W wielu opracowaniach również błędnie kalkuluje się opłacalność finansowania środ-
ka trwałego poprzez leasing i kredyt bankowy26. Najczęstszym uchybieniem jest – w przy-
padku, gdy okres amortyzacji jest dłuższy od okresu trwania umowy kredytowej i umowy 
leasingu – nieuwzględnienie w obliczeniach całej amortyzacji. W efekcie leasingowi przy-
pisywana jest zdecydowanie większa korzystność niż ma to rzeczywiście miejsce.  

LEASING AND BANK CREDIT IN THE PROCESS OF SMES GROWTH FINANCING 

Summary

Small and medium-sized enterprises play a vital role in the modern economies. The number 
of employees in the SMEs sector has increased and the economic growth depends on innovative 
enterprises, which are usually small. It is worth to notice, that minority of firms strive for rapid deve-
lopment. That’s why the problem of external financing availability concerns solely such firms, which 
aim at high growth.

Basic types of external capital use by small firms for investment purpose are – in the upper-
middle income countries like Poland – bank credit and leasing. In the SMEs sector leasing and bank 
credit should be treated as substitutes. In many of published articles and books discussing the effi-
ciency of financing we can find statements that leasing is more profitable. The Author of this article 
pointed out that such opinions are not always true. In Poland for example, new regulation concerning 
immediate depreciation in small businesses, which was introduced on the 1st January 2007, permits to 
say that bank credit could be more profitable.

26  Zob. J. Gallardo, Leasing to Support Micro and Small Enterprises, The World Bank, October 1997, 
s. 7–11; M. Molo, M. Bielówka, Finansowanie poprzez leasing,  [w:] Finansowanie rozwoju małych i śred-
nich przedsiębiorstw, PARP 2000, s. 82–83; Jak sfinansować inwestycje w firmie?, Raport – Leasing 2007, 
przygotowany przez redakcję ipo.pl, s. 15–16.
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Wprowadzenie

Bankowość spółdzielcza w Europie posiada znaczącą pozycję w ogólnej strukturze 
rynku usług bankowych, czego potwierdzeniem jest średnio 20% udział w rynku. Poprzez 
działalność sieci 4500 banków, zatrudnianiu ponad 720 tysięcy pracowników w 60 000 
oddziałach terenowych, banki spółdzielcze zaspakajają potrzeby finansowe społeczności 
wiejskich oraz małych miasteczek1. Przykładem najsilniejszej pozycji bankowości spół-
dzielczej jest Holandia – sektor ten posiada 39% udziału w rynku depozytów oraz 25,5% 
udział w rynku kredytów. W Polsce udział banków spółdzielczych w rynku depozytów 
wynosi 8, 6%, natomiast 7,3% to udział w rynku kredytów2. 

Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce istnieje około 140 lat i rozwija się w bar-
dzo szybkim tempie. Powstał z potrzeby wspierania tanim kredytem miejscowych chłopów, 
kupców i rzemieślników. Atutem tego sektora w Polsce jest fakt, że dysponuje on 579 ban-
kami, które posiadają około 1 mln udziałowców, 2,5 mln klientów oraz prowadzą ponad 10 
mln rachunków3.

Banki te postrzegane są, jako banki związane z kredytowaniem i obsługą rolnictwa. 
Zaspokajają potrzeby finansowe miejscowej ludności oraz instytucji, służących poprawie 
gospodarowania i rozwoju rolnictwa, rzemiosła i drobnego przetwórstwa. Jednak w wyniku 
zmian, jakie zaszły w gospodarce w ostatnich latach i dynamicznego rozwoju przedsię-
biorczości na terenach tradycyjnego działania banków spółdzielczych, stały się również 
bankami, obsługującymi różnorodne przedsięwzięcia gospodarcze, związane nie tylko ze 

1 O. Wyman, Cooperative bank: Customer Champion, 2008, s. 1.
2 A. Alińska, Aktualne wyzwania rynkowe wobec sektora banków spółdzielczych w krajach Unii Euro-

pejskiej, [w:] Współczesne Finanse, Stan i perspektywy rozwoju bankowości, L. Dziawgo (red.), Wydawni-
ctwo naukowe UMK, Toruń 2008, s. 594.

3 Red. A. Kotowicz, Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 roku, KNF, Warszawa 
2008, s. 33.
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środowiskiem lokalnym, a małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły mieć coraz większe zna-
czenie w wynikach banków spółdzielczych. 

Udział banków spółdzielczych w finansowaniu MSP w Polsce

Ograniczenia podmiotowe i terytorialne banków spółdzielczych, które wynikają 
z ustawy4, pośrednio przyczyniły się do lokalizacji oddziałów banków w małych miej-
scowościach, gdzie często placówka banku spółdzielczego jest jedyną placówką bankową. 
Daje to szansę na indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność zbudowania relacji, 
w której klient jest rozpoznawany niemalże imiennie i tak obsługiwany. Ma to znaczenie 
zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorstw, które nie zatrudniają fachowców od zarządzania fi-
nansami, a pracownicy banków spełniają często rolę konsultingową. Pomagają w wypeł-
nieniu wniosków kredytowych, w sporządzaniu biznesplanów oraz w wyborze możliwości 
finansowania działalności.

Tabela 1 

Kredyty dla przedsiębiorstw w mln zł w latach 2004–09.2008

 2004 2005 2006 2007 09.2008

Kredyty na działalność bieżącą 897,8 1070,9 1184,6 2797,5 3480,5
Kredyty inwestycyjne 919,9 1118 1459,5 2005,1 2211,7

Źródło:  Sytuacja finansowa banków w 2005 roku, maj 2006, NBP; Sytuacja finansowa banków w 2006 
roku, czerwiec 2006; Informacja o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 roku, A. Koto-
wicz (red.), KNF, Warszawa 2008.

4 Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających (DzU z 28 grudnia 2000 r.)
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W ofercie banków spółdzielczych skierowanej do MSP znajduje się między innymi 
kredyt „Na dobry początek”5, skierowany do osób rozpoczynających działalność gospo-
darczą. Ponadto banki do finansowania działalności gospodarczej oferują małym i średnim 
przedsiębiorstwom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, a także gwarancje bankowe. War-
tość udzielonych kredytów przedstawiono w tabeli 1.

W latach 2004–2008 zauważalny jest wzrost wartości kredytów dla przedsiębiorstw 
zarówno na działalność bieżącą, jak i inwestycyjną. Do 2006 roku w kredytach udzielonych 
przez banki ogółem większy udział posiadały kredyty inwestycyjne, jednakże sytuacja od 
2007 roku uległa zmianie i na koniec września 2009 roku kredyty przeznaczone na działal-
ność bieżącą posiadały większy udział, który wyniósł ponad 10%.

W strukturze udzielonych kredytów przez banki spółdzielcze dominują kredyty dla 
gospodarstw domowych i choć udział kredytów dla podmiotów gospodarczych w analizo-
wanym okresie nie przekracza 20%, to jednak można zaobserwować pozytywną tendencję 
wzrostową.

Rys. 1.  Udział kredytów dla podmiotów gospodarczych w kredytach ogółem banków spółdziel-
czych w latach 2004–09.2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Sytuacja finansowa banków w 2005 roku, maj 2006, NBP; Sy-
tuacja finansowa banków w 2006 roku, czerwiec 2006; Informacja o sytuacji banków po trzech 
kwartałach 2008 roku, A. Kotowicz (red.), KNF, Warszawa 2008.

Rola banków spółdzielczych w wykorzystaniu funduszy unijnych

Dla banków spółdzielczych wejście Polski w struktury Unii Europejskiej stworzyło 
nowe możliwości i szanse rozwoju, które wynikały z możliwości korzystania z unijnych 

5 Najlepsza oferta bankowa dla MSP wg Gazety Finansowej (dodatek Turbiny Polskiej Gospodarki) 
z 17.10.2008 r. 
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środków finansowych, zaoferowanych w programach pomocowych, zarówno przedakce-
syjnych jak i akcesyjnych. 

Banki spółdzielcze, podobnie jak banki komercyjne, stały się aktywnymi podmiota-
mi, funkcjonującymi w obszarze finansowej obsługi funduszy i programów pomocowych 
Unii Europejskiej, przeznaczonych na wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Od 
2000 roku pełnią ważną rolę w ułatwianiu absorpcji środków pochodzących z Unii Euro-
pejskiej, między innymi, jako instytucje pośredniczące w przekazywaniu środków pienięż-
nych z instytucji płatniczych do klientów, a ponadto:

– dysponują rozległą siecią placówek na terenie całego kraju,
– zapewniają bezpieczeństwo systemu absorpcji6,
– dysponują wykształconą w zakresie środków unijnych kadrą,
– zajmują się działalnością informacyjną (infolinie, strony internetowe, broszury), 

doradczą i promocyjną (prasa, wydawnictwa książkowe, radio, TV),
– posiadają wypracowane w ramach środków przedakcesyjnych i okresu 2004-2006, 

procedury związane z finansowaniem przedsięwzięć, realizowanych z udziałem 
środków unijnych,

– dysponują informatycznymi narzędziami wspomagającymi.
W latach 2004–2006, według IBnGR, najliczniejszą grupę klientów kredytów unij-

nych w bankach spółdzielczych stanowili rolnicy, a także małe i średnie przedsiębiorstwa 
o lokalnym zasięgu działalności. W tym okresie banki spółdzielcze udzieliły około 3,7 tys. 
kredytów, a ich średnia wartość wyniosła 192 tys. zł. Liczbę oraz wartość kredytów finan-
sujących projekty unijne w latach 2004-2012 przedstawiono w tabeli 2.

W 2006 roku banki spółdzielcze udzieliły kredytów unijnych na łączną kwotę nie-
przekraczającą 350 mln zł, co stanowiło około 1/10 wartości kredytów unijnych udzielonych 
przez banki komercyjne7. Banki spółdzielcze w przeciwieństwie do banków komercyjnych 
udzielały dużej ilości kredytów na stosunkowo małe kwoty. Z prognoz IBnGR wynika, że 
roczna wartość udzielanych kredytów na cele unijne wzrośnie do prawie 700 mln zł  w 2012 
roku. 

W okresie budżetowania 2007–2013 przewiduje się zwiększenie aktywności banków 
spółdzielczych w zakresie finansowania projektów unijnych. Rząd polski przygotował na-
stępujące programy operacyjne w ramach wykorzystania funduszy UE w Polsce: 

– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
– 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, 
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

6 E. Nowakowski, Banki gwarantują bezpieczeństwo systemu wykorzystania środków unijnych, „Gaze-
ta Prawna”, nr 181/2007.

7  K. Bogucka, Jak Polacy radzą sobie z wykorzystaniem unijnych pieniędzy, Bankier 07/2007; raport 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. „Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze funduszy struktu-
ralnych w perspektywie średniookresowej”.
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– Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, 
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), 
– Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych 

obszarów rybackich, 
– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Tabela 2 

Kredyty finansujące projekty unijne udzielone przez banki spółdzielcze w latach 2004–2012

Wyszczególnienie 
Szacunki Prognozy

2004 2005 2006 2007 2008 2012
Liczba kredytów finansujących projekty unij-
ne udzielone w kolejnych latach (w szt.) 950 970 1700 900 3100 2800

Wartość kredytów finansujących projekty 
unijne w kolejnych latach (mld zł) 0,2 0,24 0,32 0,18 0,65 0,7

Średnia wartość kredytów finansujących 
projekty unijne (tys. zł) 210 247 190 200 210 250

Źródło: IbnGR.

Banki spółdzielcze od 2007 roku kontynuują zasadniczo podstawowe formy zaanga-
żowania, do których zalicza się między innymi doradztwo oraz udział w ocenie finansowej 
projektów takich, jak PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), PO IŚ (Infra-
struktura i Środowisko), PO RPW (Rozwój Polski Wschodniej), RPO (Regionalny Program 
Operacyjny).

Podmiotom starającym się o dofinansowanie unijne banki spółdzielcze oferują:
– kredyt pomostowy8 – udzielany na czas oczekiwania klienta, na otrzymanie unijnej 

dotacji po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji,
– kredyt inwestycyjny (uzupełniający)9 – udzielany na pokrycie części kosztów, któ-

re nie zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Unii Europejskiej,
– instrumenty rozliczeniowe i zabezpieczające.
Banki spółdzielcze mogą również odegrać ważną rolę, jako instytucje pośredniczące 

w ramach realizacji komponentu: Instrumenty finansowe dla MŚP „Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013 (CIP)”. 

8  R. Jagiełło: Programy UE w procesie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Banko-
wość detaliczna, G. Rytleska (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 370; M. Nowak, Bank pomaga w uzyskaniu 
dotacji, „Gazeta Prawna”, nr 56/2008.

9  A. Alińska, Rola banków w finansowej obsłudze funduszy unijnych, [w:] Bankowość wobec procesów 
globalizacji, L. Pawłowicz, R. Wierzba, CeDeWu, Gdańsk–Jurata 2003, s. 28.
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Zaangażowania we wskazane obszary działań, stanowią dla banków formę rozszerze-
nia dotychczasowej ich działalności. Ponadto, udział banków spółdzielczych w absorpcji 
środków unijnych przyniósł im korzyści, do których zalicza się10:

– zmniejszenie kosztów działań promocyjnych i informacyjnych,
– zdecentralizowany dostęp do środków unijnych dzięki wykorzystaniu rozległej sie-

ci placówek bankowych,
– uproszczenie procedur aplikacyjnych i przyspieszenie oceny wniosków,
– poprawa jakości składanych wniosków – profesjonalna obsługa finansowa:

–  zapewnienie pre- i współfinansowania inwestycji;
–  profesjonalna ocena ekonomiczno-finansowa pozwalająca ograniczyć ryzyko 

przyznania dotacji projektom bez zapewnionych środków na ich finansowanie.

Podsumowanie

Banki spółdzielcze odgrywają istotną rolę w finansowaniu działalności zarówno rol-
nictwa jak i małej przedsiębiorczości. Rola ta sprowadza się nie tylko do finansowania, ale 
również do informowania klientów, zakładania i prowadzenia rachunków oraz udzielania 
gwarancji bankowych. Banki spółdzielcze brały czynny udział w absorpcji środków pie-
niężnych z Unii Europejskiej, a zdobyte doświadczenie w zakresie udziału we wdrażaniu 
funduszy strukturalnych w latach 2004–2006 przyczyniło się do pełniejszego i bardziej 
efektywnego wykorzystania potencjału, jakim dysponuje sektor bankowości spółdzielczej, 
o czym między innymi świadczy fakt aktywnego uczestniczenia w nowym okresie budże-
towania 2007–2013.

Korzystne postrzeganie banków spółdzielczych przez przedsiębiorców znalazło po-
twierdzenie w wynikach zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polsko-Ame-
rykańską Fundację Doradztwa dla Małych przedsiębiorstw konkursu „Bank przyjazny dla 
przedsiębiorstw”.  Zwycięzcą IX edycji został BGŻ SA, który wyróżniono za wdrożenie 
innowacyjnej strategii bankowości segmentu MSP oraz za wytrwałość we wprowadzaniu 
zmian w ofercie skierowanej do MSP i sposobie jej sprzedaży.

ROLE OF COOPERATIVE BANKS IN FINANCING SME

Summary

Cooperative banks belong to the oldest forms of the collective action in Poland playing essen-
tial role in local development. The work is focused on the issues concerning on the role of cooperative 
banks in Poland in financing micro, small and medium size enterprises. The author present the stru-
cture of operating credits and investment credits in years 2004–2008. 

10 A. Rosa, Rola banków w procesie wykorzystania funduszy w ramach działania 2.3 SPO-WKP w la-
tach 2004–2006, [w:] Rynek finansowy, Inspiracje z integracji europejskiej, P. Karpuś, J. Węcławski (red.), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 99.
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W KONTEKŚCIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 
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Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw

Przy określaniu typu przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę m.in. forma własności, 
forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności, zakres terytorialny prowadzonej działal-
ności, stopień internalizacji oraz wielkość przedsiębiorstwa. Ostatnie kryterium jest naj-
częściej krytykowane ze względu na małe znaczenie informacyjne, a przez to budzące naj-
większe wątpliwości wśród osób zajmujących się danym zagadnieniem1.

W Unii Europejskiej od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje nowy jednolity sposób de-
finiowania małych i średnich przedsiębiorstw. Zmianę tę wprowadzono zaleceniem Komi-
sji (2003/361/WE) z 6 maja 2003 roku, dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa definicja zastąpiła poprzednie zalecenie Komisji 
(96/280/WE) z 3 kwietnia 1996 roku. Ponieważ w ustawodawstwie prawnym Unii Europej-
skiej zalecenia nie mają charakteru prawnie wiążącego państwa do ich stosowania, część 
z państw członkowskich nadal stosuje własne definicje małego i średniego przedsiębior-
stwa. W Polsce dokonana została inkorporacja niniejszej definicji do Ustawy z 2 lipca 2004 
roku, o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

Według przyjętej definicji o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do mikro, małego 
czy średniego, uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków. I tak pod uwagę brane 
są następujące czynniki: próg zatrudnienia; pułapy finansowe (roczny obrót i/lub całkowi-
ty bilans roczny); typ przedsiębiorstwa – dotyczy określenia formy powiązania z innymi 
przedsiębiorstwami. Zdefiniowanie, czy jest ono niezależne, partnerskie czy powiązane.

Za przedsiębiorstwa uznawane są wszystkie podmioty, które prowadzą działalność 
gospodarczą, przy czym nieistotnym staje się forma prawna prowadzonej działalności. 
Zatem za przedsiębiorstwo, w myśl niniejszej definicji, należy zaliczyć, także osoby sa-

1 M. Kola, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 36.
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modzielnie prowadzące działalność gospodarczą, firmy rodzinne, spółki czy też konsor-
cja. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione dwa pierwsze warunki, tj. liczbę pracowników i 
osiągnięte pułapy finansowe, za2:

– mikroprzedsiębiorstwo uznaje się te, w którym zatrudnia się poniżej 10 pracowni-
ków a roczny obrót i/lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro,

– małe przedsiębiorstwo uznaje się te, w którym zatrudnia się mniej niż 50 pracow-
ników, przy czym roczne obroty i /lub bilans roczny, nie przekracza 10 mln euro,

– średniej wielkości przedsiębiorstwo uznaje się takie, które zatrudnia mniej niż 250 
pracowników i osiąga roczne obroty nie wyższe niż 50 mln euro, a roczny bilans 
nie przekracza kwoty 43 mln euro.

Oprócz zatrudnienia i osiąganych pułapów finansowych przez firmę, brane są pod 
uwagę związki z inną firmą pod względem udziału w kapitale, wywierania dominującego 
wpływu, a także prawie głosu w innym przedsiębiorstwie. Status małego i średniego przed-
siębiorstwa uzyskuje ta firma, która prowadzona jest niezależnie, gdzie wartość progowa 
udziałów lub głosów tego przedsiębiorstwa w innym bądź odwrotnie jest mniejsza niż 25%. 
Oczywiście od tej zasady istnieje wyjątek. Przedsiębiorstwo nadal będzie uznawane za nie-
zależne nawet wówczas, gdy zostanie osiągnięty lub przekroczony próg 25% przez: spółki 
kapitałowe podwyższonego ryzyka np. business angels; uniwersytety; inwestorów insty-
tucjonalnych czy małe samorządy lokalne z liczbą mieszkańców mniejszą niż 5 tys. oraz 
budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro. Dla przedsiębiorstwa partnerskiego próg 
ten wynosi do 50%, natomiast powyżej uznaje się, że jest to przedsiębiorstwo związane3. 
Ponadto w przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego nadanie statusu małego i średniego 
przedsiębiorstwa wymaga ustalenia proporcjonalnego procentowo zaangażowania jednego 
przedsiębiorstwa w drugim. Wówczas to sumuje się procent liczby zatrudnionych i odpo-
wiednio danych finansowych przedsiębiorstwa partnerskiego. Nowa definicja wprowadza 
zasadę, iż za małe i średnie przedsiębiorstwo nie uznaje się takie, w którym 25% i więcej 
kapitału podlega kontroli przez podmioty publiczne. Odstępstwem od tej zasady są uniwer-
sytety czy małe samorządy lokalne, które pomimo posiadania statusu podmiotu publiczne-
go, nie wpisują się w tę regułę4.

Zastosowanie nowej definicji przez Unię Europejską wobec małych i średnich przed-
siębiorstw ma duże znaczenie, bowiem implikuje, że środki pochodzące z funduszy struk-
turalnych będą przyznane jedynie tym przedsiębiorstwom, do których rzeczywiście zostały 
skierowane, a można je zaliczyć do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła moduł, który umożliwia samo-
dzielne sprawdzenie przez przedsiębiorcę, czy prowadzona przez niego firma posiada sta-

2 DzU UE L124 z 20.05.2003 r.
3 http://europa.eu.int, Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Przedsię-

biorstwo i przemysł, Wspólnoty Europejskie, 2006, s. 12–14.
4 Ibidem.
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tus mikro, małego, średniego czy dużego przedsiębiorstwa. Moduł ten, jest o tyle przydatny, 
iż przedsiębiorca natychmiast po wypełnieniu podstawowych danych formularza, otrzy-
muje informację zwrotną o zaklasyfikowaniu przedsiębiorstwa do określonego typu. Tym 
samym, jeśli przedsiębiorstwo posiada status małego i średniego przedsiębiorstwa, ma moż-
liwość ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych w ramach wdrażanych programów 
w obecnie trwającej perspektywie 2007–2013.

Bariery ograniczające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

W gospodarce Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 99 
proc. wszystkich przedsiębiorstw europejskich, kreując ponad 100 mln miejsc pracy. W Pol-
sce w strukturze zatrudnienia dominują głównie mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniając około 
40% wszystkich pracowników w gospodarce w 2006 roku. Dla małych i średnich przedsię-
biorstw wskaźnik ten wyniósł odpowiednio około 11,5 i 18% w badanym roku5. Najwięcej 
zarejestrowanych podmiotów w 2006 r., jak i 2007 r. zanotowano wśród mikroprzedsię-
biorstw około 95%, w przypadku małych firm było to około 4 proc, zaś średnich 0,7%.

Przedsiębiorstwa pomimo powszechnego uznania ich pozytywnego oddziaływania 
na konkurencyjność gospodarki i dużego znaczenia dla rozwoju kraju, nadal borykają się 
z licznymi barierami, które ograniczają ich konkurencyjny rozwój. Do najczęściej wymie-
nianych przez przedsiębiorców są następujące bariery6:

– prawno-podatkowe – dotyczą niejasnych reguł prowadzenia działalności, zmienno-
ści regulacji prawnych, nadmiernie rozbudowanej biurokracji podczas zakładania 
i prowadzenia przedsiębiorstwa itp.;

– edukacyjna – dotyczy niedopasowania edukacyjnego społeczeństwa do potrzeb 
zgłaszanych przez firmy, brak odpowiednich umiejętności i wiedzy w zakresie za-
rządzania, co również obejmuje i przedsiębiorców;

– rynkowe – ogół negatywnych czynników związanych z otoczeniem rynkowym, 
w którym funkcjonują przedsiębiorstwa;

– technologiczne – wiąże się z brakiem odpowiednio nowoczesnych lub posiada-
niem przestarzałych technologii, maszyn i urządzeń;

– finansowe – brak środków na realizację inwestycji, wysokie koszty pozyskania ka-
pitału ze źródeł zewnętrznych, wysokie zabezpieczenia przy udzielaniu kapitałów 
obcych, długi okres oczekiwania na decyzję w sprawie kapitału, ryzyko niepozy-
skania kapitału.

5 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, A. Żołnier-
ski, P. Zadura-Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 27.

6 M. Proczek, Wsparcie finansowe dla sektora MSP w Polsce z funduszy strukturalnych w latach 2004–
2006, [w:] Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konku-
rencyjność przedsiębiorstw, E. Latoszek (red.), Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, 
s. 141–142.
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Bariera finansowa zapewne będzie przybierać na sile, biorąc dodatkowo pod uwagę 
coraz mocniej odczuwalny kryzys finansowy na świecie, którego niewątpliwe skutki rów-
nież w najbliższym czasie nie ominą, także polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszelkie inwestycje z zakresu wysokich technologii oraz innowacji realizowane przez 
przedsiębiorstwa są nacechowane wysokim ryzykiem niepewności i niepowodzenia. Jest 
to spowodowane między innymi tym, że przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczających 
kapitałów na ich całkowite zrealizowanie, zaś wynik końcowy z realizacji nie zawsze jest 
adekwatny do zamierzonego. W związku z tym, pozyskanie kapitału zewnętrznego przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa stanowi o ich dalszych możliwościach rozwoju.

Występowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach stosunkowo niskiej akumula-
cji środków jest postrzegane przez kredytodawców negatywnie, bowiem pojawia się ryzyko 
nieodzyskania przez nich zainwestowanych środków. Poza tym, przedsiębiorstwa te nie po-
siadają wystarczających zabezpieczeń wymaganych przez instytucje kredytowe, zaś posia-
dane aktywa rzeczowe są niewystarczające do pokrycia ewentualnych zobowiązań. Dodat-
kowo pozyskanie kapitału zewnętrznego generuje wysokie koszty, zaś pożyczony kapitał 
wymaga zwrotu wraz z odsetkami. Niski poziom rentowności tych firm, brak obiektywnej 
oceny finansowej przedsiębiorstw, długi proces ubiegania się o pozyskanie kapitału, ale też 
i brak odpowiedniej wiedzy wśród przedsiębiorców sprawia, że osoby zarządzające tymi 
firmami często nie posiadają wystarczającej wiedzy i informacji w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych z różnych źródeł7.

Małe i średnie firmy borykają się z problemem pozyskania środków na każdym eta-
pie funkcjonowania, często lawirując na granicy opłacalności. Niemożność pozyskania ka-
pitału skutkuje tym, że przedsiębiorstwo przestaje się rozwijać, a nie mając środków na 
inwestycje, działa na ograniczonych zasobach jednocześnie przegrywając z konkurencją. 
Rynkowe niedopasowanie oferty finansowej do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw 
powoduje, że nie są one w stanie zrealizować projektu nawet wówczas gdy może przynieść 
on firmie zysk. Występowanie luki finansowej w przypadku małych i średnich przedsię-
biorstw jest zjawiskiem dosyć powszechnym i odnosi się do firm, które wykorzystały do-
stępne źródła finansowania krótkoterminowego, ale są nadal zbyt małe, by móc starać się 
pozyskać środki z rynku kapitałowego8.

Podstawą finansowania działalności rozwojowej firmy nadal pozostają kapitały włas-
ne. Natomiast firmy, poszukując dodatkowego źródła finansowania, zazwyczaj sięgają po 
kredyt inwestycyjny, bądź starają się o uzyskanie dotacji z funduszy strukturalnych9. 

7 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, 3 wydanie uaktu-
alnione, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 12–13.

8 B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, 
s. 32.

9 Adaptacja polskich przedsiębiorstw do rynku Unii Europejskiej, J. Kotowicz Jawor (red.), Wydawni-
ctwo Key Text, Warszawa 2008, s. 14.
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Fundusze strukturalne zewnętrznym źródłem finansowania
małych i średnich przedsiębiorstw

Polska w okresie programowania na lata 2007–2013, otrzyma największe środki fi-
nansowe pochodzące z funduszy strukturalnych, spośród wszystkich nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Alokacja została podzielona na poszczególne programy 
operacyjne, w których wyodrębniono osie priorytetowe, działania i poddziałania. Przedsię-
biorstwa mogą ubiegać się o dotację z programu operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, 
Infrastruktura i Środowisko czy Kapitał Ludzki oraz z regionalnych programów operacyj-
nych.

Całość środków, przeznaczona na realizację projektów, w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka wynosi ponad 9,7 mld euro, zaś na bezpośrednie wspar-
cie dla małych i średnich przedsiębiorstw z tej kwoty wydzielono ponad 3,6 mld euro10. 
Wsparcie dla mikro, małego czy średniego przedsiębiorstwa dotyczy przydzielania firmie 
dotacji w szczególności na działalność innowacyjną i inwestycyjną, co z założenia powinno 
pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowego czy też istotnie zmie-
nionego sposobu produkcji czy świadczenia usługi. Zainteresowanie funduszami wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo duże, zaś zarezerwowane środki pomimo 
ich względnie dużej ilości nie są wystarczające, biorąc pod uwagę potrzeby zgłaszane przez 
firmy. Ograniczona pula środków sprawia, że konkurencja wśród przedsiębiorców apliku-
jących o dotację jest duża. Dlatego tak ważne staje się dobre przygotowanie dokumentacji 
zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

Działania bezpośrednio skierowane do przedsiębiorców w ramach programu Innowa-
cyjna Gospodarka dotyczą: wsparcia projektów celowych (Działanie 1.4); wsparcia wdrożeń 
wyników prac B+R (Działanie 4.1); stymulowania działalności B+R przedsiębiorstw oraz 
wsparcia w zakresie wzornictwa przemysłowego (Działanie 4.2); kredytu technologiczne-
go (Działanie 4.3); nowych inwestycji o wysokim potencjale rynkowym (Działanie 4.4); 
wsparcia inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki (Działanie 4.5); wsparcia powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym (Działanie 5.1); zarządzania własnością in-
telektualną (Działanie 5.4); paszportu do eksportu (Działanie 6.1)11.

We wszystkich w/w działaniach wymagany jest minimalny udział własny beneficjen-
ta. W zależności od działania, udział ten kształtuje się od 20% do nawet 55% wartości wy-
datków kwalifikowanych12. Obligatoryjność wkładu własnego powoduje, że przedsiębiorcy 
zmuszeni są do partycypowania w kosztach realizacji projektu, a tym samym, jeśli nie 
posiadają wkładu własnego, do poszukiwania potencjalnych źródeł sfinansowania projek-

10 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, War-
szawa, październik 2008.

11 Ibidem.
12 M. Jankowska, A. Sokół, A. Wicher, Poradnik Małego i średniego przedsiębiorcy. Fundusze Unii 

Europejskiej 2007–2013, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 158.
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tu. Oznacza to, że firma przez cały okres trwania projektu powinna mieć dobrą kondycję 
finansową i zapewnić wystarczającą ilość środków zarówno na realizację całej inwestycji, 
jak i na bieżącą działalność.

Zasadniczym elementem, o którym powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy, ubie-
gający się o dofinansowanie na realizowany projekt inwestycyjny jest to, że środki własne 
zaangażowane w projekt, chociaż nie muszą stanowić własnych oszczędności, to nie mogą 
być środkami publicznymi pozyskanymi przez firmę, np. z innych programów pomocowych 
czy z budżetu państwa. Środki na sfinansowanie projektu mogą być pozyskane z kredytu 
bankowego, promesy kredytu bankowego, a w przypadku odmowy przez bank udzielenia 
kredytu, przedsiębiorca może skorzystać z instrumentu finansowego, który jest oferowany 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Absorpcja funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa także na-
potyka trudności. Do najczęściej wskazywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa są: 
skomplikowane procedury biurokratyczne, brak odpowiedniej wiedzy w zakresie progra-
mów, trudności w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej czy niska jakość usług dorad-
czych13.

Podsumowanie

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce są ważnymi podmiotami. Kreują miej-
sca pracy, zagospodarowują nisze rynkowe i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego 
kraju. Ich kondycja na rynku uzależniona jest od wielu czynników, zaś  główną barierą ha-
mującą ich rozwój jest brak wystarczających zasobów kapitałowych. Od ilości posiadanych 
środków finansowych, uzależniony jest dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Chociaż dostęp do 
źródeł finansowania staje się znacznie łatwiejszy, nadal większość tego typu firm ma prob-
lemy z pozyskaniem środków finansowych na działalność inwestycyjną. Pomocne w tym 
przypadku mogą stać się środki finansowe, pochodzące z funduszy strukturalnych, do-
stępne w trwającej perspektywie finansowej na lata 2007–2013. Uzyskanie dofinansowania 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa z funduszy strukturalnych, chociaż obwarowane jest 
wieloma restrykcjami, ma jedną zasadniczą zaletę i przewagę nad innymi źródłami, a mia-
nowicie, opiera się na bezzwrotnych dotacjach. Powoduje to, że jest to jedno z atrakcyjniej-
szych źródeł zewnętrznego finansowania firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa przygoto-
wując się do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych powinny najpierw ustalić, jaki 
typ projektu chciałyby zrealizować, a następnie wyszukać najbardziej odpowiednie do tego 
działalnie, które pozwoli sfinansować innowacyjny projekt.

13 Adaptacja…, s. 169.
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FINANCING SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 
BY USING STRUCTURAL FUNDS IN

PERSPECTIVE FOR 2007–2013

Summary

Investments realization in a company require suitable amount of capital that could be used 
immediately when it is needed. In SMEs’ financial barrier is shown as a one of the main obstacles, 
that limited further possibility of company development. Really important becomes possessing by 
the company managers adequate skills to procure funds from different resources. One of the external 
financial resources of business activity are structural funds. They are available for SMEs’ in present 
financial perspective for 2007-2013. Company that can be count to the SME sector can receive a sub-
sidy for realization an investment project that can be put in programme ”Innovative Economy”.
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FINANSOWANIE FAZY STARTOWEJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Mikroprzedsiębiorstwa pełnią istotną rolę w gospodarce. Wpływają na rozwój regio-
nów tworząc rynek zbytu dostawcom, uczestniczą w tworzeniu produktu krajowego brutto, 
poprzez płacone podatki mają wpływ na przychody jednostek samorządu terytorialnego 
oraz tworzą nowe miejsca pracy przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia w regio-
nach1. W 2007 roku mikroprzedsiębiorstwa stanowiły 95,17%2 wszystkich przedsiębiorstw 
działających w Polsce. Rozwój przedmiotowego sektora blokowany jest przez liczne barie-
ry, przy czym za najpoważniejszą uznaje się ograniczony dostęp do kapitału zewnętrznego3. 
Celem artykułu jest ukazanie możliwości finansowania działalności rozwojowej mikro-
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem fazy początkowej. Studia literaturowe 
umożliwiły sformułowanie tezy, iż mikroprzedsiębiorstwa mają szczególnie ograniczone 
możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na rozpoczęcie działalności rynkowej. Wa-
riantem alternatywnego finansowania są środki z funduszy strukturalnych nakierowane na 
wsparcie przedsiębiorczości w regionie oraz środki krajowe. Dla osiągnięcia postawionego 

1 P. Dominak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2005, s. 138; D. Wyszkowska, Fundusze unijne jako źródło finansowania małych i średnich przedsię-
biorstw, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, s. 148.

2 Z pominięciem Rolnictwa i leśnictwa, Rybołówstwa i rybactwa oraz Administracji publicznej. Raport 
o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006–2007, Żołnierski (red.), Żołnierski i P. Zadura-Lichota, Pol-
ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 18.

3 B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, 
s. 32; B. Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem 
sektora MSP, Difin, Warszawa 2006, s. 211; M. Brojakowska, Możliwości finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw w aspekcie procesu internacjonalizacji, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, 
G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 
2008, s. 26; A. Micha, Ogólna charakterystyka sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Uniwersytet Szcze-
ciński, Szczecin 2008, s. 84; G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 27.



126 Agnieszka Starczewska

celu oraz zweryfikowania hipotezy przeprowadzono badania literaturowe oraz dokonano 
analizy wybranych inicjatyw ułatwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej w woje-
wództwie zachodniopomorskim.

Źródła pozyskiwania kapitału dostępne dla mikroprzedsiębiorstw

Specyficzną cechą finansowania najmniejszych podmiotów gospodarczych jest sto-
sunkowo niski udział obcych źródeł w strukturze kapitału. Z badań D. Zawadzkiej wynika, 
iż podstawowym źródłem finansowania mikroprzedsiębiorstw są środki własne4. Na ry-
sunku 1 zaprezentowano możliwości pozyskiwania kapitału przez mikroprzedsiębiorstwa, 
przy czym dostępność do poszczególnych źródeł finansowania jest zróżnicowana i zależy 
między innymi od fazy rozwoju przedsiębiorstwa. Na etapie rozpoczęcia działalności go-
spodarczej najbardziej dostępnym źródłem finansowania są środki własne, wkłady wspól-
ników oraz pożyczki zaciągane u rodziny i przyjaciół5. Badania przeprowadzone przez S. 
Gudkovą wykazały, że zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw pozyskiwała środki 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie pożyczek od najbliższych6. Wraz z roz-
wojem przedsiębiorstwa pojawiają się nowe możliwości pozyskiwania kapitału, jednakże 
dla mikroprzedsiębiorstw dostęp ten wciąż jest ograniczony. Dostęp do kredytu bankowego 
dla przedmiotowego sektora jest znacznie utrudniony. W dobie kryzysu finansowego uzy-
skanie kredytu będzie jeszcze trudniejsze. W czwartym kwartale 2008 roku 90% banków w 
Polsce zaostrzyło warunki przyznawania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw7. 
Badania przeprowadzone przez D. Zawadzką wykazały, iż jednym z ważniejszych źródeł 
finansowania zewnętrznego najmniejszych podmiotów jest kredyt kupiecki8. Należy jednak 
zaznaczyć, iż jego dostępność możliwa jest dla przedsiębiorstw już działających na rynku. 

4 D. Zawadzka, Źródła finansowania działalności mikro- i małych przedsiębiorstw w regionie Pomo-
rza Środkowego, [w:] Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, P. Kapuś, J. Węcławski (red.), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 571; D. Zawadzka, Struktura fi-
nansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr spe-
cjalny, maj 2008, s. 102–103.

5 E. Stawasz, Pojecie i źródła finansowania MSP, [w:] Bariery w korzystaniu z usług bankowych 
w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, J. Bilski, E. Stawasz (red.), Wydawni-
ctwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 26; K. Brzozowska, Luka kapitałowa we wczesnych etapach 
rozwoju małych innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw, Mikrofirma 2008; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 492, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 152.

6 S. Gudkova, Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 74.

7 M. Kuk, Coraz trudniej o uzyskanie kredytu, Rzeczpospolita nr 29, 04.02.2009 r., Ekonomia i Rynek, 
s. B7.

8 D. Zawadzka, Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw – wyniki badań em-
pirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 371.
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Rys. 1.  Źródła finansowania dostępne dla mikroprzedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Mikroprzedsiębiorstwa sytuacja ekonomiczna, finansowanie, 
właściciele, E. Balcerowicz (red.), CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, War-
szawa 2002, s. 135; B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 39.

Ocena możliwości pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nieodłącznym warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest pozyskanie 
środków finansowych. Wielkość zapotrzebowania na kapitał uzależniona jest od specy-
fiki planowanego przedsięwzięcia. W literaturze odnoszącej się do problematyki małych 
i średnich przedsiębiorstw często spotyka się opinię, iż przedsiębiorcy z tego sektora mają 
ograniczony dostęp do źródeł finansowania, szczególnie w fazie rozpoczęcia przedsięwzię-
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cia9. Jak wcześniej zauważono, niejednokrotnie jedyną możliwością na założenie działal-
ności gospodarczej są własne środki przedsiębiorcy, bądź pożyczki od rodziny i przyjaciół. 
Szansą na pokonanie owej bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw jest niewątpliwie pomoc 
publiczna. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości pozy-
skiwania kapitału na rozruch działalności gospodarczej ze środków funduszy struktural-
nych. Ponadto możliwe jest uzyskanie wsparcia ze środków krajowych. Rozwój aktywności 
gospodarczej warunkuje rozwój całego regionu, stąd też wspomaganie powstawania mikro-
przedsiębiorstw przez władze regionu przynosi obopólne korzyści – zarówno dla benefi-
cjentów, jak i dla inicjatorów przedsięwzięć. 

Projekt „Młody Przedsiębiorca” jako przykład inicjatywy wspierającej rozwój 
mikroprzedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim10

Park Naukowo-Technologiczny Politechniki Koszalińskiej w grudniu 2008 roku roz-
począł realizację projektu „Młody Przedsiębiorca”. Przedsięwzięcie współfinansowane 
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki11, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. 
Budżet projektu wynosi 1 206 250,00 zł. Uczestnikami mogą być osoby zameldowane na 
terenie województwa zachodniopomorskiego, które nie prowadziły działalności gospodar-
czej w okresie ostatnich 12 miesięcy. W ramach realizowanej inicjatywy uczestnicy będą 
mieli możliwość otrzymania: 

– wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu przedsiębiorczości,
– wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacji na rozwój przedsię-

biorczości),
– wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego)12.
Przewidywana wysokość jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej dla uczest-

nika Projektu nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł. Natomiast wsparcie pomostowe 
w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne przyznawane będzie na czas od 
6 do 12 miesięcy. Projekt realizowany jest w okresie od 8 grudnia 2008 roku do 31 paździer-

9 R. Rumiński, Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi. 
Doświadczenia Polski i Niemiec, Rozprawy i Studia t. 605, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 41; 
B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP..., s. 96–97; Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Prezentacja wyników prac polskich ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej, Warszawa, kwiecień 2003, s. 80.

10 Niniejsza część artykułu powstała w oparciu o informacje zamieszczone na portalu internetowym 
Parku Naukowo-Technologicznego Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie: www.pnt.tu.koszalin.pl, 
14.02.2009 r.

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – jeden z programów operacyjnych realizowanych w Polsce 
w okresie programowania 2007–2013. Służy realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007–2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce [źródło: Portal 
Funduszy Strukturalnych www.funduszestrukturalne.gov.pl, 14.02.2009 r.].

12 Regulamin naboru do Projektu „Młody Przedsiębiorca”, § 2, pkt 3, www.pnt.tu.koszalin.pl, 14.02. 
2009 r.
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nika 2010 roku, przy czym nabór uczestników do Projektu prowadzony będzie w okresie 
26.01.2009–27.02.2009 r. Wsparciem objętych zostanie 45 osób z województwa zachodnio-
pomorskiego, z czego 30% stanowić będą uczestnicy w wieku do 25 lat.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości13

Kolejną inicjatywą, której celem jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorstw, mię-
dzy innymi w województwie zachodniopomorskim, są Akademickie Inkubatory Przedsię-
biorczości14. Jest ona przeznaczona dla osób do 30 roku życia, które chcą założyć własną 
działalność gospodarczą. Zgodnie z regulaminem AIP możliwe jest uzyskanie pomocy w 
tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej15. AIP oferują pakiet 
usług w zakresie rozliczania księgowego i finansowego, pisania umów i udzielania porad 
prawnych, ponadto przyznają pożyczki i dotacje, umożliwiają korzystanie z pomieszczeń 
oraz dostępnego sprzętu. Maksymalny okres korzystania z pomocy AIP wynosi 2 lata i jest 
to tzw. okres preinkubacji16. 

W 2009 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersyte-
cie Szczecińskim rozpoczyna realizację przedsięwzięcia „Załóż Firmę z AIP w wojewódz-
twie zachodniopomorskim”17. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Uczestnikami projektu 
mogą być osoby, które nie ukończyły 25. roku życia i nie prowadziły działalności gospodar-
czej w ciągu ostatnich 12 miesięcy18. 

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej19

Kolejną formą wsparcia powstawania mikroprzedsiębiorstw w regionie zachodniopo-
morskim są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane przez urzędy pracy. 
W ramach tej inicjatywy osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów 
założenia własnego przedsiębiorstwa. Dotacja wypłacana jest ze środków Funduszu Pra-
cy, zaś jej wysokość nie może przekraczać 500% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast 
uzyskane środki mogą być przeznaczone na zakup urządzeń, narzędzi oraz materiałów i 
towarów niezbędnych do rozpoczęcia przedmiotowej działalności, korzystanie z pomocy 
prawnej, konsultacji oraz doradztwa. Dotacji nie można przeznaczyć na opłaty publiczne, 

13 Niniejsza część artykułu powstała w oparciu informacje publikowane na portalu internetowym pn. 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości: www.inkubatory.pl, 16.02.2009 r.

14 Określany często skrótem AIP, które będzie stosowany również w artykule.
15 Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, § 3, pkt 1 [www.inkubatory.pl, 16.02. 

2009 r.]
16 Ibidem, § 6 pkt 4.
 17 Portal internetowy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Szczecinie: www.aip.szczecin.

pl, 16.02.2009 r.
18 Do dnia wysłania artykułu szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu nie były do-

stępne.
19 Niniejsza część artykułu powstała w oparciu o informacje publikowane przez Powiatowy Urząd Pra-

cy w Koszalinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie [www.pup.koszalin.pl, www.pupszczecin.pl, 
16.02.2009 r.].
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ubezpieczenie i opłaty dzierżawne. W celu skorzystania z przedmiotowego wsparcia, osoba 
bezrobotna, która planuje założyć własną działalność gospodarczą powinna złożyć wniosek 
do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Warunkiem uzyskania dotacji jest spełnienie 
wszystkich wymagań stawianych wnioskodawcom przez urząd pracy. Dofinansowanie bę-
dzie miało charakter bezzwrotny, jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez 
okres minimum 12 miesięcy.

Podsumowanie

Specyfika najmniejszych podmiotów gospodarki rynkowej powoduje ich ograniczony 
dostęp do źródeł pozyskiwania kapitału. Zaprezentowane w artykule przedsięwzięcia na 
rzecz rozwoju mikroprzedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim potwier-
dzają tezę, iż środki unijne oraz środki krajowe mogą pomóc w pokonywaniu bariery dostę-
pu do kapitału zewnętrznego w fazie rozpoczynania działalności gospodarczej. Jednakże 
utrudnieniem w korzystaniu z tych form pomocy są przeszkody administracyjne20 oraz za-
wężony dostęp do informacji o proponowanych formach wsparcia. Z uwagi na znaczenie 
mikroprzedsiębiorstw w rozwoju regionu, władze powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
minimalizować czynniki utrudniające korzystanie z istniejących inicjatyw finansowego 
wspierania rozwoju tego sektora gospodarki. 

FINANCING OF THE START-UP PHASE OF MICROENTERPRISES 
ON THE EXAMPLE OF THE ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP

Summary

Microenterproses play important role in the regions development. But they have limited possi-
bilities of gaining capital. The authoress of the article presents the chosen forms of regional financial 
supporting of the microenterprises in Zachodniopomorskie Voivodeshp. She consentrates on the po-
ssibilities of acquiring funds for commencement of business.

20 M. Kołtuniak, Absurdalne zapisy blokują unijne dotacje, Rzeczpospolita nr 174, 26–27.07.2008 r., 
Prawo co dnia, s. C1.
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FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MIKRO 
ORAZ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

Wprowadzenie

Kluczowym elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest konieczność 
pozyskiwania źródeł kapitału, niezbędnych w procesie finansowania bieżącej i inwesty-
cyjnej działalności. Dynamiczny rozwój rynku finansowego stwarza przedsiębiorstwom 
szeroki zakres możliwości pozyskiwania instrumentów zewnętrznego finansowania. Nale-
żą do nich: kredyt bankowy, leasing, faktoring, pożyczka pozabankowa, emisja papierów 
wartościowych, środki pomocowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i szereg in-
nych. Wyniki wielu badań dotyczących problematyki finansowania sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw (MiMP) wskazują jednak na ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł 
kapitałowych. Wśród głównych przyczyn tego niekorzystnego stanu rzeczy wymienia się 
surowe wymagania kapitałodawców co do wysokości zabezpieczeń, historii kredytowej, 
wysokości wkładu własnego czy zakresu niezbędnej dokumentacji kredytowej. Istotne zna-
czenie ma również niski stopień wiedzy przedsiębiorców na temat poszczególnych źródeł 
kapitałowych, a także brak doświadczenia w kontaktach z instytucjami finansowymi.

Utrudnienia w dostępie do zewnętrznych instrumentów kapitałowych sprawiają, że 
głównym źródłem finansowania dla większości mikro i małych firm jest kapitał własny. 
Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, biorąc pod uwagę niski stopień akumulacji finanso-
wej tej grupy przedsiębiorstw. Rozwiązaniem, które w znacznym stopniu zwiększyłoby 
dostępność sektora MiMP do kapitału zewnętrznego, jest rozwój systemu funduszy po-
życzkowych.

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i specyfiki działania funduszy pożyczko-
wych oraz wskazanie korzyści dla przedsiębiorstw wynikających z wzajemnej współpracy 
firm z tymi instytucjami. Ponadto przedstawiono podstawowe dane statystyczne obrazu-
jące działalność funduszy pożyczkowych w Polsce. Źródłem danych empirycznych były 
opracowania Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych. Zakresem czasowym 
badań objęto okres 2004–2007.
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Charakterystyka funduszy pożyczkowych działających w Polsce

Historia funduszy pożyczkowych działających w Polsce jest stosunkowo krótka. 
Pierwsze tego typu instytucje powstały na początku lat 90. XX w. Ich utworzenie było wy-
nikiem realizacji programów finansowego wsparcia dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw oraz osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą. Obecnie w Polsce 
funkcjonują 73 fundusze pożyczkowe1. 

Fundusze pożyczkowe są pozabankowymi instytucjami, wspierającymi przedsiębior-
stwa w dostępie do zewnętrznych źródeł kapitałowych. Działalność tego typu jednostek 
jest skoncentrowana na udzielaniu przedsiębiorcom pożyczek niezbędnych do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Oferta funduszy 
skierowana jest głównie do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób bezrobotnych podej-
mujących działalność gospodarczą. W mniejszym stopniu finansowane są średnie i duże 
przedsiębiorstwa2. 

Wsparcie finansowe oferowane przez fundusze ma charakter krótko- lub średnioter-
minowy. W praktyce oznacza to, że okres zwrotu pożyczonej kwoty jest nie dłuższy niż 3–5 
lat, przy czym dość powszechnie stosowaną praktyką jest udzielanie przedsiębiorstwom 
karencji w spłacie rat kapitałowych. Wysokość udostępnianych środków finansowych z re-
guły nie przekracza kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednak w przypadku dużych, silnych 
kapitałowo funduszy, możliwe jest pozyskanie znacznie wyższej kwoty kapitału. Środki te 
mogą zostać przeznaczone na dowolny cel związany zarówno z inwestycyjną, jak też bieżą-
cą działalnością przedsiębiorstwa. 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że koszt kapitału pożyczkowego (opłaty, pro-
wizje, oprocentowanie) jest niższy w odniesieniu do innych źródeł finansowania, a zwłasz-
cza do kredytu bankowego. Jest on uzależniony od takich czynników, jak: kwota wniosko-
wanych środków, okres ich spłaty, a także przedmiot inwestycji i związane z nią ryzyko. 
Fundusze oprócz preferencyjnego oprocentowania, stosują obniżone stawki prowizji admi-
nistracyjnej oraz nie pobierają opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku czy przedtermino-
wą spłatę części lub całości pożyczonej kwoty. 

Pożyczka z funduszu charakteryzuje się większą dostępnością w odniesieniu do pozo-
stałych źródeł kapitałowych. Podstawową cechą charakterystyczną tej formy finansowania 
jest brak skomplikowanych i długotrwałych procedur związanych z jej udzielaniem. Fun-
dusze z reguły nie wymagają od przedsiębiorców przygotowania szczegółowych biznes-
planów, sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów niezbędnych do oceny zdol-

1 Stan na 31.12.2007 r. – Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsię-
biorstwa według stanu na 31 grudnia 2007 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 
2008, s. 6.

2 Fundusze mają się dobrze – rozmowa z Barbarą Bartkowiak, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia 
Funduszy Pożyczkowych, „Bank” 2006, nr 10 (168), s. 8.
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ności kredytowej, wymaganych przez pozostałe instytucje rynku finansowego3. Ponadto 
ograniczają do minimum wymagania dotyczące zabezpieczeń spłaty pożyczki. Zazwyczaj 
żądają jedynie weksla in blanco, poręczenia cywilnego innych przedsiębiorców lub osób 
fizycznych, przy czym akceptowane są również zabezpieczenia majątkowe jak hipoteka czy 
zastaw4. Fundusze stosują również nietypowe formy zabezpieczenia, polegające na tworze-
niu grup pożyczkowych, w których przedsiębiorcy udzielają sobie wzajemnych poręczeń. 
Wysokość zabezpieczeń jest uzależniona od oceny ryzyka, możliwości realizacji przez 
przedsiębiorcę przedsięwzięcia inwestycyjnego, wysokości pożyczki oraz długości okresu, 
na który została udzielona.

Immanentną cechą działalności instytucji pożyczkowych jest również elastyczność, 
rozumiana jako zdolność dostosowania oferty finansowej do potrzeb oraz możliwości po-
życzkobiorców. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że fundusze z reguły nie przygotowują 
uniwersalnego wykazu kryteriów oraz warunków, które należy spełnić przy ubieganiu się 
o środki finansowe. Indywidualne i elastyczne podejście w finansowaniu przedsiębiorstw, 
determinowane lokalnym oraz regionalnym wymiarem prowadzonej działalności, spra-
wia, że beneficjentami wsparcia finansowego mogą być podmioty gospodarcze niebędące 
w stanie formalnie udokumentować swojej wiarygodności kredytowej oraz nieposiadające 
majątku mogącego stanowić zabezpieczenie spłaty pożyczonych środków5. 

Działalność funduszy pożyczkowych przynosi przedsiębiorstwom szereg korzy-
ści. Wśród najważniejszych należy wymienić zwiększenie podaży zewnętrznych źródeł 
kapitałowych, obniżenie kosztów finansowania, wzmacnianie pozycji rynkowej mikro 
i małych firm czy tworzenie pozytywnych wzorców przedsiębiorczości. Ponadto fundusze 
wspierając finansowo przedsiębiorstwa, umożliwiają im stworzenie historii kredytowej, 
bardzo istotnej w przyszłej współpracy z sektorem bankowym. Na podkreślenie zasługuje 
również fakt, że fundusze oprócz zaspokajania potrzeb finansowych drobnej przedsiębior-
czości, oferują również szereg innych usług, takich jak: pomoc w przygotowaniu dokumen-
tacji pożyczkowej czy szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania finansami w przed-
siębiorstwie. Ponadto wspieranie przedsiębiorczości jest realizowane poprzez udzielanie 
poręczeń kredytowych, dotacji inwestycyjnych, a także pomoc w pozyskiwaniu środków 
finansowych z innych zewnętrznych źródeł kapitałowych6.

3 T. Pietryga, Fundusze pożyczkowe dla małych przedsiębiorstw, „Gazeta Prawna” 2005, nr 109 
(1474).

4 A. Okrasiński, Gdzie pożyczać, gdy bank odmawia, „Gazeta Prawna” 2005, nr 221 (1586).
5 B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006, s. 63.
6 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
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Wyniki działalności funduszy pożyczkowych w Polsce w latach 2004–2007

W Polsce, jak już wcześniej wspomniano, działają 73 fundusze pożyczkowe. W chwili 
obecnej nie można jeszcze mówić o zorganizowanym systemie sieci funduszy działających 
w oparciu o sformalizowane zasady współpracy. Współpraca pomiędzy poszczególnymi 
funduszami ogranicza się raczej do wzajemnych konsultacji oraz wymiany informacji.  

Istotnym aspektem działalności funduszy jest wielkość posiadanego kapita-
łu pożyczkowego. Poziom kapitalizacji instytucji pożyczkowych w Polsce w okresie lat 
2004–2007 przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Kapitalizacja funduszy pożyczkowych w Polsce w latach 2004–2007

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

Dane przedstawione na rysunku 1 wskazują na dynamiczny wzrost wartości kapi-
tału, który w analizowanym okresie wyniósł 88%. Dominującym źródłem kapitału po-
życzkowego były środki otrzymane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (36,0%), a także środki własne pochodzące 
od instytucji prowadzących fundusze (24,6%). W znacznie mniejszym zakresie fundusze 
pozyskiwały kapitał poprzez wzrost zadłużenia (kredyty, pożyczki), jak również dotacje 
od jednostek samorządu terytorialnego. Wskazane źródła kapitałowe stanowiły łącznie 
9,6% wartości kapitału pożyczkowego7. Należy podkreślić, że poziom kapitału w poszcze-
gólnych funduszach był znacznie zróżnicowany. Wartość środków będących w dyspozy-
cji największych instytucji przekraczała 40 mln zł (w 2007 r. – 4 fundusze). Dominujący 
udział (62,7%) stanowiły jednak fundusze, w których wartość kapitalizacji nie przekraczała 
10 mln zł.

7  Dane dotyczą 2007 r. 
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Zagadnieniem, na które należałoby zwrócić szczególną uwagę są wymierne efekty 
działalności funduszy wyrażone liczbą i wartością udzielonych pożyczek. Dane liczbowe 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Liczba i wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe 
w latach 2004–2007

Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007

Liczba udzielonych pożyczek 13 309 16 005 19 537 20 976
Wartość udzielonych pożyczek (w mln zł) 204,4 240,8 370,6 417,5
Wartość aktywnych pożyczek (w mln zł) 266,7 340,6 482,1 597,8

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.

W analizowanym okresie odnotowano wzrost aktywności funduszy pożyczkowych. 
Świadczy o tym wysoka dynamika wzrostu liczby udzielonych pożyczek (157,6%), jak też 
wartości przyznanych środków pożyczkowych (204,3%). W badanych latach fundusze 
udzieliły 69,8 tys. pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 1,2 mld zł. Średnia kwota 
pożyczki wyniosła w 2007 roku 19,9 tys. zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w strukturze 
pożyczonych środków dominujący udział stanowiły pożyczki skierowane do mikro (81,7%) 
i małych przedsiębiorstw (16,4%).

 Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie był przedmiot wykorzystania pozy-
skanych środków pożyczkowych. Dane liczbowe przedstawiono na rysunek 2.

Rys. 2.  Struktura udzielonych pożyczek wg przedmiotu wydatkowania środków pożyczkowych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych.
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Głównym celem wydatkowania pozyskanych środków finansowych była realiza-
cja przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Taki stan rzeczy może wskazywać, 
iż w strukturze pożyczkobiorców dominowały mikroprzedsiębiorstwa znajdujące się we 
wczesnych etapach rozwoju, wymagające znacznych nakładów inwestycyjnych. Dostęp-
ność tych firm do kapitału zewnętrznego jest bardzo niska, dlatego też pozyskanie pożyczki 
z funduszu jest często jedyną możliwością sfinansowania niezbędnych wydatków. W bada-
nym okresie odnotowano również znaczny wzrost liczby pożyczkobiorców, przeznaczają-
cych pozyskane środki na cele związane z bieżącą działalnością.

Przedstawione dane statystyczne wskazują, że funkcjonujący w Polsce system fun-
duszy pożyczkowych wywiera coraz większy wpływ na rozwój sektora MiMP. Należy 
jednak wskazać szereg barier ograniczających działalność i rozwój tych instytucji finan-
sowych. Podstawowym utrudnieniem jest niski poziom kapitalizacji funduszy. Zdecydo-
wana większość z nich dysponuje kapitałem pożyczkowym o wartości nie przekraczającej 
10 mln zł. Ogranicza to w znacznym stopniu zdolność funduszy do zaspokajania potrzeb 
finansowych zgłaszanych przez przedsiębiorców. Wśród innych barier należy wymienić: 
brak właściwych standardów prowadzenia działalności pożyczkowej, brak dostępu do ban-
kowych informacji o pożyczkobiorcach, niedostateczny poziom współpracy z systemem 
poręczeniowych i systemem bankowym, a także ograniczoną informację i promocję fun-
duszy w środowisku przedsiębiorców. Istotnym problemem jest także nierównomierne roz-
mieszczenie geograficzne funduszy na terenie kraju. Największa ich liczba działa w cen-
tralnej Polsce (woj. mazowieckie) i południowej (woj. śląskie). Tymczasem są obszary (woj. 
lubelskie, opolskie, świętokrzyskie), w których liczba instytucji pożyczkowych nie prze-
kracza dwóch jednostek. Stanowi to istotną barierę w dostępie przedsiębiorstw do środków 
pożyczkowych.

Podsumowanie

Ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania stanowi jedną z podsta-
wowych barier utrudniających rozwój sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Jest to prze-
de wszystkim spowodowane wysokimi wymaganiami instytucji finansowych dotyczący-
mi historii kredytowej, a także zabezpieczeń gwarantujących spłatę zaciągniętych przez 
przedsiębiorstwa zobowiązań. Pożyczka z funduszu pożyczkowego jest instrumentem fi-
nansowym umożliwiającym drobnym przedsiębiorcom pozyskanie niezbędnego kapitału 
finansowego.

W badanym okresie zaobserwowano rosnącą aktywność funduszy pożyczkowych, co 
znalazło potwierdzenie we wzroście kapitalizacji tych instytucji, jak też liczby i wartości 
udzielonych przedsiębiorcom środków pożyczkowych. Skala działalności funduszy jest jed-
nak wciąż zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. 
Tylko niewielka liczba polskich firm finansuje swoją działalność z wykorzystaniem tej for-
my pozyskiwania kapitału. Głównymi barierami ograniczającymi dostępność pożyczki jest 
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nierównomierne rozmieszczenie funduszy, niski poziom kapitału, którym dysponują, a tak-
że mało efektywna polityka informacyjna skierowana do środowiska przedsiębiorców.

Biorąc pod uwagę bariery, a jednocześnie rosnące znaczenie funduszy w procesie 
finansowania sektora MiMP, bardzo ważne jest podjęcie działań wspierających rozwój i do-
stępność systemu pożyczkowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Szczególną rolę przy-
pisuje się efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, umożliwiających wzrost kapitalizacji instytucji pożyczkowych. Istotne 
znaczenie ma również aktywna działalność władz rządowych i samorządowych, mająca na 
celu tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju systemu pożyczkowego w Polsce.

Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują na duży potencjał rozwojo-
wy tego systemu. Działalność silnych lokalnych i regionalnych instytucji pożyczkowych 
stanowi podstawowy warunek sprawnego funkcjonowania i rozwoju sektora MiMP. Po-
prawa dostępności do kapitału pożyczkowego, niewątpliwie, przyczyni się do wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także korzystnego klimatu inwestycyjnego, będącego podstawą dla rozwoju lokalnego 
i regionalnego.

FINANCING OF MICRO AND SMALL SIZED ENTERPRISES 
WITH CAPITAL FROM LOAN FUNDS USAGE

Summary

One of the fundamental barriers in development of micro and small sized enterprises in Poland 
is the limited access to sources of financing. These difficulties have an effect in capital structures 
of companies. Most of  companies are financing their activity with their own capital. One possible 
solution, which could allow theme some access to capital, is development of  loan fund system. 

The main aim of this article is to present an essence of functioning of loan funds and benefits 
which have in co-operations between enterprises with this funds. The main indicators which charac-
terize activity of loan funds in Poland were presented in the research part.
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Podstawowym celem przedsiębiorstwa rodzinnego jest maksymalizacja zasobów fi-
nansowych rodziny osiągana drogą inwestycji i rozwoju firmy. Realizacja przedsięwzięć 
inwestycyjnych wymaga odpowiednich kapitałów, które mogą pochodzić z różnych źródeł. 
Przyjęcie przez przedsiębiorstwo różnych źródeł finansowania jest określone strukturą ka-
pitału, która ma spełniać obecne i przyszłe potrzeby członków rodziny – udziałowców oraz 
kapitałowe potrzeby samego przedsiębiorstwa. Brak wystarczających środków własnych 
i typowa dla większości firm rodzinnych strategia finansowa, polegająca na unikaniu ka-
pitałów obcych, grozi zahamowaniem procesów wzrostowych, a to z kolei może zakończyć 
się utratą wypracowanej pozycji rynkowej i bankructwem.

Dobór właściwej strategii wzrostu firmy rodzinnej oraz czynniki warunkujące 
sposób jej finansowania

Według badań przeprowadzonych w 1989 r. przez B.D. Phillips’a i B.D. Kirckhoff’a 
prawdopodobieństwo przetrwania małej firmy rodzinnej zorientowanej na wzrost jest 
ponad dwukrotnie większe niż firmy nierealizującej strategii wzrostowej1. Współczyn-
nik przetrwania firmy zorientowanej na wzrost wynosi 66–75%, gdy tymczasem ten sam 
współczynnik dla firm obojętnych na rozwój wynosi tylko 27%. Firmy ustalają strategię 
wzrostową w oparciu o dwa wymiary obszaru swoich obecnych lub planowanych stosun-
ków z otoczeniem: produktów i rynków. Każdy z tych wymiarów ma skalę od wąskiej spe-
cjalizacji do szerokiej różnorodności. Zakres działalności firmy jest wynikiem dokonania 
przez nią wyboru swojej domeny. Firma może być zorientowana na wszystkie możliwe 

1 B.D. Phillips, B.D. Kirckhoff, Formation, growth and survival: Small 
firm dynamics in the U.S. economy, „Small Business Economics” 1989, nr 1, 
s. 65–74. 
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obszary, i tak jest najczęściej w przypadku firm rodzinnych, lub może polegać na ograni-
czonej liczbie segmentów rynkowych. Może zdarzyć się, że firma preferuje duży stopień 
dywersyfikacji w jednym wymiarze, podczas gdy wybiera wąską specjalizację w drugim.

J.J. Chrisman z Uniwersytetu Stanowego w Luizjanie i J.O. DeCastro 
z Uniwersytetu w Kolorado, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ustalili, że op-
tymalnym układem w dojrzałych przemysłach o wysokim stopniu koncentracji jest 
wąska specjalizacja lub dywersyfikacja w obydwu wymiarach. Firmy oferujące szeroki 
zakres towarów lub usług odnoszą większe korzyści, kierując je na szeroki segment rynku. 
Ta sama prawidłowość dotyczy firm, które realizują strategię wąskiej specjalizacji, która 
zarówno w wymiarze towarowym jak i rynkowym pozwala osiągać wyższy stopień spe-
cjalizacji produkcji i możliwość efektywniejszego dopasowania programu marketingowego 
nakierowanego na wybrany segment odbiorców. Strategie wzrostu mogą przybrać formę 
ekspansji zasadniczej działalności firmy lub jej dywersyfikacji. Strategie dywersyfikacji 
z kolei mogą wiązać się z rozpoczęciem pokrewnych działalności lub całkowicie nowych, 
niezwiązanych z dotychczasowym profilem. 

Sposób finansowania strategii wzrostu w firmach rodzinnych jest funkcją następują-
cych czynników: stopnia koncentracji własności w ramach zarządu rodzinnego, stopnia 
profesjonalizacji zarządzania w przedsiębiorstwie rodzinnym, cech demograficznych 
zarządu (wiek, wykształcenie, doświadczenie), wymogów makroekonomicznych i spe-
cyfiki branży, w której działa firma. Profesjonalizacja zarządzania decyduje o doborze 
racjonalnej struktury kapitału firmy. Realizacja długookresowej strategii zorientowanej na 
rentowność i wartość firmy, czyli wzrost shareholder value, wiąże się z użyciem kapitału 
obcego, kredytu, czyli uruchamianiem dźwigni finansowej z zamiarem podwyższenia ren-
towności kapitału własnego. Również wpływ środowiska zewnętrznego na preferencje co 
do podejmowania ryzyka znajduje odzwierciedlenie w ustaleniu przez właścicieli strategii 
produkt-rynek.

Bliskoznacznej klasyfikacji czynników warunkujących sposób finansowania strategii 
wzrostu w firmach rodzinnych dokonuje również S.A. Zahra, wyróżniając: łączenie roli 
właściciela i głównego menedżera, długość okresu pełnienia funkcji kierowniczej przez 
właściciela, stopień koncentracji własności w rękach rodziny, stopień i zakres zaangażowa-
nia członków rodziny w zarządzanie firmą2. 

Wpływ koncentracji własności w rękach rodziny na podejmowane ryzyko 

Prawie 2/3 amerykańskich firm rodzinnych utrzymuje wskaźnik zadłużenia na po-
ziomie mniejszym niż 25%. Awersja do korzystania z kredytu jest trudna do zrozumienia, 
ponieważ zmusza te firmy do polegania na drogim, wewnętrznie wygenerowanym kapitale, 

2 S.A. Zahra, Entrepreneurial Risk Taking in Family Firms, „Family Business Review”, vol. XVIII, 
nr 1(March)/2005, s. 27–29.
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co ogranicza zarówno wzrost jak i wyniki finansowe firmy. Niski wskaźnik zadłużenia w 
firmach rodzinnych stoi w sprzeczności z teorią agencji (przedstawicielstwa) M.C. Jen-
sena i W.H. Mecklinga, która utrzymuje, że istnieje powszechny, pozytywny związek 
między podejmowaniem ryzyka (decyzji strategicznych) a zwiększoną koncentracją 
własności3. Teoria agencji definiuje stosunki przedstawicielskie jako umowę, zgodnie z któ-
rą właściciele angażują inne osoby (agentów-menedżerów) do pełnienia funkcji związanych 
z zarządzaniem w ich imieniu, co łączy się z przekazaniem menedżerom stosownych peł-
nomocnictw do podejmowania decyzji. Teoria przedstawicielstwa zakłada, że właściciel, 
który jednocześnie zarządza firmą (co ma miejsce w małych firmach rodzinnych), będzie 
działał przy zachowaniu bezpiecznego poziomu ryzyka. Ryzyko podejmowane przez firmę 
rośnie, kiedy interesy menedżerów i właścicieli zbiegają się dzięki dystrybucji i koncentra-
cji własności w ramach zarządu. Jednak statystyki na temat korzystania z kredytów inwe-
stycyjnych przez firmy rodzinne, które mogą być miarą realizowanych przez nie strategii 
wzrostu i jednocześnie ich skłonności do ryzyka, nie pozwalają stosować, w przypadku tego 
rodzaju firm, teorii agencji w jej klasycznym wydaniu. Firmy rodzinne mimo wysokiego 
poziomu koncentracji własności w rękach zarządu (co jest ich immanentną cechą), wyrażają 
niechęć do podejmowania ryzyka finansowego. Za optymalny poziom koncentracji własno-
ści w rękach zarządu w firmach publicznych można przyjąć 7,5%, podczas gdy w firmach 
rodzinnych wynosi on średnio 87%. Przy tak wysokiej koncentracji własności w rękach za-
rządu kierowanie firmą nie odbywa się na zasadach agencji (przedstawicielstwa), a główny 
udziałowiec pracuje najczęściej sam jako dyrektor generalny. W.S. Schulze oraz R.N. Dino 
z Uniwersytetu w Connecticut przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania firm 
rodzinnych, które potwierdziły zaskakujące zjawisko, a mianowicie pozytywny związek 
między koncentracją własności w rękach niektórych członków zarządu rodzinnego (a nie 
w zarządzie jako całości), a skłonnością do podejmowania większego ryzyka finansowego 
(decyzji strategicznych). Skłonność do korzystania z efektów dźwigni finansowej w dro-
dze zaciągania kredytów w firmie rodzinnej jest niska, kiedy główny udziałowiec po-
siada pakiet mniejszościowy akcji lub udziałów, ale gwałtownie rośnie, kiedy zdobywa 
on pakiet większościowy4. Teorię przedstawicielstwa w jej klasycznym wydaniu można 
stosować do firm rodzinnych wtedy, gdy nie wszyscy udziałowcy rodzinni są zatrudnieni 
w firmie, tzn. praca w przedsiębiorstwie rodzinnym nie stanowi dla niektórych głównego 
źródła utrzymania, lub gdy firma jest generatorem zasobów finansowych dla wielu rodzin, 
co ma miejsce w firmach wielopokoleniowych, przy bardzo małej koncentracji własności 
i mniejszych więziach emocjonalnych między członkami poszczególnych rodzin. Jednak 
bez względu na związek między skłonnością do ryzyka a koncentracją własności, stosunki 

3 M.C. Jensen, W.H. Meckling, The theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and owner-
ship structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3, s. 305–360. 

4 W.S. Schulze, R.N. Dino, The Impact of Distribution of Ownership on the Use of Financial Leverage 
in Family Firms, The University of Connecticut, 1998. 
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rodzinne wśród właścicieli-menedżerów redukują koszty przedstawicielstwa (np. kontro-
li)5. De Angelo sugeruje, że przynależność do rodziny służy efektywnemu monitorowaniu 
i dyscyplinowaniu menedżerów. M.F. Kets de Vries utrzymuje natomiast, że różnice w łonie 
rodziny oraz konflikty ról i celów poszczególnych systemów mogą jednak doprowadzić do 
zachowań niesprzyjających najlepszym interesom firmy. Konflikt psychologiczny wśród 
członków rodziny może stać się źródłem kosztów, które niwelują korzyści związane z ogra-
niczeniem monitoringu6.

Oddziaływanie cech demograficznych zarządu na podejmowanie ryzykownych 
decyzji 

Demograficzne cechy zarządu, takie jak: wykształcenie, doświadczenie i wiek jego 
członków, mają wpływ na strategię finansową realizowaną przez firmę rodzinną. O ile 
wykształcenie i posiadane doświadczenie mogą zwiększać skłonność właścicieli do podej-
mowania ryzyka finansowego, o tyle wiek ma silny negatywny wpływ na indywidualne 
preferencje co do ryzyka. Fakt, że udział w firmie rodzinnej stanowi często większość oso-
bistego majątku właściciela, potęguje efekt związany z wiekiem. Hambrick i Fukutomi za-
obserwowali, że menedżerowie-właściciele w starszym wieku mają tendencje do odbierania 
węższych „przefiltrowanych” informacji, nabywają wolniej niezbędną wiedzę, tracą zainte-
resowanie rutynowymi zadaniami, szybko się nudzą i dążą do utrzymania status quo. 

Ustalono zależność między etapami życia przedsiębiorcy a ich wpływem na de-
cyzje i zachowania gospodarcze. Zwlekanie z przekazaniem własności i kontroli nad 
firmą młodemu sukcesorowi pozbawia go szansy realizacji odważnych pomysłów, które 
mogłyby służyć nie tylko firmie, ale pomyślności całej rodziny, zapewniając lepsze zaple-
cze finansowe jej członkom, szczególnie tym, którzy zdecydowali się odejść na emeryturę. 
Niemożność samorealizacji, ograniczanie temperamentu i inicjatywy gospodarczej, ciągłe 
pouczanie przez starzejących się liderów i pozostawanie w ich cieniu jest źródłem frustra-
cji, nałogów, konfliktów na tle różnicy zdań, które w efekcie prowadzą do opuszczenia 
rodzinnego przedsiębiorstwa przez potencjalnych sukcesorów. W trakcie opracowywania i 
realizacji strategii wzrostu, jak również w procesie planowania sukcesji, istotne jest zrozu-
mienie, że każdy człowiek przechodzi przez różne etapy życia, składające się na specyficz-
ny cykl. Jego decyzje gospodarcze i system wartości zmieniają się wraz ze zmianą potrzeb, 
związków społecznych czy gotowości ponoszenia określonego ryzyka. Często potrzeby 
człowieka na jednym etapie życia stoją w sprzeczności z potrzebami charakterystycznymi 
dla innego etapu. 

5 E.F. Fama, M.C. Jensen, Agency problems and residual claims, „Journal of Law and Economics” 1983,
nr 26, s. 327–349; Separation of ownership and control..., s. 301–325.

6  M.F.R. Kets de Vries, The Dark Side of CEO Succession, „Harvard Business Review”, Jan./Feb. 
1988.
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Tabela 1

Etapy życia przedsiębiorcy i ich wpływ na podejmowane decyzje życiowe 
i zachowania gospodarcze

Cykl życia Wiek
Wpływ na decyzje

gospodarcze życiowe

wczesny 
okres 
dorosłości

25–40 
lat

– zainteresowanie wzrostem 
i ekspansją firmy,

– mobilizacja kapitału na rozwój,
– tendencje do inwestowania,
– wysoka tolerancja ryzyka,
– wysoka tolerancja długu,
– małe zainteresowanie zabezpie-

czeniem emerytalnym.

– rozpoczęcie kariery zawodowej,
– potrzeba szybkiego sukcesu 

finansowego (osobistego),
– „nowicjusz” w świecie ludzi 

dorosłych, mąż, ojciec,
– zmiana stosunków z rodzicami,
– pełen energii i możliwości,
– pierwsze sprzeczności i iluzje.

przejściowy 
wiek średni

natężenie 
konfliktów

40–45 
lat

– trudności w podejmowaniu 
strategicznych decyzji,

– poczucie braku możliwości 
dalszego rozwoju.

– szukanie wsparcia, porad 
i wskazówek u zatrudnionych 
spoza rodziny,

– czas najwyższy na podjęcie ży-
ciowych decyzji, jeśli takowych 
nie ma,

– konflikty z rodzicami umniej-
szającymi aspiracje,

– ultimatum lub odejście z firmy.

wiek średni
45–55 

lat

– dalsza realizacja zamierzeń po-
wziętych we wczesnym okresie 
dorosłości,

– ekspansja i rozwój firmy,
– większa wrażliwość na zasłużo-

nych pracowników,
– potrzeba sprawnego zespołu 

zarządzającego i stałej struktu-
ry organizacyjnej,

– uzyskanie linii kredytowych.

– zmiany fizyczne i psychiczne, 
objawy „starzenia się”,

– zwiększone prawdopodobień-
stwo choroby,

– przywiązywanie wagi do wszel-
kich informacji,

– potrzeba szacunku, władzy, 
statusu przywódcy.

przejściowy 
wiek późny 55–60 

lat

– wszystkie opcje otwarte,
– tendencje do bierności.

– konfrontacja osiągnięć z marze-
niami,

– sprzeczność celów.

wiek późny

natężenie 
konfliktów

60–70
lat

– zainteresowanie bezpieczeń-
stwem emerytalnym,

– małe zainteresowanie rozwojem 
firmy,

– niechęć do inwestycji,
– większy cash flow firmy,
– niska tolerancja ryzyka,
– niska tolerancja długu.

– potrzeba zmniejszenia tempa 
życia,

– wycofanie się ze sceny może być 
wstrząsem,

– „członkostwo” w starszej gene-
racji,

– oddanie władzy lub status tyra-
nicznego władcy.

Źródło:  M. Cohn, Passing the Torch: Succession, Retirement, & Estate Planning in Family-Owned Busi-
nesses, McGraw-Hill, Inc., New York 1992, s. 58.
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Na wczesny okres dorosłości składają się: nabywanie wykształcenia i doświadcze-
nia, odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu, duża ruchliwość i mobilność, 
podejmowanie śmiałych decyzji. Jest to okres zawierania małżeństwa, rodzicielstwa i ge-
neralnych zmian typu związków z rodzicami czy współmałżonkiem. To właśnie w tym 
okresie człowiek ma najwięcej energii, innowacyjności, pomysłowości, odwagi i zaczyna 
podważać sposoby zachowań, tradycję i praktykę starszego pokolenia. Pracując w firmie 
rodzinnej, młodzi ludzie chcą, aby firma rozwijała się szybko, szukają dostępu do kapi-
tału, aby ułatwić jej wzrost, są gotowi poświęcić bieżące dochody na korzyść przyszłego 
wzrostu. Odznaczają się wyższą odpornością na ryzyko i zadłużenie, niż przedstawiciele 
starszego pokolenia. Myślą strategicznie o wykorzystaniu aktywów firmy w celu przyspie-
szenia wzrostu drogą przejęć i fuzji oraz opanowywania nowych rynków. W okresie wieku 
późnego właściciel zainteresowany jest zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i niezależno-
ści finansowej po odejściu na emeryturę. Nie obchodzi go już rozwój i ekspansja firmy, za-
interesowany jest akumulacją środków finansowych bardziej, niż inwestowaniem ich. Nie 
toleruje ryzyka ani zadłużenia. Jeśli w tym czasie nie dokona transferu własności i władzy, 
ryzykuje pozyskanie miana tyrana, hamującego dążenia i aspiracje sukcesora i zagraża 
długookresowemu wzrostowi i pomyślności firmy. Jeśli niezależna firma rodzinna ma 
przetrwać i przejść w ręce sukcesora lub sukcesorów, wymagany jest nadzwyczajny wy-
siłek zaangażowanych pokoleń. Mądrość nabyta podczas wieku średniego i późnego oraz 
energia i siła młodego pokolenia muszą współgrać ze sobą, aby zagwarantować efektywne 
przejęcie własności i władzy. L. Segil natomiast zauważa, że skłonność do podejmowania 
ryzykownych decyzji zależy nie tylko od wieku, wykształcenia, doświadczenia, ale także 
od indywidualnych typów osobowości menedżerskich (individual managerial personality 
types). Wyróżnia sześć typów osobowości (celowo podanych tu w języku oryginalnym): 
adventurer (risk taker, has personal vision, obsessive, driven, sometimes unrealistic, sense 
of urgency), warrior (aggressive, self-confident, wins battles, may lose war, abrasive, re-
sult-focused, resistant to process, omnipresent), hunter (leader, good team and consensus 
builder, more formal, systematic), farmer (member of old boy network, formal, risk-averse, 
conforms in behavior), politician („Cover your rear” philosophy, risk-averse, polite but 
self-protective, emphasizes form over substance in behavior, uses paperwork as protection 
against reality, isolationist, bureaucratic, visionary (results-oriented, assertive, confident, 
inspires hope, empowerment, team builder, risk taker, flexible)7.

Stosunek do ryzyka w polskich firmach rodzinnych

W odniesieniu do ryzyka, badania polskie potwierdzają, że mikro i małe firmy ro-
dzinne wykazują wysoki stopień ostrożności. Jest to widoczne w ich znacznie niższym 

7 L. Segil, Intelligent business alliances. How to profit using today’s most important strategic tool, 
Random House, New York 1996, s. 37–50.



144 Alicja Winnicka-Popczyk

poziomie zadłużenia w porównaniu z firmami nierodzinnymi, jak również w bardziej 
powściągliwym korzystaniu ze stałego pełnoetatowego personelu. Firmy rodzinne nie są 
zatem w dostatecznym stopniu przygotowane i zaangażowane w podejmowanie ryzyka 
rozwoju, który umożliwiłby im z sukcesem konkurować w średnio i długoterminowej przy-
szłości, jak też pozwolił utrzymywać zespół młodych menedżerów o wysokich kwalifika-
cjach. Opinie i poglądy właścicieli-menedżerów na temat: tempa wzrostu firmy, stopnia 
ponoszonego ryzyka oraz kontroli własności przedsiębiorstwa stanowią podstawowe ele-
menty składowe tzw. „szczególnej logiki finansowej” firm rodzinnych8. Analiza polityki 
finansowej dowodzi, że podstawową siłą napędową „indywidualnej logiki finansowej” firm 
rodzinnych mogą być osobiste preferencje właścicieli-menedżerów. Wielu z nich nie po-
siada autentycznej długoterminowej polityki biznesu oraz zaangażowania w rozwój i ewo-
lucję. Najczęściej właściciele-menedżerowie udzielają odpowiedzi, że „nie chcą tłumaczyć 
się ze swego działania przed nikim”, „nie chcą być kontrolowani”, „chcą być zdolni do 
zrobienia tego, co uważają za stosowne z tym, co do nich należy”, „nie mają odwagi ujawnić 
prawdziwej sytuacji firmy”, czy też „nie posiadają od długiego czasu nowych pomysłów 
biznesowych”, podczas gdy ich firmy tracą powoli zdolność konkurowania.

Podsumowując rozważania: niezwykle istotne jest, by konsultanci, którzy współpra-
cują z firmami rodzinnymi, próbowali przekonywać ich liderów o korzyściach z podjęcia 
określonego ryzyka i wyjaśniać, że wciąż jest możliwe efektywne zarządzanie biznesem 
bez posiadania całego kapitału. Niezbędne jest zachęcanie menedżerów do stosowania 
ogólnie akceptowanej polityki zarządzania finansami, aby w ten sposób przyczyniać się 
do wzrostu firmy. Może to być jednak skomplikowane zadanie, ponieważ założyciele firm 
rodzinnych mają wpływ na praktykę zarządzania nie tylko w okresie osobistego kierowania 
przez nich biznesem, ale nawet przez następną generację. Ponadto pewnym rozwiązaniem 
problemu może okazać się również powierzenie funkcji CFO (Chief Financial Officer) 
osobie niespokrewnionej9, która byłaby w stanie przekonać właścicieli, że firmy rodzinne 
stosujące generalne zasady finansowe mogą skutecznie konkurować z firmami nierodzin-
nymi.

8  Więcej na ten temat A. Winnicka-Popczyk, Specyficzne problemy za-
rządzania finansami w przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski ze studiów 
literaturowych oraz dotychczasowych badań, „Przegląd Organizacji” 2008, 
nr 3, s. 39–43. 
9  Por. Mądre dynastie, „Businessman.pl”, nr 1/listopad 2007, s. 94.
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THE APPROACH TO RISK AND FINANCING A GROWTH STRATEGY 
IN FAMILY FIRMS 

(CONCLUSIONS FROM FOREIGN RESEARCH AND POLISH EXPERIENCES) 

Summary

The paper focuses on the generic goal of family firms consisting in maximizing family reso-
urces through business development investments. In turn, the implementation of a family business 
growth strategy involves capital expenditures and taking risk at a given level. Financing the growth 
strategy in family firms and the level of risk to be taken are determined by such variables like: 
a family ownership concentration degree, management professionalizing, managerial demographics 
(age, education level, experience), macroeconomic conditions and the features of a sector the firm 
operates in. 
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INSTRUMENTY FINANSOWE WYKORZYSTYWANE 
PRZY ZARZĄDZANIU MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 

Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest zarządzanie mikro i małym przedsiębiorstwem z punktu 
widzenia uwarunkowań finansowych. Celem opracowania jest określenie zakresu zastoso-
wania oraz roli instrumentów finansowych przy zarządzaniu najmniejszymi podmiotami. 

Pojęcie instrument finansowy w kontekście zarządzania mikro 
i małym przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem należy do jednych z najbardziej skomplikowanych 
działań w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa. Jest tak również w przypadku mikro 
i małych firm, pomimo ich niewielkiej wielkości. Na sposób zarządzania w małym przed-
siębiorstwie wpływa wiele czynników1. Wśród nich przede wszystkim można wymienić:

–  postawę i podejście właściciela niewielkiego przedsiębiorstwa,
–  zatrudnienie kompetentnych osób,
–  uwarunkowania zewnętrzne np. popytowe, rynkowe,
–  wielkość przedsiębiorstwa,
–  warunki finansowe.
Przedmiotem zainteresowania w opracowaniu są rozwiązania finansowe oddziały-

wujące na decyzje zarządzające w niewielkiej firmie. W ramach tych rozwiązań, jako in-
strument finansowy przyjęto narzędzia finansowe, będące w dyspozycji mikro i małego 
przedsiębiorstwa, mające wpływ i wykorzystywane przy decyzjach dotyczących zarządza-
nia niewielkim podmiotem.

Poszczególne instrumenty finansowe mają różnorodny charakter. Ze względu na zwią-
zek z finansami firmy można je podzielić na:

1 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, K. Safin (red.), AE, Wrocław 2008, s. 94 i n.
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–  finansujące działalność przedsiębiorstwa np. kredyt bankowy, pożyczka, poręcze-
nie, dotacja,

– wpływające na obciążenia finansowe przedsiębiorstwa, np. podatki, składki ubez-
pieczeń społecznych,

– związane z ryzykiem finansowym podejmowanych działań, np. ubezpieczenia gos-
podarcze.

Ponadto, według kryterium przedmiotowego, instrumenty finansowe można podzie-
lić na:

–  instrumenty kredytowe,
–  instrumenty podatkowe,
–  instrumenty ubezpieczeniowe,
–  instrumenty budżetowe.
Wszystkie rodzaje instrumentów finansowych są brane pod uwagę przy zarządzaniu 

niewielkim podmiotem, przy czym ich wykorzystanie znacznie różni się od siebie. W tym 
kontekście istotne jest określenie roli i znaczenia poszczególnych instrumentów oraz uwa-
runkowań ich stosowania przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem. 

Zastosowanie instrumentów kredytowych i budżetowych przy zarządzania 
mikro i małym przedsiębiorstwem

Instrumenty kredytowe i budżetowe wśród wszystkich instrumentów finansowych 
odgrywają główną rolę, gdyż jednym z podstawowych warunków funkcjonowania każde-
go przedsiębiorstwa jest posiadanie odpowiednich kapitałów do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Każda decyzja związana z zarządzaniem mikro i małym przedsiębiorstwem 
ma swoje przełożenie na jego sytuację finansową. Zaangażowane kapitały stanowią mecha-
nizm napędzający funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa. Bez odpowiedniej ilości wy-
korzystywanych kapitałów nie jest możliwy rozwój, a nawet utrzymanie się na rynku przed-
siębiorstwa. Dlatego wśród decyzji zarządczych należy szczególnie potraktować te, które 
odnoszą się bezpośrednio do źródeł finansowania. Jednocześnie należy mieć na względzie 
skutki finansowe każdej decyzji zarządczej. 

Najmniejsze podmioty, pod kątem wykorzystania instrumentów kredytowych i budże-
towych, posiadają specyficzna sytuację, na którą wpływają następujące uwarunkowania:

–  gorsza pozycja mniejszych podmiotów w korzystaniu z instrumentów kredyto-
wych w porównaniu z dużymi firmami, głównie z powodu mniejszego dostępu do 
kredytu bankowego, w szczególności inwestycyjnego,

–  utrudniony lub wręcz niemożliwy dostęp do niektórych instrumentów kredyto-
wych, np. emisje akcji i obligacji,

–  adresowanie wybranych instrumentów kredytowych i budżetowych przede wszyst-
kim dla niewielkich podmiotów w celu wsparcia kapitałowego tych podmiotów, 
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np. pożyczki z funduszy pożyczkowych, poręczenia z funduszy poręczeniowych, 
dotacje unijne.

Z punktu widzenia zarządzania mikro i małym przedsiębiorstwem, należy przede 
wszystkim uwzględnić ostatnie uwarunkowanie. Właściwe wykorzystanie form finanso-
wania, przeznaczonych przede wszystkim dla najmniejszych podmiotów, jest szansą znacz-
nej poprawy własnej pozycji rynkowej, rozwoju firmy i stworzenia przewagi konkurencyj-
nej na rynku. Odpowiednie zarządzanie tymi instrumentami ma za zadanie możliwie pełne 
wykorzystanie dostępnych dla nich źródeł finansowania, przeznaczonych głównie dla tych 
firm, ze względu na ich dopasowanie do cech niewielkich podmiotów. 

Badania mikro i małych przedsiębiorstw pokazują, że w niewielkim stopniu decyzje 
zarządcze dotyczą instrumentów kredytowych i budżetowych. Wynika to z ich niewielkie-
go stosowania. Dla wszystkich mikro i małych firm, podstawowym źródłem finansowania 
są środki własne. Pozostałe formy finansowania stosowane są posiłkowo2. Badania tego 
sektora pokazują, iż ponad 60% niewielkich podmiotów korzysta wyłącznie ze środków 
własnych3. W następnej kolejności podmioty te wykorzystują najbardziej znane, powszech-
nie występujące źródła, jak kredyt bankowy (głównie krótkoterminowy) oraz leasing. We-
dług różnych badań sektora niewielkich firm, z kredytów korzysta około 25% tych przed-
siębiorstw,4 zaś z leasingu około 15% przedsiębiorstw5.

Słabe zarządzanie instrumentami kredytowymi potwierdza przede wszystkim nie-
wielkie wykorzystanie instrumentów bezpośrednio i pośrednio wspierających pozyskiwa-
nie kapitałów przez mikro i małe firmy. W 2007 roku fundusze pożyczkowe udzieliły tym 
podmiotom 20 934 pożyczek, co oznacza, że skorzystało z nich niecałe 1,25% aktywnie 
działających mikro i małych firm6. Z kolei fundusze poręczeniowe przyznały im w 2007 
roku 5121 poręczeń, zatem skorzystało z nich 0,3% aktywnie działających mikro i małych 
firm7. Podobnie sytuacja wyglądała odnośnie dotacji budżetowych i unijnych. W okresie od 

2 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekono-
miczne, PWN, Warszawa–Poznań 2001, s. 51; A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Źródła finansowania, C.H. BECK, Warszawa 2003, s. 41.

3 Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 22, 
Firmy mikro na rynku usług bankowych 2003, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 23; Inwestor 
instytucjonalny 2003. Rynek usług bankowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants Po-
land Ltd, Gdańsk 2003, s. 27, Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingowych. Badanie małych 
i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 27.

4 Firmy mikro na rynku usług bankowych 2003, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 66; In-
westor instytucjonalny 2003. Rynek usług bankowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S. Consultants 
Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 92.

5 Firmy mikro 2003. Rynek usług leasingowych, B.P.S. Consultants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 26; 
Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług leasingowych. Badanie małych i średnich firm, B.P.S. Consul-
tants Poland Ltd, Gdańsk 2003, s. 32.

6 Fundusze pożyczkowe w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2008, s. 
30.

7 Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Porę-
czeniowych, Warszawa 2008, s. 13.
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czerwca 2005 roku do lutego 2007 roku dotacje unijne na bezpośrednie wsparcie finansowe 
rozliczyło 623 mikro i małych firm8. Sytuacja taka oznacza, że zaledwie około 1,6% mikro 
i małych firm aktywnie zarządza instrumentami kredytowymi i budżetowymi, adresowa-
nymi głównie dla nich. W konsekwencji należy uznać, iż rola i znaczenie instrumentów 
kredytowych i budżetowych przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem jest sto-
sunkowo niewielka. 

Zastosowanie instrumentów podatkowych i ubezpieczeń społecznych 
przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem

Instrumenty podatkowe i ubezpieczeniowe związane są z obciążeniami publiczno-
prawnymi niewielkich podmiotów. Ich znaczenie wynika przede wszystkim z powszech-
ności tych instrumentów, gdyż dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Jednocześnie dla naj-
mniejszych podmiotów pozostawiono możliwość wyboru konkretnych regulacji w ramach 
tych instrumentów.

Celem decyzji zarządczych w zakresie instrumentów podatkowych i ubezpieczenio-
wych jest obniżenie ponoszonych podatków, składek ubezpieczeniowych oraz innych ob-
ciążeń publicznoprawnych. Służyć temu mają decyzje w poszczególnych obszarach funk-
cjonalnych przedsiębiorstwa m. in. w takich działach jak produkcja, marketing, finanse, 
inwestycje, kadry.

W zakresie instrumentów podatkowych najszersze zastosowanie ma podatek docho-
dowy, którym obciążone są wszystkie przedsiębiorstwa. Zgodnie z wcześniejszą analizą, 
znaczną rolę u niewielkich podmiotów odgrywają środki własne, dlatego podstawowe zna-
czenie ma dla nich osiągany zysk netto. Natomiast na jego wielkość w dużej mierze od-
działuje podatek dochodowy. W związku z powyższym podstawowe znaczenie dla mikro 
i małych firm ma obciążenie podatkiem osiąganego przez nich dochodu, gdyż w ten sposób 
zostaje im uszczuplona pewna suma, która mogłaby stanowić ich kapitał własny. Jednocześ-
nie zmniejszona zostaje kwota, jaką firmy te byłyby w stanie przeznaczyć na cele rozwojo-
we. Dlatego rozwiązania stosowane w podatku dochodowym mogą w największym stopniu 
wpłynąć na zakres prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności na jej rozwój. 
Ma to duże znaczenie dla MŚP, gdyż ze względu na trudno osiągalny i drogi kredyt banko-
wy muszą one w dużym stopniu finansować działalność bieżącą z własnych zasobów.

Jednocześnie właśnie w tym podatku dla najmniejszych podmiotów przewidziano 
najszerszy wachlarz wyboru form opodatkowania i poszczególnych regulacji.

W pierwszej kolejności małe firmy mogą wybrać podatek dochodowy na zasadach 
ogólnych lub w formie ryczałtowej. Ryczałt jest przeznaczony tylko dla niewielkich pod-

8 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działania 2.1, 2.3, 1.2.1, 
1.2.2 Efekty wsparcia przedsiębiorstw i otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2008, s. 22.
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miotów, spełniających określone warunki. Decyzja zarządcza w niewielkim przedsiębior-
stwie, dotycząca formy opodatkowania dochodu powinna zależeć przede wszystkim od:

–  wysokości ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, w szczególności w relacji 
do przychodów przedsiębiorstwa – dla firm, w których koszty są stosunkowo wy-
sokie ryczałt nie jest właściwym rozwiązaniem, gdyż nie uwzględnia kosztów,

–  możliwość prowadzenia księgowości, ewidencji, koszty związane z obsługą i ob-
liczaniem podatku, prostota w obliczaniu podatku – dla firm, które dążą do ich 
minimalizacji, najlepszym rozwiązaniem będzie opodatkowanie ryczałtowe,

–  zakres korzystania ze zwolnień, ulg, odliczeń, innych przywilejów podatkowych 
– taką możliwość daje przede wszystkim podatek dochodowy na zasadach ogól-
nych.

Od kształtowania się powyższych sytuacji zależy decyzja o wyborze formy opodat-
kowania. Należy przy tym zaznaczyć, iż sytuacje te trzeba przewidzieć z góry na dany rok 
podatkowy, aby dokonać odpowiedniego wyboru.

Kolejną decyzją zarządczą dotyczącą podatku dochodowego jest możliwość wyboru 
formy opodatkowania na zasadach ogólnych – według skali podatkowej lub podatek linio-
wy. Wybór ten uwarunkowany jest przede wszystkim:

a) wysokością dochodu w danym roku podatkowym. Od 2009 roku skala podatkowa 
składa się ze stawki 18% do 85528 zł dochodu i stawki 32% dla dochodów przekra-
czających tę wielkość oraz kwoty wolnej od podatku w wysokości 556,02 zł, zaś 
podatek liniowy wynosi 19% dochodu. Dlatego istnieje wielkość dochodu, przy 
którym obie metody dają taką samą kwotę podatku, natomiast przy mniejszych 
dochodach korzystniejsze jest opodatkowanie według skali, zaś przy wyższych do-
chodach według podatku liniowego. Ten próg dochodów wynosi 96384 zł;

b) zakresem korzystania z ulg, odliczeń, przywilejów podatkowych, jak kredyt po-
datkowy, wspólne rozliczenie z małżonkiem – poza odliczaniem składek z tytułu 
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego taką możliwość daje tylko opodatkowa-
nie według skali podatkowej.

Kolejnym podatkiem, w zakresie którego należy podjąć decyzje zarządcze jest poda-
tek od towarów i usług (VAT). Wybór związany jest z możliwością skorzystania ze zwol-
nienia z tego podatku w przypadku drobnych przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży 
w ciągu roku nie przekracza 50 000 zł. Zwolnienie wiąże się z niepłaceniem podatku VAT, 
ale w konsekwencji nie daje możliwości odliczenia podatku.

Pozostałe podatki mają niewielkie znaczenie w działalności mikro i małych firm. 
Natomiast regulacje dotyczące składek z tytułu ubezpieczeń społecznych nie przewidują 
wyboru opcji ich płacenia. 
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Zastosowanie instrumentów ubezpieczeniowych przy zarządzania 
mikro i małym przedsiębiorstwem

W wyniku zastosowania instrumentów ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwa otrzy-
mują pewność i stabilność finansową, chronią się przed stratami finansowymi, czy wręcz 
upadkiem, w razie niekorzystnych dla nich zdarzeń losowych. Mogą ochronić się również 
przed nieuczciwymi kontrahentami, co ma największe znaczenie przy eksporcie. Dobrze 
skonstruowany instrument ubezpieczeniowy służy pewności obrotu gospodarczego, po-
zwala podejmować bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, wprowadzać innowacyjne pro-
dukty i usługi. 

Powyższy fakt ma szczególne znaczenie dla niewielkich podmiotów. W przypadku 
ewentualnych znacznych strat majątkowych, nie mają one możliwości szybkiego ich odzys-
kania. Nie posiadają wolnych środków finansowych bądź niewykorzystanych mocy pro-
dukcyjnych, aby móc szybko z nich skorzystać. Ponadto, z uwagi na niewielki majątek, są 
narażone na utratę dużej jego części, gdyż nie jest on rozproszony, często składa się z jed-
nego przedmiotu np. samochodu, lokalu. Instrument ubezpieczeniowy umożliwia im plano-
wanie działalności w przyszłości, gdyż przeciwdziała możliwości upadku firmy z powodu 
zdarzeń losowych. Ogranicza ryzyko działalności gospodarczej do czysto ekonomicznego, 
pozwala skupić się na dążeniu do rozwoju firmy.

Podsumowanie

Zastosowanie instrumentów finansowych przy zarządzaniu mikro i małym przedsię-
biorstwem wynika z samej ich istoty, gdyż uwarunkowania finansowe muszą być uwzględ-
niane przy prowadzonej działalności. 

Przy zarządzaniu przedsiębiorstwem podejmując jakąkolwiek decyzję należy 
uwzględnić możliwość jej sfinansowania. Dlatego kluczowe znaczenie mają instrumenty 
zapewniające źródła finansowania. Tymczasem w niewielkich przedsiębiorstwach instru-
menty kredytowe, jak i budżetowe, które zapewniają dostęp do źródeł finansowania, są 
w decyzjach zarządczych często pomijane. W konsekwencji ich rola i znaczenie przy zarzą-
dzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem jest stosunkowo niewielka. Z uwagi na problemy 
najmniejszych podmiotów z finansowaniem działalności, a przede wszystkim inwestycji, 
działań rozwojowych, innowacyjnych, istnieje potrzeba znacznie większego zaangażowa-
nia w podejmowaniu decyzji zarządczych, związanych z tymi instrumentami.
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FINANCIAL INSTRUMENTS IN MANAGEMENT 
OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

Summary

Financial instruments are using in management of micro and small enterprises because all the 
decision are conditioned by finances. Among them credit and budget instruments play the main role 
because they give sources of financing. However in micro and small enterprises the role of credit and 
budget instruments is little. Small firms have problems with financing activity so they should more 
involve in management decisions connected credit and budget instruments.
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NEUROINNOWACJE I INNOWACJE 
W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

– WYZWANIA W WARUNKACH KRYZYSU

Neuroinnovations – bliżej do innowacji w mikrofirmach

Myślenie, pamięć, twórczość, kreowanie wizji i wszelkie inne procesy poznawcze 
są wynikiem procesów realizowanych przez system nerwowy. Doświadczenie ludzkie jest 
kombinacją lub syntezą informacji, które otrzymujemy, i które następnie są przetwarzane 
przez nasz system nerwowy.

Neuroinnowacje (Neuroinnovations), pojęcie na razie raczej niespotykane w teorii, 
można określić jako stan wiedzy i zachowań, będący „swoistym pasem startowym” umoż-
liwiającym przekształcenie istniejących możliwości w nowe idee innowacyjne. 

Neuroinnowacje można potraktować jako jedną z kategorii neurologiki1, nowej, pro-
jektowanej dyscypliny nauki, której misją społeczną jest zastosowanie nowych technologii 
do ewolucji umysłów w kierunku zmiany zachowań, w dziele budowania w każdym kraju 
gospodarki opartej na wiedzy, w celu zabezpieczenia stabilnego rozwoju globalnego spo-
łeczeństwa informacyjnego, m.in. w oparciu o nowe technologie i innowacje. Firmy i spo-
łeczeństwo wyedukowane pod nowe wyzwania, mogą pełniej zaspokajać swoje potrzeby 
popytu i podaży.

Pojęcie neuroinnowacje może być częściowo utożsamiane z definicją inwentyki2 jako 
metodyki pobudzania twórczego myślenia w różnych dziedzinach i poszukiwania twór-
czych rozwiązań, a także z definicją innowacyjności, którą postrzega się jako proces, któ-
rego wynikiem jest innowacja. Neuroinnowacyjność podobnie jak innowacyjność jest zdol-
nością zastosowania aktu kreatywności, nowych idei, wynalazków, czego wynikiem jest 
innowacja.

Aby innowacja zaistniała fizycznie, najpierw musi pojawić się i trwać jako idea 
w umysłach ludzi. Co trzeci mikroprzedsiębiorca w Polsce pobieżnie myśli o innowacjach, 

1 M. Koralewski, Wstęp do neurologiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
2 Z. Martyniak, Wstęp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
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jednak co piąty nie ustawia się na „pasie startowym”, bowiem z różnych powodów nie może. 
W polskiej gospodarce neuroinnowacje i tworzenie podstaw innowacyjności, mierzone wy-
datkami na badania i rozwój technologii na tle Europy, prezentują się krytycznie. Na wy-
datki związane z badaniami i rozwojem technologii Polska przeznacza zaledwie 0,6% PKB. 
Ten poziom odbiega od średniej europejskiej, która sięga prawie 2%. Strategia Lizbońska 
założyła dążenie do 3% udziału wydatków na sektor B+R w PKB krajów członkowskich. 

Z całą pewnością ojcem pojęcia innowacji jest J. Schumpeter, który twierdził, że 
innowacja to istotna zmiana funkcji produkcji, polegająca na odmiennym niż uprzednio 
kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji. Jednak dla pojęcia neuroinno-
wacji bardziej odpowiednie jest podejście do definicji innowacji G.S. Altshullera, który 
dostrzegał w innowacji konieczność zachodzenia procesów twórczych i podkreślał związek 
innowacji z kreatywnością. Innowacja według niego jest złożonym zjawiskiem i zbiorem 
umiejętności, odmiennym sposobem organizowania, syntezy i wyrażania wiedzy, postrze-
gania świata i tworzenia nowych idei, perspektyw, reakcji i produktów.

Mikrofirmy w procesach innowacyjnych zachowań

„Innowacja” jest hasłem odmienianym na wszelkie sposoby. Pojęcie innowacji po-
chodzi z języka łacińskiego; innovare, czyli „tworzenie czegoś nowego”. Najczęstsza de-
finicja innowacji podkreśla, iż „innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu 
istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania”, 
stosowaniu czegoś nowego w praktyce funkcjonowania firmy. Mikroprzedsiebiorcy z re-
guły pojmują innowacje jako coś, co polega na wprowadzaniu w przedsiębiorstwie albo no-
wego, albo znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do sposobu funkcjonowania 
firmy (ulepszania organizacji pracy, marketingu), produktu lub usługi.

Najczęściej jednak mikrofirmy, mimo neuroinnowacyjnego myślenia, uważają, że in-
nowację nie są dla nich, bowiem są domeną bogatych firm, które mogą sobie pozwolić na 
pionierskie rozwiązania (94,2%), na co ich, jako firmy mikro lub małe, zupełnie nie stać. Co 
czwarte mikroprzedsiębiorstwo planuje w jakieś formie, najczęściej ulepszenia organizacji 
pracy, wprowadzić w swojej firmie innowacje. Wśród przedsiębiorstw poddanych badaniu 
zdecydowana większość (73,1%) myśli w kategorii neuroinnowacji, 25% rozważa wprowa-
dzenie innowacji, przy czym 11,5% z nich, deklaruje ich wprowadzenie pod warunkiem 
uzyskania dotacji unijnych. Niektórzy mikroprzedsiębiorcy rozważają więcej niż jeden typ 
innowacji (tab. 1). 
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Tabela 1

Oceny mikroprzedsiębiorstw nt. neuroinnowacji i innowacji w ich przedsiębiorstwach

Procent 
odpowiedzi pozytywnych

Generalnie myślę o innowacjach (neuroinnowacje) 73,1
Planuję wprowadzić innowacje w ciągu najbliższych 3 lat 25,0
– zakup nowej technologii (ulepszenie produktu) 9,6
– ulepszenie organizacji pracy 15,4
– ulepszenie usługi 9,6
– inne 3,8
Innowacje są dla bogatych firm. Nie stać mnie na zaawansowane 
technologie i wyrafinowane innowacje 94,2

Liczę na dotacje unijne, od dotacji uzależniam wprowadzenie 
innowacji 11,5

Źródło: wyniki własnych badań telesondażowych  – grudzień 20083. 

Wydaje się, że ocena mikroprzedsiębiorców nie uwzględnia faktu, że innowacje to 
nie tylko zaawansowane technologie i pionierskie rozwiązania np. typu nanotechnologie, 
biotechnologie czy też astronautyka. Taka świadomość mikroprzedsiebiorców może powo-
dować odczucie, że innowacje są dla bogatych, przez co niepotrzebnie marginalizuje się 
sektor mikroprzedsiębiorców w procesie innowacyjnych zachowań.

Neuroinnowacje w warunkach kryzysu

Na umysły ludzkie i ich innowacyjne pomysły najbardziej wpływają kryzysy i pie-
niądze. Myślenie innowacyjne w mikrofirmach jest z reguły dobrym wyznacznikiem uru-
chomienia działań prowadzących do wdrożenia tego wszystkiego co nazywane jest nowym, 
innowacyjnym pomysłem. 

Kryzys finansowy 2008 r pojawił się paradoksalnie w dobrym momencie, bowiem 
od pewnego czasu w polskiej gospodarce obserwowano kurczący się wzrost wydajności. 
Przy rosnących płacach prowadziło to do wzrostu jednostkowych kosztów pracy i spadku 
konkurencyjności. Najwyższy czas aby przerobić jeszcze jedną lekcję restrukturyzacji4. Są 
nią neuroinnowacje prowadzące do innowacji.

Pieniądze pojawiają się, aby móc złagodzić kryzysy: poprawić, zrestrukturyzować, 
udoskonalić pod względem procesowym, produktowym, organizacyjnym czy marketingo-
wym.

3 Odpowiedzi 52 mikroprzedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego nt. innowacyjnych zachowań.
4 H. Bochniarz – PKPP Lewiatan, Innowacje i konkurencyjność. Kameraton Innowacyjności 2008, 

„Rzeczpospolita” z 11 grudnia 2008 r., s. 4.
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Uruchomić „pas startowy” oznacza: wspierać i dawać pieniądze na inwestycje inno-
wacyjne tam, gdzie od przedsiębiorców odwracają się banki komercyjne.

Wyniki badań wykazują że mikrokroprzedsiębiory w ponad 30% badanej populacji 
uważają, że spowolnienie gospodarki w Polsce i kryzys światowy „wymusi” pomysły inno-
wacyjne. Blisko 90% mikroprzedsiębiorców obawia się barier w finansowaniu pomysłów 
innowacyjnych (tab. 2)

Tabela 2

Opinie mikroprzedsiębiorstw nt. innowacji w warunkach kryzysu

Spowolnienie gospodarki w Polsce i kryzys światowy „wymusi” pomy-
sły innowacyjne 30,8%

Finansowanie pomysłów innowacyjnych napotka na bariery 88,5%
Źródło: wyniki własnych badań telesondażowych  – grudzień 2008.

Innowacyjnym można być bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Dobry 
pomysł jest często wart więcej niż silne zaplecze finansowe. Widać to często w przypad-
ku innowacji procesowych i organizacyjnych5. Pieniądze na neuroinnowacje i innowacje, 
pomimo kryzysu, są znaczące i pochodzą z unii europejskiej. Są one swoistym airbagiem, 
amortyzatorem kryzysowym6.

Rozwiązania nowoczesne czy techniczne, niekoniecznie muszą być innowacjami. 
Istota innowacji jest nowość rozwiązania i jego skuteczność w praktyce, przekładająca się 
na konkretne zyski przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji. Dzisiaj innowacje mają 
bardzo otwarty charakter. Kilkanaście lat temu przedsiębior stwa strzegły swych technolo-
gii, tajemnic produkcji. Aktualnie produkty, usługi, usprawnienia organizacyjne, marketin-
gowe powstają w kooperacji i dzięki pomysłom wielu różnych branż, w tym mikroprzedsię-
biorstwom z licznych krajów.

Innowacje nie są wyłącznie domeną renomowanych światowych firm. Przedsiębior-
stwa odnoszą sukcesy innowacyjne w bardzo tradycyjnych działach gospodarki w Polsce, 
które odgrywają znaczącą rolę także z punktu widzenia tworzenia miejsc pracy. W Polsce 
najwięcej innowacji wdrażanych jest w typach procesowych, najmniej w działaniach mar-
ketingowych. Innowacje produktowe i organizacyjne są typowymi innowacjami w mikro-
firmach.

5 T. Boguszewicz, Innowacje nie muszą kosztować. Kameraton Innowacyjności 2008, „Rzeczpospoli-
ta” z 11 grudnia 2008 r., s. 21.

6 B. Bartkowiak. Liczę na unijny airbag, Magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego, Świat Biznesu,  
Szczecin 2009 s. 10.



159Neuroinnowacje i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach...

Tabela 3

Jaki typ innowacji wdrażają polskie firmy

Innowacje Dane w procentach

Procesowe 88,5
Produktowe 75,7
Organizacyjne 67,7
Marketingowe 56,3
Źródło: Kamerton Innowacyjności 2008.

Neuroinnowacje na przykładzie projektów „Innostart” i Amber

Neuroinnowacje charakterystyczne są dla osób młodych, wykształconych. Synteza 
informacji, które otrzymują i które następnie są przetwarzane przez ich system nerwowy 
rodzi nowe pomysły. Aby je urzeczywistaniać osoby te potrzebują wparcia.

Próbą przeistoczenia neuroinnowacji w innowacje, a tym samym dostosowywania 
do realiów w aktualnym wymiarze zagrożeń kryzysowych są projekty zapoczątkowane 
na przełomie 2008/2009 roku przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, finansowane ze 
środków Unii Europejskiej (EFS): Projekt: Innostart” realizowany we współpracy z Regio-
nalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego oraz Projekt „Amber”, realizowany wespół z Funduszem Innowacyjno- 
Inwestycyjnym „Pomeranus II”.

Projekt „Innostart” to „pas startowy” dla innowacyjnej mikrofirmy typu spin-off. 
Celem projektu jest przygotowanie studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych 
zachodniopomorskich uczelni do zakładania własnej działalności gospodarczej, w tym spó-
łek typu spin-off. Tym samym projekt będzie pomagał przezwyciężać bariery mentalne, 
z którymi spotykają się naukowcy, chcący komercjalizować swoją wiedzę. Z jednej strony 
naukowcy muszą chcieć dzielić się swoimi odkryciami, z drugiej zaś otoczenie musi stwa-
rzać im do tego warunki. Docelowo Innostart zakłada powstanie 16 innowacyjnych firm 
i identyfikację 30 technologii gotowych do komercjalizacji. 

Projekt „Amber” ma w swoim założeniu zapoczątkować tworzenie lepszych warun-
ków do finansowania pomysłów innowacyjnych. Celem projektu jest zwiększenie liczby 
inwestycji osób prywatnych (Aniołów Biznesu) w innowacyjne polskie przedsięwzięcia. 
W wyniku projektu powstanie platforma umożliwiająca kojarzenie osób/przedsiębiorstw 
szukających finansowania kapitałowego z inwestorom. Proces ten będzie odbywał się 
m.in. poprzez konferencje, giełdy inwestycyjne oraz animowane, bezpośrednie spotkania 
Aniołów Biznesu z przedsiębiorcami. Efektem projektu będzie powstanie w ramach Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości trwałej sieci Aniołów Biznesu skupiającej inwestorów, a ini-
cjatywy realizowane w ramach projektu pozwolą na przegląd biznesplanów i prezentowanie 
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ich inwestorom. Rezultatem projektu będzie również obszerniejsza wiedza nt. zewnętrznych 
źródeł finansowania wśród przedsiębiorców, a także zwiększona świadomość nt. procesu 
inwestycyjnego wśród inwestorów prywatnych. Wymienione projekty to praktyczne przy-
kłady wparcia procesów neuroinnowacji mające na celu urzeczywistnienia innowacyjnego 
myślenia, kreowania wizji i innych procesów poznawczych prowadzących w swoim zamia-
rze do urzeczywistnienia działalności innowacyjnej7.

Finansowanie neuroinnowacji i innowacji w warunkach kryzysu

Istotnym czynnikiem ograniczającym rozwijanie aktywności na polu innowacji jest 
niedostatek kapitału, na co cierpi wiele polskich przedsiębiorstw, a polityka kredytowa ban-
ków w tym zakresie jest mało przyjazna. Są one bardziej skłonne udzielić pożyczki na 
zakup gotowych technologii niż finansować bada nia, których rezultaty są niepewne. 

Mikroprzedsiębiorcy na tle małych i średnich przedsiębiorców dość dobrze ocenia-
ją dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Najbardziej, oprócz kredytu bankowego 
i leasingu cenią sobie pożyczki z funduszy pożyczkowych. 

Tabela 4

Ocena podaży zewnętrznych źródeł finansowania i ich dostępności 
w ocenie mikro, małych i średnich firm

Mikro Małe Średnie

Kredyt bankowy 29,7% 37,5% 31,7%
Leasing 28,8% 31,3% 26,0%
Pożyczka 25,1% 16,4% 26,8%
Dotacja 8,5% 6,0% 9,8%
Poręczenie 3,7% 6,3% 2,5%
Pozostałe instrumenty (franchising, faktoring, 
venture capital, obligacje, inne. 4,2% 2,5% 3,2%

Źródło: opracowanie własne8.

W warunkach kryzysu, mikroprzedsiębiorstwa postrzegają zagrożenia dla finanso-
wania swojej działalności, głównie ze strony systemu bankowego.

Niedobór kapitału i odpowiedniego finansowania zewnętrznego dopasowanego do 
specyfiki mikroprzedsiębiorców stanowi zasadniczą barierę, często istotną przeszkodę 
w tworzeniu i rozwoju nowych firm, w tym nowatorskich firm z pierwiastkiem innowa-
cyjnym, jak również utrudnia powstawanie nowych przedsiębiorstw, co w konsekwencji 

7 Więcej www.pfp.com.pl oraz www.innowacje.ps.pl.
8 Wyniki badań własnych wśród ponad 300 MSP – marzec 2008.
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może wywierać niekorzystny wpływ na rozwój całej gospodarki. Niewątpliwie potrzebny 
jest zestaw odpowiednich, komplementarnych instrumentów, by wzmocnić w szczególności 
firmy we wczesnych etapach rozwoju, tzn. w momencie rozpoczynania działalności, firmy, 
które charakteryzują się naturalnymi, przejściowymi ujemnymi przepływami pieniężnymi 
i nie zawsze do końca zweryfikowanymi przez rynek „modelami” prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

Ryzyko funkcjonowania mikrofirm, z natury niewątpliwie jest wyższe. Mikrofirmy 
nie posiadają odpowiednich zasobów na ewentualne złagodzenie ewentualnych kryzysów. 
Dla tych przedsiębiorców finansowanie przez system tradycyjny – bankowy lub inne in-
strumenty wydaje się często nieosiągalny. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe mogą być 
zatem istotnym elementem zrównoważonego rynku finansowego i odpowiedzią na potrzeby 
rynku innowacyjnych mikroprzedsiębiorców. Istotą polskiego systemu funduszy pożyczko-
wych jest ułatwianie dostępu do zewnętrznego finansowania dla mikro i małych przedsię-
biorców. Dodatkowo, poprzez szkolenia i doradztwo promują podniesienie wśród przedsię-
biorców poziomu wiedzy w zakresie finansów, zarządzania firmą i innowacyjności.

Istotnym elementem wsparcia procesów innowacyjnych w mikroprzedsiębiorstwach 
są środki unijne – dotacje w ramach RPO i POIG oraz inwestycje typu seed i start-up ca-
pital9.

Podsumowanie

Wyzwania neuroinnowacyjne w warunkach kryzysu są pierwszoplanowe. Bez neuro-
innowacji w sektorze mikroprzedsiębiorców, w ośrodkach B+R oraz instytucjach finansu-
jących, innowacje nie są możliwe do zrealizowania.

Przez ostatnie lata transformacji polskiej gospodarki działalność placówek i instytu-
tów badawczych odbywała się w oderwaniu od realiów gospodarczych, bez komercjalizacji 
efektów ich pracy. Nie można za ten stan rzeczy winić tylko świata nauki, bo również 
system dotacji państwowych na badania był zasadniczą przyczyną marnotrawstwa i w pew-
nym sensie podtrzymywania zjawiska naukowej „sztuki dla sztuki”. Jednym z dobrych 
przykładów przeistoczenia neuroinnowacji w innowacje, a tym samym dostosowywania 
do realiów w aktualnym wymiarze zagrożeń kryzysowych jest projekt Innostart i Amber 
realizowany przez Polską Fundację Przedsiębiorczości.

Dla pobudzenia neuroinnowacji i innowacji potrzebny jest też zastrzyk kapitałowy. 
W warunkach kryzysu jest to bardziej ograniczone, aczkolwiek możliwe.

9 www.parp.gov.pl oraz www.kfk.org.pl.
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NEUROINNOVATIONS AND INNOVATIONS IN MICRO-ENTERPRISES
– CHALLENGES IN CIRCUMSTANCES OF CRISIS

Summary

Neuroinnovations is an unprecedented term in theory, which can be defined as a state of kno-
wledge and attitudes, being ‘a specific runway’ enabling a transformation of existing possibilities 
into new innovative ideas. Neuroinnovative challenges are crucial in circumstances of crisis. Innova-
tions are not possible to be carried out without neuroinnovation in the sector of micro – enterprises, 
in research centers and in financial institutions. Beside so-called soft stimulating initiatives, there 
is a need of cash injection that would support neuroinnovations aiming at realization of innovative 
thinking, creating visions and other cognitive processes leading to implement innovation. In circum-
stances of crisis it is difficult but possible.
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Wprowadzenie

Proces powstawania, funkcjonowania i rozwoju firm agrobiznesu na obszarach wiej-
skich w Polsce jest uwarunkowany wieloma czynnikami i zróżnicowany regionalnie. Szcze-
gólnie duże znaczenie w procesie funkcjonowania i rozwoju firm agrobiznesu ma poziom 
ich innowacyjności i systematyczne unowocześnianie stosowanych technologii. Doskonale-
nie procesów innowacyjnych w firmach agrobiznesu i ciągłe poszukiwanie źródeł sukcesu 
w ich rozwoju stanowi podstawowy warunek wzrostu konkurencyjności firm.

W literaturze naukowej istnieje jednoznaczne stanowisko wielu autorów, że zwiększa-
nie poziomu innowacyjności firm agrobiznesu stanowi podstawowy czynnik ich rozwoju, 
zwłaszcza w aspekcie procesu organizacji i zarządzania. Zdaniem Lemanowicz, w konku-
rencyjnej gospodarce, do dynamicznego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstw potrzebna 
jest działalność innowacyjna, która stanowi zasadniczy czynnik decydujący o organizacji 
i konkurencji firm. Według autorki, we współczesnej gospodarce wdrażanie innowacji jest 
warunkiem sukcesu rynkowego i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad rywalami. Sku-
teczność procesów innowacyjnych jest związana głównie ze stopniem zgodności cech ofe-
rowanych w nowym produkcie z oczekiwaniami nabywców oraz skracaniem czasu trwania 
całego procesu innowacyjnego1. 

Według Hernik i współautorów, w procesie rozwoju agrobiznesu należy szczególny 
nacisk położyć na wykształcenie, rozwój, podnoszenie innowacyjności i przedsiębiorczości 

1 M. Lemanowicz, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego jako narzędzie 
budowy przewagi konkurencyjnej, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agro-
biznesu” 2005, t. VII, z. 2.
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społeczeństwa. W opinii autorów, najbliższa przyszłość pokaże, że tylko innowacyjni lu-
dzie będą tworzyć nowe wartości i nowe szanse2.

W procesie dynamicznego i efektywnego rozwoju przedsiębiorczości w agrobizne-
sie, oprócz innowacji, ważne są również cechy osobowe przedsiębiorców, które warunkują 
sukces w biznesie. Mając to na uwadze w badaniach własnych, interesująca była ocena po-
ziomu innowacyjności, poznanie źródeł oraz cech osobowych przedsiębiorców, warunkują-
cych sukces w rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach wiejskich w kraju.

Metodyka badań

Podmiotem badań była losowo wybrana grupa małych i średnich przedsiębiorstw 
agrobiznesu i ich właścicieli na obszarach wiejskich w Polsce. Badaniami objęto 820 firm 
agrobiznesu o różnych kierunkach działalności, głównie produkcji i usług. Badania prze-
prowadzono w 2008 roku.

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem 
kwestionariusza wywiadu. Wykorzystany w badaniach kwestionariusz wywiadu zawierał 
pytania otwarte i zamknięte. Badania terenowe przeprowadzili specjaliści instytucji i or-
ganizacji doradczych oraz konsultingowych, zlokalizowanych w różnych województwach 
kraju.

Uzyskane wyniki badań opracowano statystycznie w oparciu o metody wykorzysty-
wane w naukach ekonomiczno-społecznych.

Wyniki badań i dyskusja

Uzyskane na obszarach wiejskich w kraju wyniki badań wskazują, że 59,9% badanych 
właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu wprowadzają innowacje, które 
przyczyniają się do rozwoju firm i wzrostu ich konkurencyjności (tab. 1). Stwierdzono, że 
prawie co piąty przedsiębiorca w agrobiznesie (19,1%) dokonywał zakupu nowych maszyn 
i urządzeń, które usprawniały proces rozwoju firm. Przedsiębiorcy w agrobiznesie do naj-
częściej wprowadzanych innowacji zaliczyli: nowoczesne technologie produkcji, nowe linie 
technologiczne (17,9% firm), automatyzacja i mechanizacja prac (15,7%), nowoczesne ma-
gazyny gotowego produktu i surowca (12,0%), integracja pozioma w produkcji i dystrybucji 
zdrowej żywności (11,5%), komputeryzacja firmy (11,0%).

Badani przedsiębiorcy wprowadzali również szereg innych innowacji, które odzwier-
ciedlają specyfikę funkcjonowania i rozwoju firm agrobiznesu na obszarach wiejskich. 
Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że aż 40,1% badanych firm agrobiznesu nie 
wprowadziło żadnych innowacji, co skutkuje pogorszeniem ich konkurencyjności.

2 I. Hernik, K. Zięba, R. Mazur, Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o zasoby lokalne, [w:] Osiąg-
nięcia transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w społeczno-gospodarczej aktywizacji obszarów 
przygranicznych, A. Mickiewicz (red.), Wydawnictwo AR Szczecin, Szczecin 2003.
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Innowacje są niezbędnym warunkiem przetrwania firmy w zmieniającym się otocze-
niu. Konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach wdrażanie ich i podejmowanie szeregu 
innych działań przedsiębiorczych, w celu utrzymania pozycji na rynku3. Innowacje są spe-
cyficznym narzędziem przedsiębiorczości. Ta zaś, wyrażająca się w ciągłym poszukiwa-
niu nowych kombinacji czynników wytwórczych, jest motorem postępu gospodarczego. 
Przedsiębiorstwo, by mogło dostosować się do potrzeb rynku, a także zmieniającego się 
otoczenia, musi być otwarte na innowacje4. 

Tabela 1 

Nowoczesne technologie i rozwiązania innowacyjne 
w firmach agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce

Wyszczególnienie n1) % resp.

Zakup nowych maszyn i urządzeń 157 19,1
Nowoczesne technologie produkcji, nowe linie technologiczne 147 17,9
Automatyzacja i mechanizacja prac 129 15,7
Nowoczesne magazyny gotowego produktu i surowca 98 12,0
Integracja pozioma w produkcji i dystrybucji zdrowej żywności 94 11,5
Komputeryzacja firmy 90 11,0
Standaryzacja produktów 85 10,4
Ciągła modernizacja firmy 80 9,8
Klipsowanie produktów, paczkowanie 72 8,8
Podnoszenie kategorii firmy 72 8,8
Produkcja zdrowej żywności 69 8,4
Dostosowanie firmy do wymogów UE 62 7,7

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

W badaniach własnych interesujące było poznanie źródeł informacji, z których właś-
ciciele firm agrobiznesu korzystali w procesie wprowadzania innowacji do swoich przedsię-
biorstw (tab. 2). Stwierdzono, że niemal wszyscy przedsiębiorcy (92,0%) w procesie wpro-
wadzania innowacji do swoich przedsiębiorstw korzystali z firm prowadzących podobną 
działalność. Jest to zjawisko z jednej strony niekorzystne, gdyż firmy konkurencyjne nie-
chętnie udostępniają źródła unowocześniania swoich firm, z drugiej jednak strony, wskazu-

3  T. Karkowski, Innowacje i przedsiębiorczość, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 9.
4  A. Matuszyk, Znaczenie rozszerzenia Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

[w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, J. Brudlak (red.), M. Kulikowski, Wydaw-
nictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
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je na współpracę przedsiębiorstw. Zdecydowana większość przedsiębiorców (74,0%) przy 
wprowadzaniu informacji do swoich firm korzystała z prasy, radia i telewizji. Szczególnie 
ważnym źródłem informacji o innowacjach winny być instytucje doradcze, konsultingowe 
oraz inne instytucje otoczenia biznesu na obszarach wiejskich i małych miast. Z badań 
własnych wynika, że z usług informacyjnych instytucji doradczych korzystało 42,6% właś-
cicieli firm agrobiznesu, w tym 34,1% z ośrodków doradztwa rolniczego. Badani przedsię-
biorcy korzystali również z innych źródeł informacji o innowacjach, a mianowicie: dostaw-
cy, indywidualni klienci (22,7% wypowiedzi), sąsiedzi i inne osoby (17,8%), technolodzy 
firm zaopatrujący w surowce do produkcji (17,4%), bezpośrednie kontakty z kontrahentami 
(16,2%).

Tabela 2

Źródła informacji o innowacjach, które przedsiębiorcy 
wykorzystali w prowadzeniu firm agrobiznesu

Wyszczególnienie n1) % respondentów

Firm prowadzących podobną działalność 754 92,0
Prasy, radia i telewizji 607 74,0
Od sąsiadów i innych osób 146 17,8
Od doradcy (jakiej instytucji?) 349 42,6
– ośrodki doradztwa rolniczego 280 34,1
– technolodzy firm zaopatrujących w surowce do produkcji 143 17,4
– urząd gminy 63 7,7
– od dostawców 52 6,3
Inne źródła (jakie?) 411 50,1
– dostawcy, indywidualni klienci 186 22,7
– doświadczenie, własne obserwacje 181 22,1
– bezpośrednie kontakty z kontrahentami 133 16,2
– rozeznanie rynku 110 13,4
– akwizytorzy 108 13,2
– literatura fachowa 95 11,6

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

Zapewnienie dostępu właścicielom firm do właściwej informacji we właściwym cza-
sie jest niezbędne dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Podobnie wiedza dla 
przedsiębiorstwa o charakterze spożywczym jest podstawowym nakładem potrzebnym 
dla zapewnienia sobie konkurencyjności. Wykorzystanie kapitału intelektualnego i wiedzy 
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może zapewnić przedsiębiorstwu konkurencyjność. Przedsiębiorstwa spożywcze powinny 
reagować, dzięki rzetelnej informacji, na potrzeby konsumenta przez zmianę cech i jakości 
swoich wyrobów. Wiedza, kompetencje, informacja wyłaniają się jako główne czynniki 
przewagi konkurencyjnej, która zapewni efektywność i wzrost wartości firmy5.

Realizacja procesów modernizacyjnych i innowacyjnych oraz zwiększanie konkuren-
cyjności firm agrobiznesu wymaga, aby ich właściciele posiadali wysokie kwalifikacje. 
Mając to na uwadze badanym właścicielom firm agrobiznesu postawiono pytanie o kwali-
fikacje potrzebne w prowadzeniu biznesu (tab. 3). W odpowiedzi zdecydowana większość 
przedsiębiorców stwierdziła, że potrzebna jest umiejętność kalkulowania kosztów i opła-
calności (97,0% wypowiedzi) oraz wiedza technologiczna (71,8%). Przedsiębiorcy do pozo-
stałych, ważniejszych kwalifikacji zaliczyli: umiejętność planowania (71,7% wypowiedzi), 
umiejętność kierowania ludźmi (67,2%), intuicja, wyczucie (49,3%), znajomość księgowości 
(43,7%).

Tabela 3

Kwalifikacje potrzebna w prowadzeniu biznesu (w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n1) % respondentów

Umiejętność kalkulowania kosztów i opłacalności 795 97,0
Wiedza technologiczna 589 71,8
Umiejętność planowania 588 71,7
Umiejętność kierowania ludźmi 551 67,2
Wiedza o intuicji (wyczuciu) 404 49,3
Znajomość księgowości 358 43,7
Znajomość technik organizacyjnych 311 37,9
Wiedza prawnicza 296 36,1
Inne (jakie?) 241 29,4

– marketing, reklama, promocja 74 9,0
– umiejętność dobrego wykonania zadań 40 4,9
– znajomość języków obcych 29 3,5

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

Obecna sytuacja rynkowa sprawia, iż powstaje konieczność budowania przedsię-
biorstw w przyszłości opartych na wiedzy, profesjonalizmie, jakości – efektywnych i kon-

5 D. Sikorska, Wiedza i informacja jako elementy konkurencyjności przedsiębiorstw spożywczych, 
,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2004, t. VI, z. 2.
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kurencyjnych w działaniu. Wiedza i inteligencja powinny być podstawowym bogactwem 
przedsiębiorców, którzy pragną, aby ich firmy zajmowały mocną pozycję rynkową. Dlatego 
o wzrost poziomu wiedzy powinien zadbać każdy pracownik, bez względu na zajmowane 
stanowisko, wiek, rodzaj i poziom wykształcenia oraz strefę (miejską, wiejską) w której 
funkcjonuje jego przedsiębiorstwo6.

Nieodzownym warunkiem rozwoju przedsiębiorstw jest wiedza, która: umożliwia 
badanie i rozwój procesów zachodzących w otoczeniu firmy, wykorzystanie szans stwarza-
nych przez rynek kapitałowy, posługiwanie się technikami informatycznymi w celu podej-
mowania trafnych decyzji, trafny wybór lokowania kapitału7

Tabela 4

Najważniejsze cechy osobowe warunkujące sukces w biznesie (w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n1) % respondentów

Kreatywność, błyskotliwość, operatywność, siła przebicia, 
zdolności adaptacyjne 798 97,3

Obowiązkowość, sumienność, pracowitość 790 96,3
Fachowość, doświadczenie, wiedza fachowa, technologiczna, 
ekonomiczna, prawnicza 723 88,2

Intuicja, umiejętność perspektywicznego myślenia, umiejętność 
podejmowania decyzji 684 83,4

Wytrwałość, konsekwencja w działaniu 535 65,2
Umiejętność kierowania ludźmi, zdolności organizacyjne 514 62,7
Kontakty z ludźmi, komunikatywność, dar przekonywania 474 57,8
Dyspozycyjność 375 45,7

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

W badaniach problematyki rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach 
wiejskich ważnym zagadnieniem było również poznanie opinii właścicieli firm o najważ-
niejszych cechach osobowych, warunkujących sukces w biznesie (tab. 4). Z badań wynika, 
że zdecydowana większość właścicieli firm agrobiznesu (97,3%) do najważniejszych cech 
osobowych, które mogą warunkować sukces w biznesie  zaliczyli: kreatywność, błyskotli-
wość, operatywność, siłę przebicia, zdolności adaptacyjne, zaradność, zdecydowanie i upór. 
Niewiele mniej przedsiębiorców, bo aż 96,3% do tych cech zaliczyło: obowiązkowość, su-

6 M. Grzybek, Wiedza a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, ,,Zagadnienia Doradztwa Rolnicze-
go”, 2005, nr 1.

7 E. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości, [w:] Strate-
gia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, S. Partycki (red.),  Wydawnictwo UMCS Lublin, 
2002.
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mienność, pracowitość, lojalność, uczciwość, rzetelność i wiarygodność. Dopiero na trzecim 
miejscu 88,2% przedsiębiorców w agrobiznesie wymieniło: rzeczowość, doświadczenie, 
wiedzę fachową, technologiczną, ekonomiczną, prawniczą oraz profesjonalizm, kompeten-
cje, znajomość branży i wykształcenie. Natomiast w opinii 83,4% właścicieli firm agrobi-
znesu dużą rolę w osiąganiu sukcesu w rozwoju przedsiębiorstwa odgrywa: intuicja, umie-
jętność perspektywicznego myślenia oraz umiejętność podejmowania trafnych decyzji. 

Czynniki mające wpływ na sukces lokalnej przedsiębiorczości można podzielić na 
zewnętrzne (związane z firmą i jej otoczeniem) i wewnętrzne (związane z przedsiębior-
czością). Do tych pierwszych należą czynniki związane z położeniem, otoczeniem gospo-
darczym, wyposażeniem infrastrukturalnym, potencjałem ludzkim środowiska i kondycją 
gospodarki w regionie, aktywnością władz samorządowych i państwowych. Druga grupa 
czynników jest bezpośrednio związana z przedsiębiorcą, jego portretem demograficzno-
psychologicznym8.

Czynnikami, sprzyjającymi osiąganiu sukcesu w rozwoju przedsiębiorczości, są 
szczególne motywy tworzenia firmy, wynikające z cech osobowościowych, potrzeby od-
mienności zajęcia, dokonania czegoś wartościowego w życiu, sprawdzenia się9.

Tabela 5

Czynniki zewnętrzne, pozwalające odnieść sukces w biznesie (w opinii przedsiębiorców)

Wyszczególnienie n1) % respondentów

Zbyt, zapotrzebowanie na dany towar lub usługę 329 40,1
Ukierunkowanie produkcji i usług do potrzeb rynku 316 38,5
Posiadanie kapitału 289 35,2
Wysoka jakość produktów i usług 
oraz innowacyjność produkcji 190 23,2

Odpowiednia cena produktów i usług 170 20,7
Pewne, stabilne rynki zbytu 156 19,0
Marketing, promocja, reklama 112 13,7

1) respondenci mogli podać więcej niż jedną odpowiedź.

Źródło: opracowania własne.

Oprócz cech osobowych przedsiębiorcy, sukces w biznesie może być uwarunkowany 
również szeregiem innych czynników o charakterze zewnętrznym. Czynniki te mogą stwa-
rzać szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie. Umiejętność wykorzysta-

8 B. Tuzimek, Przedsiębiorczość w społeczności lokalnej. Wymiary sukcesu wiejskich przedsiębiorców 
,,Wieś i Rolnictwo”, Warszawa, 2002, nr. 2.

9 Ibidem.
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nia szans i osłabienia wpływu barier są w dużym stopniu zależne od wcześniej omówionych 
cech osobowych przedsiębiorców. Badani przedsiębiorcy do najważniejszych czynników 
zewnętrznych warunkujących sukces w rozwoju agrobiznesu, zaliczyli: zbyt, zapotrze-
bowanie na dany towar czy usługę (40,1% wypowiedzi) oraz ukierunkowanie produkcji 
i usług do potrzeb rynku (38,5%). Badani przedsiębiorcy do innych, ważniejszych czynni-
ków warunkujących sukces w rozwoju agrobiznesu zaliczyli: posiadanie kapitału (35,2% 
wypowiedzi), wysoką jakość produktów i usług oraz innowacyjność produkcji (23,2%), 
odpowiednie ceny (20,7%), pewne, stabilne rynki zbytu (19,0%).

Na obszarach wiejskich muszą być stworzone określone warunki aby zaistniała przed-
siębiorczość, a o jej rozwoju lub zaniku decydują czynniki: ekonomiczne, wpływ państwa 
na działalność gospodarczą oraz sami przedsiębiorcy10. 

Podsumowanie i wnioski

1. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania i modernizacji firm agrobiznesu na 
obszarach wiejskich jest wprowadzanie innowacji i systematyczne unowocześnianie pro-
cesów technologicznych. Z badań wynika, że właściciele firm agrobiznesu, mimo szeregu 
barier w funkcjonowaniu i rozwoju firm wprowadzali innowacje. Najczęściej były nimi 
zakup nowych maszyn i urządzeń (19,1% firm), stosowanie nowoczesnych technologii pro-
dukcji oraz nowych linii technologicznych (17,9%). Przedsiębiorcy w agrobiznesie wprowa-
dzali również automatyzację i mechanizację prac (15,7% firm) oraz stosowali szereg innych 
innowacji. Stwierdzono, że 40,1% badanych właścicieli firm agrobiznesu nie wprowadza-
ło żadnych zmian. Oznacza to, ze firmy te są mało konkurencyjne i narażone na spadek 
opłacalności swojej działalności. Istnieje więc pilna potrzeba większego zaangażowania się 
instytucji otoczenia biznesu w uświadomienie przedsiębiorców o roli innowacji w rozwoju 
firm i zwiększaniu ich konkurencyjności.

2. Ważną rolę w procesie modernizacji firm agrobiznesu odgrywają źródła infor-
macji o innowacjach i umiejętność przedsiębiorców korzystania z nich. Stwierdzono, że 
92,0% badanych przedsiębiorców w procesie wprowadzania innowacji, korzystała z infor-
macji firm, prowadzących podobną działalność. Należy stwierdzić, że nie jest to korzystne 
źródło informacji w aspekcie konkurencyjności firm. Natomiast 74,0% przedsiębiorców 
w agrobiznesie, w procesie wprowadzania innowacji korzystała z prasy, radia i telewizji. 
Niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że tylko 42,6% właścicieli firm agrobiznesu korzy-
stało z informacji o innowacjach od instytucji doradczych i konsultingowych. Instytucje te 
winny być najważniejszym źródłem informacji i wsparciem w procesie innowacyjnym firm 
agrobiznesu.

3. Badani właściciele firm agrobiznesu wyrazili opinię na temat dziedzin wiedzy, 
z jakich chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. Najwięcej przedsiębiorców wymieniło 

10 Encyklopedia Biznesu, W. Pomykało (red.), Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
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umiejętność kalkulowania kosztów i opłacalności (97,0% wypowiedzi), wiedzę technolo-
giczną (71,8%), umiejętność planowania (71,7%) oraz zdolność kierowania ludźmi (67,2%). 
Przedstawione opinie przedsiębiorców o dziedzinach wiedzy przydatnych im w prowadze-
niu firm są jednocześnie ich potrzebami doradczymi i edukacyjnymi, które są źródłem 
wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości w agro-
biznesie na obszarach wiejskich.

4. Badani właściciele firm agrobiznesu wymienili również czynniki zewnętrzne, 
które mogą warunkować osiąganie sukcesu w biznesie. Przedsiębiorcy do najważniejszych 
czynników zewnętrznych zaliczyli: zbyt, zapotrzebowanie na dany towar czy usługę (40,1% 
wypowiedzi), ukierunkowanie produkcji i usług do potrzeb rynku (38,5%), posiadanie ka-
pitału (35,2%), wysoka jakość produktów i usług oraz innowacyjność produkcji (23,2%), 
odpowiednie ceny (20,7%) oraz pewne i stabilne rynki zbytu (19,0%). Czynniki te mogą 
jednocześnie stwarzać szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 
Instytucje doradcze i konsultingowe powinny udzielać przedsiębiorcom wsparcia w poko-
nywaniu tych barier i w wykorzystaniu szans w rozwoju przedsiębiorczości.

INNOVATIVENESS AND SUCCESS SOURCES IN AGRIBUSINESS 
ENTERPRISES DEVELOPMENT ON RURAL AREAS IN POLAND

Summary

The objective of the survey was to estimate innovativeness level and to recognize success 
sources in agribusiness development on rural areas in Poland. The survey was carried out in 2008. 
The survey included 820 agribusiness anterprises. The survey proved that 59.9% of agribusiness 
anterprises introduced innovations in their firms, which improved the process of development and 
competetiveness. The main source of information in innovations introduction for 92% of surveyed 
enterprises were other enterpises running similar activity.
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KREDYT TECHNOLOGICZNY JAKO FORMA WSPOMAGANIA ROZWOJU  
DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W POLSCE

Wprowadzenie 

Jednym ze sposobów ułatwiania działalności innowacyjnej jest wspomaganie finan-
sowe. Projekty o wysokim stopniu innowacyjności, ze względu na swoją specyfikę i nowa-
torski charakter, a także najczęściej wysokie nakłady inwestycyjne niezbędne do rozpo-
częcia  działalności, muszą pokonać wiele barier dla uzyskania odpowiedniego poziomu 
finansowania, Podstawowym powodem powstawania takich trudności są zbyt niskie kapi-
tały własne, a także niemożność  spełnienia kryteriów stawianych w ramach programów 
unijnych albo zbyt niskie kwoty oferowanej pomocy w stosunku do potrzeb inwestycyjnych 
danego przedsięwzięcia.

Celem opracowania jest ocena wprowadzonego w Polsce w 2005 r., a zmienionego 
w 2008 r., preferencyjnego kredytu technologicznego jako finansowego instrumentu polity-
ki państwa w zakresie stymulowania rozwoju innowacji w kraju.  

Pojęcie i zakres innowacyjności 

 Pod pojęciem innowacyjności można rozumieć wiele działań, których ostatecz-
nym celem ma być wprowadzenie zmian w organizacji, na rynku, technologii, zwycza-
jach, itp. Główny Urząd Statystyczny przyjął, że działalność innowacyjna to szereg działań 
o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i han-
dlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów i procesów, przy czym produkty te i procesy są nowe przynajmniej 
z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa, natomiast  przedsiębiorstwem in-
nowacyjnym jest przedsiębiorstwo, które w badanym okresie (najczęściej trzyletnim) wpro-
wadziło na rynek nowy lub istotnie ulepszony produkt, bądź nowy lub istotnie ulepszony 
proces1.  

1  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS Departament Przemysłu, notat-
ka informacyjna, Warszawa 2007, s. 1. 
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W ustawie z 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowa-
cyjnej jako działalność innowacyjną przyjęto działalność polegającą na opracowaniu nowej 
technologii (tj. technologii w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-
rozwojowej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, 
procesów lub usług i nie stosowanej na świecie dłużej niż 5 lat) i uruchomieniu na jej pod-
stawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, zaś 
jako inwestycję technologiczną inwestycję polegającą na zakupie nowej technologii albo 
opracowaniu własnej nowej technologii, ich wdrożenia oraz uruchomienia na ich podstawie 
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług. 

Przytoczone definicje mogą stanowić kwintesencję klasycznego ujęcia innowacyjno-
ści przedsiębiorstwa, według Schumpetera, w postaci nowych produktów, nowych techno-
logii, nowych rynków zbytu, nowych organizacji produkcji i sprzedaży2:

Biorąc pod uwagę elementy innowacyjności należy przyjąć, że jednostki z sekto-
ra mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) spełniają kryteria innowacyjności 
związane z wejściem na rynek, a w szczególności te, których działalność oparta jest na 
nowatorskich, niesprawdzonych w praktyce technologiach.  Jednym z najbardziej istotnych 
problemów podmiotów MMSP jest znalezienie źródeł finansowania inwestycji związanych 
z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Zazwyczaj własne zasoby przedsiębiorców nie 
są wystarczające,  a środki obce w postaci kredytów nie są  dostępne. W rezultacie już na 
wczesnych etapach rozwoju może powstać luka kapitałowa, której likwidacja stanowi bar-
dzo trudną barierę do pokonania przez przedsiębiorców. 

Fundusz Kredytu Technologicznego 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w 2005 r. utworzono ze środ-
ków budżetu  państwa Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT), przeznaczony na fi-
nansowe wsparcie przedsiębiorców z sektora MMSP wdrażających nowe technologie. To 
wsparcie przyjęło formę kredytu preferencyjnego udzielanego  przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego przedsiębiorcom realizującym inwestycje mające na celu wdrożenie nowej tech-
nologii. Akcja kredytowa miała charakter pilotażowy – dofinansowywania na warunkach 
rynkowych, z możliwością częściowego umorzenia kwoty kredytu, inwestycji o określo-
nym profilu innowacji technologicznych3. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy 
do spraw gospodarki, a prowadzącym obsługę bankową Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) na podstawie umowy zawartej z ministrem gospodarki.. W tabeli 1 ujęto formy 
zasilania oraz dozwolone wypłaty z FKT.

2 A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 148.  
3  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz na mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców, DzU nr 179. poz. 1484. 
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Tabela 1 

Źródła zasilania oraz kierunki wydatkowania środków Funduszu Kredytu Technologicznego 

Przychody Wydatki
Dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej 
w ustawie budżetowej Wypłata premii technologicznych

Odsetki od lokat środków zgromadzonych w Funduszu Wynagrodzenie BGK z tytułu 
obsługi Funduszu

Wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery war-
tościowe Skarbu Państwa lub w jednostki uczestnictwa 
funduszy rynku pieniężnego
Inne wpływy
Środki UE w ramach programów operacyjnych

Źródło: Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz na mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorców, DzU nr 179, poz. 1484.

Wraz ze zmianą regulacji w 2008 roku dotyczących kredytu technologicznego podjęto 
decyzję, że FKT zostanie także zasilony ze środków UE. System kredytu technologicznego 
został ujęty jako jedno z działań określonym jako Działanie 4.3. w Programie Operacyjnym 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – Inwestycje w Innowacyjne Przedsięwzięcia, 
co dało możliwość zasilenia FKT kwotą 409,3 mln euro. 

Rezultaty akcji pilotażowej 

Na podstawie Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 
oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców z 2005 r. kredyt technologiczny był udzie-
lany do końca 2006 r., ponieważ do tego czasu obowiązywały wytyczne UE w sprawie 
udzielania krajowej pomocy regionalnej. 

Warunkiem przyznania kredytu technologicznego było złożenie w oddziale BGK 
wniosku o kredyt wraz z opinią jednostki naukowej lub centrum badawczo-rozwojowego 
albo ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowo-technicznego potwierdzającą innowacyj-
ność technologii, która miała być wdrożona w ramach inwestycji finansowanej lub współ-
finansowanej ze środków FKT. Opinia taka była weryfikowana przez specjalnie powołany 
w tym celu zespół ds. oceny opinii składający się z przedstawicieli BGK zaangażowanych 
w realizację zadań FKT oraz ekspertów zewnętrznych z ramienia Ministerstwa Gospodarki 
oraz Centrum Innowacyjnego FIRE. 

W ciągu 18 miesięcy od uruchomienia Funduszu BGK przyjął 388 wniosków o kredyt 
technologiczny na kwotę ponad 1 mld złotych, natomiast po ich analizie udzielono 64 kre-
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dytów na inwestycje, głównie telekomunikacyjne i informatyczne, na łączną kwotę ponad 
170 mln złotych4.

W samym 2006 roku o kredyt technologiczny na łączną kwotę 632 mld złotych ubie-
gało się 226 przedsiębiorców. Po analizie wniosków udzielono 48 kredytów na kwotę 126,3 
mln złotych. W tabeli 2 przedstawiono liczby przyznanych kredytów w podziale na sektory 
gospodarki.

Tabela 2

Kredyty technologiczne w 2006 r. według sektorów gospodarki

Sektor gospodarki Liczba 
kredytów Sektor gospodarki Liczba 

kredytów
Energetyka/ciepłownictwo 6 Przetwarzanie odpadów/ recykling 3
Budownictwo/wyposażenie 
domów 6 Przemysł lotniczy 2

Produkcja z tworzyw sztucz-
nych 5 Gazownictwo 1

Medycyna/rehabilitacja 4 Produkcja elementów oświetlenio-
wych 1

Telekomunikacja 4 Sadownictwo 1
Produkcja z metali 3 Pozostałe 7
Elektronika 3

Źródło:  I. Łącka, Kredyt technologiczny jako narzędzie wspierania działalności innowacyjnej, Roczniki 
Naukowe SERiA nr 2 (38), 2007, s. 215.

Od początku działania FKT zainteresowanie pozyskaniem kredytu technologicznego 
było bardzo duże. Poważnym problemem dla BGK okazała się procedura wymagana przy 
udzielaniu kredytów, konieczność weryfikacji dokumentacji oraz oceny zdolności kredyto-
wej, a przede wszystkim ocena stopnia innowacyjności inwestycji, na finansowanie której 
kredyt miałby być udzielony. W konsekwencji procedura oceny i podejmowania decyzji 
ulegała systematycznemu przedłużaniu.

Zmiany  w procedurze udzielania kredytów technologicznych

W czerwcu 2008 roku wprowadzono zmiany w ustawie na rzecz rozszerzenia akcji 
kredytowania na banki komercyjne na mocy umowy współpracy podpisanej z BGK5. Kre-
dyt technologiczny może być udzielony przez każdy bank komercyjny, który podpisze z 

4 A. Lewicki, Nowy kredyt technologiczny, Bank nr 7–8/2008, s. 64. 
5 Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 116, 

poz. 730. 
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BGK umowę określającą zasady współpracy. Zgodnie z zapisami zmienionej ustawy banki, 
które zdecydują się na podpisanie stosownej umowy z BGK, od 1 stycznia 2009 roku będą 
udzielać kredytów technologicznych z własnych środków, natomiast kredytodawca będzie 
spłacać tylko część kredytu, natomiast pozostałą część kredytu będzie stanowić tzw. premia 
technologiczna przekazywana przez BGK z Funduszu Kredytu Technologicznego. Według 
szacunków rynek inwestycyjny zostanie w ten sposób zwiększony o 3,5 mld złotych dając 
szanse rozwoju dla ok. 1000 przedsięwzięć6. Włączenie banków komercyjnych do obsługi 
kredytów technologicznych powinno przyśpieszyć procedurę ich udzielania.

Kredyty będą udzielane na warunkach rynkowych. Przedsiębiorca ubiegający się 
o kredyt technologiczny musi posiadać wkład własny na poziomie co najmniej 25% pla-
nowanych nakładów inwestycji. Kredyt może być udzielony na inwestycje innowacyjne 
w MMSP z różnych sektorów gospodarki z wyjątkiem hutnictwa żelaza i stali, górnictwa 
węgla, rybołówstwa, sektora rolno-spożywczego7 oraz za wyjątkiem przedsiębiorców znaj-
dujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz w okresie restrukturyzacji realizowanej 
z udziałem pomocy publicznej. 

Włączenie banków komercyjnych zapewni bliższy kontakt banków z przedsiębior-
cami, co ułatwi po pierwsze przygotowanie wymaganej dokumentacji, a po drugie ocenę 
zdolności kredytowej. Przedsiębiorcy będą mieć łatwiejszy dostęp do profesjonalnej infor-
macji odnośnie wymogów formalnych związanych z udzieleniem kredytu technologiczne-
go, a także do informacji odnośnie do stopnia postępu procedury.  Na schemacie 1 przedsta-
wiono przebieg postępowania związanego z ubieganiem się przez przedsiębiorców MMSP 
o kredyt technologiczny.

 Procedura udzielenia kredytu technologicznego jest „wydłużona” w stosunku do 
przygotowania kredytów standardowych, ponieważ zarówno bank, jak i przedsiębiorca 
uzależniają swoje decyzje – bank o przyznaniu kredytu, a przedsiębiorca o rozpoczęciu 
inwestycji, od decyzji podjętej przez zespół ds. oceny innowacyjności projektu oraz decyzji 
BGK o przyznaniu premii technologicznej i jej wysokości. 

Można przyjąć, że banki komercyjne przejmują na siebie większość obowiązków 
związanych z obsługą kredytu technologicznego, ponieważ będą ponosić odpowiedzial-
ność za ocenę zdolności kredytowej (formalnej i ekonomicznej) oraz transferowanie całości  
dokumentacji od potencjalnego kredytobiorcy do BGK oraz od BGK do kredytobiorcy.  

Jedynie umowa o wypłatę premii technologicznej po oddaniu inwestycji do użytku 
jest zawierana bezpośrednio między BGK a przedsiębiorcą bez udziału banku komercyj-
nego, jednak dopiero po wcześniejszym otrzymaniu informacji (w  postaci kopii umowy) 
o zawarciu umowy kredytowej między bankiem komercyjnym a przedsiębiorcą.

6 A. Lewicki, Nowy kredyt technologiczny, „Bank” 2008, nr 7–8, s. 64. 
7 http://www.gov.pl.
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Rys. 1. Procedura udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej.

Źródło: opracowanie własne.

Warunki kredytu technologicznego 

Kredyt technologiczny jest przeznaczony na finansowanie inwestycji, których celem 
jest wdrożenie nowych technologii, uruchomienie produkcji nowych wyrobów lub moder-
nizacji już produkowanego asortymentu wyrobów. Szczegółowy zakres wydatków spełnia-
jących wymagania ubiegania się o kredyt technologiczny zawiera tabela 3. 

Przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie (premię technologiczną) poniesionych 
wydatków, jednak wysokość premii nie może przekroczyć kwoty 4 mln złotych oraz 70% 
kredytu przyznanego mikro i małym przedsiębiorcom oraz 60% kredytu dla średnich 
przedsiębiorstw. W ustawie przyjęto także wymagany udział usług badawczo-rozwojowych 
w przychodach dotowanych firm na poziomie 40%8. W zamyśle ustawodawcy pozwoli to 
większej ilości podmiotów ubiegać się o status centrum badawczo-rozwojowego9. 

8 A. Lewicki, op.cit., s. 165.
9 http://inwestycje.pl/kredyty_dla firm/nowe_zasady_udzialania_kredytu_technologicznego z 15.10. 
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Tabela 3 

Rodzaje wydatków podlegających finansowaniu w ramach kredytu technologicznego

Wyszczególnienie

1 Zakup w cenach rynkowych nowych lub używanych środków trwałych (z wyłączeniem 
środków transportu nabywanych w celu prowadzenia działalności transportowej)

2

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how w 
zakresie techniki, technologii oraz zarządzania pod warunkiem, że będą stanowić własność 
kredytobiorcy przez okres co najmniej 5 lat od daty ukończenia inwestycji technologicznej, 
zostały nabyte od osób trzecich i podlegają amortyzacji oraz że wydatki z tym związane nie 
przekraczają 25% wydatków na zakup środków trwałych, modernizację środków trwałych 
oraz kosztów doradztwa 

3 Rozbudowa lub modernizacja istniejących budowli, budynków, maszyn i urządzeń stanowią-
cych środki trwale

4 Instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe

5

Wydatki na doradztwo zewnętrzne w zakresie prac przedrealizacyjnych, studiów, ekspertyz, 
koncepcji, projektów technicznych niezbędnych do wdrożenia nowej technologii w ramach 
inwestycji technologicznych oraz koszty produkcyjne niezbędne do legalizacji technologicz-
nej produktu powstałego w wyniku inwestycji technologicznej 

Źródło: Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 116, 
poz. 730.

Warunkiem wypłaty premii technologicznej jest wykorzystanie całości kredytu tech-
nologicznego, zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie sprzedaży towarów lub usług po-
wstałych w wyniku inwestycji. Premia może zostać wypłacona w całości lub w ratach. 
W tabeli 4 zebrano informacje dotyczące możliwości maksymalnego umorzenia kwoty 
kredytu technologicznego w zależności od  miejsca realizacji inwestycji technologicznej, 
wielkości pomocy publicznej, sektora gospodarki, wielkości przedsiębiorstwa.

Wypłata premii technologicznej jest uzależniona od złożenia przez kredytobiorcę 
kompletu dokumentacji zawierającej faktury dotyczące wydatków inwestycyjnych oraz do-
kumentujące sprzedaż towarów lub usług powstałych w wyniku wdrożenia inwestycji tech-
nologicznej współfinansowanej kredytem technologicznym, opinię jednostki naukowej, 
centrum badawczo-rozwojowego lub ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowo-technicz-
nego potwierdzającą zastosowanie nowej technologii w przedsięwzięciu współfinansowa-
nym kredytem technologicznym, informację o pomocy publicznej udzielonej na realizację 
inwestycji, zobowiązanie przedsiębiorcy, że działalność gospodarcza na bazie wdrożonej 
inwestycji technologicznej będzie prowadzona przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia 
inwestycji, a także zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowe-
go,  właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego oddziału ZUS  o nie-
zaleganiu ze spłatą odpowiednich zobowiązań publiczno-prawnych za okres od zakończe-
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nia inwestycji lub od daty ostatniego umorzenia oraz kopie dokumentów potwierdzających 
status przedsiębiorcy10.

Tabela 4 

Granice kwot umorzenia kredytu technologicznego

Maksymalne progi umorzenia kredytu technolo-
gicznego

Wysokość umorzenia

Warszawa
Poznań

Wrocław
Kraków

Trójmiasto

Pozostałe 
tereny

1
Wysokość umorzenia podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną uzyskaną przez przed-
siębiorcę przeznaczoną na inwestycję technologiczna będąca przedmiotem kredytu techno-
logicznego lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z taką inwestycją

2 1 mln euro w przeliczeniu na złote według średnie-
go kursu NBP na dzień dokonania umorzenia

30% 40% 50%
3 50% wykorzystanej kwoty kredytu technologicz-

nego

4

W danym roku kalendarzowym - wielkości 10% 
kwoty wykorzystanego kredytu technologicznego 
razy liczba lat liczona od dnia udzielenia kredytu 
technologicznego 

5
Inwestycje technologiczne w sektorze motoryza-
cyjnym, jeśli wartość całkowitej pomocy publicz-
nej przekracza równowartość złotową 5 mln euro

30%

6 Inwestycje technologiczne w sektorze budowni-
ctwa okrętowego 22,5%

7
Inwestycje mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw za wyjątkiem przedsiębiorstw w sektorze 
transportu

45% 55% 65%

Źródło: opracowanie własne na podstawie ust. z dn. 30 maja 2008 r. O niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej, DzU nr 116, poz. 730. 

Zakończenie

Wprawdzie procedura związana z przyznaniem kredytu technologicznego i częścio-
wego jego umorzenia w postaci premii technologicznej jest skomplikowana, wymaga od 
przedsiębiorców starannego przygotowania szczegółowej dokumentacji i przestrzegania 
kolejnych działań postępowania, jednak należy uznać, że podjęta inicjatywa rządowa, Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego oraz banków komercyjnych może wypełnić lukę kapitałową 
przedsiębiorstw z sektora MMSP, a tym samym przyczynić się do przyśpieszenia rozwoju 
gospodarki o wysokim stopniu innowacyjności.

10 Ustawa z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 116.
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Przedsiębiorcy decydujący się na projekty o wysokim stopniu innowacyjności  mają 
trudności w pokryciu zapotrzebowania na kapitał. W Polsce, na bazie zasobów państwowe-
go Funduszu Kredytu Technologicznego, uruchomiono kredyty technologiczne z wbudo-
waną formułą częściowego umorzenia ich spłaty w postaci premii technologicznej. Kredyty 
będą udzielane przez banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyzna-
wać premię technologiczną ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego.

TECHNOLOGICAL CREDITS AS A SUPPORT 
OF INNOVATION ACTIVITY IN POLAND

Summary

Innovative projects have serious problems to cover their capital needs. In Poland, on base of 
a governmental Technology Credit Fund, special loans to micro, small and medium-sized enterprises 
will be granted by commercial banks from their own means, whereas Bank Gospodarstwa Krajowego 
will pay off a part of an incurred credit in a form of technological bonus from the Technology Credit 
Fund. 
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Wprowadzenie

Każde przedsiębiorstwo, aby być konkurencyjnym i dostarczać na rynek najlepszą 
z perspektywy klienta ofertę, musi w odpowiedni sposób zarządzać rozwojem wykorzysty-
wanych w swojej działalności technologii, które mają bezpośredni wpływ na wytwarzane 
produkty, chociażby ich jakość, elastyczność czy rynkową nowość, na sposób i warunki 
ich dostarczania do klienta, na cenę produktów wynikającą na przykład z kosztów ich wy-
tworzenia, jak również na i formy komunikowania się z rynkiem, skłaniające klienta do 
zakupu produktu. Innymi słowy, technologia warunkuje właściwe kreowanie skutecznych 
instrumentów konkurowania.

Mówiąc o rozwoju technologii należy mieć na myśli jej jakościowe zmiany, przejawia-
jące się w doskonaleniu dotychczasowych, jak i wprowadzaniu nowych. Pożądane kierunki 
zmian technologii w przedsiębiorstwie powinny przede wszystkim uwzględniać świadome 
i potencjalne wymagania klientów, starania konkurentów oraz możliwości nowo pojawiają-
cych się rozwiązań w otoczeniu technologicznym. Przedsiębiorstwa, kreując technologicz-
ne innowacje, powinny zastanowić się nad dostępnymi źródłami ich pozyskania oraz nad 
kryteriami ich wyboru, aby wdrożyć innowacje, pozwalające na budowanie znaczących 
i trwałych przewag konkurencyjnych.

Potencjalne źródła wdrażanych innowacji technologicznych

Pojęcie innowacji jest rozumiane w literaturze różnorako. Coraz powszechniej jednak 
innowacje traktuje się jako proces zarządzania działalnością o szczególnym charakterze1. 
Nie wdając się w naukową polemikę, można przyjąć, iż innowacja jest procesem obejmu-
jącym wszelkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku, a na-

1 Zob. P. Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, New York 2008, 
s. 15.
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stępnie jego wdrażaniem, tj. nowego produktu lub procesu2. W następstwie tej definicji 
można wyodrębnić ze względu na przedmiot innowacji3:

− innowacje produktowe – polegające na wytworzeniu nowego produktu lub dosko-
naleniu już wytwarzanego,

− innowacje procesowe, inaczej technologiczne – polegające na wprowadzeniu no-
wych metod wytwarzania lub na dokonaniu zmian w dotychczasowych. 

Innowacja technologiczna to wprowadzenie do użytku nowej technologii. Dotyczy 
ona nowego sposobu, w jaki produkty są projektowane lub wytwarzane czy też dostarczane 
na rynek. Przez samo pojęcie technologii należy z kolei rozumieć sposób przetworzenia 
wraz ze służącymi temu wszelkimi urządzeniami technicznymi i narzędziami4. Inaczej mó-
wiąc technologia obejmuje kopiowalny, materialny element o zastosowaniu praktycznym, 
jak również wiedzę, która umożliwia jego zastosowanie5. 

Zrozumienie źródeł innowacji jest jednym z najważniejszych elementów zarządza-
nia innowacjami technologicznymi6. Jeśli menedżer wie, gdzie szukać innowacji, powinien 
podjąć starania, by je znaleźć, gdyż w ten sposób może znacząco zwiększyć konkurencyj-
ność zarządzanego przez siebie przedsiębiorstwa. Literatura dostarcza w tym względzie 
wiele sugestii oraz podpowiedzi, w dodatku często szczegółowych, a ponadto zweryfiko-
wanych w praktyce. Lista źródeł innowacji technologicznych może przybrać następującą 
postać7:

1. źródła wewnętrzne: własne prace badawczo-rozwojowe, prowadzone badania 
i analizy, doświadczenie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, projektowania 
produktów i środków produkcji oraz dystrybucji, własne pomysły,

2. źródła zewnętrzne: klienci i konkurenci, kontakty z uczelniami wyższymi, kontak-
ty z placówkami badawczo-rozwojowymi, zamawiane usługi konsultingowe, prze-
jęcie innych firm lub fuzje, branżowy inwestor (zwłaszcza strategiczny), wniesione 
rozwiązania przez kooperanta, kooperatywne przedsięwzięcia badawcze, rekruta-
cja inżynierów i naukowców, zakup lub użyczenie licencji, zakup maszyn i urzą-
dzeń technicznych, transfer know-how, światowa literatura naukowo-techniczna, 
specjalistyczne konferencje, targi, wystawy.

Innowacje wprowadzane przez przedsiębiorstwo, w tym przede wszystkim techno-
logiczne, są siłą sprawczą jego rozwoju. Pozwalają one budować przewagi konkurencyjne, 

2 A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 13.
3 Zob. S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Ofi-

cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 68–69.
4 Por. M. Bielski, Podstawy teorii organizacji  i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2002, s. 84.
5 M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation. Strategy and Prac-

tice, Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 2.
6 Ibidem, s. 69.
7 Por.: M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, op.cit., s. 70; A. H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki 

w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 25.
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będące czynnikiem sukcesu w walce konkurencyjnej. Dlatego też muszą stać się immanen-
tną częścią prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności. Wdrażając innowacje można 
pozyskiwać je z wielu różnych, jak się okazuje, źródeł. Ich wybór musi być jednak świa-
domą decyzją podjętą w oparciu o będący w dyspozycji przedsiębiorstwa potencjał, jak 
i istniejące w otoczeniu możliwości.

Aktywność przedsiębiorstw w zakresie innowacji technologicznych

Przedstawione w tym rozdziale artykułu dane są częściowym wynikiem badań 
przeprowadzonych zespołowo w 2007 roku na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego. Dotyczyły one potrzeb technologicznych przedsiębiorstw sześciu wybranych 
– uznanych za wiodące – branż regionu kujawsko-pomorskiego, a mianowicie meblarskiej, 
poligraficznej, rolno-spożywczej, narzędziowej, teleinformatycznej i biotechnologicznej. 
Badania zostały zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadu kwestionariuszowego. 
Ostatecznie informacje uzyskano od 110 firm. Zdecydowana większość z nich należy do 
sektora MSP – 89% ogółu. Również w zdecydowanej przewadze badane podmioty zlokali-
zowane są na terenie miast – 86%. Ponadto większość, bo 66% indagowanych firm istnieje 
od ponad 10 lat, 64% działa wyłącznie na rynku krajowym, 61% osiąga przychody netto ze 
sprzedaży poniżej 2 mln euro, a aż 90% w żaden sposób nie jest powiązanych z kapitałem 
zagranicznym.

Analizując aktywność przedsiębiorstw, dotyczącą kreowania i wdrażania innowacji 
technologicznych, na początku nasuwa się pytanie: jak menedżerowie postrzegają zasad-
ność tego rodzaju działalności, czy dostrzegają wpływ takowych przedsięwzięć na wyniki 
osiągane przez zarządzane przez siebie przedsiębiorstwa? Oczywistym przecież jest, że ich 
przekonania co do skuteczności przedmiotowych przedsięwzięć istotnie warunkują decyzje 
dotyczące zakresu podejmowanych i realizowanych inwestycji. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że kierownictwo małych i średnich przedsię-
biorstw województwa kujawsko-pomorskiego wykazuje się wysoką świadomością niepod-
ważalnego znaczenia innowacji technologicznych dla budowania konkurencyjności, czyli 
długotrwałych zdolności przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania. Otóż dokonu-
jąc oceny znaczenia inwestycji w nowe technologie dla konkurencyjności przedsiębior-
stwa w skali od 1 do 5, średnio rzecz biorąc respondenci ustalili ją na poziomie 4,16, gdzie 
1 oznaczało zdecydowanie nie ma znaczenia, a 5 – zdecydowanie ma.

Ta wysoka świadomość odnajduje swoje potwierdzenie w działalności inwestycyj-
nej badanych przedsiębiorstw. Identyfikując obszary ich aktywności inwestycyjnej, można 
dostrzec, iż w ostatnich trzech latach to właśnie działania związane z wdrażaniem nowych 
technologii okazały się być dla nich priorytetem. Do podejmowania w tym zakresie przed-
sięwzięć przyznała się największa część ankietowanych podmiotów, tj. prawie 60%, zaś 
51,8% badanych przedsiębiorstw udało się wdrożyć nowe technologie w życie.
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Dla zdecydowanej większości indagowanych firm, najważniejszym bezpośrednim 
motywem podejmowania inwestycyjnych przedsięwzięć w zakresie doskonalenia technolo-
gii, była potrzeba poprawy jakości produktu i redukcji kosztów prowadzonej działalności. 
Okazuje się, że z jednej strony przedsiębiorstwa starały się wyróżniać jakościowo swoją 
ofertę na rynku, a z drugiej strony dbały o pozycję kosztową w sektorze, a zatem podejmo-
wały działania znamienne dla podstawowych strategii konkurowania. Choć należy wziąć 
pod uwagę również fakt, że podejmowane inwestycje mogły mieć na celu nie tyle budowa-
nie przewagi, co likwidowanie istniejącego względem konkurentów dystansu w zakresie 
poziomu oferowanej jakości czy generowanych kosztów. 

Analizując uzyskane w następstwie wprowadzanych innowacji technologicznych 
efekty, można uznać, że inwestycje w tym zakresie pozwoliły w dużej mierze zrealizować 
cele będące motywem ich podejmowania. Najczęściej podawanym przez badane przedsię-
biorstwa rezultatem wdrożenia nowej technologii była poprawa jednego z najistotniejszych 
w obecnej rzeczywistości instrumentów konkurowania, jakim jest jakość oferowanego pro-
duktu. Aż 82,8% respondentów wskazało, iż osiągnęło właśnie ten rezultat, a 50% uczyniło 
to ze zdecydowanym przekonaniem. 

Następnym ważnym efektem uzyskiwanym poprzez inwestycje technologiczne, który 
wystąpił aż w przypadku 81,7% przedsiębiorstw, było wypracowanie pożądanego wize-
runku firmy, a więc udoskonalenie kolejnego instrumentu oddziaływania na rynek. Jed-
nak rezultatem podejmowanych inwestycji nie były tylko przejawy rynkowych przewag 
konkurencyjnych, ale również w postaci wprowadzenia nowego produktu na rynek. Pozo-
stałe rezultaty świadczą też o doskonaleniu potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, 
jak chociażby zwiększenie elastyczności produkcji oraz obniżka jej kosztów, będąca – jak 
wcześniej wspomniano – jednym z dwóch najistotniejszych motywów wdrażanych innowa-
cji technologicznych.

Warto zauważyć, że mimo niemalże powszechnej świadomości potrzeby wdrażania 
innowacji technologicznych, tylko w symbolicznej przewadze znajdują się przedsiębior-
stwa, które w ostatnich latach zrealizowały inwestycje, polegające na wdrożeniu nowej 
technologii. A zatem prawie w stosunku do połowy indagowanych menedżerów, świado-
mość o potrzebie określonego rodzaju inwestowania nie przełożyła się na podejmowane 
w tym zakresie działania. Nasuwa się zatem pytanie: dlaczego aż 48,2% badanych przed-
siębiorstw w ostatnim czasie nie wdrożyło żadnych nowych technologii? 

Wśród przyczyn niepodejmowania inwestycji w nowe technologie najczęściej po-
dawano brak środków finansowych. A więc niewątpliwie największą barierą wdrażania 
nowych technologii w ostatnich 3 latach były ograniczone możliwości finansowania tego 
rodzaju przedsięwzięć. Ważną przyczyną takiego stanu rzeczy, zwłaszcza dla branży meb-
larskiej, była również przewidywana przez przedsiębiorstwa niska opłacalność inwestycji 
w nowe technologie. 
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Rzeczywiste źródła wdrażanych przez przedsiębiorstwa innowacji technologicznych

W tej części artykułu autor prezentuje wybrane wyniki badań ankietowych przepro-
wadzonych zespołowo w 2007 roku wśród przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskie-
go w trakcie realizowanego VI Programu Ramowego UE projektu: „Regional Innovation 
Strategy for Kujawy-Pomorze Region”. W efekcie podjętych badań, dane uzyskano od 182 
firm. Zdecydowana większość z nich należy do sektora MSP – 95,05% ogółu. Również 
w znaczącej przewadze są one zlokalizowane na terenie miast – 80,22%. Ponadto więk-
szość, bo 70,88% indagowanych firm, istnieje od ponad 10 lat, 75% działa wyłącznie na 
rynku krajowym, 67,92% osiąga przychody netto ze sprzedaży poniżej 2 mln euro, a aż 
94,97% w żaden sposób nie jest powiązanych z kapitałem zagranicznym.

Głównym, a przynajmniej jednym z głównych źródeł realizowanych w przedsiębior-
stwie innowacji technologicznych jest prowadzona przez nie działalność badawczo-rozwo-
jowa, a tak naprawdę jej wyniki. Aby taką działalność prowadzić skutecznie, przedsiębior-
stwo musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz niezbędnymi 
w tej działalności zasobami materialnymi, w tym zwłaszcza odpowiednimi, często znaczą-
cymi środkami finansowymi. 

Jak wskazują na to wyniki badań, sektor MSP regionu kujawsko-pomorskiego raczej 
nie dysponuje wystarczającym potencjałem do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 
o czym świadczy stopień jego aktywności w tym zakresie. Okazuje się, że tylko 12,2% ba-
danych przedsiębiorstw w swej strukturze wyodrębnia i prowadzi działalność B+R. Zatem 
tylko nieznaczna część małych i średnich przedsiębiorstw regionu samodzielnie poszukuje 
nowych, lepszych rozwiązań technologicznych, a w konsekwencji produktowych, organi-
zacyjnych i rynkowych. Co więcej, ich zaangażowanie w tę działalność nie wydaje się być 
imponujące. 

Z badań wynika, że aż 44% przedsiębiorstw spośród tych, które przyznały się do pro-
wadzenia działalności B+R, przeznacza na nią mniej niż 50 000 PLN w skali roku. Tak więc 
najliczniejsza grupa przedsiębiorstw przeznacza na badania i rozwój środki na poziomie 
należącym do najniższego z badanych przedziałów wydatków. Niemało też, bo 20% przed-
siębiorstw, ponosi koszty w ramach analizowanej sfery aktywności na poziomie z drugiego 
przedziału, tj. od 50 001 do 100 000 PLN.

Analizując z kolei udział wydatków ponoszonych na działalność B+R w całkowitych 
wydatkach przedsiębiorstwa, można zaobserwować, że najliczniejsza grupa firm prowa-
dzących prace badawczo-rozwojowe (40%) ponosi na nie nakłady, które stanowią od 1% 
do 3% całkowitych wydatków. Niewiele mniej, bo 33,3% przedsiębiorstw przeznacza na 
badania i rozwój nieco większą część swoich kosztów całkowitych, a mianowicie od 3% do 
5%. W przypadku 20% przedsiębiorstw środki finansowe wydawane na działalność B+R 
stanowią niespełna 1% całkowitych wydatków, a zatem ich wielkość zawiera się w najniż-
szym z analizowanych przedziałów. Górną granicą nakładów przeznaczanych na tę pro-



186 Waldemar Glabiszewski 

innowacyjną sferę funkcjonowania przedsiębiorstw okazało się być 10% ich całkowitych 
wydatków.

Skoro własna baza badawczo-rozwojowa nie jest silną stroną przedsiębiorstw sektora 
MSP województwa kujawsko-pomorskiego, to rodzi się pytanie: skąd czerpią one wiedzę, 
umiejętności i inspirację do wdrażania innowacji? Odpowiedź na to pytanie prezentuje ry-
sunek 1. 

Rys. 1.  Źródła innowacji realizowanych przez badane przedsiębiorstwa.

Źródło:  M. Haffer, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, [w:] Aktywność innowacyjna małych i śred-
nich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw, red. M. Haffer, R. Haffer, Wydawnictwo UMK, Toruń 
2008, s. 81.

Wyniki badań wskazują, że aż dla 62% indagowanych przedsiębiorstw, podejmują-
cych działania innowacyjne w ostatnich trzech latach, źródłem realizowanych innowacji 
były własne pomysły, stanowiące wynik samodzielnie realizowanych badań i analiz. Biorąc 
pod uwagę fakt, iż tylko ok. 12% z nich prowadziło zorganizowaną działalność badawczo-
rozwojową, to należy domniemywać, iż pomysły te nie wyróżniały się wysokim poziomem 
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innowacyjności, a zatem nie budowały istotnie wyższego poziomu konkurencyjności. Po-
nadto połowa badanych przedsiębiorstw w kreowaniu innowacji wykorzystywała wiedzę 
dostępną na rynku oraz wzorowała się na doświadczeniach innych firm. Można więc sądzić, 
że stosowały one przede wszystkim innowacje imitacyjne, umacniające lub poprawiające 
ich pozycję w sektorze, ale nie zapewniające znaczącej i trwałej przewagi konkurencyjnej. 

W zdecydowanej mniejszości znajdowały się natomiast przedsiębiorstwa, które w celu 
wdrożenia innowacji wykorzystywały różne formy transferu gotowej technologii. Najczęst-
szym, bo występującym w co piątym przedsiębiorstwie transferowym źródłem wdrożonych 
innowacji był zakup technologii, licencji lub patentów. W przypadku 12% przedsiębiorstw 
innowacje pochodziły z wniesionych rozwiązań przez kooperanta, zaś blisko 7% badanych 
firm korzystało z użyczonych technologii lub licencji. Tyle samo przedsiębiorstw zakupi-
ło wyniki badań od instytucji konsultingowych. Tylko 5,5% przedsiębiorstw realizowało 
innowacje na podstawie zakupionych wyników badań jednostek naukowo-badawczych. 
W wyniku przejęcia innej firmy lub dokonanej na partnerskich warunkach fuzji wdrożyło 
innowacje 3,3% ankietowanych deklarujących realizację działań innowacyjnych, a tylko 
niespełna 3% skorzystało z rozwiązania wniesionego przez inwestora strategicznego8. 

Transfer technologii nie wydaje się być zatem powszechnym źródłem innowacji w ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego, choć jak się okazuje, 
wykorzystują go one znacznie częściej, aniżeli podejmują działalność badawczo-rozwojo-
wą. Brak własnego potencjału B+R rekompensują sobie transferem technologii od innych 
dysponujących nią podmiotów. Jednakże skalę wykorzystywania tej formy kreowania inno-
wacji, podobnie jak i skalę aktywności w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojo-
wych, istotnie hamuje niedostateczna zasobność przedsiębiorstw w środki finansowe oraz 
ich ograniczona dostępność do obcych źródeł finansowania przedsięwzięć.

Zakończenie

Wśród małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego istnieje wy-
soka świadomość znaczenia innowacji technologicznych w procesie budowania zdolności 
przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania, co bezpośrednio ma swoje odzwiercied-
lenie w strukturze podejmowanych inwestycji. Przedsięwzięcia związane z wdrażaniem 
nowych technologii, jak się okazuje, mają charakter priorytetowy, gdyż są najczęściej po-
dejmowanymi inwestycjami. Dodać należy, że przynoszą one zamierzony efekt, przede 
wszystkim w postaci wzrostu jakości oferowanych produktów.

Niestety, tylko w nieznacznej przewadze znajdują się przedsiębiorstwa, które w ostat-
nich latach zrealizowały inwestycje polegające na wdrożeniu nowej technologii. Najwięk-
szą barierą w tym względzie okazał się być brak dostatecznych środków finansowych. To 
właśnie ograniczone możliwości finansowe stały się przyczyną niskiej aktywności w za-

8 M. Haffer, op. cit., s. 80–81.
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kresie działalności B+R. Tylko zdecydowana mniejszość badanych przedsiębiorstw mogła 
pochwalić się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, ale i one nie wykazały się zbyt 
dużym zaangażowaniem finansowym w tym obszarze. W związku z powyższym, ważnym, 
aczkolwiek również ze względów finansowych nie najważniejszym źródłem innowacji oka-
zał się transfer technologii, w tym zwłaszcza jej zakup oraz wniesienie nowych rozwiązań 
przez kooperantów.

Najczęstszym źródłem realizowanych innowacji technologicznych stały się własne 
pomysły przedsiębiorstw, nie będące jednak następstwem systematycznych prac badaw-
czo-rozwojowych oraz dostępna na rynku wiedza, jak i doświadczenia innych firm. Nie-
stety, są to raczej mało kosztowne i szeroko dostępne źródła, które często uniemożliwiają 
wykreowanie innowacji, pozwalających budować silne i trwałe przewagi konkurencyjne na 
rynku.

THE SOURCES OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS ON THE SAMPLE OF SMES 
IN KUJAWSO-POMORSKIE REGION

Summary

The condition of the success in demanding and dynamically changing economic reality is intro-
ducing inventive technological changes that enable the enterprises building their competitive advan-
tage which means delivering to the market more attractive products than the competitors offer.

The paper depicts the activities of SMEs in Kujawsko-Pomorskie region on the field of imple-
menting new technologies. Moreover, it is an attempt to identify the effects as well as the barriers 
connected with introducing innovative technologies.

The main part of the paper is presentation of the research findings concerning the real sources 
of technological innovations and their importance as well as the premises of their utilization.



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 34NR 540                                                                                              2009
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

MARTA GRABOWSKA
AGNIESZKA KUJAWIŃSKA
Politechnika Poznańska
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Coraz większy wpływ innowacyjności na powodzenie ekonomiczne firm oraz na 
wzrost konkurencyjności całej gospodarki, sprzyja refleksji nad poziomem innowacyjności 
przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Aby ocenić poziom innowacyjności przedsiębiorstw, na-
leży przyjąć definicję innowacyjności oraz ustalić kryteria i mierniki innowacyjności.

W literaturze funkcjonuje wiele definicji innowacyjności. Według J. Bogdarenki, ter-
min innowacyjność oznacza zdolność do generowania i wdrażania innowacji, które mogą 
znaleźć zastosowanie w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego. Wymieniony autor 
jednak podkreśla, że podczas analizy innowacyjności, nie jest istotna jedynie zdolność, ale 
także skłonność, czyli motywacja do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce 
nowych pomysłów1. Podobnie innowacyjność definiowana jest w słowniku pojęć z zakresu 
innowacji i transferu technologii: innowacyjność jest cechą podmiotów gospodarczych lub 
gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich ab-
sorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się w procesy innowacyjne i podejmowanie 
działań w tym kierunku. Dodatkowo wiąże się ona także z zaangażowaniem w zdobywanie 
umiejętności i zasobów koniecznych do udziału w tych procesach. Innowacyjność dotyczy 
także posiadanych zasobów (zarówno ludzkich, rzeczowych, kapitałowych, jak i informa-
cyjnych). Podobnie jak w poprzedniej definicji podkreśla się tutaj istotność umiejętności 
wykorzystania owych zasobów, przejawiającą się w odpowiednim poziomie kultury orga-
nizacyjnej, która umożliwia odpowiednie wykorzystanie kreatywności, przedsiębiorczości, 
innowacyjności oraz innych zdolności do generowania i wprowadzania innowacji w po-
szczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa2. 

Wybrane, przytoczone wyżej definicje reprezentują podobny punkt widzenia, jednak 
w literaturze można zauważyć brak jednoznaczności co do terminu innowacyjność, co nie 

1 Innowacyjność przedsiębiorstw, J. Bogdarenko (red), Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
2006.

2 Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, K.B. Matusiak (red), PARP, Warszawa 2005, s. 74–
75.
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sprzyja ustaleniu obiektywnych kryteriów oceny poziomu innowacyjności. Współcześnie 
stosuje się wiele metod oceny innowacyjności, głównie na poziomie makroekonomicznym. 
Przykładowe instytucje zajmujące się pomiarem poziomu innowacyjności i stosowane 
mierniki to:

− Comunity Innovation Survey – Oslo Manual3,
− Główny Urząd Statystyczny – badania: Nauka i Technika, Działalność innowa-

cyjna przedsiębiorstw przemysłowych, Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa 
sektora usług4,

− Komisja Europejska – European Innovation Scoreboard5,
− Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości Unii Europejskiej – Innobarometr6,
− Rankingi np. Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Gazety 

Prawnej – 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm7,
− Wskaźniki zaproponowane w literaturze np. A. Pomykalski8, J. Łunarski9, E. Sta-

wasz10.
Analiza wymienionych propozycji kryteriów i mierników do oceny innowacyjności 

doprowadziła do ustalenia autorskiego syntetycznego miernika innowacyjności przedsię-
biorstw. Jako podstawę do określenia syntetycznego miernika innowacyjności przyjęto pro-
pozycję autorstwa E. Stawasza10 , jednak wzbogacono go o dodatkowe kryteria do oceny 
aspektów świadczących o innowacyjności przedsiębiorstwa. Zauważono, że tym co odróż-
nia przedsiębiorstwo innowacyjne od tradycyjnego są nie tylko efekty, w postaci wdrożo-
nych innowacyjnych produktów, metod wytwarzania lub sposobów organizacji, ale także 
dbałość o innowacyjny potencjał przedsiębiorstwa w postaci zapewnienia odpowiednich 
zasobów, kontaktów oraz troszczenie się o proinnowacyjny klimat panujący w organizacji, 
sprzyjający powstawaniu innowacyjnych pomysłów. Poszczególne miary i kryteria oceny 
innowacyjności sformułowano jako pytania, które posłużyły do budowy kwestionariusza. 
Pytania służące do oceny poziomu innowacyjności podzielono na pięć obszarów, wybrane 
przedstawiono wraz z kryteriami oceny w tabelach 1–5. 

3 Instytut Badań nad gospodarką rynkową, Przegląd badań dotyczących innowacyjności przedsię-
biorstw, Gdańsk 2006.

4 Główny Urząd Statystyczny, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 
2001–2003, Warszawa 2005.

5 European Commission, European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation 
Performance, Luxemburg 2008.

6 Instytut Badań nad gospodarką rynkową, Przegląd badań dotyczących innowacyjności przedsię-
biorstw, Gdańsk 2006.

7 T. Baczko, T. Chojnowski, Ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm, Gazeta Prawna, 18.12. 
2007.

8 A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001.
9 J. Łunarski, Podstawy zarządzania innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 

Rzeszów 2007.
10 A. Jewtuchowicz, K.B. Matusiak, E. Stawasz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, 

Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
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Tabela 1

Budowa i kryteria oceny wg miernika innowacyjności przedsiębiorstw – obszar 1 
– produkty, procesy i technologia

Składowe miary w formie pytań służące 
do określenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

Liczba punktów możliwych 
do uzyskania i kryteria

Produkty

Czy firma w badanym okresie wprowadziła na rynek 
przynajmniej jeden nowy lub istotnie ulepszony z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa produkt? 

0 – nie
1 – tak

Jeśli przedsiębiorstwo wprowadziło nowe lub istotnie ulepszone produkty to:
Czy wśród wprowadzonych produktów były produkty nowe 
w skali:
– rynku lokalnego,
– kraju, w którym działa,
– gospodarki globalnej?

0 – nie wprowadzono  innowacji
0,2 – gdy jest to nowość tylko 
dla rynku lokalnego
0,3 – gdy dla rynku krajowego
0,5 – dla nowości w skali glo-
balnej

Procesy i technologia

Czy wśród wprowadzonych innowacji procesowych były 
metody wytwarzania wyrobów nowe w skali:
– rynku lokalnego/regionalnego,
– kraju, w którym działa,
– gospodarki globalnej?

0 – gdy nie wprowadzono inno-
wacji
0,2 – gdy jest to nowość tylko 
dla rynku lokalnego
0,3 – gdy dla rynku krajowego
0,5 – dla nowości w skali glo-
balnej

Grupa pytań nt. produkty, procesy, technologia składa się 
łącznie z 11 pytań.

Maksymalna liczba punktów 
możliwa do uzyskania to 7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, praca magisterska Ba-
danie innowacyjności wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce, Politechnika 
Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2008.
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Tabela 2

Budowa i kryteria oceny wg miernika innowacyjności przedsiębiorstw – obszar 2 
– działalność badawczo-rozwojowa, patenty i licencje

Składowe miary w formie pytań służące 
do określenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

Liczba punktów możliwych 
do uzyskania i kryteria

Działalność badawczo-rozwojowa, patenty i licencje

Czy przedsiębiorstwo prowadziło w badanym okresie prace 
badawczo-rozwojowe w sposób:
– ciągły,
– dorywczy,
– nie prowadziło działalności badawczo-rozwojowej?

0 – nie prowadziło działalności 
badawczo-rozwojowej

0,5 – prowadziło działalność 
badawczo-rozwojową dorywczo
1 – prowadziło w sposób ciągły

Jaki udział w ogólnych wydatkach na innowacje stanowią  
wydatki na prace badawczo-rozwojowe 
w badanym okresie?

0 – dla 0–5% i braku ewidencji
0,2 – dla 6 – 25%

0,4 – dla 26 – 50%
0,5 – dla pow. 50%

Grupa pytań nt. działalności badawczo-rozwojowej składa 
się łącznie z 3 pytań

Maksymalna liczba punktów 
możliwa do uzyskania to 2

Źródło: opracowanie własne na postawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.

Tabela 3

Budowa i kryteria oceny wg miernika innowacyjności przedsiębiorstw – obszar 3
– komunikacja, struktura organizacyjna i zarządzanie wiedzą

Składowe miary w formie pytań służące 
do określenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

Liczba punktów 
możliwych 

do uzyskania 
i kryteria

Komunikacja, struktura organizacyjna i zarządzanie wiedzą

Czy w firmie istnieje system zgłaszania przez pracowników pomysłów w 
zakresie usprawnień?

0 – nie
0,2– tak

Czy w badanym okresie przedsiębiorstwo wprowadziło istotne zmiany w 
organizacji pracy w przedsiębiorstwie, takie jak np. łączenie (integracja) 
różnych wydziałów bądź rodzajów działalności czy zmiany w strukturze 
zarządu? 

0 – nie
0,2– tak

Grupa pytań nt. komunikacji i struktury organizacyjnej składa się łącznie z 5 
pytań.

Maksymalna 
liczba punktów 

możliwa do 
uzyskania to 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.
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Tabela 4 

Budowa i kryteria oceny wg miernika innowacyjności przedsiębiorstw – obszar 4 
– polityka i strategia, przywództwo oraz pracownicy

Składowe miary w formie pytań służące 
do określenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

Liczba punktów 
możliwych 

do uzyskania 
i kryteria

Polityka i strategia, przywództwo oraz pracownicy

Czy w przedsiębiorstwie określono strategię i politykę firmy 
w zakresie wdrażania innowacji?

0 – nie,
0,1– tak

Jeśli tak, to czy jest ona zakomunikowana i znana wszystkim pracownikom?
0 – nie,

0,1– tak;

Grupa pytań nt. polityki, strategii i przywództwa składa się łącznie z 9 pytań.
Maksymalna 

liczba punktów 
możliwa do 

uzyskania to 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.

Tabela 5

Budowa i kryteria oceny wg miernika innowacyjności przedsiębiorstw – obszar 5 
– współpraca z interesariuszami

Składowe miary w formie pytań służące 
do określenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa

Liczba 
punktów 

możliwych do 
uzyskania 
i kryteria

Współpraca z interesariuszami

Czy dostawcy i klienci mają możliwość zgłaszania uwag np. w postaci zielonej 
linii konsumenckiej?

0 – nie,
0,2– tak;

Czy przedsiębiorstwo utrzymuje relacje z zewnętrznymi jednostkami i instytu-
cjami wspomagającymi działalność innowacyjną (uczelnie, parki technolo-
giczne, jednostki badawczo- rozwojowe)?

0 – nie,
0,4– tak;

Grupa pytań nt. współpracy z interesariuszami składa się łącznie z 4 pytań.

Maksymalna 
liczba punk-
tów możliwa 
do uzyskania 

to 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.
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Przy konstruowaniu kryteriów oceny i przyznawaniu poszczególnym obszarom 
oraz składowym miarom możliwych do uzyskania punktów, wzięto pod uwagę fakt, że 
najistotniejsze w działalności innowacyjnej są jej efekty. Stąd też największą liczbę punk-
tów przedsiębiorstwo może uzyskać w obszarze produktów, technologii i procesów, bo aż 
7 punktów, co stanowi ponad połowę możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów. 
W obszarze tym największy nacisk położono na wprowadzenie poszczególnych rodzajów 
innowacji na rynek. Również ważne dla poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa jest pro-
wadzenie działalności badawczo-rozwojowej, mającej na celu stworzenie innowacji, bądź 
w przypadku nieposiadania odpowiedniego zaplecza, zakup gotowych pomysłów i rozwią-
zań w postaci licencji lub know-how. Za ten obszar można uzyskać najwięcej 2 punkty.

Następne trzy kategorie:
− komunikacja, struktura organizacyjna i zarządzanie wiedzą,
− polityka i strategia, przywództwo oraz pracownicy,
− współpraca z interesariuszami,

stanowią o swego rodzaju potencjale innowacyjności przedsiębiorstwa, zatem świadczą 
o przygotowaniu do generowania i wprowadza innowacji. Stąd też za każdy z tych obsza-
rów można otrzymać maksymalnie 1 punkt. Łącznie przedsiębiorstwo może uzyskać mak-
symalnie 12 punktów.

Podobnie jak w przypadku wskaźnika autorstwa E. Stawasza przedsiębiorstwa zosta-
ły sklasyfikowane do trzech grup poziomu innowacyjności:

− I klasa – przedsiębiorstwa o wysokim poziomie innowacyjności – od 8 do 12 punk-
tów,

− II klasa – przedsiębiorstwa o średnim poziomie innowacyjności, – od 4 do 7,9 
punktu,

− III klasa – przedsiębiorstwa o niskiej innowacyjności, – od 0 do 3,9 punktu.
Badania dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie 

wielkopolskim zostały przeprowadzone w maju i czerwcu 2008 roku. Do przeprowadzenia 
badań posłużono się ankietą. By ułatwić samodzielne wypełnienie respondentom ankiety, 
zastosowano ustrukturyzowany typ kwestionariusza, w którym większość pytań miała cha-
rakter zamkniętych. Ankieta składała się z siedmiu części. Pierwsza część to tzw. metrycz-
ka: nazwa, położenie, liczba osób zatrudnionych na pełnym etacie oraz rodzaj rynku zbytu. 
W następnych pięciu częściach, stanowiących właściwy segment ankiety, zostały umiesz-
czone pytania mające na celu ocenić poziom innowacyjności badanych firm. Tytuły każdej 
z tych pięciu części kwestionariusza oraz pytania w nich zawarte odpowiadają opisanym 
w tabelach nr 1–5 obszarom. Ostatnia siódma część kwestionariusza służy rozpoznaniu 
głównych barier wprowadzania innowacji, co jest istotne w szczególności wśród przedsię-
biorstw, które zostały sklasyfikowane w III grupie innowacyjności.

W ramach badania przeanalizowano 23 przedsiębiorstwa: 7 małych przedsiębiorstw, 
6 średnich i 10 dużych przedsiębiorstw. Badane przedsiębiorstwa reprezentują szeroki prze-
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krój profilu działalności. Wśród nich występują przedsiębiorstwa zajmujące się: produkcją 
wyrobów z tworzyw sztucznych (3 przedsiębiorstwa), produkcją artykułów spożywczych 
(3 przedsiębiorstwa), produkcją metalowych wyrobów gotowych (2 przedsiębiorstwa), pro-
dukcją wyrobów z drewna i drewnopochodnych (2 przedsiębiorstwa), produkcją urządzeń 
transportowych (2 przedsiębiorstwa). Pozostałe przedsiębiorstwa są pojedynczymi pod-
miotami, których podstawowy profil działalności to: produkcja maszyn, produkcja opako-
wań, produkcja spirytusu i wyrobów spirytusowych, przetwórstwo szkła, produkcja mebli, 
produkcja kosmetyków, przetwórstwo odpadów, produkcja świetlówek liniowych, produk-
cja mieszanek mineralno-bitumicznych, produkcja wyrobów budowlanych, produkcja in-
strumentów medycznych. 14 spośród analizowanych przedsiębiorstw sprzedaje produkty 
głównie na rynku międzynarodowym, 7 przedsiębiorstw działa tylko na rynku krajowym, 
2 przedsiębiorstwa działają na rynku lokalnym lub regionalnym.

Analiza wypełnionych ankiet pozwala stwierdzić, że żadne z badanych przedsię-
biorstw nie jest skrajnie nieinnowacyjne. Żadna bowiem firma nie uzyskała 0 punktów, ale 
również wśród badanej próby przedsiębiorstw nie występuje firma maksymalnie innowa-
cyjna, która otrzymałaby 12 punktów. Rozstęp wyników zgodnie z przyjętym miernikiem 
innowacyjności jest znaczący i wynosi 9,3 punktu. Najmniej innowacyjne przedsiębiorstwo 
uzyskało 1,4 punktu, natomiast przedsiębiorstwo charakteryzujące się najwyższym pozio-
mem innowacyjności według miernika innowacyjności otrzymało 10,7 punktów. Średni 
miernik innowacyjności dla analizowanych przedsiębiorstw wynosi 5,4 punktów, mediana 
4,2 punktu, natomiast odchylenie standartowe równe jest 2,59.

Na podstawie wyników można stwierdzić, że zdecydowanie przeważają firmy o śred-
nim poziomie innowacyjności, których wynik należy do przedziału od 4 do 7,9 punktu. 
Stanowią one prawie połowę badanej próbki (47,8%). Nieco ponad 30% przedsiębiorstw na-
leży do najmniej innowacyjnej klasy przedsiębiorstw z wynikiem należącym do przedziału 
od 0 do 3,9 punktu. Przedsiębiorstwa, które uzyskały minimum 8 punktów i tym samym 
zostały zakwalifikowane do grupy firm reprezentujących wysoki poziom innowacyjności, 
stanowią 21,8% badanej próby.

Analizując zależność wielkości przedsiębiorstw od osiąganego przez nie współczyn-
nika innowacyjności (tab. 7), można zauważyć, że wśród firm o wysokim poziomie inno-
wacyjności najwięcej jest średnich przedsiębiorstw (40%).
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Tabela 6

Procentowy rozkład wielkości przedsiębiorstw w poszczególnych klasach innowacyjności

Liczba zatrudnionych do 49 50-249 pow. 250

I klasa (8–12 pkt.) 20% 40% 20%

II klasa (4–7,9 pkt.) 9,1% 27,3% 63,6%

III klasa (0–3,9 pkt.) 71,4% 14,3% 14,3%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.

Zastanawia fakt, że małe przedsiębiorstwa, które również w podobny sposób jak śred-
nie powinny walczyć o pozycję rynkową, stanowią przeważającą część (aż 71,4%) przed-
siębiorstw o najniższym poziomie innowacyjności. Na ten stan rzeczy zapewne wpływa 
niedobór środków finansowych oraz innych zasobów, z którymi często borykają się małe 
przedsiębiorstwa. 

Dokonując porównania cząstkowych wyników miernika innowacyjności uzyskanych 
przez najbardziej i najmniej innowacyjne przedsiębiorstwa można zauważyć bardzo duże 
różnice w poszczególnych obszarach (rys. 1).

Rys. 1. Cząstkowe wyniki dla poszczególnych grup pytań

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Białecka, A. Kujawińska – promotor, op.cit.
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Ciekawa sytuacja [Rysunek 1] ma miejsce w obszarze: polityki, strategii, przywódz-
twa i pracowników, w której przedsiębiorstwo najmniej innowacyjne otrzymało 0 punk-
tów, a przedsiębiorstwo najbardziej innowacyjne 1 punkt (maksymalnie do uzyskania w tej 
grupie pytań). Jest to obszar, świadczący o kulturze innowacyjnej przedsiębiorstwa, który 
nie wymaga wysokich nakładów finansowych, a mimo to jest całkowicie zaniedbany przez 
przedsiębiorstwo nieinnowacyjne. Takie podejście kadry zarządzającej miało zapewne 
wpływ na pozostałe obszary i pośrednio przyniosło efekt w postaci najniższego wyniku 
spośród badanych przedsiębiorstw. 

Niemal 80% badanych przedsiębiorstw należy do grupy mało i średnio innowacyj-
nych firm (wg zaproponowanego miernika innowacyjności). Z ostatniej części ankiety moż-
na wywnioskować, że głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy, wg przedsiębiorców, są 
zbyt wysokie koszty wdrażania innowacji i niedostatek własnych środków finansowych na 
ten cel, a także brak wykwalifikowanego personelu. Wnioski z przeprowadzonych badań 
potwierdzają  celowość działań i programów typu Innowacyjna Gospodarka Unii Europej-
skiej w podwyższaniu poziomu innowacyjności. Wyniki ankiety mogą być punktem wyj-
ścia do analizy porównawczej poziomu innowacyjności w Wielkopolsce z innymi regiona-
mi, a także umożliwiają identyfikację i eliminację barier innowacyjności. 

RATING OF INNOVATIVENESS OF PRODUCTIVE ENTERPRISES 
IN WIELKOPOLSKA

Summary

The impact of innovativeness for enterprises’ economical success and increase of economy 
competitiveness oblige to think about level of innovativeness of enterprises from Wielkopolska. The-
re is lack of explicitness in defining notion: innovativeness in the literature. That fact has a negative 
influence on setting objective criteria for evaluation level of innovativeness. Taken in the paper defi-
nition of innovativeness and critical analysis of present methods of level of innovativeness evaluation 
determined author’s criteria. Using proposed innovativeness measure there is made classification of 
23 production enterprises from Wielkopolska. Data that enabled classification has original character 
from questionnaires. 
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BARIERY WE WDRAŻANIU INNOWACJI W MSP

Wprowadzenie

Innowacje i zaawansowane technologie są dziś podstawą rozwoju zarówno naj-
większych gospodarek światowych, jak i poszczególnych dynamicznie rozwijających się 
przedsiębiorstw. Często kojarzą się one ze znacznymi nakładami kapitałowymi i wielkimi 
korporacjami, jednak w nowoczesnej gospodarce ogromną rolę w ich kreowaniu i rozpo-
wszechnianiu odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich niewątpliwymi zaletami są 
dynamizm przedsiębiorczy, elastyczność oraz zaangażowanie w realizowane projekty in-
nowacyjne. Należy podkreślić, że wprowadzenie i wykorzystywanie przez małe przedsię-
biorstwa nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej. Duże wyzwania 
stoją przed nimi w zakresie znajomości zagadnień ekonomicznych, prawnych, rynkowych 
i kompetencji z zakresu zarządzania. Ponadto, aby budować i utrzymać swój potencjał in-
nowacyjny, małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują odpowiedniego środowiska, w któ-
rym będą mogły pozyskiwać potrzebne im zasoby i informacje. Istotną rolę w budowie 
takiego środowiska odgrywa państwo oraz instytucje wsparcia.

Celem artykułu jest przedstawienie fundamentalnych barier rozwojowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem barier rynkowych, finansowych, prawnych, ponadto wynikają-
cych z braku dostępu do informacji oraz polityki gospodarczej państwa.

Innowacja jako klucz do rozwoju

Innowacja jest czymś innym niż zwykła inwencja. Wiąże się z udanym wprowadze-
niem nowego produktu, usługi lub procesu, które w większości przypadków gwarantu-
ją sukces komercyjny. Innowacja pozwala uzyskać przewagę kosztową, bądź jakościową, 
a niekiedy obydwie jednocześnie.

Dzięki wdrażaniu innowacji technologicznych, procesowych i organizacyjnych, moż-
liwe jest obniżenie kosztów produkcji, podniesienie jakości produkowanych wyrobów oraz 
zwiększenie wpływów z eksportu. Konkurencyjność w coraz większym stopniu warunko-
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wana jest przez wykorzystywane technologie1. Innowacyjność wiąże się więc z wprowa-
dzeniem czegoś nowego, nowatorstwem, ulepszeniem. Może ona dotyczyć wszelkich dzie-
dzin i sfer oddziaływań w różnych kierunkach. Innowacyjne są zatem wszystkie ulepszenia 
maszyn i urządzeń, jak i tworzenie zupełnie nowych rzeczy, zjawisk lub wartości.

Innowacyjność pozwala przedsiębiorstwu kreować zmiany w zakresie techniki i orga-
nizacji, co wydaje się, że jest kluczowym warunkiem do uzyskania i utrzymania przewagi 
konkurencyjnej, ponadto stanowi źródło wzrostu wartości firmy w długim okresie, a także 
pozwala uzyskać i utrzymać zyski ekonomiczne dzięki istotnym zmianom w modelu bizne-
sowym i technologii. 

Etapy finansowania firmy innowacyjnej to umownie określone na bazie projektu in-
nowacyjnego etapy rozwojowe firmy. Poszczególne etapy posiadają odmienną charakte-
rystykę, różniącą się m.in.: co do celów firmy, jej pozycji rynkowej, etapu rozwoju pro-
jektu innowacyjnego, jak również co do zapotrzebowania kapitałowego oraz możliwości 
pozyskania finansowania zewnętrznego. Klasyfikacja ta wykorzystywana jest głównie na 
potrzeby przeprowadzanych analiz dotyczących finansowania, w szczególności zaś inwe-
storów. Jedna z najczęściej spotykanych klasyfikacji obejmuje cztery etapy rozwojowe: etap 
zasiewu, etap startu, etap wczesnego rozwoju oraz etap ekspansji2. 

W gospodarkach opartych na wiedzy, konkurencyjność coraz bardziej zależy od 
umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy i technologii w produktach i technologiach 
produkcji. Segment małych i średnich przedsiębiorstw, aby budować swoją innowacyjność, 
musi korzystać z zewnętrznych źródeł w odniesieniu do: informacji, wiedzy, know-how 
oraz technologii. Aby możliwe było efektywne wykorzystanie szans, jakie niesie za sobą 
innowacja, konieczne jest stworzenie ram, w jakich dochodzi do modelowania i inicjowania 
działalności innowacyjnych. Należy przy tym zauważyć, że tego typu działalność coraz 
rzadziej zamyka się obecnie w ramach pojedynczej firmy, gdyż przedsiębiorstwa budu-
ją swoją konkurencyjność już nie tylko na własnej zdolności organizacyjnej, ale także na 
współpracy z partnerami biznesowymi. Podstawy słuszności powstawania sieci innowacyj-
nych wynikają z faktu, że innowacja nie jest prostą funkcją zdolności przedsiębiorcy i po-
szczególnej firmy, czy instytutu badawczego, ani nawet prostej współpracy między nimi3. 

Sieci innowacyjne mogą charakteryzować się różnymi cechami i mogą przyjmować 
wiele form. W podziale bierze się pod uwagę: rodzaj oraz zróżnicowanie użytkowników, 
typ innowacyjności, zasięg geograficzny, organizacje oraz relacje pomiędzy uczestnikami.

Rodzajem elastycznych układów sieciowych są regionalne systemy innowacji. Są to 
regionalne układy o szerokich powiązaniach, wykorzystujące lokalne zasoby doskonale 

1 A. Żołnierski, Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw, PARP, Warszawa 2005, s. 5.
2 P. Głodek, M. Gołębiowski, Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Vade-

mecum innowacyjnego przedsiębiorcy, tom II, Warszawa 2006, s. 16. 
3 M. Klapka, W kierunku systemów innowacji – polskie i europejskie przykłady tworzenia struktur 

sieciowych na poziomie regionów, Raport, Szczecin 2006, s. 4.
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dopasowujące swą działalność do specyfiki lokalnego rynku. Regionalny system innowa-
cji to publiczno-prywatne forum współpracy świata biznesu, administracji samorządowej 
i państwowej, instytucji pozarządowych umożliwiających aktywizację lokalnych czynni-
ków wzrostu i lepsze wykorzystanie zasobów4. Celem działalności takich systemów jest 
podjęcie wszelkich możliwych działań mogących wspomóc współpracę prowadzącą do 
wzrostu innowacyjności. Do takich zadań zalicza się między innymi budowanie współpra-
cy pomiędzy biznesem, a instytucjami naukowymi. Na poniższym wykresie przedstawiono 
procentowy udział w produkcie krajowym brutto nakładów na działalność badawczo-roz-
wojową Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.

Wykres 1. Nakłady na działalność badawczo-rozwojową Polski i wybranych krajów UE

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP.

Z danych zawartych na powyższym wykresie wynika, że nakłady na działalność 
badawczo-rozwojową w Polsce są porównywalne z Włochami (1,1%), Portugalią i Litwą 
(0,8%), Grecją (0,6%), Słowacją (0,5%), jednak wciąż znacznie niższe od krajów o bardziej 
rozwiniętej gospodarce. W Szwecji współczynnik ten utrzymuje się na poziomie 3,9%, 
a w Finlandii 3,5%. 

Pomimo podejmowanych w ostatnim czasie inicjatyw, innowacyjność polskiej gospo-
darki, nadal oceniana jest jako niska. Polska znajduje się w początkowej fazie budowania 
gospodarki opartej na wiedzy. Wynika to głównie z faktu, iż w Polsce mamy do czynienia 
z bardzo słabą współpracą między sektorem nauki a biznesem, która w ogromnym stopniu 
warunkuje poziom innowacyjności krajów. W Polsce istnieje kilka przykładów owocnej 

4 Ibidem, s. 4.
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współpracy na tym polu, ale nie ma ona charakteru systemowego5. O złym stanie sektora 
B+R w Polsce świadczyć może chociażby wskaźnik zgłoszeń do Europejskiego Urzędu 
Patentowego, który dla Polski jest niższy od wszystkich krajów Unii Europejskiej za wyjąt-
kiem Rumunii. Na wykresie 2 przedstawiono udział firm chroniących własność intelektu-
alną.           

Wykres  2. Odsetek MSP chroniących własność intelektualną

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP.

W kwestii zarządzania innowacjami istotną rolę odgrywają prawa autorskie. Chronią 
one interesy zarówno naukowców, jak i inwestorów, czy przedsiębiorców. Ich zastosowanie 
odnosi się przede wszystkim do branż wysokotechnologicznych, w których funkcjonuje co-
raz więcej firm. Dają one możliwość kreowania przejrzystej strategii tworzenia i używania 
wartości intelektualnych. 

Pozostałe bariery w powstawaniu innowacji 

Głównym czynnikiem hamującym powstawanie innowacji jest brak mechanizmu 
ekonomicznego, czyli rynku i konkurencji, wymuszającej stosowanie nowych produktów, 
procesów technologicznych, systemów organizacji produkcji. 

5 Ł. Dec, Nauka dopiero się uczy potrzeb biznesu, „Rzeczpospolita” 4.11.2008.
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Wyróżniamy następujące bariery:
natury ekonomicznej – formułowane jako brak własnych środków finansowych 
przy równocześnie zbyt wysokim oprocentowaniu kredytów finansujących inno-
wacyjność;
natury rynkowej – określane jako brak rozpoznania potrzeb rynkowych i w konse-
kwencji wysoki stopień niepewności zbytu nowych produktów;
związanych ze słabością sfery naukowej i badawczo-rozwojowej; przez co rozu-
mie się brak właściwej bazy rozwojowej, brak przepływu informacji do gospodarki 
o nowych technologiach, słabą współpracę instytucjonalną w tym zakresie;
natury legislacyjnej - bariery wynikające z regulacji prawnych aktów, norm, prze-
pisów;
natury osobowej - problemy kompetencji przełożonych, problemy z pracą zespoło-
wą wynikające z osobistych urazów itp. 

Pojawiające się bariery rozwoju firm zmusiły podmioty rządowe do uruchomienia 
specjalnych programów wspierających finansowanie MSP oraz promocje działań zmierza-
jących do wykorzystania kapitałów wysokiego ryzyka. W Polsce jednak, mamy do czynie-
nia z brakiem rozwiniętego rynku kapitału ryzyka (venture capital), jak również z dużym 
ryzykiem ekonomicznym związanym z wdrażaniem nowych technologii do procesu pro-
dukcyjnego oraz barierami prawno-administracyjnymi dotyczącymi braku jasnych i przej-
rzystych uregulowań prawnych. Ostatnie dziesięć lat pokazało, że miejsca pracy i innowa-
cje pochodzą z małych i średnich firm, a w szczególności z działań podejmowanych w celu 
rozwoju tego typu firm. Niemniej jednak, samo wsparcie finansowe instytucji państwo-
wych jest niewystarczające. Niezbędne jest zaangażowanie inwestorów prywatnych o du-
żym doświadczeniu biznesowym. Na wykresie 3 zaprezentowano podstawowe instrumenty 
finansowania innowacji w MSP w Polsce według regionów.

Z danych zawartych na powyższym wykresie wynika, że głównym źródłem finanso-
wania nakładów innowacyjnych MSP zarówno w regionach, jak i w całej Polsce są fundu-
sze własne, około 60%. Kolejnym, istotnym źródłem finansowania procesu innowacyjnego 
są kredyty bankowe, następnie środki pozyskane z zagranicy. Śladowy udział w nakładach 
na innowacje ma finansowanie z funduszy wysokiego ryzyka, najczęściej finansowanie 
tego typu ma miejsce w małych firmach, szczególnie sektora publicznego. Innym źródłem 
finansowania innowacji w firmach były środki publiczne pochodzące zarówno z budżetu 
państwa, środków jednostek samorządu terytorialnego, jak również z Unii Europejskiej. 
Z takiego wsparcia korzystały częściej przedsiębiorstwa średnie (11,5%) niż małe (4%).

–

–

–

–

–
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Wykres 3. Źródła finansowania nakładów innowacyjnych MSP w regionach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP.

Podstawą rozwoju innowacyjności firm jest ich odpowiednie finansowanie. Często 
potencjalni inwestorzy zniechęcają się wysokimi kosztami administracyjnymi a także nie-
pewnością, co do przyszłego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz ryzykiem poniesienia 
straty. Poniżej przedstawiono fundamentalne bariery wdrażania innowacji w MSP.

Jak wynika z danych zawartych na powyższym wykresie najwięcej przedsiębiorców 
(36,4%) uznało brak własnych środków finansowych za czynnik ograniczający ich działal-
ność inwestycyjną. W dalszej kolejności znalazły się zbyt wysokie koszty innowacji (34,5%) 
i brak wewnętrznych źródeł finansowania (28,5%). Tylko 5,5% przedsiębiorców wskazało 
na brak wyczerpującej informacji dotyczącej technologii i rynków zbytu. 



204 Maria Kurowska

Wykres 4. Bariery innowacji polskich przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP.

Zakończenie 

Specyfiką rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest bariera wygospodarowania 
w niezbędnych rozmiarach środków pieniężnych koniecznych do finansowania działalności 
bieżącej i przeprowadzania przedsięwzięć innowacyjnych. Mimo wysokiej skłonności do 
oszczędzania, ograniczony zasób kapitałów własnych niekorzystnie wpływa na płynność 
finansową małych i średnich firm i nie pozwala kreować w niezbędnej skali innowacji. 
Dlatego pomimo obecnie panujących tendencji do wspierania innowacyjności na szczeblu 
lokalnym, ważnym jest, aby wszelkie inicjatywy współpracy nie ograniczały się do wymia-
ru lokalnego, a próbowały integrować się regionalnie, a nawet międzynarodowo. 

BARRIERS IN INNOVATIONS’ IMPLEMENTATION 
IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

The article presents the most important barriers in the development of Polish enterprises. The 
main emphasis was put on market, financial, law barriers as well as on problems relevant to the lack 
of information and economic policy of the state.
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KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY 
JAKO CZYNNIK PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP

Wprowadzenie

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi podstawę funkcjonowania współ-
czesnych systemów gospodarczych. Ilościowy udział tej grupy podmiotów w ogólnej liczbie 
uczestników rynku determinuje w sposób bezpośredni poziom rozwoju gospodarek narodo-
wych oraz określa stopień ich innowacyjności. Podstawowym czynnikiem ograniczającym 
implementację innowacyjnych przedsięwzięć w polskim sektorze MSP jest występowanie 
bariery finansowej. Ograniczony dostęp do źródeł zewnętrznego zasilenia finansowego 
przez małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty wynika przede 
wszystkim  z wysokich kosztów wdrożenia innowacji, słabego wyposażenia MSP w ka-
pitały własne oraz poziomu ryzyka towarzyszącego realizacji przedsięwzięć na wczesnym 
ich etapie.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja utworzonego z rządowej inicjatywy 
Krajowego Funduszu Kapitałowego SA jako publicznego instrumentu kapitałowego służą-
cego finansowemu wsparciu polskiego sektora MSP. 

Innowacyjność w polskim sektorze MSP

Pojęcie „innowacyjność” odnosi się do bardzo szerokiego spektrum działań prowa-
dzących do chronicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac 
badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. Ponadto, „inno-
wacyjność”  możemy również rozumieć jako doskonalenie i rozwój istniejących techno-
logii produkcyjnych, eksploatacyjnych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych 
rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, zwłaszcza 
dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji1. 

1 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, War-
szawa, 27 kwietnia 2006, s. 18.
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Przedsiębiorstwo, by móc zostać określone innowacyjnym, musi spełnić przynajmniej 
jeden z powyższych warunków w ciągu ostatnich trzech lat prowadzonej działalności. Ba-
dania wskazują, iż aktualnie jedynie niewielki odsetek polskich przedsiębiorstw może zo-
stać określony mianem innowacyjnego2. Podstawowym powodem ograniczenia aktywności 
innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw jest kapitałochłonność procesu innowa-
cyjnego. Specyfika samych inwestycji tego rodzaju, a w szczególności ryzyko powodzenia 
inwestycji i ich unikalny charakter oraz trudności we właściwej ocenie wartości projektu, 
pogłębia zjawisko występowania luki kapitałowej3. Niedostosowanie podaży środków fi-
nansowych do popytu na zewnętrzne zasilenie finansowe, głównie w początkowych fazach 
rozwoju przedsiębiorstw, wskazywane jest przez prowadzących działalność jako podsta-
wowa przesłanka niewprowadzania innowacji w systemie funkcjonowania firmy (patrz 
wykres 1).

Wykres 1.  Przyczyny niewprowadzania innowacji przez MSP

Źródło:  A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 
PARP, wyd. I, Warszawa 2005, s. 50.

Wyrazistość i dotkliwość występowania luki kapitałowej, szczególnie w procesie 
finansowania innowacyjnych podmiotów gospodarczych, stały się przedmiotem zaintere-
sowania władzy publicznej. Realizacja rządowej polityki proinnowacyjnej znalazła wyraz 
w powołaniu katalogu instytucji finansowego wsparcia sektora MSP zasilanych z budżetu 

2 Ibidem, s. 21.
3 J. Świderska, Quasi-fundusze Venture Capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Wydawni-

ctwo Difin, Warszawa 2008, s. 27–29.
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państwa4. Dopełnieniem państwowych propozycji instrumentów stymulujących powstawa-
nie firm o charakterze innowacyjnym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.

Krajowy Fundusz Kapitałowy SA – zasady funkcjonowania

W 2005 roku uchwalono ustawę o Krajowym Funduszu Kapitałowym SA, który 
utworzony został w lipcu tego samego roku jako spółka akcyjna Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Instytucja ta funkcjonuje jako „fundusz funduszy” Venture Capital wspomagający 
finansowo prywatne fundusze kapitałowe inwestujące w innowacyjne małe i średnie przed-
siębiorstwa. Jako źródła finansowania statutowej działalności KFK wskazuje się komple-
mentarnie budżet państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz środki pocho-
dzące z innych źródeł, np. od zagranicznych instytucji finansowych5. Przepływ środków 
finansowych w ramach realizacji zadań KFK SA prezentuje rysunek 1.

Rys. 1.  Przepływ środków finansowych w ramach realizacji zadań Krajowego Funduszu Kapitało-
wego.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.kfk.org.pl, 2.01.2009 r.

4 Zob. Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia, Ministerstwo Gospodarki, Departa-
ment Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2007 (www.mg.gov.pl), 2.01.2009 r.

5 J. Świderska, op.cit., s. 91.
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Podstawą działalności inwestycyjnej Krajowego Funduszu Kapitałowego jest łącze-
nie środków finansowych pochodzenia prywatnego ze środkami publicznymi. Owo spe-
cyficzne partnerstwo publiczno-prywatne prowadzić ma do zwiększenia liczby funkcjo-
nujących na polskich rynku funduszy Venture Capital, ukierunkowanych na finansowanie 
innowacyjnych przedsięwzięć MSP. Proces powstawania nowych funduszy kapitałowych, 
jak również aktywizacja już istniejących, odbywać się ma poprzez udzielenie finansowego 
wsparcia tymże funduszom. W myśl ustawy, Krajowy Fundusz Kapitałowy może udzielić 
funduszowi VC wsparcia w formie6:

− objęcia i nabycia udziałów lub akcji funduszy;
− uczestniczenia w funduszach kapitałowych działających w formie spółek koman-

dytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych niepo-
siadających osobowości prawnej;

− nabycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwe-
stycyjnych;

− zakupu emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji 
z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;

− bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fun-
dusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwe-
stycji.

Wybór funduszu, który otrzyma zasilenie finansowe, odbywa się na zasadzie otwarte-
go konkursu ofert, w trakcie którego KFK dokonuje formalnej i ekonomiczno-prawnej oce-
ny nadesłanych wniosków. Zgłoszenia, które uzyskały najwyższe oceny według kryteriów 
Krajowego Funduszu Kapitałowego, kwalifikowane są na tzw. skróconą listę ofert (od 1 
do 5 najwyżej ocenionych wniosków). Następnie wybrani oferenci, dokonują szczegółowej 
prezentacji swoich propozycji. Na ostatnim etapie konkursu, oferty poddawane są pogłę-
bionej analizie ekonomiczno-prawnej (due diligence), na podstawie której dokonywany jest 
wybór projektu, który otrzyma zasilenie finansowe7.

Wyłoniony w drodze konkursu ofert fundusz kapitałowy zawiera z KFK umowę in-
westycyjną, zwaną umową o udzielenie wsparcia finansowego. Przekazanie środków finan-
sowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, opartym o założenia polityki 
inwestycyjnej Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz w określonej wysokości. KFK jako 
inwestor publiczny może wnieść do 50% wartości kapitalizacji funduszu VC, zaś pozosta-
ła część kapitalizacji musi pochodzić od inwestorów prywatnych – osób fizycznych bądź 
prawnych8.

Istotnym jest fakt, iż Krajowy Fundusz Kapitałowy jest inwestorem pasywnym, pozo-
stawiającym bieżącą kontrolę działalności finansowanego VC powołanym do tego celu spe-

6 Ust. z 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym,  DzU 05.57.491.
7 www.kfk.org.pl, 4.01.2009 r.
8 www.kfk.org.pl, 5.01.2009 r.
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cjalistom (podmiotowi zarządzającemu). Pasywny charakter KFK nie oznacza jednak, że 
fundusz korzystający ze wsparcia posiadał będzie pełną swobodę w prowadzeniu i kształto-
waniu swojej działalności. Sprawując funkcje właścicielskie, Krajowy Fundusz Kapitałowy 
gwarantuje sobie udział przedstawiciela w organie kontrolnym funduszu VC oraz prawo 
głosu zatwierdzającego w kluczowych dla interesu KFK kwestiach – np. przy zmianie poli-
tyki inwestycyjnej funduszu czy zmianie audytora.

Krajowy Fundusz Kapitałowy oferuje nie tylko wsparcie finansowe w formie kapita-
lizacji funduszy i finansowania dłużnego. Fundusze VC powstałe przy udziale KFK mogą 
liczyć również na formę pomocy określoną „świadczeniami bezzwrotnymi”. Koszty po-
niesione przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela 
inwestycji mogą zostać objęte bezzwrotnymi dotacjami. Rodzaje kosztów kwalifikowanych 
do objęcia bezzwrotnym świadczeniem stanowią zamknięty katalog, określony w Rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki9. Również w tym przypadku ustawodawstwo określa war-
tość świadczenia jakie potencjalnie otrzymać może fundusz VC. Jest to kwota nieprzewyż-
szająca 10% wartości kapitalizacji wniesionej przez Krajowy Fundusz Kapitałowy10.

Podsumowując rozważania nad prawną naturą publicznego instrumentu kapitałowego 
(KFK), jak i zagadnieniom jego funkcjonowania w praktyce gospodarczej, warto dodać, 
iż cały proces inwestycyjny nie może przekroczyć 12 lat. Z kolei dolna granica horyzontu 
czasowego nie została określona.

Wpływ kapitałowego partnerstwa publiczno-prywatnego na gospodarkę

W oczekiwaniach władz ustawodawczych, zaangażowanie czynnika publicznego 
w proces finansowania sektora MSP kapitałem wysokiego ryzyka, ma przynieść wielowy-
miarowe korzyści11. 

Po pierwsze, wsparcie finansowe udzielane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy bę-
dzie oddziaływało na trzy grupy podmiotów sektora prywatnego:

− inwestorów prywatnych – inspirując ich do zaangażowania posiadanych środków 
finansowych w fundusze kapitałowe inwestujące w niewielkie projekty,

− fundusze kapitałowe – stymulując wzrost ich liczebności na krajowym rynku kapi-
tałowym oraz ukierunkowując ich uwagę na potrzeby kapitałowe sektora MSP,

− segment MSP o dużym potencjalne rozwoju, stanowiących popyt na kapitał wyso-
kiego ryzyka.

Po drugie, Krajowy Fundusz Kapitałowy SA w latach 2007-2013 otrzyma do dyspozy-
cji kwotę 180 mld euro (153 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego oraz 
27 mld euro z budżetu państwa). Szacuje się, biorąc pod uwagę rząd wielkości planowanego 

9 Rozp. Min. Gosp. z 15 czerwca 2007 r. w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy 
fundusz Kapitałowy.

10  Ibidem.
11  Na podstawie: Rozp. Min. Gosp. z 15 czerwca 2007 r. W sprawie wsparcia finansowego...
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wsparcia, że do końca 2013 roku fundusze VC, przy udziale czynnika publicznego (KFK), 
dokonają inwestycji w sektorze MSP na kwotę ok. 2,4 mld zł. Rozwój segmentu małych 
i średnich przedsiębiorstw bezpośrednio wpłynie na wysokość podatków płaconych przez 
MSP (CIT i VAT) oraz na wzrost zatrudnienia i wpływy z tytułu podatku PIT.

Kolejną kwestią godną rozważenia, jest wpływ działalności Krajowego Funduszu 
Kapitałowego na stopień innowacyjności przedsiębiorstw oraz ich dostęp do najnowszych 
technologii. Wspomaganie finansowe sektora MSP w rozwijaniu ich potencjału rozwojowe-
go wywiera bezpośredni wpływ na kondycję gospodarki narodowej i stopień jej konkuren-
cyjności na szczeblu narodowym.

Nie mniej istotnym aspektem funkcjonowania Krajowego Funduszu Kapitałowego 
jest zakres jego działania. Działalność KFK prowadzona w skali całego kraju i na jedna-
kowych zasadach korzystnie wpływa na sytuację i rozwój wszystkich regionów w Polsce. 
Wsparcie finansowe udzielane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy daje możliwość nie tyl-
ko równego dostępu przedsiębiorstw MSP z całej Polski do kapitału wysokiego ryzyka, ale 
również umożliwia realizację regionalnych programów rozwoju.

Zakończenie

Współcześnie działające przedsiębiorstwo ma do dyspozycji szeroki wachlarz źródeł 
i instrumentów finansowania swojej działalności oraz jej rozwoju. Niestety, środki finanso-
we są bardziej dostępne dla projektów o dużej wartości, realizowanych na etapie ekspansji, 
niż dla niewielkich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie. Instytucją mającą na 
celu zniwelowanie barier sektora MSP w dostępie do kapitału, jest Krajowy Fundusz Kapi-
tałowy. Instytucja łącząca czynnik publiczny z prywatnym w procesie zasilenia finansowe-
go innowacyjnych podmiotów stanowi novum na polskim gruncie gospodarczym. Z kolei 
na świecie można znaleźć wiele przykładów podobnych inicjatyw rządowych. Realizacja 
programu kapitału zalążkowego i podwyższonego ryzyka przez irlandzki fundusz Enter-
prise Ireland zasiliła finansowo 98 spółek na łączną kwotę 183 mln euro. Korzystając ze 
środków unijnych przewidzianych na realizację Działania 3.2 w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz czerpiąc z doświadczeń sprawdzonych światowych 
rozwiązań KFK spodziewa się powtórzyć sukces tych programów w Polsce12.

12 A. Jargot, Kto skorzysta z programu Krajowego Funduszu Kapitałowego, „Gazeta Prawna” 2007, 
nr 115 (1985), s. 14.
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NATIONAL CAPITAL FUND AS AN ELEMENT OF PUBLIC SUPPORT 
OF INNOVATION IN SME MARKET

Summary

The main obstacle in innovation inculcate in SMEs’ is a high cost of the implementation pro-
cess. One of the ways to provide financial support to innovative and research and development activi-
ty in Poland is the National Capital Fund (NCF). The article presents basics of the NCF functioning, 
mechanism of funding and the forms of grants. Moreover, the paper shows possible benefits which 
may be gained in favour of Polish economy by using the NCF as the method of financing innovative 
SMEs’.
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PODATKOWE I FINANSOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA  
ROZWOJU INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

Rozwój innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi obecnie 
jeden z podstawowych warunków wzrostu gospodarczego i trwałego zatrudnienia. Potrze-
ba eliminowania luki kapitałowej, przejawiającej się brakiem kapitału długoterminowego 
na innowacje we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstw, oznacza potrzebę tworzenia 
sprzyjającego środowiska zarówno dla przedsiębiorstw jak i inwestorów. Kraje stosują róż-
ne rozwiązania o charakterze fiskalnym i podatkowym na rzecz rozwoju innowacyjności 
przedsiębiorstw. Należy jednak podkreślić, że tylko niektóre państwa stworzyły systemy 
wsparcia rozwoju innowacji skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. 

Celem artykułu jest ukazanie najnowszych trendów w zakresie finansowania innowa-
cji przez sektor publiczny. W artykule postawiono tezę, iż najbardziej skutecznym narzę-
dziem wspierania innowacyjności małych i średnich firm są ulgi podatkowe, szczególnie 
w odniesieniu do prac badawczo-rozwojowych.

Argumenty na rzecz roli sektora publicznego w procesie rozwoju innowacji

Podstawowym problemem rozwoju działalności innowacyjnej w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw jest luka kapitałowa, przejawiająca się niedoborem środków na 
inwestycje długoterminowe. Czynnikami silnie determinującymi możliwości eliminowania 
wyżej wymienionej luki są niedoskonałości mechanizmu rynkowego (market failures), do 
których należy zaliczyć problem asymetrii informacji (information asymmetry), występo-
wanie zjawiska pozytywnych efektów zewnętrznych (spillovers) oraz wysokie ryzyko dzia-
łalności innowacyjnej, szczególnie w odniesieniu do prac badawczo-rozwojowych1. 

Zjawisko asymetrii informacji występuje wówczas, gdy jedna ze stron transakcji dys-
ponuje większym zasobem informacji niż druga. Brak odpowiedniej informacji na temat 

1 Innovation market failures and state aid: developing criteria. Report prepared by DG for Enterprise 
and Industry European Commission, Brussels, November 2005.  
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ryzyka i spodziewanych efektów obniża skłonność inwestorów do finansowania rozwoju 
firmy, a tym samym ogranicza możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł kapitału. Po-
woduje to niedobór kapitału w obszarze działalności innowacyjnej, cechującej się wysokim 
ryzykiem i koniecznością ponoszenia znaczących nakładów na prace badawczo-rozwojowe 
(B+R).

Kolejną przyczynę nieefektywności mechanizmu rynkowego w zakresie finansowa-
nia innowacji stanowią pozytywne efekty zewnętrzne, które pojawiają się wówczas, gdy 
korzyści z działalności innowacyjnej firmy czerpią również inne podmioty nieponoszące 
związanych z tym wydatków. W sytuacji gdy kapitałodawca może uzyskać tylko część 
korzyści, jakie wynikają z realizacji innowacyjnego projektu, opłacalność przedsięwzięcia 
zdecydowanie się obniża i zniechęca potencjalnych inwestorów do lokaty kapitału w inno-
wacje. Na rynkach cechujących się wysokim poziomem konkurencji, szczególnie w przy-
padku intensywnych w wiedzę technologiczną produktów, istotne znaczenie ma także skra-
canie się cyklu życia innowacyjnych wyrobów. Z tego względu nowe produkty muszą być 
oferowane po coraz niższej cenie. W sytuacji braku mechanizmu kompensującego straty, 
przedsiębiorstwa cechuje niższa skłonność do inwestowania w innowacje2. 

Projekty innowacyjne charakteryzują się wyższym ryzykiem w porównaniu z projek-
tami bazującymi na tradycyjnych produktach i technologiach, jak również wielością tych 
ryzyk, występujących w sferze rynkowej i technicznej, a także zarządzania działalnością 
innowacyjną. Utrudnia to wycenę projektu i uniemożliwia określenie jego rentowności. Do 
ryzyk tych należą: ryzyko wynikające ze specyfiki innowacji, ryzyko rynkowe determino-
wane koniunkturą w branży, poziomem konkurencji i barierami wejścia na rynek czy też 
ryzyko będące wynikiem uwarunkowań makroekonomicznych i globalnych3. Na poziom 
ryzykowności projektów innowacyjnych istotny wpływ ma długi okres zwrotu z inwesty-
cji. Decyduje o tym rozpoczęcie projektu w fazie badań i wydłużony okres wprowadzania 
produktu na rynek.

Powyższe zjawiska powodują, że niezbędna jest interwencja władz publicznych 
w zakresie tworzenia takich narzędzi, które pozwolą wyeliminować lukę w nakładach na 
innowacje poprzez obniżenie kosztu inwestycji. Służą temu generalnie dwa rodzaje instru-
mentów4: 

1) instrumenty finansowe – obejmują bezpośrednie wsparcie państwa dla innowacji 
w sektorze prywatnym w postaci subsydiów, grantów i pożyczek. Instrumenty fi-
nansowe są wykorzystywane najczęściej w celu realizacji kluczowych projektów, 
rozwoju przedsiębiorstw z priorytetowych branż i sektorów oraz rozwoju nowych 

2 O. Alfranca, Scientific Policy and Free Riders, “International Advances in Economic Research”, Feb-
ruary 2001, Vol. 7, No. 1, s. 147–158.

3 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
4 J. Guinet, H. Kamata, Do Tax – Incentives Promote Innovation?, “The OECD Observer” nr 202, Oc-

tober/November 1996.
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technologii. Jest to rodzaj wsparcia publicznego łatwy do kontroli przez rząd, po-
nieważ kwota wsparcia finansowego jest z góry ustalona. Z drugiej jednak strony 
procedury administracyjne utrudniają firmom dostęp do tego rodzaju środków fi-
nansowych;

2) instrumenty podatkowe – obejmują różnego rodzaju ulgi, które mają na celu ob-
niżenie kosztu wdrażania innowacji i skłonienie firm do inwestycji. Instrumen-
ty podatkowe stanowią element narodowych systemów podatkowych i pozwalają 
przedsiębiorstwom zredukować wysokość płaconych podatków poprzez odliczanie 
wydatków na innowacje. W ostatecznym rozrachunku pozwala to obniżyć koszt in-
westycji. Należy przy tym zaznaczyć, że ulgi podatkowe nie są obciążone takimi pro-
cedurami administracyjnymi jak instrumenty finansowe. Z tego względu są bardziej 
skutecznym środkiem stymulującym  wzrost wydatków na innowacje i są stosowane 
głównie w krajach, cechujących się niskimi nakładami na działalność innowacyj-
ną. Ulgi podatkowe pozwalają ponadto przedsiębiorstwom samodzielnie decydować 
o sposobie wydatkowania dodatkowych środków na rozwój innowacji, na co nie po-
zwalają na przykład zasady udzielania subsydiów. Ulgi podatkowe są jednak bardziej 
złożonymi narzędziami niż instrumenty finansowe. Ich konstrukcja i cele nie powin-
ny naruszać zasad obowiązującego w danym kraju systemu podatkowego5. 

Ulgi podatkowe, stosowane przez kraje w odniesieniu do innowacji coraz częściej  
odnoszą się do pierwszych faz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i obejmują małe 
i średnie firmy. Rządy krajów cechuje przy tym coraz większa świadomość wspierania 
tych segmentów działalności innowacyjnej, które w największym stopniu dotyka problem 
niedoskonałości rynku. Dotyczy to głównie prac badawczo-rozwojowych, których wynik 
cechuje się wysokim ryzykiem i w przypadku którego, firmy powstrzymują się od dokony-
wania inwestycji.

Instrumenty podatkowe i finansowe jako stymulatory rozwoju innowacji

Pierwszą grupę narzędzi polityki wspierającej rozwój innowacji stanowią instrumen-
ty o charakterze fiskalnym, będące elementem obowiązującego w danym kraju systemu 
podatkowego. Instrumenty te cechują się różnorodnymi rozwiązaniami, odzwierciedlający-
mi odmienne priorytety rządów i strukturę gospodarek. Generalnie, w celu stymulowania 
rozwoju innowacji stosuje się  następujące rodzaje ulg podatkowych6: 

– odliczenia  od dochodu (tax allowances, tax deferrals), 
– kwoty wolne od podatku (tax credits),
– ulgi z prolongatą  (extended  incentives).

5 A.M. Sanchez-Granados, Taxation in fostering innovation: a direct or indirect impact?, “Paradig-
mes”, May 2008, s. 112.

6 Promoting innovation by tax incentives. A review of strategies and their importance to biotech growth, 
European Commission 2006.
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Odliczenia od dochodu typu tax allowances stosowane są przez państwa najczęściej 
w odniesieniu do wydatków na prace badawczo-rozwojowe, tj. kosztów materiałów lub 
wynagrodzeń kadry naukowej. Firmy inwestujące w prace badawcze mogą otrzymać ulgę 
w postaci możliwości potrącenia określonej kwoty wydatków od dochodu do opodatkowa-
nia. Przyjęte w niektórych państwach rozwiązania pozwalają firmom odliczyć od dochodu 
więcej niż 100% poniesionych wydatków na B+R. Wartość tego rodzaju ulgi dla firmy 
zależy od wysokości stawki podatkowej, która obowiązuje przedsiębiorstwo. Drugi rodzaj 
odliczeń od dochodu tzw. tax defferal przyjmuje najczęściej formę przyspieszonej amor-
tyzacji na wydatki z tytułu zakupu infrastruktury badawczo – rozwojowej. Przyspieszona 
amortyzacja pozwala firmom na wcześniejsze dokonywanie odpisów amortyzacyjnych niż 
to wynika z ekonomicznego zużycia środka trwałego. Efektem zastosowania powyższych 
ulg jest obniżenie podstawy opodatkowania i wysokości płaconego podatku.

Kwota wolna od podatku (tax credit) to instrument odnoszący się bezpośrednio do 
podatku płaconego przez przedsiębiorstwo. Zastosowanie powyższej ulgi polega na odjęciu 
od naliczonego podatku, kwoty stanowiącej procent wydatków poniesionych na działalność 
innowacyjną. Korzyści wynikające z zastosowania tego narzędzia są niezależne od wyso-
kości stawki podatku korporacyjnego. Generalnie, istnieją cztery różne sposoby, na które 
instrument ten może być stosowany. Są to następujące rozwiązania:

a) mechanizm wartościowy – ulga jest wyrażona w postaci procentu nakładów na 
innowacje. Na przykład, jeśli w danym kraju stawka ta wynosi 25%, to oznacza 
to, że firma dostaje 25 euro ulgi podatkowej dla każdych 100 euro wydatków. Sy-
stem ten ma tę zaletę, że jest stosunkowo łatwy w obsłudze. Wadą jest natomiast 
brak gwarancji dla rządu, że firmy będą reinwestować wartość ulgi w działalność 
innowacyjną; 

b) drugi mechanizm bazuje na wydatkach krańcowych przedsiębiorstwa. Aby spowo-
dować wzrost wydatków na innowacje, niektóre kraje uzależniają możliwość sko-
rzystania z ulgi wzrostem wartości wydatków na innowacje w określonym czasie. 
Ulgi w takim przypadku są kalkulowane jako procent zmiany wartości nakładów 
w danym roku w stosunku do roku poprzedniego. Główną zaletą tego rozwiązania 
jest oparcie instrumentu na wzroście nakładów na innowacje, natomiast wadę sta-
nowią trudności administrowania;

c) trzeci stosowany mechanizm stanowi  połączenie  wyżej wymienionych rozwiązań, 
czyli mechanizmu wartościowego z mechanizmem wzrostu wydatków; 

d) czwarta możliwość sprowadza się do wyboru innej kombinacji rozwiązań. Na przy-
kład może to być połączenie przyspieszonej amortyzacji z kwotą wolną od podat-
ku.

Ulga z prolongatą (extended incentive) jest to instrument skierowany do przedsię-
biorstw rozpoczynających działalność, nieosiągających zysku i niepłacących podatku. 
W sytuacji gdy firmy te nie osiągają dodatniego wyniku finansowego nie mogą odnosić 
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korzyści z zastosowania odliczeń od dochodu i kwot wolnych od podatku. Rozwiązaniem 
w tym przypadku jest  zagwarantowanie firmom możliwości przesunięcia w czasie mo-
mentu skorzystania z powyższych instrumentów, czyli w latach, w których firma będzie 
uzyskiwać wysoki zysk. Do wydatków objętych tym rozwiązaniem należą: koszty socjal-
ne powstające w związku z zatrudnieniem pracowników przy pracach badawczo-rozwo-
jowych lub też zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości. Z uwagi jednak na to, 
że młode firmy wdrażające innowacje bardziej potrzebują środków na bieżącą działalność 
niż redukcji podatków w przyszłości, w celu wsparcia takich firm, kraje wprowadzają ulgi 
podatkowe w postaci natychmiastowych płatności gotówkowych.

Instrumenty finansowe, w przeciwieństwie do rozwiązań o charakterze podatkowym, 
są bezpośrednimi narzędziami polityki państwa na rzecz stymulowania rozwoju innowacji. 
Należą do nich subsydia i pożyczki.  Jedną z form subsydiów są granty, które zwykle wy-
magają również własnego udziału finansowego odbiorcy grantu. Zaletą grantu jest to, że 
pozwala obniżyć ryzyko przedsiębiorcy z tytułu inwestycji w innowacje. Jego ewentualna 
strata jest ograniczona jedynie do wysokości własnego udziału w projekcie. Istotną cechą 
grantu jest również brak obowiązku zwrotu otrzymanych środków  zanim projekt zacznie 
generować dodatnie przepływy pieniężne. Takich cech nie posiadają pożyczki. W przypad-
ku niepowodzenia przedsięwzięcia, firma zobowiązana jest spłacić pożyczkę w całości. 
Z tego też względu pożyczki mogą stanowić ważne źródło finansowania dopiero w później-
szych fazach istnienia innowacyjnego projektu, gdy jego ryzyko znacznie się obniży7.

Instrumenty wsparcia rozwoju innowacji w małych i średnich firmach

Kraje stosują różne rozwiązania o charakterze fiskalnym i podatkowym  na rzecz 
rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Należy jednak podkreślić, że tylko niektóre kraje 
stworzyły systemy wsparcia skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Generalnie 
widoczny jest trend odchodzenia od instrumentów bezpośrednich w postaci wszelkiego 
rodzaju subsydiów na rzecz instrumentów pośrednich, czyli stosowania ułatwień podatko-
wych. Powszechnie stosowane są różnego rodzaju ulgi podatkowe dla prac badawczo-roz-
wojowych. W przypadku grupy krajów EU-15 można zaobserwować, że w coraz większym 
stopniu wykorzystywane są  kwoty wolne od podatku tax credits, spada natomiast zna-
czenie odliczeń  od dochodu tax allowances. Pierwszy instrument w odniesieniu do B+R 
stosują: Hiszpania, Francja, Irlandia, Portugalia, Holandia i Wielka Brytania. Hiszpański 
system ulg podatkowych na rzecz B+R należy do najbardziej rozwiniętych na świecie i jest 
jednym z najlepszych w Europie. Firmy hiszpańskie mogą obniżać płatności podatkowe 
o 50% kwoty rocznych wydatków na prace badawcze. Również Irlandia wprowadziła ulgi 

7 Public financial support for commercial innovation. Europe and Central Asia Knowledge Economy 
Study Part I, “Europe and Central Asia Chief Economist’s Regional Working Paper Series”, The World 
Bank, January 2006, Vol. 1, nr 1, s. 22.
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w wysokości 20% od wzrostu wydatków. Z kolei Austria, Belgia, Dania i Wielka Brytania 
to przykłady krajów, które stosują odliczenia od dochodu. Niektóre kraje stosują również 
przyspieszoną amortyzację wydatków na środki trwałe i nieruchomości nabytych w celu 
prowadzenia działalności B+R. 

Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej stosują głównie różnego rodzaju tax al-
lowances. Najbardziej rozwinięty system wsparcia posiadają Węgry. Obecnie stosowane są 
tam różnego rodzaju narzędzia w celu stymulowania innowacji. Należą do nich: odliczenia 
w wysokości 100% na prace B+R lub  w wysokości 300%  jeśli firma ulokowana jest na 
uniwersytecie lub publicznym instytucie naukowym. Ponadto funkcjonują kwoty wolne od 
podatku na inwestycje w B+R, a także specjalne odliczenia od dochodu wyłącznie dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw.

Niektóre kraje stworzyły w ostatnich latach specjalne systemy podatkowe, ukierun-
kowane na określoną kategorię przedsiębiorstw, mianowicie pozwalające rozwijać młode 
innowacyjne firmy (Young Innovative Company – YIC). Do krajów tych należy Francja, 
Belgia, Wielka Brytania, Kanada, Holandia i Norwegia8. Francuski system dla młodych 
firm funkcjonuje od 2004 roku i obejmuje małe i średnie firmy działające na rynku krócej 
niż 8 lat, a ich wydatki na działalność badawczo-rozwojową stanowią co najmniej 15% 
ogółu wydatków. Firmy nie płacą podatku korporacyjnego przez pierwsze trzy lata udziału 
w systemie, a przez kolejne dwa płacą tylko połowę podatku. Ponadto przedsiębiorstwa 
przez osiem lat nie odprowadzają obciążeń socjalnych z tytułu zatrudnienia pracowników 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Belgia wprowadziła podobne rozwiązania firm 
w 2006 roku.  Warunkiem jest posiadanie statusu małej firmy, funkcjonującej nie dłużej niż 
10 lat i której wydatki na B+R  stanowią co najmniej 15% ogółu nakładów. Jedną z korzyści 
jest możliwość redukcji o 50% podatku od płac.

Kolejnym przykładem kraju, który stworzył instrumenty skierowane na rozwój prac 
badawczo-rozwojowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest Wielka Bryta-
nia. Od 1 sierpnia 2008 roku obowiązuje zmodyfikowany system dla sektora MSP.  Jeśli 
firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie osiąga zysku i nie może odnieść 
korzyści z tytułu obniżenia podatku, otrzymuje zwrot wydatków w wysokości do 2450 
GBP dla każdych 10 000 GBP wydanych na działalność B+R. Z kolei jeśli przedsiębiorstwo 
uzyskuje zysk, w roku w którym ponosi wydatki na działalność badawczą może odliczyć 
od kwoty podatku 175% nakładów, co pozwala uzyskać korzyść w postaci zaoszczędzonego 
podatku w wysokości 15,75%.

Analiza nowych rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw wymaga oceny 
efektywności zastosowania tych narzędzi. W przypadku instrumentów podatkowych na-
suwa się pytanie, czy ulgi z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzą 
do znaczącego wzrostu wydatków na B+R w przedsiębiorstwie. Według prowadzonych 

8 How to YIC. The YIC Status Handbook for Policy Makers, The European Association for Bioindus-
tries, September 2007.



218 Wanda Pełka

dotychczas wyników badań,  krótkookresowa elastyczność wydatków B+R  w większo-
ści krajów kształtuje się na poziomie bliskim minus jeden, co stanowi dowód na to, że 
ulgi podatkowe pozytywnie wpływają na podejmowane prace B+R9. Z kolei oszacowanie 
elastyczności długookresowej pozwala stwierdzić, że dodatkowe wydatki na B+R powodo-
wane przez ulgi podatkowe rosną w czasie. W krajach, w których takie rozwiązania są sto-
sowane, wzrost wydatków na B+R osiąga wartość 10% podatków w przeciągu pierwszych 
dwóch lat, natomiast w okresie od pięciu do dziesięciu lat, wzrost wydatków na B+R osiąga 
100% podatków10.

Zakończenie

Problemem rozwoju działalności innowacyjnej w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw jest luka kapitałowa, przejawiająca się niedoborem środków na inwestycje  dłu-
goterminowe. Lukę tę powodują niedoskonałości mechanizmu rynkowego w zakresie alo-
kacji kapitału na działalność innowacyjną. Konsekwencją tego stanu jest to, że niezbędna 
staje się interwencja władz publicznych, która pozwoli wyeliminować lukę w nakładach 
na innowacje poprzez obniżenie kosztu inwestycji. Służą temu instrumenty o charakterze 
fiskalnym i finansowym. Generalnie widoczny jest trend odchodzenia od instrumentów 
bezpośrednich w postaci wszelkiego rodzaju subsydiów na rzecz instrumentów pośrednich, 
czyli stosowania ułatwień podatkowych. Powszechnie stosowane są różnego rodzaju ulgi 
podatkowe dla prac badawczo – rozwojowych. Należy jednak podkreślić, że tylko niektó-
re kraje stworzyły systemy wsparcia rozwoju innowacji skierowane do małych i średnich 
przedsiębiorstw.

FISCAL AND FINANCIAL INSTRUMENTS FOR INNOVATION SUPPORT 
IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Summary

The existing public financing tools can be divided into two categories: direct instruments (sub-
sidies and loans) and indirect tools (tax incentives). Tax incentives for innovation activities are widely 
regarded as an important policy tool to stimulate private investment in this area. Numerous countries 
use them as general instruments for improving the domestic environment for innovation. Young In-
novative Company status is a special tax category that allows access to public sector support through 
tax incentives for R&D intensive start-ups. France, Belgium, the UK, Canada, the Netherland and 
Norway are examples of countries that have special treatment of SMEs.

9 B. Hall, J. Van Reenen, How effective are fiscal incentives for R&D?  A review of the evidence. “Re-
search Policy”, 2000, Vol. 29, s. 449–469.

10 R. Griffith, S. Reding, J. Van Reenen, Measuring the cost effectiveness of an R&D tax credit for the 
UK, „Fiscal Studies”, 2001, Vol. 22, nr 3, s. 375–399.
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WIEDZA NA TEMAT INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU SEKTORA MSP

Wprowadzenie

Co wpływa na rozwój gospodarczy danego kraju? Odpowiedź jest prostsza jeśli za-
znaczymy, iż dany kraj jest krajem demokratycznym z wolnym rynkiem handlu. Takim 
krajem jest Polska, wskaźnikiem jej rozwoju gospodarczego jest min. wartość Produktu 
Krajowego Brutto (PKB). Uogólniając, ok. 40% PKB wytwarzają firmy małe i średnie, czy-
li sektor MSP. Tak więc można określić, iż sektor MSP jest bardzo ważną, jeśli nie najważ-
niejszą, gałęzią gospodarki wpływającą na rozwój kraju. Wykres nr 1 obrazuje dynamikę 
zmian PKB w Polsce względem udziału sektora MSP w PKB. 

Wykres 1. Dynamika PKB względem udziału sektora MSP w PKB

Źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach z lat 2000 do 20081.

1 Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa 2008; Raport o stanie 
sektora MSP w Polsce w latach 2005–2006, PARP, Warszawa 2007; Raport o stanie sektora MSP w Polsce 
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Analizując trend obu wykresów, można zauważyć analogię pomiędzy udziałem sek-
tora MSP w PKB, a zmianą w dynamice PKB. Nie jest to jednak wpływ oczywisty, jed-
nakże potwierdza fakt, iż ta gałąź gospodarki wpływa wprost na rozwój danego kraju. Na 
udział sektora MSP w PKB Polski w 66%2 składają się firmy (a raczej ich działalność) okre-
ślane mianem mikro, czyli dające samo zatrudnienie lub/i zatrudniające od 0–9 osób. Tak 
więc można wysunąć wniosek, iż mikro przedsiębiorstwa są znaczącą gałęzią gospodarki 
demokratycznego państwa. Wniosek ten potwierdzają raporty komisji Unii Europejskiej3, 
formułując stwierdzenie, iż sektor MSP jest trzonem gospodarki Unii Europejskiej, tworząc 
ponad 100mln miejsc pracy, stanowiąc 99% firm w unii europejskiej. O tym jak ważnym 
tematem jest rozwój sektora MSP dla Polski można się przekonać, obserwując strategię 
rozwoju kraju na lata 2007–20154, w której możemy przeczytać, iż jednym  z priorytetów 
jest wzrost konkurencyjności i innowacji gospodarki, a jego działaniem rozwój przedsię-
biorczości. Jak przekłada się udział procentowy sektora MSP w PKB na rzeczywistą ilość 
firm prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Liczba przedsiębiorstw sektora MSP w poszczególnych latach w Polsce

Źródło:  Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach z lat 2000 do 20081.

w latach 2004–2005, PARP, Warszawa 2006; Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2002–2003, 
PARP, Warszawa 2004; Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2001–2002, PARP, Warszawa 
2003; Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000–2001, PARP, Warszawa 2002.

2 Średnia arytmetyczna na podstawie udziału mikro firm w tworzeniu PKB w latach 2003, 2004, 2005, 
2006 na podstawie: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006–2007, PARP, Warszawa 2008; 
Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005–2006, PARP, Warszawa 2007; Raport o stanie sekto-
ra MSP w Polsce w latach 2004–2005, PARP, Warszawa 2006.

3 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/facts_figures.htm.
4 Min. Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015, Warszawa, listopad 2006.
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Z wykresu 2 możemy odczytać, iż aktualnie w Polsce mamy około 3,5mln firm sek-
tora MSP. W ciągu ostatnich lat tendencja ilości firm sektora MSP była wzrostowa z wyjąt-
kiem przełomu roku 2004 i 2005. Porównując wykres 2 z wykresem 1 można zauważyć, iż 
pomiędzy rokiem 2004 i 2005 nastąpił również spadek dynamiki wzrostu PKB. Wykres 3 
przedstawia ilość nowopowstałych firm sektora MSP w danym roku.

Wykres 3.  Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw sektora MSP w poszczególnych latach w Polsce

Źródło:  Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach z lat 2000 do 20081.

Porównując wykres nr 2 z wykresem nr 3 można zauważyć iż „kształt” wykresu jest 
pomiędzy nimi odwrotny. W 2007 roku w Polsce powstało ok. 289 tys. firm sektora MSP. 

Rola inkubatorów przedsiębiorczości w rozwoju sektora MSP

Część firm wymienionych powyżej powstała poprzez uczestnictwo w procesie inku-
bacji przedsiębiorstw. Niestety, nie ma miarodajnych danych co do ilości firm, które powsta-
ją rocznie dzięki pomocy ze strony inkubatorów przedsiębiorczości5. Wprawdzie istnieją 
raporty takie jak raport Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsię-
biorczości w Polsce6 lub Benchmarking Parków technologicznych w Polsce7, jednakże wy-
starczy dokładniejsza znajomość poszczególnych regionów, by stwierdzić, iż opracowania 
te mają charakter przeglądowy. Ze względu na wiedzę autora dalsza część rozważań będzie 

5 Autor pod pojęciem inkubator przedsiębiorczości na potrzeby tego artykułu rozumie inkubatory 
przedsiębiorczości, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Preinkubatory, inkubatory mieszczące się 
w parkach technologicznych. Takie uproszczenie zostało zastosowanie, ponieważ wszystkie te instytucje 
mają jeden cel w postaci pomocy uruchamiania i przetrwania firm sektora MSP, w szczególności mikro 
firm.

6 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, K.B. Matusiak (red.), Stowarzyszenie Organizato-
rów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2007, Łódź/Kielce/Poznań 2007.

7 Benchmarking Parków technologicznych w Polsce, PARP, Warszawa 2008.
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opierała się na przykładzie miasta Poznań oraz jego otoczenia. Kampania państwa oraz 
działania organizacji okołobiznesowych przynajmniej w rejonie miasta Poznań, promujące 
idee przedsiębiorczości są bardzo widoczne. Około raz na 2 tygodnie8 lub częściej odbywa 
się spotkanie lub debata społeczna. Na tych spotkaniach osoby z terenu Poznania i okolic 
debatują nad tym, jak jeszcze bardziej ożywić sektor MSP. W samym Poznaniu działa ak-
tywnie przynajmniej pięć inkubatorów Przedsiębiorczości9. Plany ze strony województwa 
są też ogromne. Na konferencji 16 grudnia „Najlepsze Kadry Dla Wielkopolski”, ze strony 
władz Województwa Wielkopolskiego można było usłyszeć, iż w najbliższym czasie stu-
dent pytany kim chce być w przyszłości, ma odpowiedzieć: przedsiębiorcą, a za kilka-kilka-
naście lat dziecko w przedszkolu pytane kim chce zostać w przyszłości, zamiast odpowie-
dzieć: strażakiem, policjantem, ma odpowiadać: przedsiębiorcą. Oczywiście te wypowiedzi 
w luźny sposób prezentują plany regionu, które nie są niczym wyjątkowym w skali kraju. 
W mediach (telewizji, radiu) w dostatecznej ilości reklamowane są fundusze europejskie 
wspierające działania B+R10 lub/i innowacyjność. 

Wiedza na temat działalności inkubatorów przedsiębiorczości

Przy tak dużej ilości informacji na temat planów rozwoju sektora MSP, troski o ich 
rozwój ze strony Państwa, Unii Europejskiej, a co za tym idzie instytucji otoczenia biznesu, 
autor poniższego referatu postanowił sprawdzić jaki jest stan świadomości planów „góry”  
wśród grupy docelowej. Grupa docelowa została w tym przypadku zawężona do próbki 
z grupy studentów Politechniki Poznańskiej. Nie jest to duże ograniczenie, bo to właśnie 
studenci są grupą, w której pokłada się nadzieję na pobudzenie sektora MSP. Dedykowa-
nym narzędziem pomocy studentom w zakładaniu swoich firm lub testowaniu pomysłów 
biznesowych są Inkubatory Przedsiębiorczości. Z działań Ministerstwa Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego można wywnioskować, iż przy każdej większej polskiej uczelni powinien 
się znajdować inkubator przedsiębiorczości. Analizując Poznań, który jest jednym z więk-
szych miast akademickich w Polsce, można stwierdzić, iż cel ten został już praktycznie 
osiągnięty. Jaka jest natomiast wiedza studentów na temat możliwości powiązania swoich 
planów z własną działalnością gospodarczą, przy znaczącej pomocy ze strony inkubatora 
przedsiębiorczości? 

8 Np. w Poznaniu: 25–26 listopada 2008 „Maraton Innowacji”; 16 grudzień 2008, konferencja „Najlep-
sze Kadry dla Wielkopolski”; 19 grudnia 2008, debata „Zasady Współpracy Między Jednostkami Nauko-
wo-Badawczymi a Przedsiębiorstwami w Wielkopolsce”.

9 Nickiel Technology Park Poznań, Inqubator Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego, Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej Poznaniu, Poznański Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej.

10 B+R, ogólnie akceptowany skrót określający współprace pomiędzy jednostką (jednostkami) badaw-
czymi a przedsiębiorcą (przedsiębiorcami).
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W 2007 roku11 autor niniejszego referatu przeprowadził badanie, na próbce 255 osób 
wybranych losowo spośród studentów IV, V roku i doktorantów Wydziału Budowy Maszyn 
i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Łączna liczba studentów Politechniki Poznańskiej 
wynosi ok. 20 tys. Na pytanie „Czy wiesz czym jest akademicki inkubator przedsiębiorczo-
ści?”, studenci odpowiedzieli: 52% – słyszałem o tym; 35% – nie mam „zielonego pojęcia”; 
12% – orientuję się w ofercie. 72% osób uznało, że pomoc ze strony inkubatora byłaby 
przydatna. Również 72% badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie „Czy planujesz 
w przyszłości założyć własną firmę?”.

W 2008 roku autor niniejszego referatu wykonał znacznie skromniejsze badania 
(o mniejszej liczebności próbki12), zadając pytanie otwarte: Co to jest Inkubator Przedsię-
biorczości oraz co to jest Preinkubator Przedsiębiorczości? 37% osób wiedziało choćby 
w minimalnym stopniu czym jest inkubator przedsiębiorczości, natomiast 10% potrafiło 
zdefiniować pojęcie „Preinkubator Przedsiębiorczości”. Tak niski procent odpowiedzi doty-
czących preinkubacji jest spodziewany, gdyż do dziś nawet w literaturze trudno znaleźć po-
wyższą definicję13. Wniosek jest taki, iż w ciągu roku wiedza na temat inkubatorów wśród 
studentów spadła o 15%. Wynik ten  w dużej mierze może wynikać z innej konstrukcji 
ankiety. W 2007 roku pytanie czym jest inkubator przedsiębiorczości było pytaniem za-
mkniętym, w badaniu z 2008 roku było pytaniem otwartym. Jednakże bardziej zastanawia-
jącym jest fakt, iż 72% studentów wyrażało chęć założenia własnej działalności, natomiast 
wiedza, w jaki sposób mogą tego dokonać jest mniejsza. Wartym podkreślenia jest fakt, 
iż na Politechnice Poznańskiej działa Inkubator Przedsiębiorczości od 2007roku. Badania 
wykazują, że społeczeństwo już jest gotowe do orientacji pro przedsiębiorczej, jednakże 
kłopot jest w przepływie informacji i edukacji w jaki sposób tego dokonać. Potwierdzeniem 
jest doświadczenie autora, polegające na udzieleniu odpowiedzi studentom dlaczego nie 
uczy ich się praktycznej przedsiębiorczości. Widać jesteśmy na dobrej drodze, potrzebne 
jest jeszcze trochę wysiłku by osiągnąć sukces.

11 Badanie obejmowało studentów Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, kierunki: Mechanika, Za-
rządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Materiałowa. Ankieta zawierała 7 pytań, w tym jedno 
otwarte.

12 Badanie objęło 75 przypadkowo wybranych studentów roku IV Wydziału Budowy Maszyn i Zarzą-
dzania Politechniki Poznańskiej, Kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika

13 Autor jako Preinkubację traktuje testowanie przez beneficjenta preinkubacji pomysłu biznesowego 
bez jego fizycznej rejestracji. Osobowości prawnej beneficjentowi udziela Preinkubator.
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THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT BUSINESS INCUBATORS AND THEIRS ROLE 
IN THE DEVELOPMENT OF THE SME SECTOR

Summary

The author of this paper provides a general description of the condition of SME sector in Poland 
and he defines what role business incubator play in the development of the SME sector. On the basis 
of research, the author presents the level of knowledge that potential clients have, as far as incubators 
services are concerned.
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SKŁONNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP 
DO PODEJMOWANIA KOOPERACJI 

O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM

Wprowadzenie

Zasadniczym procesem obserwowanym we współczesnej gospodarce jest globaliza-
cja. Obserwacja gospodarki wskazuje, że w dobie globalizacji innowacje są najważniej-
szym elementem walki konkurencyjnej, z jaką przedsiębiorstwa mają do czynienia na ryn-
ku. Niewątpliwie jedną z dróg podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw jest budowanie 
na rynku więzi współpracy z dostawcami i odbiorcami, jak również, chociaż znacznie rza-
dziej, z konkurentami. Kooperacja taka ma na celu realizację określonych przedsięwzięć, 
co jest możliwe dzięki łączeniu zasobów i kompetencji przedsiębiorstw podejmujących 
współpracę. 

Współcześnie obserwuje się, iż stale rośnie grupa przedsiębiorstw, które dostrzega-
ją, że realizowane przez nie dotychczas strategie konkurencji i  ozwoju wymagają zmian. 
Przedsiębiorstwa te zaczęły zauważać szansę szybszego rozwoju w koncepcji współdzia-
łania związanego z budowaniem różnego rodzaju więzi rynkowych, w tym m.in. relacji 
o charakterze proinnowacyjnym. Wśród nich dużą grupę stanowią podmioty reprezentu-
jące sektor MSP. Mniejsze przedsiębiorstwa mają bowiem ograniczony dostęp do kapitału, 
nowości technicznych i technologicznych, często nie dysponują własnym zapleczem badaw-
czo-rozwojowym, co stanowi duże utrudnienie w realizacji ekspansji rynkowej. W związku 
z powyższym, podjęcie kooperacji z innymi podmiotami jawi się jako szansa rozwoju dla 
małych i średnich firm, które dzięki współpracy zapewniają sobie zasoby niezbędne do 
odniesienia sukcesu na rynku.
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Czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do podejmowania współpracy 
o charakterze proinnowacyjnym

Można powiedzieć, iż globalizacja gospodarki wykształciła nowe podejście do za-
gadnienia konkurowania i współdziałania przedsiębiorstw. Współpraca podmiotów gos-
podarczych na rzecz konkurencyjności najczęściej polega na stworzeniu więzi z jednym 
partnerem przeciw pozostałym, ale nie zawsze ogranicza się do tak prostych rozwiązań. 
Coraz częściej możliwe stają się bardziej skomplikowane relacje, w których partner we 
współpracy pozostaje konkurentem, a współpraca staje się sposobem zdobywania przewagi 
nad nim właśnie. Opisane wyżej zjawiska rynkowe doprowadziły do pojawienia się pojęcia 
współkonkurencji (ang. coopetition). Jest to działanie, które polega na zawieraniu porozu-
mień między przedsiębiorstwami, w celu sprawniejszej efektywniejszego konkurowania na 
rynku. 

Ekonomiczne źródło współkonkurencji związane jest z działaniami zmierzającymi 
do optymalizacji poziomu przychodów przedsiębiorstwa, poprzez ograniczanie kosztów 
prowadzonej działalności. Jak wskazuje obserwacja rynku, dzieje się to na ogół za po-
średnictwem określonego procesu innowacyjnego. W rezultacie, następuje spadek cen pro-
duktów, przy nie zmienionej lub rosnącej podaży1. Przedsiębiorstwa realizujące koncepcję 
współkonkurencji są zainteresowane maksymalizowaniem korzyści płynących ze swojej 
działalności. W związku z powyższym, inwestują wspólnie w działania związane z bada-
niami i rozwojem produktów, z zapewnianiem dostępu do uzupełniających się rozwiązań 
technologicznych, z poprawą jakości, jak również z partycypacją w kosztach rozwoju pro-
duktów.2 Dzięki realizacji powyższych działań, współpracujące przedsiębiorstwa uzyskują 
efekty synergii i podnoszą swoją skuteczność konkurowania.

Wydaje się, iż zainteresowanie przedsiębiorstw rozwijaniem rozmaitych więzi współ-
pracy i kreowaniem nowych form organizacyjnych, wynika z dostrzegania przez przedsię-
biorstwa wyzwań współczesnego otoczenia, które charakteryzują następujące atrybuty3:

− przyspieszenie zmian technologicznych i ich starzenia się, wymagające szybszej 
deprecjacji kapitału i inwestycji know-how,

− trudność w utrzymaniu zadawalającej zyskowności przedsiębiorstwa, skłaniająca 
do poszukiwania sposobów redukcji kosztów,

− wzrastająca złożoność wielu produktów oraz różnorodność procesów technolo-
gicznych,

− rosnąca liczba uregulowań prawnych,

1 Partnering Study-CEE results, A.D. Little, October 2001, s. 7.
2 Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, Seria Euromangement, Polska Fundacja Promocji Kadr, Pol-

text, Warszawa 1996, s. 60.
3 Z. Dworzecki, A. Krejner-Nowecka, Sposoby tworzenia organizacji sieciowych, [w:] Przedsiębior-

stwo kooperujące, Z. Dworzecki (red.), Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 104.
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− intensywna konkurencja w skali całego świata, która stanowi silny bodziec skła-
niający przedsiębiorstwa do poszukiwania partnerów rynkowych, dzięki którym 
możliwe będzie obniżenie poziomu ryzyka towarzyszącego określonym przedsię-
wzięciom (np. wejściu na rynki zagraniczne, wprowadzaniu nowych produktów 
itp.).

Należy podkreślić, iż niezbędnym warunkiem rozwoju innowacyjności przedsię-
biorstw jest dostęp do zasobów, pozwalający na stałe doskonalenie produktów i technologii, 
zgodnie z potrzebami współczesnego rynku4. Wobec powyższego, podmioty aspirujące do 
miana innowacyjnych muszą dysponować obszernym wachlarzem zasobów, które pozwolą 
tworzyć nowe, konkurencyjne oferty rynkowe. W takiej sytuacji podjęcie proinnowacyjnej 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami daje możliwość łatwiejszego i szybszego pozy-
skania owych niezbędnych zasobów..Zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego kreowania 
innowacji wynika m.in. z faktu, iż umiejętne wykorzystanie więzi współpracy z innymi 
podmiotami w długim okresie prowadzi do wspólnego rozwiązywania problemów i kon-
troli nad procesami oraz do wzajemnego uczenia się, co przyczynia się do umiejętności 
tworzenia rozwiązań o charakterze innowacyjnym. 

W świetle literatury, do najczęściej wymienianych korzyści, wynikających z podjęcia 
ścisłej i trwałej współpracy z innymi przedsiębiorstwami należy zaliczyć5:

− uzyskanie korzyści skali, a tym samym poprawa efektywności przedsiębiorstwa,
− transfer rozwiązań technologicznych, 
− podniesienie poziomu innowacyjności, a tym samym konkurencyjności współpra-

cujących przedsiębiorstw,
− szybsze tempo realizacji celów związanych z ekspansją geograficzną i internacjo-

nalizacją, 
− szybsze tempo realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki skumulowanym 

środkom finansowym,
− możliwość wywierania większego wpływu na otoczenie, a tym samym zmniejsza-

nia poziomu ryzyka wynikającego z turbulencji otoczenia.
Uogólniając, można więc powiedzieć, że wszystkie przedsięwzięcia kooperacyjne są 

podejmowane dla wspólnego celu lub dla wzajemnie korzystnej wymiany6. Przedsięwzięcia po-
dejmowane dla wspólnego celu charakteryzują się tym, że wyróżniająca umiejętność jednego 
z przedsiębiorstw wymaga wykorzystania odpowiednich uzupełniających zasobów partnera 
lub też wyróżniające umiejętności obu kooperujących podmiotów wzajemnie się uzupełniają. 

4 A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe przedsiębiorstwo innowacyjne w relacji z otoczeniem, [w:] Tworze-
nie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2007, s. 350.

5 D. Ford, L. Gadde, H. Hakansson, I. Snehota, Managing Business Relationships, John Wiley & Sons 
Ltd., London 2003, s. 42–45, J. Child, D. Faulkner, Strategies of Cooperation. Managing Alliances, Net-
works and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 67–68.

6 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 211.
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W przypadku związku powstałego dla wzajemnie korzystnej wymiany, jedno przedsiębiorstwo 
dysponuje zdolnościami, informacjami lub wiedzą, mającą wartość dla drugiego podmiotu.

Proinnowacyjna kooperacja przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce 
– wyniki badań empirycznych

Badania, których fragmentaryczne wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji, 
przeprowadzono w ramach projektu MEiN nr 1 H02D 02530. Przedmiot badań stanowiła 
aktywność przedsiębiorstw polskich w zakresie realizacji ich proinnowacyjnej współpracy. 
Badania oparto na ankietach ankiety skierowanych do przedstawicieli kadr zarządzających 
przedsiębiorstwami. By przeprowadzić badania w sposób celowy, dokonano wyboru grupy 
750 polskich przedsiębiorstw. Jako kryterium doboru przyjęto posiadanie doświadczenia 
w funkcjonowaniu na rynkach poddawanych międzynarodowej konkurencji oraz w reali-
zacji działań zaliczanych do szeroko pojętej współpracy przedsiębiorstw. Badania zostały 
przeprowadzone w pierwszej połowie roku 2007. Ostatecznie wypełnione kwestionariusze 
otrzymano od 132 przedsiębiorstw.

W ramach przeprowadzonych badań próbowano ustalić zasadnicze motywy, jakimi 
kierują się rodzime przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwijania 
na rynku proinnowacyjnych relacji z innymi podmiotami. Uzyskane w tym zakresie wyni-
ki badań przedstawiono w tabelach 1 i 2. Przedstawione wyniki pozwalają stwierdzić, że 
do najważniejszych motywów, skłaniających badane przedsiębiorstwa do podejmowania 
proinnowacyjnej współpracy z ich dostawcami, należy zaliczyć: redukcję kosztów (47,0% 
wskazań), poprawę jakości produktów (38,8% wskazań) oraz zwiększenie asortymentu pro-
duktów oferowanych na rynku (35,1% wskazań). Bardzo podobny odsetek respondentów 
zadeklarował dążenie do realizacji ww. celów w ramach współpracy z odbiorcami. W tym 
przypadku 35,8% respondentów wskazało na zwiększenie asortymentu produktów, 35,1% 

Tabela 1

Motywy podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z dostawcami

Motyw współpracy Procent wskazań

Redukcja kosztów 47,0
Poprawa jakości produktu 38,8
Zwiększenie asortymentu produktów 35,1
Modernizacja posiadanej technologii 32,8
Pozyskanie nowej technologii 31,3
Wylansowanie nowego produktu 29,1

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.
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na poprawę jakości produktów, a 32,1% na dążenie do wylansowania na rynku nowego 
produktu jako motyw podjęcia współpracy. Ponadto, ważnym stymulatorem współpracy 
w kontekście problematyki innowacyjności jest deklarowane przez respondentów dążenie 
do modernizacji posiadanej technologii. Należy podkreślić, iż znacznie częściej jest to mo-
tyw podejmowania ścisłej współpracy z dostawcą (32,8% wskazań), niż z odbiorcą (18,7% 
wskazań).

Tabela 2

Motywy podejmowania współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami

Motyw współpracy Procent wskazań

Zwiększenie asortymentu produktów 35,8
Poprawa jakości produktu 35,1
Wylansowanie nowego produktu 32,1
Skrócenie cyklu powstawania nowych produktów 27,9
Zwiększenie elastyczności produkcji 26,9
Modernizacja posiadanej technologii 18,7
Pozyskanie nowej technologii 13,4

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Bardzo podobnie przedstawiają się wyniki dotyczące celu współpracy, jakim jest po-
zyskanie nowej technologii. Taki cel kooperacji z dostawcami zadeklarowało 31,3% uczest-
ników badań, lecz w przypadku współpracy z odbiorcami, cel ten zadeklarowało zaledwie 
13,4% respondentów. Jest to jednak uzasadnione, ponieważ wieloletnia obserwacja praktyki 
gospodarczej pozwala stwierdzić prawidłowość polegającą na tym, iż innowacje technolo-
giczne są na ogół rezultatem ścisłej kooperacji właśnie z dostawcami.

W literaturze przedmiotu występują liczne opracowania uznające zasobowe uzasad-
nienie podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii kooperacji. Zgodnie z tym podej-
ściem, przedsiębiorstwo podejmuje współpracę z innymi podmiotami po to, aby pozyskać 
zasoby potrzebne mu do skutecznego konkurowania na rynku7. Opierając się na powyż-
szym założeniu, respondentom przedstawiono hipotetyczną sytuację, w której przedsię-
biorstwo ma braki w zasobach potrzebnych do kreowania innowacji, a zasobów tych nie 
można kupić na rynku, natomiast ich stworzenie wymaga czasu. Uczestników badań zapy-
tano, czy i w jakim stopniu dana sytuacja skłaniałaby ich do podjęcia współpracy z innym 
przedsiębiorstwem. Prawie połowa (48,8%) odpowiadających stwierdziła, iż taka sytuacja 

7 J. Pfeffer, G. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, 
Harper & Row, Ney York 1978, s. 234.
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w znacznym stopniu skłoniłaby ich do podjęcia działań na rzecz budowania określonych 
więzi kooperacyjnych, mających na celu uzupełnienie danej luki zasobowej. Natomiast 
15,7% respondentów uznało, iż przedstawiona sytuacja zdecydowanie skłoniłaby ich do 
podjęcia takich działań.

Podczas badań podjęto również próbę identyfikacji form, w ramach których najczęś-
ciej realizowana jest proinnowacyjna współpraca uczestników badań z ich partnerami ryn-
kowymi. Wyniki badań dotyczące tej kwestii zaprezentowano na rysunku 1. 

Rys. 1.  Formy realizowanej proinnowacyjnej współpracy realizowanej przez badane przedsiębior-
stwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

W świetle danych zaprezentowanych na rysunku 1 prawie 30% respondentów, reali-
zuje współpracę ukierunkowaną na kreowanie innowacji ze swoimi dostawcami i odbior-
cami w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw. Łańcuch dostaw stanowi sieć powiąza-
nych i zależnych od siebie podmiotów, które działając na zasadach współpracy, wspólnie 
kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe, a także przepływy informacyjne od 
dostawców do ostatecznych użytkowników8. Kreowanie przez przedsiębiorstwa określo-
nych więzi w ramach realizowanych przez nie procesów logistycznych oznacza długotrwałą 
współpracę dostawców i odbiorców, która pozwala na uzyskanie dodatkowych, wzajem-

8 M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycz-
nego, Warszawa 2000, s. 17.
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nych korzyści w procesie osiągania różnych celów indywidualnych podporządkowanych 
wspólnemu dążeniu do zapewnienia sprawności i efektywności przepływu produktów 
i towarzyszących im informacji. Z kolei 24% respondentów zadeklarowało, iż realizuje pro-
innowacyjną współpracę w ramach aliansu strategicznego z partnerem krajowym, a 19,0% 
w ramach aliansu strategicznego z partnerem zagranicznym. Można zatem powiedzieć, iż 
prawie połowa uczestników badań dostrzega korzyści płynące z takiej formy współpracy 
z wybranymi partnerami rynkowymi. 

Analizując problematykę rozwoju proinnowacyjnej współpracy rodzimych przedsię-
biorstw, próbowano stwierdzić, czy fakt integracji Polski z Unią Europejską ma wpływ na 
potrzebę rozwijania takiej współpracy i jeśli tak, to jakich obszarów dotyczy to w szczegól-
ności. Uzyskane wyniki zaprezentowano na rysunku 2.

Rys. 2. Formy proinnowacyjnej współpracy, które badane przedsiębiorstwa zamierzają rozwijać

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Jeśli chodzi o ogólną potrzebę rozwijania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym, 
to uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż generalnie badane przedsiębiorstwa de-
klarują taką potrzebę. Wyniki badań dotyczące rodzajów form współpracy, jakie respon-
denci chcieliby rozwijać w przyszłości potwierdzają atrakcyjność relacji rynkowych nawią-
zywanych w ramach aliansów strategicznych oraz w ramach łańcucha dostaw. Wyniki te 
przedstawiono na rysunku 2. 
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Ciekawym faktem jest to, iż 23,5% uczestników badań zadeklarowało dążenie do za-
warcia aliansu z partnerem krajowym. Można zatem wnioskować, że pomimo iż w chwili 
obecnej alianse nawiązywane pomiędzy rodzimymi przedsiębiorstwami należą raczej do 
rzadkości, w przyszłości będą się one pojawiać coraz częściej. Również 23,0% responden-
tów odczuwa potrzebę nawiązania proinnowacyjnej współpracy w ramach aliansu z part-
nerem zagranicznym. Z kolei niewiele mniej, bo 21,5% przedsiębiorstw, deklaruje dążenie 
do zacieśnienia współpracy w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw, w którym funk-
cjonują.

Zakończenie

Złożoność i dynamika otoczenia rynkowego wywołują konieczność zmian w dotych-
czasowych strategiach działania przedsiębiorstw dążących do utrzymania swojej konku-
rencyjności. Ponieważ współcześnie rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa jest jednym 
z wyznaczników jego konkurencyjności, podmioty gospodarcze coraz intensywniej zaczy-
nają realizować strategię współdziałania ukierunkowanego na pozyskiwanie nowej wiedzy 
niezbędnej do kreowania innowacji.

 Powyższą prawidłowość potwierdzają wyniki badań zaprezentowane w artykule, 
wskazujące iż polskie przedsiębiorstwa stopniowo zaczynają się charakteryzować coraz 
większą skłonnością do wdrażania strategii kooperacji ukierunkowanej na kreowanie roz-
wiązań innowacyjnych.

THE TENDENCY OF SMES TO START PROINNOVATIVE COOPERATION

Summary

The constantly changing structure of market competition as well as the turbulently developing 
environment require new orientation of the enterprises. Today successful enterprises have to realise 
that they should compete in a way that enhances rather than undercuts inter-firm cooperation. The 
point of the current company shape-up boom is to achieve the value that comes when the whole adds 
up to more than the sum of the parts. The paper is an attempt to point out the external and internal 
factors encouraging firms to cooperate and their tendency to implement cooperation strategy.
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W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI 
NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Wprowadzenie

Rozpowszechnienie technologii informacyjnych i komunikacyjnych sprawiło, że 
zmienił się sposób komunikacji między ludźmi, wymiany informacji, wytwarzania dóbr 
czy świadczenia usług przez firmy. Według danych GUS1, 95% przedsiębiorstw korzysta 
z komputerów, a 92% ma dostęp do Internetu, z czego prawie połowa ma szerokopasmowy 
dostęp do sieci. Ta sytuacja powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań in-
formatycznych mających na celu wsparcie firm, w tym firm realizujących projekty. Pojawia 
się jednak problem, które rozwiązania są najodpowiedniejsze dla danej firmy? Celem ar-
tykułu będzie wskazanie czynników, którymi powinny kierować się przedsiębiorstwa przy 
wyborze danych rozwiązań oraz przedstawienie wyników badań wykorzystania narzędzi 
informatycznych, wspomagających zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach.

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)

Komputer wraz z dostępem do Internetu stał się podstawowym narzędziem w każdej 
firmie. Aktualnie trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa 
bez komputera, a coraz częściej także bez dostępu do Internetu. Ta sytuacja znalazła swoje 
odzwierciedlenie w wynikach badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny 
w przedsiębiorstwach, dotyczących wykorzystania w nich technologii informacyjno-tele-
komunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że prawie wszystkie 
firmy mają komputer z dostępem do Internetu. W zależności od branży można zauważyć 
pewne odchylenia, jednakże nie są one zbyt znaczące, wahają się między 90 a 99% badanej 

1 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2007.
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populacji. Zupełnie inne wyniki zostały uzyskane, gdy zapytano o wykorzystanie kompu-
terów w pracy (rys. 1).

Te rozbieżności można wytłumaczyć na dwa sposoby. Po pierwsze to, że dana firma 
posiada komputer i dostęp do Internetu, nie świadczy o tym, że dostęp ma każdy z zatrud-
nionych pracowników. Po drugie: konieczność korzystania z komputera i Internetu zależy 
od specyfiki wykonywanej pracy. Prawie każdy informatyk czy finansista musi na co dzień 
pracować na komputerze, bo na tym m.in. jego praca polega, w przeciwieństwie do przed-
siębiorstw produkcyjnych czy wytwórczych, które w większym stopniu potrzebują pracow-
ników do prac fizycznych. 

Rys. 1.  Pracownicy wykorzystujący w pracy komputer, w tym z dostępem do Internetu w 2006 
roku, według rodzaju działalności (w odsetkach ogółu pracujących w przedsiębiorstwach 
należących do danego rodzaju działalności)

Źródło:  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006 r., GUS, Warszawa 2006.

W związku z tym wyniki badań trzeba analizować przez pewien pryzmat przydat-
ności wykorzystania technologii informatycznych. Z podobnych badań przeprowadzonych 
przez GUS w 2007 roku, wynikało że systemów ERP (ang. Enterprise Resource Planning 
– system informatyczny do planowania zasobów przedsiębiorstwa) używało co drugie duże 
przedsiębiorstwo w Polsce, co czwarte średnie i niespełna co dziesiąte małe (tab. 1).

Oprogramowanie CRM (ang. Customer Relationship Management) służące do zbie-
rania, łączenia, przetwarzania i analizowania informacji o klientach, występuje w dwóch 
formach. Pierwsza forma, używana jest przez 21% firm w Polsce i polega na integracji pro-
cesów biznesowych na styku z klientem, a druga forma wykorzystywana była przez 12% 
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podmiotów gospodarczych i obejmowała analizę dostępnych w przedsiębiorstwie danych 
o klientach w celu zdobycia wiedzy o nich i sposobach zaspokojenia ich potrzeb. 

Tabela 1

Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane systemy informatyczne i oprogramowanie w 2007 roku 
(odsetek przedsiębiorstw o liczbie pracujących co najmniej 10 osób)

Bezpłatne 
oprogramowanie, 

systemy open 
source, jak np. 

Linux

ERP – system 
informatyczny 
do planowania 

zasobów 
przedsiębiorstwa

CRM – oprogramowanie do zarządzania 
informacjami o klientach umożliwiające
zbieranie, przecho-
wy wa nie informacji 

o klien tach oraz 
zapewnienie dostępu 

do nich innym

analizowanie 
in formacji 
o klientach 
w celach 

marketingowych

Ogółem 20 13 21 12

małe 
(10–49 osób) 16 9 18 10

średnie 
(50–249 osób) 33 26 30 17

duże (250 
i więcej osób) 58 51 38 24

Źródło:  Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2007.

Co piąta firma korzystała z bezpłatnego oprogramowania (open source2), przy czym 
znacznie częściej stosowano je w przedsiębiorstwach dużych (58%), niż w małych (16%)3. 
Jest to dość paradoksalna sytuacja. Duże firmy, które posiadają o wiele większy kapitał, 
korzystały z darmowego oprogramowania, oszczędzając w ten sposób znaczne środki fi-
nansowe. Małe firmy, które kapitał mają mały, korzystały z płatnego oprogramowania, 
ewentualnie nie korzystały wcale. Ta różnica może także wynikać z niewiedzy, braku 
umiejętności znalezienia odpowiedniego oprogramowania czy też obawy przed darmowym 
oprogramowaniem. Nie należy tego interpretować tylko w kontekście darmowego oprogra-
mowania, ale bardziej ogólnie jako wykorzystanie programów w przedsiębiorstwie. Czę-
sto też darmowe oprogramowanie nie jest do końca zintegrowane z produktami Microsoft, 
które są najpopularniejsze na polskim rynku i to stwarza dodatkowe problemy dla małych 
przedsiębiorstw. 

Przytoczone wyniki badań pozwalają dojść do wniosku, że przedsiębiorstwa posia-
dają infrastrukturę techniczną do wykorzystania narzędzi informatycznych, jednakże mają 

2 Oprogramowanie open source jest to ogólnie dostępne oprogramowanie, które może dotyczyć róż-
nych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Podstawową jego zaletą jest to, że jest ono darmowe.

3 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2007.
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jeszcze problemy w znalezieniu i odpowiednim zaimplementowaniem oprogramowania do 
swoich potrzeb.

W organizacjach realizujących projekty, szczególną uwagę powinno się przywiązy-
wać do zapewnienia zespołom odpowiednich narzędzi teleinformatycznych służących za-
równo poprawie komunikacji i współpracy, jak i zapewniającym dostęp do informacji. We 
współczesnych organizacjach istnieją pewne popularne narzędzia komunikacyjne, takie jak: 
poczta elektroniczna. komunikatory internetowe, rozwiązania mobilne czy współdzielone 
kalendarze. Przeprowadzone w 2007 roku badanie wykorzystania narzędzi informatycz-
nych, wspomagających komunikację w projekcie dowodzą, że pomimo powszechności roz-
wiązań komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, stopień ich efektywnego wykorzystania 
przez pracowników jest niezadawalający. Autorzy raportu wskazują jako przyczynę tego 
stanu zarówno sposób wdrażania i dobór tych narzędzie, jak i brak przygotowania użyt-
kowników do ich stosowania w codziennej pracy4.

Rys. 2.   Komunikacja w ocenie menedżerów

Źródło: Skuteczne narzędzia ułatwiające współpracę, „Harvard Business Review Polska” 2008, nr 2, 
s. 158.

4 Skuteczne narzędzia ułatwiające współpracę, „Harvard Business Review Polska” 2008, nr 2, s. 156.
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Widać, że zalety takich narzędzi jak współdzielone kalendarze, komunikatory inter-
netowe czy wspólna praca nad dokumentami nie są dostatecznie dostrzegalne przez mene-
dżerów. Wraz z postępującą wirtualizacją zespołów projektowych efektywne wykorzysta-
nie tego typu narzędzi będzie koniecznością.

Analitycy Economist Intelligence Unit przedstawiają sześć cech, jakie powinno mieć 
dobre narzędzie wspierające komunikację5:

− dostęp grupowy pozwalający na użytkowanie tych samych zasobów przez wiele 
osób – dotyczyć to może dostępu do danych jak i wymiany informacji,

− możliwość zarządzania dokumentami, pozwalająca zamieszczać materiały, ale 
również dopuszczająca możliwość ich zmiany, a także przeglądania zmian doko-
nanych przez innych współużytkowników,

− grupowy dostęp do archiwum, dający uprawnionym osobom możliwość przegląda-
nia i przeszukiwania baz wiedzy projektowej, a także historii komunikacji,

− efektywne komunikowanie się w dużych grupach – dostęp do informacji niezależ-
nie od pozycji w projekcie oraz możliwość dzielenia się swoją wiedzą i pomysłami 
(nie chodzi tu bynajmniej o nieograniczony dostęp dla wszystkich członków zespo-
łu),

− przejrzyste zorganizowanie zasobów i umożliwienie ich oznaczania – wraz z roz-
rostem baz coraz trudniejsze staje się odnalezienie potrzebnych informacji, zor-
ganizowanie systemu zbierania informacji wg słów kluczowych znacznie ułatwia 
korzystanie z zasobów przedsiębiorstwa,

− gromadzenie informacji powstających w procesach biznesowych, dających uczest-
nikom kolejnych etapów możliwość opierania się na zebranej w organizacji wie-
dzy.

Cechy te należy traktować jako pewien rodzaj wskazówek, czym należy się kierować 
przy doborze narzędzi informatycznych. Dobór odpowiedniego narzędzie i tak w głównej 
mierze zależy od potrzeb danej organizacji.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 
– wyniki badań

W dobie powszechnej informatyzacji nie może zabraknąć analizy narzędzi wspoma-
gających zarządzanie projektami. Jak wykazały przeprowadzone badania6, w 39,1% pod-
miotach nie wykorzystywano żadnego z oprogramowania wspomagającego zarządzanie 
projektami w przedsiębiorstwie. W pozostałych były stosowane narzędzia, ułatwiające 

5 Ibidem, s. 158–160.
6 Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2008 r. na próbie 46 

przedsiębiorstw realizujących część swojej działalności lub całość w formie projektów.
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planowanie i realizowanie projektów. Struktura wykorzystania oprogramowania została 
przedstawiona na rysunku 3.

    

Rys. 3.  Wykorzystanie oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami7

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Analizując wielkość firmy a stosowanie oprogramowania, można wyciągnąć wnio-
sek, że w badanych mikroprzedsiębiorstwach nie wykorzystywano programów, a w przed-
siębiorstwach małych, średnich i dużych stopień wykorzystania oprogramowania był bar-
dzo podobny, a więc wielkość przedsiębiorstwa nie była tu czynnikiem różnicującym.

Ponad połowa badanych przedsiębiorstw wybrała program Microsoft Project. Taka 
sytuacja nie dziwi. Jest to kompleksowy pakiet oprogramowania wspierającego różne etapy 
realizacji przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest on zintegrowany z innymi 
programami pakietu Office oraz podobnie zbudowany, co znacznie wpływa na to, że pra-
cownicy stawiają mniejszy opór przy jego wdrażaniu, niż w przypadku innych rozwiązań. 
Innym czynnikiem mającym wpływ na tę sytuację, jest na pewno popularyzacja oprogra-
mowania firmy Microsoft, w związku z tym, firmy rozglądające się za rozwiązaniami in-
formatycznymi najczęściej szukają wśród ogólnie znanych produktów.

Zaskakuje brak wykorzystania programów wspomagających pracę grupową, ale 
z czasem pewnie i te narzędzia staną się bardziej popularne. Jedna firma zadeklarowała 
korzystanie z MindManagera, czyli oprogramowania wspomagającego technikę MindMa-
ping. Była to firma realizująca projekty marketingowe, więc wykorzystanie tego programu 

7 Suma udziałów nie daje 100%, ponieważ w kliku przedsiębiorstw było wykorzystywane różne opro-
gramowania.
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i techniki, jako pobudzającej innowacyjność i kreatywność zespołu, nie dziwi. Ponadto 
jedna z badanych firm stworzyła specjalistyczne oprogramowanie specjalnie dedykowane 
rodzajom realizowanych przez nie projektów.

Z przeprowadzonych badań wynika również, że wykorzystanie oprogramowania nie 
wpływa na realizację projektów w zakładanym terminie i przyjętym budżecie, a wręcz 
można sądzić, że przy stosowaniu narzędzi informatycznych większa ilość projektów jest 
opóźniona (rys. 4) co nasuwa liczne pytania i wątpliwości.

Rys. 4.  Wykorzystanie oprogramowania a opóźnienia w realizacji projektu 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Zdaniem autora, wysuwanie takich twierdzeń jest przedwczesne. Sytuacja ta została 
po części wyjaśniona w rozmowach z osobami wypełniającymi ankiety. Okazało się, że 
z jednej strony, większość mikroprzedsiębiorstw realizowała projekty małe, trwające do 
6 miesięcy, gdzie znaczniej łatwiej było oszacować końcowy czas trwania, z drugiej stro-
ny, w przedsiębiorstwach wykorzystujących oprogramowanie wspomagające zarządzanie 
projektami, wskazywano na to, że pomogło ono w zarządzaniu projektem, ale nie do tego 
stopnia, aby mieć znaczny wpływ na jego sukces. Znalazło to swoje potwierdzenie w póź-
niejszym pytaniu o kluczowe dla powodzenia projektu czynniki, gdzie oprogramowanie 
wspomagające zarządzanie projektami uzyskało najniższą ocenę wśród wszystkich wymie-
nionych punktów.
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W przypadku porównywania zależności wpływu wykorzystania narzędzi informa-
tycznych na koszt realizacji przedsięwzięcia, już tak znacznych odchyleń nie ma (rys. 5). 
Jedyne istotne różnice wynikają pomiędzy realizacją zgodnie z zakładanym budżetem 
i odchyleniami do 10%. Jednakże po sumowaniu obydwu czynników, uzyskane wyniki się 
pokrywają. 

Brak wyraźnych różnic może też być uzależniony od stopnia wykorzystania i upo-
wszechnienia oprogramowania. Microsoft Project przez swoją kompleksowość powoduje, 
że nie jest narzędziem prostym w użytkowaniu i wiele funkcji jest nieużywanych. Samo po-
siadanie systemów informatycznych nie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie powo-
dzenia projektów, trzeba także umieć właściwie z niego korzystać, czyli mieć pracowników 
przeszkolonych w tym zakresie. Potwierdzeniem tego są badania Standish Group8, gdzie 
prawie połowa (45%) ankietowanych nie wykorzystuje dostępnych funkcji i cech oprogra-
mowania, a tylko 20% przedsiębiorstw wykorzystuje je często lub zawsze.

Rys. 5. Wykorzystanie oprogramowania a przekroczenia budżetu projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

8 J. Johnson, Standish Group Study, The XP 2002 Conference, Sardinia, May 2002.
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Podsumowanie

Technologie informacyjno-komunikacyjne mają korzystny wpływ na podniesienie 
efektywności zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Firma Microsoft podaje, że wy-
korzystanie ICT oraz oprogramowania pozwala na zredukowanie kosztów o 2–5%, pod-
niesienie wydajności o 20–25% oraz przeniesienie od 10 do 15% środków budżetu do bar-
dziej strategicznych projektów9. Przeprowadzone badania nie potwierdzają tych wyników. 
Zdaniem autora jest to spowodowane przede wszystkim małym stopniem wykorzystania 
danego oprogramowania oraz niewystarczającą jego integracją z innymi systemami funk-
cjonującymi w przedsiębiorstwie. Nie ulega jednak wątpliwości, że przyszłość zarządzania 
projektami będzie nierozerwalnie związana z technologiami informacyjno-komunikacyj-
nymi.

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
ON PROJECT MANAGEMENT FOR EXAMPLE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

An article presents level of use information and communication technology and software in 
project management. The main topics are results of research in polish enterprises. Research have 
revealed that companies in a small degree use of information solutions. The suggestion section sho-
uld make grasping the aim of the project quicker and easier and the use of available resources more 
effective.

9 www.microsoft.com.
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INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
– WYBRANE PROBLEMY

Wprowadzenie

Zwrócenie szczególnej uwagi na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP)1 wynika z zasadniczych przesłanek. Po pierwsze, o znaczeniu gospodarczym tej 
grupy przedsiębiorstw świadczy ich wkład w tworzenie wartości dodanej w gospodarce 
oraz zdolność do generowania nowych miejsc pracy. Udział firm2 sektora MŚP w wartości 
dodanej brutto wytworzonej przez przedsiębiorstwa (poza rolnictwem i leśnictwem oraz 
rybołówstwem i rybactwem) w 2006 roku wyniósł 67,7%. Natomiast udział pracujących 
w MŚP w ogólnej liczbie pracujących w przedsiębiorstwach w 2006 roku wyniósł 70,1%3. 
Po drugie, światową normą jest rozbieżność między innowacyjnością firm sektora MŚP 
i dużych na korzyść tych ostatnich. W 2006 roku przeciętnie w Polsce środki automatyzacji 
produkcji posiadało 73% firm dużych, 43% średnich i 14% małych4.

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polskie małe 
i średnie przedsiębiorstwa można uznać za innowacyjne oraz jakie czynniki wpływają na 
taki stan rzeczy.

Pojęcie innowacyjność oraz innowacyjne przedsiębiorstwa

Prekursorem teorii innowacji w naukach ekonomicznych był J.A. Schumpeter. W jego 
interpretacji innowacje to nowe kombinacje zachodzące w następujących przypadkach5: 
wytworzenia nowego produktu lub wprowadzenia na rynek towaru o nowych właściwoś-
ciach, wprowadzenia nowej metody produkcji, otwarcia nowego rynku zbytu, zdobycia no-

1 W rozumieniu Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807, 
z późn. zm.).

2 Określenia firma i przedsiębiorstwo są tu używane zamiennie.
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, PARP, War-

szawa 2008, s. 18, 29.
4 Ibidem, s. 30.
5 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104 i dalsze.
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wego źródła surowców lub półfabrykatów, przeprowadzenia nowej organizacji procesów 
gospodarczych w produkcji oraz w sferze cyrkulacji towarów. Z kolei według P.F. Druckera 
„innowacja jest specyficznym narzędziem przedsiębiorczości – działaniem, które nadaje 
zasobom nowe możliwości tworzenia bogactwa”6.

Z dotychczasowych rozważań wynika, iż innowacje mogą być rozpatrywane w zna-
czeniu rezultatowym lub procesowym. W ujęciu pierwszym innowacja jest rezultatem 
procesów technicznych, społecznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych oraz orga-
nizacyjnych. Cechą charakterystyczną drugiego podejścia jest założenie, że innowacja to 
wszelkie procesy twórczego myślenia zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszo-
nych rozwiązań w technice, technologii, organizacji i życiu społecznym7.

Innowacyjność to zdolność i motywacja podmiotów gospodarczych do ustawicznego 
poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncep-
cji, pomysłów i wynalazków8. Natomiast na działalność innowacyjną, zgodnie z terminolo-
gią OECD, składa się szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, 
finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie no-
wych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów9.

Przedsiębiorstwo innowacyjne to takie, które jest w stanie tworzyć i absorbować (chło-
nąć) innowacje, zdobywać informacje o rozwiązaniach innowacyjnych oraz charakteryzuje 
się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w ich otoczeniu10. Z kolei 
w rozumieniu metodologii Oslo przedsiębiorstwem innowacyjnym nazywamy takie, które 
w badanym okresie (najczęściej trzyletnim) wprowadziło na rynek przynajmniej jedną in-
nowację techniczną (nowy lub istotnie ulepszony produkt bądź nowy lub istotnie ulepszony 
proces technologiczny)11.

Zdaniem A. Sosnowskiej do najważniejszych cech firmy innowacyjnej należą12:
–  zdolność do permanentnego generowania innowacji, kreatywność,
–  umiejętność wykorzystywania innowacyjnego potencjału firmy do utrzymania 

wysokiej pozycji konkurencyjnej opartej o kluczowe kompetencje,
–  zdolność przewidywania przyszłości, perspektywiczne myślenie,
–  stała łączność z klientami celem skutecznego poznania ich bieżących i przyszłych 

potrzeb,

6 P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39.
7 A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa – Łódź 2001, s. 17–18.
8 J. Kot, Konkurencyjność i innowacyjność w rozwoju regionalnym, [w:] Analiza strukturalna gospo-

darki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyj-
ności regionu, J. Kot (red.), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 11.

9 The OECD Bologna Ministerial Conference, Enhancing SME Competitiveness, The Organization for 
Economic Cooperation and Development, France 2001, s. 14.

10 J. Bogdanienko, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
Toruń 2004, s. 59.

11 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS, Warszawa 2008, s. 6.
12 A. Sosnowska, Systemy zarządzania firmą innowacyjną, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, 

Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s. 11–12.
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–  posiadanie zespołu nowatorów gwarantujących wysoki poziom innowacyjności 
firmy,

–  odpowiedni zakres informacji pozwalających na właściwą ocenę,
–  elastyczność działań w dostosowywaniu do zmieniających się warunków działa-

nia.
Ponadto, A. Sosnowska podjęła próbę klasyfikacji przedsiębiorstw innowacyjnych na 

dwa główne rodzaje. Pierwszą grupą firm generujących innowacje są niewątpliwie wielkie 
korporacje ponadnarodowe, zwłaszcza te działające w obszarach wysokiej technologii. Jed-
nym z dowodów jest fakt zajmowania przez nie pierwszych miejsc w przeprowadzanych 
rankingach najbardziej innowacyjnych firm. Jako przykład można wymienić takie firmy, jak: 
Intel, IBM, Johnson&Johnson, 3M13. Drugą grupę przedsiębiorstw innowacyjnych stanowią 
małe i średnie firmy działające w tzw. obszarach niszowych, wykorzystujących miejsce na 
rynku, których z różnych powodów nie zajmują wielkie korporacje. Te firmy nazywane są 
jako tzw. „tajemniczy bądź nieznani mistrzowie”, dzięki zdobyciu kluczowych kompetencji, 
które jednak dotyczą węższej techniki niż w przypadku wielkich korporacji14.

Nie jest to, oczywiście, pełna klasyfikacja; zawiera tylko dwa skrajne typy podmio-
tów. Niemniej, obydwa odgrywają szczególną rolę na scenie innowacji. Procesy postępu 
technicznego były i nadal są zdominowane przez duże przedsiębiorstwa. Jednak współcześ-
nie coraz większą rolę odgrywają małe podmioty gospodarcze, choć nie należy oczekiwać, 
aby zaczęły one w tej dziedzinie dominować. Zauważmy przy tym, że małe przedsiębior-
stwo nie jest miniaturą dużego. Dlatego należy mu poświęcić trochę więcej miejsca15.

Innowacyjność polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Poziom innowacyjności polskiego sektora MŚP był między innymi przedmiotem ba-
dania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle oraz w sektorze usług w la-
tach 2004–2006, przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jeśli chodzi 
o zastosowaną metodę, badanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle 
było połączeniem badania pełnego z badaniem na próbie reprezentacyjnej. Badaniem peł-
nym objęte były przedsiębiorstwa liczące powyżej 49 pracujących. Wyniki badania odno-
szą się do zbiorowości ok. 9,1 tys. podmiotów. Natomiast badaniem na próbie reprezenta-
cyjnej, liczącej ok. 5,5 tys. jednostek, objęte były przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie 
pracujących od 10 do 49 osób. Badanie działalności innowacyjnej w sektorze usług było 

13 B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 17.

14 A. Sosnowska, Systemy zarządzania firmą innowacyjną, [w:] A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, 
Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2000, s.16–22.

15 A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006, s. 43.
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badaniem na próbie reprezentacyjnej obejmującej ok. 5,0 tys. przedsiębiorstw liczących po-
wyżej 9 pracujących16.

Wśród małych przedsiębiorstw przemysłowych (objętych badaniem przez GUS) 13,9% 
wdrożyło innowacje w latach 2004–2006 wobec 17% w okresie 2002–2004, w grupie śred-
nich było to 37,4%, czyli też mniej w stosunku do 40% w poprzednim okresie badawczym, 
natomiast w przypadku dużych innowacje wdrożyło 65,5% podmiotów, co jest wartością 
zbliżoną do zanotowanej w latach 2002–2004 (67%).

W przeliczeniu na przedsiębiorstwo wdrażające innowacje nakłady na nie wynosiły 
średnio 589,1 tys. zł w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 osób. W przypadku firm 
zatrudniających od 50 do 249 osób nakłady na innowacje wyniosły 1,3 mln zł w sektorze 
publicznym, a 1,79 mln zł w sektorze prywatnym. Podobnie jak w przypadku średnich firm, 
w sektorze dużych przedsiębiorstw większe nakłady na innowacje w przeliczeniu na firmę 
innowacyjną były w sektorze prywatnym – 13,1 mln zł wobec 9,9 mln zł w publicznym.

Głównym problemem polskiego systemu innowacji jest słaba działalność badawczo-
rozwojowa (B+R). W 2006 roku nakłady na B+R wyniosły 0,56% PKB, podobnie jak w 
2004 roku, podczas gdy średnio w UE około 1,8%. Ponadto zaledwie 25% nakładów na 
B+R w Polsce stanowiły środki biznesowe. Polska w ujęciu nakładów B+R nie zbliżyła się 
więc do celu wyznaczonego przez Strategię Lizbońską 3% nakładów na B+R w PKB w 
2010 roku, z czego 2/3 mają być finansowane przez biznes. Odzwierciedla to słaby rozwój 
sektora wysokich technologii, a także niedostatek laboratoriów.

W okresie 2002–2004 w Polsce średnio 9% przedsiębiorstw inwestowało w B+R, na 
co składało się 5% małych firm, 14% średnich i 34% dużych. W latach 2004–2006 było 
takich podmiotów nieznacznie więcej, gdyż 9,2% ogółu firm, w tym 5,6% małych, 13,3% 
średnich i 31,3% dużych. Intensyfikacji uległa więc działalność badawczo-rozwojowa ma-
łych firm, co może oznaczać powstawanie nowych przedsiębiorstw technologicznych i ich 
pomyślny rozwój, m.in. dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych.

Nakłady na badania i rozwój to istotny, ale ciągle niewielki element działalności in-
nowacyjnej polskich MŚP. Jednak w porównaniu z latami 2002–2004 udział nakładów na 
B+R w strukturze nakładów przedsiębiorstw przemysłowych na innowacje wzrósł. Wów-
czas wyniósł bowiem 7%, zaś w latach 2004–2006 – 8,9% średnio w Polsce, przy czym 
w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 49 pracowników 5,9%, w średnich 5,6%, 
a w dużych 10,4%17.

Najważniejszą kategorią nakładów na innowacje polskich przedsiębiorstw pozosta-
ły nakłady inwestycyjne. Świadczy to zarówno o ciągłej potrzebie modernizacji, jak i od-
zwierciedla transfer technologii ucieleśnionej w maszynach, czyli wdrażanie rozwiązań 
nie opracowanych w firmie. Nakłady inwestycyjne stanowiły największą część budżetu 

16 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004–2006, GUS, Warszawa 2008, s. 18–19.
17 Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne deter-

minanty, PARP, Warszawa 2008, s. 7–11.
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na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego oraz małych sektora 
publicznego – odpowiednio 88,6, 88,2 i 93,5% w 2006 roku. Wśród dużych i średnich pod-
miotów sektora publicznego ich udział wynosił od 73 do 81%.

Większość nakładów na inwestycje przeznaczona była na zakup maszyn i urządzeń 
technicznych potrzebnych dla procesu innowacyjnego. Nakłady na maszyny i urządzenia 
stanowiły w 2006 roku od 49% nakładów na innowacje w grupie średnich firm sektora 
publicznego do około 70% wśród małych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Nakłady 
na budynki i budowle związane z procesem innowacyjnym pochłonęły od 15,7% w grupie 
dużych firm sektora publicznego do 36,3% wśród małych podmiotów sektora publicznego.

Pozostałe kategorie nakładów na innowacje poza inwestycjami i działalnością B+R 
miały relatywnie niewielkie znaczenie. Udział nakładów na oprogramowanie w budżecie 
na innowacje był zbliżony w sektorze prywatnym we wszystkich klasach przedsiębiorstw 
– od 2% wśród małych po 2,5% u średnich. W sektorze publicznym nakłady na oprogra-
mowanie stanowiły od 1,4% wśród małych podmiotów po 6,9% w gronie firm dużych. 
Śladową część nakładów innowacyjnych MŚP stanowiły wydatki na szkolenia personelu 
związane z wprowadzanymi innowacjami.

Marketing miał większy udział w nakładach na innowacje w sektorze prywatnym 
niż w publicznym w grupie firm średnich i dużych, zaś wśród firm małych w obu sekto-
rach stanowił w 2006 roku tyle samo tj. 0,7%. Dość duże znaczenie marketingu cechowało 
średnie i duże firmy sektora prywatnego, gdzie udział w nakładach na innowacje wyniósł 
odpowiednio 1,9% i 3,6%.

Przedsiębiorstwa finansowały proces innowacyjny w 2006 roku głównie ze środków 
własnych – 51% nakładów stanowiły środki własne w grupie firm małych, 60% wśród śred-
nich i 86% wśród dużych. Drugim najważniejszym źródłem finansowania innowacji były 
kredyty bankowe. Sporadycznie MŚP finansowały innowacje z innych źródeł, takich jak 
środki pozyskane z zagranicy, budżetu państwa oraz z funduszy kapitału ryzyka18.

Bariery działalności innowacyjnej

Działalności innowacyjnej firm funkcjonujących zarówno w krajach Unii Europejskiej, 
jak i w Polsce towarzyszą określone przeszkody powodujące: istotne opóźnienia w realizacji 
projektów innowacyjnych, zaniechanie projektów innowacyjnych czy rezygnację z rozpoczę-
cia prac nad projektami innowacyjnymi. Skutki te wywołane są różnorodnymi czynnikami 
natury ekonomicznej, finansowej, organizacyjnej, prawnej, polityki państwa itp., przy czym 
poziom oddziaływania tych czynników występuje z innym nasileniem w polskich i zagranicz-
nych firmach19.

18 Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne deter-
minanty, PARP, Warszawa 2008, s. 13 – 17.

19 B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wyd, Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 30.
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Główne przeszkody utrudniające działalność innowacyjną polskich przedsiębiorstw 
sektora MŚP przedstawia rysunek 1.

Rys. 1.  Bariery we wprowadzaniu innowacji

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2004–2006, GUS, Warszawa 2008, s. 153–162.

Najważniejszym czynnikiem ograniczającym aktywność innowacyjną małych i śred-
nich firm okazał się czynnik ekonomiczny. Przedsiębiorcy nie podejmują działalności in-
nowacyjnej z uwagi na brak środków finansowych – taką opinię wyraziło w badaniu GUS 
37% małych firm innowacyjnych i 31% średnich. Podobny odsetek przedsiębiorców – 36% 
małych i 32% średnich firm wskazuje na zbyt wysokie koszty innowacji. Nieco mniejsze 
znaczenie przedsiębiorcy przypisują ograniczeniom i trudnościom związanym z pozyski-
waniem zewnętrznych środków na finansowanie działalności innowacyjnej – dotyczy to 
29% małych firm i 26% średnich.

Druga pod względem ważności kategoria czynników utrudniających proces innowa-
cyjny to czynniki rynkowe, w tym szczególnie niepewny popyt i opanowanie rynku przez 
dominujące przedsiębiorstwo. Wśród małych firm niepewny popyt uznany został przez 
22% firm za istotną barierę, dokładnie taki sam odsetek przedsiębiorców wskazał na mono-
polizację rynku na którym działają. Wśród firm średnich odsetek ten wyniósł odpowiednio 
17 i 15%.
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Trzecia co do istotności kategoria czynników utrudniających procesy innowacyjne 
to czynniki dotyczące dostępu do wiedzy. W tej grupie czynników głównym problemem 
zgłaszanym, zarówno przez małe, jak i średnie przedsiębiorstwa jest znalezienie partnerów 
(dotyczy to 15% małych firm i 10% średnich) oraz trudności wynikające z braku wykwa-
lifikowanego personelu. Brak natomiast informacji na temat technologii i rynków uznany 
został za istotną barierę przez 7% małych i 7% średnich firm.

Część firm w ogóle nie widzi potrzeby podejmowania działalności innowacyjnej – 
ogółem dotyczy to 8% małych i 7% średnich firm20.

Zakończenie

W sektorze MŚP mniej przedsiębiorstw wprowadza innowacje w porównaniu z duży-
mi firmami. Wynika to z faktu zakresu działania tych firm, które częściej skupiają się na 
jednym rodzaju produktu czy usługi. W związku z tym prawdopodobieństwo wprowadza-
nia zmian w MŚP jest mniejsze niż w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej ofercie i rozbu-
dowanych procesach, co ma miejsce w przypadku większości dużych firm. Małe i średnie 
firmy rzadziej prowadzą prace badawczo-rozwojowe, ze względu na ich duże ryzyko ich 
niepowodzenia oraz długotrwałość21.

Wydaje się, że polskie małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą mogły skutecznie kon-
kurować w dłuższym okresie bez odpowiedniej pomocy zarówno ze strony rządu, jak i od-
powiednich organizacji wspierających. Szczególnie w kwestii likwidacji barier finansowych 
i prawno-politycznych oraz stwarzania odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju omawia-
nych firm jest jeszcze wiele do zrobienia. Osiągnięcie wysokiego poziomu innowacyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw wymaga bowiem poprawy dostępności do kapitału na 
innowacje.

THE INNOVATIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES 
– CHOSEN PROBLEMS

Summary

The situation of Polish small and medium-sized enterprises in the context of innovation has 
been presented in the paper. After defining the article’s keywords, the role of the small and medium-
sized enterprises focused on the problem of innovation has been presented. Following, the main bar-
riers to growth (that the small and medium-sized enterprises have to copy to) have been discussed. 
Finally, the potential solutions to the existing problems have been pointed out.

20 Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne deter-
minanty, PARP, Warszawa 2008, s. 56–57.

21 Ibidem, s. 7.
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OUTSOURCING JAKO INSTRUMENT POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW BIORĄCYCH UDZIAŁ 

W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W POLSCE

Wprowadzenie i metodyka badań

Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2007 roku wyniosła ponad 103,1 mld 
zł. Wciąż jednak relatywnie niewiele firm sektora MSP korzysta z tego rynku, mimo iż 
co roku jego wartość znacząco się podnosi. Jak podaje PARP1, statystycznie około 2/3 
małych i średnich firm nie bierze udziału w przetargach. Najczęściej nie przystępują do 
nich firmy mikro (71%), a także przedsiębiorstwa założone po 2005 roku (82%). W opinii 
39% badanych, znaczącym problemem w przystępowaniu do przetargów jest zbyt mała 
wielkość firmy. Kolejne 27% jest zdania, że utrudnieniem są zawiłe procedury administra-
cyjne i biurokracja. Firmy wskazują także na zbyt wysokie koszty przygotowania oferty 
(13%). Zwłaszcza ostatnie dwie bariery sugerują, iż większość wymienionych podmiotów 
nie ma szans i perspektyw uczestnictwa w przyszłości w rynku zamówieniowym. Należy 
więc zastanowić się nad instrumentami poprawiającymi dostępność tego rynku dla ma-
łych i średnich podmiotów. Propozycją taką są usługi outsourcingowe wypełniające lukę 
w przypadku braku kompetencji właściciela małej firmy, a także często w przypadku bra-
ku czasu, związanego z przygotowaniem oferty oraz uczestnictwem w zawiłych i długich 
procedurach przetargowych. 

Wykorzystanie outsourcingu w działalności firmy, polega nie tylko na oszczędności 
w kosztach zatrudniania pracowników, ale często jest dla wielu firm sprawą kluczową: bar-
dziej efektywne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy do wykonania określonych zadań (któ-
re na przykład powtarzają się cyklicznie) niż zatrudnianie na stałe specjalistów. To pogarsza 
racjonalność gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, powiększa koszty 
− co w rezultacie zmniejsza jego konkurencyjność na rynku. Zlecanie zadań firmom ze-
wnętrznym jest również atrakcyjne dla jednostek budżetowych, administracji lokalnej, dla 

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2006–2007, Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
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osób i komórek odpowiedzialnych za zarządzanie domami spółdzielczymi i komunalnymi. 
Dzięki outsourcingowi menadżerowie mogą znacznie obniżyć koszty osobowe i skupić się 
na pracy zadaniowej, którą wykonywać będą firmy zewnętrzne − czy będzie to ułożenie rur 
na terenie osiedla, pomalowanie klatek schodowych czy stworzenie i wdrożenie skompliko-
wanego systemu informatycznego. 

Istoty outsourcingu nie można sprowadzić wyłącznie do obniżania kosztów osobo-
wych. Należy pamiętać, że z zatrudnieniem pracownika w nowoczesnej firmie łączą się 
określone koszty inwestycyjne, na przykład koszty sprzętu komputerowego, klimatyzacji, 
wynajmu powierzchni, utrzymywania łącz internetowych, koszty szkoleń specjalistycznych 
i wiele innych. Dodatkową zaletą zatrudniania firm zewnętrznych jest możliwość dokład-
nego planowania wydatków. Firma outsourcingowa zobowiązuje się bowiem do wykony-
wania zadań w ramach ustalonego budżetu, a ryzyko jego przekroczenia bierze na siebie 
(chyba, że umowa wykonania usługi formułuje te kwestię inaczej)2.

Outsourcing przynosi zatem wymierne korzyści, spośród których należy wymienić: 
obniżenie kosztów (znikają koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem stanowiska 
pracy, koszty ubezpieczeń zdrowotnych, emerytalnych, szkolenia pracownika itp.) pozy-
skanie najlepszych fachowców na rynku, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, 
zadaniowość, możliwość pracy w soboty i niedziele; łatwy dostęp do najnowszych techno-
logii; uwalnianie menadżerów od czasochłonnych pobocznych czynności; pełną stabilność 
opieki nad powierzonym majątkiem i organizacją; obejście blokady etatów; utrzymanie op-
tymalnego zatrudnienia przy możliwości zapewnienia odpowiedniej liczby specjalistów, 
zmniejszenie wysokości inwestycji.

Celem artykułu jest wskazanie perspektyw w zakresie szerszego wykorzystania usług 
outsourcingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Punktem wyjścia jest stwier-
dzenie, że polskie firmy sektora MSP tylko w niewielkim stopniu korzystają z usług firm 
zewnętrznych. W celu weryfikacji tej hipotezy, przeprowadzono badania na 168 oferentach, 
biorących udział w procedurach przetargowych. W celu porównania stanu wiedzy i opinii 
na ten temat, przebadano także 43 zamawiających. Ze względu na warunki doboru próby 
przyjęto, że badania dotyczyć będą podpoznańskich gmin. Ostatecznie dobór próby został 
dokonany ze względu na region i sektor podmiotów biorących udział w badaniu. Zastoso-
wana metoda zapewnia wystarczająco duży udział obiektów w próbie, aby późniejsze ana-
lizy porównawcze i wnioski były istotne statystycznie. W celu weryfikacji wyników badań 
i określenia zależności, zastosowano test niezależności chi-kwadrat.

2 M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 2001.
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Wykorzystanie outsourcingu w zamówieniach publicznych przez przedsiębiorstwa 
sektora MSP

Firmy outsourcingowe mogą aktywnie włączać się i organizować proces udzielania 
zamówienia publicznego. Należy jednak podkreślić, że firma taka nie zastąpi ani oferen-
ta, ani zamawiającego, nie zwolni też ich z odpowiedzialności za udzielenie i wykonanie 
zamówienia publicznego. Jej udział może jednak wpłynąć na wyższą jakość postępowania 
w sytuacji, gdy oferent i zamawiający nie dysponują kadrą, będącą w stanie sprawnie prze-
prowadzić dane postępowanie.

Badania nad stanem wykorzystania outsourcingu w zamówieniach publicznych prze-
prowadzone zostały na łącznie 211 podmiotach, z czego 168 należało do grona oferentów 
wywodzących się z sektora MSP. Jak wskazują wyniki badań własnych, największa część 
tych podmiotów wywodziła się z branży budowlanej. Taki dobór próby jest odzwierciedle-
niem badań przeprowadzonych w latach 2005–2006, które dowiodły, że branża budowlana 
najczęściej zaangażowana jest w proces udzielania zamówień publicznych w Polsce3. Wy-
niki te potwierdzone są też dodatkowo w sprawozdaniach Urzędu Zamówień Publicznych 
i stwierdzają dominację tej branży w postępowaniach przetargowych.

Na pytanie, czy przedsiębiorstwo korzystało kiedykolwiek z pomocy podmiotów ze-
wnętrznych w celu przygotowania się do postępowania przetargowego, aż 137 (81%) podmio-
tów sektora MSP stwierdziło, że nigdy z takiej pomocy nie korzystało. Firmy, które na to py-
tanie odpowiedziały twierdząco, wskazały na następujące rodzaje pomocy outsourcingowej:

−  wycena kosztów wykonania, sporządzenie kosztorysu (35%),
−  przygotowanie i opracowanie dokumentacji przetargowej (26%),
−  konsultacje prawne dotyczące szczegółów ustawy i procedur odwoławczych (18%),
−  szkolenia dla pracowników przygotowujących oferty (10%),
−  kooperacja lub podwykonawstwo (10%),
−  dofinansowanie z Unii Europejskiej (1%).
Uzyskane wyniki świadczą o bardzo niewielkim wykorzystaniu przez firmy sekto-

ra MSP, przedsiębiorstw zewnętrznych w procedurach zamówieniowych. Interesujących 
wyników dostarcza jednak porównanie tych firm z odpowiedziami udzielonymi przez 
zamawiających. W tym przypadku 70% podmiotów nigdy nie korzystało z pomocy firm 
zewnętrznych. Dziwić może tu pozostały odsetek firm, które taką pomocą musiały się po-
siłkować, gdyż w każdym z tych podmiotów istnieją komórki ds. zamówień publicznych 
i specjaliści zawodowo zajmujący się problematyką przetargów. Taka sytuacja świadczyć 
może o braku kompetencji i zaradności. Jeśli zaś chodzi o formy pomocy udzielone za-
mawiającym, to zaliczono do nich: opracowanie dokumentacji przetargowej (61%), pomoc 
prawną w przygotowaniu dokumentacji (23%) oraz szkolenia (16%).

3 A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
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Wśród małych i średnich firm, które pozytywnie odpowiedziały na pytanie, dotyczą-
ce wykorzystania pomocy podmiotów zewnętrznych w postępowaniu przetargowym, aż 
94% uważa taką pomoc za potrzebną i sensowną. Natomiast tylko 6% firm odpowiedziało 
negatywnie, mimo iż z takiej pomocy korzystało. Przedstawiona sytuacja świadczy o dużej 
użyteczności usług outsourcingowych i przekonaniu korzystających z nich przedsiębiorstw 
o płynących stąd korzyściach. Na potwierdzenie swojej tezy dotyczącej wykorzystania fa-
chowej  pomocy z zewnątrz, firmy sektora MSP podawały następujące argumenty:

−  firmy zewnętrzne w bardzo dużym stopniu pozwalają na fachowe przygotowanie 
dokumentacji przetargowej, a co za tym idzie, dają większe szanse wygrania prze-
targu,

−  przy dużym zakresie robót dają one możliwość dywersyfikacji wielu zadań, któ-
rym mała firma nie zawsze byłaby w stanie sprostać samodzielnie,

−  pozwalają też one na eliminowanie wielu błędów popełnianych w procedurach za-
mówieniowych przez oferentów,

−  zastępują osoby, które musiałyby zostać uwikłane w trudny i długi proces związa-
ny z pozyskiwaniem zamówień publicznych i ich obsługą,

−  oszczędzają czas właściciela małej firmy, który niejednokrotnie wykonuje szereg 
bardziej złożonych działań niż to ma miejsce w dużej firmie,

−  pozwalają skutecznie korzystać ze środków odwoławczych przysługujących ofe-
rentom w toku postępowania o zamówienie publiczne,

−  oszczędza się również pieniądze, gdyż zatrudnienie firmy zewnętrznej jest tańsze 
od zatrudnienia dodatkowego pracownika obsługi.

Zdanie przeciwne, dotyczące wykorzystania podmiotów zewnętrznych w procedu-
rach przetargowych, podnosiło argument, że dobra, odpowiednio wykwalifikowana kadra 
jest w stanie poradzić sobie samodzielnie bez wykorzystania outsourcingu.

Wśród małych i średnich firm, które negatywnie odpowiedziały na pytanie dotyczą-
ce wykorzystania pomocy podmiotów zewnętrznych w postępowaniu przetargowym aż 52 
(38%) uważa jednak taką pomoc za potrzebną i sensowną. Jednocześnie, w tej grupie 85 
przedsiębiorstw (62%) podmiotów nie uważa za potrzebne wspieranie się pomocą firm ze-
wnętrznych. Wśród argumentów uzasadniających wykorzystanie takiej pomocy pojawiały 
się bardzo podobne głosy, jak w grupie małych i średnich firm, które już z niej korzystały. 
Firmy wskazywały więc na większy profesjonalizm w przygotowywaniu ofert, większą 
konkurencyjność, możliwość uzyskania pomocy prawnej, oszczędność czasu i pieniędzy, 
lepszą skuteczność w wykorzystaniu środków ochrony prawnej, możliwość unikania błę-
dów, szansę rozwoju, związaną z wykorzystaniem fachowej wiedzy w procesie pozyskiwa-
nia zamówień oraz możliwość wymiany doświadczeń.

Małe i średnie firmy, które kwestionowały konieczność wspierania się pomocą z ze-
wnątrz, argumentowały ten fakt:
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−  posiadaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry bądź wiedzy, zapewniającej 
sukces w postępowaniach przetargowych, 

−  opanowaniem procedury przygotowywania dokumentacji w wąskiej specjalizacji 
jaką zajmuje się firma, 

−  zbyt małym zakresem działania i środków, aby korzystać z usług zewnętrznych,
−  koniecznością zachowania tajemnicy handlowej,
−  chęcią przezwyciężania nowych wyzwań samodzielnie,
−  przeświadczeniem, że postępowania niskiej wartości nie wymagają dużej wiedzy z 

zakresu zamówień publicznych.
Przedstawiony stan badań nad sektorem MSP warto porównać do opinii przedsię-

biorstw, które w postępowaniach przetargowych pełnią rolę zamawiających. Wśród zama-
wiających, którzy pozytywnie odpowiedzieli na pytanie dotyczące wykorzystania pomocy 
podmiotów zewnętrznych w postępowaniu przetargowym, 85% uważa za potrzebną i sen-
sowną taką właśnie pomoc. Wskazywali oni przy tym, przede wszystkim, na duże zróżni-
cowanie rodzajów zamówień (roboty budowlane, dostawy, usługi) i trudności w opanowa-
niu specyfiki każdego z nich.

Natomiast w grupie zamawiających, którzy negatywnie odpowiedzieli na pytanie, do-
tyczące wykorzystania pomocy podmiotów zewnętrznych w postępowaniu przetargowym, 
aż 60% taką pomoc uważa za potrzebną i sensowną. Świadczy to o dużo większej świado-
mości tych podmiotów w zakresie wspierania się fachowym doradztwem i pomocą z ze-
wnątrz. Argumenty „za” i „przeciw” były bardzo zbliżone do wypowiedzi przedsiębiorców 
sektora MSP, wskazujących na potrzebę lub brak jej w zatrudnianiu firm zewnętrznych.

Interesujących wyników dostarcza porównanie stanu wiedzy przedsiębiorców na 
temat zamówień publicznych. Wśród małych i średnich przedsiębiorców, korzystających 
z pomocy podmiotów zewnętrznych tylko 2 firmy oceniają swoją wiedzę jako bardzo do-
brą. Wyniki badań w tym zakresie przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Stan wiedzy na temat zamówień publicznych właścicieli MSP, korzystających z pomocy pod-
miotów zewnętrznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Mimo deklaracji, że wiedza w zakresie zamówień publicznych wspomnianych pod-
miotów jest wysoka (średnia 3,6) korzystają one jednak z outsourcingu usług przetargo-
wych. Natomiast wśród małych i średnich przedsiębiorców, które nie korzystają z pomocy 
specjalistycznych firm, poczucie wiedzy jest jeszcze większe (średnia 3,74). Wyniki badań 
w tym zakresie przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.  Stan wiedzy na temat zamówień publicznych właścicieli MSP nie korzystających z pomocy 
podmiotów zewnętrznych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Sytuacja ta w pewnym sensie wyjaśniałaby brak konieczności wspierania się tych 
przedsiębiorstw za pomocą usług outsourcingowych. Niemniej jednak, nie należy zapo-
minać o barierach, które dotyczą całego sektora MSP. W tym przypadku, zwłaszcza takie 
bariery jak ekonomiczna i zarządzania4, wpływają często na fakt, iż firmy te nie korzysta-
ją z pomocy zewnętrznej. Zróżnicowane są też odpowiedzi wśród tych małych i średnich 
podmiotów, które nie korzystają z pomocy firm zewnętrznych, ale różni je opinia na temat 
wspierania się takimi usługami. W przypadku przedsiębiorstw, które widzą konieczność 
wspierania się outsourcingiem, średnia ocena wiedzy wynosi 3,5 i jest o 0,4 niższa niż 
w przypadku przedsiębiorstw, które takiej konieczności nie widzą. Widać więc silną kore-
lację między stanem wiedzy a wspieraniem firmy za pomocą usług zewnętrznych. 

Jeśli zaś chodzi o zamawiających, którzy korzystali z pomocy firm zewnętrznych, 
to średnia ich wiedzy wynosi 3,85. W przypadku zamawiających, którzy nie korzystali 
z takiej pomocy, średnia ta wyniosła 3,77. Widać zatem ponownie tendencję odwrotną niż 
w przypadku małych i średnich firm, objętych badaniem. 

Ostatnim zagadnieniem, na które musiały odpowiedzieć firmy, było pytanie, czy wi-
dzą one szanse na poprawę sytuacji swojego przedsiębiorstwa dzięki uczestnictwu w prze-
targach. Spośród wykonawców, którzy korzystali z pomocy podmiotów zewnętrznych 27 

4 N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przetrwanie i rozwój ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004.
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firm (84%) odpowiedziało twierdząco. Odpowiednio 6 i 10% negatywnie lub nie miało 
w tej kwestii zdania. Spośród wykonawców sektora MSP, którzy nie korzystali z takiej 
pomocy 100 firm (73%) odpowiedziało twierdząco. Odsetek odpowiedzi negatywnych wy-
niósł 9 a 18% badanych nie miało zdania. Z oczywistych powodów na pytanie to nie musieli 
odpowiadać zamawiający. Tak duży odsetek pozytywnych odpowiedzi każe przypuszczać, 
iż ciągle zwiększający się rynek zamówień publicznych daje coraz większe szanse i możli-
wości rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Podsumowanie

Poszukując odpowiedzi na pytanie, w czym może pomóc przedsiębiorcom sektora 
MSP korzystanie z możliwości zlecania i realizacji zamówień firmie outsourcingowej, na-
leży stwierdzić, że:

−  może ono pomóc przede wszystkim w przeprowadzeniu skomplikowanych zamó-
wień − firma Y dostarczy instytucji X fachowców, których ona nie posiada, 

−  może zwiększyć przejrzystość ich udzielania – specjalistyczna firma, świadcząca 
taką usługę, kierować się bowiem będzie przede wszystkim względami profesjo-
nalnymi (tak przynajmniej należy założyć) i nie będzie uwikłana w lokalne układy 
towarzyszące często udzielaniu zamówień,

−  może obniżyć koszty przygotowania oferty i zwiększyć szanse na sukces w postę-
powaniu przetargowym.

Pomimo, że wiele małych i średnich firm dostrzega wymienione zalety, opierając się 
na wynikach badań własnych, należy stwierdzić, że tylko w niewielkim stopniu zauważają 
one dobrodziejstwa, płynące z zatrudnienia firm outsourcingowych w procedurze zamó-
wieniowej. Zazwyczaj wynika to z przeświadczenia właścicieli o własnej nieomylności, 
często z barier systemowych, które integralnie są związane z tym sektorem przedsiębiorstw, 
a nieraz po prostu ze zwykłej niewiedzy właścicieli małych firm. Wspierając sektor MSP, 
należy więc propagować wiedzę dotyczącą korzyści płynących z wprowadzenia usług out-
sourcingowych w systemie zamówień publicznych.

OUTSOURCING AS A DEVELOPING METHOD OF COMPETITIVNESS 
OF SME COMPETING OF PUBLIC ORDERS IN POLAND

Summary

The value of public orders on the Polish market is going up each year. In 2007 companies won 
the contracts for 103 billion PLN, that is 30% more than in 2006. However, according to data publis-
hed by PARP over 66% of the companies from SME sector didn’t try and aren’t going to forestall to 
fight a public order soon. The reason for this is mostly the lack of well qualified staff, and financial 
problems refering to capital engagement. Outsourcing is the way of managing the company by the use 
ofouter servces. The most direct adventage of outsourcing is reduce of current activity of the company 
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and lowering its costs. Outsourcing can also be a developing solution for the system of public orders, 
as it is method of tender papers preparation in a company which doesn’t have its own in public orders 
section, especially a small one, where there are not specialists for tender procedures. That is why 
this article presents the results of the research for introducing outsourcing in SME companies, which 
shows the rise in competitivness of the companies in which this solution has beed introduced.
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ROZWÓJ FIRM USŁUG ENERGETYCZNYCH 
JAKO WARUNEK POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wprowadzenie

Jednym z głównych celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej jest 
poprawa efektywności energetycznej1. Generalnie, efektywność energetyczna rozumiana 
jest jako stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii użytkowej do wkła-
du energii, w tym energii pierwotnej. Efektywność energetyczna jest odnoszona do proce-
su wytwarzania energii, jej przesyłu oraz wykorzystania. Z uwagi na tytuł opracowania, 
dalsze rozważania ograniczone zostaną do zagadnienia poprawy efektywności końcowego 
wykorzystywania energii dzięki zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom 
zachowań jej użytkowników.

Ramy instytucjonalne dla promocji poprawy efektywności energetycznej końcowego 
wykorzystania energii tworzy dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 5 kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG2.  W dyrektywie tej został 
sparametryzowany cel poprawy efektywności energetycznej do 2016 roku. Zgodnie z art. 4 
pkt 1 państwa członkowskie UE powinny osiągnąć do 2016 roku 9% oszczędności energii, 
przy czym poszczególne państwa, w zależności od posiadanych możliwości, mogą wyzna-
czyć sobie cel wyższy niż ustalony. Dążąc do osiągnięcia tego celu, każde z państw po-
winno opracować program i środki w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Dla 
Polski taki plan został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, w czerwcu 2007 roku3. 
Zaproponowane w Planie środki i działania mają za zadanie:

– osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii zgodnie z wymogami wspo-
mnianej dyrektywy, tj. 9% w roku 2016,

– osiągnięcie celu pośredniego na poziomie 2% w roku 2010.

1 U. Blohm-Hieber, Europe,s Strategic Vision. IAEA-Bulletin, marzec 2008, nr 49–2, s. 50.
2 Dz.Urz. UE L 114/64 z 24.4.2006 r.
3 Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP), Ministerstwo Gospodarki, War-

szawa, czerwiec 2007.
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Jednym z planowanych środków poprawy efektywności energetycznej w sektorze 
usług jest promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO, które – jak poka-
zują doświadczenia wysoko rozwiniętych gospodarek europejskich – należą w znacznej 
części do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a planowanym działaniem na rzecz po-
prawy efektywności energetycznej u końcowego odbiorcy jest pobudzanie rynku dla firm 
usług energetycznych (ESCO). Działanie to ma być prowadzone w sposób ciągły w latach 
2009–2012.

Pobudzanie rynku dla firm usług energetycznych jest konieczne z uwagi na wystę-
powanie „luki inwestycyjnej” na rynku energetycznym między podmiotami kreującymi 
podaż energii a podmiotami reprezentującymi popyt na energię. Luka ta wynika z natury 
dwóch różnych inwestorów: dostawców energii i jej użytkowników. Dla pierwszych (przed-
siębiorstw energetycznych/dystrybutorów energii) produkcja/sprzedaż energii jest podsta-
wowym celem działalności firmy i na nim się oni koncentrują. Dla drugich, podstawowym 
celem jest wytwarzanie nieergetycznych produktów i usług bądź zaspokajanie potrzeb ży-
ciowych w drodze użytkowania energii. Użytkownicy energii są najczęściej niedoinformo-
wani o ich możliwościach obniżki kosztów energii, brakuje im dostępu do kapitału na sfi-
nansowanie odpowiednich przedsięwzięć, skutkujących tą obniżką lub borykają się z dużą 
konkurencją innych żywotnych celów, w które muszą inwestować. Występowanie  luki in-
westycyjnej rodzi konieczność zarządzania popytem na energię, które wchodzi w zakres 
szeroko rozumianego zarządzania publicznego4. 

Istota i zasady działania przedsiębiorstw usług energetycznych

Przedsiębiorstwo usług energetycznych (Energy Saving Company lub Service Com-
pany – ESCO) jest – jak wynika to z nazwy – dostawcą usług energetycznych. Pod poję-
ciem usługi energetycznej należy rozumieć fizyczną korzyść, udogodnienie lub pożytek, 
pochodzące z połączeń energii z technologiami efektywnymi energetycznie lub z działa-
niami, które mogą obejmować czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne do świadczenia 
usługi na podstawie umowy, i które w normalnych warunkach prowadzi do sprawdzalnej, 
wymiernej lub możliwej do oszacowania poprawy efektywności energetycznej lub oszczęd-
ności energii pierwotnej5.

Polem działania przedsiębiorstw usług energetycznych  ESCO jest użytkownik ener-
gii, który ma pewien potencjał oszczędności energii, ale który nie posiada ani potencja-
łu ekspercko-technologiczno i wykonawczego, ani własnych środków finansowych, by te 
oszczędności uruchomić poprzez zaplanowanie i wykonanie niezbędnych inwestycji. Za-

4 H. Bulkely, K. Kern, Local government and the governing of climate change In Germany and the UK. 
Urban Studies,  November 2006, Vol. 43, s. 2237.

5 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylajaca dyrektywę Rady 93/76/EWG, 
op.cit.
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wiera zatem z ESCO umowę o tzw. efekt energetyczny (Energy Performance Contracting 
– EPC), zgodnie z którą za przeprowadzoną inwestycję energooszczędną płaci się zgodnie 
z określonym w umowie poziomem poprawy efektywności energetycznej. Umowa ta, z jed-
nej strony gwarantuje inwestorowi osiągnięcie deklarowanych przez ESCO oszczędności 
energetycznych, a z drugiej strony, gwarantuje ESCO wynagrodzenie, wyliczone według 
uzgodnionej procedury po osiągnięciu rzeczywistych oszczędności energii. Zatem, pierw-
szą z dwóch podstawowych zasad działania przedsiębiorstw usług energetycznych w for-
mule ESCO, jest zasada dzielenia się oszczędnościami (Shared Profits Arrangement – SPA).

W praktyce występują co najmniej trzy formy realizacji i eksploatacji inwestycji ener-
gooszczędnych przez ESCO. Są to:

a) forma BOT (Build-Operate-Own), polegająca na tym, że ESCO jest na stałe za-
angażowane w przedsięwzięcie energooszczędne – od jego fazy inwestycyjnej po 
eksploatacyjną, czyli niejako w całym cyklu jego życia. Przedsiębiorstwo jest po-
siadaczem obiektów zrealizowanych w wyniku inwestycji. Forma ta sprowadza się 
do zakupu przez inwestora konkretnej usługi, przykładowo polegającej na zapew-
nieniu właściwej temperatury w pomieszczeniu;

b) forma BOT (Build-Operate-Transfer), której istota sprowadza się do tego, że po 
realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego ESCO eksploatuje obiekty w okre-
ślonym czasie, a następnie przekazuje je na własność inwestorowi;

c) forma BOOT (Build-Own-Operat-Transfer), która jest niejako połączeniem form 
wcześniej wskazanych i sprowadza się do tego, że obiekty powstałe w wyniku 
przedsięwzięcia energooszczędnego są w wydłużonym okresie eksploatowane 
przez ESCO, a następnie przekazywane na własność inwestorowi.

Drugą podstawową zasadą, o którą opiera się działalność ESCO, jest zasada finan-
sowania przez stronę trzecią (Third Party Financing), którą najczęściej, ale nie wyłącznie, 
jest bank. Przykładowo, od marca 2007 roku rolę strony trzeciej pełni Fundusz na Rzecz 
Globalnego  Środowiska (Global Environment Facility – GEF)6, którego środki są m.in. 
przeznaczone w Polsce na tzw. Projekt Efektywności Energetycznej GEF. Celem Projektu 
jest finansowe wsparcie do czerwca 2011 roku wszystkich podmiotów realizujących inwe-
stycje energooszczędne. 

Należy podkreślić, że generalnie struktura finansowania i rodzaj instytucji zaangażo-
wanych w finansowanie inwestycji energooszczędnych w formule ESCO, zależy od pono-
szonego ryzyka, rodzaju przedsięwzięcia i innych warunków zewnętrznych (np. możliwości 
ubiegania się o pomoc publiczną).

6 GEF powstał w 1991 r. jako mechanizm finansowy zarządzany przez trzy agencje ONZ: Bank Świa-
towy, United Nations Environment Programme oraz United Development Programme. Jego celem jest 
osiąganie poprawy stanu środowiska poprzez realizację programów przyczyniających się do rozwiązywa-
nia problemów o charakterze globalnym w kluczowych dziedzinach, w tym m.in. zapobieganie zmianom 
klimatycznym.
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Korzyści i zagrożenia wynikające z działalności przedsiębiorstw 
usług energetycznych

Przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO realizują inwestycje poprawiające 
efektywność energetyczną w kilku następujących etapach:

1. Rozmowy wstępne i negocjacje z potencjalnym klientem.
2. Wstępny audyt energetyczny.
3. Umowa z beneficjentem usługi.
4. Szczegółowy audyt energetyczny, projekty techniczne, gwarancje oszczędności.
5. Finansowanie i zakup sprzętu energooszczędnego.
6. Realizacja projektu inwestycyjnego.
7. Bieżąca kontrola efektów oszczędnościowych.
8. Eksploatacja i konserwacja zainstalowanego wyposażenia.
9. Ewentualne przekazanie wyposażenia klientowi.
Kluczowymi, z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia inwestycyjne-

go, etapami są etap wstępnego, a następnie szczegółowego audytu energetycznego. Audyt 
energetyczny to systematyczna procedura, pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy 
o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub 
instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfi-
kuje możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje 
o wynikach. W praktyce większość inwestycji energetycznych bierze swój początek w poje-
dynczych problemach. Zwykle te problemy rozwiązuje się doraźnie, nie zwracając należytej 
uwagi na ich głębsze przyczyny oraz ich powiązania z innymi problemami energetycznymi 
w bliższym i dalszym otoczeniu. Stąd inwestycje energetyczne rozwiązujące pojedyncze 
problemy mają charakter głównie odtworzeniowy i nie wnoszą większych innowacji w do-
tychczasowym sposobie użytkowania energii. Nie przynoszą też satysfakcjonujących wy-
ników poprawy efektywności energetycznej. Dobrze przeprowadzony audyt energetyczny 
powinien tę sytuację radykalnie zmienić. 

Przedsiębiorstwa usług energetycznych mogą działać na rzecz gospodarstw domo-
wych, przedsiębiorstw komunalnych, budowlanych i przemysłowych.

Niewątpliwie, największą korzyścią dla użytkownika energii z funkcjonowania wy-
soko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw usług energetycznych jest to, że nie angażując 
własnych środków, osiąga wymierne korzyści z zaistniałych rzeczywistych oszczędności 
energii. Ponadto, to przedsiębiorstwo usług energetycznych ESCO, a nie użytkownik, bie-
rze na siebie ryzyko finansowe niepowodzenia inwestycji. Następnie należy wskazać, że 
wszystkie usługi techniczne prowadzone są przez jeden podmiot, co sprawia, że nie jest 
wymagane posiadanie przez odbiorcę energii, specjalistycznej wiedzy technicznej z zakre-
su jej użytkowania. Odbiorca może otrzymać także dodatkowy pakiet usług w postaci szko-
lenia, wydłużonego serwisu i obsługi urządzeń technicznych, zwiększających efektywność 
energetyczną.
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Podstawowym zagrożeniem dla użytkowników energii wynikającym z działalności 
przedsiębiorstw usług energetycznych, jest tzw. cream skimming. Jest to praktyka raczej 
słabych lub będących w początkowej fazie organizacji firm działających w formule ESCO, 
które inwestują tylko w najbardziej intratne przedsięwzięcia, przynoszące natychmiastowe 
i raczej duże zyski, pozostawiając użytkownika sam na sam z całym szeregiem dalszych, 
wciąż opłacalnych inwestycji prooszczędnościowych. Praktyka wskazuje na to, że te dalsze 
inwestycje nie są już wykonywane, ze szkodą ekonomiczną dla użytkowania energii oraz 
ze szkodą dla środowiska7.

Promocja usług energetycznych wykonywanych przez przedsiębiorstwa energetyczne

Jak już wcześniej zasygnalizowano, jednym z planowanych – w Krajowym planie 
działań, dotyczącym efektywności energetycznej – środków poprawy efektywności energe-
tycznej w sektorze usług jest promocja usług, energetycznych wykonywanych przez ESCO, 
a planowanym działaniem na rzecz poprawy efektywności energetycznej u końcowego od-
biorcy, pobudzanie rynku dla firm usług energetycznych (ESCO).

Bezpośrednia promocja usług, wykonywanych przez ESCO ma się odbywać w latach 
2009–2016 głównie poprzez:

– zapewnienie szerokiego, publicznego dostępu do informacji o istocie, zasadach 
i mo delach działania ESCO oraz uzyskiwanych przez nie efektach,

– identyfikację i usuwanie prawnych barier działalności i rozwoju ESCO,
– tworzenie systemów akredytacji i certyfikacji ESCO,
– kontraktowanie ESCO w celach poprawy efektywności energetycznej w obiektach 

sektora publicznego.
Na etapie planistycznym, zakres działań promocyjnych wydaje się być kompleksowy 

i właściwy. Działania te wchodzą w zakres tzw. zarządzania publicznego poprzez umoż-
liwianie oraz zarządzania poprzez udostępnianie. Mogą one stanowić nową, dodatkową 
szansę dla rozwoju i wzbogacenia profilu branżowego sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce. Niestety, do tej pory nie zostały zakończone prace nad ustawą o efektyw-
ności energetycznej, mimo że dyrektywa 2006/32/WE zobowiązała państwa członkowskie 
UE do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, 
promujących efektywność końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych naj-
później do 17 maja 2008 roku. Znajdują się one od kilkunastu miesięcy w fazie uzgodnień 
międzyresortowych. Przyjęcie ustawy o efektywności energetycznej powinno spowodować 
przejście działań promujących efektywność energetyczną, z etapu planistycznego do etapu  
wdrożenia ich w  życie. Projekt ustawy przewiduje m.in. powstanie agencji energetycznej, 
której zadaniem byłoby monitorowanie realizacji  Narodowego Celu Ogólnego Wzrostu 

7 M. Butkowski, Firma usług energetycznych – ESCO, www.pse.com.pl.
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Efektywności Energetycznej i celów cząstkowych oraz promować i wspierać środki wzro-
stu efektywności energetycznej.

Uwagi końcowe

Wzrost efektywności energetycznej to jeden z głównych celów polityki energetyczno-
klimatycznej Unii Europejskiej i Polski jako jej członka. Osiągnięcie tego celu nie będzie 
możliwe bez budowy nowego, prężnego sektora usług energetycznych, w którym wiodącą 
rolę powinny odgrywać przedsiębiorstwa działające w formule ESCO. Rząd przyjął założe-
nia do ustawy o efektywności energetycznej oraz opracował ramowy plan działań dotyczą-
cy efektywności energetycznej. Jego realizacja zależeć jednak będzie nie tylko od niego, ale 
i od potencjału innowacyjnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

THE DEVELOPMENT OF COMPANIES PROVIDING ENERGY SERVICES 
AS THE CONDITION FOR ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT

Summary

Forms of energy services promotion by the state, which are provided by enterprises functioning 
according to ESCO formula, constitute subject matter of the discussion presented in the hereby study. 
As foreign experience shows, the majority of these companies are included in SME sector. Additio-
nally there are discussed principles underlying the functioning of energy services, their role in energy 
efficiency improvement and advantages resulting from their role in energy users.

Translated by Hanna Fujak
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE 
W FUNKCJONOWANIU  MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Dynamiczny wzrost wielkości międzynarodowych przepływów kapitału, który ob-
serwuje się w gospodarce światowej począwszy od lat 80. XX wieku jest rezultatem zmian, 
jakie nastąpiły w tym okresie w dwóch sferach: regulacyjnej i technologicznej. Po pierwsze, 
rządy wielu krajów zniosły bądź w znacznym stopniu ograniczyły kontrolę napływu i od-
pływu kapitału za granicę. Po drugie, rozwój technologii teleinformatycznych umożliwił 
wykorzystanie potencjału, jaki niesie liberalizacja międzynarodowego transferu kapitału. 
Po trzecie, w odpowiedzi na zmiany w sferze regulacyjnej i technologicznej pojawiły się 
nowe instrumenty finansowe, co ułatwiło inwestorom zarządzanie aktywami i wykorzysta-
nie różnic między krajami w odniesieniu do ryzyka i zysku inwestycji. W rezultacie tych 
wszystkich procesów nastąpił szybki wzrost inwestycji zagranicznych.

Pomimo licznych kontrowersji, związanych z napływem inwestycji zagranicznych do 
Polski, jednym z celów strategicznych procesu transformacji stało się odrobienie dystan-
su do krajów rozwiniętych oraz podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. 
W początkowym okresie transformacji gospodarki polskiej wiele firm było w podobnej, 
na ogół złej sytuacji. W zderzeniu z tworzącą się gospodarką rynkową w ciągu bardzo 
krótkiego czasu uwidoczniły się błędy w zarządzaniu oraz ogromna nieefektywność całego 
minionego okresu. Przedsiębiorstwa najczęściej źle zarządzane, posiadające przestarzały 
park maszynowy i technologie, produkujące produkty niskiej jakości, nieposiadające stra-
tegii rozwoju, często zadłużone lub dotowane nie miały szansy na przetrwanie w nowych 
warunkach bez gruntownej restrukturyzacji. W tej sytuacji usilnie poszukiwały dobrych 
inwestorów. Nadzieje na przetrwanie i rozwój wiązano między innymi z kapitałem zagra-
nicznym. Przedsiębiorstwo, któremu udało się znaleźć zagranicznego inwestora, powszech-
nie uważano za uratowane1.

1 W. Polak, Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju polskich przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo 
na przełomie wieków, UMK, Toruń 2001, s. 169.
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W dobie dzisiejszej gospodarki coraz większą rolę odgrywa zagraniczny kapitał inwe-
stycyjny, napływający do naszego kraju głównie za sprawą funkcjonujących w Polsce pod-
miotów (spółek) z udziałem kapitału zagranicznego. Rosnące zasoby tego kapitału i wysoka 
aktywność gospodarcza spółek z kapitałem zagranicznym zapewniają im coraz silniejszą 
pozycję w polskiej gospodarce. Powstaje jednak kwestia bliższego rozpoznania: w jakich 
dziedzinach i obszarach oraz w jakiej skali bezpośrednie inwestycje zagraniczne wpływają 
na działanie polskich firm. Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęto w niniejszym opraco-
waniu, którego celem było – zgodnie z jego tytułem – ocena roli kapitału zagranicznego 
w funkcjonowaniu sektora MSP. 

Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Aspekty teoretyczne inwestycji zagranicznych
Inwestycje to przedsięwzięcia, których istotą jest teraźniejsze wyrzeczenie dla przy-

szłej korzyści. Teraźniejszość jest względnie pewna, podczas gdy przyszłość jest niewia-
domą. Z tego powodu inwestycje są poświęceniem pewnego dla niepewnej przyszłości2. 
Przedsiębiorcy dążąc do maksymalizacji zysku inwestują za granicą w warunkach bar-
dziej sprzyjających, ale nie do końca pewnych. Przyjmując za podstawowe kryterium cel 
inwestowania, można w uproszczeniu przyjąć, że podmioty zagraniczne mogą dokonywać 
w Polsce inwestycji w trzech kategoriach: inwestycji bezpośrednich, inwestycji portfelo-
wych3 i nabywania nieruchomości. 

Ewolucja w poszerzaniu istoty zagranicznych inwestycji bezpośrednich znalazła swoje 
odbicie w literaturze ekonomicznej przedmiotu. Większość prezentowanych w niej definicji 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich można podzielić na dwie grupy: jako zjawisko finan-
sowe i jako zjawisko realne. Przykładem czysto realnego ujęcia bezpośrednich inwestycji za-
granicznych jest utożsamienie ich z pionowym lub poziomym rozszerzeniem przedsiębiorstwa 
poza granice macierzystego kraju. Jednak podejście to jest bardzo zawężone i często utożsamiane 
z transnarodową korporacją4. W ujęciu finansowym zaś, BIZ definiowane są jako: forma 
międzynarodowego przepływu kapitału, zewnętrzne źródło finansowania gospodarki, 
źródło finansowania transnarodowych korporacji czy lokata kapitału. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią bardzo atrakcyjną formę zewnętrzne-
go finansowania, nie tylko dlatego, że dostarczają kapitału, ale także dlatego, że nie powo-
dują one wzrostu zagranicznego zadłużenia. Ponadto taka forma finansowania pociąga za 
sobą odpływ dewiz w postaci zysku i dywidend tylko wówczas, gdy powstałe w wyniku 

2 W. Karaszewski: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń 2004, s. 18.
3 Ich podstawowym celem jest realizacja zysków w obrocie głównie papierami wartościowymi i różny-

mi instrumentami pochodnymi na rynkach finansowych/kapitałowych. Przedmiotem artykułu są  bezpo-
średnie inwestycje zagraniczne, nie są nimi natomiast inwestycje portfelowe.

4 Ch. Kindleberger, American Business Abroad, Six Lectures on direct investment, Nev Heaven 1969, 
s. 1.
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niej inwestycje są dochodowe. W przypadku korzystania z zagranicznej pożyczki musi być 
ona spłacona nawet wtedy, gdy wykorzystano ją na nierentowne inwestycje. Dodatkowo, 
finansowanie za pomocą bezpośrednich inwestycji zagranicznych oznacza także podział 
ryzyka między inwestora a kraj lokaty, gdy w przypadku korzystania z zagranicznej po-
życzki całe ryzyko ponosi pożyczkobiorca5.

Autorka artykułu za bezpośrednie inwestycje zagraniczne przyjęła inwestycje podej-
mowane przez podmioty gospodarcze danego kraju (indywidualnych przedsiębiorców, pry-
watne albo państwowe firmy, rządy, grupy prywatnych lub publicznych przedsiębiorstw) 
w celu uzyskania trwałego wpływu na działalność przedsiębiorstwa w innym kraju bądź 
utworzenie od podstaw nowego przedsiębiorstwa za granicą.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Według wstępnych danych NBP, w pierwszych czterech miesiącach 2008 roku na-

płynęło do Polski 4750 mln € w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), a w 
2007 roku – 12 834 mln €. Łączna kwota BIZ nie uwzględnia kapitału w tranzycie6, którego 
wartość NBP opublikuje dopiero w czerwcu. Wartość BIZ jaka napłynęła do Polski w roku 
2006 wyniosła 15 061 mln €, z czego 3114 mln € stanowił kapitał w tranzycie. Po skorygo-
waniu wartości BIZ o kapitał w tranzycie, napływ kapitału do Polski w 2006 roku wyniósł 
11 947 mln €. Odpowiednio, w roku 2005 było to 7062 mln € (wykres 1).

 

Wykres 1.  Napływ BIZ do Polski w latach 2002–2007 w mln € 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

5 K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Kra-
ków 2001, s. 14.

6 Termin ten oznacza środki zagraniczne powiększające kapitały własne podmiotów zagranicznych 
działających w Polsce, które następnie są inwestowane przez te firmy w tworzonych za granicą spółkach 
lub oddziałach.
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W 2007 roku głównym składnikiem napływu zagranicznych inwestycji bezpośred-
nich były reinwestowane zyski7, których udział wyniósł 41,5%. Ich wartość w roku 2007 
wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 22,3%. Dowodzi to, iż kondycja finansowa 
zagranicznych firm działających w Polsce jest bardzo dobra i osiągają one dobre wyniki 
ekonomiczne. 

Z kwoty 12 834 mln €, stanowiącej napływ kapitału zagranicznego w 2007 roku naj-
więcej środków zostało ulokowanych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego, obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu ma-
szyn, pośrednictwa finansowego oraz handlu i napraw (tab. 1). 

Tabela 1

Struktura napływu BIZ do Polski w latach 2004–2007 w mln € 

Rok Akcje 
udziały 

Reinwestowane 
zyski 

Kredyty 
inwestorów 

Ogółem napływ 
kapitału 

Kapitał 
w tranzycie 

Napływ netto 
BIZ Polski 

2004 5841 5085 –943 9983 x 9983 

2005 3555 2709 2016 8280 1218 7062 

2006 5632 4358 5071 15 061 3114 11 947 

2007 3859 5330 3645 12 834 x 12 834 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Według szacunków NBP w 2007 roku największymi inwestorami były kraje Unii 
Euro pejskiej, skąd pochodziło 85,3% ogólnej kwoty BIZ, w tym najwięcej z Francji, Nie-
miec, Austrii, Włoch oraz Szwecji. Największymi inwestorami spoza Unii Europejskiej 
były Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Antyle Holenderskie, Korea Południowa i Ja-
ponii (wykres 2).

Najczęściej BIZ trafiały do: przetwórstwa przemysłowego, obsługi nieruchomości, in-
formatyki, nauki, wynajmu maszyn i urządzeń i usług związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, pośrednictwa finansowego oraz transportu, gospodarki magazynowej 
i łączności. Strukturę napływu BIZ zaprezentowano na wykresie 3.

W porównaniu z innymi krajami, z którymi Polska konkuruje o pozyskanie BIZ, do 
Polski napłynęło w 2007 roku najwięcej kapitału. Według wstępnych danych do Polski 
napłynęła kwota 12 834 mln €, podczas gdy do: Czech – 6673,7 mln €, Bułgarii – 6108,9 

7 Reinwestowane zyski wylicza się wyłącznie w przypadku inwestycji bezpośrednich. Nie dotyczą one 
i. portfelowych. Zgodnie z zasadami sporządzania bilansu płatniczego zyski te są traktowane tak jakby 
zostały wypłacone inwestorowi i dopiero potem ponownie przez niego zainwestowane. Wynika to z faktu, 
że inwestor posiada znaczną część przedsiębiorstwa (co najmniej 10%) i ma wpływ na decyzję o pozosta-
wieniu w nim zysku.
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mln €, Węgier – 4049,0 mln €. Jednak w przeliczeniu wielkości BIZ na jednego mieszkańca 
ww. kraje prezentują się zdecydowanie lepiej niż Polska. W Polsce wartość BIZ na jednego 
mieszkańca wyniosła 337 €, podczas gdy w: Czechach – 652 €, Bułgarii – 789 € a na Wę-
grzech – 401 €.

Wykres 2.  Struktura geograficzna napływu BIZ do Polski w 2007 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Wykres 3.  Struktura napływu BIZ do Polski w 2007 roku 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych NBP. 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności przedsiębiorstw

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, oprócz transferu kapitału finansowego, mogą 
transferować wiedzę i kapitał fizyczny (rzeczowy) w postaci maszyn i urządzeń. Są 
one uznawane za jeden z bardziej efektywnych i szybkich kanałów transferu technologii, 
know-how i umiejętności menedżerskich. Jednym z podstawowych elementów wpływu 
inwestycji zagranicznych na rozwój polskich przedsiębiorstw jest transfer technologii. Bar-
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dzo duża część prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych na potrzeby przemysłu oraz 
innowacji w nowoczesnych dziedzinach, dokonywana jest przez korporacje transnarodo-
we. 

Z transferem technologii łączą się zjawiska ważne dla rozwoju przedsiębiorstw, do któ-
rych zaliczyć należy8: transfer umiejętności (migracja personelu naukowo-technicznego, 
szkolenia pracowników), pobudzanie rozwoju i wdrażanie nowych technologii (np. przez 
współpracę laboratoriów badawczo-rozwojowych filii firm zagranicznych z laboratoriami 
krajów goszczących, tworzenie aliansów strategicznych), transfer technologii w postaci 
importowanych dóbr produkcyjnych do filii przedsiębiorstw transnarodowych, dyfu-
zje technologii do innych dziedzin gospodarki, np. w wyniku efektu uczenia się i efektu 
demonstracyjnego, uświadamiającego firmom lokalnym możliwości w zakresie stosowania 
nowych technologii i procesów produkcji (tzw. technologiczne efekty zewnętrzne). Oprócz 
technologicznych efektów zewnętrznych opartych na bezpośrednich współzależnościach 
między podmiotami ekonomicznymi, mają miejsce również efekty pojawiające się w wyni-
ku współzależności dokonujących się przez mechanizm rynkowy – tzw. pieniężne efekty 
zewnętrzne. Efekty te występują, kiedy rozwój pewnych dziedzin przemysłu, np. produ-
kujących dobra konsumpcyjne, jest transmitowany do innych dziedzin za pomocą rosnącej 
siły nabywczej i oszczędności konsumentów (horyzontalne efekty zewnętrzne) oraz kiedy 
ekspansja jednego przemysłu oddziałuje na zyskowność innych przemysłów (wertykalne 
efekty zewnętrzne). Bardziej szczegółowa specyfikacja sytuacji, w których mogą ujawnić 
się pieniężne korzyści zewnętrzne jest następująca:

– inwestycje w przemyśle A powodują potanienie produktów tego przemysłu; jeżeli 
są one wykorzystywane jako czynnik produkcji w przemyśle B, to ten ostatni od-
niesie korzyści w postaci wzrostu zysków,

– ekspansja przemysłu A może generować zyski w sektorze, który wytwarza czynni-
ki produkcji używane w przemyśle A,

– ekspansja przemysłu A może prowadzić do wzrostu zysków w przemyśle, którego 
produkt jest komplementarny w użytkowaniu w stosunku do produktu przemy-
słu A,

– ekspansja przemysłu A może prowadzić do wzrostu zysków w przemyśle, którego 
produkt stanowi substytut czynników produkcji stosowanych w przemyśle A,

8 Por. Transnational corporations in world development. Trends and prospects, United Nations Centre 
on Transnational Corporations, New York 1988, s. 180.
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– rozwój przemysłu A powoduje wzrost zysków w przemyśle wytwarzającym do-
bra konsumowane przez osoby, których dochody rosną na skutek rozwoju przemy-
słu A9.

Z napływem kapitału zagranicznego mogą się wiązać również korzyści w zakresie 
zarządzania i organizacji. Wynikają one przede wszystkim z posiadania przez firmy po-
nadnarodowe lepszych umiejętności w zakresie doboru, szkolenia i motywowania do pra-
cy załogi przedsiębiorstwa, szerszego rozumienia celu firmy, jakim jest maksymalizacja 
zysku oraz z kładzenia większego nacisku na marketing i zwiększenie sprzedaży. Korzy-
ści te mogą występować w postaci bezpośredniej, tj. wzrostu produkcyjności czynników 
wytwórczych, niższych cen wyrobów, wyższych zarobków i dochodów podatkowych oraz 
w postaci pośredniej, jako efekt uczenia się firm działających na danym rynku (np. ulepsze-
nie systemu zarządzania przez kontakty z dostawcami i odbiorcami, przejmowanie wzor-
ców w tym zakresie w wyniku mobilności kadry kierowniczej). Korporacje transnarodowe 
wywierają również wpływ na strukturę wielkości w kraju goszczącym. Przeciętna wiel-
kość filii firmy zagranicznej, mierzona wielkością zatrudnienia10 i sprzedaży, jest znacz-
nie większa niż firm krajowych. Jest to konsekwencją osiąganych korzyści skali. Przed-
siębiorstwa zagraniczne mogą również wywierać jakościowy wpływ na zatrudnienie 
przedsiębiorstwa, tj. na kwalifikacje i strukturę zatrudnienia. Wpływ ten może przebiegać 
jednak w dwóch kierunkach. W pierwszym przypadku stosowanie nowych technik i me-
tod wytwarzania może sprzyjać podnoszeniu kwalifikacji, zaś w drugim inwestor zagra-
niczny, zainteresowany poszukiwaniem najdogodniejszych sposobów wzrostu rentowności 
i szybkim dostosowaniem się do lokalnych warunków, może zdecydować się na stosowanie 
prostych technik, które nie wymagają wysoko kwalifikowanej pracy. Generalnie jednak 
poziom kwalifikacji pracowników zatrudnianych w filiach zagranicznych jest wyższy niż 
w przypadku przedsiębiorstw lokalnych. Poza stosowaniem bardziej zaawansowanych 
technik wytwarzania jest to konsekwencją systemu kształcenia pracowników wewnątrz 
firmy oraz aktywnej polityki w zakresie przyciągania wysoko wykwalifikowanej kadry 
z firm lokalnych. 

Wśród firm ponadnarodowych istnieje tendencja do zatrudniania proporcjonalnie 
większej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników niż w przypadku jednonarodo-

9 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba inter-
pretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. Uniwersyte-
tu Łódzkiego, Łódź 1996, s. 163–164. Występowanie pisywanych powiązań miedzy firmami krajowymi 
a korporacjami oraz efektów zewnętrznych  J.H. Dunning nazwał spill- over effects, co można przetłuma-
czyć jako „efekt przenikania” – por. J.H. Dunning, Multinational enterprises and global economy, Addison 
Wesley Pub. Comp. 1995, s. 445–472.

10 Wielkość zatrudnienia zależy w dużym stopniu od rodzaju inwestycji i wprowadzanych technologii. 
Inwestycje typu greenfield wiążą się np. z tworzeniem dodatkowych miejsc pracy, ale ich liczba zależy od 
stosowanych w przedsiębiorstwie technologii, tzn. czy są to technologie pracochłonne, czy też kapitało-
chłonne , generujące relatywnie mniejszy popyt na pracę.
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wych przedsiębiorstw, będących ich odpowiednikami11. Ponadto w wielu krajach goszczą-
cych kapitał zagraniczny zaobserwowano również, że towary wytwarzane i sprzedawane 
przez przedsiębiorstwa ponadnarodowe cechują się większym udziałem wartości dodanej 
niż towary firm lokalnych. Firmy z udziałem kapitału zagranicznego mogą również ułatwić 
proces dostosowań polskich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 
światowej. W końcu wejście na rynek korporacji zagranicznych może wpływać na zmianę 
stopnia koncentracji produkcji. W tej dziedzinie istnieją dwie sprzeczne hipotezy. Zgodnie 
z pierwszą – korporacje mogą zwiększyć konkurencję i zmniejszyć stopień koncentracji 
produkcji, zaś zgodnie z drugą – dzięki posiadaniu unikalnych przewag własnościowych 
mogą tworzyć bariery dla potencjalnych konkurentów lub też przez swoją agresywną poli-
tykę wypierać już działające na rynku firmy i w następstwie tego zwiększyć stopień kon-
centracji12.

Zakończenie

Ujawnienie się w przedsiębiorstwach efektów wymienionych powyżej uzależniona 
jest w dużej mierze od skali i struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz od po-
stępu w zakresie transformacji systemowej. Spełnienie tego drugiego warunku zadecyduje, 
na ile dotychczasowe środowisko gospodarcze będzie przekształcone w kierunku promocji 
zachowań rynkowych i w jakim stopniu miejscowe firmy zostaną zachęcone przez warunki 
gospodarowania do podejmowania wysiłku przyswajania nowych technologii oraz nowych 
metod zarządzania i organizacji, a także adaptowania ich do własnych potrzeb.

DIRECT FOREIGN INVESTMENTS 
IN SMALL AND MIDDLE-SIZED ENTERPRISES

Summary

Direct foreign investment is one of the most important part of cash flow specially for economic 
evolving coutries. It is essential for economic development and comparative improvement. Direct 
foreign investment is connected with technology and methods of managment transfer. It also leads 
organization development. Investment influences industrial and employment structure and improves 
corporation’s potential. Such investment made by international corporations aim to take over the 
control on the company activity, what is the focus of the working paper.

11 S. Luc, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a przekształcenia strukturalne w przemyśle polskim, 
Monografie i Opracowania. Zeszyt 475, SGH, Warszawa 2000, s. 26–29.

12 Por. ibidem, s. 30.
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Ramy teoretyczne  

Do klasyki teorii barier wzrostu należy klasyfikacja D. Storey’a1, który wyróżnia 
barierę finansową, barierę zarządzania i barierę popytu (tab. 1). Klasyfikacja ta została  
w ograniczonym stopniu wykorzystana w badaniu POG 20062. Mimo iż D. Storey opisał 
powyższe bariery w roku 1995 to jednak wyniki wielu badań prowadzą do wniosku, iż 
ich postrzeganie jest raczej stabilne3. Jednak w związku z postępującą internacjonalizacją 
działalności MSP dostęp do źródeł finansowania, rynków, know-how, szkoleń itp. stale się 
poprawia. Z drugiej zaś strony rośnie konkurencja w związku z eliminacją barier między 
gospodarkami. Na postrzeganie barier rozwoju przez MSP znacząco wpływa również sytu-
acja makroekonomiczna gospodarki.  

Ponadto, należy wymienić obecny w literaturze podział na bariery wewnętrzne i ze-
wnętrzne4. Bariery wewnętrzne odnoszą się do samej firmy, właściciela-menedżera i stra-
tegii zarządzania. Z kolei bariery zewnętrzne wynikają z sytuacji na rynku, w aspekcie 
popytu i podaży, dostępności kapitału, sytuacji makroekonomicznej, polityki rządu itp. 
Podział ten jest szczególnie ważny przy analizie przyczyn braku wzrostu. Kwestia, do ja-
kiego stopnia bariery mają charakter wewnętrzny (np. brak motywacji), a na ile zewnętrz-
ny (np. polityka wobec MSP, brak wykwalifikowanej siły roboczej, spadek tempa wzrostu 
gos podarczego) stała się bardzo ważnym problem badawczym, podejmowanym w bada-
niach empirycznych w latach 90. XX wieku. Warto dodać, że liczne badania wskazują na 
zróżnicowanie w postrzeganiu barier między firmami wzrastającymi (growing firms) i nie-
wzrastającymi (non-growing firms). Podczas gdy firmy wzrastające dopatrują barier roz-

1 D.J. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1995.
2 Kondycja sektora MSP na Pomorzu, POG 2006, s. 48–56.
3 N. Daszkiewicz, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,  [w:] Przetrwanie i rozwój ma-

łych i  średnich przedsiębiorstw, F. Bławat (red.), SPG, Gdańsk 2004, s. 61–70.
4 D.J. Storey, op.cit.; B. Piasecki, A. Rogut, Mała firma w warunkach rosnące konkurencji, Wydawni-

ctwo UŁ, Łódź, 1993. 
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woju wewnątrz firmy (np. ograniczeniach finansowych, technologii), firmy niewzrastające, 
z reguły barier wzrostu doszukują się poza firmą (np. silna konkurencja, wysokie podatki, 
niejasne przepisy itp.).  

Tabela 1

Tradycyjne bariery rozwoju MSP

Bariera finansowa Bariera popytu Bariera zarządzania
Małe firmy finansują swoją 
działalność przede wszyst-
kim z środków własnych 
i rodzinnych. Wraz z roz-
wojem firmy wzrasta jej 
zapotrzebowanie na kapitał 
pożyczkowy, ale potrzeby 
finansowe z reguły wyprze-
dzają poziom jej rozwoju. 
Dostęp do różnych źródeł 
finansowania zewnętrznego 
wzrasta wraz ze wzrostem 
firmy, ale wiele z nich nie 
jest w stanie rozwinąć się 
na tyle, aby uzyskać kredyt.

Rynek ogranicza rozwój 
MSP. Jest to bariera natu-
ralna, wynikająca z istoty 
gospodarki rynkowej, ogra-
niczoności popytu. Bariera 
ta jest odczuwalna słabiej 
w fazie dobrej koniunktury. 
MSP odczuwają  ją silniej 
w fazie spadku tempa wzro-
stu gospodarczego, ale rów-
nież wtedy, kiedy wzrasta 
konkurencja np. w wyniku 
eliminacji barier między 
gospodarkami. Jest też 
silniej odczuwalna w regio-
nach, w których konkuren-
cja jest silna.

Wynika z niewystarczają-
cych zdolności menedżer-
skich przedsiębiorców. 
Obecnie bariera ta wpływa 
najsilniej na  firmy działają-
ce w branżach tradycyjnych. 
Są to głównie mikroprzed-
siębiorstwa rodzinne. 
Na przeciwnym biegunie 
znajdują się firmy inno-
wacyjne, technologiczne, 
w których kompetencje 
właściciela-menedżera, jego 
wykształcenie są raczej 
wysokie. W takich firmach 
bariera zarządzania może 
nie wystąpić.

Źródło:  opracowanie własna na podstawie Storey D.J., Understanding the Small Business Sector, Ro-
utledge, London, 1995.  

Charakterystyka badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego (POG II)

Badanie POG II dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw z całego województwa 
pomorskiego, które były przedmiotem badań zarówno w ramach POG I5  (w 2006 roku), jak 
i POG II (w 2008 roku). Badanie realizowano wśród firm znajdujących się w bazie POG, 
zawierającej 2132 jednostki.  Ponad połowa MSP z bazy, do których dotarli ankieterzy, 
odmówiła udziału w badaniach, niespełna 4% nie odnaleziono pod wskazanym adresem, 
a do 5% nie udało się dotrzeć. Ostatecznie uzyskano 772 efektywnie zrealizowane wywia-
dy, z czego 11 firm odrzucono z uwagi na zastrzeżenia co do ich wiarygodności. Badania 
realizowano od 15 stycznia 2008 roku do 10 kwietnia 2008 roku. 

5 P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, K. Zięba, L. Ossowski, Kondycja sektora MSP na Pomo-
rzu, Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, raport 2006, Agencja Rozwoju Pomorza, 2007.
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Wyniki badań POG II

Wyniki dotyczące barier rozwoju badanych MSP są optymistyczne. Są one odczuwa-
ne przez badane firmy słabiej niż oczekiwano. Na wynikach mógł istotnie zaważyć fakt, iż 
badania były przeprowadzane w okresie dobrej koniunktury.

Spośród barier zewnętrznych, badane MSP najsilniej odczuwają zmienność i niejas-
ność przepisów (59,81%), niekorzystną politykę podatkową (56,68%) oraz  rosnącą konku-
rencję krajową (39,66%). Na niewystarczający popyt wskazało 28,8% firm i jest to wynik 
niższy od uzyskiwanego w innych badaniach (51% MSP w POG 2006). W dalszej kolejności 
przedsiębiorcy wskazali na trudności z uzyskaniem należności (28,66%), rosnącą konku-
rencję zagraniczną (23,69%) i konkurencję nielegalnych przedsiębiorstw. Na pozostałe ba-
riery wskazało mniej niż 20% respondentów (tab. 2).

W przypadku barier wewnętrznych, przedsiębiorcy wskazali na brak środków fi-
nansowych (42,93%) i  wysokie koszty produkcji (33,64%). Na pozostałe bariery wskazało 
mniej niż 20% respondentów (tab. 3). Uzyskany wynik świadczy o ciągle silnie odczuwanej 
barierze finansowej. 

Tabela 2

Zewnętrzne bariery rozwoju

Stanowi 
barierę

Nie stanowi 
bariery

Nie 
wiem

Brak 
odpowiedzi

licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność % licz-

ność %

Niewystarczający 
popyt 220 28,80 436 57,07 18 2,36 90 11,77

Rosnąca konkurencja 
krajowa 303 39,66 362 47,38 14 1,83 85 11,13

Rosnąca konkurencja 
zagraniczna 181 23,69 458 59,95 21 2,75 104 13,61

Konkurencja nielegal-
nych przedsiębiorstw 154 20,16 456 59,69 38 4,97 116 15,18

Ograniczona podaż 
surowców 72 9,42 512 67,02 19 2,49 161 21,07

Trudności z uzyska-
niem kredytu 99 12,96 531 69,50 25 3,27 109 14,27

Niekorzystna polityka 
podatkowa 433 56,68 225 29,45 19 2,49 87 11,38

Uzyskanie należności 219 28,66 442 57,85 13 1,71 90 11,78
Zmienność/niejasność 
przepisów 457 59,81 204 26,70 13 1,71 90 11,78

Źródło:  obliczenia własne.



276 Nelly Daszkiewicz

Tabela 3

Wewnętrzne bariery rozwoju

Stanowi 
barierę

Nie stanowi 
bariery

Nie 
wiem

Brak 
odpowiedzi

licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność % licz-

ność %

Brak środków finan-
sowych 328 42,93 336 43,98 11 1,44 89 11,65

Niewystarczające 
umiejętności mene-
dżerskie

49 6,41 573 75,00 26 3,41 116 15,18

Niewystarczające 
umiejętności pra-
cowników

117 15,31 536 70,16 14 1,83 97 12,70

Brak najnowszych 
technologii 126 16,49 484 63,35 23 3,01 131 17,15

Wysokie koszty 
produkcji 257 33,64 307 40,18 23 3,01 177 23,17

Nadmierne zadłu-
żenie 62 8,12 570 74,60 11 1,44 121 15,84

Niska płynność 118 15,44 497 65,05 20 2,63 129 16,88
Brak znajomości 
rynku 37 4,84 593 77,62 13 1,70 121 15,84

Źródło:  obliczenia własne.

Odrębne pytanie dotyczyło problemów ze znalezieniem pracowników. Ponad 40% 
przedsiębiorców uważa, że jest to problem, a 9,69%, że jest to bardzo istotny problem. Wy-
mieniano tu jednak bardzo różne zawody. Najczęściej brakuje piekarzy, cukierników, sto-
larzy, krawcowych, elektryków, kucharzy i ślusarzy. Niewątpliwie wpłynął na to spadek 
bezrobocia w Polsce związany z otwarciem rynków pracy w Unii Europejskiej. 

Determinanty postrzegania barier rozwoju przez MSP

Wielkość zatrudnienia a postrzeganie barier rozwoju:
Analizując czynniki determinujące postrzeganie barier rozwoju przez badane MSP, 

stwierdzono, iż występuje statystycznie istotna zależność o małej sile między:
– zatrudnieniem a barierą środków finansowych,
– zatrudnieniem a barierą popytu,
– zatrudnieniem a trudnością z uzyskaniem kredytu.
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Wielkość zatrudnienia a brak środków finansowych
Jak już wyjaśniono, bariera finansowa należy do tradycyjnych barier rozwoju MSP, 

a jej odczuwanie maleje wraz ze wzrostem wielkości firmy. Uzyskane wyniki pokazują, iż 
jest to stabilna bariera towarzysząca mikro i małym przedsiębiorstwom i wynika z ich „ma-
łości” (liability of smallness). Jej odczuwanie spada dopiero w grupie firm średnich (tab. 4).

      Tabela 4

Wielkość zatrudnienia a postrzeganie bariery braku środków finansowych

poniżej 10 
pracowników

10–19 
pracowników

20–49 
pracowników

50–249 
pracowników

250 i więcej 
pracowników

licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność %

stanowi 
barierę 41 54,66 99 55,93 114 51,35 66 36,87 2 28,57

nie stano-
wi bariery 33 44,01 76 42,94 106 47,75 107 59,78 5 71,43

nie wiem 1 1,33 2 1,13 2 0,9 6 3,35 0 0
brak odp.
Suma 75 100 177 100 222 100 179 100 7 100
Źródło:  obliczenia własne.

Wielkość zatrudnienia a postrzeganie bariery popytu
Również postrzeganie bariery popytu słabnie wraz ze wzrostem wielkości firmy 

(tab. 5). Wynik ten nie może dziwić bowiem wraz z wielkością firmy, poprawia się jej do-
stęp do nowych rynków. 

Tabela 5

Wielkość zatrudnienia a postrzeganie bariery popytu

poniżej 10 
pracowników

10–19 
pracowników

20–49 
pracowników

50–249 
pracowników

250 i więcej 
pracowników

licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność %

stanowi 
barierę 32 44,44 64 36,36 70 31,82 47 25,68 1 14,29

nie stanowi 
bariery 39 54,17 110 62,5 143 65,00 130 71,04 5 71,42

nie wiem 1 1,39 2 1,14 7 3,18 6 3,28 1 14,29
Suma 72 100 176 100 220 100 183 100 7 100
Źródło:  obliczenia własne.
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Wielkość zatrudnienia a trudność z uzyskaniem kredytu
Wraz ze wzrostem firmy poprawia się jej dostęp do źródeł finansowania. Potwierdza-

ją to uzyskane wyniki badań (tab. 6).

Tabela 6

Wielkość firmy a trudności z uzyskaniem kredytu

poniżej 10 
pracowników

10–19 
pracowników

20–49 
pracowników

50–249 
pracowników

250 i więcej 
pracowników

licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność % licz-

ność % licz-
ność %

stanowi 
barierę 16 22,22 22 13,02 37 17,13 20 11,50 0 0

nie stanowi 
bariery 52 72,22 143 84,62 172 79,63 146 83,90 7 100

nie wiem 4 5,56 4 2,36 7 3,24 8 4,60 0 0

Suma 72 100 169 100 216 100 174 100 7 100

Źródło:  obliczenia własne.

Postrzeganie barier rozwoju w 2006 roku i 2008 roku – analiza porównawcza

W dalszej części analizy podjęto próbę poszukania odpowiedzi na pytanie o stabil-
ność postrzegania barier przez MSP. Stąd też porównano postrzeganie barier przez konkret-
ne firmy w roku 2006 i 2008. Postanowiono sprawdzić, czy postrzeganie barier jest stabil-
ne, czy nasila się ono, czy może słabnie? Możliwe było porównanie postrzegania 5 barier: 
bariery płynności finansowej, bariery popytu, bariery podaży surowców, bariery polityki 
podatkowej i bariery niejasności przepisów. Statystycznie istotny związek między rokiem 
2006 a 2008, stwierdzono tylko w przypadku bariery podaży surowców – odczuwanie tej 
bariery słabnie (tab. 7).

Słabnie także bariera płynności finansowej. Spośród firm, które w 2006 roku nie 
wskazały na tę barierę, aż 81% twierdzi tak nadal, natomiast spośród firm, które w 2006 
roku uważały, że stanowi ona barierę rozwoju, aż 77% nie wskazało na nią w 2008 roku 
(tab. 8).

Postrzeganie bariery popytu jest niestabilne. Spośród firm, które w 2006 roku uważa-
ły, że ograniczony popyt nie stanowi bariery rozwoju, 44% zmieniło zdanie w 2008 roku. 
Spośród firm, które w 2006 roku uznały popyt za barierę, około 60% twierdzi tak nadal 
(tab. 9). Podobne wnioski można wysnuć na temat postrzegania bariery polityki podatkowej 
(tab. 10).
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Tabela 7

Stabilność postrzegania bariery podaży surowców 

Bariera popytu 2006

2008 2008 2008
stanowi barierę nie stanowi bariery nie wiem

liczność % liczność % liczność %
nie stanowi bariery 43 12,29 296 84,57 11 3,14
raczej nie stanowi bariery 6 10,34 51 87,93 1 1,72
trudno powiedzieć 5 19,23 19 73,08 2 7,69
stanowi barierę 5 33,33 9 60,00 1 6,66
stanowi poważną barierę 0 0,00 19 100 0 0,00
Źródło:  obliczenia własne.

Tabela 8

Stabilność postrzegania bariery płynności finansowej

Bariera płynności 2006

2008 2008 2008
stanowi barierę nie stanowi bariery nie wiem

liczność % liczność % liczność %
nie stanowi bariery 29 14,95 158 81,44 7 3,61
raczej nie stanowi bariery 13 17,80 58 79,45 2 2,75
trudno powiedzieć 29 24,58 83 70,34 6 5,08
stanowi barierę 18 21,69 64 77,11 1 1,20
stanowi poważną barierę 21 24,14 63 72,41 3 3,45
Źródło:  obliczenia własne.

Tabela 9

Stabilność postrzegania bariery popytu 

Bariera popytu 2006

2008 2008 2008
stanowi barierę nie stanowi bariery nie wiem

liczność % liczność % liczność %
nie stanowi bariery 103 44,21 125 53,65 5 2,14
raczej nie stanowi bariery 54 45,38 63 52,94 2 1,68
trudno powiedzieć 63 49,22 64 50,00 1 0,78
stanowi barierę 32 65,30 16 32,66 1 2,04
stanowi poważną barierę 30 62,50 18 37,50 0 0
Źródło:  obliczenia własne.
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Tabela 10

Stabilność postrzegania bariery polityki podatkowej

Bariera polityki podatkowej 2006

2008 2008 2008
stanowi barierę nie stanowi bariery nie wiem

liczność % liczność % liczność %
nie stanowi bariery 37 63,79 20 34,49 1 1,72
raczej nie stanowi bariery 31 62,00 17 34,00 2 4,00
trudno powiedzieć 71 60,68 41 35,05 5 4,27
stanowi barierę 85 68,55 35 22,23 4 3,23
stanowi poważną barierę 172 62,09 98 35,38 7 2,53
Źródło:  obliczenia własne.

Nasila się natomiast postrzeganie bariery niejasności przepisów – spośród firm, któ-
re w roku 2006 wskazały na tę barierę jako nieistotną, 1/3 wskazała na nią w roku 2008 
(tab. 11).

Tabela 11

Stabilność postrzegania bariery niejasności przepisów

Bariera niejasności przepisów 
2006

2008 2008 2008
stanowi barierę nie stanowi bariery nie wiem

liczność % liczność % liczność %
nie stanowi bariery 40 65,57 20 32,79 1 1,64
raczej nie stanowi bariery 46 60,53 28 36,84 2 2,63
trudno powiedzieć 85 65,38 42 32,31 3 2,31
stanowi barierę 92 69,70 40 30,30 0 0,00
stanowi poważną barierę 151 72,95 51 24,64 5 2,41
Źródło:  obliczenia własne.

BARRIERS OF DEVELOPMENT OF MICRO AND SMALL – SIZED ENTERPRISES 
ON EXAMPLE EMPIRICAL RESULTS OF POMERANIAN ECONOMIC OBSERVATORY

Summary

The article presents a part of research run within the framework of the Pomeranian Economic 
Observatory II (POE II)  concerning growth barriers of SMEs. The research was carried out as a con-
tinuation of research started in 2006 within the framework of Pomeranian Economic Observatory I 
(POE I). Both research were carried out with the support of European Funds and state budget. It is 
important to emphasize that such research, on so big sample (772) had not been conducted earlier in 
Poland. Come back to the same sample of SMEs enables to show how many firms still function and 
observe ongoing changes. The research results are confronted with  SME barriers to growth theory. 
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REGIONALNE ASPEKTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH

Wprowadzenie

Region Warmii i Mazur wyróżnia się szczególnymi walorami przyrodniczymi pod 
względem bogactwa i różnorodności środowiska przyrodniczego. Są tu liczne jeziora, zwar-
te kompleksy leśne, urozmaicona rzeźba terenu i czyste powietrze. Wyróżnione tu zostały 
obszary przyrody o szczególnym znaczeniu europejskim. W ramach sieci Natura 2000, 
w 2005 roku ustanowiono 12 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 8 obszarów ochrony 
siedlisk, których łączna powierzchnia zajmuje ponad 20% powierzchni województwa. Wy-
mienione walory przyrodnicze regionu predystynują do tego, aby na tym terenie podej-
mować działalność turystyczną. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich i małych miast 
od dłuższego już czasu podejmowany przez małe przedsiębiorstwa stał się koniecznością, 
głównie z przyczyn ekonomicznych. Niskie dochody z pracy i pogarszające się warunki 
materialne mieszkańców, wyzwalały u nich inicjatywę podejmowania nowej działalności 
– produkcyjnej, przetwórczej, usługowej, w oparciu o istniejące naturalne zasoby. Podejmo-
wane nowe inicjatywy gospodarcze początkowo odnosiły się do najaktywniejszych, jak też 
najbardziej ryzykownych. Każda decyzja w tym zakresie obarczona była ryzykiem, które 
wynikało z wielu niewiadomych. Ta niepewność gospodarcza dotyczyła popytu na pro-
dukty mające charakter turystyczny, konkurencji, poziomu cen, obciążeń podatkowych itp. 
Początkowo usługi turystyczne były realizowane w niewielkim zakresie, z wykorzystaniem 
obiektów poddanych renowacji, bądź adaptacji. Stopniowo zwiększała się liczba usługo-
dawców, jak też przyjeżdżających turystów, w wyniku tych zmian zaczęły powstawać inne 
małe firmy zajmujące się handlem, przetwórstwem, usługami (naprawa samochodów, stacje 
benzynowe i inne).

Głównym celem podjętych badań była ocena stanu rozwoju turystyki na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych 
przedsiębiorstw. Dodatkowym celem jaki postawiono, było poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie: czy i w jaki sposób władze lokalne wspierają rozwój przedsiębiorczości na swoim 
terenie?
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W badaniach wykorzystano materiały i dane opracowane przez Urząd Statystycz-
ny w Olsztynie. Pozostały materiał pochodzi z własnych opracowań, popartych szczegó-
łowymi badaniami. W opracowaniu zebranego materiału posłużono się metodą analizy, 
porównując dane charakteryzujące pewien stan do okresów wcześniejszych, aby uchwycić 
kierunek i tempo zmian.

Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze

Turystyka, a właściwie jej rozwój, może przyczynić się do podniesienia wzrostu gos-
podarczego regionu, jak też znaczenia na rynku lokalnym, krajowym, a nawet europej-
skim. Ta forma działalności gospodarczej została uznana za podstawowy kierunek rozwoju 
obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów wiejskich, który ogranicza bezrobocie, 
tworzy rynki zbytu, jest źródłem dochodu ludności, wzmacnia budżety lokalne, tworzy 
„efekt mnożnikowy” w gospodarce. Czynnikiem wpływającym na efektywność ekono-
miczną turystyki, jest wprowadzanie na rynek wciąż nowych produktów, aby zaspokoić 
potrzeby turystów. Do niedawna turystykę kojarzono w Polsce z regeneracją sił człowieka 
i przymusową realizacją wypoczynku przez zakłady pracy. Dziś turystyka jest postrzegana 
jako zjawisko ekonomiczne – działalność gospodarcza. Działalność ta ma na celu tworzenie 
źródeł dochodu w sferze obsługi gości (turystów). Turystyka powoduje powstanie nowych 
dziedzin usługowych i wytwarzanie nowych produktów. Działalność ta wpływa również na 
wielkość i strukturę wydatków ludności, powoduje transfer osób i transfer środków płatni-
czych, których realizacja następuje nie w miejscu ich zarobkowania, lecz w miejscu pobytu 
turystycznego.

W aspekcie ekonomicznym turystyka jest traktowana jako dziedzina działalności gos-
podarczej, dla której szczególnie ważne jest istnienie rynku, jako mechanizmu koordynują-
cego zetknięcie się popytu z podażą dóbr1.

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form turystyki na obszarach wiejskich jest 
turystyka wiejska, w tym agroturystyka. Obie te formy turystyki zapewniają turystom ci-
szę, odpoczynek czynny w naturalnym środowisku. Za wiejską turystykę można uznać tę, 
która odbywa się na obszarach wiejskich, jest dostosowana do istniejących tam warunków 
i racjonalnie wykorzystuje naturalne zasoby miejscowe. Jej rozwój opiera się na zasobach 
naturalnych, historycznych i kulturalnych danego obszaru, angażowaniu różnych podmio-
tów spośród społeczności oraz zintegrowaniu turystyki z innymi aspektami rozwoju spo-
łecznego i gospodarki lokalnej2.

Agroturystyka jest działalnością realizowaną w gospodarstwach rolnych. Prowadzo-
na jest w oparciu o istniejące zasoby naturalne, niewykorzystane pomieszczenia lokalowe 

1 U. Szubert-Zarzeczny, Turystyka w procesie przekształceń systemowych w Polsce, Wyd. Akademia 
Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 42.

2 W. Gaworecki, Turystyka, Wyd. PWE, Warszawa 2003, s. 41.
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lub zabudowania gospodarcze, a przede wszystkim czynnik pracy. Zasoby pracy żywej 
w gospodarstwach rolnych są wysokie, a zatem efektywność ich wykorzystania jest sto-
sunkowo niska. W oparciu o istniejący potencjał pracy i środki materialne, agroturystyka 
rozwija się dość dynamicznie, zwiększa się liczba obiektów, asortymentowość produktów 
turystycznych oraz jakość warunków pobytu turystów. Rozwój tej działalności jest widocz-
ny nie tylko w tym regionie, ale również w innych województwach na terenie Polski. Z roz-
wojem turystyki wiejskiej łączy się tworzenie i unowocześnienie infrastruktury technicznej 
i społecznej na wsi. Powoduje to z kolei zmniejszenie izolacji ludności wiejskiej, czyniąc 
zarazem tę społeczność bardziej postępową, nowoczesną i otwartą. Głównym motywem 
podejmowania usług turystycznych przez samych rolników, jak też pozostałych mieszkań-
ców wsi, jest uzyskanie dochodu. Aby turystyka mogła się rozwijać, skala zainteresowań 
ze strony usługodawców, jak i usługobiorców powinna postępować w podobnym rozmiarze 
ilościowym i jakościowym. Do tego potrzebne jest środowisko nie tylko przyrodnicze, ale 
i splot sprzyjających warunków – korzystne uregulowania prawne, dostęp na korzystniej-
szych warunkach do kredytów bankowych, bądź pożyczek z innych źródeł, pomoc facho-
wa ze strony instytucji zajmujących się turystyką i współpraca sektora małych i średnich 
firm zajmujących się świadczeniem usług turystycznych z samorządem terenowym, gdzie 
te podmioty funkcjonują. Dzięki większym wpływom z turystyki, wzrosną także dochody 
z podatków do budżetu gminy. Firmy turystyczne powinny uzyskiwać wsparcie finansowe 
i instytucjonalne od jednostek samorządu terytorialnego. Od aktywności tej jednostki bę-
dzie m.in. zależało świadczenie usług informacji turystycznej (w tym oznakowanie atrakcji 
turystycznych,  szlaków oraz współpraca z branżą i organizacjami turystycznymi), utrzy-
manie infrastruktury lokalnej, komunikacji miejskiej, porządku i bezpieczeństwa, dostęp 
do tzw. mediów (woda, energia, ciepło)3.

Podmioty działające na lokalnym rynku turystycznym powinny ze sobą zarówno 
konkurować, jak też kooperować dążąc do poprawy istniejącego standardu obsługi tury-
stów. W wyniku tych procesów możliwe byłoby częściowe chociażby obniżenie kosztów 
transakcyjnych między zaangażowanymi podmiotami, przyczyniając się w ten sposób do 
podniesienia efektywności ekonomicznej i powstawania nowych, bądź poszerzania zakresu 
działania istniejących firm.

Środowisko lokalne i turystyka

Prawie każde środowisko ma warunki do rozwoju turystyki. Niektóre obszary roz-
winęły przemysł turystyczny, a niektóre mają potencjalne możliwości do jego rozwoju, ale 
jeszcze tego nie zrobiły. Niektórym turystyka już przynosi korzyści, na które składają się: 
sprzedaż jedzenia, wynajem pokoi i sprzedaż innych pakietów usług. Każdy region powi-

3 A. Panasiuk, Obszary współpracy samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych, Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 1, Szczecin 2006, s. 95.
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nien zwiększać zakres turystyki lub rozpocząć tę działalność. Jest to uzależnione od wielu 
rzeczy, np. trzeba najpierw zainteresować ludzi turystyką, a potem poznać zainteresowania 
ludzi danego rejonu i potrzeby gości korzystających z tego rodzaju usług. 

Często stawiamy sobie pytanie o związek między korzyściami z turystyki prowadzo-
nej przez małe podmioty gospodarcze, a korzyściami w ogóle. Jak już wcześniej było wspo-
mniane, ekonomiczna korzyść jest czynnikiem motywującym do rozpoczęcia działalności, 
natomiast korzyści w sensie ogólnym mają swój wymiar w tym, że dana miejscowość staje 
się sławna, przyciąga na ten teren bardzo różnych turystów. A zatem, korzyści w turystyce 
można rozpatrywać w trzech obszarach: społeczno-kulturowym, ekonomicznym i infra-
strukturalnym. Głównymi motywami do podjęcia działalności są: brak zatrudnienia, moż-
liwość zatrudnienia osób nawet z małymi kwalifikacjami, sprawdzenie swoich możliwości 
w małym biznesie. Te i inne przyczyny, aby zachęcić innych lub samemu podjąć tę dzia-
łalność, powodują, że następuje ożywienie gospodarcze, które przekłada się na dochody 
i ogólny rozwój regionu. Podłoże do tego rodzaju działań może odnosić się do pojedynczych 
przypadków lub ogólnych zgłaszanych potrzeb przez środowisko, bądź urzędy sprawujące 
władzę na tym terenie.

Rozwój przedsiębiorczości produkcyjno-usługowej przyczyni się także do zwiększe-
nia dochodów w placówkach bankowych, punktach pralniczych, zakładach krawieckich, 
fryzjerskich i innych oraz w budżecie gminnym, co pozwoli tej jednostce publicznej podjąć 
niezbędne inwestycje, chociażby związane z poprawą infrastruktury technicznej. Oprócz 
korzyści wymiernych w pieniądzu, można dostrzec też inne pozytywne zmiany, np. or-
ganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, wymiana doświadczeń, czy też uczestnictwo 
w kursach, szkoleniach, celem nabycia nowych umiejętności.

Korzyści o charakterze infrastrukturalnym sprowadzają się do większej dbałości 
o środowisko, które staje się coraz bardziej przyjazne gościom, jak też do lepszego wyko-
rzystania starych obiektów, takich jak: zamki, pałace, wiatraki i inne. 

Finansowanie działalności turystycznej prowadzonej 
przez mikro i małe przedsiębiorstwa

Działalność turystyczna ze względu na szereg korzyści przynoszących regionowi, 
często uważana jest przez niektóre osoby jako motor rozwoju gospodarczego. Rozwój tu-
rystyki zależy od wielu czynników, jednym z nich, może najważniejszym, jest zabezpie-
czenie w kapitał finansowy. W zdecydowanej większości firm, kapitał własny jest niewiel-
ki, aby pokryć niezbędne potrzeby inwestycyjne. A zatem pozostaje do zdobycia kapitał 
z zewnątrz, na zasadzie zwrotności, po opłaceniu kosztu dysponowania tymi środkami. 
W połowie lat 90. powstała możliwość dofinansowania działalności tej ze środków w ra-
mach programów pomocowych UE, początkowo ze środków PHARE Program Rozwoju 
Turystyki TOURIN.  Jego realizacja podzielona była na trzy edycje: TOURIN I – okres rea-
lizacji 1992–1996, TOURIN II – okres realizacji 1994–1996, TOURIN III – okres realizacji 



285Regionalne aspekty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych

1998–2003. Program TOURIN III składał się z czterech komponentów: utworzenie Polskiej 
Organizacji Turystycznej; strategia marketingowa – szkolenie; wdrożenie strategii marke-
tingowej; Fundusz Dotacji Lokalnych. Realizowane projekty skierowane były na szkolenia, 
kursy dla bezrobotnych, przedsiębiorców, pracowników firm z zakresu przedsiębiorczości, 
w tym również odnoszącej się do turystyki i agroturystyki. Od 2004 roku Polska korzysta 
ze środków funduszy strukturalnych, jednym z nich jest Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach którego priorytetowo traktowane były projekty 
dotyczące modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, wpływającej na 
wzrost potencjału regionu. 

W priorytecie 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu 
konkurencyjności regionów, uwzględniono działanie: Rozwój turystyki i kultury, którego 
zakres określono następująco:

– wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój spo-
łeczno-gospodarczy regionów,

– ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, m.in. poprzez rozbudowę in-
frastruktury i rozwijanie informacji kulturalnej i turystycznej,

– wydłużenie sezonu turystycznego,
– zwiększenie turystyki zagranicznej i krajowej poprzez wzrost konkurencyjności  

regionalnych produktów turystycznych4.
Według prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, w latach 2007-2013 Polska otrzy-

ma z Unii Europejskiej około 30 mln euro na promocję turystyki oraz 165 mln euro na 
dofinansowanie inwestycji turystycznych. Dużą barierą dla korzystania z tych funduszy 
jest brak wkładów własnych, niezbędnych do uzyskania finansowania oraz utrudnienia na-
tury biurokratycznej. W latach 2007–2013 województwo warmińsko-mazurskie realizuje 
program operacyjny przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach którego 
realizuje zadania dotyczące turystyki. Oprócz środków z UE, jakie mogą otrzymać firmy 
zajmujące się sprzedażą produktów turystycznych, są jeszcze inne możliwe źródła finan-
sowania, do których zalicza się kredyt bądź pożyczkę z banku lub z innego źródła. Ale 
i tu małe przedsiębiorstwo napotyka na pewne trudności (bariery finansowe), do których 
można zaliczyć: trudności w ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej, wysokie koszty 
kredytu, często brak zabezpieczeń oraz pracochłonne procedury związane z otrzymaniem 
kredytu bankowego. Kapitałem łatwiej dostępnym dla małych firm są pożyczki z funduszy 
pożyczkowych. Na polskim rynku funkcjonuje 76 funduszy, które na koniec 2007 roku 
dysponowały kapitałem pożyczkowym o wartości 813,5 mln zł, zaś od początku swej dzia-
łalności udzieliły 152 tys. pożyczek, o wartości blisko 2 mld 400 mln zł5. Kwota pożyczki 
dla małych firm może wynosić od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych (standardowo do 

4 A. Bagieńska, Finansowanie rozwoju turystyki ze środków Unii Europejskiej, [w:] Regionalne aspek-
ty rozwoju turystyki, M. Jalinik (red.), Wyd. EKO PRESS, Białystok 2006, s. 278.

5 B. Bartkowiak, Pożyczka z funduszu, Raport specjalny – Bank 2008, s. 8–9.
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120 tys. zł), z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Okres finansowania 
wynosi maksymalnie 7 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do jednego roku. Od 1 
stycznia 2008 roku oprocentowanie pożyczki wynosiło 6,42% w skali roku.

Baza turystyczna w regionie Warmii i Mazur

Podstawowym elementem infrastruktury turystycznej, zaspokajającej potrzeby tu-
rystów jest baza noclegowa. W 2007 roku w województwie warmińsko-mazurskim do 
dyspozycji turystów pozostawało 371 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w tym 198 
całorocznych. Od 2003 roku ich liczba wzrosła o 39 obiektów (10,5%). W strukturze obiek-
tów noclegowych największy udział stanowiły hotele (23,5%) i ośrodki wczasowe (15,1%). 
Województwo pod względem liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania plasuje się na 
siódmym miejscu w kraju. Jeśli chodzi o miejsca noclegowe, to ich liczba w 2007 roku 
w stosunku do 2003 roku wzrosła o 47,8%. Niepokojący jest natomiast wskaźnik wyko-
rzystania miejsc noclegowych w 2007 roku, nieco niższy jest jedynie w województwach: 
wielkopolskim, lubuskim i opolskim.

W 2007 roku funkcjonowało w tym województwie 869 kwater agroturystycznych, 
w tym 597 całorocznych z 8164 miejscami noclegowymi dla turystów oraz 649 pokoi 
gościnnych (372 całoroczne) z 6129 miejscami do noclegu. Liczba zarejestrowanych kwa-
ter agroturystycznych zwiększyła się o 527 obiektów, liczba miejsc noclegowych o 5134, 
przybyło 476 pokoi gościnnych, a w nich 4037 miejsc noclegowych (pod względem kwater 
agroturystycznych województwo zajmuje trzecie miejsce w kraju). Z noclegów w obiektach 
turystycznych zbiorowego skorzystało w 2007 roku 869 tys. osób, w porównaniu do 2003 
roku jest to wzrost o 22,6%.

Zakończenie

Bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego składają się na wizerunek ob-
szaru atrakcyjnego turystycznie. Zostały tu wyróżnione obszary o szczególnym znaczeniu 
europejskim. W przypadku turystyki wiejskiej wymiar środowiska ma znaczenie podsta-
wowe. 

Istnieje wiele możliwości dofinansowania rozwoju turystyki: fundusze, kredyty ban-
kowe, pożyczki z funduszy pożyczkowych, dotacje z funduszy ochrony środowiska i inne. 
Rzeczą bezsporną jest konieczność dofinansowania infrastruktury turystycznej i paratu-
rystycznej w regionie, na co dużą szansą mogą być środki unijne. Pomimo różnorodności 
instrumentów finansowych, z których mogą korzystać przedsiębiorcy, to dostęp do więk-
szości z nich jest trudny, szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Z konieczności 
ograniczają oni zakres inwestycji do minimum. Utrudnienia w dostępie do kapitału są wi-
doczne w niewielkim wzroście ilościowym przedsiębiorstw podejmujących się działalno-
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ści na rzecz turystów. Te i inne elementy mogą spowolnić zainteresowania działalnością 
turystyczną. 

Lokalne i regionalne władze samorządowe widzą potencjał tej grupy przedsiębiorstw. 
Bardzo duża część samorządów chce realizować swoje cele rozwojowe przez rozwój dzia-
łalności turystycznej. Podejmowane działania mają z reguły charakter pośredni, który prze-
jawia się w tworzeniu klimatu inwestycyjnego dla rozwoju przedsiębiorczości oraz realiza-
cji inwestycji towarzyszących o charakterze infrastrukturalnym. 

REGIONAL ASPECTS  OF TOURIST ENTERPRISES  DEVELOPMENT

Summary

Warmia and Mazury Region is characterized by large tourist capability. The region can beco-
me one of the most attractive place for recreation if small business gets financial support in form of 
outside capital. Outside financing funds are important to entrepreneurs  when it is hard to get a bank 
loan due to nonsufficient ownership capital. Guaranty funds can provide additional financial support 
to entrepreneurs by declaration of guarantee.
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
W PROCESACH ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Powszechnie uważa się, że bez inwestycji żaden podmiot społeczno-gospodarczy nie 
jest w stanie się rozwijać. Inwestycje to celowe wydatkowanie kapitału, skierowane na po-
większenie korzyści materialnych i niematerialnych podmiotu gospodarującego. Inwestycje 
w sektorze MSP są szczególnym rodzajem inwestowania w kontekście trwałego ich rozwo-
ju. Celem niniejszego doniesienia jest zaprezentowanie procesu inwestycyjnego podejmo-
wanego przez sektor małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce. Zebranie informacji na 
ten temat ma istotne znaczenie dla kompleksowej oceny stanu faktycznego sektora MSP, 
zbadania jego sił i słabości na tle ogółu przedsiębiorstw oraz podjecie próby oceny możli-
wości prorozwojowych tego sektora.

Pojęcie, rodzaje i cechy inwestycji

Rozumienie i interpretowanie pojęcia inwestycji w teorii i praktyce gospodarczej na-
leży do znacznie zróżnicowanych. Wśród podstawowych typów definicji inwestycji moż-
na wyróżnić szerokie i wąskie ich określenie1. Najszersza i najbardziej ogólna definicja 
utożsamia inwestycje ze wszystkimi środkami i oszczędnościami w gospodarce, które zo-
stały przeznaczone na dalszy rozwój produkcji i usług, które nie zostały skonsumowane. 
Szerokie rozumienie inwestycji to również wszelkie nakłady gospodarcze, ponoszone na 
reprodukcję poszczególnych zasobów, tj. zasobów ludzkich, rzeczowych, pieniężnych, na-
ukowych. Natomiast w węższym znaczeniu inwestycje to nakłady na przyrost i odtworzenie 
majątku rzeczowego w przedsiębiorstwie. Oznaczają zakup nowych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych jak też modernizację już posiadanych2. Inwestycje 
można, zatem określić jako wydatkowanie środków w celu pozyskania przez przedsiębior-

1 K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, UG, Gdańsk 2000.
2 L. Kruschwitz, Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.
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stwo określonych obiektów, papierów wartościowych bądź dóbr niematerialnych, służących 
realizacji procesów gospodarczych i pozwalających na odzyskanie kapitału oraz czerpanie 
dodatkowych korzyści w przyszłości3. Inwestycje podlegają różnym ocenom i klasyfika-
cjom. W myśl powyższej definicji, inwestycje można podzielić na następujące grupy: 

– inwestycje rzeczowe – zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja majątku rzeczo-
wego, 

– inwestycje finansowe – zakup papierów wartościowych, 
– inwestycje niematerialne – szkolenia, promocja i reklama, badania i rozwój, 
Z kolei inwestycje rzeczowe można podzielić ze względu na ich cel i charakter na4: 
– inwestycje założycielskie – związane z powstaniem nowego przedsiębiorstwa, 
– inwestycje rozwojowe – w wyniku których zwiększa się zakres działania przed-

siębiorstwa, polegają one na budowie nowych budynków, budowli, uruchomieniu 
produkcji nowych wyrobów, zastosowaniu nowych technologii,

– inwestycje modernizacyjne – podejmowane są w celu podniesienia technicznego 
i ekonomicznego poziomu wytwarzania dóbr oraz zwiększenia efektywności pro-
dukcji, 

– inwestycje odtworzeniowe – związane są z wymianą zużytych fizycznie bądź mo-
ralnie składników majątkowych.

Inwestycje posiadają szereg charakterystycznych dla siebie cech, które wyróżniają je 
wśród innych działań przedsiębiorstwa. Określają one specyfikę inwestycji, która powin-
na być uwzględniona przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej przez przedsiębiorstwo. 
Wśród podstawowych cech inwestycji należy wymienić5:

– ryzyko i niepewność realizacji inwestycji, zwłaszcza odnośnie odzyskania kapitału 
i czerpania korzyści, 

– konieczność zgromadzenia znacznych środków finansowych na realizację inwesty-
cji, 

– skomplikowana i kosztochłonna procedura przeprowadzenia rachunku inwestycyj-
nego, 

– niezbędność prowadzenia inwestycji dla rozwoju i przetrwania przedsiębiorstwa, 
– długookresowość inwestycji, 
– pozytywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa i jego pozycję na rynku. 
Powyższe cechy inwestycji wskazują na złożony proces inwestowania w przedsiębior-

stwie. Podmiot, który zamierza prowadzić inwestycję, musi do niej dobrze się przygotować 

3 H. Walica, Zarządzanie strategiczne i polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa, AE, Katowice 1999; 
P.  Bernstein, D. Aswath, Zarządzanie inwestycjami, K.E. Liber, Warszawa 2006.

4 J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2006, Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w 2007 r. Główny Urząd Sta-
tystyczny, Departament Rachunków Narodowych i Finansów, Zakład Wydaw. Statystycznych, Warszawa 
2008.

5 W. Harmgardt, J. Tiedtke, Inwestycje i finansowanie, Die Akademie, Bad Harzburg 1992.
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pod względem organizacyjnym i finansowym. Te wymagania odnośnie inwestycji mają 
szczególne znaczenie dla MSP, gdyż one posiadają najmniejsze możliwości ich pełnego 
spełnienia.

Na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw sektora MSP wpływa wiele różnych 
czynników, które mogą być zarówno stymulatorem, jak i hamulcem działalności inwe-
stycyjnej6. Uwarunkowania działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 
można podzielić na trzy zasadnicze grupy: 

1.  Uwarunkowania wewnętrzne, a w tym: 
– cechy społeczno zawodowe właściciela /menedżera, 
– cechy przedsiębiorstwa (rodzaj działalności, status prawny itp.), 
– przesłanki podejmowania działalności inwestycyjnej, 
– wysokość kapitałów. 

2.  Uwarunkowania lokalne i regionalne, a w tym: 
– rozwój gospodarczy regionu, 
– warunki instytucjonalne, 
– otoczenie biznesu, 
– wsparcie samorządów terytorialnych. 

3.  Uwarunkowania zewnętrzne, a w tym: 
– koniunktura gospodarcza, 
– regulacje systemu finansowo podatkowego, 
– wysokość stóp procentowych,
– dostępność usług bankowych, polityka kredytowa banków, 
– finansowe i pozafinansowe wsparcie rządu,
– finansowe wsparcie UE. 

Aby dobrze przeprowadzić inwestycję należy postępować według zasad działalności 
inwestycyjnej. Do takich należy zasada celowości, koncentracji środków, zasada typowości 
i powtarzalności obiektów oraz wyposażenia i inne. Zasada celowości inwestycji oznacza 
odpowiedniość dobieranych środków do wytyczonych celów. 

Aktywność inwestycyjna sektora małej i średniej przedsiębiorczości

Jednym z ważnych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw jest 
ich działalność inwestycyjna. Inwestycje warunkują właściwy rozwój gospodarki i są nie-
zbędne do poprawy konkurencyjności poszczególnych jej działów. Skala inwestycji w gos-
podarce jest zazwyczaj dobrym odzwierciedleniem stanu i perspektyw rozwoju sektora 
oraz jej poszczególnych ogniw. Stosując to kryterium, lata wysokiego tempa inwestowania 
można określić jako okres ekspansji sektora przedsiębiorstw i dobrej koniunktury. Zaha-

6 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2005.
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mowanie działań inwestycyjnych wiąże się zazwyczaj z trudną sytuacją na rynku7. Poziom 
nakładów inwestycyjnych przedstawiono dla wybranego sektora w ujęciu krajowym za lata 
2000–2006.

Tabela 1

Poziom nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem (w mln zł)

Rok
Przedsiębiorstwa

ogółem
Przedsiębiorstwa 

MSP

Liczba zatrudnionych
0–5

(mikro) 6–50 51–250 ponad 250

2000 106 328,3 53 190,5 15 220,6 13 391,1 24 578,8 53 137,9

2001 93 259,7 44 975,2 11 499,2 14 456,1 19 019,9
48 284,5

2002 72 229,1 31 612,9 9 889,8 8 370,3 13 352,8 40 616,2

2003 108 614,7 60 383,5 26 262,5 13 660,3 20 460,7 48 231,2

2004 90 300,0 44 910,9 11 342,6 11 859,4 21 708,9 45 389,1
2005 99 826,7 44 033,8 11 790,1 10 859,4 21 384,3 55 792,9
2006 113 740,9 54 493,3 14 125,5 12 720,1 27 647,7 59 247,6

Źródło:  dane zebrane w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, MSP seria opracowania i statysty-
ki, z odpowiednich lat.

Najlepszy okres realizowania działalności inwestycyjnej przez indywidualna przed-
siębiorczość to 2003 rok, z poziomem nakładów ponad 60,3 mld zł. Lata 2004–2005 to okres 
znacznego spadku nakładów na inwestycje do poziomu 44 mld zł. Najmniej korzystny pod 
tym względem okazał się rok 2002.W 2006 roku poziom realizowanych zadań inwestycyj-
nych znacząco się zwiększył i wrócił do nakładów z początku badanego okresu. Biorąc pod 
uwagę wielkość przedsiębiorstwa mierzoną liczbą zatrudnionych, należy odnotować fakt, 
iż w grupie mikro przedsiębiorstw z liczbą pracowników do 5 oraz od 6 do 50 poziom reali-
zowanych inwestycji jest zbliżony. Co charakterystyczne, korzystniejszą relację w zakresie 
zwiększania nakładów inwestycyjnych odnotowały najmniejsze podmioty gospodarujące. 
Stały i zdecydowanie najwyższy poziom inwestycji odnotowano w grupie przedsiębiorstw 
największych. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w nakładach inwestycyjnych ogó-
łu przedsiębiorstw przedstawia tabela 2.

Udział nakładów inwestycyjnych ogółem dla sektora MSP wykazywał w okresie do-
bry poziom wskazań. Udział ten oscylował w zakresie od 43,8 do 50%.Wyrównany poziom 
tego parametru świadczy o znacznym udziale sektora indywidualnych przedsiębiorstw 
w zwiększaniu potencjału rozwojowego i jego trwałym rozwoju oraz o wyrównanej ry-

7 S. Roszkowska, Inwestycje a wzrost gospodarczy w krajach OECD, Gospodarka Narodowa Instytut 
Rozwoju i Studiów Strategicznych, nr 155/156-160, Warszawa 2004.
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walizacji w grupie wszystkich przedsiębiorstw a także o korzystnych postawach aktywno-
ści inwestycyjnej. W polskich przedsiębiorstwach głównym rodzajem inwestycji są obec-
nie inwestycje rzeczowe, polegające na przyroście lub wymianie produkcyjnych środków 
trwałych,w tym przede wszystkim maszyn i urządzeń. Polegają one na takich działaniach, 
jak usprawnienia techniczne środków trwałych, nadających się do dalszej eksploatacji, re-
stytucja środków trwałych całkowicie zużytych, uzupełnienie wyposażenia w celu osiąg-
nięcia optymalnej skali produkcji, inwestycje budowlane. Inwestycje finansowe, związane 
z rynkiem papierów wartościowych, rzadko są jak na razie przedmiotem zainteresowania 
i działalności firm, które nie posiadają tak dużego kapitału, aby go lokować w zakup akcji 
czy obligacji lub nieruchomości. 

Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw z sektora MSP

Poszukiwanie przez przedsiębiorstwa źródeł finansowania na planowane i realizowane 
inwestycje jest działaniem kosztownym, wymagającym zaangażowania znacznego kapitału 
finansowego.Wydatki, które wiążą się ze sfinansowaniem poszczególnych faz i składników 
zadania inwestycyjnego, mogą być finansowane z dwóch podstawowych źródeł – kapitałów 
własnych i kapitałów obcych. W ramach tych dwóch podstawowych źródeł rozróżniamy 
szereg bardziej szczegółowych pozycji. W sposób szczegółowy prezentuje to tabela 3.

W początkowej fazie rozwoju firmy przedsiębiorca może liczyć głównie na zgroma-
dzone przez siebie wcześniej oszczędności oraz ewentualne pożyczki od rodziny i przy-
jaciół. Źródłem finansowania inwestycji rzeczowych w kolejnych fazach rozwoju przed-
siębiorstwa są wygospodarowane środki własne w postaci amortyzacji i skumulowanych 
zysków. Podjęcie przez przedsiębiorstwo większych zamierzeń inwestycyjnych wymaga 
zastosowania wielu zewnętrznych źródeł ich sfinansowania. Środki własne okazują się 

Tabela 2

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w nakładach inwestycyjnych ogółem 
w latach 2000–2006 (%)

Lata Udział MSP w nakładach inwestycyjnych ogółem
2000 50,0
2001 48,2
2002 43,8
2003 55,6
2004 49,7
2005 44,1
2006 47,9

Źródło:  opracowanie na podstawie danych tabeli 1.
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wtedy niewystarczające i przedsiębiorstwo musi zaciągnąć kredyty u dostawców maszyn 
czy użytkować je w leasingu, korzystać ze średnio lub długoterminowych kredytów banko-
wych, zabiegać o pomoc rządu, międzynarodowych instytucji finansowych, różnych fun-
dacji i funduszy wspierających rozwój przedsiębiorczości itp8. Źródła finansowania takich 
inwestycji są wtedy mieszane, a ważnym problemem jest ich właściwa proporcja, zapewnia-
jąca realność spłaty zobowiązań firmy z tego tytułu. Oprócz prostych form finansowania 
istnieją również rodzaje finansowania, które łączą w sobie cechy finansowania kapitałem 
własnym i obcym np. przyspieszony obrót kapitału, a także optymalizacja zobowiązań po-
datkowych. Są one swoistym połączeniem finansowania opartego na kapitałach wewnętrz-
nych i zewnętrznych, a ich podstawą są wiedza i umiejętności, pozwalające na odpowiednie 
zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Dominującą w Polsce formą finansowania inwestycji w sektorze MSP są środki włas-
ne. W 2006 roku blisko 73%, a w 2005 roku aż 76,8% nakładów inwestycyjnych przedsię-
biorstw zatrudniających powyżej 6 osób sfinansowane było ze środków własnych. Bada-

8 A. Alińska, E. Latoszek, Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik 
wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, War-
szawa 2008.

Tabela 3

Finansowanie zadań inwestycyjnych i rozwoju przedsiębiorstw

Własne
Obce

Inne
komercyjne inicjatywy państwa 

i UE
Wpłaty wspólników Kredyty bankowe 

Kredyt kupiecki
Poręczenia kredytowe Finansowanie alterna-

tywne

Zysk zatrzymany Rozliczenia wek-
slowe i kompensaty 
długów

Dopłaty do kredytów Przyspieszony obrót 
aktywami

Sprzedaż zbędnego 
majątku

Emisja dłużnych 
papierów

Dotacje i subwencje 
krajowe

Optymalizacja zobowią-
zań podatkowych

Odpisy amortyza-
cyjne

Fundusze pożycz-
kowe

Dotacje i subwencje 
UE

Fundusze wysokie-
go ryzyka-Venture 
capital 

Leasing Dotacje i subwencje 
zagraniczne

Emisja akcji i in   nych 
papierów wartościo-
wych

Faktoring, franczyza 

Źródło:  A. Molo, M. Bielówka, Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej 
oraz ocena ich atrakcyjności, [w:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
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nia wykazują, że wśród tych firm udział nakładów inwestycyjnych ze środków własnych 
w porównaniu do lat poprzednich nieznacznie się zmniejszył,przy jednoczesnym wzroście 
udziału nakładów inwestycyjnych z kredytów krajowych i pożyczek bankowych do 12,7%. 
Odnotowano także nieznaczny wzrost udziału nakładów inwestycyjnych, finansowanych 
ze środków zagranicznych do 5% (wzrost o 0,3%)9 Świadczy to niewątpliwie o trudnym do-
stępie przedsiębiorstw z sektora MSP do kapitałów obcych. Małe przedsiębiorstwa w prze-
ciwieństwie do dużych ponoszą odmienne koszty pozyskiwania kapitału obcego, głównie 
wyższe koszty obsługi zadłużenia. Występuje tu zjawisko ich dyskryminacji. Do najważ-
niejszych powodów dyskryminacji małych firm jako kredytobiorców należą koszt obsługi 
banku oraz ryzyko kredytowe małych firm. Głównymi zewnętrznymi źródłami kapitału 
obcego są najczęściej zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu podatków i opłat, 
kredyty bankowe, w mniejszym stopniu leasing finansowy.

Podsumowanie

Inwestycje mają duże znaczenie dla przedsiębiorstw, w tym małych i średnich. Bez 
inwestowania nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnych wa-
runkach społeczno-gospodarczych. Inwestycje są jednym z najważniejszych sposobów re-
alizacji rozwoju przedsiębiorstwa. Konieczność prowadzenia inwestycji wynika z rosnącej 
konkurencyjności na rynku, ciągle zmieniającego się otoczenia, pojawiających się nowych 
wyzwań do sprostania rosnącym oczekiwaniom klientów. W dobie szybkiego postępu tech-
nicznego i konkurencji na rynku szansę przetrwania i rozwoju zapewniają przedsiębior-
stwom takie cechy, jak nowoczesność, innowacyjność a także systematyczne inwestowanie 
w prowadzoną działalność gospodarczą w kontekście jej poszerzania, unowocześniania 
i poprawy jakości.

INVESTMENT ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

Summary

The investments have large meaning for mikro and small  enterprises.The investment activity 
is one of important aspects of their functioning on market economy.In the article has shown the level 
of investment expenditures in MSP’sector in 2000–2006 .In economy the scale of investment is usu-
ally good the reflection of their their state and perspectives of development. The level of investing 
and expansion in MSP’ sector in last years recive positive indicator as the results of good economic 
situation.

9 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, S. Życiński, 
A. Żołnierski (red.); Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2006–2007, A. Żołnierski, P. Zadura-
Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 36–39.
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ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY 
W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wprowadzenie

W warunkach globalnej gospodarki rynkowej funkcjonowanie przed się biorstwa na 
ryn ku warunkowane jest spełnianiem przez nie potrzeb i oczekiwań klientów. Jed nakże 
globa li za cja postrzegana może być również poprzez korzystne efekty, wynikające z ko-
nieczności za pew nienia poprawy wiarygodności konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz 
wzmocnienia zdol ności jego działania1. Rynkowa pozycja przedsiębiorstwa w dużej mierze 
uza leżniona jest od jego reputacji. Przedsiębiorstwo chcąc stworzyć dobrą opinię o sobie, 
dbać musi o dobre kon takty z wszystkimi związanymi z jej funkcjonowaniem stronami (np. 
klientami, pracowni kami, akcjonariuszami, społeczeństwem). 

W działaniach tych szczególnie istotny jest aspekt społecznego zaangażowania przed-
siębiorstwa, związanego z jego finansowymi i rynkowymi warunkami funkcjonowania. 
Nale ży postawić sobie pytanie, czy działania o charakterze socjalnym, m.in. związane 
z zapewnie niem bezpieczeństwa pracy są tylko źródłem dodatkowych kosztów, czy też 
przynieść mogą przedsiębiorstwu wymierne korzyści.

Wyniki badań potwierdzają tezę, że niespełnienie wymagań dotyczących środowiska 
pracy skutkuje często istotnymi obciążeniami finansowymi2, decydującymi o pozycji rynko-
wej, a zatem również konkurencyjności przedsiębiorstwa. W kategoriach takich kształto-
wanie bez pieczeństwa pracy, w oparciu o podejście systemowe, traktowane może być jako 
istotny ele ment budowanej przewagi konkurencyjnej. Uzyskanie sukcesu w kształtowaniu 
podejścia systemowego uzależnione jest od za pewnienia warunków do efektywnego i sku-
tecznego zarządzania bhp oraz umiejętności wła ściwego identyfikowania korzyści, uzyski-
wanych po wprowadzeniu systemu zarządzania bez pie czeństwem i higieną pracy.

1 A. Ćwik, Strategie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji globalnej, „Przegląd Organizacji” 
2008, nr 11, s. 31–34. 

2 Więcej na ten temat: S. Łech, A. Górny, Ocena kosztów wdrożeń rozwiązań techniczno-organizacyj-
nych doskona lących środowisko pracy w przedsiębiorstwie budowy maszyn, [w:] Gospodarka w obliczu 
eurotrans formacji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 169–180. 
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Konkurencyjność na wspólnym rynku

Charakterystyka konkurencyjności 
Konkurencyjność jest jednym z podstawowych mechanizmów ekonomicznych gospo-

darki rynkowej, określającym przystosowanie się przedsiębiorstwa do funkcjonowania 
w wa run kach wolnorynkowych3. Tak rozumiana konkurencyjność może być charaktery-
zowana po przez potencjał przedsiębiorstwa, niezbędny do osiągnięcia i utrzymania prze-
wagi konku ren cyjnej, czyli zdolności do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w długim 
okresie oraz dąż ności do utrzymywania i powiększania udziałów rynkowych. Wymaga to 
forsowania własne go systemu celów i wartości, podnoszenia przez przedsiębiorstwo efek-
tywności wewnętrznej oraz podejmowania działań umożliwiających poznanie potrzeb oraz 
wymagań klientów4.

Istota w ten sposób cechowanej przewagi konkurencyjnej sprowadza się do tego, że 
przedsiębiorstwo robi coś lepiej, dzięki czemu osiąga lepsze rezultaty. Zatem konkurencyj-
ność traktować należy jako zdolność przedsiębiorstwa do sprawne go osiągania celów rynko-
wych, pozwalających na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Rów nocześnie przewaga 
konkurencyjna może być definiowana jako posiadanie przez przedsię biorstwo zasobów 
(warunków), pozwalających utrzymać dotychczas zdobytych klien tów oraz ochronić się 
przed konkurencyjnymi siłami rynku. Tak rozumiana konkurencyjna zdol ność przewagi 
może być utożsamiana z mocnymi strona mi przedsiębiorstwa, w tym ze spraw nością jego 
działania5.

Analizując zagadnienie konkurencyjności z ekonomicznego punktu widzenia, okre-
ślić można ją jako rywalizację m.in. o źródła zaopatrzenia w środki produkcji6. Jako równie 
waż ne elementy konkurencyjności, stanowiące formę środków produkcji, traktowane mogą 
być ka pitał ludzki, charakteryzowany produktywną wartością pracowników oraz kapitał 
społecz ny, determinowany rolą przedsiębiorstwa w społeczeństwie w którym funkcjonuje.

3 W. Czternasty, P. Mikołajczak, Innowacyjność jako warunek konkurencyjności polskich małych 
i średnich przed siębiorstw na rynkach europejskich, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność współczes-
nych organizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 30.

4 E. Skawińska, Reakcja na zmiany a konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność przed-
siębiorstw. Nowe podejście, E. Skawińska (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2002, 
s. 76–77.

5 S. Tokarski, J. Lubimow, Przewaga konkurencyjna jako wymóg nowoczesnego zarządzania przed-
siębiorstwem globalnym, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), 
Uniwersytet Zielo nogórski, Zielona Góra 2004, s. 205–213. 

6 Zob. E. Skawińska, op.cit., s. 72.
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Czynniki budowania konkurencyjności 
Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej są relacje z klientami7. Globalna 

kon kurencja wymaga czegoś więcej niż tylko kreowania określonego produktu na rynku. 
Wy maga stworzenia warunków do pełnego, opartego na globalnym my śleniu, zaspokajania 
po trzeb wszystkich uczestników procesu dostawy wyrobu. Równocze śnie nie zapominania 
o ele mentach myślenia racjonalnego i lokalnego. Wysoki poziom kon kurencyjności charak-
teryzuje przedsiębiorstwa w stosunku do których niewielkie znaczenie dla ich pozycji na 
rynku ma oddziaływanie czynników zewnętrznych i złej koniunktury go spodarczej8.

Zdolność do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej jest niewątpliwie 
czyn nikiem odnoszonego przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego. W tym celu przedsię-
bior stwo wykorzystywać musi wszystkie dostępne mu źródła przewagi konkuren cyj nej, 
w tym moż li wości lepszego dostosowania się do zachodzących w otoczeniu zmian9, po-
moc nych w uzy skiwa niu przewagi konkurencyjnej oraz perfekcyjnej realizacji wszystkich 
pro cesów i funk cji, wspieranych monitoringiem oraz wykorzystywaniem skutecznych 
metod i technik wzmac niających integrację działań przedsiębiorstwa10. Przyjąć można, 
że tak identyfi kowana strategia zarządzania przedsiębiorstwem to długookresowa dzia-
łalność, zwią zana z określe niem misji, celów (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz przy-
gotowaniem i re alizacją planów (pro gramów) działania w obszarze techniki i technologii, 
ekonomiki i ryn ku, organizacyjno-prawnym oraz organizacji i zarządzania11. Rozwijanie 
konkurencyjno ści nieroze rwalnie związa ne jest ze stworzeniem warunków do doskona-
lenia potencjału kon ku rencyjności12 przed się biorstwa, a tym samym poszukiwania jego 
wyższości nad konkuren tami. Skuteczność tych dzia łań zależy od zdolności przedsiębior-
stwa do tworzenia i gospoda rowa nia kluczo wymi jego kom pe tencjami, pozwalającymi na 
zbudowanie strategii skutecz niejszej od strate gii konkuren cji oraz zdolności do stałego jej 
doskonalenia13. Jednakże równie istotne i ważne jest właściwe wyko rzy sta nie potencjału 
konkurencyjności, decydujące często o możliwości roz woju przedsiębiorstwa w wa run kach 
go spodarki ryn kowej.

7 Na podstawie: B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania 
instru men tów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, [w:] Konkurencyjność i innowacyjność 
współ czesnych organizacji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 7–14. 

8 Na podstawie K.: Libor, Potencjał konkurencyjności i pozycja konkurencyjna jako źródło przewa-
gi konkurencyj nej przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, J. Stankiewicz 
(red.),  Uni wersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, s. 237–274.

9 A. Radziszewska, S. Borkowski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako istotny warunek 
jego sukcesu rynkowego, [w:] Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), 
Uniwer sytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 129–134.

10 Z. Malara, J. Kroik, O strategiach przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce, [w:] Organizacja w wa-
runkach nasilającej się konkurencji, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, 
s. 283.

11 Ibidem, s. 282.
12 Na podstawie: K. Libor, op.cit., s. 267–274.
13 Zobacz więcej: S. Tokarski, J. Lubimow, op.cit., s. 205–213 oraz A. Radziszewska, S. Borkowski, 

op.cit., s. 129–134.
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Realizując przyjętą strategię rozwoju, firmy podejmują działania prowadzące do stwo-
rzenia zakładanej przewagi konkurencyjnej. Atrakcyjnej dla nabywcy pro duk tów i in nych 
grup interesantów z nią związanych, wyróżniających przedsiębiorstwo spośród konkuren-
tów. 

W budowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa istotna jest koncepcja przewagi kon-
kurencyjnej, oparta na zasobach i kompetencjach, dla której przedsiębiorstwo jest podsta-
wowym przedmiotem analizy. Zasoby te tworzą tzw. aktywa strategiczne, umożliwiające 
przedsiębiorstwu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej i w efekcie stałych ponadprze-
ciętnych przychodów. Równie istotna dla analizowanego zagadnienia jest koncepcja konku-
rencyjna, bazująca na podejściu sytuacyjnym, związanym z możliwością szybkiego dostoso-
wania się do zmian zachodzących zarówno w otoczeniu, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa14. 
Jej efektem jest uzyskiwana przez przedsiębiorstwo stabilizacja w zmiennym otoczeniu15.

W rzeczywistości przedsiębiorstwa poszukując sposobów na uzyskanie przewagi kon-
kurencyjnej formułują strategie oparte o utworzone pośród nich relacje16. Prócz sięgania po 
klasyczne źródła przewagi konkurencyjnej wykorzystują różnorodne ich kombinacje, wy-
pracowując pozycję rynkową formułują strategie, które nastawione są na stworzenie prze-
szkód rywalom17. Budowanie przewagi konkurencyjnej dokonuje się w opar ciu o wszyst kie 
posiadane aktywna. W działaniach tych istotne jest uwzględnienie zasobów nie materialnych 
przedsiębiorstwa, a wśród nich reputacji oraz społecznego wizerunku fir my18. Są to środki 
które poprawiają rozpoznawalność firmy na rynku oraz przyciągają do niej naj lepszych 
pracowników, zwiększając siłę przetargową wobec partnerów biznesowych.

Wytyczne budowania strategii przewagi konkurencyjnej

Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa możliwe jest poprzez zastoso-
wanie tez zarządzania wypracowanych dla inżynierii jakości, które z powodzeniem mogą 
być przeniesione do obszaru bezpieczeństwa pracy. Jako szczególnie istotne wytyczne dla 
efek tyw ne go kształtowania poziomu bezpieczeństwa wskazać można m.in.19:

14 J. Macias, Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, „Przegląd Or-
ganizacji” 2008, nr 9, s. 11–14.

15 Pamiętać jednak należy, że są to jedne z wielu różnych koncepcji konkurencyjności. W rzeczywi-
stym śro do wisku gospodarczym ciągle powstają nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej (oparte na: 
m.in. zasobach, kom petencjach i czasie realizacji). Stąd też, z uwagi na dużą dynamikę zmian, nie można 
traktować ich jako skoń czonych wytycznych do dalszych rozważań; zobacz również: J. Penc, Zarządzanie 
w warunkach globaliza cji, Difin, Warszawa 2003 oraz K. Sowa, Strategie konkurencji korporacji międzyna-
rodowych, Difin, Warszawa 2006.

16 Z. Malara, J. Kroik, op.cit., s. 284–285.
17 A. Radziszewska, S. Borkowski, op.cit., s. 134.
18 Zobacz więcej: Z. Malara, J. Kroik, op.cit., s. 288.
19 Na podstawie: J. Lewandowski, Zarządzanie jakością. Jakość. Ergonomia. Bezpieczeństwo pracy. 

Ochrona śro dowiska, Wydawnictwo MARCUS, Łódź 1998, s. 12–14 oraz W. Nierzwicki, System zarzą-
dzania SHE, „Prze gląd Organizacji” 1999, nr 7–8, s. 39–41, a także: A. Hamrol, Zarządzanie jakością z 
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– konieczność stworzenia możliwości ciągłego doskonalenia warunków pracy, wy-
robów i usług, wymagających przyjęcia nowej filozofii postępowania, bazującej na 
odrzuceniu do tych czasowych zasad i wdrożeniu nowych regulacji (procedur postę-
powania), umożliwiają cych osiągniecie pożądanych rezultatów, 

– konieczność zastosowania narzędzi statystycznych, umożliwiających bieżące ana-
lizowanie ist niejącego stanu, z uwzględnieniem wielkości strat związanych z nie-
spełnieniem wyma gań, np. prawnych i normalizacyjnych, oraz rozważnego sto-
sowania, opartych na liczbach, norm pracy, mogących negatywnie wpływać na 
warunki produkcji,

– nieustanne wspieranie wszelkich działań usprawniających warunki wytwarzania, 
w tym za pew nienie lepszych warunków pracy dla pracowników realizujących 
produkcję, wpro wa dzenie instytucjonalnej zasady ciągłych szkoleń i nauki pra-
cowników, pozwalających tym że pracownikom na szersze spojrzenie na procesy 
realizowane w organizacji, co uła twia im ple mentację zmian, również w zakresie 
obowiązków, związanych z kształtowaniem wa runków pracy oraz dokształcania 
w zakresie najnowszych metodologii i idei, koniecz nych do wprowadzenia zmian 
mentalnościowych, 

– stosowanie właściwych form nadzoru, pomocnych w osiąganiu lepszych wyników, 
przy rów no czesnym unikaniu stosowania pustych sloganów dla podwyższenia efek-
tywności i produk tywności produkcji, w zamian wskazywanie pracownikom możli-
wości rozwiązania pojawiają cych się problemów,

– umożliwienie udziału wszystkich pracowników (również poddostawców) w pro-
cesie trans formacji przedsiębiorstwa wraz z daniem pracownikom prawa do od-
czuwania dumy z wy ko nywanej pracy.

Dla zapewnienia sukcesu w realizowanych działaniach istotne jest uwzględnienie cha-
rak terystycznych kryteriów podejścia systemowego20:

– podstawą sukcesu jest konsekwentne ale również elastyczne zmierzanie do założo-
nego celu, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, w tym informacji,

– dla uzyskania sprawności funkcjonowania firmy niezbędne jest stworzenie spójnej 
polityki wewnętrznej obejmującej wszystkie obszary funkcjonowania przedsię-
biorstwa,

– dla zapewnienia efektywnego rozwoju firmy niezbędne jest konsekwentne sto-
sowanie za sad i reguł działania, bieżące obserwowanie rozwoju wypadków oraz 

przykładami, Wy dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 oraz J.T. Karczewski, System zarządzania 
bezpieczeństwem pracy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.

20 Na podstawie: W. Piotrowski, Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] 
Za rzą dza nie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1995, s. 479–584 oraz A. Góralczyk, Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo 
Prawno-Eko no micz ne INDOR, Warszawa 1999, s. 30.
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zapewnienie pra cownikom swobody działania w zakresie ponoszonej przez nich 
odpowiedzialności,

– doskonalenie wymaga ciągłego poszukiwania okazji do działania oraz nowych po-
mysłów, bę dą cych efektem zespołowej pracy wszystkich pra cowników,

– w ciągłym doskonaleniu realizowanych procesów istotne są umiejętności pracow-
ników, ulep szających techniczne i organizacyjne rozwiązania, dotyczące ich pracy 
oraz rola przy wódcy nadającego strategiczny kierunek podejmowanym działaniom 
i kierującego rozwią zywa niem problemów, przy równoczesnym stosowaniu spraw-
dzonych praktyk zarządza nia.

Podstawowym kanonem myślenia systemowego jest dążenie do zrozumienia istoty 
pro blemu, do uchwycenia zasadniczych dla nich spraw szczegóły pełnią tutaj mniej istot-
ną rolę. Wymaga to jednoznacznego określenia elementów systemu, wśród których jako 
szcze gólnie ważne wskazać można społeczną rolę przedsiębiorstwa, cele, wartości, układy 
infor macyjno-decyzyjne oraz techniki i metody zarządzania nawiązujące do całościowe-
go, syste mowego modelu organizacji21. Charakteryzując możliwości efektywnego funkcjono-
wania przed siębiorstwa na rynku wska zać można na związek racjonalnej alokacji środków 
na poprawę bezpieczeństwa i ochro nę zdrowia pracowników ze zmniejszeniem kosztów 
wypadków obciążających przed siębior stwo, a także poprawą jakości i wydajności pracy22. 
Efektem za pew nianej efektywności funk cjo nowania systemu zarządzania bezpieczeń stwem 
pracy jest po prawa ekonomicznych wyni ków przedsiębiorstwa, uzyskiwana poprzez ogra-
niczenie ryzyka strat oraz będącą jej wyni kiem niską składką ubezpieczenia na ZUS, ni ską 
składką ubez pie czenia majątkowego, a także niską składką dodatkowych ubezpieczeń dla 
pracowników. Wszyst ko to pozwala na zawiera nie korzystniejszych kontraktów, będących 
efek tem więk sze go zaufania klientów do przed siębiorstwa nienarażającego siebie i swoich 
partnerów na nie po trzebne koszty oraz, poprzez wypracowanie opinii, jako przedsiębior-
stwa, które chce i potrafi skutecznie dbać o zdrowie pra cowników, łatwiejsze pozyskiwanie 
do brych pracowników23.

Uzyskanie korzyści wymaga jednakże zapewnienia efektywności funkcjonowania 
sys temu. Wprowadzenie rozwiązań systemowych bez zapewnienia właściwych środków 
na ich utrzy manie i doskonalenie, jest działaniem krótkookresowym, niegwarantującym 
wypra cowa nia zamierzonego poziomu satysfakcji z osiąganego stanu bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdro wia pracowników. Uzyskanie efektywnej poprawy poziomu bezpieczeństwa 
pracy, umoż liwiającej poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, wymaga określenia deter-
minant postępowania, w zamierzeniu prowadzących do korzystnego kształtowania jakości 
warunków pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. W istniejących realiach gospodar-

21 Zobacz: W. Piotrowski, op.cit., s. 525–528.
22 S. Łech, A.. Górny, op.cit., s. 173–180.
23 Na podstawie: P. Grudowski, Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania, Oficyna Wydawni-

cza AJG, Byd goszcz 2003, s. 117–125.
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czych, efek tywne zarządzanie bhp zyskać musi rangę jednego z zasadni czych kierun ków 
jego rozwoju. 

Wprowadzenie rozwiązań systemowych pozwala na uzyskanie wyższego poziomu 
za spo kojenia potrzeb i oczekiwań klientów, a przede wszystkim pracowników, służącego 
po pra wie re pu tacji firmy oraz zbudowaniu jej społecznego wizerunku, istotnych dla kształ-
to wanego poziomu kon ku rencyjności. Podstawowe cechy systemu uwzględnić powinny 
trakto wanie tegoż systemu jako całości, przy za ło żeniu, że ma on inne właściwości niż po-
szczególne jego elementy. Trak towanie systemu w sposób kompleksowy umożliwia widze-
nie wzajem nych powiązań wszyst kiego ze wszyst kim, a tym samym ułatwia wywieranie 
większego wpływu na funkcjonowanie ca łości, niż wpływ na poszczególne jego elementy, 
pozwalając zarów no na usprawnienie funk cjonowania pod systemów tworzących całość, jak 
i usprawnienie całości24.

We wszystkich tych działaniach pamiętać należy, że najważniejszym ogniwem pro wa-
dzonej działalności gospodarczej jest człowiek25. To on w największym stopniu wpływa na 
uzy skiwany poziom produktywności. Zamierzone rezultaty ekonomiczne wraz z najwyż-
szą doskonałością techniczną osiąga się w systemach, w których istotnym kryterium ich 
do sko na lenia jest człowieczeństwo, traktowane jako suma jakości i produktywności26, 
wpływa jąca na jakość życia społecznego. Dbałość o rozwój podległych pracowników, bę-
dąca obo wiązkiem każ dego kierownika, jest jednym z kół napędowych konkurencyjności 
na najwyż szym świa to wym poziomie. Niezależnie od podejścia kierownictwa, kluczowym 
czynnikiem w efektyw nym i skutecznym rozwijaniu biznesu jest motywacja pracowników 
do ciągłego ulepszania swo jej pracy27, wpływająca na kształ towanie czynników konkuren-
cyjności.

Podsumowanie

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej tożsame jest z osiąganiem wy ników lepszych od 
in nych, prowadzących podobną działalność gospodarczą lub działających w tym samym 
obsza rze.

Tak widziana przewaga konkurencyjna jest zbiorem dostrzeganych przez rynek cech, 
szczególnie cenionych przez klientów, odróżniających firmę od pozostałych. Zauważyć na-
le ży, że czynniki przewagi konkurencyjnej rozpatrywane mogą być w różny sposób. Dla 
klien tów zazwyczaj konkurencyjność ogranicza się do oceny atrakcyjności oferty28. Jed-
nakże dla po zo stałych grup interesariuszy (np. akcjonariuszy, dostawców, podwykonaw-

24 Zobacz więcej: W. Piotrowski, op.cit., s. 520–543.
25 Na podstawie: A. Góralczyk, Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Prawno-

Ekonomicz ne IN DOR, Warszawa 1999.
26  Ibidem, s. 71–75.
27 Ibidem, s. 40.
28 K. Libor, op.cit, s. 267–274.
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ców) konku rencyjność ma szerszy wymiar, obejmujący całość funkcjonowania przedsię-
biorstwa. Pamiętać należy, że są oni zainteresowani powodzeniem przedsiębiorstwa jako 
całości i w takim ujęciu przyjąć można, że zagadnienia, dotyczące kształtowania środowi-
ska pracy oraz zapewnienia bez pie czeństwa i ochrony zdrowia zatrudnionych, są istotnymi 
elementami konkurencyjności.

Formułowanie odpowiedniej dla przedsiębiorstwa strategii jego rozwoju wymaga za-
sto sowania analiz, pozwalających oszacować potrzeby klientów i oczekiwania inwestorów. 
Istotnym elementem tych działań jest sposób postępowania charakteryzowany misją, bę-
dącą źró dłem wyznaczonych celów, stanowiących odzwierciedlenie zasadności przyjętego 
postę powania systemowego.

Uwzględnianie w procesie rozwoju przedsiębiorstwa zagadnień społecznej jego ak cep to-
walności jest koniecznością, mogącą stać się elementem przewagi konkurencyjnej. Jed nakże 
wa runkiem jej skuteczności jest przekazanie jednoznacznych informacji potencjalnym klien-
tom, in westorom, kredytodawcom i opinii publicznej. Społeczna aktywność przedsiębior-
stwa musi zo stać odpowiednio upowszechniona przy pomocy działań o charakterze marketin-
go wym, w ten spo sób docierając do opinii publicznej i podmiotów, mogących warunkować 
suk ces rynkowy i fi nansowy przedsiębiorstwa29. Wdrożenie, a następnie doskonalenie podej-
ścia sys temowego w ob szarze bhp i ochrony zdrowia zatrudnionych, często po partego po-
siadanym cer tyfikatem, jest wymownym dowodem na podejmowanie działań, słu żą cych 
uzyskaniu zamierzonego celu.

THE OHS MANAGEMENT IN CREATING 
THE COMPETITIVE SUPERIORITY OF ENTERPRISE

Summary

The fulfillments of customers’ expectations in conditions of global market economy the enter-
prises wanting to stay on market be forced to perfect in aim their structure. The one of this essential 
element is im provement of reputation in the social area, e.g. connected with assurance of occupational 
health and safety.

Building competitive superiority of enterprises is possible across use of theses management, 
which they were worked out for engineering of quality, and which with success can be transferred to 
area of work safety. Yet it requires then the understanding of creature of system, in this seizing and 
the regard of characteristic crite ria of system approach.

In the article was showed on essential conditions, which have to be fulfilled, it can will recog-
nized, that the system approach to formation of occupational health and safety is the essential factor 
in the creating of com petitiveness enterprise.

29 A. Radziszewska, S. Borkowski, op.cit., s. 13.
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DETERMINANTY ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
(NA PRZYKŁADZIE GMINY KAMIEŃ)

Wprowadzenie

Mikro i małe przedsiębiorstwa są bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej. 
Zainteresowanie tymi firmami wynika przede wszystkim z ich znaczącego udziału w za-
trudnieniu i produkcji. We wszystkich krajach stanowią one zdecydowaną większość przed-
siębiorstw, zatrudniają większą część siły roboczej i mają istotny udział w produkcji.

Mikro i małe przedsiębiorstwa aktywizują również rozwój regionalny i lokalny oraz 
rozwijają nowe inicjatywy sprzyjające łagodzeniu bezrobocia w gospodarce, jak i poszcze-
gólnych regionach. W ukształtowanej gospodarce rynkowej sektor ten działając w przemy-
śle, handlu i usługach pełni funkcję komplementarną w stosunku do wielkich firm i sektora 
publicznego. Stanowi także zaplecze kooperacyjne wspomagające funkcjonowanie dużych 
korporacji1.

Rozwój mikro i małych firm na szczeblu lokalnym czy regionalnym zależy od wielu 
czynników. Dużą jednak rolę przypisuje się władzom samorządowym. Doświadczenia roz-
winiętych krajów Europy Zachodniej pokazują, że dbanie o te firmy może przynieść kon-
kretne efekty, chociażby w postaci zmniejszenia bezrobocia, podniesienia poziomu życia 
mieszkańców, a w konsekwencji wzrost dochodów samorządu2.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie czynników determinujących rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw na przykładzie gminy Kamień.

1 Przedsiębiorstwo – Przedsiębiorczośc – Rynek, A. Skowronek-Mielczarek (red.), SGH, Warszawa 
2003.

2 K. Krajewski, Kreowanie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wynagrodzenia 
nr 19/1999, dodatek miesięczny nr 9.
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Uwarunkowania rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw

Literatura podaje cały szereg uwarunkowań, które mają wpływ na rozwój przedsię-
biorstwa. 

Generalnie uwarunkowania można rozpatrywać na trzech poziomach – na poziomie 
cech osobowościowych, warunków lokalnych oraz warunków makrootoczenia3.

Uwarunkowania osobowościowe stanowią o treści przystosowania do zmieniających 
się sytuacji oraz ogniskują wokół cech indywidualnych, osobowych. Wyróżnia się tu m. 
in. wiedzę ogólną i zawodową, sprawność intelektualną, światopogląd, motywacje, po-
ziom aspiracji, skłonność do ryzyka (lub awersję do niego), cechy osobowości, system war-
tości. 

Elementy te wpływają na stosunek do cech związanych z przedsiębiorczością takich 
jak: gotowość do podejmowania ryzyka, dążenie do zmian, poszukiwanie innowacyj-
nych rozwiązań4. 

Te uwarunkowania nie wyczerpują katalogu źródeł przedsiębiorczości. Pełny obraz 
można uzyskać dopiero w wyniku ich ujęcia na szerszym tle, tzn. z uwzględnieniem oto-
czenia i warunków lokalnych5. Warunki lokalne choć kojarzone są zwykle z atrakcyjną 
lokalizacją to obejmują szeroki zakres różnorodnych elementów, do których należą czyn-
niki tradycyjne związane z gospodarką oraz takie, którym  nie przypisywano dotychczas 
takiego znaczenia.

W związku z tym uwarunkowania lokalne można podzielić na cztery kategorie czyn-
ników: związane z celami i realizacją polityki lokalnej, dotyczące warunków lokalizacyj-
nych, obejmujące społeczną mobilizację oraz zawierające się w pojęciu edukacja6.

Do uwarunkowań makrootoczenia należą elementy otoczenia posiadające wpływ na 
charakter i poziom przedsiębiorczości oraz elementy związane z warunkami politycznymi, 
prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi czy komunikacyjnymi7.

Struktura mikro i małych przedsiębiorstw w gminie Kamień

Gmina Kamień zajmuje powierzchnię 73,2 km2, co stanowi 6% ogólnej powierzchni 
powiatu rzeszowskiego i jest jedną z 14 gmin tego powiatu. Zlokalizowana jest przy drodze 
krajowej nr 19, pomiędzy Rzeszowem i Stalową Wolą – dwoma największymi ośrodkami 
miejsko-przemysłowymi województwa podkarpackiego. 

3 K.Safin, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości-próba systematyzacji, [w:] Uwarunkowania 
przedsiębiorczości, K. Jaremczuka (red.), Tarnobrzeg 2004.

4 F. Bławat, Charakterystyka (profil) przedsiębiorcy, [w:] Gospodarka Polski w okresie przemian, 
P. Dominik (red.), Gdańsk 2000.

5 M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, wyd. uczelniane AE Katowice, 
Katowice 2001.

6 J.T. Hryniewicz, Przedsiębiorczość i innowacyjność w świetle badań empirycznych, „Przegląd Orga-
nizacji” 1996, nr 5. 

7 L.H. Haber, Zachowania przedsiębiorcze-próba typologii, „Przegląd Organizacji” 1996, nr 5. 
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Kamień jest gminą rolniczą o zdecydowanej przewadze niewielkich gospodarstw 
rolnych (4–7 ha)8. Użytki rolne zajmują obszar 5136 ha, czyli 70% ogólnej powierzchni 
gminy. Zamieszkuje ją około 6979 osób, co stanowi 4% ogółu mieszkańców powiatu rze-
szowskiego. Gęstość zaludnienia wynosi 95 osób na km2 i jest znacznie niższa niż średnia 
w powiecie.

Na terenie gminy Kamień funkcjonuje kilkadziesiąt jednostek organizacyjnych  pro-
wadzących działalność gospodarczą. Gospodarczy potencjał stanowią mikro i małe pod-
mioty gospodarcze, jedno lub kilkunastoosobowe zakłady osób fizycznych o różnorodnym 
profilu działalności. Poziom zatrudnienia w tych jednostkach nie przekracza 50 osób, co 
oznacza że nie ma na jej obszarze firm średnich.

Liczbę podmiotów gospodarczych przedstawia tabela 1. Jak można zauważyć na bazie 
tych danych ich liczba wzrosła z 96 jednostek w 2000 roku do 173 w 2007 roku.

Tabela 1

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w UG Kamień na przestrzeni lat 2000–2007

Lata Nowo rejestrowane podmioty 
gospodarcze

Ogółem
(stan na koniec roku)

2000 21 96
2001 63 155
2002 28 127
2003 21 132
2004 21 148
2005 32 167
2006 20 171
2007 16 173

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Gminy w Kamieniu.

Rozmieszczenie oraz struktura gałęziowa podmiotów gospodarczych jest zróżnico-
wana. Udział jednostek o profilu usługowym wynosi 34% i wzrasta najszybciej. Wśród nich 
76% zajmuje się handlem, są to przeważnie małe sklepy prywatne w większości spożywcze, 
31% podmiotów prowadzi usługi budowlane, 13% stanowią transport i gospodarka maga-
zynowa. 

Oprócz podmiotów usługowych,  35% wszystkich podmiotów to firmy produkcyjne. 
Dominują tutaj firmy produkujące materiały budowlane i wyroby wikliniarskie. 

8 Dane uzyskane w Urzędzie Gminy Kamień.
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Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych

Badanie ankietowe jest metodą gromadzenia informacji pierwotnych przez zbieranie 
odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane wybranym osobom9.

Ankieta została przeprowadzona latem 2007 roku metodą doboru losowego wśród 60 
osób, będących właścicielami mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Respondentów stanowili w 60% mężczyźni, a pozostałe 40% to kobiety. Struktura 
wiekowa badanych kształtowała się następująco: 46,5% to osoby w wieku 19–34 lata, 33,5% 
osób w wieku 35–49 lat i 20% osób w wieku 50–65 lat. Zdecydowana większość ankieto-
wanych posiadała wykształcenie średnie (60%), 20% wykształcenie wyższe i równocześnie 
taka sama liczba osób posiadała wykształcenie zawodowe.

Większość przedsiębiorców – 63% prowadzi firmy handlowe. Kolejno 10% podmio-
tów charakteryzuje profil produkcyjny. Pozostałe 27% to inne jednostki usługowe.

Wśród badanych przedsiębiorstw najwięcej – 87% zatrudnia do 9 pracowników, w po-
zostałych 13% liczba pracowników kształtuje się w granicach od 10 do 40 osób.

Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa podzielono na dwie grupy, czyli te do 10 lat 
działalności i powyżej 10 lat. Spośród jednostek biorących udział w badaniu 56% to te ist-
niejące do 10 lat i 44% powyżej tej granicy.

Podejmując w badaniach problem psychospołecznych uwarunkowań rozwoju,  właści-
cieli firm poproszono o ocenę charakteru ze względu na ich przydatność do osiągnięcia suk-
cesu w działalności gospodarczej. Z analizy danych wynika, że do grupy bardzo ważnych 
cech respondenci zaliczyli kolejno: pracowitość (90% wskazań), umiejętność dobrej orga-
nizacji pracy (78% wskazań), rozwagę w działaniu (76%), oraz cierpliwość i wytrwałość 
w działaniu (62%). Są to cechy charakteru powszechnie uznawane za pozytywne wartości 
ogólnoludzkie. 

Do grupy ważnych cech respondenci zaliczyli cechy, które można bezpośrednio po-
wiązać z pojęciem przedsiębiorczości: solidność  i odporność psychiczną (76%), uczciwość 
i odpowiedzialność (74%). Kilka osób powstrzymało się od oceny wyżej wymienionych 
cech, natomiast żaden z ankietowanych nie stwierdził, że przedstawione cechy charakteru 
są mało istotnymi determinantami sukcesu w działalności gospodarczej.

Inne pytanie dotyczyło pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności.  Naj-
więcej przedsiębiorców (47%) wskazało na kredyty bankowe. Następne popularne źródło 
to własne oszczędności – 44%, 10% korzystało również z pożyczek od rodziny. Nikt nie 
otrzymał środków w wyniku spadku czy darowizny. Bezzwrotne środki pomocowe Unii 
Europejskiej na rozpoczęcie działalności pozyskał jeden podmiot gospodarczy (6%), a je-
den funkcjonuje dzięki wkładom udziałowców. Kilka podmiotów skorzystało równocześnie 
z wielu źródeł finansowania. Dane te zostały zaprezentowane w tabeli 2.

9 M. Brzozowski, T. Kopczyński, J. Przeniczka, Metody organizacji i zarządzania. Materiały do ćwi-
czeń, wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
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W czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa 60% ankietowanych deklarowało, że ko-
rzystało z kredytów  i  przeznaczało je na: rozszerzenie działalności (13%), zakup środków 
transportu (27%), inwestycje (20%) oraz wyposażenie firmy (20%).

Tabela 2

Sposób pozyskania pieniędzy na rozpoczęcie działalności

Wyszczególnienie Liczba Procent

Kredyt bankowy 28 47
Pożyczka od rodziny 6 10
Własne oszczędności 26 44
Odziedziczone 0 0
Bezzwrotne środki z UE 1 6
Inne (wkłady udziałowców) 1 6
Razem 62 113*

* całość stanowi ponad 100%, gdyż przedsiębiorcy jednocześnie korzystali z kilku źródeł pozyskiwania kapitału 
na rozpoczęcie działalności

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Respondentów poproszono także o wytypowanie mocnych i słabych stron swojego 
przedsiębiorstwa. Wyniki badań przedstawia tabela 3.

Tabela 3

Struktura odpowiedzi dotycząca typowania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie Mocna strona Słaba strona Bez znaczenia

Dobra marka firmy 52 8 –
Konkurencyjna cena produktów 60 – –
Jakość oferty 44 8 8
Nowoczesny produkt (usługa) 36 12 12
Lokalizacja firmy 50 10 –
Kadra pracownicza 60 – –
Poziom obsługi klienta 60 – –
Zastosowanie komputeryzacji 32 12 16
Inne – – –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Wszyscy ankietowani przedsiębiorcy wskazali swoją kadrę pracowniczą, poziom 
obsługi klientów czy konkurencyjną cenę swoich produktów jako zdecydowanie mocne 
strony. Natomiast do słabych stron zaliczyli niskie zastosowanie komputeryzacji, nienowo-
czesny produkt czy lokalizację firmy.

Inne pytanie dotyczyło odpowiedzi na pytanie czy obecnie przedsiębiorstwa mikro 
i małe mają dobre warunki funkcjonowania. Mniejsza część przedsiębiorców (44%) uzna-
ła, że jednostki te funkcjonują w korzystnych warunkach gospodarczych. Z kolei 56% ba-
danych przedsiębiorców stwierdziło, że są one niekorzystne. Poproszono ankietowanych 
o próbę wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Wielu z nich za przyczyny braku odpowiednich 
warunków do działania uznało: rosnącą konkurencję (zwłaszcza ze strony hipermarketów), 
wzrastające koszty utrzymania pracowników, biurokrację, wysokie obciążenia podatkowe 
oraz niską siłę nabywczą konsumentów z regionu.

Ankietowanych poproszono także o ocenę warunków sprzyjających prowadzeniu 
działalności gospodarczej, oferowanych przez władze gminy Kamień. Spośród badanych 
53% przedsiębiorców uznało, że władze gminy stwarzają takie warunki, a 47% że takich 
warunków brakuje. W odniesieniu zaś do sposobów pomocy, respondenci wymienili: two-
rzenie ulg dla powstających podmiotów (45%), niższe podatki lub ich niepodwyższanie 
(30%), promocję gminy, co ma ułatwić pozyskanie inwestorów (15%), oraz rozbudowę in-
frastruktury technicznej (10%).

Wśród czynników makroekonomicznych duże znaczenie odgrywa polityka rządu wo-
bec sektora MSP. 40% ankietowanych uznało, że polityka rządu charakteryzuje się tylko 
nieznacznym wsparciem. Jedynie 14% przedsiębiorców uznało, że polityka ta jest prorozwo-
jowa. Pozostali określili ją jako złą. 23% respondentów utrzymuje, że droga postępowania 
rządu jest bierna oraz tyle samo że stwarza bariery dla rozwoju sektora MSP – tabela 4.

Tabela 4

Ocena polityki rządu wobec sektora MSP

Wyszczególnienie Liczba Procent

Prorozwojowa 8 14
Nieznaczne wsparcie 24 40
Wręcz bierna 14 23
Stwarzająca bariery 14 23
Razem 60 100

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W następnym pytaniu ankietowani wymieniali najważniejsze bariery 
rozwojowe dla swoich przedsiębiorstw – tabela 5.
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Tabela 5

Najważniejsze bariery rozwojowe przedsiębiorstwa

Wyszczególnienie Liczba Procent*

Bariery finansowe 50 83
System zarządzania 26 44
Kadra pracownicza 16 27
Niski stopień wykorzystania internetu 12 20
Brak wiedzy o funkcjonowaniu MSP 50 83
Polityka rządu 50 83
Rynkowe 34 56
Wysokie ryzyko podejmowania inwestycji 36 60
Cena kredytów bankowych 52 87
Poziom biurokracji 34 56

* całość stanowi ponad 100%, gdyż przedsiębiorcy mogli jednocześnie zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Spośród wymienionych barier jako najważniejszą przedsiębiorcy wskazali wysoką 
„cenę” kredytów bankowych (87%). Bardzo ważne czynniki, ograniczające działalność 
gospodarczą, to: bariery finansowe (83%), brak wiedzy na temat funkcjonowania sektora 
MSP (83%), polityka rządu (83%), czy wysokie ryzyko podejmowanych inwestycji (60%). 
Najmniej osób wytypowało niski stopień wykorzystania Internetu (20%).

Na pytanie, dotyczące systemu wsparcia instytucjonalnego dla mikro i małych przed-
siębiorstw,  aż 54% ankietowanych wskazało odpowiedź, że nie zna takiego sytemu.

Respondenci mieli także określić, czy wstąpienie Polski w struktury Unii Europej-
skiej miało wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Na tak postawione pytanie 33% przed-
siębiorców odpowiedziało, że wpłynęło to pozytywnie, tylko 10% zaznaczyło odpowiedź, 
że nie wpłynęło to w żadnym stopniu na funkcjonowanie firmy. Pozostali odpowiedzieli, że 
w nieznacznym stopniu i że przysporzyło to dodatkowych kosztów. 

Na inne pytanie, dotyczące korzystania z programów wsparcia oferowanych przez 
UE, 20% przedsiębiorców wykazało, że korzystano z takich programów. Były to głów-
nie środki z funduszu SAPARD oraz Europejskiego Funduszu Spójności. Przeznaczano je 
głównie na zakup środków transportu i na programy stażowe. Pozostałe 80% wskazało, że 
nie korzystano z tych programów. Jako przyczyny podawano: brak informacji o dostępnych 
programach, brak czasu oraz że nie czyniono takich starań.

Ostatnie pytanie dotyczyło wypowiedzenia się na temat przyszłości przedsiębiorstwa. 
Większość ankietowanych (58%) chce umacniać swoją pozycję na rynku. Są jednak i tacy, 
którzy obawiają się przyszłości i nie mogą jednoznacznie stwierdzić, czy ich przedsiębior-
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stwo będzie funkcjonowało w przyszłości. Dotyczyło to głównie małych przedsiębiorstw 
handlowych.

Podsumowanie

W czasach rosnących wymagań rynku, małe i średnie przedsiębiorstwa dowodzą 
w przekonujący sposób swojej siły polegającej na gotowości do ponoszenia ryzyka, ela-
styczności oraz własnej inicjatywie. Małe przedsiębiorstwa dzięki swojemu silnemu zorien-
towaniu na klienta dorównują, w wielu obszarach działalności, większym konkurentom. 
Wyróżnia je dodatkowo elastyczna specjalizacja, to znaczy w miarę szybko i płynnie do-
stosowują się do zmian warunków zewnętrznych10. 

Jednak rozwój mikro i małych przedsiębiorstw jest determinowany przez szereg uwa-
runkowań i barier rozwoju, takich jak: bariery rynkowe, prawne, wynikające z dostępu do 
kapitału, polityki państwa wobec MSP czy z dostępu do informacji. 

Potwierdzają to wyniki badań. Analiza czynników wpływających na rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw w badanej gminie Kamień wykazała, że pomimo wielu potrzeb 
i  problemów istnieją sprzyjające warunki i możliwości w zakresie rozwoju przedsiębior-
czości. Należy uznać, że aktywność społeczna oraz działania władz samorządu przezwy-
ciężą trudności i pozwolą racjonalnie wykorzystać walory przyrodniczo-gospodarcze gmi-
ny w kreowaniu dalszego rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie.

DEVELOPMENT DETERMINANTS OF MIKRO AND SMALL ENTERPRISES
(ON THE KAMIEŃ DISTRICT EXAMPLE)

Summary

Nowadays mikro and small enterprises  exert  the significant influence on economic, social and 
political processes in Poland. However, there are some determinants which influence on their devel-
opment. Generally ones divide them  on three groups: local, personality and macroenvironment. 

The article  presents factors which determine the mikro and small enterprises development (on 
the Kamień district example).

10 Przedsiębiorstwo – Przedsiębiorczośc – Rynek...
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POTENCJAŁ PODATKOWY MSP W POLSCE

Wprowadzenie

Podatki są stałą częścią życia społecznego i nieodzownym elementem funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw, wpływającym na ich kondycje finansową. Przedsiębiorstwo może po-
zostawać bierne wobec nałożonych podatków. W rzeczywistości jednak powstaje w nim 
mechanizm obronny, który będzie mobilizował osoby zarządzające firmą do poszukiwania 
sposobów całkowitego lub częściowego uniknięcia ciężaru podatkowego przez ten pod-
miot. 

Użyte w tytule opracowania sformułowanie „potencjał podatkowy” ma dualne zna-
czenie. Z jednej strony, wskazuje na zdolność podatkową przedsiębiorstwa jako płatnika 
podatków, a z drugiej strony na jego finanse jako źródło podatków. Celem opracowania jest 
ukazanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jako podmiotów o dobrym po-
tencjale podatkowym. Z uwagi na objętość opracowania potencjał, ten wykazany zostanie 
na bazie sytuacji finansowej MŚP w Polsce1. 

Obciążenia podatkowe wśród barier rozwoju sektora MSP

W opinii przedstawicieli małych i średnich firm, do czynników mających najbardziej 
negatywny wpływ na rozwój, zalicza się istniejący system prawa podatkowego (47% wska-
zań) oraz wysokie pozapłacowe koszty pracy (44%). Warto zaznaczyć, że czynniki te zo-
stały uznane za źródła barier w rozwoju, także w ramach badania Konkurencyjność sektora 
MSP przeprowadzonego w 2007 roku przez PKPP Lewiatan.

System prawa podatkowego jest jedną z podstawowych barier rozwoju sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wskazywaną niemal od zawsze. Pomimo licznych 
zmian w prawie podatkowym mających na celu ułatwienie życia podatkowego przedsię-
biorcom sektora MŚP, system podatkowy jest barierą zasadniczą. Należy się zastanowić 
zatem, czy system ten tak bardzo utrudnia działalność przedsiębiorcom, że ich potencjał 

1 Opracowanie przygotowano w oparciu o dane z Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
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podatkowy staje się coraz mniejszy, a co za tym idzie, ich zdolność rozwoju i inwestycji jest 
także coraz mniejsza. 

Potencjał rozwojowy polskich MSP, postrzegany jest głównie przez pryzmat aspek-
tów, jakimi są aktywność inwestycyjna i źródła jej finansowania. 

W odniesieniu do aspektu potencjału rozwojowego sektora polskich MSP, jakim jest 
zdolność do ponoszenia nakładów inwestycyjnych, w latach 2007–2008 zaobserwowano 
utrzymanie się pozytywnej tendencji, polegającej na wzroście wartości nakładów inwesty-
cyjnych. 

W tabeli 1 przedstawiono wielkość i dynamikę nakładów inwestycyjnych sektora 
MSP.

Tabela 1

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w latach 2005–2006 
(z pominięciem Rolnictwa i leśnictwa, Rybołówstwa i rybactwa oraz Administracji publicznej)

Rok Ogółem
Z tego w przedsiębiorstwach o liczbie zatrudnionych

0–9 10–49 50–249 powyżej 249
Nakłady inwestycyjne ogółem (w mln zł)

2005 99 418,2 11 790,1 10 450,9 21 384,3 55 792,9
2006 113 895,1 14 125,5 12 720,1 27 647,7 59 247,6

Dynamika – rok poprzedni = 100%
2005 110,4 103,9 90,2 98,5 122,9
2006 114,6 119,8 121,7 129,3 106,2

Nakłady na nowe środki trwałe (w mln zł)
2005 84 674,7 10 849,0 7 932,4 18 397,2 47 496,1
2006 101 678,4 12 916,4 9 628,2 24 072,9 55 060,9

Dynamika – rok poprzedni = 100%
2005 106,1 102,9 89,3 101,8 112,4
2006 120,1 119,1 121,4 130,9 115,9

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 38.

Z danych tabeli 1 wynika, że w 2006 roku, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw 
ogółem wyniosły 113 895,1 mln zł, w tym nakłady na nowe środki trwałe 101 678,4 mln zł. 
Nakłady ogółem wzrosły w 2006 roku o 14,6% w porównaniu z rokiem poprzednim (ceny 
bieżące), natomiast nakłady na nowe środki trwałe o 20,1%. Tempo wzrostu nakładów na 
nowe środki trwałe w 2006 roku było wyższe niż tempo nakładów ogółem o ponad 5 pkt 
proc. Analizowane dane pozwalają wysunąć wniosek, że system podatkowy nie hamuje 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Tendencje dotyczące wykorzystywania kapitałów obcych w finansowaniu inwesty-
cji i działalności operacyjnej, wskazują na większe zainteresowanie sektora MSP źródła-
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mi zewnętrznymi, ale zaangażowanie kapitału kredytowego banków w finansowanie tych 
przedsiębiorstw jest nadal bardzo małe. Mimo iż dostęp do kredytów bankowych jest co-
raz lepszy, przedsiębiorcy, otwierając własną firmę, finansują ją najczęściej ze środków 
własnych. Jednak z roku na rok odsetek takich firm systematycznie spada. W roku 2006 
było ich 84,5%, podczas gdy w roku poprzednim 86,5%, a w roku 2004 – 88,9%. Mimo 
większej dostępności, kredyt bankowy finansuje marginalną część przedsięwzięć. Korzy-
stało z niego w 2006 roku jedynie 4,1% przedsiębiorców, dokładnie tyle samo, ile w roku 
poprzednim. Sytuacja taka dowodzi także nikłego wpływu systemu podatkowego na wybór 
źródeł finansowania działalności tych przedsiębiorstw. Firmy te nie uwzględniają działania 
podatkowej tarczy odsetkowej, która zmniejsza koszt kredytu bankowego.

Z finansowania zewnętrznego korzystają rzadko zarówno firmy dopiero utworzone, 
jak i te, które na rynku istnieją już kilka lat. Podkreślić należy, że tendencja ta jest także 
stała w czasie. Nie zaobserwowano zależności, aby firmy starsze, mogące wykazać się do-
świadczeniem, częściej sięgały po kredyt bankowy. W 2006 roku inwestycje finansowane 
były głównie ze środków własnych (71,5% firm), z kredytu bankowego (21,8%) i z innych 
źródeł (6,7%). Co ciekawe, w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł odsetek firm finan-
sujących inwestycje ze środków własnych. Może to świadczyć o poprawie sytuacji ekono-
micznej ludności (przeważająca liczba nowych firm to zakłady osób fizycznych). Spadło 
za to finansowanie inwestycji kredytem bankowym i z innych źródeł. Jest to niekorzyst-
na sytuacja, ponieważ oznacza, że przy gorszej koniunkturze inwestycje będą w firmach 
wstrzymane, a możliwości szukania zewnętrznego finansowania są nadal niewielkie.

Ogranicza to bardzo możliwości wdrażania nowych technologii, co jest procesem ka-
pitałochłonnym, a środki własne, jak stwierdza ok. 80% wszystkich przedsiębiorców, są nie-
wystarczające. Dowodzi tego także fakt, że z ulgi podatkowej w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, dotyczącej wydatków na nabycie nowych technologii skorzystało w 2007 
roku 117 podatników, tj. 0,0005% ogółu podatników, łączna kwota odliczeń wyniosła zale-
dwie 66 tys. zł (0,00002% dochodu pomniejszonego o odliczone składki na ubezpieczenia 
społeczne), a przeciętna kwota odliczona przez podatnika wyniosła 564 zł2.

Sytuacja finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako baza potencjału 
podatkowego

Adam Smith napisał: „państwo jest bogate bogactwem swych obywateli”, stąd bogate 
i dobrze prosperujące małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią około 98% wszyst-
kich przedsiębiorstw w Polsce oraz wytwarzają około 50% wartości PKB, są zapowiedzią 
bogatego państwa. W kontekście potencjału podatkowego oznaczać to będzie zdolność do 
ponoszenia nakładów na państwo w postaci podatków. Jednak zdolność ta nie może przy-

2 Por. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. Minister-
stwo Finansów, sierpień 2008.
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brać formy drenażu środków pieniężnych, gdyż jak pisał A. Smith „nie ma innej sztuki, 
której jeden rząd uczy się wcześniej od drugiego, niż sztuka drenażu pieniędzy z ludzkich 
kieszeni”.

W ostatnim okresie sytuacja finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
była dobra. Wskazują na to przytoczone wcześniej badania dotyczące skłonności przedsię-
biorstw do inwestowania oraz ich potencjał finansowy. Wnioski z badań potwierdzone są 
także przez dane liczbowe. W tabeli 2 przedstawiono dane obrazujące przychody przedsię-
biorstw różnej wielkości z całokształtu działalności.

Tabela 2

Przychody przedsiębiorstw różnej wielkości z całokształtu działalności

Rok Ogółem
z tego w przedsiębiorstwach o liczbie zatrudnionych

0–9 10–49 50–249 pow. 249
Przychody w mln zł

2005 2 257 202 551 679 322 171 501 310 882 042
2006 2 551 193 656 064 339 812 561 214 1 015 103

Rok poprzedni = 100%
2005 103,2 102,1 99,5 102,9 105,6
2006 113,0 115,1 105,5 111,9 115,1

Przychody ogółem = 100%
2005 100,0 24,4 14,3 22,2 39,1
2006 100,0 24,9 13,3 22,0 39,8

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 33.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że w badanych dwóch latach przychody przed-
siębiorstw ogółem z całokształtu działalności (bez Rolnictwa i leśnictwa, Rybołówstwa i ry-
bactwa oraz Administracji publicznej) osiągnęły wielkość 2 257 202 mln zł i były wyższe 
o 3,2% niż rok wcześniej Tempo wzrostu przychodów w 2005 roku było stosunkowo umiar-
kowane w porównaniu z dynamiką obserwowaną w roku 2004, kiedy to przychody wszyst-
kich firm ogółem zwiększyły się aż o 12,6%. W 2006 roku tempo wzrostu przychodów 
było jednak jeszcze szybsze niż dwa lata wcześniej i wyniosło 13%, a przychody osiągnęły 
wielkość 2 551 193 mln zł. Ten wysoki wzrost przychodów w 2006 roku dokonał się głównie 
dzięki szybkiemu zwiększeniu się sprzedaży w trzech podstawowych sekcjach gospodarki: 
Budownictwie (o 21,6%), Transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 14,1%) oraz 
Przetwórstwie przemysłowym (o 13,3%), a także w dwóch innych sekcjach, gdzie liczba 
podmiotów gospodarczych i zatrudnionych jest relatywnie niewielka, a mianowicie Po-
średnictwie finansowym (wzrost przychodów o 53,4%) i Edukacji (wzrost o 21,5%).
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W 2006 roku przychody rosły najszybciej w mikroprzedsiębiorstwach oraz firmach 
dużych – w obu grupach o 15,1%. W przedsiębiorstwach małych zatrudniających od 10 
do 49 osób, wzrost przychodów był najwolniejszy i wyniósł 5,5%, natomiast w średnich 
– 11,9%. Ze względu na różnice temp wzrostu przychodów między rokiem 2005 a 2006, 
udział MSP w przychodach ogółem zmniejszył się znów, tym razem z 60,9 do 60,2%, do 
czego przyczyniły się głównie relatywnie gorsze wyniki firm małych zatrudniających od 
10 do 49 osób, których udział w przychodach ogółem spadł o 1 punkt procentowy z 14,3 do 
13,3%.

Dochody (przychody z całokształtu działalności minus koszty ogółem) przedsię-
biorstw zatrudniających do 9 osób, w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo zwiększyły 
się między rokiem 2004 i 2005 z 34,4 tys. zł do 39,3 tys. zł, czyli o 15,6%. W roku 2004 
tempo tego wzrostu było jeszcze szybsze, gdyż wyniosło 29,3%. W 2006 roku dochody na 
przedsiębiorstwo wzrosły do 42,5 tys. zł, co oznacza, że jego tempo było wolniejsze niż w 
poprzednich dwóch latach i wyniosło 8,1% 

Badając sytuacje finansową przedsiębiorstw, prowadzących księgi rachunkowe i za-
trudniających powyżej 9 osób, należy wskazać, że na koniec 2006 roku liczba przedsię-
biorstw prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających powyżej 9 osób wynosiła 43 
799 jednostek, których przychody z całokształtu działalności były równe 1 847 225 mln 
zł. Przedsiębiorstwa te stanowiły wprawdzie tylko niewielką część, bo 2,6% ogólnej liczby 
wszystkich firm aktywnych, lecz ich przychody obejmowały aż 72,4% ogólnej wartości 
przychodów przedsiębiorstw poza Rolnictwem i leśnictwem, Rybołówstwem i rybactwem 
oraz Administracją publiczną. 

Tabela 3

Rentowność obrotu brutto i netto przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób 
i prowadzących księgi rachunkowe w latach 2005–2006

Wyszczególnie-
nie

Ogółem
z tego przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
10–49 50–249 powyżej 249

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Rentowność obrotu brutto (w%)

Ogółem 4,8 5,4 4,6 4,1 3,9 5,0 5,5 5,9
Sektor publiczny 4,8 5,0 16,6 2,8 3,1 6,4 4,7 4,8
Sektor prywatny 4,9 5,4 4,2 4,1 4,0 4,9 5,7 6,2

Rentowność obrotu netto (w%)
Ogółem 3,9 4,4 3,8 3,6 3,1 4,1 4,3 4,7

Sektor publiczny 3,4 3,7 14,9 1,9 2,0 4,7 3,2 3,5
Sektor prywatny 4,0 4,5 3,5 3,7 3,2 4,1 4,6 5,1

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 35.
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Rentowność obrotu brutto w przedsiębiorstwach prowadzących księgi rachunkowe 
i zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się między rokiem 2004 a 2005 z 5,9 do 4,8%, 
a w 2006 roku znów wzrosła do 5,4%. Należy przy tym dodać, że rentowność obrotu brutto 
wszystkich grup przedsiębiorstw, według wielkości, była w 2004 roku najwyższa od 1998 
roku, od którego prowadzone są statystyczne badania finansów przedsiębiorstw. W tabe-
li 3 przedstawiono dane dotyczące rentowności obrotu brutto i netto omawianych przed-
siębiorstw, z których wynika, że rentowność brutto małych przedsiębiorstw prywatnych 
(10–49 zatrudnionych osób) i prywatnych średnich (50–249 zatrudnionych) była niższa niż 
rentowność dużych prywatnych firm (powyżej 249 zatrudnionych). To samo dotyczy ren-
towności netto. Pozytywnym wnioskiem z przedstawionych danych jest fakt, że rentowność 
obrotu analizowanych przedsiębiorstw zwiększa się, co wskazuje na ich coraz większy po-
tencjał finansowy i podatkowy.

W badaniu potencjału podatkowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw bar-
dzo ważna jest analiza wskaźników ich płynności. W latach 2004–2005, wartość wskaź-
nika płynności finansowej pierwszego stopnia3, przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 
9 osób i prowadzących księgi rachunkowe wzrosła z 28,6 do 32,3%, a w 2006 roku do 
35%. Natomiast wartość wskaźnika płynności drugiego stopnia4 zwiększała się między 
rokiem 2004 i 2005 z 89,2% do 99,3%, a w 2006 roku osiągnęła wielkość 106,9%. Tak 
wysokie wartości obu wskaźników, jak w 2006 roku, nie były obserwowane w innych la-
tach, począwszy od 1999 roku. W tabeli 4 przedstawiono wielkości wskaźników płynności 
w przedsiębiorstwach małych, zatrudniających powyżej 9 pracowników i prowadzących 
księgi rachunkowe.

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że w analizowanym okresie wskaźniki płyn-
ności kształtowały się na dobrym poziomie. W 2006 roku, rozpiętość między poziomem 
płynności pierwszego stopnia w firmach małych (33,9%) i średnich (30,6%; w dużych była 
równa 30,9%) wyniosła tylko 3,3 punktu procentowego. Natomiast różnica między wyka-
zującymi w sektorze prywatnym najwyższą płynność finansową drugiego stopnia, firmami 
małymi (106,6%), a najniższą – dużymi (96,2%) wynosiła 10,4 punktu procentowego. W obu 
przypadkach różnica nie przekroczyła jednej dziesiątej bezwzględnej wielkości wskaźni-
ka osiągniętego przez małe przedsiębiorstwa, wykazujące najwyższą płynność finansową 
zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia. Podkreślić należy duże różnice w wielkości 
wskaźników płynności pierwszego i drugiego stopnia, co wynika z uwzględnienia należno-
ści w wyliczeniach wskaźnika drugiego stopnia. Może dowodzić to występowania zatorów 
płatniczych, które są znacznym problemem w finansach sektora MSP.

3 Wskaźnik finansowy pierwszego stopnia obliczany jest jako relacja najbardziej płynnych aktywów 
(gotówka, krótkoterminowe papiery wartościowe) do wartości zobowiązań krótkoterminowych na koniec 
okresu badanego.

4 Wskaźnik finansowy drugiego stopnia obliczany jest jako relacja najbardziej płynnych aktywów (go-
tówka, krótkoterminowe papiery wartościowe) oraz należności i roszczeń przedsiębiorstwa do wartości 
zobowiązań krótkoterminowych na koniec okresu badanego.
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Tabela 4

Płynność finansowa pierwszego i drugiego stopnia w przedsiębiorstwach zatrudniających 
powyżej 9 osób i prowadzących księgi rachunkowe w latach 2005–2006

Wyszczegól-
nienie

Ogółem
z tego przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych
10–49 50–249 powyżej 249

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
Płynność finansowa pierwszego stopnia (w%)

Ogółem 32,3 35,0 31,0 35,5 28,3 33,1 35,1 35,9
Sektor publiczny 51,4 56,1 58,3 75,4 49,0 65,4 51,5 53,4
Sektor prywatny 28,7 31,4 29,6 33,9 26,3 30,6 29,8 30,9

Płynność finansowa drugiego stopnia (w%)
Ogółem 99,3 100,7 98,3 106,9 97,6 102,1 100,6 98,0
Sektor publiczny 119,3 110,3 96,1 114,4 117,5 140,6 121,2 104,6
Sektor prywatny 95,9 99,0 98,4 106,6 95,7 99,1 94,1 96,2
Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 36.

Wnioski końcowe

Badanie potencjału podatkowego przedsiębiorstw ma bardzo istotne znaczenie dla 
budowy systemu podatkowego. Jest szczególnie ważne w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw, których liczba dominuje w gospodarce polskiej i w których wytwarzane jest 
niemal 50% PKB. Firmy zatrudniające do 249 pracowników, to 99,83% ogólnej liczby 
firm w Polsce, czyli ponad 1,7 mln aktywnych podmiotów gospodarczych. MSP zatrud-
niają 60% pracujących w sektorze przedsiębiorstw, mają 60% udział w przychodach sektora 
przedsiębiorstw, ale dysponują tylko nieco ponad 40% wartości aktywów. Charakteryzują 
się wyższą rentownością obrotu niż firmy duże. 

Z przedstawionych w opracowaniu badań wynika, że sektor MŚP w Polsce charak-
teryzuje się dobrą kondycją finansową, potencjałem finansowym i w konsekwencji poten-
cjałem podatkowym. Dotyczy to głównie stanu finansów tych przedsiębiorstw jako źródła 
podatków. W polskim prawie podatkowym jest wiele rozwiązań skierowanych do małych 
i średnich przedsiębiorstw np. zasady rozliczania podatku od towarów i usług, zwolnienie 
podmiotowe w tym podatku, możliwość jednorazowej amortyzacji w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, liniowa stawka opodatkowania, zryczałtowane formy opłacania 
podatku dochodowego itd. Oczywiście zawsze można więcej i zawsze można powiedzieć, 
że rozwiązania są złe. Jednak, czy można jednoznacznie stwierdzić, że system podatkowy 
stanowi barierę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce?
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TAX POTENTIAL OF SMES IN POLAND

 Summary

Taxes are the permanent element of  the social life and the indispensable factor of enterprises 
activity having an influence on their financial condition. The  expression “tax potential” refers to the 
tax ability of the firm as a taxpayer and in the other hand to its income as a source of taxation.  The 
aim of the elaboration is to show that small and medium size firms represent good tax potential. By 
dint of volume of the compilation this potential will be presented on the base of  the financial con-
dition of SMEs in Poland.
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DYNAMIKA I CELE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W SEKTORZE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

Wprowadzenie

W dynamicznie rozwijającej się gospodarce europejskiej zachodzą coraz większe 
przeobrażenia. Praktyka gospodarcza dowiodła, że w takich okolicznościach najlepiej ra-
dzą sobie małe przedsiębiorstwa. Dysponują one małymi zasobami, prowadzą działalność 
w niewielkim zakresie i dzięki temu mogą elastycznie i skutecznie dostosowywać się do 
bieżących warunków otoczenia1. 

Najbardziej dynamiczną składową sektora MŚP jest podsektor mikroprzedsiębiorstw2. 
Powszechnie uznaje się, że podsektor ten, oprócz znaczącej roli gospodarczej, jest pierwot-
nym akceleratorem przedsiębiorczości oraz inkubatorem przyszłych prężnych i rozwijają-
cych się nowoczesnych firm.

Rozwój sektora MŚP ograniczany jest jednak przez szereg barier. Wśród ograniczeń 
tych poważną rolę odgrywają tzw. bariery wejścia3. Zaliczyć do nich można: uciążliwe pro-
cedury formalne zakładania przedsiębiorstw, brak kapitału początkowego, ryzyko towarzy-
szące ogólnej sytuacji gospodarczej itp. Efekty oddziaływania barier wejścia przejawiają 
się głównie w ilości nowopowstających przedsiębiorstw, a główne przyczyny ich przełamy-
wania tkwią w powodach i celach decyzji założenia własnej firmy.

Celem artykułu jest analiza dynamiki powstawania mikroprzedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2000–2007, a także prezentacja wyników badań własnych autora w zakresie celów 
rozpoczynania działalności gospodarczej. 

1 G. Aniszewska, Różnice w sposobach adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, „Przegląd Orga-
nizacji” nr 11, Warszawa 1998.

2 Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 1) zatrudniał mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął obrót netto ze sprzedaży nieprzekra-
czający 2 mln euro lub suma składników majątkowych nie przekroczyła 2 mln euro –  art. 104 ustawy z 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 173/2004 poz. 1807 z późn. zmi.

3 R. Lisowska, Bariery rozwoju firm sektora MSP w Polsce i możliwości ich pokonania, [w:] Ekono-
miczne problemy usług – uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – Mikrofirma 
2008, Zeszyty Naukowe US nr 492, s. 296.
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Dynamika nowopowstających mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2000–2007

W chwili obecnej w Polsce, obok trudności w pozyskiwaniu źródeł finansowania 
działalności gospodarczej, jako główne bariery ograniczające rozwój sektora MŚP wymie-
nia się szeroko pojęte trudności w zakładaniu i starcie działalności gospodarczej4. Tezę tę 
potwierdzają ogólnoświatowe rankingi np. według Doing Business5 Polska zajmuje dopiero 
145 miejsce na 181 notowanych krajów pod względem uciążliwości startu biznesowego. 
Ranking ten wskazuje również, że sytuacja w Polsce na tle innych państw, stale się pogar-
sza (w 2007 r. – 134, a w 2006 r. – 129 pozycja). Powinno mieć to swoje odzwierciedlenie 
w dynamice nowopowstających przedsiębiorstw.

Tabela 1 zawiera zestawienie danych o powstałych w latach 2000–2007 mikroprzed-
siębiorstwach w Polsce. Okres transformacji gospodarczej 1989–1999 został celowo pomi-
nięty, jako niereprezentatywny z uwagi na zasadnicze zmiany otoczenia gospodarczego 
i instytucjonalnego w owym czasie.

Tabela 1

Dynamika otwieranych mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2000–2007 (w tys.)

Treść/Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Przedsiębiorstwa 
aktywne 1709,7 1602,0 1682,5 1654,1 1641,0 1605,3 1642,6 bd.

Zmiana liczby przed-
siębiorstw – –107,7 +80,5 –28,4 –13,1 –35,7 +37,3 bd.

Dynamika przeds. 
aktywnych – 93,7% 105,0% 98,3% 99,2% 97,8% 102,3% bd.

Odchylenie i dynamika przedsiębiorstw aktywnych 2007/2000 –67,1 93,3%
Przedsiębiorstwa nowo-
powstałe 336,3 340,8 271,4 260,5 228,5 255,6 291,2 289,4

Zmiana liczby przed-
siębiorstw – +4,5 –69,4 –10,9 –32,0 +27,1 +35,6 –1,8

Udział przedsiębiorstw 
nowopowstałych 
w l. aktywnych

19,7% 21,3% 16,1% 15,7% 13,9% 15,9% 18,3% bd.

Dynamika nowopo-
wstających firm – 101,3% 79,6% 96,0% 87,7% 111,9% 113,9% 99,4%

Odchylenie i dynamika nowopowstających firm 2007/2000 –46,9 86,1%

Źródło:  Raporty o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2000-2007, PARP, www.parp.gov.pl, paździer-
nik 2008.

4 M. Piasecka-Sobkiewicz, E. Gryczewska-Ivanowa, W. Iwaniuk, K. Tomaszewski, Analiza GP: co 
przeszkadza polskim przedsiębiorcom, „Gazeta Prawna” z 10.12.2007 r.

5 www.doingbusiness.org/economyrankings, październik 2008.
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Liczba aktywnych mikroprzedsiębiorstw w roku 2006 zmalała w porównaniu z ro-
kiem 2000 o 67,1 tys. Nie jest to zmiana znacząca, bowiem wynosi niecałe 7% aktywnych 
podmiotów. Negatywnie należy jednak ocenić trwający od roku 2003 systematyczny (rok 
po roku) spadek najmniejszych podmiotów gospodarczych. Tendencja ta została powstrzy-
mana dopiero w roku 2006.

Zmniejszeniu ulegała w latach 2000–2007 również liczba nowopowstających przed-
siębiorstw. Ich spadek o 46,9 tys. stanowi istotną zmianę, bo bliską 14% nowopowstałych 
firm w okresie rozpoczynającym badanie. Jednak w odróżnieniu od stałej tendencji zmniej-
szania się podmiotów aktywnych, zmiany firm nowopowstających wykazują duże zróżni-
cowanie.

W 2001 roku następuje nieznaczny wzrost rejestrowanych firm, by w kolejnym roku 
(2002) gwałtownie spaść o blisko 21%. W latach 2003–2004 trend spadkowy nowopowsta-
jących przedsiębiorstw ulega wyhamowaniu. W 2005 roku następuje gwałtowny wzrost 
aktywności nowych przedsiębiorców, który kontynuowany jest w kolejnym roku, osiągając 
tendencje wzrostowe na poziomie 11–13%. Rok 2007 nie przyniósł zdecydowanych zmian 
w tym zakresie.

Fluktuacje widoczne są również w analizie udziału nowopowstających przedsię-
biorstw wśród firm aktywnych. W latach 2000–2001, 20% przedsiębiorstw aktywnych to 
firmy nowopowstałe. W następnych latach następuje zmniejszenie się ich udziału w ogólnej 
liczbie aktywnych firm aż do 13,9% w roku 2004. Lecz w latach 2005–2006 udział ten po-
wraca do poziomu bliskiego 20%.

Wydaje się, że spadek ilości aktywnych mikroprzedsiębiorstw może być spowodowa-
ny dwoma procesami:

– stabilizacją i specjalizacją polskiego sektora MŚP, a także zmianami demograficz-
nymi,

– trwającą integracją polskiej gospodarki z krajami wysokorozwiniętymi, a co za 
tym idzie dużym zapotrzebowaniem dużych firm, w szczególności korporacji mię-
dzynarodowych, na przedsiębiorczych pracowników.

Zmiany w zakresie ilości nowych przedsiębiorstw można wytłumaczyć cyklem ko-
niunkturalnym, który w polskiej i światowej gospodarce miał swoje negatywne ekstremum 
w latach 2003–2004. W sytuacji niepewności i wysokiego ryzyka maleje ilość osób chęt-
nych do podejmowania działalności gospodarczej. Negatywny trend w tym zakresie został 
skutecznie powstrzymany w momencie integracji Polski z UE.

Źródła przedsiębiorczości i cele zakładania mikroprzedsiębiorstw 

Czynnikiem leżącym u podstaw podejmowania działalności gospodarczej jest przed-
siębiorczość. Jest to postawa, która przejawia się w inicjatywie, rzutkości, zaradności 
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i obrotowości6. Źródeł przedsiębiorczości należy więc poszukiwać w czynnikach kształ-
tujących osobowość danej jednostki (uwarunkowania rodzinne, wychowanie, środowisko 
itp.). Ludzie przedsiębiorczy wolą sami podejmować decyzje, potrafią ryzykować, pragną 
widzieć rezultaty tego co robią oraz oczekują konstruktywnej krytyki i pochwały, chcą 
mieć możliwość odgrywania aktywnej roli w organizacji, lubią szybki rozwój i innowacje, 
a najlepiej czują się w otoczeniu nastawionym na działania7.

Jednak sama postawa nie wystarcza, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej. Taka decyzja wymaga jasno określonego celu lub nawet kilku celów, które 
osoba przedsiębiorcza zamierza osiągnąć. Tabela 2 prezentuje wyniki sondażu przeprowa-
dzonego dla diagnostyki tychże celów. W jego ramach przebadano  71 losowo wybranych 
osób, które zarejestrowały działalność w 2008 roku na terenie miasta Gdańska. Uzyskano 
zwrot 56 (79%) prawidłowo wypełnionych ankiet. Ankietowani oceniali poszczególne cele 
w skali od 1 (najmniej ważny) do 5 (najważniejszy).

Tabela 2

Cele podejmowania działalności gospodarczej

Płeć/Cel
Realizacja 
planów za-
wodowych

Stabilizacja 
dochodów

Uniezależ-
nienie się od 
kierowników

Wysoki 
status 

społeczny

Wysokie
zarobki

Unikanie 
wysokich 

danin publ.

Kobiety 4,40 2,90 3,40 2,90 3,00 2,70

Mężczyźni 4,80 3,70 3,00 3,30 2,60 1,90

Razem 4,60 3,30 3,20 3,10 2,80 2,30

Źródło:  opracowanie własne.

Wyraźnie dominującym celem podejmowania działalności gospodarczej, wskazanym 
przez ankietowanych, była realizacja planów zawodowych. Prawie na równi ocenione zos-
tały: uniezależnienie się od kierowników i stabilizacja dochodów. Osiągnięcie wysokiego 
statusu społecznego i wysokich zarobków zajmują odpowiednio 3. i 4. miejsce w hierarchii 
celów.

Niepokojącym faktem jest występowanie wśród najważniejszych celów zakładania 
przedsiębiorstw, chęć unikania wysokich danin publicznych. Potwierdza on powszechnie 
odczuwany, nadmierny fiskalizm polskiej gospodarki, a także jest skutkiem braku zaufa-
nia społeczeństwa do organów publicznych i zadań przez nie realizowanych. Należy przy 
tym zaznaczyć, że wśród celów niesklasyfikowanych (tabeli 2) pojawiała się często chęć 
ukrywania części prywatnych dochodów przedsiębiorców w kosztach prowadzonych firm 

6 Słownik języka polskiego, tom II, PWN, Warszawa 1984, s. 968.
7 B. Karlof, Strategia biznesu, Zarządzanie i Bankowość, Warszawa 1992, s. 48.
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(ogólna ocena – 2,10). Świadczy to o pesymizmie panującym wśród ewentualnych przed-
siębiorców w zakresie zapowiadanych od dawna zmian w przepisach podatkowych i nie-
zmniejszającej się tendencji do uciekania w szarą strefę.

Ciekawym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniu, jest wyraźna różnica pomiędzy 
oceną celów finansowych przez kobiety i mężczyzn. W tym pierwszym przypadku, cele te 
mają zdecydowanie większe znaczenie (2. i 3. miejsce), co może świadczyć o odczuwanej 
przez kobiety dyskryminacji w polityce wynagrodzeń obecnie funkcjonujących przedsię-
biorstw.

Podsumowanie

Analiza dynamiki podejmowania działalności gospodarczej w Polsce wskazuje, że 
liczba nowopowstających przedsiębiorstw utrzymuje się na wysokim poziomie (15–20% 
ogólnej sumy aktywnych mikroprzedsiębiorstw). Największy wpływ na ograniczenie tej-
że dynamiki miała przede wszystkim ogólna sytuacja gospodarcza (spadek dynamiki po-
dejmowania działalności w latach 2003–2004). Natomiast integracja Polski z UE w 2004 
roku spowodowała gwałtowny i ciągle trwający wzrost liczby otwieranych mikroprzed-
siębiorstw. Należy zatem zauważyć, że dokonana analiza nie potwierdza powszechnie sta-
wianej tezy o pogarszających się warunkach startu biznesowego w Polsce. Może również 
świadczyć o tym, że polscy drobni przedsiębiorcy skutecznie przełamują bariery związane 
z tymi trudnościami.

Przyczyną wysokiej aktywności nowych przedsiębiorców jest wiele celów, które mają 
oni zamiar realizować w ramach prowadzonej działalności. Spośród nich, w chwili obecnej 
najważniejszym jest realizacja planów zawodowych. Wartym podkreślenia jest fakt, że cele 
finansowe (stabilizacja dochodów i wysokie zarobki) zajmują dalsze pozycje w hierarchii, 
ustępując również miejsca np. chęci uniezależnienia się od kierowników wyższego szczeb-
la. Świadczy to o rosnącej dojrzałości animatorów drobnej przedsiębiorczości w Polsce, 
którzy ponad cele finansowe przedkładają jakość i charakter działalności zgodny z ich za-
interesowaniami.  Wskazuje to również na rosnącą zamożność polskiego społeczeństwa, 
które w działalności gospodarczej nie poszukuje już tylko godnych zarobków. Z drugiej 
zaś strony, sytuacja taka może być powodem sztywnego charakteru rynku pracy w Polsce, 
który dla dużej ilości ewentualnych pracowników nie zapewnia wystarczającej satysfakcji 
z pracy zawodowej.

Z zaprezentowanych w artykule wyników badań wynika,  że pomimo wielu barier 
w rozwoju sektora polskich mikroprzedsiębiorstw, dynamika ich powstawania nie maleje, 
a od momentu wstąpienia do UE gwałtownie wzrasta. Cele podejmowania działalności gos-
podarczej stały się dojrzałe i korespondują z indywidualnymi oczekiwaniami zawodowymi 
przedsiębiorców. Obydwa zaobserwowane zjawiska dobrze rokują na przyszły wzrost sek-
tora MŚP w Polsce.
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DYNAMISM AND OBJECTIVES OF FOUNDING MICROENTERPISES IN POLAND

Summary

The article describes dynamism of founding Polish microenterprises in 2000–2007yrs. Author 
analyses its level and searches reasons of forming this process. The second part of the article consist of 
presentation main figures of the author’s research in objectives economic activity in small enterprise 
sector. The conclusion and the affiliation both examined issues are presented at the and of the thesis.
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STRATEGIA BUDOWANIA MARKI W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Znaczenie marki w małym przedsiębiorstwie

Małemu przedsiębiorstwu, nie mniej niż dużemu powinno zależeć na dobrej opinii 
która w przyszłości zaprocentuje w postaci korzyści finansowych. Niejednokrotnie „dobre 
imię” jest najcenniejszym aktywem małego przedsiębiorstwa i dlatego nie powinno się lek-
ceważyć możliwości świadomego zarządzania tym wartościowym składnikiem potencjału 
konkurencyjnego. Jedną z najskuteczniejszych strategii konkurowania na współczesnym 
rynku jest właśnie wyróżnienie poprzez budowanie własnej marki, którą należy rozumieć 
szeroko, jako wszystkie cechy łącznie charakteryzujące firmę lub produkt, które wywołują 
określone skojarzenia odbiorców1. Należy przy tym uświadomić sobie, że „w istocie rzeczy 
marki powstają w umysłach konsumentów i poza nimi nie istnieją”2. Idąc dalej tym tokiem 
rozumowania, warto zauważyć, że budowanie silnej marki nie jest równoznaczne z ogrom-
nymi wydatkami na kampanie promocyjne w mediach. Oznacza natomiast tworzenie trwa-
łych relacji skojarzeniowych, gwarantujących spełnianie obietnicy. Nie wystarczy zatem 
reklama, ale odpowiednie zapewnienie oferowanych korzyści dla klienta. Jest to równie 
istotne w dużej, jak i małej czy mikrofirmie. Dlatego rozważania w tym artykule dotyczyć 
będą wskazania znaczenia i sposobów budowania marki w małym przedsiębiorstwie.

W literaturze marketingowej dużo uwagi poświęca się zarządzaniu marką w dużych 
korporacjach, których działalność często ogranicza się już tylko do działań koordynacyj-
nych i marketingowych. Niewiele natomiast mówi się o budowaniu marki w małych przed-
siębiorstwach, które z reguły nie dysponują dużymi budżetami promocyjnymi. Nie oznacza 
to jednak, że tworzenie własnej marki jest nieosiągalne dla przeciętnej, zwłaszcza począt-
kującej firmy. Z pewnością posiadanie dużych środków finansowych ułatwia ten proces, 
ponieważ rozszerza możliwości reklamowe i umożliwia prowadzenie intensywnych kam-
panii. Ale nie zawsze wyższe wydatki poniesione na cele marketingowe przekładają się 

1 Głównym nośnikiem cech marki, wywołującym u odbiorcy konkretne skojarzenia jest nazwa.
2 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 13.
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na wzrost sprzedaży. Większe znaczenie ma tutaj przemyślana i odpowiednio dopasowana 
strategia marki, którą powinno się stworzyć na etapie powstawania koncepcji biznesu.

W czasach ciągłych zmian i rosnącej niepewności, trudno wyobrazić sobie skuteczne 
oddziaływanie przedsiębiorstw na klientów bez stosowania marek. Często samo posiadanie 
marki i świadome jej wykorzystywanie staje się synonimem powagi i prestiżu firmy, która 
sprawia wrażenie profesjonalnej. Od dalszych działań organizacji zależy, czy to wraże-
nie zostanie podtrzymane. Marka ma więc znaczenie wyróżniające spośród konkurencji 
i jednocześnie informujące klientów o pochodzeniu i oferowanych zaletach. Nawet, gdy 
produkty wykazują podobne cechy funkcjonale, marka indywidualizuje produkt3. Dzię-
ki marce możliwe jest wyróżnienie tego, co nierozróżnialne dla klienta. To właśnie daje 
ogromne możliwości marketingowe i komunikacyjne, pozwala na budowanie wzajemnych 
relacji konsumentów z markami, gdyż odpowiada za psychologiczne zróżnicowanie pro-
duktu. Stanowi to automatycznie ochronę przed konkurencją ze względu na lojalność klien-
tów wobec marki i wynikającą z niej mniejszą wrażliwość na cenę4. Marka tłumaczy sens 
i istotę oferty, wyjaśnia znaczenie, które nadawane jest dzięki wieloletniej konsekwencji, 
przy okazji wytycza też granice wiarygodności firmy wskazując, w jakich obszarach cechy 
wyróżniające markę brzmią prawdziwie, a w jakich nadużywają zaufania nabywcy5.

Najpełniej oryginalność oferty i unikatowość produktu można wyrazić poprzez mar-
kę. To co firma robi, jest łatwoimitowalne, znacznie trudniej jest powtórzyć to, czym firma 
jest. Właściwe zasoby i umiejętności prowadzą nie tylko do długookresowych zysków, ale 
mogą być orężem strategicznym, który pomoże oprzeć się nagłemu naporowi konkurencji 
i przetrwać zagrożenia6. Marka należy do tych zasobów, które w wyniku wykorzystywania 
nie tylko nie zużywają się, ale wręcz odwrotnie – rozwijają się poprzez działania, dlatego 
nakłady na jej budowanie charakteryzują się rosnącą stopą zwrotu7. Dla małego przedsię-
biorstwa, chcącego się rozwijać jest to szczególnie istotne.

Poza wieloma różnymi korzyściami wynikającymi z posiadania marek ważne jest 
głównie to, że marka ma znaczenie symbolu, w którym skondensowane jest wszystko to, co 
firma sobą reprezentuje. Sformułowanie takiego przekazu ułatwia nie tylko komunikowa-
nie informacji o firmie na zewnątrz, ale jednocześnie ułatwia i integruje pracę wszystkich 
pracowników, którzy dzięki marce wiedzą do czego dążą. Dzięki temu klienci za każdym 
razem otrzymują produkt zgodny z obietnicą marki i widzą spójny obraz całej firmy. Jest 
to podstawa do powstania lojalności wśród klientów, która jest istotnym źródłem korzyści 

3 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 13.
4 M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994, 

s. 54.
5 Zob. J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 16.
6 M.A. Boruc, Raport o Marce, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych PRO-

MARKA, Warszawa 1999, s. 37.
7 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębior-

stwa w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 115–116.
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finansowych dla przedsiębiorstwa. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż najczęściej 
przyczyny silnej lojalności klientów nie są racjonalne lecz emocjonalne8. Dlatego warto jak 
najszybciej rozpocząć inwestycje w budowanie własnej marki.

Budowanie marki w małym przedsiębiorstwie

Generalnie prace dotyczące marki powinny być realizowane w tzw. zespole marki, 
kierowanym przez przedstawiciela naczelnego kierownictwa. W małym przedsiębiorstwie 
proces tworzenia i doskonalenia marki może obejmować wszystkich, łatwiej wówczas unik-
nąć nieporozumień związanych z różną interpretacją marki. Dodatkowo takie zaangażowa-
nie pracowników działa motywująco i zachęca do podejmowania inicjatywy, co zwiększa 
efektywność funkcjonowania całej organizacji.

Przystępując do tworzenia marki w każdej firmie istnieje możliwość stosowania 
marki firmowej oraz indywidualnych marek produktów. Pierwsze rozwiązanie wydaje się 
bardziej odpowiednie dla małego przedsiębiorstwa, gdyż daje możliwość odzwierciedlenia 
w jednej marce idei, wizji i wartości wyznawanych przez firmę, przy jednoczesnym ograni-
czeniu kosztów promocji. W przypadku jednak, gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność 
w różnych obszarach warto rozważyć nadanie im różnych marek, wyrażających odmienne 
przekazy dla klientów. Decyzje dotyczące nadawania marek powinny być zawsze uzasad-
nione potrzebą uzyskania odpowiednich skojarzeń.

Proces budowania marki jest złożony i wielopłaszczyznowy. Nie należy traktować 
go jako funkcji marketingu, ale jako system obejmujący wszystkie aspekty działalności 
firmy. Strategia marki musi być długoterminowa i spójna ze strategią firmy, gdyż obie wza-
jemnie się przenikają. Zasadniczym kwestią jest zarządzanie każdym kontaktem nabywcy 
z marką. Ponieważ wszyscy pracownicy firmy, dystrybutorzy i dealerzy mogą wpłynąć 
na postrzeganie marki, konieczne jest podnoszenie jakości wszystkich kontaktów na linii 
marka – konsument. Najbardziej wymownie ujął to D.F. D’Alessandro pisząc, że: „marka 
to wszystko – i to, co chcesz przekazać konsumentom, i to, co przekazujesz im niezależnie 
od swoich intencji (...) marka oznacza wszystko, co myśli klient, kiedy słyszy nazwę fir-
my. Dzięki rewolucji informatycznej „wszystko” obejmuje teraz relacje między pracodawcą 
a pracownikami, kontrolę jakości, ochronę środowiska, obsługę klienta oraz każdą plotkę 
rozsiewaną w internecie.” , „...wszystko, co robi firma odbija się na jej wizerunku, zarówno 
pozytywnie jak i negatywnie, każda podejmowana decyzja – czy to dotycząca oszczęd-
ności na obsłudze klienta, czy też ekspansji na nowe rynki, czy wreszcie podkreślenie 
usportowionego wizerunku prezesa, poprzez sponsorowanie drużyny sportowej – winna 
być postrzegana przez pryzmat marki”9. Dlatego właśnie niezbędne jest zapewnienie marce 

8 Zob. wyniki badań London Business School, Warwick Business School i Leicester University z 2004 
r. w H. Edwards, D. Day, Kreowania marek z pasją, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 61–62.

9 D.F. D’Alessandro, Kreowanie marki, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001, s. XIV.
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spójności, aby klient w każdym momencie styczności z marką otrzymywał ten sam spójny 
komunikat.

Odwołując się do sprawdzonych metod warto wykorzystać model strategicznego pro-
cesu budowania marek zintegrowanych L. de Chernatony’ego, zilustrowany na poniższym 
rysunku.

Rys. 1. Proces budowania i utrzymywania marki

Źródło:  L. De Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2003, s. 81.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że podejmowanie prawidłowych decy-
zji brandingowych musi być zawsze poprzedzone wykonaniem czynności myślowych, aby 
móc wpływać na umysły potencjalnych klientów. Nie można upraszczać procesów, myśląc 
od razu w kategoriach rynku, gdyż „rynek powstaje tam, gdzie prowadzi umysł”10. Ta-
kie myślenie, często występujące w dużych przedsiębiorstwach, może być źródłem wie-
lu kosztownych niepowodzeń. Napędza też agencje reklamowe do wykorzystywania swej 
kreatywności w celu wyszukiwania różnych przemyślnych wizualizacji. Jednak reklama 

10 A. Ries, L. Ries, Pochodzenie marek. Odkryj naturalne prawa innowacyjności produktów i przetrwa-
nia w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005, s. 30.
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jest tylko środkiem do realizacji celu, a celem jest zawładnięcie umysłami ludzi, aby opa-
nowywać rynki. Dlatego proces kreowania marki powinien rozpocząć się od stworzenia 
wizji marki i wynikającej z niej misji (przesłania lub wiary marki). Zatem najważniejszym 
zadaniem kreatora marki jest wymyślenie, czym powinna być w przypadku nowej marki 
oraz wnikliwa analiza, czym jest i dokąd powinna zmierzać, jeśli już istnieje na rynku. 

Wizja marki, rozumiana jako unikatowe dla niej widzenie siebie samej i otaczającej 
rzeczywistości w perspektywie kilku najbliższych lat, powinna mieć charakter wyzwania, 
pokonywać przeszkody11. Jest skierowana do wewnątrz przedsiębiorstwa i obejmuje po-
żądany obraz marki w przyszłości. Misja natomiast bardziej dotyczy zewnętrznych celów 
marki, wyjaśnia sens jej istnienia, pokazuje w jaki sposób dzięki niej można uczynić świat 
lepszym. Niezależnie od nazewnictwa ideologia ta ma decydujące znaczenie dla każdej 
marki, ponieważ nadaje marce wyraźny kierunek i jest pomocna w długoterminowym za-
rządzaniu, determinując kolejne decyzje12. Sprecyzowanie tych kwestii jest podstawą do 
zaistnienia marki w świadomości nie tylko konsumentów, gdyż umożliwia lepsze zrozu-
mienie obietnicy jaką marka składa, ale także pracowników. Dążąc do realizacji misji marki 
należy wybrać kilka kluczowych wartości zharmonizowanych z wartościami cenionymi 
przez pracowników. Zwiększa to prawdopodobieństwo osiągnięcia przez markę sukcesu, 
gdyż pomaga ludziom zrozumieć ich rolę w budowaniu marki, nabrać większego entuzja-
zmu do pracy oraz uzmysłowić sobie, na czym polega unikalność marki.

Dlatego w kolejnym kroku trzeba wziąć pod uwagę kulturę organizacyjną, która może 
pomóc lub zaszkodzić rozwojowi marki13. Odpowiednia kultura organizacyjna może spo-
wodować uzyskanie przez markę przewagi konkurencyjnej nad innymi markami, przede 
wszystkim dlatego, że bezpośrednio dotyczy nie tyle tego, co klient otrzymuję, ale jak to 
otrzymuje. Z kolei rozbieżność między wizją a kulturą organizacyjną negatywnie wpływa 
na wizerunek marki. Silna kultura organizacyjna motywuje pracowników, zapewnia spój-
ność ich zachowań, przez co wzmacnia spójność marki. Wszystko to oddziałuje na wzrost 
zaufania interesariuszy do marki i podnosi poziom jej wyników. Należy zapewnić więc 
kompatybilność wszystkich aspektów kultury z wizją marki, i tak ją kształtować by oddzia-
ływała wspierająco.

Następnie trzeba przełożyć wizję marki na elastyczne, ale realistyczne cele w taki spo-
sób, aby zespół marki mógł przetransformować pożądaną rzeczywistość w fakt. Pomocne 
przy tym jest określenie celu długofalowego, ambitnego, ale zrozumiałego, wytyczającego 
kierunek działań, działającego motywująco na realizację celów krótkookresowych. Warto 

11 J. Kall, Tożsamość marki we wprowadzaniu marki na rynek, „Marketing i Rynek” 2003, nr 10.
12 S.M. Davis, Brand Asset Management: Driving Profitable Growth through Your Brands, Jossey Bass, 

San Francisco 2002, s. 42–49.
13 M.J. Hatch, M. Schultz, Are the Strategic Stars Aligned for Your Corporate Brand?, „Harvard Busi-

ness Review” 2001, nr 2, s. 131.
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tu wypracować mechanizmy katalityczne, które ułatwią koncentrację wysiłków pracowni-
ków na najważniejszym celu, aby w czasie codziennych zadań nie zapomnieli o nim.

Kolejnym etapem jest tzw. audyt marki, czyli rewidowanie sfery marki, oznaczające 
analizę otoczenia i wnętrza organizacji w celu określenia krytycznych sił mogących uła-
twić marce pokonanie drogi w kierunku jej wizji oraz wykrycie najważniejszych wyzwań. 
Podstawą do dokonywania systematycznej analizy czynników mających wpływ na sukces 
marki jest pięć podstawowych sił: nasze przedsiębiorstwo, dystrybutorzy, klienci, konku-
renci i makrośrodowisko. Uzyskane w ten sposób informacje powinny posłużyć do pełne-
go wykorzystania pojawiających się możliwości lub do ochrony marki przed przyszłymi 
zagrożeniami. Wyniki takiego audytu mogą zachęcić także do ponownego rozpatrzenia 
wizji i celów marki oraz ich zrewidowania w przypadku przyjęcia zbyt optymistycznych 
koncepcji.

Wówczas zaczynają się pojawiać koncepcje określające istotę marki i stwierdzenia 
podsumowujące ją. W literaturze spotyka się różne koncepcje związane z tym, co jest 
sednem marki. Mówi się o istocie, esencji, rdzeniu, duszy marki itp., która zawsze jest 
w centrum tożsamości marki. Należy więc wyraźnie zdefiniować kwintesencję marki, 
określającą jej naturę, umożliwiającą prezentację jej wyjątkowego charakteru wszystkim 
zainteresowanym. 

Następnym etapem jest wewnętrzne wdrożenie marki, rozumiane jako wprowadze-
nie procesów wewnętrznych zmierzających do realizacji konkretnej formy, jaką przybierze 
marka. Należy tu odpowiedzieć sobie na pytanie, jak powinna się kształtować struktura 
organizacji, aby umożliwić spełnienie obietnicy zawartej w istocie marki. Wyzwaniem dla 
zespołu marki jest opracowanie wewnętrznych procesów realizacji marki, które równole-
gle wpływają na wartości emocjonalne oraz funkcjonalne. Te ostatnie zależą od działań 
o charakterze mechanistycznym, w których szczególne znaczenie mają: łańcuch wartości, 
podstawowe kompetencje, outsourcing oraz – w przypadku marek usługowych – schematy 
usług i technika istotnych wydarzeń. Natomiast wartości emocjonalnych dotyczy element 
humanistyczny, na który wpływ wywiera zwiększanie samodzielności pracowników oraz 
możliwości budowania związków przez osoby zatrudnione wewnątrz organizacji.

Teraz dopiero dochodzi do wprowadzenia w życie istoty marki, czyli przekształcenia 
jej w dobrze wyposażoną ostateczną formę marki. Wymaga to określenia odpowiedniej 
kombinacji zasobów marki, czyli wyboru jej identyfikatorów, sposobów przekazywania 
komunikatów oraz jakości marki. Tak powstaje całkowita tożsamość marki, która jest pro-
pozycją wartości dla klienta, więc musi być starannie opracowana. Wszystkie jej elementy 
mają potencjalną możliwość wytwarzania wśród klientów różnorodnych przeżyć natury 
estetycznej, bez względu na to, czy klientami tymi są zwykli konsumenci, czy firmy14. 

14 Zob. B. Schmitt, A. Simonson, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie makami, tożsamoś-
cią i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 94.
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Dlatego powinny być świadomie zaprojektowane w taki sposób, aby planowane rodzaje 
ekspresji wywoływały pożądane efekty u odbiorców.

Dlatego też np. nazwy marki się nie wymyśla, tylko dobiera, tzn.: poszukuje bądź 
konstruuje, a następnie żmudnie weryfikuje15. Nazwa marki musi być wybrana tak, aby mo-
gła pełnić wiele funkcji komunikacyjnych oraz prawnych. Należy pamiętać, że to zwłaszcza 
ona wpływa na przychylność konsumentów, na siłę i unikalność związanych z nią skoja-
rzeń16. Poza charakterystyczną nazwą określa się inne cechy wyróżniające takie, jak logo, 
kolory, określenie jakości, element usługowy (serwis), czynnik ograniczający ryzyko, ele-
ment ochrony prawnej itp. Wszystkie te elementy muszą wzmacniać się nawzajem i tworzyć 
spójną całość. Należy dobierać je w relacji do istniejących marek konkurencyjnych, poja-
wiających się nowych możliwości oraz z uwzględnieniem perspektywy klienta.

Uwzględnianie osobowościowych sylwetek klientów jest bardzo istotnym elementem 
kreowania marki, ponieważ od tego zależy, czy określony wizerunek marki będzie najbar-
dziej odpowiadał danej charakterystyce konsumentów. Żeby wiedzieć, jak trafić do okre-
ślonej grupy konsumentów, trzeba znać związek między charakterystyką osobowościową 
a preferencjami zakupowymi. Sposobami trafienia do odpowiedniej grupy konsumentów 
mogą być umieszczanie reklam w branżowych czasopismach czy specjalistycznych punk-
tach usługowych, które są szczególnie preferowane przez osoby o danej charakterystyce. 
Jednak o wiele skuteczniejsze jest wykorzystanie w strategii marketingowej takiego wi-
zerunku marki, który jest najbardziej zbliżony do osobowościowej charakterystyki kon-
sumentów. Przydatny jest tu sposób tworzenia relacji między konsumentem a sprzedawcą 
zwany „dotrzymywaniem kroku”. Polega on na jak najbliższym upodabnianiu się do nastro-
ju, osobowości, werbalnego i niewerbalnego zachowania się klienta. Wiąże się to z zasadą 
przyciągania się i atrakcyjności podobieństw, osoby podobne mają skłonność zgadzać się 
ze sobą, łatwiej się porozumiewają. W „dotrzymywaniu kroku” mamy więc do czynienia 
z pewnym rodzajem odbicia u marketera tego, co dzieje się u klienta. Ma to prowadzić do 
sugestii „możesz mi wierzyć, jestem po twojej stronie, jestem taki jak ty”. O skuteczności 
tworzenia marki zgodnej z osobowością klienta świadczy to, że mechanizm „dotrzymywa-
nia kroku” jest czymś wrodzonym, wyzwala się instynktownie. Taka specyficzna komuni-
kacja konsumenta i marki buduje związek analogiczny do relacji międzyludzkich. W tym 
sensie wizerunek marki stanowi jej osobowość. Warto uwzględnić też to, że o atrakcyjności 
marki w oczach konsumenta decyduje nie tylko jej podobieństwo, ale także to, co konsu-
ment wysoko sobie ceni, co mu imponuje, jakie ma aspiracje. Ważne jest również to, jak 
konsument wyobraża sobie stosunek marki do niego samego (co powiedziałaby mu marka, 
gdyby umiała mówić). Bez względu jednak czy w strategii marketingowej zamierza się wy-
korzystać zasadę „dotrzymywania kroku”, czy też różnice w obrazach marki i konsumenta, 
należy dobrze zidentyfikować segment psychograficzny, do którego dana marka ma trafić.

15 Zob. M. Zboralski, Nazwy firm i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 178.
16 Zob. G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 103.
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Ostatni etap w zamkniętym cyklu tworzenia i doskonalenia marki to wielowymiaro-
wa ocena marki. Sama marka jest przedmiotem złożonym, dlatego do jej pomiaru wyko-
rzystuje się wiele kryteriów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Po wprowadzeniu 
nowej marki na rynek lub dokonaniu zmian w marce istniejącej, z upływem czasu reakcje 
klientów i innych interesariuszy dowiodą czy została ona zaakceptowana. Najbardziej pod-
stawowym pomiarem jest obserwacja sprzedaży i rentowności marki. Istnieje wiele różnych 
metod oceny kondycji marki, jednak nie ma jednej uniwersalnej, powszechnie przyjętej 
metody co utrudnia kwestie porównawcze17. Dlatego efekty marki należy mierzyć używając 
kombinacji różnych miar.

Podsumowując, można jednoznacznie stwierdzić, że każde przedsiębiorstwo, w tym 
także małe powinno budować własną markę, aby po prostu sprostać współczesnym wyma-
ganiom rynku. Proces budowania marki jest cykliczny i powinien być powtarzany w celu 
odświeżania marki i dostosowywania jej do zmieniających się warunków otoczenia.

BRAND BUILDING STRATEGY IN SMALL BUSINESS

Summary

Small companies can and even should build their owns brands. Creating a powerful brand 
image will lead to businesses gaining a strong competitive position by attracting new customers and 
retaining them. The brand is an asset which does not depreciate if managed in the correct way, brin-
ging long term advantage and added value. Brands are natural needs of customers and they become 
a communication tool between a company and its customers. The brand expresses everything about 
the company and what it can offer. Successful brand building does not require big expenses but does 
need a correctly matched brand strategy. The article describes eight steps of cyclic brand building and 
sustainable process which can be applied to small businesses.

17 Szerzej na ten temat w B. Józefowicz, Aktualne problemy pomiaru wartości marki, [w:] Dylematy 
teorii ekonomii w rzeczywistości XXI wieku, A.P. Balcerzak, D. Górecka (red.), Wydawnictwo Adam Mar-
szałek, Toruń 2007.
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PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY JAKO NARZĘDZIE 
WSPIERANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Wymagania współczesnego otoczenia, zmuszają podmioty gospodarcze do zmian 
w dotychczasowej polityce działalności. Skrócenie cyklu życia produktów jest jednym 
z katalizatorów w poszukiwaniu nowych możliwości egzystencji i rozwoju poszczególnych 
podmiotów. Wiadomo, że współczesne przedsiębiorstwa nie mogą budować swojej przewa-
gi konkurencyjnej tylko w oparciu o metodę obniżania kosztów, a swoich szans powinny 
upatrywać m.in. w różnych formach współpracy, budowaniu systemu zarządzania wiedzą 
oraz działaniach proinnowacyjnych. W niniejszym artykule skupiono się na możliwościach 
wykorzystania wiedzy i dostępu do innowacji w ramach współpracy na zasadzie parków 
naukowo-technologicznych.  

Teoretyczne aspekty rozwoju przedsiębiorstw

Przeprowadzona analiza literatury przedmiotu nie dała jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie, czym jest rozwój firmy. Bardzo często rozwój postrzegany jest jako proces – moż-
na tu wyodrębnić jego logicznie następujące po sobie etapy (postęp, stagnacja, regres)1. 
Często również rozwój charakteryzowany jest jako jakościowe zmiany w przedsiębiorstwie 
(wprowadzenie innowacji produktowych, strukturalnych, procesowych), natomiast wzrost 
jako zmiany ilościowe (powiększenie zasobów, wzrost udziału w rynku, dynamika war-
tości sprzedaży), przy czym przyjmuje się, że zachowania strategiczne każdej organizacji 
określają siły tworzące tzw. potencjał działania i potencjał wpływu, a przez lukę rozwoju 
przyjmuje się różnice między nimi co wyrazić można formułą:

LR = │P  - P │, 

1 Por. K. Fabiańska, J. Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1984; J. Tchórzowski, 
Cybernetyka życia i rozwoju systemów, Siedlce 1992; J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji. 
Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Warszawa 1998; I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich  ma-
łych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa 2004, s. 96.
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gdzie:
LR –  luka rozwojowa,
P   –  potencjał działania,
P  –  potencjał wpływu2. 

Rozwój uważany jest także jako rozbieżność pomiędzy potrzebami a możliwościami 
rozwoju, co wyraża formuła:

S= (S – S )

gdzie:
S  –  rozbieżność systemowa (rozwojowa),
S  –  stan potrzeb,
S  –  stan możliwości3.
 
Jednakże w literaturze znaleźć można również definicje rozwoju jako procesu zamian 

jakościowych i ilościowych4 lub też zmiany jako takiej, bez rozróżnienia ich cech5, potrzeba 
zmian jest postrzegana jako początek procesu rozwoju6 Analiza różnych pojęć rozwoju do-
prowadziła autorkę do przekonania, że rozwój jest procesem zmian zarówno jakościowych i 
ilościowych w przedsiębiorstwie, które mają za zadanie dostosować organizację do wyma-
gań otoczenia. Przyjmuje się, że rozwój firmy mierzony jest między innymi jako pozycja na 
rynku produkowanych wyrobów7, a wpływ na nią mają czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 
(tab. 1).

Siła oddziaływania tych czynników uzależniona jest przede wszystkim od wielko-
ści przedsiębiorstwa, jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności wykorzystania zasobów, 
umiejętności określania poziomu ryzyka oraz pozycji firmy na rynku

2 Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, Warszawa 2001, s. 11; por. J. Machaczka, op.cit., s. 67; 
J. Tchórzowski, op.cit., s. 342

3 Ibidem.
4 Por. S. Chomątowski, Rozwój przemysłu na świecie, Kraków 1986, s. 8.
5 K. Fabiańska, Rokita, Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa 1984.
6 Por. A. Kaleta, Analiza strategiczna w przemyśle, Wrocław 1999, s.15; Z. Pierścionek, op.cit., s. 17; 

Przedsiębiorczość i rozwój firmy, J. Targalski (red.), Kraków 1999, s. 87–89.
7 Za wskaźniki rozwoju organizacji przyjmuje się: wielkość zatrudnienia, wzrost rentowności, kapi-

tałów, zysków, nowoczesność technologii, udział w rynku, potencjał posiadanych umiejętności, wprowa-
dzone innowacje, wzrost jakościowy i ilościowy produkcji, powiększenie majątku produkcyjnego. Por. 
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Warszawa 2001, s. 11; K. Bolesta-Kukułka, Świat organizacji, 
[w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński (red.), Warszawa 1995, s. 83; P.J. Szczepankowski, 
Finansowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2002, s. 5.
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Istota parków naukowo-technologicznych

Przyjęta przez Unię Europejską w 2000 roku tzw. Agenda Lizbońska, wskazywała na 
konieczność przekształcenia gospodarki unijnej, tak aby stała się ona bardziej konkurencyj-
na. W tym też celu, wyznaczono szereg zadań, które gwarantować miały osiągnięcie tego 
celu. Szybko jednak okazało się, iż działania te były zbyt rozproszone, przez co gospodarka 
unijna nie była tak konkurencyjna, jak to zakładano. Dlatego też ustalono, że w latach 2007–
2013 wszystkie zabiegi powinny skupiać się na przyspieszeniu wzrostu i zwiększeniu no-
wych miejsc pracy. Jednakże, jak podkreślono,  aby zrealizować te zadania, należy docenić 

Tabela 1 

Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rozwój przedsiębiorstwa

Czynniki zewnętrzne Czynniki wewnętrzne

– dostępność kredytów,
– poziom bezrobocia,
– dochody ludności,
– oprocentowanie kredytów,
– kursy walutowe,
– inflacja,
– PKB, 
– technologie, 
– aktywność sfery rozwojowo-badawczej, 
– zmiany preferencji nabywców,
– czynniki polityczno-prawne (polityka celna, 

system opodatkowania przedsiębiorstw, ko-
deks pracy), 

– poziom i dynamika popytu,
– wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych.

– nakłady na badania i rozwój, 
– zasoby ludzkie (kreatywność, umiejętności, 

doświadczenia, reakcje na zmiany, wiedza),
– zasoby kapitałowe (rzeczowe 

i finansowe),
– produkcja (technologia, modernizacja parku 

maszynowego),
– jakość i cena produktu, 
– sprzedaż i marketing (badania rynkowe i 

marketingowe oraz eksport),
– system organizacji i zarządzania 

(z planowaniem strategicznym),
– współpraca z organizacjami lokalnymi, 

jednostkami naukowo-badawczymi,
– pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji 

gospodarczych,
– długość funkcjonowania organizacji.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: L. Edvinsson, M. Malone: Kapitał intelektualny, Warszawa 
2001; Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju organizacji, G. Bartkowiak (red.), 
Poznań 1997; Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie 
transformacji ustrojowej 1990–1998, S. Sudoł, M. Matuszak (red.), Toruń 2002; E. Banacho-
wicz, Wspieranie rozwoju i tworzenie małych przedsiębiorstw, „Firma” 1990, nr 5; W. Strużycki, 
Przedsiębiorstwo a rynek, Warszawa 1992;  Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju 
regionalnym, J. Chojka (red. ), Warszawa 2002, I rozdz.; W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Innowa-
cyjność w technice i technologii źródłem przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2002; Zarządzanie 
małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, M. Strużycki (red.), Warsza-
wa 2002, s. 303; A. Kaczmarek, M. Winkiel, Uwarunkowania innwacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, 
Rzeszów 2002, s. 231–236. 
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znaczenie zarządzania wiedzą8 w procesach gospodarczych. Wiedza bowiem, jest zasobem 
który inicjuje zachowania przedsiębiorcze i innowacyjne, a co za tym idzie determinuje po-
wstawanie nowych technologii, które mogą być wyrazem konkurencyjności. Jak pokazują 
doświadczenia krajów wysokorozwiniętych, działania związane z traktowaniem wiedzy 
jako szczególnego rodzaju zasobu oraz z rozwojem innowacyjności charakterystyczne są 
dla parków naukowo-technologicznych. Instytut Badań nad Gospodarką rynkową podaje 
następujące definicje parków naukowo-technologicznych:

a) według Ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (20 marca 2002)
Park technologiczny to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą 

techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jed-
nostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wyko-
rzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju 
przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i in-
frastruktury technicznej na zasadach umownych

b) według International Association of Science Parks
Park naukowy to organizacja zarządzana przez wyspecjalizowany podmiot, której 

głównym celem jest wzrost zamożności społeczności lokalnych poprzez promocję kultury 
innowacji i konkurencyjności wśród sektora biznesu i instytucji naukowo-badawczych. Dla 
osiągnięcia tych celów park nauki stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii 
pomiędzy uniwersytetami, instytucjami badawczo-rozwojowymi, firmami i rynkami; park 
nauki umożliwia powstawanie i rozwój innowacyjnych firm poprzez ich inkubację i tzw. 
proces spin-off; park dostarcza także innych wartościowych usług wraz z wysokiej jakości 
powierzchnią użytkową i infrastrukturą techniczną9. 

Nieco inną definicję proponuje amerykańskie Stowarzyszenie Uniwersyteckich Par-
ków Badawczych oraz Stowarzyszenie Brytyjskich Parków Narodowych. Według tych 
organizacji park jest zazwyczaj własnością uczelni wyższej lub jest przez nią zarządza-
ny w ramach stosownej umowy, tereny i budynki są w posiadaniu przez prywatne bądź 
prywatne instytucje badawcze. Zadaniem takiego parku jest promowanie i nadzorowanie 

8 „Zarządzanie wiedzą to proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mającej 
na celu poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa; Zarządzanie wiedzą to strategia i procesy 
umożliwiające tworzenie i obieg wiedzy w organizacji, poprzez które kreuje ona wartość służącą samej 
organizacji i jej klientom; Zarządzanie wiedzą oznacza organizowanie przepływu wiedzy pomiędzy dwo-
ma biegunami: generowania wiedzy i zastosowania wiedzy. Proces odbywa się cyklicznie. Zastosowanie 
wiedzy pozwala na dalsze generowanie wiedzy” por. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Przedsiębiorstwo 
przyszłości – wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002, s. 25.

9 M. Dzierżanowski, S. Szultka, P. Tamowicz, E. Wojnicka, Raport końcowy z badań. Analiza stanu 
i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów trans-
feru technologii w Polsce, Warszawa 2005, s. 45.
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wspólnych działań, których celem jest wspieranie nowych przedsiębiorstw lub przedsię-
wzięć10. 

Można więc przyjąć, że park naukowo-technologiczny to swoistego rodzaju koopera-
cja nauki (badań) z biznesem (przemysłem). 

Wśród motywów wyboru parku naukowo-technicznego najczęściej wymienia się:
– niższe (od rynkowych) koszty czynszu,
– korzystną lokalizację,
– markę parku (lepsza promocja firmy, zwiększenie wiarygodności firmy),
– możliwości współpracy (wymiany doświadczeń) z innymi przedsiębiorstwami 

z parku,
– możliwości współpracy ze środowiskiem naukowym,
– zapewnienie dodatkowych usług (np. księgowych, prawnych),
– pomoc w założeniu przedsiębiorstwa,
– dostęp do usług specjalistycznych (np. doradztwo technologiczne)11.
Potwierdzają to polscy przedsiębiorcy. Wyniki badania przeprowadzonego przez 

PARP12, pokazują, iż decyzję o ulokowaniu swojej działalności przedsiębiorcy podjęli ze 
względu na:

– ceny wynajmu działki bądź nieruchomości (58% wskazań),
– korzystną lokalizację parku (46% wskazań),
– ofertę parku (23%),
– możliwość współpracy z innymi lokatorami (21%).
Podobnie przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o oczekiwania przedsiębiorców 

w związku z uczestnictwem w parku naukowo- technologicznym, co prezentuje wykres 1.
Ponadto przedsiębiorcy od parków naukowo-technologicznych oczekują:
–  pomocy w pozyskiwaniu finansowania, grantów na badania (45%),
–  zapewnienia usług doradczych (42%),
–  organizacji szkoleń (26%)13.
Warto w tym miejscu podkreślić, iż parki naukowo-technologiczne oferują bardzo 

ciekawy i szeroki wachlarz szkoleń dla firm w nich działających:
–  dostęp do środków z funduszy europejskich (85% parków),
–  przedsiębiorczość i tworzenie firm (85%),
–  opracowanie biznesplanu (85%),

10 B.M. Morawiec, Rola parków naukowo- technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw, Poznań 2007, s. 49 (w niniejszej pozycji można znaleźć szereg definicji parku naukowo-technolo-
gicznego).

11 M. Dzierżanowski, S. Szultka, P. Tamowicz, E. Wojnicka, op.cit., s. 83.
12 Wyniki badań przytaczane za Benchmarking parków technologicznych w Polsce Wyniki badania, 

Warszawa 2008.
13 Wyniki badań przytaczane za Benchmarking parków technologicznych w Polsce Wyniki badania, 

Warszawa 2008, s. 156.



338 Anna Kaczmarek

–  finanse i podatki (73%),
–  prawo gospodarcze (73%),
–  informatyka (73%),
–  informacja technologiczna i patentowa (54%),
–  księgowość i rachunkowość (46%),
–  badania rynku i marketing (46%),
–  zarządzanie biznesem (46%),
–  wdrażanie nowych produktów i technologii (39%),
–  pośrednictwo kooperacyjne (39%),
–  zarządzanie jakością (39%)14.

Wykres 1. Jakich korzyści oczekuje Państwa firma od parku naukowo-technologicznego?

Źródło:  M. Dzierżanowski, S. Szultka, P. Tamowicz, E. Wojnicka, op.cit., s. 90.

Ponadto parki naukowo-technologiczne wspierają działania młodych, innowacyjnych 
przedsiębiorstw, które są nastawione na rozwój produktów i metod wytwarzania w techno-

14 B. Burta, Park technologiczny. Czy warto lokować w nim formę? Biuletyn euro info nr 7 (08), s. 11.
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logicznie zaawansowanych branżach; pomagają również w tworzeniu optymalnych warun-
ków do transferu technologii, przyczyniają się komercjalizacji rezultatów badań z instytucji 
naukowych15.

Najstarszym parkiem działającym w Polsce jest Poznański Park Naukowo-Technolo-
giczny16, który świadczy szereg usług na rzecz sektora MSP, poprzez:

1. Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych (w jego skład wchodzą: la-
boratorium aparaturowe oraz Inkubator Technologii Chemicznych). Celem tego 
centrum jest „opracowywanie oraz usprawnianie już istniejących technologii syn-
tezy związków chemicznych oraz rozwiązywanie problemów syntetycznych, tech-
nologicznych i analitycznych dla różnorodnych firm z branży chemicznej”17.

2.  Inkubator Technologiczny – oferuje pomoc nowym firmom w fazie organizacyjnej, 
świadczenie usług doradczych z zakresu marketingu, analizy rynku, procedury 
wdrażania innowacji.

3.  Centrum Wspierania Innowacji – jego celem jest „wspieranie uczestnictwa sektora 
B+R oraz przedsiębiorstw w Programach Ramowych UE, wspieranie procesu trans-
feru technologii ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery małych i średnich przed-
siębiorstw w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim, a także pomiędzy 
przedsiębiorstwami; promocja szeroko rozumianej innowacyjności; usprawnienie 
przepływu informacji z nauki do gospodarki; współudział w budowie Regionalne-
go Systemu Innowacji; wsparcie dla tworzenia przedsiębiorstw opartych na wie-
dzy”18.

4.  Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (wykonuje pomiary 14C najnowocześ-
niejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS), jest pierwszą tego typu jednostką 
w Europie Środkowo-Wschodniej).

5.  Centrum Analityki i Diagnostyki Medycznej (działania skupiają się wokół diagno-
styki serca, słuchu, wzroku).

6.  Centrum Zastosowań Informatyki (wykonywanie prac badawczych, wdrożenio-
wych i szkoleniowych w zakresie teleinformatyki i wysokich technologii; doradz-
two i pozyskiwanie krajowych i zagranicznych środków pomocowych; wspiera-
nie działalności organizacji Computer Measurement Group Polska; promowanie 
współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i podmiotami komercyjnymi; 
organizacja imprez i konferencji naukowych popularyzujących cele Centrum).

15 K.B. Matusia, M. Matusiak, Potencjał i zasoby parków technologicznych. [w:] Ośrodki innowacji w 
Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii, K.B. Matusia 
(red.): Warszawa–Poznań 2005, s. 135–156.

16 Założony w maju 1995 w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
17 http://www.ppnt.poznan.pl/ (data wejścia 2.01.2009).
18 http://www.ppnt.poznan.pl/ (data wejścia 2.01.2009).



340 Anna Kaczmarek

Podsumowanie

W aspekcie możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw, których ce-
chą charakterystyczną są przede wszystkim braki kadrowe (szczególnie specjalistów) oraz 
zasoby finansowe nie pozwalające na prowadzenie badań, park naukowo-technologiczny 
może jawić się jako metoda neutralizacji czy też zmniejszania barier rozwojowych19 tego 
sektora. Działalność parków naukowo-technologicznych wpisuje się również w założenia 
polityki gospodarczej Unii Europejskiej, której głównym celem jest podniesienie konkuren-
cyjności oraz zwiększenie innowacyjności.

SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK AS A TOOL TO SUPPORT MINOR 
AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES 

Summary

The department of minor and medium enterprises plays a pivot role in Polish economy, and in 
reference to the following there is a wide range of offers supporting this sector, especially as far as 
innovativeness is taken into account. In the following article the emphasis is placed on the idea of 
functioning minor and medium-size enterprises within the Science and Technology Park. To attain 
the result, Science and Technology Parks have been reviewed and benefits stemming from the coop-
eration presented.

19 Szerzej na temat barier MSP m.in. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce w latach 2006–2007, A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota (red.) Warszawa 2008, s. 161–187; J. Jeżak, 
W. Kopczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Warszawa 
2004, s. 43–44; A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, War-
szawa 2005, s. 14.
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BUDOWANIE SCENARIUSZY ZMIAN OTOCZENIA MAŁYCH FIRM 
Z WYKORZYSTANIEM METODY ENVIRONMENTAL SCANNING 

Prognozowanie zmian otoczenia w małych firmach 

Istotą prognozowania jest racjonalne przewidywanie przyszłych zdarzeń, oparte na 
rozumowaniu logicznym1. 

Cechą charakterystyczną prognoz zmian otoczenia małych firm, dokonywanych przez 
przedsiębiorców, jest fakt, że najczęściej wykorzystywane są w nich informacje pochodzące 
z otoczenia ekonomicznego i polityczno-prawnego. Mali przedsiębiorcy przyznają, że 
najbardziej interesują ich: wysokość podatków, ulgi podatkowe, składki na ubezpieczenia 
społeczne, informacje związane z możliwością obniżania kosztów oraz wiedza dotycząca 
pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej (np. dotacje z UE).

Alvin Toffler w książce Trzecia fala przewiduje radykalne zmiany w otoczeniu 
i w przedsiębiorstwach na całym świecie2. Ważne zatem, aby mali przedsiębiorcy zaczęli 
przywiązywać do prognozowania większą niż dotychczas wagę.

W praktyce małych firm najczęściej wykorzystywana jest metoda określana jako in-
tuicyjna, oparta na wyobraźni prognostyka-przedsiębiorcy i jego zdrowym rozsądku oraz 
tzw. burza mózgów3, w której często bierze udział najbliższa rodzina przedsiębiorcy. Inną 
metodą, rzadziej stosowaną przez małych przedsiębiorców – z uwagi na jej czasochłonność 
– jest metoda scenariuszy zmian otoczenia. W przeciwieństwie do intuicji i burzy mózgów, 
metoda scenariuszy jest dokładniejsza i wymaga zgromadzenia szerszych informacji.

Informacje wykorzystywane w prognozowaniu

Aby stworzyć wiele wariantów prognozy otoczenia, należy dysponować czynnikami 
niezbędnymi do ich opracowania. Największy problem stanowi zgromadzenie odpowied-
nich danych.

1 Prognozowanie gospodarcze i metody zastosowania, M. Cieślak (red.), PWN, Warszawa 1997,  s. 16.
2 A. Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz SA, Poznań 2006.
3 Są to metody prognozowania heurystycznego.
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Niezbędne w prognozowaniu informacje mogą dotyczyć zarówno mikrootoczenia, jak 
i otoczenia dalszego. Jeżeli są to dane związane z mikrootoczeniem, mogą dotyczyć: do-
stawców, nabywców i konkurentów. Dane otoczenia dalszego tworzone są przeważnie 
przez: instytucje rządowe, krajowe i zagraniczne, banki, giełdy papierów wartościowych, 
instytucje naukowe, instytucje badawcze, a także przez media. 

Dane wykorzystywane w prognozowaniu same w sobie stanowią źródło informacji, 
jednak ich przydatność zależy od prognostyka. 

Dla celów budowy prognozy zmian otoczenia małej firmy można posłużyć się danymi 
wewnętrznymi i zewnętrznymi (np. ogólnodostępne cenniki konkurencji, czasopisma, stro-
ny internetowe, projekty ustaw, ustawy, rozporządzenia, dzienniki krajowe i zagraniczne, 
prognozy ekonomiczne).

Prognozowanie zmian otoczenia małych firm metodą scenariuszy 
przy zastosowaniu environmental scanning

Environmental scanning (skanowanie otoczenia) pozwala zidentyfikować trendy 
i czynniki otoczenia, które można wykorzystać do prognozowania zmian otoczenia firmy. 
Celem skanowania otoczenia jest wyszukiwanie informacji o potencjalnie znaczących dla 
firmy zmianach zewnętrznych, tak aby można było odpowiednio wcześnie zareagować na 
potencjalną zmianę. Wytycznych co do sposobów skanowania otoczenia i wykorzystywa-
nych do tego narzędzi jest w literaturze bardzo mało. Niemniej jednak, należy podkre-
ślić, że nie ma w tym względzie żadnych bezwzględnych reguł. Ważne, aby pamiętać, że 
skanowanie jest tylko częścią składową zewnętrznej analizy. To punkt początkowy, który 
dostarcza podstaw do formułowania strategicznych kierunków firmy. Firmy, które stosują 
systematyczne skanowanie funkcjonują bardziej skutecznie.

Aby zbudować scenariusz zmian w otoczeniu przy wykorzystaniu scanningu należy:
1) systematycznie skanować otoczenie firmy;
2) zidentyfikować jej otoczenie;
3) przypisać punktację poszczególnym siłom oddziaływania otoczenia na przedsię-

biorstwo w skali od –5 do +5, przy czym oceny ujemne oznaczać będą oddziaływa-
nie negatywne, a dodatnie pozytywne; 

4) określić możliwe trendy w otoczeniu: wzrost, stabilizację i regres;
5) ocenić siłę wpływu na firmę każdego z trendów (według przyjętej skali);
6) określić prawdopodobieństwo wystąpienia trendu w skali od 0 do 1;
7) w celu stworzenia scenariusza optymistycznego, wyłonić z otoczenia trendy, które 

uzyskały najwyższe oceny (najsilniej wpływają na firmę pozytywnie), następnie 
dla każdego otoczenia obliczyć średnią arytmetyczną w celu ustalenia, z którego 
otoczenia płyną największe szanse;

8) w celu stworzenia scenariusza pesymistycznego, wyłonić z otoczenia trendy, które 
uzyskały najniższe oceny (najsilniej wpływają na firmę negatywnie), następnie dla 
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każdego otoczenia obliczyć średnią arytmetyczną, dla ustalenia, które otoczenie 
stwarza największe potencjalne niebezpieczeństwo (zagrożenie) dla firmy;

9) w celu stworzenia scenariusza najbardziej prawdopodobnego wyłonić z otoczenia 
trendy, które uzyskały najwyższy stopień prawdopodobieństwa wraz z siłą ich od-
działywania – dla każdego otoczenia policzyć średnią arytmetyczną na podstawie 
ocen oddziaływania;

10) zebrane oceny dla każdego scenariusza należy przenieść na wykres, następnie do-
konać interpretacji wyników.

Poniżej zaprezentowano analizę możliwych trendów, dotyczących poszczególnych 
czynników otoczenia małej firmy handlowej (sklepu mięsnego Kąsek), zatrudniającej sześ-
ciu pracowników (tab. 1) oraz opracowane na tej podstawie trzy przykładowe scenariu-
sze zmian otoczenia: pozytywny (tab. 2), negatywny (tab. 3) i najbardziej prawdopodobny  
(tab. 4).

Tabela 1

Analiza możliwych trendów dotyczących poszczególnych czynników otoczenia 
sklepu mięsnego Kąsek

Czynniki/trendy w otoczeniu Trend Siła wpływu 
od –5 do +5

Prawdopo-
dobieństwo 
od 0 do 1

1 2 3 4

Otoczenie ekonomiczne

Wysokość realnych dochodów rozporządzalnych 
gospodarstw domowych

wzrost
stabilizacja
regres

+4
–2
–5

0,1
0,6
0,3

Wysokość oprocentowania kredytów
wzrost
stabilizacja
regres

–5
+1
+5

0,5
0,1
0,4

Wysokość podatków 
wzrost
stabilizacja
regres

–5 
–1
+4

0,2
0,7
0,1

Otoczenie technologiczne

Innowacyjność w zakresie przechowywania mięsa 
i wędlin

wzrost
stabilizacja
regres

+5
–3
–5

0,8
0,1
0,1

Otoczenie społeczne

Liczba osób preferujących wegetarianizm
wzrost
stabilizacja
regres

–5
+1
+4

0,3
0,5
0,2
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1 2 3 4

Liczba osób preferujących droższe wędliny, 
bez konserwantów

wzrost
stabilizacja
regres

+4
1
–2

0,7
0,2
0,1

Liczba osób preferujących zakupy w małych sklepach
wzrost
stabilizacja
regres

+4
–1
–4

0,5
0,3
0,2

Otoczenie demograficzne

Przyrost naturalny w Polsce
wzrost
stabilizacja
regres

+4
–1
–4

0,1
0,2
0,7

Otoczenie polityczne i prawne
Zaostrzenie warunków jakie muszą spełniać sklepy 
mięsne: wymogi techniczne budynków, sprzętu, narzę-
dzi i zabezpieczenia przed szkodnikami

wzrost
stabilizacja
regres

–4
+3
+4

0,6
0,3
0,1

Zaostrzenie przepisów sanitarnych w zakresie przecho-
wywania mięsa i wędlin świeżych (komory chłodnicze) 
i nieświeżych

wzrost
stabilizacja
regres

–4
+3
+4

0,6
0,3
0,1

Dostosowanie polskiego przemysłu mięsnego do stan-
dardów sanitarnych i weterynaryjnych UE

wzrost
stabilizacja
regres

–4
+3
+4

0,6
0,3
0,1

Źródło:  opracowanie własne.

Scenariusz optymistyczny powstaje w wyniku przyjęcia dla poszczególnych rozpa-
trywanych czynników tych trendów, które uzyskały najwyższą ocenę dodatnią, co oznacza, 
że ich pozytywne oddziaływanie na przedsiębiorstwo jest najsilniejsze.

Tabela 2

Scenariusz optymistyczny zmian otoczenia sklepu mięsnego Kąsek

Czynniki/trendy w otoczeniu Siła wpływu 
od –5 do +5

1 2

Otoczenie ekonomiczne
Wzrost wysokości realnych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych +4
Spadek wysokości oprocentowania kredytów +5
Spadek wysokości podatków +4

średnia siła wpływu +4,33
Otoczenie technologiczne
Wzrost innowacyjności w zakresie przechowywania mięsa i wędlin +5

średnia siła wpływu +5,00
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1 2

Otoczenie społeczne
Spadek liczby osób preferujących wegetarianizm +4
Wzrost liczby osób preferujących droższe wędliny, bez konserwantów +4
Wzrost liczby osób preferujących zakupy w małych sklepach +4

średnia siła wpływu +4,00
Otoczenie demograficzne
Dodatni przyrost naturalny w Polsce +4

średnia siła wpływu +4,00
Otoczenie polityczne i prawne
Regres w zakresie zaostrzenia warunków jakie muszą spełniać sklepy mięsne: wy-
mogi techniczne budynków, sprzętu, narzędzi i zabezpieczenia przed szkodnikami +4

Regres w zakresie zaostrzenia przepisów sanitarnych w zakresie przechowywania 
mięsa i wędlin świeżych (komory chłodnicze) i nieświeżych +4

Regres w zakresie dostosowania polskiego przemysłu mięsnego do standardów 
sanitarnych i weterynaryjnych UE +4

średnia siła wpływu +4,00
Źródło:  opracowanie własne.

W przypadku tworzenia scenariusza pesymistycznego należy postąpić podobnie, jak 
ze scenariuszem pozytywnym. Różnica polega jedynie na uwzględnieniu w odniesieniu do 
poszczególnych rozpatrywanych czynników tych trendów, które uzyskały najniższą ocenę, 
czyli niekorzystnie wpływają na firmę.

Tabela 3

Scenariusz pesymistyczny zmian otoczenia sklepu mięsnego Kąsek

Czynniki/trendy w otoczeniu Siła wpływu 
od –5 do +5

1 2

Otoczenie ekonomiczne
Spadek wysokości realnych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych –5
Wzrost wysokości oprocentowania kredytów –5
Wzrost wysokości podatków –5

średnia siła wpływu –5,00
Otoczenie technologiczne
Spadek innowacyjności w zakresie przechowywania mięsa i wędlin –5

średnia siła wpływu –5,00
Otoczenie społeczne
Wzrost liczby osób preferujących wegetarianizm –5
Spadek liczby osób preferujących droższe wędliny, bez konserwantów –2
Spadek liczby osób preferujących zakupy w małych sklepach –4

średnia siła wpływu –3,66
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1 2

Otoczenie demograficzne
Ujemnyprzyrost naturalny w Polsce –4

średnia siła wpływu –4,00
Otoczenie polityczne i prawne
Wzrost w zakresie zaostrzenia warunków jakie muszą spełniać sklepy mięsne: wy-
mogi techniczne budynków, sprzętu, narzędzi i zabezpieczenia przed szkodnikami –4

Wzrost w zakresie zaostrzenia przepisów sanitarnych w zakresie przechowywania 
mięsa i wędlin świeżych (komory chłodnicze) i nieświeżych –4

Wzrost w zakresie dostosowania polskiego przemysłu mięsnego do standardów 
sanitarnych i weterynaryjnych UE –4

średnia siła wpływu –4,00
Źródło:  opracowanie własne.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz wymaga uwzględnienia w oparciu o przepro-
wadzoną analizę możliwych trendów dotyczących poszczególnych badanych czynników 
tych trendów, które uzyskały najwyższy stopień prawdopodobieństwa. 

Tabela 4

Scenariusz najbardziej prawdopodobny zmian otoczenia sklepu mięsnego Kąsek

Czynniki/trendy w otoczeniu
Prawdo-

podobień-
stwo

Siła 
wpływu 
ujemna

Siła 
wpływu 
dodatnia

1 2 3 4

Otoczenie ekonomiczne
Stabilizacja w zakresie wysokości realnych dochodów rozpo-
rządzalnych gospodarstw domowych 0,6 –2

Wzrost wysokości oprocentowania kredytów 0,5 –5
Stabilizacja w zakresie wysokości podatków 0,7 –1

średnia siła wpływu –2,66 0,00
Otoczenie technologiczne
Wzrost innowacyjności w zakresie przechowywania mięsa 
i wędlin 0,8 +5

średnia siła wpływu 0,00 +5,00
Otoczenie społeczne
Stabilizacja liczby osób preferujących wegetarianizm 0,5 +1
Wzrost liczby osób preferujących droższe wędliny, 
bez konserwantów 0,7 +4

Wzrost liczby osób preferujących zakupy w małych sklepach 0,5 +4
średnia siła wpływu 0,00 +3,00

Otoczenie demograficzne
Ujemny przyrost naturalny w Polsce 0,7 –4

średnia siła wpływu –4,00 0,00
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1 2 3 4

Otoczenie polityczne i prawne
Wzrost zaostrzenia warunków jakie muszą spełniać sklepy 
mięsne: wymogi techniczne budynków, sprzętu, narzędzi 
i zabezpieczenia przed szkodnikami

0,6 –4

Wzrost zaostrzenia przepisów sanitarnych w zakresie prze-
chowywania mięsa i wędlin świeżych (komory chłodnicze) 
i nieświeżych

0,6 –4

Wzrost w zakresie dostosowania polskiego przemysłu mięsnego 
do standardów sanitarnych i weterynaryjnych UE 0,6 –4

średnia siła wpływu –4,00 0,00
Źródło:  opracowanie własne.

Wyniki zbiorcze zaprezentowano na wykresie 1.

Wykres 1.  Otoczenie sklepu mięsnego Kąsek – źródła szans i zagrożeń

Źródło:  opracowanie własne.
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Z powyższych danych wynika, że największym zagrożeniem dla sklepu Kąsek są 
czynniki otoczenia ekonomicznego i technologicznego, równocześnie  w otoczeniu tech-
nologicznym występują największe szanse. W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym 
procesem wiodącym, czyli takim, który wywiera najsilniejszy wpływ na firmę jest wzrost 
innowacyjności w zakresie przechowywania mięsa i wędlin. Właściciel sklepu myśląc 
o rozwoju firmy powinien skupić się na zminimalizowaniu zagrożeń, wynikających z oto-
czenia prawnego, ponieważ na demograficzne niestety nie ma wpływu. 

Podsumowanie

Przy opracowywaniu strategii rozwoju małej firmy można wykorzystywać prognozy 
zmian otoczenia sporządzane metodą scenariuszową. 

Ważną rolę w pozyskiwaniu informacji do budowy scenariuszy odgrywa skanowanie 
otoczenia (environmental scanning), które pozwala na zapewnienie firmie mocnej pozycji 
rynkowej. 

Na przykładzie małego sklepu mięsnego zaprezentowano w jaki sposób można zbudo-
wać trzy wersje scenariuszy (optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny) 
wykorzystując skanowanie otoczenia. Sporządzona w ten sposób prognoza dostarcza fir-
mie strategicznych informacji o źródłach jej szans i zagrożeń.

THE BUILDING THE SCENARIOS OF ENVIRONMENT 
OF SMALL SIZE ENTERPRISES THE METHOD OF ENVIRONMENTAL SCANNING

Summary

The article presents the building the scenarios of changes environment of small size enterprises 
the method of environmental scanning.  The aim of scanning the environment is the finding the infor-
mation about potential external changes and use they to building three the scenarios of changes the 
environment of enterprise: optimistic, pessimistic and the most probable.  Environmental scanning 
makes possible firms early to react on threat  and to use opportunities.
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INTERNACJONALIZACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
– KRYTERIA DOBORU STRATEGII UMIĘDZYNARODOWIENIA

Wprowadzenie

Możliwości wzrostu małego przedsiębiorstwa, a także jego umiejętności konkurowa-
nia na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian w pod-
systemach organizacji, względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Im wyższe są 
możliwości jednostki do zmian wewnętrznych, tym większe są szanse dostosowawcze do 
burzliwego otoczenia i wymogów rynku międzynarodowego. 

Konieczność pokonywania barier typowych dla małych przedsiębiorstw powoduje, iż 
najmniejsze podmioty mają utrudnioną drogę umiędzynarodowienia działalności. Zmniej-
szony dostęp do kapitału (zwłaszcza do szczególnych form finansowania w początkowych 
fazach działalności), ograniczone możliwości wykorzystania efektów skali, częstość wystę-
powania przedsiębiorstw rodzinnych, specyfika zarządzania („jednoosobowy właściciel-
menedżer”), konieczność dostosowania do dynamicznego otoczenia powodują, iż dobór od-
powiedniej strategii umiędzynarodowienia działalności stanowi czynnik o priorytetowym 
znaczeniu na drodze powodzenia procesu internacjonalizacji.

Celem artykułu jest wskazanie na kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia 
działalności małych przedsiębiorstw.

Ramowe kryteria wyboru strategii wejścia na rynki zagraniczne 

Przyjmując, iż wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny jest podporządkowany 
wymogom racjonalnego gospodarowania, należy wskazać na długoterminowy zysk, jako 
syntetyczne kryterium wyboru strategii umiędzynarodowienia. Celem jest więc maksyma-
lizacja efektywności, a pozostałe kryteria przyjmują charakter warunków ograniczających, 
które muszą spełniać określone progowe wartości, aby dana strategia zagranicznej ekspan-
sji była brana pod uwagę.

W zależności od przyjętej drogi internacjonalizacji, a także „dystansu psychiczne-
go” pomiędzy krajem pochodzenia małego przedsiębiorstwa, a krajem planowej ekspansji, 
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zmiany w organizacji przedsiębiorstwa mają różny charakter i stopień nasilenia. Zawsze 
to jednak sam proces umiędzynarodowienia jest czynnikiem wywołującym przemiany 
w przedsiębiorstwie.

Możliwość wyboru i realizacji konkretnej formy internacjonalizacji uzależniona jest 
od siły oddziaływania ramowych kryteriów umiędzynarodowienia, które jak wspomniano, 
warunkują możliwość realizacji długoterminowego zysku z zagranicznej działalności.

Za ramowe kryteria wyboru strategii wejścia małego przedsiębiorstwa na rynki za-
graniczne przyjąć należy1:

− zysk,
− ryzyko,
− umiejscowienie i zakres kontroli,
− wymagania odnośnie do zaangażowania zasobów,
− synchronizację faz internacjonalizacji,
− politykę gospodarczą,
− rodzaj wybranej strategii konkurencji,
− pozycję przedsiębiorstwa,
− specyfikę dostarczanego produktu,
− pozostałe kryteria, takie jak: czas, metody płatności.
Istota kryterium zysku polega na tym, że przyjmuje się hipotezę, iż przedsiębior-

stwo internacjonalizujące działalność dąży do maksymalizacji zysku. W praktyce, zwłasz-
cza w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, kryterium to rozpatrywane może być jako 
stopa rentowności (obrotu, kapitału własnego, aktywów), stopa zwrotu czy okres zwro-
tu. Wstąpienie przedsiębiorstwa w proces internacjonalizacji i jego intensyfikacja 
w istocie sprzyja rentowności. Umiędzynarodowienie działalności pozwala na realizację 
korzyści skali, doświadczenia i zasięgu, których osiągnięcie nie byłoby możliwe nawet na 
największym rynku lokalnym. Umiędzynarodowienie stwarza również możliwość dostę-
pu do rynków finansowych oraz najbardziej wartościowych zasobów wiedzy, technologii 
i umiejętności, stanowiąc silny bodziec do bardziej innowacyjnych strategii rozwoju pol-
skich przedsiębiorstw. W konwencji maksymalizacji zysku (wzrostu rentowności) najlepszą 
strategią umiędzynarodowienia jest ta, która zapewnia maksymalizację przyjętego mier-
nika efektywności. Oczywiście porównaniom ze względu na wysokość przewidywanego 
zysku mogą podlegać tylko wykonalne strategie zagranicznej ekspansji2. 

Poziom ryzyka towarzyszącego danej strategii wejścia jest parametrem korygującym 
wysokość oczekiwanych zysków. W zależności od nastawienia właściciela-menedżera ma-

1 W.J. Otta, Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w]: T. Gołębiowski (red.), Przed-
siębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1994, s. 54–55. 

2 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2007, s. 147.
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łego przedsiębiorstwa – akceptowalny poziom ryzyka może przybierać różne wartości. Po-
ziom ryzyka jest więc kryterium selekcjonującym zbiór możliwych do realizacji strategii 
umiędzynarodowienia. Do dalszej analizy pozostają tylko te, które nie zostały wyelimino-
wane ze względu na zbyt wysoki poziom ryzyka. Gdy pozostałe warunki są równe, poziom 
ryzyka jest pozytywnie skorelowany z wielkością zasobów zaangażowanych za granicą. 
Może być to przesłanką do podjęcia ekspansji w formie sprzedaży licencji lub zawarcia 
kontraktu franchisingowego, w miejsce powołania własnego przedsiębiorstwa za granicą, 
zwłaszcza gdy dany kraj reprezentuje wysokie ryzyko inwestycyjne.

Kryterium kontroli oznacza możliwość podejmowania przez przedsiębiorstwo decy-
zji w ramach wejścia na rynek zagraniczny. Poza czynnikami zewnętrznymi, tkwiącymi 
w zmiennym otoczeniu, przedsiębiorstwo internacjonalizujące działalność musi uwzględ-
nić uwarunkowania wewnętrzne, w tym istotną możliwość wpływu na przebieg przedsię-
wzięcia. Posiadany stopień kontroli określa wielkość wypracowywanych efektów, stopień 
ryzyka, jakim obciążone jest przedsięwzięcie oraz decyduje o podziale efektów. Poszcze-
gólne formy strategii wejścia oferują bardzo zróżnicowane możliwości dotyczące stopnia 
kontroli. Największy zakres kontroli występuje w przypadku filii produkcyjnych na rynku 
zagranicznym, natomiast najmniejszy przypisać można eksportowi pośredniemu3.

Posiadanie odpowiednich pod względem wielkości i struktury zasobów istotnie de-
cyduje o możliwościach zagranicznej ekspansji. Problem dotyczy nie zasobów posiadanych, 
ale możliwości dysponowania i zorganizowania zasobów. W przypadku małych przedsię-
biorstw szczególnego znaczenia nabiera dostęp do zasobów kapitałowych, a zwłaszcza 
ograniczony dostęp do form finansowania obcego. Nie bez znaczenia są też struktura i ro-
dzaj zasobów, potrzebnych do podjęcia na rynku zagranicznym określonego rodzaju dzia-
łalności gospodarczej.

Istotnym warunkiem wyboru konkretnej drogi umiędzynarodowienia jest synchro-
nizacja poszczególnych faz danej strategii internacjonalizacji. Wskazane kryterium 
dotyczy założenia, iż możliwość zastosowania różnych form umiędzynarodowienia jest 
warunkowane posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Nie należy się odwoływać do bardziej 
zaawansowanych form zagranicznej ekspansji, nie mając zaplecza w postaci wiedzy i do-
świadczenia zdobytego w trakcie realizacji mniej zaawansowanych form umiędzynarodo-
wienia. 

Polityka gospodarcza, jako kryterium wyboru strategii umiędzynarodowienia, do-
tyczyć może regulacji promujących eksport lub stymulujących dokonywanie zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich (w przypadku kraju dokonującego ekspansji lub barier taryfo-
wych i pozataryfowych) oraz regulacji ograniczających napływ zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich w przypadku „kraju biorcy”.

3 Ibidem, s. 148.
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Wśród ramowych kryteriów wyboru strategii zagranicznej ekspansji wskazano na 
charakter strategii konkurencji oraz pozycję przedsiębiorstwa. Forma internacjonaliza-
cji działalności będzie inna w przypadku realizacji strategii niskich cen, a inna w przypad-
ku strategii różnicowania. 

Pozycja przedsiębiorstwa rozumiana jako zestawienie jego atutów konkurencyjnych 
z atrakcyjnością rynku, na którym chce ono prowadzić ekspansję zagraniczną, stanowić 
może bardzo istotny czynnik determinujący sposób wejścia na rynki zagraniczne. Wystę-
puje ogólna prawidłowość, że im większe są atuty konkurencyjne przedsiębiorstwa i im 
bardziej atrakcyjny jest rynek ekspansji, tym większe przesłanki wyboru strategii inter-
nacjonalizacji, która wiąże się z większym stopniem zaangażowania zasobów za granicą 
(np. bezpośrednie inwestycje zagraniczne w formie filii montażowych czy produkcyjnych). 
Z kolei słabej przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa na mało atrakcyjnym rynku 
odpowiada zazwyczaj sposób wejścia, niewymagający znacznego zaangażowania i prze-
mieszczenia zasobów za granicę (np. eksport pośredni lub przy większej sile przedsiębior-
stwa – eksport bezpośredni i własne jednostki sprzedaży).

Niekiedy wybór formy zagranicznej ekspansji uzależniony jest od specyfiki dostar-
czanego produktu. Każdemu produktowi można przypisać formy ekspansji wchodzące 
i możliwe do realizacji (np. filia w przypadku usług i towarów zaangażowanych techno-
logicznie, umożliwia kontrolę nad przedsięwzięciem) oraz takie, których wykorzystanie 
jest problematyczne (np. eksport nie jest adekwatny dla produktów, charakteryzujących się 
krótkim terminem przydatności lub wysokimi kosztami transportu).

Konieczność uwzględnienia zestawu opisanych kryteriów sprawia, że wybór formy 
ekspansji jest przedsięwzięciem złożonym, wymagającym uporządkowanego podejścia. 

Uwarunkowania internacjonalizacji małych przedsiębiorstw 

Realizacja procesu umiędzynarodowienia małych przedsiębiorstw odbywa się poprzez 
dobór odpowiedniej strategii internacjonalizacji, odpowiadającej motywom międzynaro-
dowej działalności przedsiębiorstwa. Poszukiwanie i wybór odpowiednich form wejścia 
na rynki zagraniczne należy zaliczyć do najważniejszych elementów procesu decyzyjne-
go przedsiębiorstwa internacjonalizującego swoją działalność. Podjęcie właściwej decyzji 
w tym zakresie (dobór odpowiedniej strategii internacjonalizacji) w znacznym stopniu wa-
runkuje możliwość osiągnięcia sukcesu. 

Przedstawione ramowe kryteria, jakie powinno uwzględnić przedsiębiorstwo, doko-
nując wyboru strategii zagranicznej ekspansji, wskazują na wieloaspektowość problemu, 
jakim jest wybór odpowiedniej strategii internacjonalizacji. 

Problem doboru strategii umiędzynarodowienia jest szczególnie złożony w przy-
padku małych przedsiębiorstw, co wynika ze specyfiki sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
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Typowym dla małych przedsiębiorstw jest zdominowanie procesu zarządzania przed-
siębiorstwem przez właściciela, poprzez występowanie tzw. przedsiębiorstw rodzinnych, 
w których właściciel jednoosobowo ponosi odpowiedzialność i ryzyko, kreuje postawy 
przedsiębiorcze. Przedsiębiorstwa te (zwłaszcza mikro i małe) mają specyficzne cele dzia-
łalności, gdzie zachowanie niezależności w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla wielu właś-
cicieli stanowi cel nadrzędny w stosunku do rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa 
zaliczane do sektora MSP mają bardzo ograniczony dostęp do źródeł finansowania, co 
w rezultacie stanowi czynnik hamujący ich rozwój i proces umiędzynarodowienia.

Wobec powyższego, wybór i możliwości wdrożenia strategii internacjonalizacji małe-
go przedsiębiorstwa warunkowany jest w szczególności: 

a) zdolnością przedsiębiorstwa do internacjonalizacji i gotowością dostosowania się, 
polegającymi m.in. na ocenie zgodności celów internacjonalizacji z celami przed-
siębiorstwa, ustaleniu koniecznych nakładów finansowych i określeniu źródeł ich 
pozyskania, wskazaniu obszarów działalności przedsiębiorstwa wymagających ad-
aptacji do nowych warunków, ocenie możliwości dokonania tych zmian, sprawdze-
niu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku macierzystym;

b) identyfikacją potencjalnych konkurentów działających na rynku, na który przewi-
dywane jest wejście przedsiębiorstwa;

c) sytuacją finansową przedsiębiorstwa, która może wpłynąć w sposób decydujący na 
przebieg jego umiędzynarodowienia – podjęcie działalności na rynkach zagranicz-
nych zwiększa potrzeby finansowe przedsiębiorstwa4;

d) osobą właściciela-menedżera – cechy, umiejętności, wiedza, jego doświadczenie 
traktowane są jako zasoby wysoce istotne dla rozwoju małego przedsiębiorstwa, od 
których istnienia i sposobu wykorzystania zależy metoda prowadzenia i powodze-
nie działalności na rynku zagranicznym;

e) dostosowaniem struktur organizacji, działań marketingowych, produkcji, zaopa-
trzenia, zarządzania do nowych, ponadnarodowych warunków;

f) branżą w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo;
g) dostępnością zasobów – nie wielkość firmy czy rozmiary zasobów, ale rodzaj do-

stępnych zasobów determinują sposoby rywalizacji i działania konkurencyjne MSP 
w procesie umiędzynarodowienia.

Szanse powodzenia procesu umiędzynarodowienia małego przedsiębiorstwa są tym 
większe, im większe jest podobieństwo produktów między rynkiem kraju macierzystego, 
a krajem zamierzonej ekspansji przedsiębiorstwa (tzw. rynki o niewielkim „dystansie psy-
chicznym”). 

4 A. Bielawska, Finanse zagraniczne. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2006, s. 23.
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Podsumowanie

Podjęcie przez małe przedsiębiorstwo decyzji dotyczącej wyboru formy działania na 
rynku międzynarodowym, powinno być poprzedzone oceną rynków zagranicznych i wy-
borem najkorzystniejszych wariantów działania.

Jak zostało wskazane, wybór strategii internacjonalizacji małego przedsiębiorstwa 
uzależniony jest od szeregu czynników, związanych z samym przedsiębiorstwem, jak i oto-
czeniem, w którym funkcjonuje i zamierza prowadzić działalność na arenie międzynaro-
dowej.

Podejmując decyzję o sposobie wejścia na rynki zagraniczne, przedsiębiorstwo po-
winno skonfrontować swoje możliwości rozwoju wraz z szansami i zagrożeniami jakie nie-
sie ze sobą dana strategia umiędzynarodowienia.

Analiza możliwości wejścia na rynki zagraniczne małego przedsiębiorstwa powinna 
uwzględnić w szczególności: stopę rentowności, skłonność właściciela-menedżera do po-
dejmowania ryzyka, jego wiedzę i doświadczenie, umiejscowienie i zakres kontroli, wyma-
gania w stosunku do zaangażowania zasobów (zwłaszcza zasobów kapitałowych, dostępno-
ści źródeł finansowania), politykę gospodarczą, pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa, 
specyfikę dostarczanego produktu. 

Podjęcie wyzwań konkurencyjnych stawianych przez globalizację przed przedsiębior-
stwami, wymaga umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Tylko niewielka 
część małych przedsiębiorstw jest w stanie utrzymać się, stosując strategie pozostania na 
lokalnych, odgrodzonych od globalnej konkurencji rynkach. Większość małych i średnich 
przedsiębiorstw musi podjąć proces umiędzynarodowienia. Internacjonalizacja działalno-
ści sprzyja bowiem lepszemu, niż w przypadku przedsiębiorstw o charakterze wyłącznie 
lokalnym, wykorzystaniu szans, tworzonych przez globalizację i skuteczniejszemu prze-
ciwdziałaniu kreowanym przez nią zagrożeniom5.

INTERNATIONALIZATION OF THE SMALL – SIZED ENTERPRISES 
– DETERMINATION OF THE INTERNATIONALIZATION STRATEGY

Summary

Small sized enterprises are acting in more and more difficult, international conditions worldwi-
de. To survive in such conditions and to create by the enterprise the roadmap of the development, the 
determination of the internationalization strategy is an essential factor. For small – sized enterprises, 
standing on the face of the globalization challenges, it is not an easy task. The identification of the 
internationalization’s strategy determination of small – sized enterprises has been presented.

5 B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut 
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, Warszawa 2004, s. 65.
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WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 1996–2007 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Na rynkach gospodarczych działają liczne przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę ich 
wielkość, mierzoną w krajach Unii Europejskiej m.in. liczbą osób zatrudnionych, mogą 
to być: mikroprzedsiębiorstwa (od 0 do 9 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), 
średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) – zaliczane do tzw. sektora MŚP oraz duże 
przedsiębiorstwa (powyżej 249 osób), zaliczane do tzw. sektora DP. Zarówno w Polsce, 
jak i w całej Unii Europejskiej przywiązuje się dużą wagę do sektora MŚP, ze względu 
na jego istotną rolę w gospodarce.

Celem niniejszego artykuł jest zwrócenie uwagi na problematykę sektora MŚP 
w polskiej gospodarce, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorstw, biorąc pod uwagę 
ich przeważający udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw oraz stosunkowo duży udział 
w liczbie pracujących w nich osób.

Zmiany liczby i struktury podmiotów aktywnych w gospodarce narodowej w Polsce 
w latach 1996-2007 

W charakterystyce podmiotów gospodarczych rozróżniana jest ewidencyjna liczba 
podmiotów, objętych tzw. systemem rejestracji Regon oraz liczba podmiotów aktywnych1, 
rzeczywiście funkcjonujących na rynku gospodarczym. W tabeli 1 zestawiono odpowied-
nie dane, dotyczące zmian liczby i struktury w przedsiębiorstwach aktywnych według licz-
by zatrudnionych pracowników w latach 1996–2007.

1 Przedsiębiorstwo aktywne to przedsiębiorstwo rzeczywiście prowadzące działalność gospodarczą. 
Liczbę przedsiębiorstw aktywnych oszacowano na podstawie liczby jednostek przysyłających do GUS tzw. 
ankietę strukturalną lub inne sprawozdania finansowe. W odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw, niema-
jących takiego obowiązku, szacunek liczby przedsiębiorstw aktywnych oparty został na wynikach badań 
GUS przeprowadzonych metodą reprezentacyjną (por. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomiczny GUS, 
roczniki statystyczne GUS, wyjaśnienie stosowanych pojęć).
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce 
w latach 1996–1999 zwiększała się od 1 343 623 w 1996 roku do 1 819 200 w 1999 roku, 
zaś w latach 2000–2006 zmieniała się w granicach od 1 657 630 w 2001 roku do 1 766 073 
w 2000 roku, osiągając w 2006 roku 1 704 232, a w 2007 roku (szacunkowo) 1 726 151 
podmiotów.

Liczba przedsiębiorstw aktywnych w sektorze MŚP obejmującym mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa systematycznie zwiększała się w latach 1996–2000 z 1 340 269 w 1996 roku 
do 1 763 002 w 2000 roku, po czym ich liczba zmieniała się w latach 2001–2006 w grani-
cach 1 654 822 w 2001 roku do 1 732 701 w 2002 roku, osiągając w 2006 roku wielkość 
1 701 254.

Od 1999 roku w Polsce wprowadzono odrębne ujęcie statystyczne dla najmniejszych 
podmiotów, tj. mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 0–9 osób. Jest to najliczniejsza grupa 
przedsiębiorstw, stanowiąca w latach 1999–2007 średni udział w ogólnej liczbie aktywnych 
przedsiębiorstw, wynoszący 96,64%.

Analizując strukturę aktywnych przedsiębiorstw w poszczególnych ich klasach wiel-
kości, można zauważyć, że w latach 1999–2007 udziały te wahały się w granicach:

– mikroprzedsiębiorstwa od 96,32 do 96,81%,
– małe przedsiębiorstwa od 2,14 do 2,66%,
– średnie przedsiębiorstwa od 0,75 do 0,87%,
– duże przedsiębiorstwa od 0,15 do 0,18%.
Udział całego sektora MŚP w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw w latach 

1999–2007 wahał się od 99,82% do 99,85%, co wskazuje na jego ogromną przewagę udzia-
łową w zakresie liczby przedsiębiorstw aktywnych w rozpatrywanych latach.

Zmiany liczby i struktury osób pracujących w przedsiębiorstwach aktywnych 
w Polsce w latach 1996–2007

W tabeli 2 zestawiono dane dotyczące liczby i struktury osób pracujących w przed-
siębiorstwach aktywnych w Polsce, według klas wielkości przedsiębiorstw w latach 1996–
2006. Liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce zmniejszała się z 9 010 000 
w 1997 roku do 7 940 637 w 2003 roku, po czym w latach 2004–2007 zwiększyła się 
z 8 106 800 w 2004 roku do 8 969 300 w 2007 roku.

Z danych w tabeli 2 wynika również, że udział przedsiębiorstw sektora MŚP w ogól-
nej liczbie osób pracujących w przedsiębiorstwach utrzymywał się w latach 1999–2007 
w przedziale od 65,60 w 1999 roku do 71,40% w 2004 roku, uzyskując w 2007 roku war-
tość 69,30%.
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Na uwagę zasługuje także znaczny udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej liczbie 
osób pracujących w przedsiębiorstwach, który wyniósł w granicach od 31,50% w 1999 roku 
do 41,50% w 2004 roku, uzyskując w 2007 roku wartość 40,10%. Świadczy to o istotnym 
potencjale mikroprzedsiębiorstw w tym względzie i o możliwości jego wykorzystania do 
rozwiązywania problemów zatrudnienia i bezrobocia w polskiej gospodarce, przy stworze-
niu tym podmiotom odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju.

Zmiany wartości i struktury nakładów inwestycyjnych na środki trwałe 
w podmiotach gospodarczych w Polsce w latach 2000–2007 według sekcji PKD 
i liczby osób pracujących

W tabeli 3 zestawiono dane dotyczące wartości i struktury nakładów inwestycyjnych 
w małych oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach w latach 2000–2007.

Tabela 3

Wartość i struktura nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w podmiotach gospodarczych 
w wybranych sekcjach działalności PKD według liczby osób pracujących 

w latach 2000–2007 (ceny bieżące w mln zł i w %)

Wyszczególnienie
a:  10–49 pracujących
b:  powyżej 49 pracu-

jących

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ogółem

a
%

9672,8
100,00

7879,8
100,00

6657,2
100,00

5505,2
100,00

6679,6
100,00

6706,1
100,00

8880,5
100,00

9804,8
100,00

b
%

74074,1
100,00

58084,0
100,00

52022,6
100,00

53540,2
100,00

59594,4
100,00

63537,8
100,00

73619,6
100,00

96275,7
100,00

Razem 83746,9 65963,8 58679,8 59045,4 66274,0 70243,9 82500,1 106080,5

C. Górnictwo 

a
%

33,8
0,35

25,2
0,32

24,3
0,37

22,6
0,41

16,6
0,25

19,8
0,30

34,3
0,39

95,6
0,98

b
%

2114,9
2,86

2071,5
3,57

2190,0
4,21

2000,2
3,74

2428,5
4,08

326,8
0,51

3445,6
4,68

3921,6
4,07

D. Przetwórstwo 
     przemysłowe

a
%

2332,4
24,11

1809,4
22,96

1714,4
25,75

1551,9
28,19

1926,7
28,84

1955,8
29,16

2651,1
29,85

2526,5
25,76

b
%

23800,4
32,13

18782,1
32,34

18975,7
36,48

22137,8
41,35

26246,1
44,04

27183,1
42,78

30765,6
41,79

39438,6
40,96

E. Wytwarzanie 
i zaopatrywanie  
w energię elek-
tryczną, gaz, 
wodę

a
%

176,8
1,83

57,5
0,73

74,9
1,13

119,9
2,18

196,2
2,94

226,1
3,37

208,9
2,35

236,3
2,41

b
%

8804,1
11,89

9016,6
15,52

8158,7
15,68

8400,0
15,69

8213,3
13,78

8304,2
13,07

9289,9
12,62

12400,0
12,88

F. Budownictwo

a
%

850,7
8,79

970,4
12,32

1219,2
18,31

242,3
4,40

334,6
5,01

431,7
6,44

678,4
7,64

716,4
7,31

b
%

2619,1
3,54

1561,5
2,69

997,3
1,92

767,3
1,43

834,4
1,40

1077,9
1,70

1586,3
2,15

2458,1
2,55

G. Handel 
i naprawy

a
%

1961,0
20,27

1761,1
22,35

1812,6
27,23

1625,1
29,52

1842,0
27,58

1748,7
26,08

2143,1
24,13

2356,0
24,03

b
%

9963,7
13,45

6609,4
11,38

6264,9
12,04

6198,3
11,58

6296,2
10,57

7042,6
11,08

8470,6
11,51

10053,0
10,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

H. Hotele 
     i restauracje

a
%

99,4
1,03

112,3
1,43

42,8
0,64

68,2
1,24

64,9
0,97

101,4
1,51

148,8
1,68

143,0
1,46

b
%

616,8
0,83

473,5
0,82

350,3
0,67

387,1
0,72

255,3
0,43

284,6
0,45

439,5
0,60

889,0
0,92

I.  Transport, gospo-
darka magazyno-
wa i łączność

a
%

465,2
4,81

361,1
4,58

377,0
5,66

320,6
5,82

460,3
6,89

353,7
5,27

552,9
6,23

568,0
5,79

b
%

17091,4
23,07

12947,8
22,29

9633,2
18,52

8437,3
15,76

9305,0
15,61

9772,5
15,38

11 699,7
15,89

14 310,3
14,86

K. Obsługa  nieru-
chomości i firm, 
nauka

a
%

3565,6
36,86

2555,1
32,43

1236,9
18,58

1365,4
24,80

1528,1
22,88

1652,7
24,64

2169,6
24,43

2807,9
28,64

b
%

8053,4
10,87

6040,5
10,40

4739,3
9,11

4505,2
8,41

5312,1
8,91

5376,3
8,46

6881,4
9,35

10 892,7
11,31

O. Pozostała dzia-
łalność usługowa 
komunalna, 
spo  łeczna i in-
dywidualna

a
%

118,8
1,23

284,9
3,62

100,2
1,51

105,1
1,91

230,8
3,46

146,7
2,19

197,9
2,23

257,0
2,62

b
%

606,0
0,82

511,6
0,88

603,4
1,16

554,8
1,04

522,9
0,88

1051,1
1,65

843,6
1,15

1579,0
1,64

Objaśnienia: dane za 2001 r. dotyczące nakładów inwestycyjnych wg informacji GUS są danymi wstępnymi.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2007, 
GUS, Warszawa 2008, s. 60, 61, 82, 83; Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2006, 
GUS, Warszawa 2007, s. 60, 61, 82, 83; Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2005, 
GUS, Warszawa 2006, s. 56, 57, 78, 79; Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2003, 
GUS, Warszawa 2004, s. 56, 57, 78, 79; Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2001, 
GUS, Warszawa 2002, s. 84–87.

Z danych w tabeli 3 wynika, że wartość nakładów inwestycyjnych ogółem w latach 
2000–2002 zmniejszała się z wartości 83 746,9 mln zł w 2000 roku do 58 679,8 mln zł 
w 2002 roku, a następnie sukcesywnie rosła z wartości 59 045,4 mln zł w 2003 roku do 
106 080,5 mln zł w 2007 roku.

Z analizy danych w tabeli 3 wynika również, że największe nakłady inwestycyjne po-
niesiono w przedsiębiorstwach działających w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, han-
del i naprawy, transport, gospodarka magazynowa i łączność oraz obsługa nieruchomości 
i firm, przy czym w małych przedsiębiorstwach w relacji do średnich i dużych łącznie, 
wartość ponoszonych nakładów była stosunkowo mała.

W tabeli 4 zestawiono zmiany wartości i struktury nakładów inwestycyjnych 
w mikroprzedsiębiorstwach według sekcji działalności PKD w latach 1999–2007.

Wartość nakładów inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach malała w latach 
1999–2001 z 12 651 541 tys. zł w 1999 roku do 10 323 705 tys. zł w 2001 roku, a następ-
nie sukcesywnie rosła z 10 037 590 tys. zł w 2002 roku do 18 320 831 tys. zł w 2007 roku 
Największe nakłady w mikroprzedsiębiorstwach odnotowano w sekcjach: obsługa nieru-
chomości i firm, handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe oraz transport, gospodarka 
magazynowa i łączność, co zobrazowano na rysunku 1.
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Tabela 4

Wartość i struktura nakładów inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach 
według sekcji działalności w latach 1999–2007 (ceny bieżące w tys. zł i w %)

Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007*

Ogółem
12651541

100%
12160471

100%
10323705

100%
10037590

100%
10060836

100%
11342648

100%
11789975

100%
14125510

100%
18320831

100%
C. Górnictwo 

i kopalnictwo
21045
0,2%

33081
0,3%

233129
2,3%

19884
0,2%

75294
0,7%

33173
0,3%

660079
5,6%

486183
3,4%

1089985
5,9%

E. Wytwarzanie 
i zaopatrywa-
nie w energię 
elektryczną, 
gaz, wodę

334600
2,6%

35589
0,3%

139068
1,3%

228967
2,3%

103901
1,0%

402550
3,5%

D. Przetwórstwo 
przemysłowe

1467242
11,6%

1524327
12,5%

1145187
11,1%

988849
9,8%

1170393
11,6%

1308261
11,5%

1531488
12,9%

1781520
12,6%

2021143
11,0%

F.  Budownictwo
541271
4,3%

783089
6,4%

810715
7,8%

700797
7,0%

884293
8,8%

746446
6,6%

798638
6,7%

1069246
7,5%

1756674
9,6%

G. Handel i na-
prawy

2770372
21,8%

3073052
25,2%

1898454
18,4%

2740751
27,3%

2744775
27,2%

2754993
24,2%

3598554
30,4%

2994008
21,1%

3724228
20,3%

H. Hotele 
i restauracje

271873
2,1%

254559
2,1%

251303
2,4%

189778
1,9%

300291
3,0%

332734
2,9%

482154
4,1%

515144
3,6%

521161
2,8%

I.  Transport, 
gos podarka 
ma gazynowa 
i łączność

1484533
11,7%

1060082
8,7%

832288
8,1%

1294060
12,9%

1340718
13,3%

1271555
11,2%

970279
8,2%

1991183
14%

1919994
10,5%

J.  Pośrednictwo 
finansowe

480293
3,8%

283869
2,3%

161566
1,6%

208073
2,1%

140580
1,4%

281430
2,5%

79631
0,7%

266677
1,9%

387911
2,1%

K. Obsługa  nieru-
chomości i firm, 
nauka

4686993
36,9%

4457249
36,5%

4373543
42,3%

3115128
31,0%

2677173
26,5%

3378578
29,7%

2961283
25,0%

4308910
30,4%

5476855
29,9%

M. Edukacja
76126
0,6%

93393
0,8%

63570
0,6%

50565
0,5%

101987
1,0%

67469
0,6%

85481
0,7%

117462
0,8%

214667
1,2%

N. Ochrona zdro-
wia i opieka 
społeczna

188671
1,5%

407502
3,3%

236684
2,3%

226681
2,3%

278821
2,8%

346222
3,0%

421897
3,6%

305122
2,2%

748750
4,1%

O. Pozostała dzia-
łalność usługo-
wa komunalna, 
społeczna i in-    
dywidualna

328522
2,6%

154679
1,3%

178198
1,7%

274057
2,7%

242609
2,4%

419237
3,7%

200491
1,7%

290055
2,0%

380654
2,1%

* wykorzystano dane z publikacji GUS „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych”.

Źródło:  Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 54, 55; Dzia-
łalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2008, s. 42, 43;  Działal-
ność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2004 r., GUS, Warszawa 
2005, s. 73–74; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2002 
r., GUS, Warszawa 2003, s. 66–67; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracują-
cych do 9 osób w 2000 r., GUS, Warszawa 2001, s. 56–57.
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Rys. 1.  Struktura nakładów inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach w Polsce w 2007 roku we-
dług wybranych sekcji PKD (w %)

Źródło:  opracowanie własne.

Na uwagę zasługuje stosunkowo największy udział w nakładach inwestycyjnych 
mikroprzedsiębiorstw działających w obsłudze nieruchomości i firm (29,9%) oraz handlu 
i naprawach (20,3%). Znacznie mniejsze udziały odnotowano w przetwórstwie przemysło-
wym (11,0%) oraz w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (10,5%).

Wnioski

1. Sektor MŚP odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce przede wszystkim ze 
względu na stosunkowo duży udział w ogólnej liczbie osób pracujących w przed-
siębiorstwach, wynoszący w granicach od 65 do 70% w latach 1999–2007.

2. W sektorze MŚP szczególną pozycję zajmują mikroprzedsiębiorstwa ze względu na 
bezwzględnie przeważający udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, 
w granicach ponad 96% w latach 1999–2007, jak i stosunkowo duży udział w liczbie 
osób pracujących w przedsiębiorstwach ogółem, wynoszący w granicach od około 32% 
w 1999 roku do około 40% w 2007 roku.

3. Nakłady inwestycyjne ponoszone przez przedsiębiorstwa na środki trwałe mogą 
być jednym z mierników stopnia rozwoju tych przedsiębiorstw. Z analizy danych 
statystycznych w tym zakresie wynika, że nakłady w małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstwach zwiększały się systematycznie w latach 2003–2007. Podobna 
sytuacja miała miejsce w mikroprzedsiębiorstwach. Wskazuje to na korzystne ten-
dencje w zakresie zakupu i odnawiania środków trwałych we wszystkich klasach 
wielkości przedsiębiorstw.
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THE CHOSEN ASPECTS OF FUNCTIONING 
OF SMALL AND MEDIUM SIZED-ENTERPRISES IN POLAND 

DURING THE YEARS 1996–2007, 
WITH TAKING INTO ACCOUNT THE MICRO ENTERPRISES

Summary

In this article have been presented the changes of number and structure of SMEs in Poland 
during the years 1996–2007 in the following areas: the number of active enterprises, the number of 
employed persons in this economic entities and investment outlays on fixed assets. This data have 
been referred to micro, small, medium and large enterprises, with taking into account especially the 
micro enterprises. 
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Wprowadzenie

Polska jako kraj, w którym działania na rzecz osób niepełnosprawnych mają już wie-
loletnią historię, może pochwalić się wypracowaną własną polityką na rzecz integracji spo-
łecznej i zawodowej tej dość licznej grupy społecznej. O tym, że niepełnosprawność nie 
powinna być przeszkodą w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym i gospodarczym 
nie trzeba chyba nikogo szczególnie przekonywać. Pomimo tego, ciągle przeważająca część 
społeczności osób niepełnosprawnych znajduje się na marginesie życia społecznego i zawo-
dowego, cierpiąc z powodu braku pracy, trudności w komunikowaniu się i braku możliwo-
ści realizacji własnych marzeń. 

Według spisów narodowych ludności, liczba osób niepełnosprawnych systematycznie 
się zwiększa. W 1988 roku liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 3735,5 tys. co stanowiło 
9,9% ludności kraju. W 2002 roku, według danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, 
ustalono liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce na poziomie 5456,7 tys., co stanowiło 14,3% 
ludności kraju. W stosunku do 1988 roku, kiedy to przeprowadzono poprzedni spis ludności Polski, 
liczba ta wzrosła o 1721,2 tys. osób, to jest prawie o połowę. Zbiorowość osób niepełnosprawnych 
z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością, liczyła w 2002 roku 4450,1 tys. osób, co oznaczało 
wzrost o 36,6% w porównaniu do 1988 roku1. Pod tym względem nie różnimy się od większo-
ści krajów europejskich (w społeczeństwach krajów Unii Europejskiej około 15% populacji to 
osoby niepełnosprawne). 

Cechą charakterystyczną tej subpopulacji jest niska samoocena, niewielka aktywność 
społeczna, znaczne bezrobocie i trudności w przełamywaniu barier, w szczególności w zakre-

1 Przeprowadzone przez GUS na przełomie listopada i grudnia 2004 r. badania stanu zdrowia ludności Polski 
wskazują na ciągły wzrost liczby osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Zgodnie z nimi pod koniec 2004 r. 
żyło w Polsce 6200 tys. osób niepełnosprawnych, z tego ponad 4800 tys. z prawnie orzeczoną niepełnospraw-
nością.
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sie podejmowania ryzyka prowadzenia przedsiębiorstw na własny rachunek. Osoby niepeł-
nosprawne stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod względem stopnia, rodzaju niepełno-
sprawności oraz cech wyznaczających ich potrzeby i ograniczających możliwości samodzielnego 
zaspokojenia tych potrzeb.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest objęcie tej grupy społecznej indywidualnymi pro-
gramami finansowanymi ze środków publicznych, które w znacznej części stanowią tzw. pomoc 
publiczną dla przedsiębiorców. W szczególności dotyczy to wsparcia zatrudnienia tych osób na 
otwartym jak i chronionym rynku pracy, wliczając w to samozatrudnienie osób niepełnospraw-
nych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednorazowej dotacji do samozatrudnie-
nia oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne jako instrumentów, stanowiących pomoc 
publiczną, udzielaną przedsiębiorcom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)2 w latach 2005–2008. W szczególności autor 
skoncentrował się na obowiązującym od ponad roku, nowym instrumencie, tj. jednorazowym 
wsparciu finansowym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wprowadzonym w miejsce po-
życzek preferencyjnych, udzielanych na ten sam cel. Również autor poddał analizie i ocenie ewo-
lucję prawnych podstaw stosowania wsparcia samozatrudnienia w kontekście obowiązujących 
przepisów o zakazie stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. 

Podstawy prawne oraz rodzaje i formy pomocy publicznej 
udzielanej przedsiębiorcom niepełnosprawnym 

Polska jako aktywny uczestnik procesu integracji europejskiej gospodarki i członek 
Wspólnot Europejskich od maja 2004 roku, zobowiązana została do przyjęcia rozwiązań 
prawnych, regulujących podstawowe kwestie gospodarcze. Jednym z obszarów, który pod-
lega takim obowiązkom, jest pomoc państwa kierowana do sektora przedsiębiorstw. 

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku skutkowało radykalną 
zmianą zasad stosowania prawa, o zakazie udzielania pomocy publicznej, poprzez przyjęcie 
jako podstaw tego prawa, stosownych zapisów Traktatu Europejskiego. 

Zgodnie z zapisami art. 87–89 TWE, które wskazują na to, iż za pomoc państwa na-
leży uważać jakąkolwiek pomoc, pochodzącą od państwa lub ze środków państwowych w 
formie płatności lub zrzeczenia się dochodów przez państwo, która zakłóca konkurencję 
lub grozi jej zniekształceniem. Uznano jednak, że istnieją pewne warunki i przesłanki uza-
sadniające jej stosowanie przez państwa członkowskie. Zgodnie z kryterium przeznaczenia 
pomocy, może być ona stosowana na realizację celu horyzontalnego (pomoc horyzontal-
na) w zakresie wsparcia m.in.: badań i rozwoju oraz działalności innowacyjnej, ochrony 

2 Ten państwowy fundusz celowy został powołany do życia na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o za-
trudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (DzU 1991, nr 46, poz. 201 z późn. 
zm.).



366 Andrzej Koza

środowiska naturalnego, wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu za-
trudnienia, organizacji szkoleń i pomocy restrukturyzacyjnej oraz doraźnej (na ratowanie 
przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji). 

Zgodnie z kryterium przeznaczenia pomocy publicznej, dopuszcza się również wspar-
cie przedsiębiorców, działających w niektórych sektorach gospodarki (pomoc sektorowa). 
Również pomoc publiczna jest dopuszczalna, jeżeli realizuje cel regionalny (pomoc regio-
nalna) mająca skutkować przyśpieszeniem rozwoju regionów o niskim poziomie rozwoju 
gospodarczego. 

Specyficznym, odrębnym rodzajem pomocy, który jest szczególnie atrakcyjny dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorców jest pomoc przyznawana na zasadach pomocy 
de minimis3. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 
1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy 
de minimis, które obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku, pomoc publiczna w wysokości nie-
przekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) przyznana w 
ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej. 

Popularnymi formami pomocy publicznej4 w Polsce w ostatnich latach były m.in.: 
dotacje i refundacje wydatków, kredyty i pożyczki preferencyjne. Formy te w sposób bez-
pośredni wspierały rozwój beneficjentów pomocy poprzez ich dofinansowanie. Nieco rza-
dziej stosowanymi instrumentami były uszczuplenia wpływów budżetowych, zaistniałe w 
wyniku stosowania: ulg podatkowych, zaniechania poboru, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwło-
kę, umorzenia zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę, zaniechania ustalania i pobo-
ru opłat, umorzenia i odraczania terminu płatności świadczeń pieniężnych, stanowiących 
środki publiczne, inne niż podatki (m.in. wpłaty na rzecz państwowych funduszy celowych, 
w tym PFRON). 

Biorąc pod uwagę przytoczone przykłady wyłączeń z zakazu udzielania pomocy pub-
licznej przedsiębiorcom, można wykazać, że przepisy o pomocy publicznej, obowiązujące 
po 1 maja 2004 roku, umożliwiają udzielanie pomocy publicznej podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą, bez konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej, jeżeli re-
guły tej pomocy zgodne są z przepisami dotyczącymi tzw. wyłączenia blokowego. Przepisy 
te dotyczą m.in. zatrudnienia. Pomoc, bez konieczności uzyskania zgody Komisji Europej-
skiej, może być również udzielana w ramach zasady de minimis.

Przy czym, wsparcie to może być kierowane zarówno do pracodawców tych osób, 
jak i samych przedsiębiorców niepełnosprawnych. W obu przypadkach zasadniczym źród-
łem finansowania tej pomocy są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379/5.
4 Przez formy pomocy publicznej powszechnie rozumie się konkretne instrumenty finansowe, w posta-

ci zasilania finansowego lub zaniechania poboru należności publiczno prawnych od przedsiębiorców.
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Osób Niepełnosprawnych. Z reguły środki te transferowane są do przedsiębiorców poprzez 
powiatowe urzędy pracy.

Instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych 
realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Praktycznie od początku istnienia PFRON, tj. od 1991 roku, jednym z głównych spo-
sobów motywowania bezrobotnych osób niepełnosprawnych do zakładania własnych firm 
było udzielanie ze środków PFRON preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Początkowo formuła ta zakładała, iż pożyczkę na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej mogła otrzymać osoba niepełnosprawna, która była zarejestro-
wana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Wysokość przyznanych 
środków na ten cel nie mogła przekraczać kwoty, będącej trzydziestokrotnością przecięt-
nego wynagrodzenia (do końca 1997 r. 25-krotnego). Pożyczka mogła być udzielana tylko 
jeden raz i częściowo umorzona (do 50% kwoty pożyczki), pod warunkiem, że prowadzona 
była działalność gospodarcza, co najmniej 24 miesiące i pożyczkę systematycznie spłaca-
no. Pożyczki udzielano na rozpoczęcie działalności: wytwórczej, budowlanej, handlowej, 
usługowej, rolniczej. Oprocentowanie pożyczki było stałe i nie przekraczało 5% kwoty po-
życzki. Okres spłaty pożyczki indywidualnie negocjowano, jednakże nie mógł być dłuższy 
niż 48 miesięcy. 

Zasadniczej zmiany zasad udzielania tego typu wsparcia przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych dokonano w listopadzie 2007 roku. W tym miesiącu weszło w życie 
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 października 2007 roku 
w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gos-
podarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej5. Wówczas zmieniono 
system wsparcia zakładania firmy przez bezrobotne osoby niepełnosprawne z preferencyj-
nej pożyczki na jednorazowe wsparcie, mające formę dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej na własny rachunek. Wyrazem wsparcia przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych, miało być także udzielenie takiej dotacji bezrobotnej osobie niepeł-
nosprawnej na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej6. Warunkiem było: posiadanie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy 
jako bezrobotny lub poszukujący pracy i niepozostawanie w zatrudnieniu, nieotrzymanie 
w przeszłości środków publicznych (w tym z PFRON i Funduszu Pracy) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ja-

5 DzU nr 194, poz. 1403.
6 Możliwość zakładania spółdzielni socjalnych pojawiła się w 2004 r. wraz z nową ustawą o bezrobo-

ciu, czyli ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 
1001 z późn. zm.) oraz na mocy ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (DzU 2006, nr 94, 
poz. 651).
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kiejkolwiek formie (np. pożyczki, dotacji). Maksymalna wysokość środków, możliwych do 
otrzymania z Funduszu na ww. cel określono na poziomie piętnastokrotnego przeciętnego 
wynagrodzenia. Udzielenie tego typu dotacji na założenie własnej firmy przyznawane jest 
jako pomoc de minimis7. 

Zamiana pożyczki na dotację początkowo nie wydawała się być korzystna8 ze wzglę-
du na mniejszą kwotę możliwa do otrzymania dotacji, stanowiącej równowartość piętnasto-
krotnego przeciętnego wynagrodzenia9. Wcześniej było to nawet równowartość trzydzie-
stokrotności przeciętnego wynagrodzenia10. 

Natomiast pozytywną zmianą warunków wsparcia przedsiębiorczości osób niepeł-
nosprawnych jest zamiana zwrotności pożyczki preferencyjnej na dotację. Jednakże i tutaj 
zauważyć można pewną niedogodność w postaci konieczności zwrotu całej kwoty dotacji 
wraz z odsetkami, w przypadku niewywiązania się z warunków umowy (jednym z nich jest 
obowiązek utrzymania założonej firmy przez dwa lata). 

Pomimo ryzyka konieczności zwrotu całości kwoty dotacji wraz z odsetkami, w przy-
padku nieutrzymania się w okresie dwóch lat na rynku założonej przez osobę niepełno-
sprawną firmy ze środków PFRON oraz nieco mniejszej, możliwej do otrzymania dotacji, 
niż poprzednio kwoty preferencyjnej pożyczki, zmiana przepisów w tym obszarze wydaje 
się korzystna. Potwierdzają to bardzo optymistyczne dane o wysokości udzielonych po-
życzek w okresie trzech kwartałów 2008 roku, funkcjonowania tego nowego instrumentu 
wsparcia samozatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy osób niepełnospraw-
nych (rys. 1). Jak wskazują dane uzyskane za trzy kwartały 2008 roku11, podpisano 1134 
umowy o jednorazowe wsparcie ze środków PFRON ze starostami, na kwotę ponad 30 mln 
zł, czyli tylko o 7 mln mniej niż łącznie w latach 2005–2007 wszystkich umów o pożyczkę. 
Przy czym, jeżeli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych, którym udzielono jednorazo-
wego wsparcia w trzech kwartałach 2008 roku, to jest ona większa o 41, niż łączna liczba 
udzielonych pożyczek w latach 2005–2007.

Mając na uwadze, że jeszcze w IV kw. 2008 roku umowy mogły być zawierane12, łącz-
na kwota oraz liczba udzielonych dotacji na założenie firmy przez osoby niepełnosprawne 
w całym 2008 roku będzie jeszcze większa.

7 Zasady te zawarte są w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

8 Pierwsze symptomy zamiany pożyczki na dotację w 2007 r. objawiły się spadkiem liczby umów o po-
życzkę zawartych w tym roku. W 2007 r. zawarto, bowiem aż o 182 umowy mniej. Zanotowano, zatem 
45% spadek liczby umów w stosunku do 2006 r.

9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw. 2008 r. wynosiło 2968,55 zł, zatem piętnastokrotność 
tej kwoty wyniosła w końcu III kwartału 2008 r. 44528,25 zł.

10 Dawałoby to w końcu III kw. 2008 r. kwotę 89056,50 zł.
11 Wsparcie w postaci dotacji na założenie firmy funkcjonuje od 1 stycznia 2008 r.
12 W momencie oddawania niniejszego artykułu do druku PFRON nie dysponował jeszcze danymi za IV 

kwartały 2008 r.
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Rys. 1.  Wartość udzielonych osobom niepełnosprawnym pożyczek i dotacji na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej lub rolniczej oraz wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w latach 
2005–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Biuletyn Informacyjny Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych BIFRON nr 1–2 2007, s. 28; nr 1 2008, s. 12; nr 5–6, 2008, s. 11, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa. 

Funkcjonowanie od listopada 2007 r. jednorazowego wsparcia finansowego (dotacji) 
na założenie własnej firmy przez osoby niepełnosprawne, praktycznie zbiegło się czasowo 
z nałożeniem na tych aktywnych gospodarczo inwalidów, znacznie większych, niż ponosili 
poprzednio obciążeń, z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. O ile do końca 2007 
roku osoby niepełnosprawne, prowadzące firmy na własny rachunek, opłacały co miesiąc 
składkę na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 189,95 zł, o tyle od 2008 roku obciążenia 
z tytułu wpłat na ZUS są już znacznie większe13. Obowiązują, bowiem nowe zasady opłaca-
nia składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby niepełnosprawne, prowadzące własne 
firmy. Osoby te zobowiązane są do opłacenia składek: emerytalnych, rentowych, wypadko-
wych i zdrowotnych oraz na Fundusz Pracy. Równocześnie umożliwia się wystąpienie tym 
osobom do PFRON o częściową refundację kosztów tych składek. 

Refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje: osobie 
niepełnosprawnej, prowadzącej działalność gospodarczą – na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest 
kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 
oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom, zobowiązanym do opłacania składek za nie-
pełnosprawnych domowników – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne rolników 
– wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej oraz emerytalno-rentowej. Powyższa pomoc 

13 Na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refun-
dacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754).
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udzielana jest na zasadach pomocy de minimis albo jako pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie.

Efekty wsparcia rozwoju przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w postaci refun-
dacji składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON, będą widoczne w pełnym zakresie do-
piero po upływie pełnego roku stosowania tego instrumentu. Obowiązujący do końca 2007 
roku system finansowania składek ze środków Funduszu, polegający na finansowaniu: 75% 
składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stop-
nia niepełnosprawności, 50% składek na ubezpieczenie emerytalne – w przypadku osób 
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 50% składek na ubezpiecze-
nie wypadkowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, 
wydawał się korzystniejszy. Przedsiębiorca niepełnosprawny nie musiał posiadać własnych 
środków pieniężnych na zapłatę tych składek, gdyż robił to za niego PFRON. Od 2008 
roku musi zwracać się do PFRON o refundację zapłaconych obowiązujących go składek 
na ZUS. Zatem musi posiadać własne środki na zapłatę składek i czekać na ich refundację 
z Funduszu. 

Zakończenie

Przedsiębiorcy niepełnosprawni borykają się z podobnymi problemami jak przed-
siębiorcy pełnosprawni. Przy czym dodatkowych problemów przysparza im stan zdrowia 
oraz skutki niepełnosprawności. Stąd w pełni zasadne wydaje się stosowanie specyficz-
nych i korzystnych finansowo instrumentów, wspierających ich aktywność gospodarczą. 
Dla nich samych prowadzenie własnej firmy, jest czymś więcej, niż tylko źródłem dochodu, 
sposobem zaspokajania potrzeb bytowych. Jest to również sposób na unikanie marginali-
zacji i powrót do pełni życia społecznego. Ciągle jednak niewielki odsetek osób niepełno-
sprawnych cechuje się aktywnością zawodową, a w szczególności skłonnością do podjęcia 
ryzyka prowadzenia własnego biznesu. 

Stosowane w Polsce rozwiązania prawno-finansowe, wspierające przedsiębiorczość 
osób niepełnosprawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej podlegały i ciągle podle-
gają modyfikacjom. W dużej mierze dzieje się tak wskutek konieczności przyjęcia wspól-
notowych zasad stosowania przepisów, zakazujących na szeroką skalę wparcia ze środków 
publicznych przedsiębiorców, tłumacząc to koniecznością zagwarantowania im równych 
warunków konkurowania. Całe szczęście, że przepisy o zakazie stosowania pomocy pub-
licznej przedsiębiorcom dopuszczają możliwość wsparcia samozatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych. Zasadność takiej pomocy wydaje się bezsporna, bowiem efekty są widoczne 
w postaci ponad dwóch tysięcy powstałych i działających firm, założonych przez osoby 
niepełnosprawne przy udziale środków PFRON w ostatnich czterech latach.
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MAINLY FORMS SUPPORT OF THE HANDICAPPED ENTREPRENEURS 
FROM STATE FUND OF REHABILITATION HANDICAPPED PERSONS 

Summary

The handicapped persons are small activity of employment and they require special treatments 
by state. Subsidizing employ himself is one of methods of activation handicapped persons. This in-
strument was introduced in November 2007 year in place of loans on business beginning. In the 
author’s opinion, new conditions of funding the handicapped person’s enterprises are more profitable 
for them, than be applied previously.
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SPOŁECZNE ASPEKTY PROCESÓW ŁĄCZENIA SIĘ 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku polskim, 
związane z nasilającymi się procesami internacjonalizacyjnymi oraz globalizacyjnymi, są 
często przyczyną zmian charakteru i sposobu działania MSP. Jednym z rozwiązań dają-
cym MSP szansę na rozwój i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest ich integracja. Prze-
jęcia i fuzje są przykładem głębokiej zmiany, powodującej różnorodne skutki dla przed-
siębiorstw oraz zatrudnionych w nich ludzi. Wywołują one wiele zmian, praktycznie we 
wszystkich kluczowych obszarach przejmowanych lub łączących się przedsiębiorstw, tj. 
w działalności podstawowej i pomocniczej, w obszarze społecznym oraz w sferze kultur 
organizacyjnych.

Dwa ostatnie spośród wymienionych obszarów uznaje się często za kluczową przy-
czynę niepowodzeń transakcji kapitałowego łączenia się MSP. FiP powodują wiele skutków 
społecznych, oddziałują silnie na postawy i zachowania pracowników i menedżerów i stają 
się źródłem zagrożeń, a zarazem i szans.

Celem artykułu jest przedstawienie szans i zagrożeń łączenia się MSP na rynku fi-
nansowym. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne wewnętrzne problemy społeczne, 
z którymi mogą się spotkać pracownicy przejmowanych firm i menedżerowie przeprowa-
dzający transakcje FiP.

Możliwości łączenia się MSP przedsiębiorstw w polskim prawie

Procesy łączenia się przedsiębiorstw i związana z tym koncentracja kapitału mogą 
wpłynąć pozytywnie na pozycję konkurencyjną MSP na ich rynku macierzystym, a także 
zwiększyć szansę powodzenia ekspansji zagranicznej.



373Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw

Możliwość łączenia się MSP stworzył w Polsce nowy Ko deks spółek handlowych1, 
który w znaczny sposób zmienił zarówno zakres, jak i sposób łączenia się spółek. Dopusz-
czalność łączenia się wyłącznie spółek kapitałowych prze widziana w Kodeksie handlowym 
została w Ksh zliberalizowana, czego wyrazem jest do pu szczenie możliwości łączenia się 
spółek osobowych oraz spółek kapitałowych z osobo wymi. Spółki kapitałowe mogą się 
łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, przy czym spółka osobowa nie może być 
spółką przejmującą. Natomiast spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez 
zawiązanie spółki kapitałowej2.

Zmianie uległa także zasada jednoli tości formy prawnej spółek podlegających łącze-
niu. W Kodeksie handlowym dla skutecznego połączenia spółek kapitałowych wymagana 
była ich jednolita forma prawna, tzn. połączeniu mogły ulec wyłącznie dwie spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Obecnie ta procedura nie jest wymagana 
przepisami Ksh, zatem połączone mogą zostać spółki o różnym statusie prawnym.

Wprowa dzoną zmianę należy ocenić pozytywnie – jako uproszczenie procedury do-
tąd skomplikowanej i kosztownej, która często utrudniała lub wręcz uniemożliwiała konso-
lidację zain tere so wanych nią spółek.

Formy łączenia się MSP

Sposoby łączenia się przedsiębiorstw, wzajemne zależności i powiązania między pod-
miotami oraz stopień ich niezależności mogą być różne. Wymaga to rozróżnienia dwóch 
form łączenia się przedsiębiorstw:

‒ fuzja – gdy dwa (lub więcej) przedsiębiorstw autonomicznych, tworzy w ramach 
dobrowolności zawartej umowy nowy podmiot gospodarczy,

‒ przejęcie – gdy jeden podmiot (silniejszy ekonomicznie) uzyskuje przewagę i kon-
trolę nad innym podmiotem tracącym swą niezależność.

W pierwszym przypadku (fuzja) udziałowcy (akcjonariusze) łączących się podmio-
tów uzyskują za posiadane akcje (udziały) tytuły własnościowe nowego podmiotu gospo-
darczego. W drugim przypadku (przejęcie) następuje transfer kontroli, czyli przeniesienie 
kontroli nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów (lub 
jednego inwestora) do innej (lub innego) za pomocą zakupu kontrolnego pakietu akcji, za-
kupu majątku, uzyskania pełnomocnictwa, prywatyzacji, dzierżawy z uprawnieniem do 
wykonywania praw z akcji lub wspólnego przedsięwzięcia.

Zwrócić należy uwagę na różne szanse i postawy łączących się spółek. Mogą powsta-
wać sytuacje tzw. fuzji przyjacielskich, które dokonywane są za zgodą organów (zarządu) 
spółki oraz wrogie fuzje i przejęcia, w których zarząd przejmowanej firmy sprzeciwia się 
przejęciu lub przejęcie kontroli odbywa się bez wiedzy organów (zarządu).

1 Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037.
2 Ibidem, art. 491–527.
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Podstawowa różnica między fuzją a przejęciem w aspekcie społecznym polega na 
tym, iż w wyniku fuzji pracownicy łączących się firm stają się pracownikami tej samej 
firmy (nowej lub jednej z łączących się). W przypadku przejęcia, pracownicy nadal pracują 
dla dotychczasowej firmy, zmianie ulega jednak jej właściciel.

Motywy kapitałowego łączenia się MSP

Procesy kapitałowego łączenia się przedsiębiorstw można rozpatrywać w kilku kate-
goriach, z uwzględnieniem przesłanek podejmowanych decyzji przez nabywcę i sprzedaw-
cę oraz z wyodrębnieniem szans i zagrożeń dla każdej ze stron. Rozważmy główne motywy 
decyzji kapitałowego łączenia się MSP.

Rynkowe i marketingowe motywy łączenia się MSP wiążą się głownie ze zwiększe-
niem udziału w rynku czy też z wyeliminowaniem konkurencji.

Drugą grupę stanowią techniczne i operacyjne motywy, które polegają przede 
wszystkim na zwiększeniu efektywności przedsiębiorstwa. Wiąże się to głownie ze wzmoc-
nieniem kontroli kosztów i redukcją niektórych stanowisk. Nie bez znaczenia jest możli-
wość pozyskania wykwalifikowanego kierownictwa i specjalistycznego personelu.

Kolejną grupę stanowią motywy finansowe. Podstawą decyzji nabywcy jest przede 
wszystkim wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Wiąże się to niewątpliwie z wyko-
rzystaniem efektu synergii (hipoteza 2 + 2 = 5), który przejawia się m.in. w zwiększeniu 
zdolności do zadłużenia, korzyściami podatkowymi czy obniżeniem kosztu kapitału3. 

Z punktu interesującego nas tematu, zwrócić uwagę należy jednak przede wszyst-
kim na motywy menedżerskie, a więc przede wszystkim na kadrę kierowniczą, która jest 
szczególnie zainteresowana sukcesem przedsiębiorstwa, a także własnym. Menedżerowie 
zwracają przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo zatrudnienia. Ponieważ to zwykle 
menedżerowie są głównymi architektami FiP przedsiębiorstw, w ich osobistej motywacji 
szuka się często przyczyn podejmowania tych działań. 

Zaznaczyć należy, iż przejęcia przedsiębiorstw dokonują nie tylko inne przedsiębior-
stwa, ale również menedżerowie i pracownicy. Nazywane są one przejęciami menedżerski-
mi i polegają na przejęciu przez własną kadrę menedżerską większości, a przynajmniej zna-
czącej części udziałów przedsiębiorstwa, w którym była ona zatrudniona. Definicja może 
być rozszerzona o zaznaczenie, że przejęcie odbywać się może z zewnętrznym zasileniem 
kapitałowym, jak również że w przejęciu uczestniczą kierownicy średniego szczebla i/lub 
szeregowi pracownicy przedsiębiorstwa.

Należy zwrócić uwagę na najczęściej występujące motywy przejęć menedżerskich:
1.  Zachowanie miejsca pracy, a zarazem stanowiska kierowniczego. W warun-

kach niepewności co do dalszego funkcjonowania firmy sprzedawanej przez właś-

3 Przedsiębiorstwa widzą korzyści wynikające z połączenia, gdy uważają, iż wartość połączonego pod-
miotu będzie większa niż suma wartości każdej z firm oddzielnie.
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cicieli, dotychczasowe kierownictwo zagrożone utratą stanowiska, a także zagro-
żeni utratą pracy pracownicy aktywizują swoje działania mające na celu przejęcie 
przedsiębiorstwa.

2.  Zapewnienie sobie bytu i potomstwu. Motyw ten łączy się z motywem pierw-
szym. Przejęcie przedsiębiorstwa, nawet gdy przynosi tylko nieznaczne dochody, 
zapewnia pracę nie tylko przejmującym, ale często także ich rodzinie.

3. Zwiększenie dochodów i poziomu życia. Nowy właściciel liczy, że wykorzysta 
rezerwy tkwiące w przedsiębiorstwie, zrealizuje swoje pomysły, co w rezultacie 
zapewni większe dochody i umożliwi mu osiągnąć osobiste cele.

4. Bycie właścicielem i wskazanie swoich umiejętności samodzielnego kierowania 
przedsiębiorstwem. Ten motyw przejawia się u osób, które kierowały jednostkami 
o ograniczonych możliwościach samodzielnego działania. Przejęcie przedsiębior-
stwa stwarza warunki do wykazania, że posiada się zdolność do podejmowania 
bardziej trafnych decyzji od dotychczasowego nadrzędnego kierownictwa.

5.  Zachowanie miejsca pracy dla dotychczasowego personelu. Kolektyw, który 
powstał w wyniku wieloletniej wspólnej pracy, ma swoje wewnętrzne wartości 
zarówno dla firmy, jak i jej osób. W momencie zagrożenia stabilnych warunków 
bytu, kolektyw ten silnie pobudza kierownictwo do przejęcia przedsiębiorstwa 
i zapewnia dalszą, lojalną współpracę4.

Należy zaznaczyć, iż od postaw i zachowań menedżerów uczestniczących w proce-
sach FiP zależy w dużej mierze efektywność tych procesów, ocenianych poprzez pryzmat 
stopnia realizacji przyjętych celów wprowadzanej zmiany właścicielskiej.

Rozwijając zagadnienie pozytywnych stron łączenia się MSP nie sposób zwrócić 
uwagę na ryzyko stojące przed nabywcami firm. Z punktu widzenia interesującego nas 
tematu istotną rolę odgrywa ryzyko operacyjne, które przejawia się w tym, że przejmowana 
firma po integracji zachowuje się w sposób odmienny od przewidywanego. Wśród możli-
wych powodów można wskazać niepowodzenie w zaimplementowaniu w firmie przejętej 
np. stylu zarządzania stosowanego w firmie przejmującej, a często nawet odejście wysoko 
kwalifikowanej kadry zarządzającej z firmy przejętej.

Ponadto FiP nie zawsze prowadzić będą do wzrostu efektywności alokacji zasobów; 
mogą stanowić grę w celu osiągnięcia korzyści wybranych grup kosztem strat innych 
grup.

Podstawowe bariery w fazach procesów FiP z punktu widzenia syndromu fuzyjnego

Stres w przypadku FiP oraz reakcje pracowników z nim związane nazywamy syndro-
mem fuzyjnym, który oznacza zespół psychicznego wpływu FiP na zatrudnionych ludzi 

4 J. Pawłowski: Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich, 
[w:] „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2005, nr 3–4, s. 56–57.
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i związane z tym reakcje pracowników wobec połączenia. Dotyczy on negatywnego zespo-
łu reakcji i do jego najczęstszych źródeł zalicza się: obawę przed utratą pracy, możliwość 
przeniesienia na inne stanowisko lub do innego zakładu pracy, redukcję pracowników5. 
Syndrom fuzyjny wynika przede wszystkim z niepewności o przyszłość w organizacji, 
a stan ten pogłębia brak kontroli jednostki nad przebiegiem FiP. W tabeli 1 zostały przedsta-
wione korelacje między syndromem fuzyjnym, a poziomem niepewności w organizacji.

Tabela 1

Bariery w różnych fazach procesów FiP z punktu widzenia syndromu fuzyjnego

Etapy fuzji i przejęć Postawy i zachowania pracowników

Faza 1. Poprzedzenie połączenia poziom niepewności otoczenia może się różnić, lecz organi-
zacje są w miarę stabilne

Faza 2. Planowanie połączenia

niepewność połączenia wzrasta, co wywołuje dyskusje 
o ewentualnej fuzji/przejęciu; firma jest nadal relatywnie 
stabilna, a dyskusje prowadzone są jedynie na szczeblu 
najwyższego kierownictwa

Faza 3. Ogłoszenie połączenia
dalej wzrasta niepewność w otoczeniu, wpływając na 
podjęcie decyzji; mimo że członkowie organizacji mają 
mieszane uczucia względem fuzji, spodziewają się jej

Faza 4. Wstępny proces połączenia
niestabilność organizacyjna wzrasta i charakteryzuje się 
dwuznacznością strukturalną i kulturową (wysoka) oraz 
niejasnością ról (niska)

Faza 5. Formalne, fizyczno-prawne 
połączenie

organizacyjna niepewność jeszcze bardziej wzrasta wraz 
ze wzrostem konfliktu między członkami w organizacji

Faza 6. Kontynuacja połączenia

wysoka niestabilność organizacyjna, występowanie po-
działu na „my–oni”; strukturalna dwuznaczność zmniejsza 
się, lecz dwuznaczność kulturowa i roli pozostają wysokie; 
odnotowuje się odejście z organizacji niezadowolonych 
członków

Faza 7. Psychologiczne połączenie
organizacyjna stabilność powraca wraz z wyjaśnieniem 
niepewności, polepszoną współpracą wewnątrz- i między-
wydziałową

Źródło:  A.F. Buono, J.L. Bowditch: The human side of mergers and acquisitions – managing collisions 
between people, cultures and organizations. Jossey – Bass Publications, San Francisco 1989, 
s. 88–89.

Nie bez znaczenia na poziom syndromu fuzyjnego mają towarzyszące FiP zwolnienia 
pracownicze. Należy zaznaczyć, że stres nie dotyczy tylko pracowników „wytypowanych” 
do redukcji, ale także tych, którzy pozostają w organizacji. „Wina ocalałego” charaktery-
zuje się:

5 Zob. S. Cartwright, C.L. Cooper: Mergers and acquisitions: the human factor. Butterworth – Heine-
mann Ltd, Oxford 1992, s. 73.
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–  nieustannym strachem przed utratą pracy lub zmniejszeniem perspektyw kariery,
–  uczuciem winy, że mogło się zapobiec utracie pracy kolegów,
–  uczuciem gniewu w stosunku do przełożonych, którzy bezpośrednio dokonywali 

redukcji zatrudnia, prowadząc nawet do czynów sabotażu,
–  poczuciem ulgi, że uniknęło się zwolnienia oraz zachowało pracę. 
Wspomnieć należy, iż wysoki poziom stresu nie dotyczy jedynie pracowników, ale 

także kierowników, którzy zmuszeni są do podejmowania trudnych decyzji personalnych6. 

Postawy i zachowania pracowników i menedżerów w procesach FiP

Na postawy i zachowania pracowników i menedżerów w procesie integracji przedsię-
biorstw niewątpliwą rolę odgrywa charakter przeprowadzanej transakcji. Jeżeli przejęcie 
kontroli nad firmą przez inwestorów zewnętrznych jest przyjazne, kadra kierownicza anga-
żuje swoje oszczędności w objęcie akcji, kierując się głównie motywem zachowania pozycji 
kierowniczej w nowej strukturze własnościowej spółki. Natomiast w przypadku wrogiego 
przejęcia kadra kierownicza zachowuje bierną postawę i jest w pozycji podobnej do zajmo-
wanej przez pracowników przedsiębiorstwa7.

Rozważmy towarzyszące problemy społeczne w procesach FiP na poszczególnych po-
ziomach organizacyjnych. Zostały one przedstawione na rysunku 1.

Rys. 1.  Problemy społeczne w FiP na trzech poziomach organizacyjnych

Źródło:  P. Wróbel: Problemy społeczne w procesach fuzji i przejęć, „Współczesne zarządzanie” 2004, 
nr 2, s. 72.

6 A. Łupina-Wegber: Negatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników. „Zarządzanie zasobami ludz-
kimi” nr 3-4/2005, s. 55 – 58.

7 J. Pawłowski: op.cit., s. 60.
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Na poziomie jednostki (pracownika) wyróżnić można zachowania związane z:
a)  poczuciem stresu, który związany jest przede wszystkim z możliwością utraty 

pracy. Zdarza się, iż w wyniku fuzji, pracownik musi po raz kolejny udowadniać 
swoją przydatność i odbudowywać swoją pozycję – podobnie jak musiał to robić 
rozpoczynając pracę8;

b) spadkiem wydajności, co oznacza, że pracownicy w wyniku integracji przedsię-
biorstw muszą nauczyć się nowych sposobów wykonywania swoich zadań, gdzie 
dochodzenie do pożądanego poziomu biegłości zajmuje określony czas9;

c)  oporem przeciwko zmianom, które mogą mieć charakter zarówno jawny, jak 
i ukryty. Pracownicy stosują różne formy oporów: od braku aktywnego udziału 
w zmianach, poprzez ignorowanie ich, ciche podważanie celowości, aż do otwarte-
go buntu10;

d) odejściem pracownika, gdzie poszukiwanie innego pracodawcy może wynikać ze 
stresu, strachu związanego z fuzją. Osoby, które nie potrafią lub nie chcą przysto-
sować się do nowych warunków, często rezygnują z pracy w danej firmie. Z badań 
wynika, że prawdopodobieństwo odejścia pracownika po fuzji rośnie wraz z po-
ziomem kwalifikacji11. Oznacza to, że fuzja jest również okazją dla konkurencji do 
podkupienia najcenniejszych pracowników łączących się firm.

Zachowania jednostek mogą być dodatkowo wzmocnione na poziomie grup, które 
wiążą się z następującymi negatywnymi skutkami:

a) zbiorowe opory są zazwyczaj zbliżone do przejawów oporów indywidualnych, jed-
nak cechują się większą skalą, np. mogą przyjąć formę publicznych protestów12;

8 W kilku ostatnich latach poważne problemy społeczne związane były z licznymi fuzjami w polskim 
sektorze bankowym. W trakcie których, niektórzy pracownicy otrzymywali różne propozycje „nie do 
odrzucenia”. Przykładowo pracownikom warszawskich central proponowano przejście do zamiejscowego 
oddziału, np. w Szczecinie. Inni mogli zachować pracę pod warunkiem przejścia na stanowiska kierowni-
cze do pracy „przy okienku”. Pracownicy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, odczuwali syndrom fuzji, 
związany ze stresem.

9 W 2002 r. Polar Wrocław stał się obiektem przejęcia przez koncern Whirpool. Nowy właściciel, in-
tegrując Polar ze swoimi globalnymi strukturami, zmodyfikował portfel produkcyjny firmy. Zmiana pro-
filu działalności związana była z szeregiem zmian organizacyjnych, w szczególności w sferze produkcji 
i sprzedaży. W efekcie niezbędne były istotne zmiany w realizowanych procesach biznesowych.

10 Z oporami związanymi z różnicami kulturowymi spotkali się menedżerowie połączonego Citibanku 
i Banku Handlowego. Zgodnie z deklaracjami po fuzji, w połączonym banku dominować miała kultura 
korporacyjna Citi premiująca dynamikę, aktywność, inicjatywę i bezpośredniość. Taka kultura może być 
atrakcyjna dla części pracowników Banku Handlowego, zwłaszcza tych młodszych, jednak wielu jej nie 
akceptowało.

11 Na wieść o planach połączenia polskich banków, należących do amerykańskiej grupy GE – GE Capi-
tal oraz GE Bank Mieszkaniowy, z pracy zrezygnowali prezes, wiceprezes oraz część kadry menedżerskiej 
GE Bank Mieszkaniowy. Szefem połączonych banków miał został prezes GE Capital, a siedzibą Gdańsk 
(dotychczasowa siedziba GE Capital).

12 W 2004 r. na ulicach Warszawy przeciwko planowanym redukcjom zatrudnienia manifestowali pra-
cownicy czterech spółek energetycznych przejętych przez francuską grupę EDF. Manifestacje uliczne 
wykorzystywane były również przez pracowników przejęcia Stoczni Gdańskiej przez Stocznię Gdynia 
w 1998 r.
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b) konflikty, rywalizacja między grupami, spowodowane naruszeniem interesów 
przez daną grupę i których ryzyko wystąpienia rośnie, jeżeli przejęcie ma wrogi 
charakter13;

c) przejście grup pracowników do konkurencji, które jest szczególnie groźne, gdy 
wartość danej firmy silnie jest związana z kapitałem intelektualnym. 

W skali całej organizacji skutkiem problemów ludzkich jest spadek sprawności orga-
nizacji. Zjawisko to wynika z wewnętrznej dezorganizacji oraz pogorszenia kontaktu firmy 
z rynkiem. Wysiłek włożony w integrację powoduje, że przez pewien czas firma kieruje 
mniejszą uwagę na zewnątrz i w efekcie traci bliski kontakt z rynkiem14.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż decyzje o realizacji FiP są najtrudniejsze i naj-
bardziej ryzykowne. Im bardziej skomplikowane połączenie, tym większą uwagę należy 
przykładać do zarządzania czynnikiem ludzkim.

Zakończenie

FiP mogą przynieść MSP wiele korzyści, dając im szansę na przetrwanie i rozwój. 
Z drugiej strony procesy te mogą wiązać się z negatywnymi skut ka mi, takimi jak utrata 
dotychczasowej pozycji. Stopień dostosowania kulturowego pomiędzy łączącymi się orga-
nizacjami polega na integrowaniu się różnych kul tur, czy wypieraniu jednej kultury przez 
inną. Przejęcia, w których inwestor narzuca swoją kulturę, wiążą się najczęściej z zastąpie-
niem dotychczasowych kierowników własną zaufaną kadrą. Czasem pracow ni cy odchodzą, 
nim zo s  taną zwolnieni, a wszystko to niszczy zasoby ludzkie MSP.

SOCIAL ASPECTS OF FUSIONS 
BETWEEN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

The globalization of economy creates both chances and risks for small and medium-sized en-
terprises. A factor which exerts greater and greater influence on contemporary relations between 
small and medium-sized enterprises is beyond any doubt fusions and takeovers. On the other hand, 
these processes affect attitude and behavior of employees and managers working in enterprises which 
are to be fused together, and even may cause failure to conduct transaction.

This article is an attempt to analyze the above-mentioned processes from the viewpoint of risk 
and uncertainty influence, as well as to analyze chances and threats from the viewpoint of social 
aspects created before small and medium-sized enterprises by the globalization.

13 Efektem fuzji koncernów motoryzacyjnych Daimlera i Chryslera były liczne konflikty wewnątrz 
połączonych firm. Jedną z przyczyn silnych napięć była duża dysproporcja w podziale władzy między 
kierownictwa łączących się firm. Krótko po fuzji dziewięciu spośród jedenastu członków zarządu kon-
cernu pochodziło z Daimlera. W koncernie oraz w mediach amerykańskich zaczęto określać fuzję jako 
„germanizację Chryslera”.

14 P. Wróbel: op.cit., s. 72–77.
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ZASTOSOWANIE CEN ROZLICZENIOWYCH I TRANSFER ZYSKÓW 
MIĘDZY UCZESTNIKAMI STRUKTURY HOLDINGOWEJ 

NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Struktura holdingowa (holding) to potoczne określenie grupy kapitałowej. W myśl 
ustawy o rachunkowości „grupa kapitałowa – to jednostka dominująca wraz z jednostkami 
zależnymi i nie będącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi”1. Grupa 
kapitałowa jest „grupą przedsiębiorstw, które podlegają wspólnemu zarządowi w zakre-
sie strategicznych aspektów zarządzania. Na grupę składa się zespół samodzielnych pod 
względem prawnym przedsiębiorstw, stworzonych dla realizacji wspólnych celów gospo-
darczych, powiązanych kapitałowo, ewentualnie kontraktowo, w sposób umożliwiający 
aktywne działanie”2. Wspomniane cele mogą mieć charakter: rynkowy, ekonomiczny, roz-
wojowy, operacyjny itd. Najczęściej są to cele strategiczne.

W Polsce uczestnikami grupy kapitałowej są najczęściej spółki kapitałowe, tzn. spółki 
akcyjne bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak oprócz nich uczestnikami 
holdingu mogą być również: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, spółki 
osobowe (cywilna, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska) oraz inne 
podmioty gospodarcze (np. przedsiębiorstwo prywatne stanowiące przedmiot własności 
jednej osoby fizycznej). Wobec powyższego uczestnikami struktury holdingowej są nie 
tylko duże przedsiębiorstwa, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa.

1 Ustawa z 29 września 1994 r., Ustawa o rachunkowości, zmieniona 9 września 2000 r., art. 3, ust. 1, 
pkt 44.

2 M. Trocki, Struktury korporacyjne działalności gospodarczej TP SA, Warszawa 1995, podano za: 
Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa Europejska, B. Wawrzyniaka (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Przed-
siębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
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Cele i formy wyznaczania cen rozliczeniowych między uczestnikami struktury 
holdingowej takimi jak MSP

Ważną grupę instrumentów zarządzania strukturą holdingową stanowią więzi ekono-
miczno-finansowe, które wspierają czy wręcz umożliwiają realizację wspólnych celów wy-
znaczonych przez zarząd spółki dominującej struktury holdingowej. Więzi te mają swoje 
źródło w następujących rozwiązaniach3:

– cenach rozliczeniowych,
– zasadach transferu zysku,
– wewnętrznych formach finansowania holdingu,
– planowaniu podatkowym,
– rachunkowości,
– podatkowej grupie kapitałowej (PGK).
W artykule poruszone są aspekty cen rozliczeniowych i transferu zysków. Polityka 

cen rozliczeniowych, inaczej cen wewnętrznych (transferowych), polega na określeniu war-
tości dóbr i usług, będących przedmiotem wymiany między uczestnikami struktury holdin-
gowej, którymi są m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa. Wewnętrzne rozrachunki w struk-
turze holdingowej wymagają stosowania cen, według których rozlicza się przekazywanie 
usług i półproduktów między uczestnikami. „Zatem cena wewnętrzna to cena sprzedaży 
usług i półproduktów zaoferowana przez jednostkę (producenta) jednostce występującej 
w roli nabywcy”4. Producentem i nabywcą mogą być MSP. Zlecenie wykonania dóbr czy 
usług innej jednostce wiąże się z metodą outsourcingu. Ceny transferowe są to ceny usta-
lone pomiędzy powiązanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz powiązanymi 
podmiotami krajowymi5.

Celami cen rozliczeniowych są6:
– zabezpieczenie realizacji polityki zarządu w zakresie miejsc powstawania dochodu, 

np. odpowiednie ukształtowanie cen może umożliwiać równomierne powstawanie 
dochodu w poszczególnych podmiotach holdingu albo w podmiotach wybranych 
MSP,

– motywowanie zarządów spółek powiązanych MSP do podejmowania decyzji, które 
będąc nastawione na maksymalizacje interesu spółki, nie będą jednocześnie obni-
żać dochodów struktury holdingowej jako całości.

Błędnie, niewłaściwie określona cena wewnętrzna może zniekształcić wyniki działal-
ności jednostki i poddać wątpliwości celowość decentralizacji. Ceny wewnętrzne powinny7:

3 Por.: W. Sokołowicz, A. Srzednicki, Holding. Tworzenie, funkcjonowanie, wzory dokumentów, Wyd. 
C.H. Beck, 1998.

4 M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2005.
5 M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.
6 Por.: W. Sokołowicz, A. Srzednicki, op.cit.
7 M. Dobija, op.cit.
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– być właściwą podstawą określenia wyniku działalności gospodarczej w samodziel-
nej jednostce MSP,

– stwarzać podstawy podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, zgod-
nych z ogólnymi celami,

– umacniać samodzielność wydzielonej jednostki gospodarczej MSP.
Wykorzystanie cen rozliczeniowych miało miejsce w państwowych przedsiębior-

stwach wielozakładowych. Różnica między wykorzystaniem ich w jednostkach organiza-
cyjnych przedsiębiorstwa wielozakładowego, a w podmiotach tworzących holding polega 
na tym, że w przedsiębiorstwach państwowych służą jedynie do pomiaru efektywności 
osiąganej w poszczególnych obszarach działalności i nie powodują rzeczywistego przepły-
wu pieniądza. Natomiast ceny stosowane pomiędzy spółkami holdingu MSP mają wpływ 
na kształtowanie się kosztów i dochodów, a przez to obciążeń podatkowych oraz powodują 
przepływ pieniądza8.

Ceny wewnętrzne można podzielić na następujące formy9:
– ceny oparte na kosztach – mogą to być rzeczywiste, planowane lub normatywne 

koszty wytwarzania półproduktu lub ceny typu „koszt plus”,
– ceny oparte na cenach rynkowych – mogą to być ceny, które osiąga jednostka MSP, 

przy sprzedaży wewnętrznej swoich produktów lub ceny rynkowe stosowane przez 
inne przedsiębiorstwa,

– ceny wewnętrzne umowne (negocjowane) – kształtujące się w wyniku negocjacji 
między podmiotami wewnętrznymi danej struktury MSP; tego typu ceny są naj-
częściej rezultatem uwzględnienia informacji o kosztach produkcji i cenach rynko-
wych produktów,

– ceny oparte na określonym poziomie stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego 
w produkcję wyrobów w samodzielnym podmiocie danej struktury MSP – w tych 
cenach uwzględnia się koszty (bez amortyzacji), rozmiary działalności i wielkość 
strumieni przyszłych wpływów (w ekonomicznym okresie eksploatacji).

Wybór metody wyznaczania cen rozliczeniowych i transfer zysków 
między uczestnikami struktury holdingowej na przykładzie MSP

Najkorzystniejsze wydaje się prowadzenie rozliczeń na zasadach rynkowych. Zale-
ty takiego rozwiązania są następujące: jednoznacznie weryfikują ekonomiczną zasadność 
prowadzenia danej działalności w ramach holdingu, zmuszają poszczególne podmioty MSP 
do podejmowania działań efektywnościowych, przez co wzrasta ich konkurencyjności 
i szansa działania na rynku zewnętrznym, nie pojawia się konflikt interesów, mający swoje 
źródło w tym, że poszczególne podmioty tj. MSP odbierają stosowanie cen rozliczeniowych 

8 Por.: W. Sokołowicz, A. Srzednicki, op.cit.
9 M. Dobija, op.cit.
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innych niż rynkowe, jako krzywdzące przesuwanie ich dochodów. W przypadku kształ-
towania cen wewnętrznych w oparciu o koszty krańcowe i pełne, można opierać się na 
kosztach rzeczywistych jak i standartowych. Zastosowanie kosztów rzeczywistych będzie 
jednak zachęcać spółki zależne MSP do ich zwiększania, gdyż w ten sposób zwiększa się 
absolutną wielkość zysku obliczanego jako procent od wysokości kosztów. Użycie formuły 
kosztów standardowych jako podstawy kształtowania ceny rozliczeniowej będzie zachęcać 
do zmniejszania kosztów rzeczywistych. Wadą tej formuły jest to, że kiedy pewien podmiot 
działa systematycznie poniżej kosztów ustalonych w postaci standardów, to pojawiają się 
tendencje do ich zrewidowania. Rozliczanie na innych zasadach niż rynkowe ma sens, 
gdy jest podporządkowane określonemu celowi, polegającemu, np. na: zmniejszeniu wiel-
kości płaconych podatków, gromadzeniu zysku w końcowej fazie procesu gospodarczego, 
zwiększeniu konkurencyjności producenta finalnego, zmniejszeniu kosztów w spółce od-
biorcy danego produktu czy usługi i przez to obniżeniu zapotrzebowania na środki obroto-
we, zmniejszeniu zapotrzebowania w danej spółce na środki potrzebne do sfinansowania 
inwestycji, zwiększeniu dochodu uzyskanego przez daną spółkę w celu sfinansowania in-
westycji10. Nie ma jednej najlepszej metody wyznaczania cen rozliczeniowych. Jej efektyw-
ność zależy od celów jakim ma służyć polityka tych cen.

Ceny rozliczeniowe mogą dotyczyć: cen produktów, usług, stawek czynszu najmu 
i dzierżawy, należności za licencje, za wykorzystanie wartości niematerialnych i prawnych, 
podziału kosztów prac badawczo-rozwojowych itp.

Ceny rozliczeniowe stosowane w strukturze holdingowej różnią się w większości 
przypadków od cen rynkowych. Stosowanie cen rozliczeniowych odmiennych od ryn-
kowych, umożliwia przesuwanie, czyli transfer zysków (dochodów) pomiędzy poszcze-
gólnymi uczestnikami struktury holdingowej11 MSP, przez co można uniknąć nadmiernego 
opodatkowania. Kierunek i metody transferu dochodów w strukturze holdingowej prezen-
tuje rysunek 1.

Ceny transferowe, ich poziom i zasady tworzenia są przedmiotem zainteresowania 
władz finansowych. Wynika to z faktu możliwości skutkowania ich przesunięciami zys-
ków i w następstwie wpływania na poziom opodatkowania poszczególnych spółek MSP 
i holdingu jako całości. Uregulowania na ten temat zawierają polskie przepisy podatkowe 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych12.

10 W. Sokołowicz, A. Srzednicki, op.cit.
11 Na temat metod ustalania cen transferowych i transferu zysku w holdingach pisze J. Toborek-Mazur, 

Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
12 Ustawa z 15 lutego 1992 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 1993, nr 106, 

poz. 482) z późn. zm. (tekst ujednolicony „Rzeczpospolita” 1994, nr 188). Szerzej na ten temat: H. Jagoda, 
B. Haus, Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 1995.
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Finansowanie spółki dominującej przez uczestników struktury holdingowej MSP

Z problematyką cen transakcyjnych wiąże się ściśle kwestia finansowania spółki do-
minującej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. W aktywach tej spółki 
przeważają długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały, udzielone pożyczki itd.). 
Spółka ta nie dysponuje bezpośrednio możliwością pokrywania kosztów swego funkcjono-
wania przychodami uzyskanymi z transakcji rynkowych. Możliwe są w takim przypadku 
dwa rozwiązania13:

– koszty funkcjonowania spółki dominującej są finansowane z dywidend, uzyska-
nych z tytułu jej udziału w zyskach spółek zależnych MSP,

– wszystkie koszty funkcjonowania spółki dominującej przenoszone są na poszcze-
gólne spółki zależne MSP.

Przyjęcie w całości lub części drugiego z wymienionych rozwiązań wiąże się z ko-
niecznością traktowania funkcji spółki dominującej jako funkcji usługowych względem 
spółek zależnych i ustalenia dla tego rodzaju usług cen transakcyjnych, mających na celu 
częściowe lub całkowite pokrycie kosztów oraz ewentualnie transfer zysków ze spółek za-
leżnych do spółki dominującej, poza systemem dywidend. Czynnikami stymulującymi ta-
kie rozwiązania są: z jednej strony dążenie do ekonomizacji działań spółki dominującej, 
a z drugiej rozwiązania systemu podatkowego, preferujące lub wymuszające uzyskiwanie 

13 Ibidem.

Sytuacja Kierunek transferu zysku 
między spółkami Metoda transferu zysku

1. Obniżenie ceny rozliczeniowej

2. Podwyższenie ceny rozliczeniowej

3. Podwyższenie ceny rozliczeniowej

4. Obniżenie ceny rozliczeniowej

Rys. 1. Transfer zysku w holdingach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie M.R. Theisen, Der Koncern, Schaffer-Poeschel Verlag, Stutt-
gart 2000, podano za: M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warsza-
wa 2004.
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przez spółki dominujące innych przychodów niż tylko z tytułu udziału w zyskach spółek 
zależnych14 MSP.

MSP będące spółkami holdingowymi mogą być ośrodkami kosztów lub zysków. Ge-
neralnie dąży się do tego, aby każda spółka MSP była ośrodkiem zysku. Jeżeli spółki są 
ośrodkami zysku narastającego w trakcie roku, to pojawia się pytanie, czy pozostawić go 
w każdej ze spółek MSP do końcowego rozliczenia wyniku, czy transferować go na bie-
żąco do spółki dominującej. Zazwyczaj decyzje o podziale zysku zapadają na zwyczaj-
nym zgromadzeniu wspólników (zwyczajnym walnym zgromadzeniu). Oznacza to, że zysk 
w postaci wolnych środków pieniężnych jest wykorzystywany w każdej ze spółek MSP 
na bieżąco, na cele mniej lub bardziej efektywne (finansuje zapasy, należności). W chwili 
wypłaty dywidendy, często brakuje środków pieniężnych, zamrożonych w zapasach i nie 
wyegzekwowanych należnościach. Dlatego celowe wydaje się sukcesywne przekazywanie 
zysku netto spółce dominującej, co przynosi następujące korzyści:15

– koncentracja wolnych środków pozwala lepiej je wykorzystać,
– możliwa jest bieżąca realizacja inwestycji kapitałowych oraz rzeczowych, zgodnie 

ze strategią realizowaną w holdingu, bez czekania na zakończenie roku obrachun-
kowego i następnie ostateczne decyzje wspólników (akcjonariuszy),

– ograniczone zostaje dowolne, często nieefektywne wykorzystanie zysku na finan-
sowanie bieżącej działalności.

Wadą transferu zysków do spółki dominującej jest ograniczenie swobody działania 
spółki zależnej MSP, czy możliwość pojawienia się strat zmniejszających zysk faktycznie 
już przekazany. W tej sytuacji spółka dominująca winna być zobowiązana do ich pokry-
cia (zwrotu części przekazanego zysku). Zalet transferu zysku jest jednak więcej niż wad. 
Transfer zysku do spółki nadrzędnej jest dokonywany w określonych odstępach czasu, za-
zwyczaj miesięcznych, kiedy w przybliżeniu można określić jego wielkość. Może to być 
cały zysk po uwzględnieniu podatków lub tylko część, w zależności od dokonanych usta-
leń.16 Transfer zysku może być uzupełnieniem do rozliczeń transakcyjnych ze spółką domi-
nującą lub stanowić jedyne źródło jej zasilania przez spółki podporządkowane MSP.

Ceny rozliczeniowe i transfer zysków należą do grupy ekonomicznych instrumentów 
zarządzania struktura holdingową. Przeprowadzono badanie w polskich strukturach hol-
dingowych na temat zastosowania instrumentów zarządzania przez spółki matki w celu od-
działywania na spółki córki, co przedstawia rysunek 2. Badanie dotyczy holdingów, które 
powstały na bazie dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa wielozakładowego lub zin-
tegrowanego w Polsce17. Badane organizacje istniały już wcześniej lecz charakteryzowały 

14 Ibidem.
15 W. Sokołowicz, A. Srzednicki, op.cit.
16 H. Jagoda, B. Haus, op.cit.
17 J. Lubomska-Kalisz, Struktura holdingowa jako instrument usprawniający funkcjonowanie przedsię-

biorstwa wielozakładowego, rozprawa doktorska, Szczecin 2003.



386 Jolanta Lubomska-Kalisz

się inną strukturą organizacyjno-prawną. Badane holdingi charakteryzują się zróżnicowa-
ną: formą własności, strukturą kapitału, zasięgiem działania, typem holdingu, charakterem 
działalności oraz charakterem spółki matki.

Rys. 2.  Instrumenty oddziaływania spółki matki na spółki córki

Źródło:  opracowanie własne.

Najczęściej stosowanym narzędziem oddziaływania spółki matki na spółki córki 
jest planowanie strategiczne i operacyjne (instrumenty strategiczne), taką odpowiedź dało 
85,71% holdingów. Na drugiej pozycji najczęściej stosowanych instrumentów są umowy 
wzajemne (instrumenty kontraktowe) – 71,42% holdingów, na trzecim miejscu znajduje się 
jednocześnie kilka instrumentów, do których należą: więzi personalne i więzi majątkowe 
(instrumenty właścicielskie), finansowanie wewnętrzne i controlling (instrumenty finanso-
we) – wszystkie po 50,0%. Na czwartym miejscu stosowana jest rachunkowość (wspólna) 
(instrument finansowy) – 35,71%, na piątym stosowane są ceny transferowe (instrument 
finansowy), a równocześnie na szóstym miejscu stosowane są zasady podatkowej grupy 
kapitałowej i transfer zysku (instrumenty finansowe) – 7,14%.

Z badania wynika, że holdingi korzystają w praktyce w niewystarczającym stopniu 
z ekonomicznych instrumentów zarządzania (ceny rozliczeniowe, transfer zysków), co 
może być jedną z przyczyn niekorzystnych wyników ekonomicznych (malejące zyski brut-
to i netto z roku na rok, wzrastające koszty, malejące wskaźniki rentowności i zyskowności, 
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wzrastający wskaźnik poziomu kosztów). Konieczne wydaje się więc zwiększenie stop-
nia stosowania przedstawionych instrumentów, szczególnie instrumentów ekonomicznych 
z uwagi na korzyści jakie one przynoszą.

Wnioski

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące zastosowania cen rozliczeniowych 
i transferu zysków między uczestnikami struktury holdingowej na przykładzie MSP. Ceny 
rozliczeniowe umożliwiają transfer zysków między uczestnikami struktury holdingowej. 
Stanowią one także źródło finansowania spółki dominującej przez podmioty podporząd-
kowane takie jak MSP. Istotny jest dobór metody wyznaczania cen wewnętrznych, która 
kształtuje wynik finansowy wszystkich uczestników struktury holdingowej, zarówno spół-
ki dominującej jak i podmiotów podporządkowanych. W praktyce polskie struktury holdin-
gowe korzystają w niewystarczającym stopniu z ekonomicznych instrumentów zarządzania 
(cen rozliczeniowych i transferu zysków).

APPLICATION OF TRANSFER PRICING 
AND TRANSFER OF EARN AMONG THE ENTITIES FORMING 

THE HOLDING STRUCTURE – SME CASE STUDIES

Summary

The article has probed the items concerning transfer pricing (internal) and transfer of earn 
among the entities forming the holding structure (SME case studies). The goals, forms and methods 
of setting the transfer pricing have also been considered. The article presents problems of transfer of 
earn and rules of financing of ultimate holding company by the subordinate companies. Polish hold-
ing structures are using economic tools of management in the insufficient mark in practice (transfer 
pricing and transfer of earns).
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KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Wprowadzenie

W artykule podejmuję problematykę przedsiębiorczości w kontekście kompetencji 
przedsiębiorczych. W odniesieniu do mikro i małych przedsiębiorstw traktujemy je jako 
ściśle powiązane z kompetencjami menedżerskimi, ponieważ właściciele małych jednostek 
gospodarczych najczęściej sami nimi zarządzają. Celem artykułu jest stworzenie mode-
lu kompetencji przedsiębiorczych, czyli zbioru kompetencji warunkujących sukces osoby, 
chcącej realizować się zawodowo przez założenie i prowadzenie własnej firmy. Model te-
oretyczny został skonfrontowany z poglądami studentów kierunku Zarządzanie, czyli opi-
niami potencjalnych przyszłych przedsiębiorców.

Istota przedsiębiorczości

Problematyka przedsiębiorczości ma charakter interdyscyplinarny i podejmowana 
jest na gruncie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych (głównie zarządzania, ekonomii, 
psychologii, prawa, socjologii). Skutkuje to bardzo różnym sposobem definiowania przed-
siębiorczości, różnym rozłożeniem akcentów dotyczących jej uwarunkowań i przejawów. 
Jedynie kwestia fundamentalnego znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarcze-
go i społecznego nie budzi żadnych wątpliwości. Pozostałe zagadnienia, dotyczące istoty 
przedsiębiorczości, ujmowane są w sposób bardzo niejednoznaczny, stąd uzasadniona jest 
synteza dorobku naukowego, pozwalająca określić główne trendy w definiowaniu tego po-
jęcia. Rozstrzygnięcie dylematów definicyjnych wydaje się tu warunkiem koniecznym do 
realizacji celu artykułu, czyli określenia modelu kompetencji przedsiębiorczych.

W definiowaniu przedsiębiorczości dominują dwa nurty: psychologiczny i ekono-
miczny. Pierwszy z nich traktuje przedsiębiorczość w kategoriach cechy osobowości, zdol-
ności, twórczej postawy, a nawet popędu twórczego1. Tak rozumiana przedsiębiorczość jest 
ściśle wiązana z kreatywnością, inicjatywą, aktywnością, innowacyjnością, wyrażaniem 

1 Por. F. Kapusta, Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2006, 
s. 20–22.
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własnej indywidualności. Jest ujmowana jako „gotowość i zdolność do podejmowania 
i rozwiązywania, w sposób twórczy i nowatorski nowych problemów”2. Kwestią dyskusyj-
ną pozostaje, czy jest to wrodzona predyspozycja psychiczna, czy raczej postawa nabyta 
w procesie uczenia się i rozwoju. Zwolennicy wrodzonego charakteru przedsiębiorczości 
zwracają uwagę, że nawet najbardziej staranny proces edukacji nie gwarantuje posiadania 
„ducha przedsiębiorczości”3. Przedsiębiorczość traktują jako talent krytyczny, czyli taki, 
który występuje rzadko, ale jednocześnie wydaje się niezbędny dla funkcjonowania danej 
społeczności4. Spotykamy także pogląd odmienny, eksponujący nabyty charakter przed-
siębiorczości: „przedsiębiorczość to twórcza postawa jednostki ludzkiej niewiążąca się 
z cechami wrodzonymi, lecz wykształconymi przez kulturę”5. Zasadne wydaje się kom-
promisowe rozwiązanie tej kwestii, czyli przyjęcie, że zachowania przedsiębiorcze stano-
wią domenę osób naturalnie uzdolnionych, które jednocześnie doskonaliły swoje wrodzone 
predyspozycje w szeroko rozumianym procesie uczenia się.

W naukach o zarządzaniu, czy też szerzej – w naukach ekonomicznych – dominuje 
postrzeganie przedsiębiorczości w kategoriach procesu. Przedsiębiorca poszukuje zmiany, 
reaguje na nią i wykorzystuje jako okazję, a przedsiębiorczość jest działalnością prowa-
dzącą do rozwoju i tworzenia nowych wartości6. Jak podkreśla M. Strużycki: „przedsię-
biorczość nie jest sferą działania ideowego, lecz dobrze rozumianym interesem dla każdej 
przedsiębiorczej jednostki przedsiębiorstwa”7. Przedsiębiorczość realizowana jest głównie 
w jednostkach gospodarczych, choć warto zauważyć, iż miejscami jej występowania mogą 
być różne organizacje, także non-profit, a nawet gospodarstwa domowe. 

Przedsiębiorczość w biznesie przybiera dwie formy: pierwsza polega na odkrywaniu 
nowego, lepszego sposobu zaspokajania potrzeb klientów (tak rozumiana przedsiębiorczość 
bywa utożsamiana z innowacyjnością), druga to sytuacja, w której przedsiębiorca-handlo-
wiec nabywa towar na jednym rynku po danej cenie i sprzedaje go na innym rynku po 
innej cenie. Przedsiębiorca pełni funkcję założyciela przedsiębiorstwa (organizuje firmę), 
zarządza nim i ponosi ryzyko związane z jego prowadzeniem (ryzyko finansowe, prawne 
i społeczne). W naukach o zarządzaniu zwraca się także uwagę na przedsiębiorczość jako 
proces tworzenia, ale jednocześnie proces samoniszczący. Nowe pomysły, nowe działania 

2 Por. J. Wasilewska, M. Otoka, Przedsiębiorczość a ubóstwo, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty 
ubóstwa w województwie podlaskim, D. Perło (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Biały-
stok 2007, s. 97.

3 Por. M. Romanowska, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych, [w:] Stu-
dia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Wydawnictwo Fundacji 
Edukacji Przedsiębiorczości, Łódź 2008, s. 151–152.

4 Por. S. Chełpa, Samorealizacja talentów – możliwości i ograniczenia intrapersonalne, [w:] Zarządza-
nie talentami, S. Borkowska (red.), Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2005, s. 29.

5 Za: J. Wasilewska, M. Otoka, op.cit., s. 97.
6 Por. P.  Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992, s. 30.
7 Za: F. Kapusta, op.cit., s. 22.
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przedsiębiorcze niszczą stare rynki, dostarczając nowych, korzystnych dla nabywców war-
tości.

Przedsiębiorczość a kompetencje

Na podstawie syntezy licznych definicji kompetencji, proponujemy przyjąć, że kom-
petencje to wszelkie cechy i uprawnienia pracowników oraz organizacji, które wy-
korzystywane i rozwijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz 
spójnych z nimi osobistych celów pracowników8. Definicja ta pozwala na szerokie ujęcie 
kompetencji. Akcentuje, że dotyczą one nie tylko konkretnych pracowników, ale również 
samych organizacji. Zalicza do części składowych kompetencji zawodowych zarówno wie-
dzę, umiejętności, doświadczenie jak i zdolności oraz inne predyspozycje osobowościowe 
pracownika. 

Przedsiębiorczość traktowana jest jako kompetencja zaliczana do grupy kompetencji 
kluczowych, czyli najważniejszych w perspektywie celów danej organizacji lub konkret-
nej osoby. T. Oleksyn zalicza do kompetencji kluczowych także: wiedzę, doświadczenie 
i  miejętności, kreatywność i innowacyjność, samodzielność, odpowiedzialność, orientację 
biznesową, profesjonalizm, decyzyjność, skuteczność i efektywność, komunikatywność, 
zdolność do współpracy, postępowanie etyczne, inteligencję, kulturę osobistą i kulturę pra-
cy, asertywność9. W naszej ocenie są to kompetencje ściśle ze sobą powiązane i w więk-
szym lub mniejszym stopniu związane z przedsiębiorczością. Dlatego analiza czynników 
psychospołecznych warunkujących działania przedsiębiorcze prowadzi do wniosku, iż uj-
mowanie przedsiębiorczości jako odrębnej kompetencji jest daleko idącym uproszczeniem. 
Zamiast traktowania przedsiębiorczości jako pojedynczej kompetencji, proponujemy okre-
ślenie „kompetencje przedsiębiorcze”, a samą przedsiębiorczość definiujemy jako grupę 
kompetencji, które – jeśli wykorzystywane są w jednostkach gospodarczych – warun-
kują efektywne osiąganie celów biznesowych. W powyższej definicji eksponujemy fakt, 
że przedsiębiorczość znajduje wyraz głównie w postaci założenia i efektywnego prowadze-
nia przedsiębiorstwa, ale jednocześnie pojęcie to może oznaczać kompetencje wykorzysty-
wane na innych płaszczyznach, w innych obszarach działalności człowieka. Poniżej pre-
zentujemy zestawienie najważniejszych kompetencji przedsiębiorczych wraz z ich opisem 
uwzględniającym konkretne cechy, umiejętności i wynikające z nich zachowania.

– Umiejętność podejmowania decyzji (człowiek potrafi podejmować szybkie i traf-
ne decyzje adekwatne do sytuacji, także w warunkach stresu; nie boi się decyzji 
ryzykownych; podejmując decyzje korzysta z wiedzy współpracowników).

8 Szerzej na ten temat: J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie 
pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

9 Por. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2006, s. 43–91.
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– Innowacyjność i twórczość (posiada zdolności twórcze, pomysłowość, wyobraź-
nię; czerpie radość z wprowadzania nowatorskich rozwiązań, wykorzystuje intui-
cję).

– Otwartość na zmianę (przewiduje zagrożenia i szanse rozwojowe oraz potrafi 
z wyprzedzeniem dostosować przedsiębiorstwo do przewidywanych zmian).

– Odporność na sytuacje trudne (posiada wysoki poziom odporności psychicznej, 
wysoki próg tolerancji stresu i frustracji).

– Komunikatywność (cechuje go łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wzbu-
dzania zaufania, konkretność i rzeczowość w komunikowaniu się).

– Wysoki poziom dojrzałości emocjonalnej (człowiek konstruktywnie 
wyraża emocje, przejawia wysoki poziom zrównoważenia emocjonal-
nego i samokontroli, jest asertywny). 

– Przywództwo i współpraca (potrafi tworzyć wizję rozwoju i motywować współ-
pracowników do jej realizacji; łagodzi konflikty, rozwiązuje je przez negocjacje 
i mediacje, tworzy pozytywne relacje w zespole, trafnie diagnozuje potrzeby 
współpracowników, dba o kulturę współpracy, umiejętnie buduje swój autorytet).

– Samoświadomość, pozytywna samoocena (zna siebie, motywy swojego działa-
nia, posiada wysoki poziom motywacji do osiągnięć zakorzeniony w samoakcepta-
cji i pozytywnej samoocenie; przestrzega wysokich standardów etycznych).

– Motywacja (potrafi podtrzymywać wysoką wewnętrzną motywację do osiągnięć 
biznesowych).

– Wiedza biznesowa (posiada niezbędną wiedzę dotyczącą rynku i funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach, jest otwarty na proces uczenia 
się).

W odniesieniu do sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw, trzeba podkreślić, że 
właściciel przedsiębiorstwa najczęściej jest jednocześnie osobą, która nim zarządza. Stąd 
kompetencje przedsiębiorcze obejmują również świadomość menedżerską, czyli umiejęt-
ność takiego postrzegania przedsiębiorstwa, które łączy percepcję kompleksową z syntezą 
podstawowych zjawisk w przedsiębiorstwie w celu wykreowania pomysłów na zmiany oraz 
opracowania realistycznej projekcji tej zmiany10.

Kompetencje przedsiębiorcze w ocenie studentów kierunku Zarządzanie – przyczy-
nek empiryczny

Badaniami objęto grupę 100 studentów studiów stacjonarnych na kierunku Zarzą-
dzanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku. Uznano, że 
młodzież ta, z racji profilu zdobywanego wykształcenia, należy do grona osób szczególnie 
predysponowanych do działań przedsiębiorczych w przyszłości. Celowo wybrano respon-

10 Szerzej na ten temat: M. Strużycki, Doskonalenie zarządzania – charakterystyka procesów zmian 
a świadomość menedżerska, [w:] Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie a świadomość 
menedżerska, M. Strużycki (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, s. 16–18.
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dentów, którzy nie mają jeszcze własnych bogatych doświadczeń zawodowych, nie prowa-
dzą własnych firm. Ich wyobrażenia o kompetencjach determinujących działania biznesowe 
uznano za interesujące poznawczo, ale też ważne w perspektywie przyszłości zawodowej 
badanych i organizacji procesu dydaktycznego. 

Zdecydowana większość badanych (64%) deklaruje, że w przyszłości chciałaby za-
łożyć i poprowadzić własną firmę. Za ciekawe uznano, iż największa część z planujących 
prowadzenie własnej firmy to studenci roku I, a więc ludzie bardzo młodzi. W kolejnych 
rocznikach studentów spada liczba osób zainteresowanych działalnością gospodarczą. Sta-
wiamy hipotezę, iż przyczyną takiej sytuacji jest rosnąca wraz z upływem czasu samoświa-
domość studentów. Doświadczają oni nie tylko swoich możliwości, ale także ograniczeń. 
Lepiej poznają siebie, swoje predyspozycje osobowościowe, preferencje zawodowe i na tej 
podstawie ostrożniej, ale bardziej dojrzale planują swoją przyszłość. Być może także pozna-
nie wiedzy przekazywanej im w toku procesu dydaktycznego uświadamia im, że prowa-
dzenie przedsiębiorstwa to duże wyzwanie. Wielu studentów bardziej realistycznie ocenia 
swoje kompetencje w zakresie podjęcia tego wyzwania. Studenci w większości (ok. 84% tej 
części, która deklaruje plany przedsiębiorcze) chcą prowadzić firmy rodzinne i spółki. Nie-
mal wszyscy chcą przed rozpoczęciem działalności pracować w innych firmach, by zdobyć 
doświadczenie. Tu także można wskazać na różnice między studentami poszczególnych 
roczników: studenci roku I uważają, iż wystarczający jest staż do 5 lat, studenci starsi chcą 
pracować „u kogoś” przed rozpoczęciem własnej działalności dłużej niż 5 lat.

Uznając, iż bardzo ważną składową kompetencji, w tym kompetencji przedsiębior-
czych, jest wiedza, w kwestionariuszu ankiety umieszczono pytanie o to, jaką wiedzę po-
winien posiadać człowiek decydujący się na prowadzenie własnej firmy. Największa część 
respondentów (23%) udzieliła bardzo ogólnych odpowiedzi, np. „powinien mieć wykształ-
cenie wyższe”, „powinien posiadać wysoki poziom wiedzy”, „ogólna wiedza życiowa”. 
Równie często wskazywano na rolę wiedzy na temat branży i rynku, na którym chce dzia-
łać przyszły przedsiębiorca, konkurencji, gospodarki. Respondenci (22%) eksponowali tak-
że konieczność posiadania wiedzy z zakresu zarządzania (zwłaszcza zarządzania ludźmi 
i zarządzania finansami). W dalszej kolejności studenci wskazywali na niezbędność wie-
dzy marketingowej, prawnej, socjologicznej, psychologicznej. Wskazywali na wiedzę po-
łączoną z konkretnymi umiejętnościami, np. „wiedza o zasadach prowadzenia negocjacji”, 
„wiedza o tym, jak współpracować z innymi”.

Kompetencje traktujemy nie tylko jako strukturę wiedzy i umiejętności, ale także za 
ich część składową przyjmujemy predyspozycje osobowościowe do wykonywania konkret-
nego zawodu. Stąd zadano studentom pytanie otwarte o cechy psychiczne, które powinien 
posiadać przedsiębiorca. Odpowiedzi prezentuje tabela 1.
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Tabela 1

Predyspozycje psychiczne konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej 
w ocenie respondentów 

Predyspozycje psychiczne wymieniane jako konieczne 
u człowieka zakładającego i prowadzącego własną działalność gospodarczą

% wskazań 
(N= 100)

Odpowiedzialność, przedsiębiorczość, komunikatywność, pewność siebie, zdecy-
dowanie, kreatywność, stanowczość, odwaga, spokój i opanowanie powyżej 50

Inteligencja, konsekwencja w dążeniu do celu, asertywność, sumienność, cierpli-
wość, ambicja, zorganizowanie, spryt, zdolność przekonywania 30–49

Umiejętność przewidywania, wiarygodność, pracowitość, uczciwość, lojalność, 
poczucie humoru 10–29

Przebojowość, otwartość, optymizm, operatywność, systematyczność, towarzy-
skość, odporność na stres, przebojowość, dokładność, umiejętność wzbudzania u 
innych szacunku, charyzmatyczność

poniżej 10

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Badani studenci wskazali na szeroką gamę cech, które, ich zdaniem, powinien posia-
dać przedsiębiorca. Znamienne jest, iż jako cecha osobowości potraktowana została sama 
przedsiębiorczość (wymienia ją ponad 50% badanych). Analizując częstotliwość poszcze-
gólnych wskazań, trudno nie zauważyć, iż niektóre predyspozycje psychiczne wymienione 
zostały przez mniejszą liczbę respondentów, niż można było oczekiwać. W ocenie autorki 
są to głównie: pracowitość i odporność na stres. Pracowitość została potraktowana przez 
młodzież jako równie ważna, co poczucie humoru, a odporność na stres jako jeszcze mniej 
istotna… Nie zmienia to faktu, że studenci rozumieją znaczenie osobowości wśród czynni-
ków warunkujących sukces przedsiębiorcy. Dali temu wyraz głównie ci, którzy stwierdzili, 
że planując swoją drogę zawodową, nie biorą pod uwagę prowadzenia własnej działalno-
ści gospodarczej. Respondenci z tej grupy, jako przyczynę, znacznie częściej wymieniali 
brak predyspozycji przedsiębiorczych niż inne bariery, na przykład potencjalne trudności 
ze zdobyciem finansów.

Zdecydowana większość respondentów (86%) wyraża opinię, że studia na kierunku 
Zarządzanie dobrze lub bardzo dobrze przygotowują do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. W zakresie odpowiedzi na to pytanie nie ma istotnych różnic między studen-
tami z różnych lat studiów.

Wnioski

Występujące w literaturze problemy ujmowania przedsiębiorczości jako pojedyn-
czej cechy czy kompetencji uważamy za zbyt daleko idące uproszczenie. Proponujemy 
traktowanie przedsiębiorczości jako grupy kompetencji, które – jeśli wykorzystywane są 
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w jednostkach gospodarczych – warunkują efektywne osiąganie celów biznesowych. Za 
najważniejsze kompetencje mikroprzedsiębiorcy uważamy: umiejętność podejmowania 
decyzji, innowacyjność i twórczość, otwartość na zmianę, odporność na sytuacje trudne, 
przywództwo i współpracę, samoświadomość i pozytywną samoocenę, motywację, wiedzę 
biznesową, świadomość menedżerską. W proponowanej liście wyeksponowano znaczenie 
kompetencji społeczno-psychologicznych ważnych w procesie zarządzania. Dlatego pro-
ponowany zbiór kompetencji traktujemy jako adekwatny do specyficznej sytuacji mikro-
przedsiębiorcy łączącego funkcje właścicielskie i zarządcze.

Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych wśród studentów kierunku Za-
rządzanie, wnioskujemy, iż młodzi ludzie są świadomi znaczenia kompetencji przedsię-
biorczych dla sukcesu firmy. Potrafią wskazać szereg predyspozycji psychicznych osoby 
przedsiębiorczej, rozumieją znaczenie wiedzy, umiejętności, doświadczenia w perspekty-
wie efektywnej działalności biznesowej. Ci, którzy wykluczają prowadzenie własnej firmy, 
jako przyczynę w pierwszym rzędzie podają właśnie brak kompetencji przedsiębiorczych.

ENTREPRENEURIAL COMPETENCE OF SMALL-SCALE ENTREPRENEURS

Summary

The article focuses on enterprise in terms of entrepreneurial competence. Enterprise has been 
defined as a level of competence which, if displayed for work at companies, is crucial to achieve 
business goals effectively. It has been acknowledged that the most basic competence of a small-
scale entrepreneur includes such features as the ability to reach decisions, innovation and inven-
tiveness, readiness for change, resistance to crisis situations, firm leadership and close cooperation, 
self-awareness and a high self-esteem, motivation to work, a business knowledge, managerial skills. 
This theoretical model has been confronted with the views of the students of the Management Faculty, 
who are would-be entrepreneurs. 



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 34NR 540                                                                                              2009
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

AGNIESZKA OPAŁKA
Uniwersytet Szczeciński

ŚRODKI POMOCOWE JAKO SZANSA ROZWOJU 
SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach narodowych jest ogromna. 
W Polsce zatrudnienie w nich znajduje bardzo duża liczba pracujących, przyczyniając się 
w ten sposób to tworzenia PKB. Liczba podmiotów gospodarczych zaliczanych do tego 
sektora systematycznie rośnie, osiągając wysokie przychody. Ważne jest więc, aby przed-
siębiorstwa te rozwijały się, stając się konkurencyjnymi na rynku. Do tego niezbędne są im 
odpowiednie środki finansowe. Wśród dostępnych źródeł finansowania działalności warto 
zwrócić uwagę na fundusze pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej. Czy polskie małe 
i średnie przedsiębiorstwa znalazłyby spośród wielu programów pomocowych coś dla sie-
bie? Jakie inwestycje mogłyby sfinansować z tych środków?

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na te pytania. Dostępne również dla polskiego 
sektora MSP środki unijne przedstawiono na tle podstawowych informacji, charakteryzu-
jących ten sektor w Polsce. 

Podstawowe informacje o sektorze MSP w Polsce 

Podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią w Polsce zdecydo-
waną większość wśród aktywnych na rynku przedsiębiorstw. Rośnie więc ich znaczenie 
w gospodarce narodowej. To właśnie w przedsiębiorstwach małych i średnich znajduje 
zatrudnienie ponad połowa pracujących. Osiągane przez firmy z sektora MSP przychody 
z działalności dominują w przychodach ogółem wszystkich przedsiębiorstw aktywnych na 
rynku. Przedsiębiorstwa te mają więc aktywny udział w tworzeniu produktu krajowego 
brutto. Wartość produktu krajowego brutto wynosiła w 2005 roku 983 302 mln zł, a w 2006 
roku 1 061 031 mln zł1. Udział MSP w tworzeniu PKB przedstawiono w tabeli 1. 

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, A. Żołnier-
ski, P. Zadura-Lichota (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 17.
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Tabela 1

Udział MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto (w %)

Rok 2005 2006

Udział MSP w tworzeniu PKB 47,5 47,7
w tym: mikroprzedsiębiorstwa (liczba zatrudnionych do 9 osób) 31,4 31
            przedsiębiorstwa małe (liczba zatrudnionych 10–49 osób) 7,3 7,4
            przedsiębiorstwa średnie (liczba zatrudnionych 50–249 osób) 8,8 9,3
            przedsiębiorstwa duże (liczba zatrudnionych pow. 249 osób) 22,2 22,7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Raportu..., s. 17.

Z danych tabeli wynika, że udział MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto 
wyniósł w 2006 roku 47,7%, z tego mikroprzedsiębiorstw 31,0%, małych przedsiębiorstw 
7,4%, a średnich  9,3%. Analogiczny wskaźnik dla roku poprzedniego osiągnął wartość 
47,5% (mikroprzedsiębiorstwa 31,4%, małe firmy 7,3% i średnie udział 8,8%). Między ro-
kiem 2005, a 2006 nie odnotowano więc istotnej zmiany udziału MSP w tworzeniu PKB. 
Trzeba jednak zauważyć spadek udziału mikroprzedsiębiorstw w tworzeniu PKB (o około 
1,27% w r. 2006 w porównaniu z 2005 r.) przy jednoczesnym wzroście udziału małych 
i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB odpowiednio o 1,37% i 5,68% w roku 2006 
w porównaniu do roku poprzedniego. Nie wiadomo jednak czy jest to zapoczątkowanie 
jakiejś długofalowej tendencji czy też zjawisko krótkotrwałe2. Dla głębszej analizy warto 
przyjrzeć się kształtowaniu udziału MSP w tworzeniu PKB w latach wcześniejszych, co 
pokazano w tabeli 2.

Tabela 2

Udział MSP w tworzeniu PKB w latach 2001–2006 (w %)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Przedsiębiorstwa małe, w tym mikro 39,6 40,5 39,7 38,3 38,7 38,4
Przedsiębiorstwa średnie 8,9 8,1 8,6 9,6 8,8 9,3
Ogółem udział w tworzeniu PKB 48,5 48,6 48,3 47,9 47,5 47,7

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Raportów opracowanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości.

2 Komentarz pochodzi z Raportu..., s. 18.
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W przedstawionych latach podmioty z sektora MSP posiadały prawie 50% udziału 
w tworzeniu PKB. Niewątpliwie do takiego stanu rzeczy przyczyniła się liczba podmiotów 
należących do sektora MSP. Według przytaczanego kilkakrotnie Raportu, liczba podmio-
tów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2005–2007 systema-
tycznie rosła. Liczba przedsiębiorstw ogółem w 2007 roku wzrosła w stosunku do roku 
2005 o 1,81% i wyniosła 3 564 602.  Najbardziej wzrosła liczba małych przedsiębiorstw 
(o 3,19% w roku 2007 w porównaniu z 2005 r.). Wśród wszystkich przedsiębiorstw najwię-
cej funkcjonowało mikroprzedsiębiorstw.

Liczba przedsiębiorstw rzeczywiście funkcjonujących w gospodarce różni się jednak 
od liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. Główny Urząd 
Statystyczny w swoich corocznych publikacjach podaje informacje o liczbie przedsiębiorstw 
aktywnych. Zgodnie z nimi w 2006 roku funkcjonowały 1 704 262 przedsiębiorstwa, czyli 
o 2,25% więcej niż w 2005 roku. Najbardziej wzrosła liczba przedsiębiorstw aktywnych 
średnich (o 3,18% w 2006 r.). Zmalała natomiast liczba przedsiębiorstw aktywnych zali-
czanych do małych (o 0,66% w 2006 roku w porównaniu z rokiem poprzednim). Przed-
siębiorstwa te, zatrudniające od 10 do 49 osób, funkcjonują głównie w małych i średnich 
miastach, a tam powstaje coraz więcej sieci handlowych, które wypierają z rynku małe 
przedsiębiorstwa. 

Przyjąwszy za 100% ogólną liczbę wszystkich aktywnych MSP w 2006 roku (wy-
kres 1), najwięcej z nich działało w sekcji Handel i naprawy (35,7%), a następnie w Obsłu-
dze nieruchomości i firm (16%), Przemyśle (11,5%), Budownictwie (10%) oraz Transporcie, 
gospodarce magazynowej i łączności (8,4%)3.

Wykres 1. MSP w podstawowych sekcjach gospodarki w 2006 roku (w %)

Źródło:  Raport…, s. 23.

3 Raport…, s. 23.
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W sektorze MSP w 2006 roku znalazło zatrudnienie około 70% pracujących. Struktu-
rę pracujących w przedsiębiorstwach w roku 2006 przedstawiono na wykresie 2. 

Wykres 2. Struktura pracujących w przedsiębiorstwach  według stanu na koniec 2006 roku (w %)

Źródło:  Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport…, op. cit., s. 29

Z analizy struktury pracujących we wszystkich przedsiębiorstwach wynika, że naj-
więcej zatrudnionych w 2006 roku było w mikroprzedsiębiorstwach, co znajduje odzwier-
ciedlenie w liczbie tych podmiotów gospodarczych. Najmniejszy odsetek pracujących jest 
zatrudniony w małych przedsiębiorstwach. 

Rozwój sektora MSP pod względem ilościowym w Polsce jest pewny. Rośnie liczba 
tych firm, zatrudnienie w nich znajduje około 70% pracujących, sektor ten przyczynia się 
do tworzenia produktu krajowego brutto. Również osiągane przez te przedsiębiorstwa przy-
chody z działalności potwierdzają rolę MSP w gospodarce polskiej. Najwyższe przychody 
w 2006 roku osiągnęły mikroprzedsiębiorstwa, wzrosły one o 18,92% w stosunku do roku 
poprzedniego. Wysokie, bo 11,95% tempo wzrostu przychodów odnotowały średnie firmy. 
Przychody ogółem wszystkich przedsiębiorstw wzrosły w 2006 roku o 13,02% w porówna-
niu z rokiem 2005. 

Rozwój sektora MSP w Polsce zdecydowanie potwierdza tempo wzrostu nakładów 
inwestycyjnych. Największy wzrost w 2006 roku w porównaniu do 2005 roku zanotowa-
ły średnie przedsiębiorstwa (o 29,29%). Nakłady inwestycyjne rosły we wszystkich seg-
mentach tego sektora. Duży wzrost obserwowało się także w przedsiębiorstwach małych 
(o 21,71%) oraz mikroprzedsiębiorstwach (o 19,81%). Dla porównania tempo wzrostu na-
kładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 249 pracowników 
wyniosło 6,19%. 

Fundusze unijne dostępne dla sektora MSP 

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw zostało już dawno docenione w gospo-
darce. Są one głównym źródłem nowych miejsc pracy, innowacji, dynamizmu gospodarcze-
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go. Aby więc dynamiczny rozwój sektora MSP nie został zahamowany, zwłaszcza w dobie 
trwającego kryzysu na rynku finansowym, potrzebne jest wsparcie finansowe, które efek-
tywnie wykorzystane przyczyniłoby się do inwestowania przez przedsiębiorstwa, a tym 
samym do budowania przewagi konkurencyjnej na rynku, tak potrzebnej do utrzymania 
pozycji oraz dalszego rozwoju. Niezbędne do tego są odpowiednie nakłady kapitałowe. Jed-
ną z barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce jest dostępność źródeł finansowania dzia-
łalności. Nadal większość małych i średnich firm finansuje się ze środków własnych, co nie 
zawsze zapewni pokrycie ewentualnych wydatków inwestycyjnych, a tym samym rozwój.

Mimo iż dostęp do kredytów bankowych jest coraz lepszy, przedsiębiorcy, otwiera-
jąc własną firmę, finansują ją najczęściej nadal ze środków własnych4. Jednak z roku na 
rok odsetek takich firm systematycznie spada. W roku 2006 było ich 84,5%, podczas gdy 
w roku poprzednim 86,5%, a w roku 2004  88,9%. Mimo większej dostępności, kredyt ban-
kowy finansuje marginalną część przedsięwzięć. Korzystało z niego w 2006 roku jedynie 
4,1% przedsiębiorców, dokładnie tyle samo ile w roku poprzednim. Wzrasta za to znaczenie 
innych form finansowania, na co wskazywało 7% przedsiębiorców wobec 3,6% w roku po-
przednim. W pewnej części, inne formy finansowania nowo otwieranych przedsiębiorstw 
polegają na wykorzystaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. W latach 2004–2006 
dostępne były programy pomocowe dofinansowujące otwieranie firm przez osoby pozosta-
jące poza rynkiem pracy. W kolejnych latach, w związku ze zwiększeniem środków przy-
znawanych na ten cel, ich znaczenie może być jeszcze większe. Finansowe wsparcie nowo 
otwieranych przedsiębiorstw jest bardzo ważne dla ich przyszłości. Fakt inwestowania 
zwiększa ich współczynnik przeżycia o około 10 p.p. Taka tendencja jest obserwowana od 
początku podjęcia tego typu badań przez GUS. W roku 2006, wśród nowo powstałych firm 
inwestycje poczyniło 34,6% firm, o 2,3 p.p. więcej niż w roku poprzednim5.

Fundusze pomocowe z Unii Europejskiej są dostępne nie tylko dla przedsiębiorstw 
nowo otwieranych. Mogą z nich korzystać wszystkie firmy, również z sektora MSP. Finan-
sując w ten sposób inwestycje budują swoją siłę na konkurencyjnym rynku, także europej-
skim. 

Tymże środkom unijnym, dostępnym w ramach funkcjonowania Jednolitego Rynku 
Europejskiego przyjrzano się poniżej.

W latach 2007–2013, w wyniku reformy polityki spójności, dostępne są dwa fun-
dusze: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
Wykorzystanie środków z tych Funduszy umożliwiają Regionalne Programy Operacyjne 
2007–2013. Jednocześnie wpisują się one w cele i priorytety Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia 2007–2013 (NSRO) i Narodowej Strategii Spójności 2007–2013 (NSS). 

4 Por. M. Kurowska: Fundamentalne bariery rozwojowe sektora MSP, [w:] Harmonizacja rynków fi-
nansowcyh i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, A. Bogus, M. Wypych (red.), 
Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 479–481.

5 Raport…, s. 26.
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NSRO ma wspierać restrukturyzację sektorów gospodarki i regionów. Narodowa Strategia 
Spójności 2007–2013 (NSS) jest kluczowym dokumentem określającym kierunki realiza-
cji polityki spójności oraz wydatkowania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 
w Polsce w kolejnym okresie programowania UE oraz podstawą przygotowania w ramach 
polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych. Łączna suma środków zaan-
gażowanych w realizację NSS w latach 2007–2013 wynosi około 85,6 mld euro, z czego 67,3 
mld euro będzie pochodziło z budżetu UE. 

NSS realizowana jest za pomocą następujących programów operacyjnych6:
– Program Infrastruktura i Środowisko – 27,9 mld euro,  
– Program Kapitał Ludzki – 9,7 mld euro, 
– Program Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro, 
– Program Rozwój Polski Wschodniej – 2,3 mld euro, 
– Program Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro, 
– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro, 
– 16 regionalnych programów (1 dla każdego z województw) – 16,6 mld euro.
2 października 2007 roku komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała 

decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka (POIG). 30 października 2007 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w spra-
wie przyjęcia Programu Innowacyjna Gospodarka7.

POIG ma ogromne znaczenie dla rozwoju podmiotów z sektora MSP. W ramach POIG 
wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej 
i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawa-
nia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Celem głównym Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o in-
nowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących 
celów szczegółowych8:

– zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 
– wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 
– zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 
– zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku mię-

dzynarodowym, 
– tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 
– wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospo-

darce.

6 www.funduszestrukturalne.gov.pl.
7 www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne 2007-2013/Innowacyjna gospodarka.
8 www.dotacjeue.org.pl.
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W ramach POIG projekty realizować mogą miedzy innymi przedsiębiorstwa, w tym 
małe i średnie. Wśród dziewięciu wymienianych osi priorytetowych na uwagę zasługują 
dwie, ważne z punktu widzenia MSP9:

a) oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji
b) oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.
Celem osi priorytetowej 3 jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na 

bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finan-
sowania przedsięwzięć innowacyjnych. Skorzystać z tego programu mogą MSP, realizując 
miedzy innymi takie projekty jak:

– inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez identyfikowanie, weryfikację inno-
wacyjnych pomysłów o dużym potencjale rynkowym, wsparcie tworzenia na ich 
bazie przedsiębiorstw z sektora MSP,

– wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu, których przedsięwzięcia oparte 
są na innowacyjnych rozwiązaniach, poprzez zasilenie funduszy kapitałowych,

– aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warun-
ków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami MSP po-
szukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Celem osi priorytetowej 4 jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. 
Typy projektów możliwe do zrealizowania to miedzy innymi:

– wdrożenia przez MSP własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchomie-
nie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w opar-
ciu o tę technologię poprzez dofinansowanie MSP z Funduszu Kredytu Technolo-
gicznego z możliwością umorzenia części przyznanego kredytu,

– nowe inwestycje przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, obejmujące zastoso-
wanie innowacyjnych rozwiązań o dużym znaczeniu dla gospodarki z uwagi na 
wielkość inwestycji i liczbę nowo tworzonych miejsc pracy związanych z tymi in-
westycjami,

– nowe inwestycje prowadzące do utworzenia dużej liczby miejsc pracy w przedsię-
biorstwach z sektora nowoczesnych usług.

Zakończenie

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej możliwości rozwoju przedsiębiorstw zdecydo-
wanie wzrosły. Dynamicznie rozwijający się sektor MSP w Polsce ma szansę stać się kon-
kurencyjny również na rynku europejskim. Konkurencyjny to znaczy innowacyjny, wycho-
dzący na przeciw potrzebom klientów. Możliwe jest to poprzez inwestycje, które mogą być 
finansowane z ogromnej puli środków unijnych. Polskie MSP muszą tylko po nie sięgnąć. 

9 Por. www.dotacjeue.org.pl.
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Podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowią w Polsce zdecydo-
waną większość wśród aktywnych na rynku przedsiębiorstw. Rośnie więc ich znaczenie 
w gospodarce narodowej. To właśnie w przedsiębiorstwach małych i średnich znajduje za-
trudnienie około 70% pracujących. Osiągane przez firmy z sektora MSP przychody z dzia-
łalności dominują w przychodach ogółem wszystkich przedsiębiorstw aktywnych na rynku. 
Przedsiębiorstwa te mają więc aktywny udział w tworzeniu produktu krajowego brutto. 
Niezbędne do działalności bieżącej, zapewniające utrzymanie pozycji oraz dalszy rozwój, 
są odpowiednie nakłady kapitałowe. MSP mogą korzystać z szerokiego wachlarza środków 
unijnych, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

UNIONFONDS WIE DIE AUSSICHT DER ENTWICKLUNG DES SEKTORS KLEINER 
UND MITTLERE UNTERNEHMEN

Zusammenfassung

Die Wirtschaftssubjekte von dem Sektor kleiner und mittlere Unternehmen bilden in Polen die 
entschlossene Mehrheit inmitten aktiv auf dem Markt der Unternehmen. Wächst also ihre Bedeutung 
in der nationalen Wirtschaft. Der ist eben in kleinen und mittlere Unternehmen findet die Beschäfti-
gung ungefähr 70% arbeitend. Erlangt von der Firma von dem MSP-Sektor Einnahmen von der Tätig-
keit zurschen in den Einnahmen im ganzen aller aktiven Unternehmen auf dem Markt vorher. Diese 
Unternehmen haben den also aktiven Anteil in der Schöpfung des Produktes des einheimischen brut-
to. Unerlässlich zu der laufenden Tätigkeit, die Versichern Erhaltung der Lage und die Weiterentwi-
cklung, sind angemessen Investitionsaufwand. MSP können von dem breiten Fächer der Unionfonds, 
zugänglich im Rahmen des Operationsprogramms die Innovative Wirtschaft  zugewinnen.
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ANALIZA PRZYPADKÓW. 
W POSZUKIWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORCZYCH

Tło teoretyczne

Jednym z najbardziej powszechnych, odzwierciedlających tendencje pozytywistyczne-
go nurtu w badaniach naukowych podejść do przedsiębiorczości jest teoria osobowościowa, 
postulująca jakoby przedsiębiorca miał zakodowany „gen” osobowościowy, determinujący 
jego cechy, a zatem trzeba się nim urodzić. Coraz częściej jednak pojawiają się argumenty, 
że nie należy definiować przedsiębiorcy, przez pryzmat cech osobowościowych. Klasyczne 
argumenty przeciwko stosowaniu tychże kryteriów, to przede wszystkim fakt, iż cechy te 
nie były do tej pory uniwersalnie określone, są bardzo subiektywne i zmienne w czasie. 
Ponadto, różne sytuacje i konteksty mogą determinować zachowania przedsiębiorcze oraz 
można stworzyć warunki sprzyjające przedsiębiorczości.  Kolejne podejście, próbujące zde-
finiować przedsiębiorcę, to na przykład podejście behawioralne, które kładzie nacisk na 
zachowania przedsiębiorcy i ma wydźwięk procesualny. W tej koncepcji, jednym z naj-
częściej wymienianych atrybutów jest skłonność do ponoszenia ryzyka, która określana 
jest również jako „akceptacja ryzyka i niepewności”. Na przedsiębiorczość należy patrzeć 
bardziej kompleksowo, poprzez pryzmat zachowania przedsiębiorcy, ale i na kontekst rela-
cji przedsiębiorcy/firmy z otoczeniem. Literatura omawia również podejście od strony cech 
biograficznych1. Zdaniem autorek, nie należy ich tak nazywać, ale nawiązywać do kon-
tekstu społeczno-kulturowego, w którym przedsiębiorca jest kształtowany. Mają więc tu 

1 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, 2003, Gdańskie Towa-
rzystwo Naukowe, Gdańsk.



404 Magdalena Popowska, Marzena Starnawska

znaczenie nie tylko wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe czy sytuacja rodzinna 
od pokoleń, ale również dziedzictwo kulturowe, jakie przedsiębiorcy wnoszą ze sobą2.

Wiele jest kontekstów, w jakich przedsiębiorczość się odbywa3, a każdy z tych głosów 
ma odrębną historię. Takie ujmowanie problemu definicyjnego wywodzi się z różnorodnych 
struktur i płaszczyzn, w jakich przedsiębiorcy i ich firmy funkcjonują, co daje możliwości 
analizowania przedsiębiorczości przez pryzmat konstrukcjonizmu społecznego.

Istnieje dużo publikacji badających powiązania między kulturą a działalnością gos-
podarczą4. Związki te są niezaprzeczalne i dotyczą w szczególności wpływu kultury kraju 
na współczynnik przedsiębiorczości, a także atrybutów przedsiębiorców w poszczególnych 
narodowych kontekstach. Podobnie wyjaśnienie charakteru przedsiębiorczości przez teo-
rię instytucjonalną podkreśla potrzebę odpowiedzi/reakcji organizacji (tu potencjalnego 
przedsiębiorcy) na naciski instytucjonalne, wyrażone w regulacjach, normach i społecz-
nych oczekiwaniach5. 

Przedsiębiorca nie zyskał może nigdy miana „spekulanta” czy „badylarza”, które były 
ważnym elementem dyskursu propagandy poprzedniego systemu, poza wyjątkiem sformu-
łowania „prywaciarz”. Pozostałości po poprzednim systemie społeczno-gospodarczym 
i wcześniejszych doświadczeniach historycznych na długo jeszcze pozostaną zakorzenione 
nie tylko w postawach przedsiębiorczych, ale również w postrzeganiu przedsiębiorcy przez 
społeczeństwo lub organy administracyjne. Baumol6 podkreśla, że definiowanie przedsię-
biorcy powinno odzwierciedlać lokalną strukturę determinującą przedsiębiorczość. Struk-
tura ta w gospodarkach podlegających transformacji, ugina się pod ciężarem nagłych zmian 
i wynikającej z nich niepewności, ogromnej ilości różnorodnych możliwości rynkowych 
w początkowym etapie transformacji, kruchych i nierozwiniętych instytucji rynkowych. 
Równocześnie zostają one zastąpione nieformalnymi regułami i zachowaniem, będącym 
pozostałością po gospodarce PRL-u. Takie zasady, reguły i sposoby działania zostały moc-
no wpojone w zachowania i postawy przedsiębiorcze po dziś dzień.

2 Propozycja zmiany koncepcji przedsiębiorczości i osadzenia jej w kontekście struktury społecznej. 
A.R. Anderson, M. Starnawska, Research practices in entrepreneurship Problems of definition, descrip-
tion and meaning, „The International Journal of Entrepreneurship and Innovation” 2008, 9, 221–230.

3 A. Morrison, M. Rimmington, C. Williams, Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure 
Industries, 1999,  Butterworth-Heineman, Oxford, s. 12 za: A.R. Anderson, M. Starnawska, op.cit.

4 Na przykład: D. Lavoie, E. Chamlee-Wright, Culture and Enterprise: The Development, Representa-
tion, and Morality of Business. New York, NY: Routledge, 2001; P. J. Boettke, V.  Storr, Post Classical Po-
litical Economy, „American Journal of Economics and Sociology” 2002, 61(1); M. Granovetter, Economic 
Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, [w:] The New Economic Sociology: A Leader, 
F. Dobbin (red.), Princeton University Press, NJ 2004.

5 J.D. Goodstein, Institutional pressures and strategic responsiveness: employer involvement in work-
family issues, „Academy of Management Journal” 1994, 37(2), 352 za: J-M. Nkogolo-Bakenda, Values, 
resource endowment and ethnic entrepreneurship in Africa: the case of Nande, Luba and Kumu in the De-
mocratic Republic of Kongo, [w:] International Handbook on Research in Indigenous Entrepreneurship, 
L.P. Dana, R.B. Anderson (red), Edward Elgar, 2007, 61.

6 W.L. Baumol, Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, „Journal of Political 
Economy” 1990, 95(5), 893–921.
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Źródeł niepewności dla każdego podmiotu rynkowego jest wiele7. Tym więcej jest 
ich w gospodarkach podlegających transformacji, takich jak Polska, gdzie w wyniku cią-
głych zmian regulacji i przepisów, otoczenie MSP wciąż jest mało stabilne. Według raportu 
o konkurencyjności8, lista zewnętrznych czynników, które negatywnie wpływają na możli-
wości rozwoju firm, nie uległa znaczącej zmianie już od kilku lat9.  

Równolegle niski poziom zaufania, a tym samym słaby kapitał społeczny wśród pol-
skich przedsiębiorców są źródłem niepewności co do teraźniejszości i przyszłości w kwestii 
pozyskiwania zasobów. Nie ma dużego zaangażowania w kooperację, a sieciowanie (ne-
tworking) jest niepopularne10. Piszą o tym Kubiak i Miszalska11, odwołując się do próż-
ni społecznej. Według nich próżnia społeczna oraz atomizacja z epoki PRLu zostały za-
stąpione próżnią i atomizacją w państwie demokratycznym. Autorki słusznie konkludują, 
że fenomeny społeczne przekroczyły zakres jednego ustroju. Jak więc owe normy, prawa, 
naciski i oczekiwania społeczne oraz warunki niestabilności gospodarczej, legislacyjnej, 
niskiego poziomu społecznego zaufania wpływają na strategie przedsiębiorcze? Generują 
unikanie niepewności i ryzyka poprzez wykorzystanie już istniejących zasobów w zasięgu 
przedsiębiorcy12. Strategia przedsiębiorcza określa, w jaki sposób firma ustanawia i od-
nawia swoje relacje z otoczeniem. W przypadku małej firmy najważniejszym sposobem 
budowania relacji z otoczeniem są sieci osobistych kontaktów przedsiębiorcy13. Wiąże się 
z tym działanie na „wiele frontów”, „kombinowanie”, poszukiwanie wszelkich możliwych 
sposobów legitymizacji firm na rynku. W obserwowanych przypadkach brakuje klasycz-
nie rozumianych strategii przedsiębiorczych, gdzie wpierw identyfikowana jest możliwość 
rynkowa, gromadzone zasoby potrzebne do inwestycji i do wejścia na rynek, a wszystko to 
odbywa się  w pewnych odstępach czasowych. W przypadku improwizacji, której odzwier-

7 P. Kreiser, L. Marino, Analyzing the historical development of the environmental uncertainty constru-
ct, „Management Decision” 2002, 40(9).

8 M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2007, Raport z Badań, Lewiatan, War-
szawa 2007.

9 Przedsiębiorcy zaliczyli do nich: brak jednoznacznych i przejrzystych regulacji prawnych, brak moż-
liwości stosowania elastycznych form zatrudnienia, konkurencję ze strony szarej strefy, zbyt czasochłonne 
i generujące koszty procedury administracyjne. Od wielu już lat nie zmienia się poziom regulacji go-
spodarki polskiej – działalność gospodarczą reguluje blisko 800 aktów prawnych, ulegających kolejnym 
nowelizacjom. Nawet dobra koniunktura gospodarcza, która cechowała 2007 r., nie spowodowała zmiany 
podejścia firm do planowania długookresowego – firmy nadal koncentrowały się na działalności w krót-
kim okresie. Źródło: ibidem.

10 M. Starnawska, Sieci MSP jako alternatywa dla niezależnej działalności małego przedsiębiorstwa, 
praca doktorska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006.

11 A. Kubiak, A. Miszalska, Czy nowa próżnia społeczna czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczpo-
spolitej, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, 2, 19–43.

12 Podsumowując rozwój koncepcji niepewności, mówią o dwóch perspektywach, pozwalających ją 
analizować: niepewność wynikająca z (braku) informacji oraz z zależności od zasobów. Patrz: P. Kreiser, 
L. Marino, op.cit.

13 J.A. Murray, A Concept of Entrepreneurial Strategy, „Strategic Management Review” 1984, 5(1), 
1–13I
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ciedleniem jest „majsterkowanie”, etapy te zbiegają się w tym samym czasie14. Dodatkowo, 
współczesne badania wykazują, że małe przedsiębiorstwa nie mają z góry zaplanowanych 
strategii działań na rynku15.

Wyniki badań

Dane pierwotne do analizowanych przypadków zostały zebrane na podstawie nie-
ustrukturyzowanych oraz półstrukturyzowanych wywiadów, a także dzięki obserwacji nie-
uczestniczącej jak i przy wykorzystaniu wewnętrznych materiałów będących do dyspozycji 
w niektórych firmach. Dobór firm do badania nie był losowy i wynikał w znacznej mierze 
ze zgody przedsiębiorców. Przedstawione wyniki są oparte na analizie przypadków 5 przed-
siębiorców i funkcjonowania ich biznesu metodą deskryptywną16. „Strategie” przedsiębior-
cze wyglądają bardzo ciekawie w przypadku badanych firm.. Być może słowo „strategie” 
powinno się je zastąpić „sposobem postępowania/zachowania” zamiast wprowadzającej za-
męt klasycznej koncepcji strategii z zakresu zarządzania. Badani przedsiębiorcy wykazują 
niską skłonność do podejmowania ryzyka i unikają niepewności. Działają „majsterkując”.
Odbywa się to poprzez wykorzystywanie sieci osobistych kontaktów przedsiębiorcy. Jak 
odzwierciedlają to przedstawione przypadki, sieci te składają się z bliskich, nielicznych 
kontaktów, a przedsiębiorcy wykazują mało zainteresowania, aby rozbudowywać swój ka-
pitał społeczny. Konecki sugeruje, iż kolektywizm polskich przedsiębiorców jest indywidu-
alny. Orientacja kolektywna występuje tylko w odniesieniu do „najbliższych” i jest silnie 
związana z familizmem17. Jak wspomniano wcześniej, wynika to z braku zaufania, który 
może mieć źródło w obciążeniu kulturowym. Brak klasycznych strategii przedsiębiorczych 
w analizowanych firmach pokazuje, że polski przedsiębiorca jest typowym majsterkowi-
czem18. Jego działanie przypomina budowę kolażu z różnych kawałków szkła, jakie artysta 
ma pod ręką. Odziedziczył on po poprzednim systemie umiejętność radzenia sobie w wielu 

14 T. Baker, A.S. Miner, D.T. Eesley, Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational 
competencies in the founding process, „Research Policy” 2003, 32, 255–276.

15 Jedynie 8% małych i średnich przedsiębiorstw posiada strategię działania firmy, przy czym w po-
nad 40% strategia obejmuje okres do 2 lat. Dodatkowo posiadanie strategii skorelowane jest z wielkością 
przedsiębiorstwa – strategię posiada 21% małych oraz 34% firm średnich. Badania Pomorskiego Obser-
watorium Gospodarczego jasno wskazują na brak planowania w firmach mikro – tylko 13,3% przedsię-
biorców sporządziło w ostatnim czasie biznesplan na użytek banku, bądź własny, kolejnych 13,2% posiada 
nieformalny biznesplan, pozostali (69%) nie mają go w ogóle. Źródło: P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Dasz-
kiewicz, K. Zięba, K. Świetlik, Dynamika Sektora MSP na Pomorzu, Raport 2008, Pomorskie Obserwato-
rium Gospodarcze, Gdańsk 2008.

16 Wyniki przeprowadzonych badań są przedstawione w sposób bardzo zwięzły z powodu ograniczeń 
edytorskich.

17 K. Konecki, Działanie przedsiębiorcze. Auto-praca nad tożsamością a społeczny proces konstruowa-
nia motywacji do działania przedsiębiorczego, [w:] W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakoś-
ciowe nad tożsamością, J. Leoński, U. Kozłowska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Economicus, Szczecin 
2007. 

18 C. Lévi-Strauss, The Savage Mind, University of Chicago Press, 1966. 
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okolicznościach, „kombinowania19”. Pomagają mu w tym sieci osobistych kontaktów – jego 
sieci społeczne. „Majsterkowanie” odzwierciedla po części improwizację w firmie. Proces 
tworzenia firmy, realizacji przedsięwzięcia czy pomysłu nie jest linearny. Nie następuje 
antycypacja i racjonalna organizacja zasobów potrzebnych do działania. Przedsiębiorca 
korzysta z tego, co ma „pod ręką”. I właśnie „pod nią” są sieci bliskich kontaktów, dość 
zamknięte i zawężone. Francuski odpowiednik słowa „majsterkowicz” (bricoleur) histo-
rycznie oznacza poboczne, zewnętrzne ruchy w grach związanych z zastosowaniem piłki. 
Słowo to opisuje tego, który pracuje własnymi rękoma w sposób bardzo zręczny, przebiegły 
i podstępny. „Majsterkowicz” potrafi robić bardzo wiele rzeczy i wykorzystuje posiadane 
przez siebie zasoby (to co ma pod ręką), tworząc zupełnie nowe rozwiązania lub rzeczy. 
Tworzy kolaż – mozaikę z materiałów, jakie posiada w warsztacie. Z tego powstaje war-
tość20. Majsterkowicz to „umysł dziki” w porównaniu  z umysłem inżyniera – wybitnie na-
ukowym i analitycznym. Oczywiście w kontekście tego artykułu, mowa jest nie o zasobach 
fizycznych, takich jak narzędzia i materiały, jakie prawdziwy majsterkowicz ma w swo-
im warsztacie, ale o zasobach kapitału społecznego, jakie „majsterkowicz”-przedsiębiorca 
wykorzystuje w swojej działalności i o tym, czym dysponuje21. Majsterkowanie może być 
niejako kontynuacją strategii „radzenia sobie”, znamiennej dla okresu transformacji (co-
ping behavior), związanej ze zdobywaniem zasobów, podejmowania decyzji w ówczesnym 
systemie politycznym lub motywacji do różnych przedsięwzięć gospodarczych22. W po-
dobnym tonie utrzymane jest porównanie rozpoznawania okazji rynkowych w kontekście 
gospodarki posocjalistycznej z przygodą, dedukcją i niejednokrotnie niewielkim doświad-
czeniem. Oczywiście analizowane przypadki nie koncentrują się na początkowych fazach 
działalności przedsiębiorstw, ale są odzwierciedleniem kolażowego podejścia do biznesu 
– przedsiębiorcy wykorzystują wręcz „jakiekolwiek” nadarzające się okazje do tworzenia 
wartości, mówiąc kolokwialnie „łapią wszystkie możliwe okazje do zarobienia”. To właśnie 
poprzez swoje relacje ze środowiskiem, małe firmy funkcjonują na zasadzie określonych 
strategii przedsiębiorczych. Bardzo niski poziomu zaufania lateralnego, instytucjonalnego 
do ekip politycznych i wszelkich innych instytucji ma swoje źródło nie tylko w pozosta-
łościach po poprzednim systemie politycznym, tępiącym działalność gospodarczą, sieją-
cym propagandę o „prywaciarzach”, ale również w korupcji władzy, niestabilności poli-
tycznej i legislacyjnej. Siłą rzeczy, przedsiębiorcy budowali swoje życie zawodowe w kręgu 
najbliższych znajomych. Przedsiębiorcy wytworzyli silne zaufanie w relacjach budowanych 

19 Autorki nie postulują, aby stwierdzenie „kombinowanie” weszło do dyskursu naukowego o przed-
siębiorczości. Niemniej jednak, samo słowo i jego znaczenie znajduje szerokie zastosowanie w języku 
potocznym w Polsce.

20 Odzwierciedla to jedna z definicji przedsiębiorczości zaproponowana przez Timmonsa, która mówi 
o „stworzeniu czegoś o określonej wartości z praktycznie niczego”. Patrz: Timmons J., New Venture Cre-
ation, Irwin, Boston: MA 1994.

21 Nie bez powodu Baker i inni mówią o majsterkowaniu poprzez sieci. Patrz: T. Baker i inni, op.cit.
22 A.C. Ledeneva, Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchanges Cambridge 

University Press, 1998.
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z najbliższymi, z krewnymi lub przyjaciółmi, osobami poleconymi, „swoimi”, jako sub-
stytut nieistniejących relacji zaufania do władz i innych instytucji gospodarki nakazowo-
rozdzielczej23 czy już rynkowej, czy też szerszych sieci kontaktów. Analiza danych zebra-
nych w ramach projektu badawczego  prowadzi do przedstawienia następujących sugestii24 
w tabeli 1.

Tabela 1 

Wnioski z analizy przedsiębiorców i ich kontekstów

Sieci osobistych kontaktów składają się z niewielu kontaktów, z którymi przedsiębiorcy mają dość 
silne więzy i które wykorzystują jako dźwignię w swojej strategii przedsiębiorczej (SYNT, NETA, 
WAK, EWP, BUD) oraz znacznym stopniu polegają na tychże, z którymi zakładali firmy lub do 
tej pory współpracują (SYNT, NETA, BUD, WAK).
W oparciu o wypracowane i silne, choć nieliczne w relacje, sieci osobistych kontaktów tworzą 
bazę własnych klientów, najczęściej z poprzedniej firmy/miejsca pracy czy działalności w szarej 
strefie (BUD, SYNT, NETA).
Sposób w jaki zidentyfikowali szansę rynkową, był przedstawiony i opracowywany przy pomocy 
kontaktów z sieci osobistej (SYNT, EWP) a jego wdrażanie nie było planowane i polegało na im-
prowizacji (EWP, SYNT, NETA, WAK). 
Analizowani przedsiębiorcy zmieniali i zmieniają formę działalności lub otwierali i zamykali 
własną działalność/firmę. (BUD, WAK, EWP, NETA) w obliczu różnych i zmieniających się prze-
pisów podatkowych, aby zmniejszać koszty ubezpieczeń społecznych, płacić mniejsze podatki,
Firmy nie podejmują również strategii rozwijania swoich kontaktów w szerszym środowisku, nie 
uważają takich działań za potrzebne, pożyteczne, obce im jest „sieciowanie”, a działalność w sto-
warzyszeniach czy zrzeszeniach uważają za stratę czasu (NETA, SYNT, BUD), jedyny wyjątek 
stanowi tu przedsiębiorca z EWP, który dzieli się wiedzą i samodzielnie założył stowarzyszenie 
dla producentów wag.
Również młodsi przedsiębiorcy (SYNT, NETA) w swoich działaniach dość często podejmują się 
„majsterkowania”. Oznaczać to może, że zaproponowane przez autorki ujęcie strategii przed-
siębiorczych w tym artykule, dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy działali jeszcze przed 
momentem transformacji ustrojowej i gospodarczej lub po, ale również młodych przedsiębiorców, 
przejmujących balast kulturowy poprzedniego pokolenia.

Źródło:  opracowanie własne.

Oczywiście, można by podjąć argumentację, że przecież każda mała firma czy sa-
mozatrudniony zaczyna właśnie funkcjonować w taki sposób i wspomnieć o syndromach 
charakterystycznych dla małych firm na początku ich działalności, nazwanych syndroma-

23 Takim substytutem w chińskiej gospodarce są sieci guanxi. Szerzej w: E. Lee, Yiu-chung, A.R. An-
derson,  Role Of Guanxi in Chinese Entrepreneurship, „The Journal of Asia Entrepreneurship and Su-
stainability” 2007, December.

24 Patrz: tabela 1.
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mi małości i nowości25. Trzeba jednak zauważyć, że badani przedsiębiorcy funkcjonują na 
rynku w każdym przypadku dłużej niż 5–6 lat, a zatem można by oczekiwać rozwoju sieci 
osobistych kontaktów przedsiębiorców.

Podsumowanie

Na postawie przedstawionych przypadków, autorzy artykułu nie roszczą sobie prawa 
do zbudowania fundamentów teorii przedsiębiorczości, która byłaby charakterystyczna dla 
Polski czy też krajów po transformacji z Europy Centralnej26. Artykuł to jedynie propozycja 
odmiennego spojrzenia na przedsiębiorczość w takim, a nie innym kontekście. Bardziej 
pogłębiona analiza danych, korzystająca z metodologii teorii ugruntowanej, ułatwi przed-
stawienie konkretniejszych propozycji godnych eksploracji lub hipotez do zweryfikowania. 
Kultura sieciowania jest nieobecna w Polsce. Brakuje spotkań, które miałyby umożliwiać 
przedsiębiorcom kontakty i prowadzić do wymiany pomysłów oraz doświadczeń, wspól-
nych przedsięwzięć. Podczas gdy inicjatyw takich w wielu gospodarkach jest bez liku27, 
a słowo sieciowanie nie jest obecne we współczesnym języku. 

W kontekście niepewnego otoczenia ekonomicznego i ubogiej kultury sieciowania, 
analizowani przedsiębiorcy lawirują i improwizują, tworząc jakąkolwiek wartość. Polscy 
przedsiębiorcy tworzą „wartość” w gospodarce w sposób niekoniecznie zgodny z wzorca-
mi klasycznymi. Każdy z nich ma swoją własną opowieść, ale często sięgają jedynie po to 
i wykorzystują to, co „mają w zasięgu ręki”. Z powodu mało zauważalnych strategii rozwo-
jowych, można by powiedzieć, że majsterkują. Trzeba zaznaczyć, że ta postawa jak najbar-
dziej przypomina przedsiębiorczość, jako nieustanne podejmowanie przedsięwzięć. 

BRICOLAGE FOR EVERYONE – CAN ANYONE BE AN ENTREPRENEUR IN POLAND 
– THE ANALYSIS OF FIVE CASES. 

IN SEARCH FOR ENTREPRENEURIAL STRATEGIES

Summary

The article presents an analysis of five entrepreneur cases. Authors make a suggestion that they 
are using entrepreneurial strategies recalls the concept of “bricolage”. The first part of the article 
describes social and economics conditions which influence the “bricolage” strategy. The conception 
of “bricolage” and examples are described in the next part of the paper.

25 H. Aldrich, E.R. Auster, Even dwarfs started small: Liabilities of age and size and their strategic 
implications, „Research in Organizational Behavior” 1986,  8, 165–198; M. Starnawska, op.cit.

26 Javillonar i Peters wyrazili swoje wątpliwości na ile w Azji Afryce czy też Ameryce Łacińskiej mogą 
być wyjaśnione przy użyciu teorii  McClellanda czy Webera, skoro te zostały zbudowane w oparciu o do-
świadczenia amerykańskich i europejskich przedsiębiorców. Patrz: G.V. Javillonar, G.R. Peters, Sociologi-
cal and social psychological aspects of Indian entrepreneurs, The British Journal of Sociology 1973, 24(3), 
314–328.

27 Szerzej w: M. Starnawska, op.cit.
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FUNDUSZE UNIJNE SZANSĄ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ PRZEZ MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Polsce, na lata 2007–2013, przyznano blisko 90 mld € unijnej pomocy na realizacje 
różnorodnych programów, mających na celu poprawę stanu naszego kraju względem pozo-
stałych krajów członkowskich. W latach 2007–2013 we wszystkich programach operacyj-
nych około 15% wszystkich środków unijnych zostało przeznaczone dla polskich przed-
siębiorstw. W puli tej znajdują się także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
przez mikroprzedsiębiorców, którym wyjątkowo często brakuje kapitału w początkowej 
fazie rozwoju firmy. Środki unijne mogą więc stanowić szansę na rozpoczęcie działalności, 
a następnie jej rozwój. Wykorzystanie funduszy unijnych wiąże się jednak z szeregiem wa-
runków do spełnienia, które stanowić mogą barierę w ich pozyskiwaniu. 

Celem artykułu jest prezentacja funduszy unijnych przeznaczonych dla polskich mi-
kroprzedsiębiorców na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2007–2013 oraz 
próba wskazania barier w dostępie do środków unijnych. W końcowej części opracowania 
autorka prezentuje zasady przyznawania dotacji z Funduszu Pracy jako alternatywy wzglę-
dem środków unijnych.

 Programy unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej na lata 2007–2013

W październiku 2007 roku wystartowały programy unijne, w ramach których można 
ubiegać się o środki unijne na założenie własnej działalności gospodarczej. Na lata 2007–
2013 przewidziano cztery programy, które będą kontynuowały ideę promocji przedsiębior-
czości. Programami tymi są: 

1. Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – działanie 3.1 Inicjowanie dzia-
łalności innowacyjnej. 

2. Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – działanie 7.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

3. Regionalne Programy Operacyjne – działania osi priorytetowej nr 1 lub 2 w zależ-
ności od województwa. 
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4. Rozwój Obszarów Wiejskich – działanie 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej oraz działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Wszystkie cztery wymienione programy mają na celu pomoc osobom, które chcą za-
łożyć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą. Każdy z programów adresowany jest 
do innego kręgu odbiorców. Dla osób, które mają ciekawe pomysły na biznes i szukają 
znacznej wysokości kapitału przewidziany jest program 3.1 „Inicjowanie działalności in-
nowacyjnej”. W przypadku mniej skomplikowanych działalności gospodarczych ciekawym 
rozwiązaniem jest program 7.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnie-
nia. Programy na założenie własnej działalności zawarte zostały także w 16 Regionalnych 
Programach Operacyjnych (dalej: RPO) i są dostępne w poszczególnych województwach 
w ramach różnych działań. Ostatni z programów udziela wsparcia przy zakładaniu mikro-
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Programy pomocowe UE wymagają jednak czę-
sto wkładu własnego, a ponadto obowiązuje w nich zasada refundowania kosztów, a więc 
przedsiębiorca musi ponieść określone wydatki, a następnie otrzymuje ich zwrot w części 
lub całości. Zestawienie podstawowych zasad uzyskania środków unijnych na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej prezentuje tabela 1. 

Tabela 1 

Dotacje dla osób zakładających działalność gospodarczą w latach 2007–2013

Skąd? Program „Kapitał Ludzki” Regionalne Programy 
Operacyjne

Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich

Dla kogo? osoba chcąca założyć firmę 
i nie prowadząca jej wcześniej

zarejestrowana 
przedsiębiorca

zarejestrowana 
przedsiębiorca

Ile? do 40 tys. zł do 200 tys. zł * do 300 tys. zł

Na co?
założenie działalności gospodar-
czej, usługi doradcze i szkolenio-

we, wydatki nieinwestycyjne

założenie działalności 
lub/i inwestycje

założenie działalno-
ści lub/i inwestycje

Maksymalna 
wartość pomocy 
z UE

100% 50–70% 50%

* Wartości mogą się różnić w zależności od regionu. 

Źródło: opracowanie własne.

W ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, wojewódzkie urzędy pracy wy-
bierają w trybie konkursowym instytucje, które w regionie będą obsługiwały osoby, chcące 
rozpocząć działalność gospodarczą. Instytucje te będą świadczyć osobom ubiegającym się 
o fundusze unijne wsparcie obowiązkowe w postaci doradztwa oraz szkoleń umożliwiają-
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cych uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz co najmniej jednej z dwóch poniższych form1:

a) wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości – w wysokości do 40 tys. 
zł brutto (lub do 20 tys. brutto na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni 
socjalnej);

b) wsparcia pomostowego w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane mie-
sięcznie w kwocie nie większej niż 1 100 zł brutto, połączone z doradztwem oraz 
pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpo-
częły działalność w ramach danego projektu). 

Kolejnym wskazanym w tabeli 1 źródłem pozyskiwania środków unijnych na roz-
poczęcie działalności są Regionalne Programy Operacyjne. W ramach programów opera-
cyjnych przewidziano pieniądze na uruchomienie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, niemniej 
jednak każde województwo opracowało własny dokument i w związku z tym, programy te 
są bardzo zróżnicowane (tab. 2), np.: w niektórych RPO wydzielono środki specjalnie na 
tworzenie mikrofirm, w innych będą one dostępne z łącznej puli przeznaczonej na rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Tabela 2 

Fundusze unijne na założenie działalności gospodarczej na lata 2007–2013 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Województwo Nazwa i nr działania Budżet 
w mln euro

Poziom 
refundacji 

kosztów (%)
1 2 3 4

Mazowieckie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości 473 60*
Dolnośląskie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw 247 60
Podkarpackie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 203 70
Lubelskie 1.1 Dotacje dla nowych mikroprzedsiębiorstw

1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
45
136

70

Łódzkie 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 173 70

Świętokrzyskie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. 173 70

Pomorskie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstw. 104 60
Warmińsko-
-mazurskie

1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikro i MSP
 na innowacje i nowe technologie
1.1.9 Inne inwestycje przedsiębiorstw

19
74

70

1 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1255.



414 Magdalena Rękas

1 2 3 4

Podlaskie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, w tym 
1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa 90 70

Opolskie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach 79 70
Zachodnio-
pomorskie

1.1.1 Bezpośrednie inwestycje w mikroprzedsiębior-
stwach 77 60

Śląskie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 70 60
Lubuskie 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 48 70
Małopolskie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przed-

siębiorstw 35 70
Wielkopolskie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw. 26 60
Kujawsko-
-pomorskie

5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw. 17 70

* Miasto Warszawa refundacja 50% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: M. Kołtuniak, Warto wystąpić po unijne pieniądze na założenie działalności gospodarczej,  
„Rzeczpospolita” 2007, http://www.rp.pl/artykul/79498.html.

Ponadto w części RPO, przewidziano wsparcie już od etapu zakładania przedsiębior-
stwa (np. program woj. lubuskiego), w innych zaś tylko firmy już zarejestrowane i działające 
(np. woj. śląskie) mogą ubiegać się o wsparcie unijne. W takich wypadkach zainteresowany 
musi wcześniej dokonać rejestracji przedsiębiorstwa, a pieniądze, o które będzie się ubiegać, 
mogą być przeznaczone tylko na rozwój istniejącej już firmy. Szczegółowe zasady korzysta-
nia z funduszy w poszczególnych województwach zostały zawarte w tzw. Uszczegółowieniu 
Programu Pomocowego, w którym można znaleźć precyzyjne opisy tzw. działań. Uszczegó-
łowienie programu wskazuje kto może ubiegać się o wsparcie, wymienia szczegółowe cele 
programu i dopuszczalne minimalne oraz maksymalne wartości projektów, sposoby realizacji 
programu oraz zasady wydatkowania środków – tzw. wydatki (koszty) kwalifikowane. 

Ostatnią z form pomocy unijnej jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ra-
mach którego wyodrębniono oś 3, czyli działania na rzecz tworzenia i rozwoju mikroprzed-
siębiorstw na terenach wiejskich. W Programie tym z góry wskazano rodzaje działalności 
podejmowanych na terenach wiejskich, które uprawniają do ubiegania się o pomoc unijną 
i są to: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi dla ludności, sprzedaż hurtowa 
i detaliczna, rzemiosło lub rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne, 
usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem usługi transporto-
we, usługi komunalne, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
magazynowanie lub przechowywanie towarów, wytwarzanie materiałów energetycznych 
z biomasy oraz usługi z zakresu rachunkowości, doradztwa lub usługi informatyczne. Be-
neficjantem pomocy mogą być2:

2 Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich, http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne 
%202007-2013.
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– osoby fizyczne lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-
bowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, 

– osoby, które uzasadnią w opracowanym przez siebie biznes planie, ekonomiczną 
celowość podejmowanego przedsięwzięcia, zatrudnią min. 1 osobę, zaś siedziba 
lub oddział lub miejsce zamieszkania lub położenie nieruchomości, gdzie będzie 
prowadzona działalność znajdować się będzie na terenie gminy: wiejskiej, wiejsko-
miejskiej lub miejskiej o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys. osób. 

Pomoc unijna w tymże programie operacyjnym ma formę zwrotu części kosztów 
kwalifikowalnych przedsięwzięcia gospodarczego. Wysokość pomocy przyznanej na rea-
lizację operacji waha się od 100 tys. zł do 300 tys. zł, w zależności od liczby utworzonych 
miejsc pracy.

Bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych – próba oceny

Zmniejszenie lub usuniecie barier finansowych w tworzeniu własnych firm może 
być realizowane na wiele sposobów. Jedną z dróg pozyskiwania kapitałów na założenie 
firmy są środki unijne. Pozytywnie należy ocenić poziom środków przyznanych Polsce 
na lata 2007–2013, niemniej jednak doświadczenie poprzedniego okresu projektodawcze-
go sprawiły, że wciąż istnieje wiele obaw, czy absorpcja nowych środków się powiedzie. 
W poprzednim okresie wydatkowania środków z UE, mikroprzedsiębiorcy szczególnie ne-
gatywnie oceniali skomplikowany system składania wniosków. Wielu z nich odpadła już 
w ocenie formalnej. Niezależnie od regionu Polski, bałagan, niejasności co do sposobu np. 
podpisywania aplikacji, jak i formy jej przedkładania (generator wniosków nie dawał moż-
liwości prawidłowego i zgodnego z prawdą przedstawienia sytuacji firmy, celów i kosztów 
zadania) spowodowały, iż niewielu udało się szczęśliwie zakończyć procedurę ubiegania się 
o dotacje. W nowym okresie projektowym wprowadzono uproszczenia proceduralne w apli-
kowaniu o dofinansowanie, co zwiększyło odsetek wniosków, które pomyślnie przechodzą 
ocenę formalną np. w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” etap formalny 
przechodzi blisko 85% wniosków. Mimo tych pozytywnych zmian, nadal w pozyskiwaniu 
środków unijnych przez przedsiębiorców wskazać można na ograniczenia w ich dostępie:

1. Brak przejrzystych informacji odnośnie terminów i instytucji obsługujących pro-
gram unijny oraz zawiłe wytyczne odnośnie poszczególnych programów. Każdy 
z programów ma własne wytyczne, co oznacza, że przedsiębiorca musi zapoznać 
się z szeregiem wymogów dotyczących projektów, śledzić harmonogramy progra-
mu itp. 

2. Trudności w kwalifikacji wydatków (kosztów) na grupę kosztów kwalifikowanych 
uprawniających do refundacji inwestycji ze środków UE i kosztów niekwalifiko-
wanych. 

3. W przypadku otrzymania wsparcia ze środków unijnych, w wielu programach wy-
magany jest wkład własny, co powoduje, iż część beneficjantów nie może z nich 
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skorzystać przy braku kapitałów własnych, nawet jeśli działalność gospodarcza 
jaką chcieliby rozpocząć, wskazuje na jej ekonomiczne powodzenie. 

4. W przypadku ubiegania się o dotacje powyżej 200 tys. zł konieczność udokumen-
towania źródła sfinansowania inwestycji np. promesa bankowa.

5. Wysokie wymagania w kontekście opracowania biznes planu oraz wniosku o dota-
cje unijną, co w przypadku mikroprzedsiębiorców i osób rozpoczynających dzia-
łalność po raz pierwszy w życiu stanowi olbrzymią barierę formalną. 

6. Fakt otrzymania decyzji o zaakceptowanie „Wniosku o udzielenie dotacji unijnej” 
nie gwarantuje otrzymania tych środków. Przedsiębiorca musi zrealizować inwe-
stycje, a jeśli nie osiągnie założonych celów, przyznana dotacja unijna nie zostanie 
przekazana. 

7. Skorzystanie ze środków unijnych nakłada na przedsiębiorcę konieczność prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat, co w przypadku przedsię-
wzięć na niewielką skalę (mikroprzedsiębiorcy) może być trudne do spełnienia. 

8. Fundusze unijne w obecnym stanie regulacji podatkowych podlegają opodatkowa-
niu, tym samym, kwota otrzymana dotacji unijnej stanowi podstawę naliczenia 
podatku dochodowego. 

Dotacje z funduszu pracy na rozpoczęcie działalności jako alternatywa 
dla środków unijnych 

Wobec wskazanych powyżej barier pozyskiwania środków unijnych, nie dziwi fakt, iż 
w latach 2007–2008 roku urzędy pracy odnotowały prawie 30% wzrost ilości przyznanych 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych z Funduszu Pracy3, a dotacja ta stała 
się alternatywą wobec pozyskiwania środków unijnych szczególnie dla mikroprzedsiębior-
ców. 

Dotacje ze środków Funduszu Pracy nie wymagają wkładu własnego. Warunkiem 
uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest posiadanie statusu bez-
robotnego, a ponadto prowadzenie działalności gospodarczej po otrzymaniu dotacji przez 
minimum 12 m-cy (przy środkach unijnych min. 5 lat), przy czym w okresie tym korzysta-
jący z dotacji musi terminowo regulować wszelkie obciążenia publiczno-prawne (podatki, 
składki ZUS). Kolejnym warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest prowadzenie 
działalności w formie indywidualnego przedsięwzięcia gospodarczego (samozatrudnienie) 
oraz przedstawienie zabezpieczeń (np. weksel in blanco, poręczenie przez osoby trzecie, za-
staw). Maksymalna wysokość takiej dotacji to pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, 
co w 2008 roku oznaczało kwotę ok. 15 tys. zł, zaś w 2009 roku kwotę blisko 18 tys. zł. Oso-

3 P. Jakubczak, W 2007 roku prawie 45 tys. bezrobotnych otrzymało dotacje na założenie własnej firmy, 
„Gazeta Prawna” z 31.01.2008 r. 



417Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

by niepełnosprawne mogą ubiegać się o specjalnie dla nich przeznaczonej dotacji z Fundu-
szu Pracy w wysokości do 40 tyś zł4.

Warto podkreślić, iż tryb ubiegania się o dotacje jest znacznie prostszy, niż w przy-
padku środków unijnych, niemniej jednak każdy urząd pracy może indywidualnie ustalać 
warunki przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ustalić rodzaje dzia-
łalności preferowane na lokalnym rynku pracy. Zauważyć należy, iż obserwuje się w Polsce 
duże zróżnicowanie wymagań względem ubiegających się o taką pomoc. Pierwsze różnice 
pojawiają się już na etapie rejestracji. Niektóre Urzędy Pracy pozwalają, złożyć wniosek 
o przyznanie dotacji nawet w tym samym dniu, w którym bezrobotny się zarejestruje, inne 
wymagają posiadania statusu bezrobotnego przez co najmniej 3 miesiące, a są takie biura 
pracy (np. w Poznaniu), które wymagają by status bezrobotnego trwał co najmniej 12 m-cy 
w ciągu ostatnich 2 lat. Warunki te najczęściej nie dotyczą młodzieży do 25 roku życia oraz 
studentów i absolwentów do 27 roku życia. 

Kolejne różnice dotyczą zasad wydatkowania dotacji otrzymanej z PUP, dlatego też 
należy zapoznać się z regulaminem przyznawania dotacji, gdzie zapisane zostały rodzaje 
wydatków (rzeczy), jakie można pokryć z dotacji. W urzędach pracy, polityka w zakresie 
kierunków wydatkowania środków jest różnoraka, niemniej jednak przyznane jednorazo-
we środki na podjęcie działalności gospodarczej najczęściej można wykorzystać na: zakup 
maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu, wyposażenia, zakup towarów będących przedmio-
tem działalności w części nieprzekraczającej 30% przyznanych środków, a także reklamę 
w części nieprzekraczającej 20% przyznanych środków i przystosowanie lokalu do prowa-
dzenia działalności gospodarczej w części nieprzekraczającej 10% przyznanych środków5.

Z kolei, dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności najczęściej nie można wy-
korzystać na: zakup papierów wartościowych (akcji, obligacji), czy udziałów w spółkach, 
kaucje, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy oraz remontów maszyn i urzą-
dzeń, leasing maszyn, pojazdów, urządzeń, zakup nieruchomości, gruntów, a także opłaty 
administracyjne i skarbowe, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń, zakup środków transpor-
tu, czy zakup sprzętu/rzeczy używanych od członków rodziny6. 

Warto także podkreślić, iż nie otrzyma dotacji z PUP bezrobotny, który był karany za 
przestępstwa gospodarcze oraz bezrobotny, który korzystał ze środków Funduszu Pracy lub 
innych form pomocy publicznej, dotyczącej rozpoczynania działalności gospodarczej. 

Na koniec należy też podkreślić, iż z punktu widzenia podatkowego, dotacja z Fun-
duszu Pracy jest korzystniejsza, gdyż nie rodzi konieczności naliczenia podatku dochodo-
wego. 

4 Europejski Fundusz Spójności, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=432.
5 http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/dotacje-na-uruchomienie-dzialalnosci-gospodarczej.
6 Ibidem.
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Zakończenie

Zmniejszenie lub usuniecie barier finansowych w samodzielnym podejmowaniu dzia-
łalności gospodarczej może być realizowane w różnoraki sposób. W niniejszym artykule 
zaprezentowano programy pomocowe, skierowane do przedsiębiorców na lata 2007–2013 
oraz bariery w ich wykorzystaniu, które sprawiają, że wciąż poziom wykorzystania środ-
ków unijnych w tym obszarze jest dużo niższy, niżby oczekiwano. Skomplikowane, niejas-
ne procedury, konieczność poniesienia wkładu własnego i prowadzenia działalności gospo-
darczej przez min. 5 lat, a także ryzyko, iż refundacja nie nastąpi, sprawiały, iż mimo, że 
dotacja przyznawana ze środków Funduszu Pracy jest znacznie niższa, to właśnie ta forma 
finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej dominuje wśród mikroprzedsiębior-
ców. Według danych Ministerstwa Pracy, od 2004 roku już blisko 200 tys. bezrobotnych 
otrzymało z urzędów pracy dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. Bezro-
botni, którzy otrzymali dotację, nie wracają do rejestrów urzędów pracy, a co trzecia osoba, 
która założyła firmę za pieniądze z Funduszu Pracy, wciąż ją prowadzi i często zatrudnia 
pracowników7 – tym samym wsparcie to należy oceniać pozytywnie. 

W 2009 roku można oczekiwać, iż ilość osób ubiegających się o tę formę pomocy na 
rozpoczęcie działalności dalej się zwiększy. Dodatkowo pozytywnie należy ocenić fakt, iż 
w 2009 rok zniesione zostanie ograniczenie prawne, powodujące, że osoby pozostające bez 
zatrudnienia mogły otrzymać środki finansowe tylko z jednego źródła: z Funduszu Pracy 
lub ze środków unijnych np. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Od 1 stycznia 2009 
roku Fundusz Pracy oraz środki unijne, a w szczególności Program Operacyjny „Kapi-
tał Ludzki” to dwa źródła, z których bezrobotny będzie mógł równocześnie ubiegać się 
o środki na założenie własnej działalności gospodarczej. „Podwójną szansa” na pozyskanie 
środków na rozpoczęcie działalności powinna stanowić zachętę dla mikroprzedsiębiorców, 
szczególnie iż w programie operacyjnym Kapitał Ludzki przedsiębiorcy uzyskali dostęp 
do szkoleń i doradztwa przy przygotowaniu wniosków, a także wsparcia finansowego lub/i 
pomostowego, co powinno ułatwić pozyskiwanie środków z tego programu. 

EU FUNDS AS A CHANCE FOR NEW MICROENTERPRISE START-UPS

Summary

Poland has been awarded nearly 90 billion euros for the new financing period, 2007–2013, in 
order to implement various programs aimed at reaching European standards. Under all the 2007–2013 
Operational Programs, taken together, about 15% of EU funding was allocated to Polish enterpri-
ses. This includes, among others, the financing available to microenterpreneurs intending to start 
a business activity, who more often than not suffer from capital shortages during the initial stage of 

7 Kasperczyk A. Bezrobotni stworzyli 200 tys. miejsc pracy, Gazeta Prawna z 21.11.2008 r. 
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business development. In such a situation, this EU funding may offer them a chance to start up and 
develop their microenterprises. 

The article attempts to present a panorama of the EU funds available to Polish microenterpre-
neurs for the purpose of starting a business activity in the 2007–2013 period, as well as to point out the 
barriers hindering their access to the EU resources. The final part of the article presents the principles 
for awarding Polish Labour Fund subsidies, which might constitute an alternative to EU financing.
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PROFESJONALNA INFORMACJA PASAŻERÓW 
JAKO CZYNNIK ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

TRANSPORTOWYCH 

Wprowadzenie

Potencjalny nabywca usługi transportowej – podróżny, dokonuje wyboru w oparciu 
o przekonanie, iż wybrana przez niego firma transportowa (i oferowana usługa), najlepiej 
zaspokoi jego potrzeby. Konieczne są więc relacje partnerskie i profesjonalna obsługa klien-
ta, uwarunkowane optymalnym systemem informacji o usługach.

W artykule położono główny nacisk na transport podróżnych busami, których właś-
cicielami są mikro i małe przedsiębiorstwa, zapewniające dużą elastyczność działania, 
a przede wszystkim kompleksową obsługę terytorialną regionu zachodniopomorskiego. 

Charakterystyka regionalnych przewozów pasażerskich 
na tle rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Położenie przygraniczne powoduje, że region leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków 
transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Dostępność regionu ułatwia liczba i róż-
norodność przejść granicznych (8 morskich, 10 drogowych, 3 rzeczne, 1 kolejowe i jedno 
lotnicze).

Liczba ludności wynosi 1692,8 tys. (11 miejsce w kraju). Liczba ludności w wieku 
przedprodukcyjnym stanowi 21%, w wieku produkcyjnym – 65%, a w wieku poprodukcyj-
nym – 14%. Powierzchnia województwa wynosi 22,9 tys. km2.

Do największych miast należą: Szczecin (414 tys. mieszkańców), Koszalin (108 tys. 
m), Stargard Szczeciński (71 tys. m.), Kołobrzeg (45 tys. m), Świnoujście (41 tys. m), Szcze-
cinek (41 tys. m), Police (34,5 tys. m). 

Sieć dróg publicznych o twardej nawierzchni jest zdecydowanie skromniejsza w po-
równaniu z resztą kraju i wynosi 56,6 km/100 km2. W regionie występuje 12 966 km dróg 
publicznych o twardej nawierzchni (10 miejsce w kraju), w tym jedynie 168 km dwujez-
dniowych. W regionie występuje 12,8, tys. km linii kolejowych, a więc 5,6 km przypada 
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na 100 km2. Rozwój infrastruktury transportowej został szczegółowo zaplanowany w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–
2013.

 W województwie zarejestrowano 433 tys. szt. samochodów osobowych, z czego 
255 samochodów przypada na 1000 mieszkańców. 

Rys. 1.  Częstotliwość korzystania podróżnych z transportu publicznego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 

Rys. 2.  Cel podróży pasażerów środkami transportu publicznego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 
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Główne przewozy pasażerskie o charakterze regionalnym to dojazdy do pracy, szkoły, 
uczelni, odwiedziny znajomych i na zakupy. Z powodu dostępności realizowane są przede 
wszystkim transportem drogowym – autobusami lub busami. W okolicy większych miast 
wykorzystywany jest znacznie transport kolejowy (por. rys. 1 i 2).

Diagnoza stanu systemu informacji o regionalnych przewozach pasażerskich

W województwie zachodniopomorskim jest:
– 50 punktów odprawy podróżnych w PKP (z kasą),
– 29 punktów odprawy podróżnych z informacją – kasa na dworcach autobuso-

wych,
– 1 lotnisko w Goleniowie,
– punkty odprawy podróżnych busami.
Jako główne źródła informacji o przewozach respondenci wskazali Internet, infor-

mację w punkcie na dworcu (w tym wiszące rozkłady jazdy) lub w kasie biletowej oraz 
znajomych i rodzinę. Znacznie mniejsze znaczenie miały media, ulotki, katalogi oraz tele-
gazeta. 

 

Rys. 3.  Najczęściej wykorzystywane źródła informacji na temat komunikacji publicznej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 

Na diagnozę stanu systemu informacji składają się więc oceny następujących elemen-
tów:

– liczba punktów odpraw podróżnych,
– strona internetowa: łatwość znalezienia strony, pierwsze wrażenie, zakres informa-

cji, czytelność informacji, przejrzystość strony – łatwość znalezienia informacji, 
cennik, i cennik usług dodatkowych, promocje, rozkład jazdy, usługi dla pasaże-
rów, kontakt tel., e-mail, 
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– tablice i urządzenia informacyjne: liczba, czytelność i przejrzystość, aktualność, 
dostępność, łatwość obsługi urządzeń informacyjnych, lokalizacja, oznakowanie, 
wymiana informacji z innymi przewoźnikami,

– rozkłady jazdy: czytelność, rozmieszczenie, dostępność, aktualność u innych prze-
woźników

– wykorzystywanie megafonów: fakt istnienia, zrozumiałość informacji, ton głosu
– punkt informacyjny: wygląd, wizerunek, lokalizacja, oznakowanie.

Tabela 1

Ocena stron internetowych

Kryteria transportu PKP Autobus Bus Samolot

Łatwość znalezienia strony 5 3 3 5
Pierwsze wrażenie 5 2 3 5
Zakres informacji 5* 3 3 5
Czytelność informacji 5 3 3 5
Przejrzystość strony – łatwość znalezienia 
informacji 5 3 4 5

Cennik, i cennik usług dodatkowych 1 1 1 3
Promocje 4 1 1 1
Rozkład jazdy 5** 1 5 5
Usługi dla pasażerów 5 1 1 5
Kontakt tel., e-mail, 5 3 5 5
Aktualność strony 5/2*** 4 5 5

5 – najlepiej, 1 – najgorzej.
Oceny zostały nadane po badaniach jakościowych metodą CSI – wskaźnik satysfakcji nabywcy przez 50 losowo 
wybranych osób w badaniu pilotażowym o charakterze jakościowym.
* badanie prowadzono 23.10 i 07.12 (tuż przed zmianą rozkładu jazdy)- strona w reorganizacji, uaktualniana 
(mało informacji); ** w badaniu 07.12.07 nie było rozkładu jazdy – w trakcie zmian; *** cały tydzień strona nie-
aktualna.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 

Tabela 2

Tablice i urządzenia informacyjne

PKP PKS 
autobus Bus Samolot

1 2 3 4 5

Liczba 4 3 2 5
Czytelność i przejrzystość 3 3 4 4
Aktualność 5 5 5 5
Dostępność 5 3 4 4
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1 2 3 4 5

Łatwość obsługi urządzeń informacyjnych – – – 4
Lokalizacja 4 4 3 5
Oznakowanie 3 3 2 5
Wymiana informacji z innymi przewoźnikami 1 1 1 1

5 – bardzo dobrze, 1 – źle.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 

Nośniki te występują głównie na dworcach PKP, PKS, lotnisku. Często rozkłady jazdy 
znajdują się w miejscach (np. biura podróży, uczelnie, duże firmy i instytucje), gdzie do-
datkowo może znajdować się kasa biletowa. Ocenę przeprowadzano w oparciu o badania 
jakościowe CSI.

Z obserwacji wynika, ze przewoźnicy nie współpracują ze sobą, nie wywieszają za-
miennie rozkładów jazdy, nie informują o usługach innych przewoźników, traktując ich 
jako konkurencję a nie dopełnienie własnych przewozów. 

Wykorzystanie megafonów – informacji dźwiękowej
PKP i PKS – wykorzystują dobrze, busy ze względu na specyfikę mniejszej skali – nie 

korzystają. Informację dźwiękową dobrze i skutecznie wykorzystuje lotnisko Goleniów. 

Tabela 3

Punkt informacyjny/kasa

Kryteria PKP autobus Bus* Samolot

Wygląd średni słaby – b. dobry
Wizerunek słaby słaby – b. dobry
Lokalizacja na dworcu dobra na dworcu – dobra – na dworcu – b. dobra
oznakowanie słabe słabe – dobre

*  generalnie jest to połączone z siedzibą firmy, więc trudno ocenić te kategorie.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań własnych (listopad–grudzień 2007). 

Na podstawie analizy można stwierdzić, że punkty informacyjne w różnych środkach 
transportu są generalnie słabo wyeksponowane. Wiodący jest punkt informacyjny na lotni-
sku w Goleniowie. Brak punktów informacyjnych dla busów jest poważnym mankamentem 
w zakresie systemu informacji.
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Badanie preferencji podmiotów korzystających z informacji o usługach pasażerskiego 
transportu publicznego w regionie – metoda obserwacji

Metodyka badania 
W dniach 15.10–21.10 i 26.11–02.12 dokonano badania informacji udzielanych o regio-

nalnym pasażerskim transporcie kolejowym, autobusowym, busami i lotniczym. Badanie 
przeprowadzono metodą obserwacji jawnej, kontrolowanej, standaryzowanej.

Polegała ona na bezpośrednim, ustnym pozyskiwaniu informacji w punktach do tego 
wyznaczonych według określonego scenariusza. Na dworcach, w punktach informacji 2–3 
razy dziennie dokonywano obserwacji po zadanym pytaniu dotyczącym określonego połą-
czenia, analizowano formę i sposób odpowiedzi. Poczyniono to metodą ok. 50 obserwacji 
w informacji PKP i PKS oraz 30 w informacji w porcie lotniczym w Goleniowie i w kil-
ku wybranych siedzibach busów. Obserwacje prowadzono według następujących kategorii 
standaryzacyjnych: czas oczekiwania–kolejka, ton głosu–obsługa, chęć rozmowy, mimi-
ka, kontakt wzrokowy, ulgi, cena–kompetencje, język obcy: angielski, niemiecki, rosyjski, 
francuski, źródło dodatkowych informacji. 

Wyniki badań
Wyniki tego typu badania mają charakter ilościowy i niestety obarczone są dużą dozą 

subiektywizmu badającego, ponieważ obejmowały jego odczucia i wrażenia. Po uogólnie-
niu sporządzonych na tej podstawie notatek, opracowano wyniki obserwacji (tab. 4).

Na podstawie bezpośredniego kontaktu można stwierdzić, że do czynników, które 
wpływają na ocenę informacji u poszczególnych przewoźników należą:

– liczba podróżnych – im ich więcej, tym trudniej stworzyć płynność kolejki do 
okienka informacji, skoro przyjmuje jedna osoba,

– liczba i zróżnicowanie ulg, promocji – powoduje, że informacja jest bardziej złożona,
– rozmiary asortymentu w zakresie oferowanych usług – im większe zróżnicowanie, 

tym wymagana większa wiedza osoby informującej,
– im większą liczbę podróżujących stanowią obcokrajowcy tym większa potrzeba 

znajomości języków obcych,
– zachowanie osoby zatrudnionej w informacji, styl bycia, mimika, kontakt wzroko-

wy, podejście do klienta z sympatią, zrozumieniem, chęcią rozmowy,
– dobre wykształcenie w zakresie znajomości języków obcych, relacji i komunikacji 

z podróżnymi, znajomość podstaw psychologii w zakresie relacji z ludźmi.
Z przeprowadzonych badań wynikało również, że do podstawowych czynników 

utrudniających pozyskiwanie informacji należą: 
– stale zajęty telefon (50%) – główny nacisk przypadał na transport kolejowy,
– długi czas oczekiwania na informację (48%),
– trudność znalezienia kontaktu (45%) – główny nacisk przypadał na przewozy busa-

mi.
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Tabela 4

Wyniki obserwacji

Transport
kategoria

PKP Autobus Bus (tylko wy-
brane) Samolot

Czas oczekiwania 
– kolejka 10–15 min. nawet do 30 min 5 min. 5–10 min.

Ton głosu – obsłu-
ga, chęć rozmowy

suchy ton urzę-
dowy, brak chęci 

rozmowy

rzeczowy, 
pełna informacja, 

kompleksowa, 
krótkie zdania

miły, przyjemnie, 
kompleksowo, 

rzeczowo

przyjemny, 
kompleksowa, 
wyczerpująca

Mimika bez wyrazu bez uśmiechu uśmiech uśmiech
Kontakt wzro-
kowy brak nieznaczny tak tak

Ulgi, cena – kom-
petencje

tak, 
pełna informacja

tak,
pełna informacja

tak, 
pełna informacja

tak, 
pełna informacja

Język obcy:
angielski
niemiecki
rosyjski
francuski

tak (8.00–22.00)
brak

podstawy
brak

podstawy
brak

podstawy
brak

podstawy
tak, często
podstawy

brak

tak
tak

podstawy
brak

Źródło dodatko-
wych informacji brak wiedzy brak wiedzy brak wiedzy internet, informa-

tor elektroniczny,
Źródło:  opracowanie własne.

W pytaniu podsumowującym – czy należy zorganizować wspólny system informacyj-
ny dla wszystkich przewozów (różnymi środkami transportu) – raczej tak i zdecydowanie 
tak – wypowiedziało się 79% respondentów. Dodatkowo 10% badanych nie miało zdania.

Rys. 4.  Potrzeba zintegrowanych działań w jednym miejscu, jeden numer telefonu, jedna strona 
internetowa

Źródło:  opracowanie własne.
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Przewozy pasażerów busami miały by w tym zakresie szanse na rozwój, ponieważ 
ich oferta była by brana pod uwagę przez podróżnych w procesie decyzyjnym o zakupie 
usługi. 

Zakończenie

Istotne jest zdobywanie coraz dokładniejszej wiedzy o tym, czego klient oczekuje. 
Atutem walki o klienta w przyszłości będzie precyzja informacji. Przełoży się ona bowiem 
na trafność podejmowanych decyzji. Dla przewoźników oferujących przewozy busami na 
rynku przewozów pasażerskich istotna jest znajomość preferencji klientów, dla których li-
czą się w zasadzie dwa atrybuty informacji: dostępność i pewność.

PROFESSIONAL PASSENGER INFORMATION 
AS A DEVELOPMENT FACTOR OF MICRO AND SMALL TRANSPORT ENTERPRISES

Summary

The paper presents the importance of professional information for development of micro and 
small firms on the transport services market in passenger transport in the West Pomeranian region. 
The special attention is paid on the importance of information as well as the advantages and disad-
vantages of information for traveling by microbuses
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SMALL BUSINESS W STANACH ZJEDNOCZONYCH – KLASYFIKACJA

Wprowadzenie

Amerykańską ekonomię odznacza duch przedsiębiorczości, który jest od wielu lat 
podziwiany i stawaiany za wzór przez wiele krajów na całym świecie. Przedsiębiorcy pro-
wadzący małe podmioty gospodarcze dostarczają nowych pomysłów, zatrudniają dodat-
kowych pracowników oraz rozwijają innowacyjne produkty i usługi. Inwestując w swoje 
przedsiębiorstwa znacząco przyczyniają się do rozwoju gospodarki lokalnej, regionalnej 
oraz całego kraju. 

Stany Zjednoczone to bez wątpienia kolebka przedsiębiorczości i small businessu. Od 
lat siedemdziesiątych tempo wzrostu liczby MŚP było wyższe, niż w okresie powojennym. 
W USA funkcjonuje niemal 27 mln firm należących do sektora small businessu, które sta-
nowią 99,7% wszystkich pracodawców1. W Unii Europejskiej liczba podmiotów „samoza-
trudnionych” oraz MŚP wzrosła z 11,6 mln w 1988 roku do niemal 20 mln w 2005 roku2. 
Dają one zatrudnienie niemal 3/4 ludności zawodowo czynnej. W USA small business 
zatrudnia nieco ponad 50% ludności zawodowo czynnej3. MŚP są kluczowym sektorem 
dla każdej powojennej gospodarki OECD, a wpływ, jaki wywierają, stał się niekwestiono-
wany. Intensywny rozwój tego sektora można by przypisać spadkowi znaczenia produkcji 
przemysłowej w PKB postindustrialnych gospodarek opartych na usługach. Dla przykła-
du, zatrudnienie w sektorze przemysłowym Stanów Zjednoczonych spadło w 1959 roku 
z poziomu 40% do poziomu 27,7% zatrudnionych w 1984 roku. Jednakże zmiana zakresu 
działalności gospodarczej z dużych na mniejsze firmy była większa w sektorze produkcyj-
nym, niż w sektorze usługowym czy też finansowym. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia w gospodarkach krajów Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych małe 

1 http://app1.sba.gov/faqs/faqIndexAll.cfm?areaid=24.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-BW-07-001-01/EN/KS-BW-07-001-01-

EN.PDF.
3 The Small Business Economy, A Report to the President, United States Government Printing Office, 

Washington 2007, s. 11–12.
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firmy zyskiwały na znaczeniu zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w z punktu widzenia po-
szczególnych inwestorów czy też rynków kapitałowych.

Już od lat trzydziestych ubiegłego stulecia duże firmy były przedstawiane jako mające 
kilka zasadniczych zalet w stosunku do mniejszych podmiotów gospodarczych. Do zalet 
tych należą:

a) przypuszczalnie jedynie firmy wystarczająco duże, aby osiągnąć odpowiednią siłę 
rynkową wybiorą innowacyjność jako środek prowadzący do rozwoju i maksyma-
lizacji zysków, ponieważ tylko one są na tyle duże, aby zrealizować nowo odkryte 
potencjalne korzyści (zyski);

b) działalność innowacyjna powoduje wysokie koszty stałe – badania i rozwój wiążą 
się zwykle z ekonomią skali;

c) badania i rozwój są ryzykowne, a mniejsze firmy są przy tego typu działalności 
obarczone wyższym stopniem ryzyka; większe podmioty są w stanie zdywersyfi-
kować podejmowane przez nie ryzyko poprzez dywersyfikację czynności wyko-
nywanych w ramach badań i rozwoju, zwiększając przez to prawdopodobieństwo 
odniesienia sukcesu na jednym z podejmowanych pól działania.

Małe przedsiębiorstwa mają również określone zalety, wśród których znajdują się te, 
które są podkreślane w związku z rewolucją informacyjną:

a) mniejsze przedsiębiorstwa często traktują innowacje jako integralną część swojej 
strategii rozwoju, stawiając je ponad fundamentalny cel, jakim jest obecność na 
rynku;

b) mniejsze firmy są z reguły obarczone mniejszym stopniem biurokracji i wykazują 
większą efektywność działania;

c) działania innowacyjne mogą przynieść więcej korzyści zarówno wśród początku-
jących (nowo założonych), jak i funkcjonujących już małych firm;

d) znaczny wzrost niepewności związanej z wysokimi stopami procentowymi, infla-
cją, bezrobociem, zmiennością kursów walutowych i obniżeniem wzrostu gospo-
darczego w państwach uprzemysłowionych ustawia na pozycji uprzywilejowanej 
mniejsze, bardziej elastyczne i zróżnicowane pod wieloma względami przedsię-
biorstwa. 

Standardy wielkości small businessu w USA

Gdy Kongres amerykański ustanowił (założył) organizację SBA4, fundamentalną 
kwestią było ustalenie jaką ilościową definicję należy przyjąć jako obowiązującą w kwestii 

4 Organizacja U.S. Small Business Administration (SBA) została założona w 1953 roku jako niezależna 
agencja rządu federalnego aby pomagać, doradzać, asystować oraz chronić interesy small businessu, stać 
na straży wolnej konkurencji wśród przedsiębiorstw oraz utrzymywać i wzmacniać gospodarkę narodową. 
Rozumiejąc rolę small businessu jako czynnika krytycznego dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienia 
gospodarki amerykańskiej pragnie pomóc gospodarce USA w konkurowaniu na globalnym rynku świato-



430 Robert Rumiński

określenia small businessu z uwzględnieniem różnych sektorów gospodarki, co pozwoliło-
by z kolei na wskazanie, jakie przedsiębiorstwa są uprawnione do korzystania z programów 
SBA. Z upływem lat organizacja SBA ustaliła i skorygowała ilościowe definicje dla wszyst-
kich sektorów gospodarki nastawionych na zysk i ta definicja ilościowa określana jest jako 
„size standard” (norma wielkości5). Zawarte jest w niej określenie liczby zatrudnionych lub 
średnie roczne wpływy z tytułu prowadzonej działalności.

Oprócz ustanowienia kryteriów kwalifikacyjnych dla przedsiębiorstw finansowanych 
za pomocą programów SBA, wszystkie Agencje Federalne6 (Federal Agencies) przy umo-
wach z udziałem Rządu Federalnego z przedsiębiorstwami, reprezentującymi kategorię 
small businessu, muszą używać norm wielkości dla podmiotów gospodarczych, przyjętych 
przez SBA. Agencje te muszą korzystać ze standardu SBA również w przypadku innych 
programów i regulacji, chyba że są upoważnione przez statut federalny do korzystania z in-
nych standardów7.

Kategoria „small business”

Small Business Act8 (Ustawa o małych przedsiębiorstwach) stanowi, że small business 
to ten, który jest w niezależnym posiadaniu i jest niezależnie prowadzony, i który nie jest 
dominujący na swoim polu działania9. Przepisy prawa w tej materii stanowią również, że 
przy określaniu co stanowi small business, definicja różni się w zależności od tego, z jakim 
sektorem gospodarki (przemysłem) mamy do czynienia. Zabieg ten ma na celu uwzględnie-
nie specyfiki oraz różnic, jakie występują w danym sektorze gospodarki w odniesieniu do 
małych przedsiębiorstw.  

Regulacje Small Business Size Regulations10 zawarte w omawianej ustawie zawierają 
odpowiednie umocowania prawne skierowane do organizacji SBA. Organizacja ta stwo-

wym. Choć minęło wiele lat od momentu założenia tej organizacji, zasadnicza misja jaką pełni pozostaje 
taka sama. SBA pomaga Amerykanom w zakładaniu oraz przy rozbudowie/rozwoju ich przedsiębiorstw 
przy pomocy rozległeś sieci regionalnych biur, przedstawicielstw i jednostek partnerskich – publicznych 
i prywatnych organizacji. SBA dostarcza swoje usługi obywatelom USA, Puerto Rico, Wysp Dziewiczych 
oraz wyspy Guam; http://www.sba.gov/aboutsba/history/index.html.

5 Pojęcie “norma wielkości” odnosi się do ilościowej definicji small businessu. Innymi słowy za small 
business uważane są te podmioty gospodarcze, które spełniają kryteria określone przez „normę wielko-
ści”.

6 http://www.usa.gov/Agencies/Federal/All_Agencies/index.shtml.
7 Z kilkoma wyjątkami wszystkie Agencje Federalne wykorzystują normę wielkości przyjętą przez 

SBA. Ponadto z normy SBA korzysta wiele innych organizacji o charakterze publicznym, takich jak wła-
dze lokalne lub stanowe. Większość Agencji Federalnych zastrzega sobie wszystkie lub część programów 
kierowanych do sektora small businessu. Przykładowo, SBA oferuje wiele programów pożyczkowych, 
przeznaczonych dla wykwalifikowanych przedsiębiorców z sektora small businessu. Większość agencji 
dedykuje część swojej działalności wyłącznie sektorowi small businessu.

8 http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/trade_outreach/sbrefa.xml.
9 Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act of 1996 (SBREFA).

10 http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=b6e780955530049be4cc0d0a0e391115&rgn=
div5&view=text&node=13:1.0.1.1.15&idno=13.
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rzyła tabelę norm (standardów) wielkości11 – table of size standards, zgodną z Północno-
amerykańskim Systemem Klasyfikacji Przemysłu – North American Industry Classifica-
tion System12 (NAICS). Standardy wielkości nadane przez SBA określają, czy jednostka 
gospodarcza jest mała i czy kwalifikuje się przez to do grona potencjalnych beneficjentów 
programów rządowych i preferencji przewidzianych dla kategorii small businessu. Standar-
dy wielkości przedsiębiorstw zostały określone dla poszczególnych rodzajów działalności 
gospodarczej, sektorów gospodarki, ogólnie w ramach NAICS. 

NAICS zastąpiła obowiązujący w 1997 roku system Standardowej Klasyfikacji Prze-
mysłowej Standard Industrial Classification (SIC), a SBA przyjęła go w październiku 2000 
roku jako podstawę dla tabeli norm wielkości. NAICS to pierwszy w historii północno-
amerykański system klasyfikacji przemysłu. System ten został rozwinięty przez Stany 
Zjednoczone, Kanadę i Meksyk, aby umożliwić porównywalność danych statystycznych w 
tych trzech krajach. Zarówno rząd, jak i analitycy biznesu, korzystając z NAICS mogą bez-
pośrednio porównywać dane statystyczne produkcji przemysłowej odnotowywane i pub-
likowane przez wszystkie trzy kraje, należące do północnoamerykańskiego porozumienia 
o wolnym handlu (North American Free Trade Agreement13). NAICS również przyczynia 
się do zwiększenia porównywalności z Miedzynarodową Standardową Klasyfikacją wg 
Rodzajów Działalności (International Standard Industrial Classification System) – ISIC14, 
rozwiniętą i utrzymaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

NAICS przypisuje kody do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w ra-
mach dwudziestu szeroko określonych sektorów gospodarki. Część 121.201 regulacji SBA 
dotyczącej norm wielkości small businessu (Small Business Size Regulations15) przedsta-
wia pełną tabelę norm wielkości small businessu zgodną z  kodami przemysłu zawartymi 
w NAICS.  

Biuro Standardów Wielkości SBA (SBA’s Office of Size Standards) opracowuje i reko-
menduje normy wielkości small businessu dla Zarządu (rady) Polityki Norm Wielkości (Size 
Policy Board) i dla Administratora SBA. Zawierają one zalecenia dotyczące definicji small 
businessu, które są proponowane przez inne Agencje Federalne. W ramach obowiązującej 
ustawy Small Business Act, Agencje Federalne przed wprowadzeniem standardu wielkości 
innego, niż przyjęła SBA, muszą uzyskać akceptację Adminitratora SBA.

Biuro Kontraktów Rządowych (Office of Government Contracting16) tworzy formal-
ne wskazania co do wielkości podmiotów oraz określa, czy dany podmiot kwalifikuje się 

11 http://www.sba.gov/idc/groups/public/documents/sba_homepage/serv_sstd_tablepdf.pdf.
12 http://www.census.gov/cgi-bin/sssd/naics/naicsrch?chart=2007.
13 http://www.fas.usda.gov/itp/Policy/nafta/nafta.asp.
14 http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=2.
15 Title 13 – Business Credit and Assistance, Chapter I – Small Business Administration, Part 121 – 

Small Business Size Regulations.
16 http://www.transitionassistanceprogram.com/portal/transition/lifestyles/Entrepreneurship/Govern-

ment_Procurement.
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jako uprawniony do korzystania z programów SBA dla small businessu. Biuro Przesłuchań 
i Apelacji (Office of Hearings and Appeals17 – OHA) rozpatruje apelacje związane z for-
malnymi wskazaniami co do wielkości przedsiębiorstw. Za koordynację wszystkich kwestii 
związanych z normami wielkości przedsiębiorstw odpowiedzialne są takie organizacje, jak 
Office of Size Standards, Government Contracting oraz General Counsel.

Do kategorii small businessu zalicza się przedsiębiorstwo, które:
‒ jest zorganizowane dla osiągania zysków,
‒ posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie Stanów Zjedno-

czonych,
‒ wnosi swój wkład w rozwój gospodarki amerykańskiej poprzez odprowadzanie 

podatków lub korzystanie z amerykańskich produktów, materiałów lub siły robo-
czej,

‒ nie przekracza liczbowego standardu dla przemysłu (sektora gospodarki) w którym 
funkcjonuje.

Przedsiębiorstwo może być wyłączną własnością, spółką, korporacją czy też repre-
zentować każdą inną formę przewidzianą w prawie.

Dla każdego prywatnego sektora gospodarki amerykańskiej istnieje wyznaczona 
przez SBA norma wielkości małego przedsiębiorstwa. Do ustalenia rodzaju sektora gospo-
darki, w  którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo SBA, stosuje wspomniany wcześniej 
Północnoamerykański System Klasyfikacji Przemysłu (NAICS). Normy wielkości – zwy-
kle przedstawiane jako liczba zatrudnionych lub średnie roczne przychody – ukazują mak-
symalną wielkość, jaką przedsiębiorstwo (razem z jednostkami od niego zależnymi, filiami 
i oddziałami) może reprezentować, aby zostać sklasyfikowane jako small business w pro-
gramach SBA czy też federalnych kontraktach programowych.

SBA przyjęło kilka ogólnych standardów wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębior-
stwo należy do kategorii small business, jeśli nie jest większe niż wskazany standard wiel-
kości dla danego przemysłu. 

Ostatecznie, podmiot ten musi spełniać ilościowe normy wielkości small businessu 
dla sektora gospodarki, który reprezentuje. SBA ustanowiła normy wielkości dla większo-
ści sektorów gospodarki USA. Najczęściej spotykane normy wielkości to:

‒ 500 zatrudnionych dla większości przemysłów produkcyjnych i górnictwa, 
‒ 100 zatrudnionych dla wszystkich rodzajów handlu hurtowego,
‒ 7 milionów USD dla większości handlu detalicznego i sektora usług, 
‒ 33.5 miliona USD dla przemysłu ciężkiego i budownictwa,
‒ 14.0 milionów USD dla wszystkich przedsiębiorców, działających jako podwyko-

nawcy w określonych branżach,
‒ 0,75 miliona USD dla większości rolnictwa.

17 http://www.ed-oha.org/index.html.
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Tabela 1

Kryteria klasyfikacji small businessu w USA 

Sektor gospodarki Norma wielkości 
(liczba zatrudnionych lub roczne przychody)

Wytwórczość (produkcja) – Manufacturing max. 500 zatrudnionych
Hadel hurtowy – Wholesale Trade max. 100 zatrudnionych
Rolnictwo – Agriculture 750 000 USD
Hadel detaliczny – Retail Trade 6,5 miliona USD
General & Heavy Construction  (bez przemysłu 
wydobywczego) – General & Heavy Construction 
(except Dredging)

31 milionów USD

Przemysł wydobywczy – Dredging 18,5 miliona USD
Przedsiębiorcy działający jako podwykonawcy* 
– Special Trade Contractors** 13 milionów USD

Biura podróży – Travel Agencies 3,5 miliona USD 
(prowizje i pozostałe przychody)

Usługi dla przedsiębiorstw i osób prywatnych 
– Business and Personal Services 
oprócz:

6,5 miliona USD

Usługi architektoniczne, miernicze (w tym ba-
dania i ekspertyzy) i kartograficzne, inżynieria 
– Architectural, Engineering, Surveying, and 
Mapping Services

4,5 miliona USD

Czyszczenie chemiczne oraz usługi czyszczenia 
dywanów – Dry Cleaning and Carpet Clearing 
Services

4,5 miliona USD

* Działający zwykle w sektorze budowlanym jako podwykonawcy/kontrahenci (podmioty gospodarcze wykonu-
jące określone czynności lub realizujące określone zadania zlecone przez duże firmy).
** http://www.census.gov/epcd/ec97sic/def/C17.TXT.

Źródło: opracowanie własne; http://www.naics.com/sba_sizestandards.htm. 

Około 1/4 sektorów posiada standard inny niż wyżej określony. Różni się on w prze-
dziale od 0,75 do 33,5 miliona USD dla norm wielkości opartych o roczne przychody oraz 
od 100 do 1500 zatrudnionych dla norm wielkości opartych na średniorocznym zatrudnie-
niu. W przypadku kilku programów SBA, takich jak np. Small Business Investment Compa-
ny Program18 przyjęto alternatywne, wyjątkowe standardy wielkości small businessu.

Nawet jeśli wielkość przedsiębiorstwa przekracza normę wielkości dla danej grupy 
przedsiębiorstw w określonym sektorze gospodarki, przedsiębiorstwo nadal może być przy-
pisane do small businessu w przypadku szczególnych kategorii przemysłu przewidzianych 

18 http://www.sba.gov/INV/.
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w NAICS. W odniesieniu do niektórych sektorów gospodarki obowiązują inne (wyższe) 
standardy wielkości niż w przypadku podmiotów gospodarczych sektorów głównych.

Zarówno ustanawianie jak i modyfikowanie standardów wielkości wymaga badania 
struktury przemysłu, analizy jego charakterystyki oraz relatywnej pozycji przedsiębiorstw, 
funkcjonujących w danym sektorze gospodarki pod kątem ich wielkości. Zanim Biuro Stan-
dardów Wielkości (Office of Size Standards – OSS) dokona jakichkolwiek rekomendacji 
Administratorowi, przeprowadza ekonomiczne analizy sektorowe, przygotowuje publika-
cję referatów oraz przedstawia wstępne prezentacje zarządowi. 

Do podstawowych czynników branych pod uwagę przy ustalaniu i korygowaniu norm 
wielkości, należą:

‒ analiza struktury sektorów gospodarki,
‒ stopień konkurencji,
‒ przeciętna wielkość podmiotu gospodarczego,
‒ koszty związane z rozpoczęciem działalności,
‒ rynkowe bariery wejścia,
‒ rozkład sprzedaży oraz poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wielkości firmy,
‒ wpływ różnych standardów wielkości na cele programów SBA,
‒ komentarze pochodzące od opinii publicznej na temat wprowadzenia proponowa-

nych rozwiązań (zasad, norm).
Brane są pod uwagę wszystkie pozostałe czynniki, które mogą wyróżnić small 

business w danym sektorze gospodarki.

SMALL BUSINESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA – CLASSIFICATION

Summary

The article deals with the issues of classification of small business in the United States of Ame-
rica. The significance and the role of the small business sector in the united states and in the European 
Union were discussed. Morover, the advantages of large and small enterprises were presented.

A special attention was put to the size standards and the criterion that are taken into conside-
ration while classifying the American small business. In addition, the most important government 
oraganizations responsible for the small business sector in USA as well as legal acts referring to small 
business were presented.

Finally, factors influencing the process of the size standard changes were shortly described.
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ROZWÓJ MARKETING W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu funkcjonowania małych przedsiębiorstw, 
marketing odgrywa coraz większą rolę, budując trwałą przewagę konkurencyjną oraz po-
zyskując nowych i utrzymując już istniejących klientów. Bez względu na to, czy będzie on 
traktowany jako funkcja przedsiębiorstwa, czy też koncepcja zarządzania, rezultatem jego 
stosowania w działalności gospodarczej jest poprawa wyników finansowych firmy. Marke-
ting odgrywa w firmie wiodącą rolę, gdyż znaczenia nabiera rynek zbytu, konkurencyjność 
produktów oraz dostawców, zamożność klientów i ich wymagania. Jak podaje T. Domański, 
funkcja marketingowa w niektórych branżach jest uznawana za wiodącą i zajmuje wówczas 
czołową pozycję w strukturze organizacyjnej firmy, w innych zaś sektorach odgrywa rolę 
drugoplanową1. Odpowiednie ulokowanie funkcji marketingowej na mapie struktury przed-
siębiorstwa oraz właściwe zorganizowanie jednostki marketingowej pozwalają skutecznie 
realizować i kontrolować zachodzący proces marketingowy w firmie.

Celem niniejszego opracowanie jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących 
organizacji marketingu w małych przedsiębiorstwach.

Założenia badawcze i charakterystyka podmiotów gospodarczych objętych badaniem

Celem badań było rozpoznanie stopnia rozwoju marketingu w małych przedsiębior-
stwach zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Wokół tak ustalonego celu zostały 
sformułowane następujące pytania badawcze:

1. W których jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstw wykonywane są zadania 
z zakresu marketingu? 

2. Jaka jest opinia menedżerów o obecnym sposobie zoorganizowania funkcji marke-
tingowej w przedsiębiorstwach? 

3. Co w największym stopniu utrudnia rozwój marketingu w przedsiębiorstwach?
4. Czy stosowany jest outsourcing w zakresie działalności marketingowej?

1 T. Domański, P. Kowalski, Marketing dla menedżerów, PWN, Warszawa–Łódź 2000, s. 21.
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Kwestionariusze ankiet zarówno dostarczano do siedzib podmiotów gospodarczych 
jak i wysłano tradycyjną drogą pocztową. Badaniu poddano 500 przedsiębiorstw z obszaru 
Dolnego Śląska. Dobór próby miał charakter celowy. Stopa zwrotu kwestionariuszy wy-
niosła 30%, z tym że poprawnie wypełnione ankiety stanowiące podstawę prezentowa-
nych w niniejszym artykule wyników otrzymano z 128 firm. Na pytania kwestionariusza 
odpowiadały osoby mające największy zasób wiedzy na temat marketingu realizowanego 
w firmie, a więc właściciele, współwłaściciele firm, dyrektorzy, kierownicy. 

Jak już wcześniej wspomniano, w badaniach brały udział małe przedsiębiorstwa. Do-
konując ich charakterystyki, należy stwierdzić, że prowadzą one działalność przede wszyst-
kim w zakresie handlu (52 wskazań), następnie produkcji (48) i usług (28). Obszarem dzia-
łania dla 83 firm jest rynek regionalny, a dla 45 – lokalny. Wszystkie przebadane podmioty 
posiadają status firm prywatnych. 

Działalność marketingowa małych przedsiębiorstw – próba identyfikacji 

Nie ulega wątpliwości, że stosowanie marketingu w działalności gospodarczej sprzyja 
budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw różnej wielkości. W mikro i małych 
przedsiębiorstwach, ze względu na ograniczenia budżetowe tworzenie wyspecjalizowanych 
jednostek marketingowych i zatrudnianie dodatkowego personelu nie jest priorytetem dla 
zarządzających tymi podmiotami. Prawidłowość ta znalazła potwierdzenie w publikowa-
nych wynikach badań. Z badań przeprowadzonych przez I. Janika wynika, że słabością 
MSP jest:

− brak komórki marketingowej (najwięcej wskazań badanych),
− zła sytuacja finansowa i ekonomiczna firmy,
− zła lokalizacji firmy,
− wyposażenie w majątek usługowo-produkcyjny.
Natomiast wśród atutów menedżerowie wskazywali:
− duże doświadczenie w branży (najwięcej wskazań badanych),
− znajomość lokalnego rynku,
− asortyment produkcji, towarów lub usług,
− jakość oferowanych towarów2.
Zdaniem K. Safina, słabą stroną polskich MSP jest m.in. brak strategii działania, kon-

centracja na działalności bieżącej oraz niski poziom wiedzy na temat zarządzania i marke-
tingu3. W praktyce może to się przejawiać niestosowaniem nowych rozwiązań w zakresie 
marketingu, jak i niewdrażaniem nowoczesnych metod, koncepcji zarządzania.

2 I. Janik, Strategiczne dostosowanie polskich małych średnich przedsiębiorstw do konkurencji euro-
pejskiej, Difin, Warszawa 2004, s. 162.

3 K. Safin, Polskie małe  średnie przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnym, [w:] Regionalne uwarunko-
wania rozwoju przedsiębiorczości, K. Safin (red.), PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2003, s. 389.
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Autorzy publikacji „Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” 
podkreślają, że mocną stroną MSP w dziedzinie marketingu jest zdolność szybkiego re-
agowania, w celu natychmiastowego dostosowania do zmieniających się wymagań rynko-
wych4. Można zatem przypuszczać, że strategie MSP dają się szybciej zmodyfikować niż 
duże czy bardzo duże przedsiębiorstwa. Skłaniają ku temu dwie przesłanki: bliskość rynku, 
na którym prowadzi działalność małe przedsiębiorstwo pozwala szybko zidentyfikować 
potrzeby, zachowania konsumentów, a następnie wdrożyć działania dostosowawcze oraz 
reakcja na zmiany zachodzące w otoczenie, która może być szybsza właśnie w przypadku 
małych przedsiębiorstw niż dużych. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, ze właści-
wa identyfikacja szans czy zagrożeń środowiska zewnętrznego przedsiębiorstw jest moż-
liwa w przypadku menedżerów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie 
i umiejętności. 

Kierowanie działalnością marketingową w małych i średnich przedsiębiorstwach na-
leży do działalności wyspecjalizowanej. Wszyscy posługują się podobnymi narzędziami, 
ale każde przedsiębiorstwo stara się je wykorzystać stosownie do własnych celów, warun-
ków, w których działa, wielkości zatrudnienia, pozycji na rynku i innych czynników, które 
mogą wynikać ze specyfiki branżowej, tradycji firmy, zewnętrznych powiązań kapitało-
wych5.

Marketing, jako jedna z wielu ważnych funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie, 
powinien być odpowiednio zorganizowany w strukturze firmy. Doświadczenia praktyczne 
wskazują, że miejscem opracowywania strategii marketingowej, planów marketingowych, 
projektów badań marketingowych w przedsiębiorstwie jest jednostka organizacyjna ds. 
marketingu. 

Organizacja funkcji marketingowej w małych firmach może odbywać się na kilka 
sposobów: w specjalnie powołanej do tego jednostce marketingowej lub w jednostce sprze-
daży, albo w innych jednostkach przedsiębiorstwa. Marketing może także być realizowany 
przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub jego zastępcę, w randze dyrektora, zastęp-
cy dyrektora, właściciela, współwłaściciela firmy.

Jak już wcześniej wspomniano, w pierwszej części opracowania, celem badań było 
rozpoznanie stopnia rozwoju marketingu w małych przedsiębiorstwach zlokalizowanych 
w województwie dolnośląskim. Metodą badawczą była ankieta, składająca się z czterech 
obszarów badawczych.

Pierwszą kwestią badawczą było rozpoznanie sposobów organizacji funkcji marke-
tingowej w małych przedsiębiorstwach. Wyniki badań w tym zakresie zostały zaprezen-
towane w tabeli 1. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ze w większości przebadanych firm 

4 B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw. Od czego to zależy?, AJG-OPO, Bydgoszcz 2004, s. 31.

5 L. Garbarski, U. Kłosiewicz, R. Nowacki, A. Olejniczuk-Merta, B. Słomińska, M. Strużycki, Zarzą-
dzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 1999, s. 36.
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(na 128 podmiotów w 105 firmach) brak jest wyodrębnionych w strukturach organizacyj-
nych specjalistycznych jednostek ds. marketingu. Jedynie w dwunastu firmach odnotowa-
no funkcjonowanie działów marketingu. Na uwagę zasługuje fakt, iż rozproszenie funkcji 
marketingowej między różnymi działami firmy, w których wykonuje się także konkret-
ne zadania z zakresu marketingu, staje się coraz bardziej powszechnym sposobem orga-
nizowania działalności marketingowej. Takie rozwiązanie wystąpiło w 48 podmiotach 
gospodarczych. Istotną zaletą tej formy organizowania marketingu, zwłaszcza w małych 
przedsiębiorstwach, jest oszczędność kosztów, które muszą być poniesione w przypadku 
tworzenia jednostki marketingowej. 

Tabela 1

Organizacja marketingu w badanych podmiotach gospodarczych

Sposób organizacji funkcji marketingowej 
w małych przedsiębiorstwach*

Odpowiedzi menedżerów 
(128 wskazań)

Zadania z zakresu marketingu są wykonywane w jednostce organiza-
cyjnej ds. marketingu 12

Zadania z zakresu marketingu są wykonywane w jednostce organiza-
cyjnej ds. marketingu oraz w pozostałych jednostkach organizacyj-
nych przedsiębiorstwa

8

Brak jest odpowiednio wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej 
ds. marketingu, a zadania z zakresu marketingu są wykonywane 
w różnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa

48

Zadania z zakresu marketingu są wykonywane w jednostce organiza-
cyjnej ds. sprzedaży 60

* Menedżer wypełniający kwestionariusz ankiety mógł wybrać tylko jeden sposób organizacji funkcji marketin-
gowej w małych przedsiębiorstwach.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

Kolejna objęta badaniem kwestia sprowadzała się do rozpoznania opinii menedżerów 
o obecnym sposobie zoorganizowania działalności marketingowej w przedsiębiorstwach. 
Badani odpowiadali na następujące pytanie: Jaka jest Pani/Pana opinia o obecnym sposobie 
zorganizowania funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie? Odpowiedzi badanych zosta-
ły zawarte w drugiej kolumnie tabeli 2. 

Kolejnym przedmiotem badań była identyfikacja przeszkód utrudniających skuteczny 
rozwój marketingu w małych przedsiębiorstwach. Strukturę odpowiedzi badanych w tym 
obszarze zamieszczono w tabeli 3. Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejszą 
barierą negatywnie determinującą rozwój marketingu w przedsiębiorstwach, są ogranicze-
nia finansowe firmy. Z jednej strony uniemożliwiają one tworzenie jednostek marketingo-
wych, z drugiej zaś, ograniczają wdrażanie innowacji w zakresie działalności marketingo-
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wej. W opinii badanych, nawet stworzenie specjalistycznego stanowiska ds. marketingu jest 
bardzo kosztowne, chociaż w dłuższym okresie, zdaniem menedżerów, może ono przynieść 
firmie oczekiwane korzyści. Kolejną barierą, utrudniającą rozwój marketingu w badanych 
przedsiębiorstwach, jest traktowanie określonych funkcji realizowanych w małych przed-
siębiorstwach jako wiodących. W zakładach mechanicznych najczęściej jest to produkcja 

Tabela 2

Menedżerowie o organizacji funkcji marketingowej w małych przedsiębiorstwach

Sposób organizacji funkcji marketingowej 
w małych przedsiębiorstwach Opinie menedżerów 

Zadania z zakresu marketingu są wykony-
wane w jednostce organizacyjnej ds. 
mar ke tingu

− obecna organizacja marketingu jest sprawdzona 
i spełnia swoje zadania

− obecna organizacja marketingu sprzyja rozwojowi 
firmy

Zadania z zakresu marketingu są wykony-
wa ne w jednostce organizacyjnej ds. mar-
ke tingu oraz w pozostałych jednostkach 
orga ni zacyjnych przedsiębiorstwa

− dział marketingu w realizowaniu zadań jest wspo-
magany przez inne działy przedsiębiorstwa 

− dział marketingu spełnia swoje założenia, na bie-
żąco jest opiniowana sytuacja na rynku co ułatwia 
prowadzenie działań marketingowych, w celu 
zaspokojenia potrzeb klientów

Brak jest odpowiednio wyspecjalizowanej 
jednostki organizacyjnej ds. marketingu 
a zadania z zakresu marketingu są wykony-
wane w różnych jednostkach organiza cyj-
nych przedsiębiorstwa

− działalność firmy nie wymaga dużych nakładów 
na reklamę, firma ma stałych odbiorców, renoma 
i długoletnia działalność pozwala na pozyskanie 
nowych odbiorców, bez potrzeby tworzenia działu 
marketingu

− cała produkcja kierowania jest do jednego odbior-
cy

− specyfika firmy i odbiorców nie wymaga od przed-
siębiorstwa tworzenia jednostki marketingowej

− mamy zamiar stworzyć w naszej firmie jednost-
kę organizacyjną ds. marketingu, gdyż firma się 
rozwija

Zadania z zakresu marketingu są wykony-
wane w jednostce organizacyjnej ds. 
sprze daży

− pracownicy działu sprzedaży mają bezpośredni 
kontakt z klientami

− pracownicy działu sprzedaży mają bezpośredni 
kontakt z klientami, a rynek odbiorców jest znany 
i ograniczony

− w miarę rozwoju poziomu sprzedaży zamierzamy 
zwiększać zatrudnienie w tym dziale

− zadania z zakresu marketingu realizowane są 
przez jednostkę sprzedaży w stopniu wystarczają-
cym na tym etapie rozwoju przedsiębiorstwa

− firma jest jeszcze zbyt mała na wyodrębnienie 
jednostki marketingowej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.



440 Dariusz Sobotkiewicz 

i związana z tym dbałość o jakość wyrobów, w działalności handlowej – sprzedaż, obsługa 
klienta. Małe przedsiębiorstwa specjalizują się najczęściej w obsłudze konkretnych seg-
mentów rynku. Koncentrują swoje działania w tych obszarach, w których posiadają odpo-
wiednie kompetencje. Biorąc zatem pod uwagę niewystarczające środku finansowe, jakimi 
dysponują, to wyspecjalizowanie się w realizacji funkcji marketingowej i nadanie jej od-
powiedniej rangi w przedsiębiorstwie wydaje się celem dla wielu firm mało realnym do 
zrealizowania.

Tabela 3

Przeszkody w skutecznym rozwoju marketingu w małych przedsiębiorstwach

Bariery w rozwoju marketingu w badanych przedsiębiorstwach Liczba wskazań 
przez menedżerów*

Trudności w pozyskaniu specjalistów ds. marketingu 16
Nieodpowiednia liczba firm świadczących specjalistyczne usłu-
gi w zakresie marketingu 6

Ograniczenia finansowe firmy 123
Postawa kadry zarządzającej firmą 12
Priorytet uzyskują inne funkcje w firmie, proszę wymienić 
jakie? – produkcja, sprzedaż, finanse 24

Trudność przełamania sposobu myślenia i działania personelu 
wykonawczego 12

Brak jakichkolwiek przeszkód w rozwoju marketingu w firmie brak
Inne przeszkody (proszę wymienić jakie?) brak

* Menedżer wypełniający kwestionariusz ankiety mógł wybrać max. trzy bariery w rozwoju marketingu w przed-
siębiorstwie. W związku z tym,  odpowiedzi badanych nie sumują się do stu.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.

Ostatnią kwestią badawczą było rozpoznanie z jakich usług marketingowych świad-
czonych przez firmy zewnętrzne, korzystają małe przedsiębiorstwa, a więc które zadania 
przekazują do realizacji innym podmiotom. Odpowiedzi badanych zawarto w tabeli 4. Do-

Tabela 4

Outsourcing w zakresie działalności marketingowej

Czy Państwa Firma korzysta ze specjalistycznych firm zewnętrznych 
oferujących usługi w zakresie marketingu

Liczba wskazań 
przez menedżerów

Tak 35
Nie 103

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników z przeprowadzonych badań.
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minująca większość przedsiębiorstw nie korzysta z outsourcingu w zakresie działalności 
marketingowej. Niewątpliwie, jest to związane z ograniczonym kapitałem finansowym. 

Wśród pozytywnie udzielonych odpowiedzi menedżerowie wskazywali, że korzystają 
z następujących usług zewnętrznych firm: 

− wykonanie strony internetowej, 
− kreacja produktu,
− zakupy mediów,
− badania rynku,
− szkolenia w zakresie profesjonalnej sprzedaży,
− opracowanie broszur reklamowych.

Zakończenie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań odzwierciedlają w opinii 
menedżerów badanych małych podmiotów gospodarczych aktualny stan rozwoju marke-
tingu w ich przedsiębiorstwach. Nie ulega wątpliwości, że istotną barierą uniemożliwiają-
cą odpowiedni rozwój działalności marketingowej w tych firmach jest posiadanie przez te 
jednostki niewystarczających środków finansowych. Nie oznacza to jednak, że działalność 
marketingowa w badanych jednostkach nie jest realizowana. Ważny bowiem jest pozytyw-
ny sposób myślenia menedżerów o roli i znaczeniu marketingu w budowaniu długookreso-
wej przewagi konkurencyjnej firmy. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że 
zadania z zakresu marketingu są wykonywane we wszystkich przebadanych podmiotach. 

MARKETING DEVELOPMENT IN SMALL ENTERPRISES

Summary

The article presents marketing development in small enterprises of Lower-Silesian province. 
Presented thesis are Author’s research result which were prospected on sample of 128 enterprises.
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UND FÜHRUNGSKRÄFTEN IN KLEIN- UND KLEINSTBETRIEBEN 
AM BEISPIEL DES HANDWERKS  

Situation der klein- und kleinstbetrieblichen Führungskräftequalifizierung 
im Handwerk

In der Literatur wird zum Thema „Weiterbildung“ vor allem auf Großunternehmen 
Bezug genommen. Die vergleichsweise wenigen Arbeiten, die sich mit den speziellen 
Anforderungen der Qualifizierung1 von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus-
einandersetzen, vernachlässigen konsequent Kleinstbetriebe mit einer Größe von bis zu 9 
Mitarbeitern.2 Diese stellen aber die große Anzahl der Betriebe im Handwerk. Der hier 
vorliegende Artikel will bewusst auf die Besonderheiten dieser Kleinstunternehmen im 
Rahmen der Weiterbildung eingehen.

Klein- und Kleinstbetriebe im Handwerk
Dem Handwerk in der Bundesrepublik Deutschland gehörten zum 31.12.2007  961.732 

Betriebe an. Davon waren 62,8% zulassungspflichtige, 17,3% zulassungsfreie Handwerke 
und 19,9% zulassungsfreie handwerksähnliche Betriebe.3 Zulassungspflichtige Handwer-
ke erfordern mindestens eine Führungskraft bzw. einen Inhaber mit Befähigungsnachweis 
(z.B. Meisterausbildung), während zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche Ge-
werbe auch ohne Nachweis spezifischer handwerklicher Qualifikationen betrieben werden 
können.4 Betrachtet man exemplarisch die Betriebsgrößenstruktur des Berliner Handwerks 

1 Die Begriffe Weiterbildung und Qualifizierung werden im Rahmen der Arbeit synonym verwandt.
2 Vgl. Gonon et.al. (2005), S. 33.
3 www.zdh.de/Daten, Stand 17.12.2008.
4 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.) (2004), S. 2ff. – Auch Gesellen mit sechs-

jähriger Berufserfahrung , die mindestens 4 Jahre in leitender Funktion gearbeitet haben, können - von 
Ausnahmen abgesehen - einen zulassungspflichtigen Handwerksbetrieb gründen bzw. führen. 
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(Abbildung 1), dann sind 87,1% aller Betriebe den Kleinstunternehmen (bis 9 Mitarbeiter) 
zuzuordnen. 

Abb. 1.  Berliner Handwerk nach Größenklassen zum 31.12.2007- Werte in der Klammer entspre-
chen dem Anteil in der jeweiligen Gruppe5

 Betriebsgrößen-
klassen

Anzahl der 
Betriebe

in % aller 
Betriebe

% 
kumuliert

Davon 
HWO A*

Davon 
HWO B1*

Davon 
HWO B2*

 bis 4 23.769 71,9 71,9
8.690

(54,3%)
5.634

(81,1%)
9.445

(93,5%)

 5 bis 9 4.991 15,1 87,1
3.818

(23,9%)
688

(9,9%)
485

(4,8%)

 10 bis 19 2.621 7,9 95,0
2.268

(14,2%)
201

(2,9%)
152

(1,5%)

 20 bis 49 1.202 3,6 98,6
974

(6,1%)
208

(3,0%)
20

(0,2%)
 50 und mehr 
 Beschäftigte 455 1,4 100

240
(1,5%)

215
(3,1%)

0
(0,0%)

* HWO A = zulassungspflichtige Vollhandwerke, HWO B1 = zulassungsfreie Handwerke, HWO B2 = zulas-
sungsfreie handwerksähnliche Gewerbe, Betriebe der Anlage AeT HWO (Kleinunternehmer mit einfacher Tätig-
keit = 224 Betriebe) finden keine Berücksichtigung.

Da die Organisation der Klein- und Mittelbetriebe sehr stark auf den Eigentümer-
Unternehmer ausgerichtet ist, werden sämtliche Führungsaufgaben überwiegend durch den 
Unternehmer selbst wahrgenommen.6 „Kaufmännisches Personal wird nur sehr selten – 
meist in größeren Unternehmen – beschäftigt, so dass dieser Aufgabenbereich in der Regel 
durch den Unternehmer oder Familienangehörige betreut wird.“7 

Anforderungen an Klein- und Kleinstunternehmer
Die dominante Stellung des Unternehmers im Kleinunternehmen bedingt ein besonde-

res Anforderungsprofil. Er erhält keine Unterstützung von Spezialisten, sondern ist für alle 
Bereiche des Unternehmens verantwortlich. Er muss daher weniger Spezialist, als viel mehr 
Generalist sein. Die Praxis zeigt aber, dass Unternehmer im Mittelstand, je nach Ausbildung, 
Schwerpunkte in ihrer Arbeit setzen. Der Ingenieur konzentriert sich lieber auf technische 
Details, während er betriebswirtschaftliche Aspekte vernachlässigt, beim Kaufmann ist es 
eher umgekehrt.8 Bussiek führt dazu aus: „Je mehr ein Unternehmen wächst, um so mehr  
kann ein Unternehmer diese Einseitigkeit durch entsprechend anders orientierte Führungs-
kräfte ausgleichen. Wenn dem Unternehmen aufgrund der geringen Größe aber keine Spe-

5 Eigene Berechnungen, Quelle: Handwerkskammer Berlin, Handwerk in Zahlen 2008, S. 7.
6 Vgl. Kayser (1997), S. 85 siehe auch Glasel (2002), S. 6.
7 Vgl. Glasel (2000), S. 6 Dies wurde im Rahmen einer empirischen Erhebung ermittelt.
8 Vgl. Bussiek (1996), S. 43.
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zialisten zur Verfügung stehen, muss sich ein Unternehmer auch mit den Bereichen intensiv 
befassen, die ihm weniger liegen. Die Existenzgefährdung durch Vernachlässigung einzel-
ner Bereiche ist also umso größer, je kleiner das Unternehmen ist.“9 Neben der Vernachläs-
sigung einzelner Führungsaufgaben, führt die starke Einbindung in das Tagesgeschäft zu 
einer Dominanz operativer Entscheidungen, die zu Lasten strategischer Überlegungen geht. 
Aber gerade die strategische Orientierung  ist für die Existenzsicherung des Unternehmens 
notwendig.10 Insgesamt wird deutlich, dass die Führung eines mittelständischen Unterneh-
mens eine sehr komplexe Aufgabe ist, die alle Funktionsbereiche und Ressourcen umfasst, 
nicht delegierbar ist und sich verändernde interne und externe Bedingungen, die auf den 
Erfolg des Unternehmens Einfluss nehmen, zu antizipieren hat.11 

Anforderungen an das Angebot der kaufmännischen Weiterbildung 
Die Meisterausbildung im Handwerk vermittelt aktuell nicht die erforderliche kauf-

männische Führungskompetenz, sondern lediglich ein Grundlagenwissen. Eine empirische 
Untersuchung von Glasel bestätigt die „mangelnde Kenntnis im Bereich der Unternehmens-
führung“12 bei einem Großteil der Handwerksunternehmer mit Meisterausbildung. Die 
Fortbildung zum Betriebswirt (HWK), die auf der Meisterausbildung aufsetzt, kann diese 
Defizite schmälern, aber – wie sich auch in der Praxis zeigt – nicht umfassend beseitigen. 
Die Know-how-Defizite bei den zulassungsfreien Handwerken und handwerksähnlichen 
Gewerbebetrieben, aber auch bei den meistergeführten zulassungspflichtigen Betrieben 
implizieren einen großen Handlungsbedarf und damit ein entsprechendes Nachfragepoten-
zial. 

Allerdings führt dieses Nachfragepotenzial nicht automatisch zu einer entsprechen-
den Nutzung des bestehenden Weiterbildungsangebotes. Dies liegt einerseits daran, dass 
Unternehmen die Weiterbildungsnotwendigkeit nicht oder nur in Teilbereichen erkennen 
und andererseits, dass das Weiterbildungsangebot nicht den spezifischen Anforderungen 
der KMU entspricht. Gonon et.al. haben in ihrer Untersuchung bei Schweizer KMU eine 
Typologie bezüglich unterschiedlicher Weiterbildungsstrategien entwickelt, die auch auf 
deutsche Klein- und Kleinstunternehmen übertragen werden kann. Sie unterscheiden:

Organisationsorientierte Weiterbildungsstrategie – Maßnahmen erfolgen in Abstim-
mung mit der Gesamtstrategie der Unternehmen

Kompensatorische Weiterbildungsstrategie – Maßnahmen erfolgen ohne unterneh-
mensstrategische Abstimmung, zielen aber auf leistungsschwächere Mitarbeitende sowie 
auf berufsübergreifende Fähigkeiten ab.

9 Vgl. Bussiek (1996), S. 42.
10 Vgl. Bussiek (1996), S. 43.
11 Vgl. Kayser (1997), S. 91.
12 Vgl. Glasel (2000), S. 6. 
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Bedarfsorientierte Weiterbildungsstrategie – diese Unternehmen gehen von den öko-
nomischen Gegebenheiten aus, d.h. Weiterbildungsmaßnahmen werden dann ergriffen, 
wenn ein Bedarf/Problem vorhanden ist.

Unspezifische Weiterbildungsstrategie – Maßnahmen erfolgen ohne strategischen 
Hintergrund, sie werden hierarchisch und autoritär für ganze Abteilungen und Gruppen 
verordnet.13

Schweizer KMU konnten in allen vier Klassen identifiziert werden, wobei die we-
nigsten Unternehmen (11%) dem Typ 1 zuzuordnen waren. Die restlichen 89% der KMU 
verteilten sich in etwa gleichmäßig auf die Typen 2 bis 4, wobei Kleinstunternehmen vor 
allem im Typ 3 dominant sind.14 Die Studie zeigt, dass gerade bei Kleinstunternehmen ein 
eher opportunistisches Vorgehen bei der Inanspruchnahme von Qualifizierungsmaßnah-
men gewählt wird. Häufig muss erst der Bedarf oder in vielen Fällen ein Engpass durch den 
Unternehmer wahrgenommen werden, um eine Weiterbildungsaktivität zu initialisieren. 
D.h. das eigene Antizipieren von Chancen durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen bzw. 
das Erkennen von Qualifizierungslücken im Rahmen der komplexen Führungstätigkeiten 
fehlt häufig. Dadurch werden in der Regel nur punktuell Bildungsangebote genutzt und dies 
teilweise zu einem späten oder zu späten Zeitpunkt (vgl. Abbildung 2).

Abb. 2.  Handlungsspielraum in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Erkennens von Qualifizierungs-
lücken 

Eine Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen für KMU muss diese KMU-inhä-
rente Schwäche berücksichtigen und die von den Klein- und Kleinstunternehmern selbst 
nicht erbrachte Leistung der Antizipation der zukünftig notwendigen Qualifizierungsbau-
steine realisieren. 

Die von KMU geäußerten Anforderungen an Qualifizierungen zeigen, dass die Maß-
nahmen vor allem seminar- und ergebnisbezogene Kriterien erfüllen sollten. Im Einzelnen 

13 Vgl. Gonon et.al. (2005), S. 91.
14 Vgl. Gonon et.al. (2005), S. 92f.
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sind es vor allem der Praxisbezug, passende Themen und die fachliche Kompetenz der Do-
zenten, die besonders relevant sind (siehe Abbildung 3).15

Abb. 3.  Bedeutung der Qualitätskriterien nach Mittelwerten (Top 8)16

Der wesentliche Ansatzpunkt für Verbesserungsmaßnahmen liegt nach Reinemann 
in der Orientierung des Weiterbildungsprogramms am Bedarf der KMU.17 D.h. ein Quali-
fizierungsangebot sollte vor allem den Themenwünschen bzw. dem Bedarf der Unterneh-
men entsprechen und einen hohen Praxisbezug aufweisen.18 „Maßnahmen der betrieblichen 
Bildung können auf die Motivation der Adressaten in dem Maße vertrauen, wie Werte wie 
Gestaltungsfreiheit und Mitwirkungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.“19 Daneben ist 
vielen Weiterbildungsangeboten das Problem immanent, dass erlerntes Wissen zu abstrakt 
bleibt, oder falls eine Anwendung in der Praxis ansatzweise gelingt, dies in der spezifischen 
Unternehmenssituation nicht ausreicht. 

Weiter führt die Vielfalt der Weiterbildungsangebote zu einer Intransparenz und birgt 
das Risiko von Zeitverlust und Kosten aus Unternehmersicht. Gerade bei KMU besteht 
eine Informationsasymmetrie der Gestalt, dass die Qualität einer Weiterbildungsmaßnahme 
vom Nachfrager zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung nicht vollständig beurteilt werden 
kann.20 Dies liegt häufig u.a. daran, dass die Weiterbildungsangebote nicht speziell genug 
auf die einzelnen Branchen, Situationen und Bedürfnisse der KMU zugeschnitten sind. 
Damit steht der Klein- und Kleinstunternehmer einem gleichförmigen Angebot gegenüber, 
das weitestgehend eine Differenzierung vermissen lässt. 

15 Vgl. Reinemann (2002), S. 200.
16 Vgl. Reinemann (2002), S. VII.
17 Vgl. Reinemann (2002), S. 200.
18 Vgl. Reinemann (2002), S. 203.
19 Grüner (2000), S. 54.
20 Vgl. Frey (2002), S. 3.
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Letztendlich fehlt vielen Kleinunternehmern eine Möglichkeit, den Erfolg einer Wei-
terbildungsmaßnahme zu messen. Die Weiterbildung für Klein- und Kleinstbetriebe bedarf 
gerade deshalb einer stärkeren Vertrauensbasis als bei Großunternehmen.21 Daher kommt 
der Qualitätsunsicherheit als Hinderungsgrund für eine Teilnahme an Weiterbildungsveran-
staltungen eine große Bedeutung zu.22  

Ansätze zur Verbesserung der kaufmännischen Führungskräftequalifizierung 
für Kleinbetriebe

Entwicklung des Grobkonzeptes für die Qualifizierungsmaßnahme 
Die dargestellten spezifischen Weiterbildungserfordernisse handwerklicher Kleinbe-

triebe machen bei der Entwicklung eines Grobkonzeptes eine genaue Kenntnis des Bedarfs 
der Zielgruppe erforderlich. Um den zukünftigen Bedarf beziehungsweise die entstehenden 
Engpässe in den Unternehmen frühzeitig antizipieren zu können, ist eine möglichst gute 
Kenntnis der Gegebenheiten in den Unternehmen, in der Branche sowie dem relevanten 
Umfeld notwendig. 

Auf Basis dieser Kenntnisse ist ein Leitgedanke zu entwickeln, der die Qualifizie-
rungsveranstaltung im Sinne einer Bedarfs-/Zielorientierung fokussiert. Dieses Antizi-
pieren relevanter Themen legt einerseits die Basis für ein vorausschauendes Handeln, 
andererseits werden keine Themen „aus der Konserve“ angeboten, die häufig unter einer 
mangelnden Akzeptanz durch die Weiterbildungsteilnehmer leiden. Im Gegenteil, es konn-
ten gute Ergebnisse mit einer aktiven Einbindung der Teilnehmer bei der Spezifizierung der 
Schulungsthemen erzielt werden, da in der Regel nur unternehmens- und umsetzungsrele-
vante Themen gewünscht werden. Die Qualifizierungsinhalte adressieren dadurch direkt 
die Probleme und den Bedarf der Kleinunternehmer.23

Eine Maßnahme, die die Erfüllung der individuellen Wünsche zum Ziel hat, muss 
eine Begrenzung der Teilnehmerzahl vorsehen. So erscheint eine Begrenzung auf 10 bis 
maximal 15 Personen, durchaus zielführend. Es ist des Weiteren auf eine branchenmäßige 
Homogenität der Teilnehmer zu achten.24 Schließlich erfordert der Anspruch, individuel-
le Lösungen zu produzieren, eine entsprechende Trainerausstattung und -begleitung. Eine 
Maßnahme, die den Anspruch hat, betriebsindividuelle Lösungen zu produzieren, muss 
wenigstens von zwei Trainern getragen werden. Abgesehen davon, dass die Trainer fundier-

21 Vgl. Reinemann (2002), S. 197.
22 Vgl. Reinemann (2002), S. 199.
23 Vgl. Gonon, et.al. (2005), S. 148, Im Rahmen ihrer empirischen Studie kommen Gonon et.al. ebenfalls 

zu dem Ergebnis, dass sich Anbieter vermehrt an den Bedürfnissen der KMU ausrichten müssen. Wichtig 
ist dabei eine antizipierende Angebots- und Inhaltsstruktur.

24 Die bisherigen Praxiserfahrungen haben keine Beeinträchtigung der Lernsituation aufgrund von 
Wettbewerbsbeziehungen unter den Teilnehmern gezeigt. Im Gegenteil wurde von den meisten Teilneh-
mern der Erfahrungsaustausch mit Kollegen sehr positiv bewertet.
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te Kenntnisse über alle Bereiche der Unternehmensführung mitzubringen haben, müssen 
sie willens und fähig sein, theoretische Kenntnisse auf den konkreten praktischen Fall zu 
übertragen. Letzteres wird gerade im Kleinbetriebsbereich nur bei ausgeprägter Praxiser-
fahrung möglich sein.

Bei der Rekrutierung von Teilnehmern sind die Besonderheiten dieser neuen Form der 
Qualifizierung, d.h. die Themenfestlegung durch die Teilnehmer, die kleine Gruppengröße 
und die damit verbundene intensive, umsetzungsorientierte Betreuung der Teilnehmer her-
vorzuheben. Notwendig erscheint bei der Werbung von Teilnehmern eine Einbindung der 
jeweiligen Kammern und Verbände, die einerseits ihr Wissen bei der Antizipation mögli-
cher relevanter Themen einbringen können, andererseits als Katalysator der Teilnehmerak-
quisition auftreten, da sie über gute Kommunikationskanäle verfügen und das Vertrauen in 
die Güte einer Veranstaltung fördern.

Umsetzung der Qualifizierung
Erfassung des konkreten Qualifizierungsbedarfs 
Das erste Treffen mit den am Leitthema interessierten Teilnehmern dient dem Kennen-

lernen und Abstecken der konkreten Qualifizierungsmaßnahme. Um eine möglichst große 
Praxisnähe zu erreichen, ist eine eigene Vorstellung der betrieblichen Strukturen sowie der 
gegenwärtigen Situation und Tendenzen im Unternehmensumfeld durch die teilnehmen-
den Unternehmer hilfreich. Anschließend sind mögliche Themengebiete im Rahmen des 
Leitthemas gemeinsam mit den Teilnehmern zu erarbeiten. Dieses Gespräch gewährt den 
Trainern einen ersten Einblick in die konkreten Qualifizierungswünsche und den gegen-
wärtigen Qualifizierungsstand der Teilnehmer.

Die in der ersten Gesprächsrunde gemeinsam erarbeiteten, möglichen Qualifizierungs-
themen sind zu dokumentieren und den Teilnehmern zur Abstimmung auszuhändigen. Aus 
der Fülle an optionalen Themen sind die Teilnehmer nun aufgefordert, jene Qualifizierungs-
inhalte auszuwählen, die aus ihrer individuellen Sicht den größten Nutzen generieren. 

Nach Vorliegen der Themenbewertung der einzelnen Teilnehmer ist das Qualifizie-
rungskonzept zu konkretisieren, d.h. Themenauswahl und Themenfolge sind durch die 
Trainer zu fixieren. Die Trainer haben die Aufgabe, aus den individuellen Wünschen die 
homogene Schnittmenge zu finden. Darüber hinaus müssen die Betriebsdaten und Infor-
mationsquellen, die zur Umsetzung der individuellen Qualifizierungswünsche erforderlich 
und von den Teilnehmern zu den Veranstaltungen mitzubringen sind, definiert werden. Auf 
Basis dieser Ergebnisse hat die Einladung für die Qualifizierungstage zu erfolgen. Interes-
senten, deren Themenwünsche und -prioritäten lediglich eine geringe Schnittmenge zu den 
mehrheitlich vorgesehenen Themen bilden, sind im Vorfeld anzusprechen und ggf. auf eine 
andere Maßnahme umzuleiten. 
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Gestaltung einzelner Trainingseinheiten 
Die gemeinsam mit den Teilnehmern definierten Qualifizierungsschwerpunkte wer-

den Schritt für Schritt nach folgendem Schema abgearbeitet:
Für jeden Themenschwerpunkt wird zuerst grundlegendes Wissen in ausgeprägter 

Interaktion mit den Teilnehmern erarbeitet. Auf diese Weise kann der Wissensstand der 
Teilnehmer eruiert werden und ohne große Umwege die Konzentration auf die Schließung 
der Wissenslücken gerichtet werden. Branchen- und praxisnahe kleine Fallstudien können 
dabei unterstützend wirken. Die Trainer begleiten die Teilnehmer bei der Wissenserschlie-
ßung und moderieren den Prozess der Wissenserarbeitung. Soweit sich bei einzelnen Teil-
nehmern größere Defizite offenbaren, können diese durch individuelle Unterstützung eines 
Trainers beseitigt werden, ohne dass der Gesamtablauf stärker beeinträchtigt wird.

Nachdem das erforderliche Know-how zur Lösung der betriebsindividuellen Aufga-
benstellungen geschaffen wurde, sind im zweiten Schritt Lösungen für die einzelnen Be-
triebe zu erarbeiten. Die Teilnehmer wenden nun das erfahrene und vertiefte Wissen auf die 
Gegebenheiten des eigenen Unternehmens an, d.h. sie erbringen den Wissenstransfer selbst. 
Die Trainer begleiten diese Aktivitäten zunächst beratend. Sie weisen auf Fehlentwicklun-
gen hin und nehmen – wenn notwendig – auch Einfluss auf die Lösungsansätze- und Um-
setzungsbemühungen der Teilnehmer. 

Erst wenn die Teilnehmer Konzepte und Lösungen für ihre Betriebe erarbeitet haben, 
sollte ein Qualifizierungsschwerpunkt als abgeschlossen betrachtet werden. Danach kann 
ein weiteres Themengebiet in Angriff genommen werden.

Kontrolle und Auswertung
Da sich die Gesamtmaßnahme in der Regel über mehrere Tage erstreckt, ist von Seiten 

der Trainer eine den gesamten Qualifizierungsprozess begleitende Kontrolle zu praktizie-
ren. Kontrollkriterien sind die Inhalte, Zeitvorgaben und Transferergebnisse, wobei letzte-
res für die beschriebene Maßnahme als dominant einzustufen ist. 

Die Trainerausstattung und die intensive Betreuung der Teilnehmer machen es mög-
lich, Fehlentwicklungen rechzeitig zu erkennen und ggf. gegen zu steuern. Bei einem ne-
gativen Verlauf, ist sofort das Gespräch mit den Teilnehmern zu suchen. Eine Anpassung 
des ursprünglichen Konzeptes sollte nur im Konsens mit den Teilnehmern vorgenommen 
werden. Veränderungen zu Lasten des Umsetzungsgedankens sind weitgehend auszuschlie-
ßen. 

Nach der Durchführung, ist die Gesamtmaßnahme zu evaluieren. Dabei ist zu be-
achten, dass der Nutzen der Qualifizierung für die Praxis oft erst mehrere Wochen nach 
Abschluss der Maßnahme eingeschätzt werden kann. 
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Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend lassen sich nachfolgende Anforderungen festhalten, die an eine 
Erfolg versprechende kaufmännische Weiterbildung von Klein- und Kleinstbetrieben im 
Handwerk zu stellen sind:

a) Sie muss die inhaltlichen Erwartungen der einzelnen Teilnehmer erfüllen. Diese 
Anforderung setzt voraus, dass vor Durchführung der Qualifizierung die indivi-
duellen Wünsche und Vorstellungen bekannt sind und in die Maßnahme integriert 
werden können oder aber die Trainer in der Lage sind, ad hoc auf die Wünsche der 
Teilnehmer einzugehen. Standardisierte Fortbildungsmaßnahmen sind dieser An-
forderung nur selten gewachsen. 

b) Sie muss an den Vorkenntnissen der Teilnehmer ansetzen. Diese Anforderung setzt 
Wissen über die Vorkenntnisse der Teilnehmer voraus. Für Unterschiede in den 
Vorkenntnissen, die erst während der Veranstaltung sichtbar werden, müssen Vor-
kehrungen getroffen werden – z.B. eine intensive Betreuung durch einen Trainer.

c) Sie muss in besonderer Weise den Wunsch der Teilnehmer nach Selbständigkeit 
und Mitgestaltung berücksichtigen. 

d) Sie muss den Teilnehmern für ihre Betriebe einsetzbare Lösungen liefern. Die reine 
Wissensvermittlung genügt nicht. Die Teilnehmer müssen im Rahmen der Veran-
staltung befähigt werden, theoretisches Wissen auf ihre individuellen Bedürfnisse 
anzuwenden. Sie müssen ihre Probleme, soweit es möglich ist, in der Veranstaltung 
– vor Ort – lösen.  

e) Sie muss zeitsparend sein. Unternehmer von Kleinbetrieben haben in der 
Regel keine Stellvertreter. Ihre Möglichkeiten, Aufgaben auf andere Mitarbeiter zu 

delegieren, sind eher begrenzt. Die Maßnahme muss somit nicht nur inhaltlich, sondern 
auch zeitlich optimiert sein. 
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NECESSITY AND APPROACH TO MANAGEMENT TRAINING 
IN MICRO AND SMALL-SIZED ENTERPRISES BASED ON TRADE COMPANIES

Summary

The majority of businesses in Germany are small businesses with less than nine employees. 
The entrepreneurs of these companies are often focussing their attention on the day-to-day routine. 
The need for management qualification for these businesses derives from the lack of long term stra-
tegic thinking, a mostly lopsided background of the entrepreneurs, having a technical education and 
missing the necessary management skills, and the inability to delegate these tasks to members of 
their staff. It is the entrepreneur – as a generalist – who is in charge of all the complex management 
functions of a small enterprise.

The problem of current management training for these entrepreneurs is a matter of too lit-
tle too late. Too little in terms of offering standardized management trainings which are no fit to 
the individual needs of a specific small enterprise, and too late since entrepreneurs often consider 
a management training not before an internal problem arises. The article describes a new approach 
to management trainings. It is a structured process which begins with the anticipation of upcoming 
training requirements, the involvement of the entrepreneurs in order to match the training with the 
individual needs, and the design of a learning environment where the participants not only receive the 
appropriate information, but will be able to adopt it to their own businesses. This will be feasible if 
the seminar is not set up as a lecture, but includes coaching, and consulting aspects as well. Therefore 
the participants of these seminars will be able to transfer the information into their businesses by 
developing solutions with their own data within the seminar. Thereby they will be ready to use the 
new skills when they go back to work.  
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PRZYJAZNY SYSTEM FISKALNY JAKO CZYNNIK WSPOMAGAJĄCY 
ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Uwagi wstępne

Na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają wpływ różne czynniki: 
obiektywne i subiektywne, ekonomiczne i pozaekonomiczne, a także wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Do tych ostatnich należy otoczenie (środowisko) fiskalne. Roli otoczenia fiskal-
nego dla rozwoju przedsiębiorstw nie sposób przecenić. Od dawna, w gruncie rzeczy od 
początku powstania ekonomii jako nauki, trwają próby sformułowania zaleceń pod adresem 
systemu i polityki finansowej. Autorami zasad podatkowych byli głównie A. Smith (rów-
ność, pewność, dogodność, taniość) i A. Wagner. Problematyką tą zajmowali się ponadto 
m.in. D. Ricardo, J.S. Mill, F.Y. Edgeworth, R.A. Musgrave, P.M. Gaudemet, J.M. Bucha-
nan, A. Laffer1. W istocie chodzi o określenie atrybutów racjonalnego systemu finansowego 
i dobrej polityki fiskalnej. W innym ujęciu mówi się o bardziej lub mniej przyjaznym sy-
stemie fiskalnym. Poniższe rozważania stanowią próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
co jest istotą przyjaznego systemu fiskalnego z punktu widzenia mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Czy stanowi o tym jedynie poziom obciążeń fiskalnych? Inną interesującą 
kwestią jest analiza zagadnienia, w jakim stopniu system podatkowy i polityka fiskalna są, 
mogą i powinny być zharmonizowane z cyklem życia przedsiębiorstwa (start up, ekspansja, 
dojrzałość, stagnacja, upadek/odnowa).

Otoczenie fiskalne MMŚP

Otoczenie traktować można jako całokształt uwarunkowań politycznych, prawnych 
i gospodarczych, w jakich powstaje, rozwija się lub kończy działalność przedsiębiorstwo. 
W tym kontekście otoczenie fiskalne MŚP można zdefiniować jako układ złożony, któ-
ry tworzą dwa autonomicznie funkcjonujące w każdym państwie podsystemy: podatkowy 

1 Zob. m.in. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2005, s. 188 i dal-
sze.
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i parapodatkowy, pomiędzy którymi działają podmioty gospodarujące, w tym mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Generują one przepływy finansowe pomiędzy przedsiębior-
stwami a systemem finansowym państwa, a ich bezpośrednim efektem dla przedsiębiorstw 
jest jakość i poziom obciążeń fiskalnych, wynikających głównie z konstrukcji i technik 
opodatkowania, ubezpieczeń społecznych , ceł i różnych rodzajów opłat , np. skarbowych, 
administracyjnych, produktowych i innych, które ponoszą przedsiębiorstwa niezależnie od 
tego, do której grupy je zaliczymy. Stanowią one dla MiŚP otoczenie wewnętrzne, którego 
bezpośrednie oddziaływanie na przedsiębiorstwa jest najsilniej przez nie postrzegane i od-
czuwane. 

Na zewnątrz tego układu, jako ogniwo spinające w całość otoczenie fiskalne, wystę-
puje środowisko zewnętrzne, którego skład jest zmienny w czasie i kształtuje się pod wpły-
wem czynników politycznych, ekonomicznych i prawnych. Tworzą je organizacje społecz-
ne, w tym związki zawodowe, lobbyści, eksperci, regulatorzy rynku, polityka społeczna 
i demograficzna państwa, w tym: zabezpieczenie społeczne, struktura wiekowa społeczeń-
stwa, polityka prorodzinna, wykorzystywanie pozafiskalnych funkcji podatków i ubez-
pieczeń. Otoczenie zewnętrzne wyznacza warunki brzegowe działania podmiotów. Jego 
bezpośredni wpływ na obciążenia fiskalne podmiotów nie jest dostrzegany tak wyraziście, 
jak ma to miejsce, np. w stosunku do administracji skarbowej, bądź sądów czy instytucji 
ubezpieczeń społecznych, ale jego wpływ na funkcjonowanie całego systemu fiskalnego 
jest niewątpliwy. 

Przyjazny system fiskalny w Polsce 

Potrzeba zdefiniowania pojęcia „ przyjazny system fiskalny” pojawiła się jako próba 
odpowiedzi na proste z pozoru pytanie, dlaczego Polska, która znajduje się na 6 miejscu 
w Unii Europejskiej pod względem relacji dochodów fiskalnych (podatkowych i niepodat-
kowych) do PKB2, czyli obciążeń fiskalnych, jest postrzegana, przede wszystkim przez 
swoich obywateli, także przedsiębiorców, jako państwo o subiektywnie wysokich obciąże-
niach podatkowych? Czy odpowiedzi na to pytanie można poszukiwać w rankingach przy-
jazności systemów fiskalnych, w których Polska, spośród 181 państw znalazła się w 2008 
roku na 141 miejscu z zajmowanej w 2007 roku 124 pozycji?3 Próbę zdefiniowania pojęcia 
„przyjazny system fiskalny” można dostrzec w zestawieniu cech „dobrego systemu po-
datkowego” (good tax system)4. Według podejścia Pricewaterhouse Coopers, odznacza się 
spełnianiem pięciu kryteriów:

2 T. Famulska, Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, AE 
Katowice 2007, s. 127.

3 Polska na 141 miejscu w rankingu przyjazności systemu podatkowego. http://podatki.onet.pl wydanie 
internetowe z 2008.11.12. oraz P. Skwirowski, 124 systemy podatkowe od ideału Gazeta Wyborcza, 23. 
listopada 2007, s. 31.

4 What makes a good tax system?, w: www.pwc.com.
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A. Jasny cel
1. Jest tak skonstruowany, by zebrać określoną kwotę dochodową do sfinansowania 

wydatków publicznych.
2. Ma za zadanie zbilansować budżet w przyjętym okresie.
3. Uwzględnia cele społeczne, takie jak kwestie redystrybucji.
4. Jest progresywny, ma wzgląd na zdolność płacenia podatków.

B. Strategiczne podejście
1. Jest stabilny. 
2. Zawiera znaczącą część wartości krajowych zasobów naturalnych w dochodach 

podatkowych.
3. Wspomaga raczej niż osłabia biznes i handel.
4. Jest elastyczny – reaguje elastycznie na zmiany społeczne i gospodarcze.

C. Spójność
1. Oferuje wstępne konsultacje z ważnymi interesariuszami, aby wspomóc i poinfor-

mować decydentów politycznych.
2. Jest zrozumiały, jasny i łatwo dostępny.
3. Możliwa jest interakcja między podatkami. 
4. Minimalizuje obciążenia administracyjne dla płatników i dla rządu.

D. Sprawiedliwość i transparentność
1. Legislacja jest zrozumiała i dostępna dla użytkowników.
2. Legislacja jest wsparta przez władze podatkowe, np. w formie szkoleń, wykorzy-

stania mediów elektronicznych, w tym Internetu, telewizji, prasy, informacji udzie-
lanych przez administrację skarbową itd.

3. System podatkowy jest jasny; daje podstawy do rozwiązywania sporów.
4. Krajowa legislacja podatkowa jest spójna z Konstytucją RP, prawem pracy, prawem 

gospodarczym, międzynarodowym: podatkowym i niepodatkowym.

E. Pozytywne nastawienie
1. Władze podatkowe nie tylko kontrolują, ale i wspomagają płatników.
2. Prowadzony jest konstruktywny, partnerski dialog między władzami podatkowy-

mi i biznesem.
3. Uznawana jest rola instytucji szkolących, doradców podatkowych, biur rachunko-

wych
4. System działa w oparciu o wzajemne zaufanie i szacunek.
Wydaje się, że większość powyższych postulatów w pełni odnosi się także do systemu 

ubezpieczeń społecznych i pozostałych ogniw systemu fiskalnego. Podejście takie pozwala 
na zdefiniowanie przyjaznego systemu fiskalnego jako systemu, który zezwala na rea-
lizację funkcji fiskalnych i pozafiskalnych w zakresie dochodów i wydatków budżetu 
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państwa, przy uwzględnieniu postulatów stawianych przez MiŚP w zakresie: jako-
ści tworzonego prawa podatkowego, ubezpieczeniowego i administracyjnego, taniości 
funkcjonowania systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych, ochrony źródeł do-
chodów, dogodności, sprawiedliwości i równego traktowania stron, jakości organizacji 
i kontroli aparatu skarbowego oraz sądownictwa administracyjnego i gospodarczego.

„Przyjazny system fiskalny” to system cechujący się wysoką jakością funkcjonowa-
nia, w oparciu o dobrze wyszkolone i opłacane kadry, pracujące w otoczeniu stabilnego 
prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych5, przy wykorzystaniu najwyższej jakości 
systemów informatycznych, uwzględniający interes państwa i przedsiębiorców (podatni-
ków), którzy znajdą w administracji fiskalnej partnera, a nie tylko poborcę i egzekutora. 
Przedsiębiorcy oczekują od systemu fiskalnego uwzględniania ich dynamicznie zmieniają-
cej się sytuacji gospodarczej, turbulencji otoczenia, a także nierównej pozycji , szczególnie 
tej , w której znajdują się MiŚP w fazie startowej ich działalności. Pod koniec 2008 roku 
69 jednostek administracji podatkowej spośród 417 w skali kraju (tj. 16,5%) posiadało cer-
tyfikat zarządzania jakością, a 32 jednostki (7,7 %) ubiegało się o niego6. Jakość tworzo-
nego i egzekwowanego prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych7 jest najsłabszym 
ogniwem systemu fiskalnego, powodującym, że jego odbiór jest postrzegany gorzej, niż 
wynikałoby to tylko z dolegliwości obciążeń fiskalnych. Istota problemu polega jednak na 
tym, że jakość ta stanowi problem nie tylko dla mikroprzedsiębiorców. Boryka się z nią 
aparat fiskalny wszystkich szczebli, sądy administracyjne, sądy pracy, doradcy podatko-
wi, parlament i wiele niewymienionych podmiotów. C. Kosikowski oceniając stabilność 
systemów podatkowych oraz Ordynacji podatkowej, od momentu ich uchwalenia do 2003 
roku, zauważa że, wprowadzono 323 zmiany do tekstów ustaw, wydano także 48 orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego8. O tym, że „dynamizm legislacyjny” nie słabnie świadczą 103 
zmiany dokonane w latach 2004–2008 tylko w trzech podatkach: dochodowym od osób 
fizycznych (44) + dziesięć zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w podatku dochodowym od osób 

5 Chodzi przy tym nie tylko o małą liczbę zmian wprowadzanych do prawa gospodarczego, ale o za-
chowanie koniecznej synchronizacji systemu podatkowego i ubezpieczeń społecznych z „pozostałymi in-
stytucjami finansowymi państwa i prowadzoną polityką w tym zakresie ... (oraz) ... uwzględnienie powią-
zań krajowego systemu podatkowego z zagranicznymi”. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, WN 
PWN, Warszawa 2007, s. 41.

6 Obliczenia własne na podstawie witryny internetowej Ministerstwa Finansów www.mofnet.gov.pl (20 
grudnia 2008).

7 Problematyka ta jest przedmiotem rozważań między innymi w pracy B. Walczaka, Pomiar jakości 
systemu fiskalnego na przykładzie jakości prawa podatkowego, [w:] Podatkowe i niepodatkowe źródła 
finansowania zadań publicznych, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Wyd. KUL , Lublin 
2007, s. 73–82. oraz tego samego autora – Polityka fiskalna państwa w ocenie mikro i małych przedsię-
biorstw województwa zachodniopomorskiego, [w:] Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro i Małych 
Przedsiębiorstw, Mikrofirma 2007, A. Bielawska (red.), s. 355–362.

8 C. Kosikowski, Stabilność prawa podatkowego, [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, 
A. Pomorskiej (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 22.



456 Bogusław Walczak, Stanisław Flejterski

prawnych (32) i podatku od towarów i usług (12). Rachunek ten nie obejmuje przepisów wy-
konawczych. Efektem są także wysokie koszty procesu fiskalnego, w tym polityczne koszty 
ustawodawstwa podatkowego, koszty utrzymania administracji podatkowej, koszty kontro-
li podatkowej, koszty odszkodowań wynikające z błędnych decyzji urzędów skarbowych9 
oraz organów odwoławczych. Wskazane elementy nie wyczerpują pełnej listy składającej 
się na obciążenia fiskalne ponieważ do tej grupy obciążeń należy zaliczyć także koszty 
administracyjnej obsługi podatków (prowadzenie sprawozdawczości, zakup aktów usta-
wodawczych i wykonawczych, systemów informatycznych, druków, szkolenia, uzyskanie 
tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, doradztwo podatkowe, biura rachunkowe itd.) 
oraz utracone korzyści (excess burden). Cytowany już F. Grądalski ocenił łączne koszty 
procesu fiskalnego w warunkach roku 2002 na 16.686 mln zł, co stanowi 13% wpływów 
podatkowych10. Jakość prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych jest także jednym 
z ważniejszych czynników determinujących utrzymanie szybkiego tempa wzrostu gospo-
darczego. Jej znaczenie zauważają także inni autorzy, czego przejawem może być pogląd 
Z. Hockuby, że „dynamizm gospodarczy rodzi się bowiem z wolności i przedsiębiorczo-
ści, pod panowaniem dobrych praw i ograniczonego, lecz silnego państwa”11, w związku 
z czym potrzebna jest budowa systemu opartego na prostych i przejrzystych regułach, na 
jasnym i szybko egzekwowanym prawie. Potrzebę tę dostrzegano w Strategii Lizbońskiej, 
jak i w  okumentach rządu polskiego, a mianowicie w Priorytecie 2 krajowego programu re-
form na lata 2005–2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, gdzie przewidziano dzia-
łania na rzecz uproszczenia procedur, poprawy jakości prawa, usprawnienia sądownictwa 
gospodarczego. Próby takie podejmowano również w ramach komisji sejmowej „Przyjazne 
państwo”.

Ocena systemu fiskalnego przez MŚP 

Dokonanie rzetelnej i wyczerpującej oceny systemu fiskalnego, obejmującego zarów-
no aparat skarbowy, jak i system ubezpieczeń społecznych, w skromnych ramach niniejszej 
pracy jest praktycznie niemożliwe. Dlatego w tej części warto przedstawić wyniki ankiety 
przeprowadzonej w latach 2002 i 2003 przez Zakład Badań Naukowych Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz wyniki badania Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych i Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, zatytułowane 
Urzędnik ZUS vs przedsiębiorca, zaprezentowane 18 grudnia 2008 roku.

9 F. Grądalski, Teoretyczne i praktyczne aspekty rachunku kosztów fiskalizmu – przykład Polski, [w:] 
Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, W. Pacho(red.), SGH, Warszawa 2005, s. 59–61.

10 Ibidem, s. 74–75.
11 Z. Hockuba, Jak utrzymać szybkie tempo wzrostu gospodarczego, „Rzeczpospolita” z 23 marca 2007 

r., s. B8.
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Urzędy skarbowe12

W badaniach ankietowych wzięły udział 1362 firmy, z których 76,7% były to mikro-
przedsiębiorstwa, 8,1% małe przedsiębiorstwa i 1,7% średnie przedsiębiorstwa. Spośród tej 
reprezentacji do roku funkcjonowało 3,6%; od 1–3 lat 17,8%; 3–8 lat 34,45 i dłużej niż 8 lat 
43%. Zdecydowana większość firm, bo 60,6% nie korzystała z pośrednictwa biur rachun-
kowych i doradców w swoich kontaktach z urzędami skarbowymi. Wśród 37,5% klientów 
dominowały hotele i restauracje (59,1%) i firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym 
(47,2%), przy czym najczęściej, bo w 66,7% z urzędem skarbowym kontaktuje się właściciel, 
a w 21,3% biuro rachunkowe. Pomijając składanie deklaracji podatkowych 85,8% badanych 
kontaktowało się na przestrzeni badanych dwóch lat od 1–9 razy, a tylko 14,2% badanych 
nie miało dodatkowych kontaktów z urzędem. Najczęstszy kontakt z urzędami skarbowymi 
miały mikro i małe przedsiębiorstwa. Głównym ich celem było złożenie deklaracji podat-
kowej (77,2%), uzyskanie informacji (68,3%) oraz składanie wyjaśnień (46,8%) i wpłata 
podatku 36,1% badanych. W formach kontaktu z urzędami skarbowymi dominowały rela-
cje osobiste (88,5%) i telefoniczne (31,9%). Poczta elektroniczna jako forma kontaktu była 
dopiero w fazie początkowej (0,3%). Zdecydowana większość, bo 82,9% badanych zwra-
cało się do urzędników skarbowych o informacje, przy czym 56,7% firm działających do 
roku uznało je za wystarczające. Odsetek ten wzrastał w miarę długości funkcjonowania 
firmy, powyżej 1–3 lat 64,6%; 3–8 lat 65,4% i powyżej 8 lat – 71,2%.Podobny układ od-
powiedzi wystąpił przy ocenie życzliwości urzędników skarbowych odpowiednio 59,2% 
dla firm działających najkrócej; 69,8%; 77,6% i 79,2% dla firm działających powyżej 8 lat. 
W ten sam sposób, stosownie do okresu funkcjonowania ,oceniają firmy kompetencje i po-
moc urzędników skarbowych. Zaledwie 35,3% firm uważa, że wszyscy podatnicy są równo 
traktowani, a tylko 15,6% z nich dostrzega szansę wygrania sprawy z urzędem skarbo-
wym. Interesujący jest także rozkład kontroli przeprowadzanych w firmach. Wskazuje on 
na większe zainteresowanie urzędów skarbowych kontrolami średnich podmiotów, które na 
przestrzeni 5 lat kontrolowały 1–4 razy firmy zatrudniające do 5 osób, 72,3% firm zatrud-
niających 6–10 osób i 72,7% firm zatrudniających od 10–50 osób. W blisko połowie firm 
(46,3%) na przestrzeni 5 lat nie były przeprowadzane żadne kontrole przez pracowników 
urzędów skarbowych. Spośród ankietowanych firm 42,3% było zainteresowanych przesyła-
niem deklaracji i zeznań PIT, CIT i VAT poprzez Internet. Większość mikro i małych firm 
(71,5%) jest żywo zainteresowana szkoleniami przeprowadzanymi przez urząd skarbowy, 
przy czym największe zainteresowanie szkoleniami występuje w grupie firm działających 
od 1 – 3 lat. Znaczna liczba respondentów (34,7%) miała trudności z wypełnianiem formu-
larzy PIT, a 29,5% formularzy VAT. Wskazywali oni ponadto na to, że bardziej życzliwe 
nastawienie urzędników, lepsza dostępność informacji, oraz wyższe kwalifikacje pracow-

12 B. Danecka, W. Zając, Raport – Urzędy skarbowe w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, War-
szawa marzec 2003, s. 1–50, wersja elektroniczna www.mofnet.gov.pl.
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ników poprawiłyby obsługę klientów i sprawiły, że urzędy byłyby przyjazne w stosunku 
do swoich „ żywicieli”. Nieco ponad 1/6 respondentów (15,9%) wśród największych bolą-
czek funkcjonowania urzędów skarbowych wskazała; brak profesjonalizmu, brak odpowie-
dzialności za udzielane informacje i niechęć do ich udzielania, odraczanie decyzji i strach 
przed ich podejmowaniem, zły stosunek do klientów, nietolerancję dla pomyłek, arogancję 
i traktowanie podatników jak potencjalnych przestępców. Odnotowali oni także nierówne 
traktowanie małych firm i przywileje dla dużych firm oraz wyrazili przekonanie o skom-
plikowaniu, niejednoznaczności i dużej zmienności prawa podatkowego. Przyjazny urząd 
skarbowy, zdaniem ankietowanych, powinien się odznaczać dostrzeganiem podmiotowości 
przedsiębiorców i współpracą z nimi, zaufaniem do intencji podatników, lepszym informo-
waniem o przepisach i ich jednoznaczną interpretacją, a przy tym powinien być dogodnie 
położony w stosunku do siedzib podatników (parkingi, dojazdy środkami komunikacji pub-
licznej) i zinformatyzowany. Za przejawy przyjazności systemu podatkowego można uznać 
liczne szkolenia dotyczące zmian w przepisach podatkowych, organizowane przez urzędy 
skarbowe, agencje rozwoju lokalnego, izby gospodarcze i inne organizacje pozarządowe.

Zakład ubezpieczeń społecznych13

Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 200 urzędników ZUS Oddziału 
w Szczecinie oraz na próbie 200 przedsiębiorców zrzeszonych w Północnej Izbie Gospo-
darczej w Szczecinie. Celem badań było przedstawienie najważniejszych utrudnień wystę-
pujących w relacji urzędnik – przedsiębiorca. Z badań tych wynika, że:

1. Najczęstszą przyczyną kłopotów w załatwieniu spraw są braki dostatecznej wiedzy 
na temat przepisów ubezpieczeniowych ze strony klientów (34%),

2. Braki i błędy w dokumentacji (35%).
Urzędnicy oceniają, że aż 72% przedsiębiorców źle lub raczej źle orientuje się w prze-

pisach, często popełnia błędy w dokumentach i nie zna kompetencji wydziałów. Do naj-
częstszych pomyłek popełnianych przez przedsiębiorców, ankietowani urzędnicy zaliczają: 
błędy w dokumentacji (22%), złą interpretację przepisów (14%), niewiedzę i nieznajomość 
przepisów (13%), przekroczenie obowiązujących terminów (12%) oraz zrzucanie winy na 
urzędnika (11%). Czynnikami mogącymi poprawić przyjazność tej części systemu fiskal-
nego mogłyby być: ujednolicanie i uproszczenie przepisów, zmniejszenie częstotliwości ich 
zmian, ograniczenie ilości składanych dokumentów, skrócenie czasu załatwiania formalno-
ści w urzędach, wzrost liczby placówek terenowych i liczby etatów oraz częste przeprowa-
dzanie akcji informacyjnych. Natomiast w opinii przedsiębiorców najczęstszymi przyczy-
nami trudności w załatwianiu spraw jest: brak dostatecznej pomocy ze strony urzędnika 
(20%), długie oczekiwanie w kolejce 20%, braki i błędy w dokumentacji (17%), nieuprzej-
mość urzędnika (11%) i złe warunki obsługi .Pomimo tylu uwag aż 68% ankietowanych 

13 Badanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – Urzędnik 
ZUS vs przedsiębiorca, zaprezentowane na konferencji prasowej 18 grudnia 2008 r.
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ocenia urzędników jako kompetentnych i miłych, a 23% jako niekompetentnych. Przed-
siębiorcy oczekują ze strony ZUS: skrócenia czasu obsługi (43%), poprawy jakości uzy-
skiwanych informacji (28%), a 8% większej kultury osobistej. Tylko 22% ankietowanych 
nie miało żadnych zastrzeżeń do poziomu obsługi przez urzędników ZUS. Symptomatycz-
ne, że 76% ankietowanych nie zauważyło zmian w sposobie załatwiania spraw w ostatnim 
okresie. Zmiany te dostrzegło tylko 20% ankietowanych, co w sumie nie świadczy dobrze 
o poprawie przyjazności tej części systemu fiskalnego. 

Konkluzje i rekomendacje

Powyższe rozważania nie uprawniają oczywiście do sformułowania ostatecznych ge-
neralizacji. Nie ulega wątpliwości, że do uznania polskiego systemu fiskalnego za w pełni 
przyjazny – w zdefiniowanym wyżej tego słowa znaczeniu – jeszcze daleko, choć oczywi-
ście trzeba odnotować wysiłki fiskusa w tej dziedzinie. Odległe pozycje zajmowane przez 
Polskę w ostatnich latach w rankingach przyjazności systemów fiskalnych powinny być 
impulsem do stopniowych, systematycznych reform i sprzyjać rozwojowi mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw. 

FREUDNLICHES FISKALSYSTEM ALS FÖRDERFAKTOR DER ENTWICKLUNG 
VON MIKRO-, KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN

Zusammenfassung

Die Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen wird von verschiedenen Faktoren 
beeinflusst: objektiven und subjektiven, ökonomischen und außerökonomischen, als auch inneren 
und äußeren. Zu den letzteren zählt natürlich auch der Fiskalbereich, der von zwei Untersystemen 
gebildet wird: von dem Steuersystem und von den Quasisteuern. Die Autoren versuchen den Begriff: 
freundliches Fiskalsystem oder auch in einer engen Fassung „gutes Steuersystem“ zu definieren. 
Sie bemerken auch die folgenden Kriterien: klares Ziel, strategische Betrachtung, Kohärenz, Über-
sichtlichkeit, positive Einstellung. Somit knüpfen die Autoren an die Steuerregeln, die von A. Smith 
und A. Wagner formuliert werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse einer Umfrageforschung 
präsentiert, die sich auf die Beurteilung des polnischen Fiskalsystems von den Mikro-, kleinen und 
mittleren Unternehmen bezieht.

Übersetzt von Ewa Flejterska
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MOTYWACJE ZAŁOŻYCIELSKIE WŁAŚCICIELI 
MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW A ROZWÓJ FIRM 

Motywacje założycielskie przedsiębiorców 

Zagadnienia związane z motywacjami i motywowaniem w literaturze polskiej, za-
zwyczaj są poruszane w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi. Stosunkowo mało miej-
sca poświęca się motywacjom samego właściciela firmy, zarówno tym na etapie tworzenia 
firmy, jak i jej dalszego funkcjonowania. W Europie prowadzi się od wielu lat szereg badań, 
których celem jest określenie, dlaczego niektóre jednostki decydują się na rozpoczączęcoe 
działalności przedsiębiorczej, ze szczególnym uwzględnieniem motywacji. Te ostatnie bada 
się także w firmach już funkcjonujących1. Badanie motywacji nie jest jednak proste, są one 
bowiem wypadkową wielu czynników, między innymi: cech osobowości, wyznawanych 
wartości, potrzeb, intencji, a nierzadko i emocji, jakimi właściciel się kieruje2, ale także 
warunków społeczno-politycznych, czy też szans rynkowych3. Poszukując źródeł moty-
wacji, badacze posiłkują się teoriami dotyczącymi potrzeb, zarówno teorią Maslowa4 jak 
i Murray’a5.  Analizuje się także cechy osobowe (wskazując je jako motywy podejmowania 
działań), a zwłaszcza: chęć podejmowania ryzyka, czy też  wewnętrzne umiejscowienie 
kontroli (internal locus of contrl)6, mające niewątpliwie duży wpływ na rozpoczęcie włas-
nej działalności gospodarczej.

1 Patrz np.: D. Naffziger, J. Hornsby, D. Kuratko, A Proposed Research Model of Entreprenerial Moti-
vation, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1994, spring, s. 29–42; F. Delmar, J. Wiklund, The Effect 
of Small Business Managers’ Growth Motivation on Firm Growth: A Longitudinal Study, „Entreprenerus-
hip Theory and Pracitce” 2008, May, s. 437–457.

2 P. Davidsson, Determinants of entrepreneurisal intentions, [w:] „Materiały konferencji RENT IX, 
Piacenza”, 1998; J.Wasilczuk, Charakterystyka motywacji właściciela malej i średniej firmy, „Gospodarka 
w Praktyce i Teorii” 2000, nr 2(7), s. 69–103.

3 S. Shane, E. Locke, Collins C. Entrepreneurial motivation, „Human Resource Management Review” 
2003, 13, s. 257–279.

4 J. Reykowski, Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej, PWN, Warszawa 
1994.

5 J. Murray,  Motywacja i uczucie, PWN, Warszawa 1968.
6 S. Shane, E. Locke, C. Collins, op.cit.; G. Regal, D. Borgia, J. Schoenfeld, The motivation to become an 

entrepreneur, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2005, Vol 11,  (1), s. 42–57.
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W literaturze dotyczącej przedsiębiorczości pojawia się wiele motywacji będących 
przedmiotem badań. Najczęściej jednak badane są następujące motywy działań: potrze-
ba osiągnięć, dążenie do niezależności, spełnienie marzeń, konieczność zapewnienia sobie 
bytu, dążenie do poprawy sytuacji materialnej, dziedziczenie.  Liczba motywów występu-
jących w badaniach przedsiębiorców jest jednak dużo większa, co prowadzi do utrudnień 
w porównywaniu wyników badań. Dlatego też, badając motywacje, jakimi kierują się jed-
nostki, dzieli się je w oparciu o analizę ich charakteru, a ten z kolei określa się w oparciu 
o dopowiedź na pytanie: czy przedsiębiorca zakładał firmę, bo chciał zostać przedsiębiorcą, 
czy też musiał nim zostać. Pierwsza grupa motywów jest określania jako motywy pozy-
tywne (ang.: positive lub pull factors), na przykład: potrzeba osiągnięć. Druga, to nega-
tywne, takie jak: zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, czy też podstawowych potrzeb 
fizjologicznych (ang.: negative lub push factors)7. Używane są także określenia: motywy 
probiznesowe i obronne8, lub też motywy wynikające z dostrzeżenia możliwości lub z ko-
nieczności (ang.: opportunity i necessity)9. 

Motywacje założycielskie, a funkcjonowanie firmy 

Kolejnym etapem badań motywacji przedsiębiorców jest określenie ich wpływu na 
późniejsze funkcjonowanie firmy. Ich rola w podejmowaniu decyzji, dotyczących celów 
i strategii firmy, została udokumentowana10. Badanie pojedynczych motywów i ich związ-
ków z późniejszym funkcjonowaniem firmy nie jest takie proste. Stąd też najczęściej zależ-
ności te sprowadza się do poziomu zagregowanego: motywów pozytywnych i negatywnych. 
Pozwala to także na porównywanie wyników badań prowadzonych przez różne zespoły 
badawcze. Okazuje się, że charakter motywów jakimi kierował się przedsiębiorca zakła-
dając firmę, ma duży wpływ na późniejsze efekty uzyskiwane w firmie. I tak motywacje 
pozytywne, wynikające z potrzeby zostania przedsiębiorcą, do których należą: chęć pod-
niesienia stopy życiowej, wypełnienie zauważonej luki na rynku, niezależność, potrzeba 
osiągnięć, chęć przewodzenia, wiara w możliwość kontroli otoczenia, chęć podejmowania 
ryzyka, czy też poczucie misji społecznej11, mają bardziej stymulujący charakter niż mo-

7 D. Storey, Understanding the Small Business Sector, Routledge, London 1994.
8 P. Kozarzewski, Psychospołeczny potrtret mikroprzedsiębiorców, [w:] Mikroprzedsiębiorstwa sytua-

cja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, E. Balcerowicz (red.), CASE, Warszawa 2002, s. 89–134.
9 K. Bacławski, M. Koczerga, P.Zbierowski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, Raport 

GEM Polska, Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005. 
10 P. O’Farrell, D. Hitchens, Alternative theories of small firm growht: a critical review, „Environment 

and Planning”  1988, nr 20, s. 1365–1383; P. Davidsson, Entrepreneurship – and after? A study of growth 
willingness in small firms, „Journal of Business Venturing” 1989, nr 4, s. 211–226; H. Snuif, P. Zwart, Stu-
ding the growth of small firms: a framework, [w:] Mateirały konferencji ICSB, s. 26–28, July, Strasbourg 
1990.

11 B. Ducheneaut, M. Orhan, Women Entrepreneurs in France: Motivations for Creating a Business, [w:] 
Matriały konferencji RENT XII, Lyou, November 1998; J. Wasilczuk: Uwarunkowania prowadzenia firm 
przez kobiety: elementy teorii i praktyki, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsię-
biorstw, A. Bielawska (red.), Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 291–299.
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tywacje negatywne. W przypadku tych drugich, właściciel jest „zmuszony” do założenia 
firmy przez: niezadowolenie z dotychczasowej pracy, trudności ze znalezieniem odpowied-
niej pracy, bezrobocie, konieczność utrzymania rodziny12. Do tej grupy zaliczane jest także 
kontynuowanie tradycji rodzinnych, które w wielu przypadkach jest wynikiem nacisków 
ze strony starszego pokolenia, które firmę założyło, na potencjalnych spadkobierców13. 
Przypisanie poszczególnych motywów do grupy pozytywnych lub negatywnych może być 
dyskusyjne, a przesunięcie konkretnego motywu pomiędzy grupami będzie prowadziło do 
zupełnie innych wyników. 

Motywacje mają niewątpliwie bardzo duże znaczenie w procesie podejmowania decy-
zji przedsiębiorczych (zarówno w momencie rozpoczynania działalności, jak i już w trakcie 
prowadzenia firmy) jednak nie jest to jedyna grupa czynników na ten proces oddziałują-
cych. Zarówno decyzje o rozpoczęciu działalności gospodarczej, obierane cele i strategie, 
jak i ostateczny ich efekt są pochodną szeregu czynników, do których należą między inny-
mi: uwarunkowania związane z otoczeniem i ich postrzeganie przez przedsiębiorcę; zasoby 
kapitałowe, jakimi firma dysponuje; kapitał intelektualny firmy14. Należy także podkreślić 
zależność zwrotną pomiędzy wynikami podejmowanych decyzji (rozwój firmy, określo-
ny poziom zysków itp.), a motywacjami. Te ostatnie są modyfikowane właśnie na skutek 
uzyskiwanych efektów. Z nielicznych badań wynika na przykład, że u właścicieli małych 
firm potrzeba osiągnięć właściciela jest funkcją osiąganych sukcesów. Związek motywacji 
przedsiębiorcy z funkcjonowaniem firmy jest tym większy, im mniejsza jest firma15. 

Motywacje pomorskich przedsiębiorców

Próba badawcza
W latach 2006 i 2008 przeprowadzono dwie edycje badań w ramach projektu Pomor-

skie Obserwatorium Gospodarcze (POG). Ich celem była diagnoza kondycji sektora MSP 
w regionie oraz jego dynamika. Pierwsze badanie objęło 2132 podmioty, należące do sekto-
ra MSP, z wyłączeniem firm mikro, w drugim badaniu wywiadu udzieliły 772 firmy z bazy 
firm przebadanych w roku 200616. W roku 2008 przebadano dodatkowo 250 firm mikro, 
działających w trzech wybranych powiatach o najwyższej stopie bezrobocia. 

12 W. Boeker, Strategic Change: the effects of counding and history, „Academy of Management Journal” 
1989, nr 32, s. 489–515; A. Cooper, J. Gimeno-Gascon, Entrepreneurs, processe of founding, and new firm 
performance, [w:] State of the Art. Of Entrepreneruship Research, D. Secton, J. Kasada (red.), PWS-Kent 
Publishing Co, Boston 1992.

13 S. Birley, Attitudes of Owner-Managers’ Children Towards Family and Business Issues, „Entrepre-
neurship Theory and Practice” 2002, Spring, s. 5–19.

14 Więcej na ten temat w: J. Wasilczuk Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, aspekty teoretyczne 
i badania empiryczne, Wydawnictwo PG, Gdańsk 2005.

15 Ibidem.
16 Pozostałe 74% przebadanych w 2006 r. firm odmówiło udziału tłumacząc to brakiem czasu, lub tez 

nie została odnaleziona. 
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Pytanie o motywacje zadawano tylko tym przedsiębiorcom, którzy swoją działalność 
prowadzili i prowadzą w formie własności jednoosobowej, w przypadku współwłasności, 
wskazanie wspólnych motywów utrudniłoby ich analizę. Stąd też przedstawione poniżej 
wyniki analiz dotyczą mniejszej niż przebadana próby: 139 małych firm przebadanych za-
równo w 2006, jak i 2008 roku oraz 205 firm mikro przebadanych w 2008 roku. 

Krótka charakterystyka przebadanych firm
Przeciętna wielkość zatrudnienia w analizowanej grupie firm małych wynosiła 21 

osób, w przypadku firm mikro: 1,7. 33% spośród opisywanych mikro przedsiębiorstw za-
trudniało tylko 1 pracownika, podczas gdy 31% nie zatrudniało w ogóle nikogo. Wśród 
przebadanych właścicieli małych firm znalazło się 27% kobiet oraz 69% mężczyzn (ankie-
terzy nie zaznaczyli płci 4% właścicieli). Ta proporcja jest zgodna z rozkładem płci przed-
siębiorców w Polsce, chociaż wyższa niż w krajach UE17. W przypadku firm mikro, udział 
kobiet był wyższy i wyniósł 40%. Przebadane firmy w obu próbach należały głównie do 
firm starych: 71% firm mikro oraz 74% firm małych funkcjonowało 10 lat i więcej. 

Motywacje założycielskie w badanych firmach 
Badanie motywacji może opierać się tylko na subiektywnych odczuciach właściciela, 

ale jest to problem wszystkich przeprowadzanych badań na ten temat. Ponieważ założono, 
że właścicielowi trudno będzie zdecydować się, który motyw był najważniejszy, stąd też 
zezwolono na wybór trzech motywów spośród podanego zestawu, który w sumie obejmo-
wał ich pięć, z dodatkową możliwością wskazania własnych. Zawarte w kwestionariuszu 
motywy to: realizacja marzeń, poprawa sytuacji finansowej, brak innej pracy, potrzeba au-
tonomii i samorealizacji, dziedziczenie oraz inne. 

Respondenci firm mikro wskazali średnio 1,3 motywów, z firm małych 1,2. Moty-
wem pierwszoplanowym w obu próbach była chęć poprawy sytuacji finansowej, kolejność 
pozostałych motywów była podobna w obu próbach, z wyjątkiem motywu bezrobocia, któ-
ry wśród mikro-przedsiębiorców pojawił się na 4 miejscu, podczas gdy u przedsiębiorców 
małych na 5 (tab. 1). 

Przebadane motywy można podzielić na grupę pozytywnych, wynikających z chę-
ci rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz negatywnych, wynikających z konieczno-
ści. Z całą pewnością realizacja marzeń oraz poszukiwanie autonomii należą do pierwszej 
grupy. Zaliczono do niej także chęć poprawy sytuacji finansowej – nie oznacza ona bo-
wiem konieczności założenia firmy, a jedynie poszukiwanie lepszej alternatywy. Druga 
grupa motywów – negatywne – to niewątpliwie brak innej pracy, ale także dziedziczenie. 
Ten ostatni motyw powinien być zaliczany do grupy motywów negatywnych, ponieważ w 
większości przypadków przyszli właściciele od najmłodszych lat są chowani w poczuciu 

17 G. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Szklany sufit, ruchome schody. Kobieta na rynku pracy, CeDe-
Wu,  2007; J. Wasilczuk, K. Zięba, Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland, 
„Journal of Small Business and Entrepreneurship” 2008,  Vol. 21, 2, s. 153–169.
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konieczności przejęcia firmy. Należy wobec tego założyć, że przejęcie firmy jest aktem 
przygotowywanym od dłuższego czasu i następuje w dużym stopniu pod wpływem pre-
sji rodziny18. W grupie motywów innych pojawiały się także motywy negatywne, np.: ko-
nieczność utrzymania rodziny, przekształcenie własnościowe, przymus życiowy – z tego 
też powodu zaliczono je do motywów negatywnych. 

Tabela 1

Motywacje przebadanych właścicieli (%)

Motyw Firmy mikro Firmy małe

Realizacja marzeń 33 34
Chęć poprawy sytuacji finansowej 43 49
Brak innej pracy 16 7
Autonomia i samorealizacja 20 20
Dziedziczenie 8 10
Inne 6 4

Uwaga: motywy nie sumują się do 100%, ponieważ przedsiębiorcy mogli dokonać więcej niż jedno wskazanie.

Źródło:  opracowanie własne. 

W przeprowadzanych co roku międzynarodowych badaniach Global Entrepreneurship 
Monitor, poza głównym nurtem zainteresowań, jakim jest poziom przedsiębiorczości w ba-
danych krajach, określa się także poziom motywów negatywnych, jakimi kierują się przed-
siębiorcy w poszczególnych krajach19. W oparciu o metodykę GEM, zrealizowano w 2004 
roku badania w Polsce, określając stosunek motywów pozytywnych do negatywnych, który 
wyniósł: 1,43 i został określony jako najgorszy wśród grupy wszystkich 34 przebadanych 
państw (w Polsce przebadano 2001 osób w wieku 18–64 lat). Przeprowadzone w regionie 
pomorskim badania wskazały na dużo lepszy wynik: dla mikro przedsiębiorstw wskaź-
nik ten wyniósł 3,2, dla firm małych 4,8. Ponieważ dowiedziono, iż motywy pozytywne 
w większym stopniu przyczyniają się do powodzenia firmy, wyniki badań POG kreślą bar-
dzo optymistyczną przyszłość dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw w tym regionie.  

Przeanalizowano także relację motywacji pozytywnych do negatywnych w grupach 
firm prowadzonych przez właścicieli różnej płci, jednak wnioskowanie na temat charakteru 
motywów kobiet i mężczyzn nie może być jednoznaczne. Obliczony współczynnik relacji 
motywów pozytywnych do negatywnych wskazał wyższą wartość dla mężczyzn (różnica 
0,5) wśród właścicieli firm małych, natomiast wśród firm mikro dla kobiet (różnica 1). 

18 Takie samo podejście zastosowano przy badaniu motywcji przedsiębiorców w firmach zatrudniają-
cych do 5 osób, patrz także: P. Kozarzewski, op.cit. 

19 K. Bacławski, M. Koczerga, P. Zbierowski, op.cit. 
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Jednak w obu przypadkach współczynnik ten nie różnił się znacznie, można więc założyć 
zbliżony charakter motywów obu płci. Jest to wynik odbiegający od doniesień na temat 
badań nad tym zagadnieniem przeprowadzanych w innych krajach20.

Motywacje założycielskie, a wzrost zatrudnienia w badanych firmach
W związku z licznymi doniesieniami literaturowymi na temat zależności pomiędzy 

motywacjami założycielskimi, a efektami funkcjonowania firmy, przeanalizowano zreali-
zowany wzrost zatrudnienia wśród małych firm przebadanych w ramach POG I i POG II. 
31% przedsiębiorców odnotowało wzrost zatrudnienia, 58% spadek, pozostali utrzymali 
zatrudnienie na tym samym poziomie, lub też nie udzielili odpowiedzi na to pytanie. Pro-
ste wyliczenia, analizujące zmiany absolutne w zatrudnieniu, mogą jednak prowadzić do 
mylnych wniosków; czym innym jest bowiem zmiana zatrudnienia o 10 osób – w przy-
padku większych firm (zatrudniających np. 25 osób), czym innym w przypadku firmy 
mniejszej (zatrudniającej np. 10 osób). W związku z powyższym, podzielono firmy według 
względnych zmian zatrudnienia na pięć grup, wydzielając firmy, w których wzrost wyniósł 
50% i więcej (duży wzrost) oraz te, w których spadek wyniósł 50% i więcej (duży spadek). 
Następnie przeanalizowano udział firm o określonych powyżej zmianach w zatrudnieniu 
wśród właścicieli kierujących się motywami pozytywnymi oraz negatywnymi (tab. 2).

Tabela 2

Zmiany w zatrudnieniu w zależności od charakteru motywów założycielskich (%)

 Duży 
wzrost Wzrost Bez zmian Spadek Duży 

spadek
Brak danych 

na temat wzrostu
Pozytywne 8,4 24,5 9,1 46,9 9,8 1,4
Negatywne 0,0 17,2 10,3 51,7 13,8 6,9
Źródło:  opracowanie własne. 

Analiza zależności wskazuje na związek pomiędzy charakterem motywów, a uzyska-
nym wynikiem w postaci wzrostu lub spadku zatrudnienia. Nie jest on jednak tak wyraźny, 
jak należałoby się spodziewać w oparciu o prowadzone w innych krajach badania. 

Dyskusja

Motywacje są istotnym elementem wpływającym na działania przedsiębiorcze jed-
nostki, zarówno na etapie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności, jak i etapie 
określania późniejszych celów i ich realizacji. Opisane powyżej badania prowadzić mogą 

20 B. Ducheneaut, M. Orhan, op. cit.; K. Bacławski, M. Koczerga, P. Zbierowski, op. cit.
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do dwóch rodzajów wniosków: dotyczących charakteru i istoty motywacji założycielskich 
przebadanych właścicieli oraz metodyki przeprowadzonych badań.  

Charakter i istota motywacji założycielskich właścicieli przebadanych firm 
Przede wszystkim należy podkreślić niezgodność uzyskanych wyników z wynikami 

badań opisywanymi w literaturze przedmiotu. Co prawda, rozkład motywów nie odbiegał 
zasadniczo od spodziewanego, jednak już rozkład ich charakteru (pozytywne v. negatyw-
ne) różnił się zasadniczo. Pomorscy mikro i mali przedsiębiorcy w większym stopniu kie-
rowali się motywami pozytywnymi, niż przywoływani w literaturze przedsiębiorcy MSP 
w innych krajach, czy nawet w Polsce (patrz badania GEM). Rozbieżność pojawiła się także 
w przypadku rozkładu motywów według płci: kobiety wcale nie kierowały się częściej, jak 
chce tego literatura tematu, motywami negatywnymi. Okazało się ponadto, że w przypadku 
firm mikro, stosunek motywów pozytywnych do negatywnych był u kobiet przedsiębior-
ców wyższy niż u mężczyzn. Przeczy to dotychczasowemu pojmowaniu przedsiębiorczości 
kobiecej jako defensywnej, wynikającej z konieczności. Nie zaobserwowano także wyraź-
nego powiązania pomiędzy motywami pozytywnymi, a wzrostem zatrudnienia w bada-
nych firmach, a tego właśnie należało się spodziewać po analizie literatury. 

Wniosek, jaki w związku z tym można by wyciągnąć jest następujący: przedsiębiorcy 
w regionie pomorskim zakładali swoje firmy głównie z pobudek probiznesowych, a jeżeli 
nawet pojawiały się motywy negatywne, to ich wpływ nie ograniczył potencjału rozwojo-
wego firmy (badanego wzrostem zatrudnienia).   

Pojawia się jednak pytanie, dlaczego wyniki opisanych badań tak istotnie odbiegają 
od powszechnej wiedzy czerpanej z literatury (szczególnie w zakresie przedsiębiorczości 
kobiecej oraz rozwoju firm). Chciałoby się wierzyć w wyższość przedsiębiorców pomor-
skich, należy jednak skłonić się (przynajmniej częściowo) ku innemu wytłumaczeniu. 
Prowadzone badania nad przedsiębiorczością, a w tym przypadku motywacjami przedsię-
biorców opierają się na różnej metodyce badawczej, z wykorzystaniem odmiennych prób 
badawczych, a przede wszystkim są przeprowadzane w różnych krajach. Stąd też wykorzy-
stywanie ich jako platformy porównawczej może prowadzić do mylnych wniosków. 

Metodyka badania motywacji
Poszukując metody badania zależności pomiędzy motywacjami a rozwojem firmy, 

należałoby się zastanowić nad dwoma zagadnieniami. Po pierwsze: większą przejrzystość 
uzyskanoby zezwalając tylko na wskazanie jednego motywu.  Pojawia się jednak obawa, 
czy właściciele byliby skłonni udzielać tylko jednej odpowiedzi i do jakiego stopnia byłaby 
ona zgodna ze stanem rzeczywistym. Problem ten wynika z niedoskonałej metodyki ba-
dania motywacji, jaką jest zadawanie pytania na temat własnych motywacji bezpośrednio 
przedsiębiorcy. Po drugie: w przypadku firm starych, należy raczej analizować motywy 
stymulujące obecne działania. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż charakter motywów 
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jakimi się kierowali przedsiębiorcy, rozpoczynając działalność gospodarczą już się zatarł 
w ich pamięci.

Ponieważ projekt Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze jest kontynuowany, w ko-
lejnej jego edycji można zmodyfikować postawione uprzednio pytanie kładąc nacisk na 
motywy, dla których właściciel obecnie prowadzi firmę. Taka modyfikacja przyczyni się 
do lepszego określenia zależności pomiędzy charakterem badanych motywów, a uzyskiwa-
nymi efektami działań przedsiębiorczych. Ponadto, tak postawione pytanie pomoże także 
określić zmiany w motywach, jakie nastąpiły w okresie pomiędzy założeniem firmy, a mo-
mentem przeprowadzanych badań. 

MOTIVATION FOR CREATING A BUSINESS OF THE OWNERS 
OF MICRO AND SMALL FIRMS, AND THE GROWTH OF THE FIRM

Summary

Motivation of individuals to create the business is the consequence of many different factors, 
that is why it is difficult to investigate it. On the other hand influence of motivation on future activi-
ties of owners can not be overestimated.  Motives to start the business were classified as positive and 
negative ones. The former have greater positive impact on firm’s growth. On the basis of the research 
carried out among micro and macro firms from Gdańsk region, the motivations to start the businesses 
were investigated, and their influence on the growth of the firms was analyzed. However conclusions 
from the research differ from conclusions found in entrepreneurship literature.                              
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ELASTYCZNOŚĆ ORGANIZACJI 
JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 
W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

Globalizacja i turbulencja otoczenia wymusza koncentrację na cechach stanowiących 
o sukcesie firmy. Według Krupskiego to elastyczność, przedsiębiorczość i innowacyjność1. 
Konieczność bycia konkurencyjnym wynika ze wzrostu ilości przedsiębiorstw sektora, 
wprowadzającego konkurencyjność gospodarki, ale również spadek zyskowności firm2. 
Elementem mogącym stanowić o sukcesie organizacji jest elastyczność. Świadomość po-
siadania możliwości budowania przewagi konkurencyjnej dzięki elastyczności organizacji 
musi wychodzić od jej jednoznacznego zdefiniowania i wskazania możliwości jej identyfi-
kowania w organizacji. 

Warunki funkcjonowania organizacji – dynamika i turbulencja otoczenia

Mikro i małe przedsiębiorstwa w sposób szczególny są narażone na działanie zmien-
ności i niepewności warunków w jakich działają. Działania tych organizacji nie mają prak-
tycznie żadnego wpływu na otoczenie, które w sposób jednoznaczny i jednokierunkowy 
oddziałuje na firmy. Zależność wpływu jest jednoznaczna i jednokierunkowa. Im otocze-
nie bardziej niepewne, tym trudniej jest organizacji działać i rozwijać się. Według J. Ko-
zińskiego i T. Listwana niepewność otoczenia jest zależna od zmienności zachowań jego 
elementów, skutkujących niestabilnością otoczenia oraz złożoności otoczenia. Jest więc 
ona funkcją rosnącą tych składowych w układzie kartezjańskim, wzrasta szybciej w miarę 
wzrostu jego zmienności i złożoności oraz wykazuje tendencję wzrostową, czyli w procesie 
zarządzania należy liczyć się ze zmiennością warunków. Aby je redukować, organizacje 

1 Elastyczność organizacji, R. Krupski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2008, s. 7.

2 W. Orłowski, Polska w UE. Pierwszy rok członkowstwa Polski w Unii Europejskiej – perspektywa 
makroekonomiczna, UKIE, Warszawa 2005, s. 95–100.



Elastyczność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej... 469

muszą być elastyczne, a ich uczestnicy coraz bardziej kreatywni3. Zmienność otoczenia 
wyraża się przez wiele czynników. H.I. Ansoff wyróżnia cztery elementy zmienności oto-
czenia, generujące jego turbulencję4:

− wzrost nowości zmiany, czyli odmienność zdarzeń co do już znanych z przeszło-
ści,

− wzrost intensywności otoczenia, 
− rosnąca złożoność otoczenia,
− wzrost szybkości zmian zachodzących w otoczeniu.
Elementem, który pojawia się w tych koncepcjach, jest złożoność otoczenia oraz szyb-

kość zmian. A.K. Koźmiński5 mówi również o „uogólnionej niepewności”, jako „stanie 
lawinowo narastającej niepewności”. Według Koźmińskiego, źródeł tych zjawisk można 
upatrywać w tempie, zakresie, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian w zglobali-
zowanej gospodarce. Wpływ na nasilanie turbulencji pochodzić może z wielu źródeł. Wa-
hania kursów walutowych, zmiany stop procentowych, przełomy technologiczne, niespo-
dziewana konkurencja nowych uczestników rynku, występujących na skalę globalną jak 
i lokalną oraz nowe nisze rynkowe czy wydarzenia polityczne, które dodatkowo wzmagają 
niepewność otoczenia. Koźmiński wyróżnia trzy główne cechy „uogólnionej niepewności” 
mające bezpośrednie przełożenie na wzrost turbulencji otoczenia6:

− tworzenie rynku globalnego, na którym gracze bez żadnych ograniczeń poszukują 
tańszych dostawców, produktów o coraz to lepszej jakości,

− skracanie cyklu życia produktów i technologii,
− „Nowa gospodarka” oparta na stale doskonalonych technologiach informacyjnych, 

która gwarantuje szybki i tani dostęp do informacji i zasobów wiedzy, jednocześ-
nie powodując nieograniczony niemal wzrost efektywności i wydajności. 

Warto podkreślić, iż P. Drucker określił zmianę jako czynnik stwarzający okazję dla 
innowacji, podkreślając, że jej systematyczność polega na celowym i zorganizowanym po-
szukiwaniu zmian. Przy druckerowskim założeniu, że specyficznym narzędziem przed-
siębiorczości są innowacje, kategorie te pozostają wobec siebie w komplementarnej za-
leżności. Elastyczność natomiast stanowi swoistą odpowiedź przedsiębiorstwa na zmiany 
w różnych ujęciach. Trudnością staje się właściwy dobór poziomu elastyczności i realizacji 
zmiany. Powinien być nim efekt adekwatny do ponoszonych wysiłków w przygotowanie 
zmiany i jej umożliwienie, czyli utrzymanie odpowiedniego poziomu elastyczności, nakła-
dów. Trudno jest jednoznacznie określić zależność pomiędzy poziomem turbulencji oto-
czenia i poziomem elastyczności organizacji (rys. 1), jednak niewątpliwie wskazanie takiej 

3 J. Koziński, T. Listwan, Podstawy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowo-
ści, Wrocława−Poznań 2005, s. 49.

4 H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985, s. 58.
5 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, 

Warszawa 2004, s. 7.
6 Ibidem, s. 8.
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właśnie zależności może stać się podstawą określania optymalnego poziomu elastyczności 
organizacji w przyszłości7. 

Rys. 1.  Zależność turbulencji i elastyczności w kontekście kosztów w realizacji celów zmian
Źródło:  Ł. Wawrzynek, op.cit., s. 335.

Nie wiadomo jednak, jak kształtuje się dynamika zmian w ramach takiego prostego 
układu zależności. 

Bez znajomości zależności poziomów turbulencji i elastyczności i bez badań empi-
rycznych w tym zakresie, nie można zaryzykować twierdzenia, iż jedna z proponowanych 
na rysunku 2 trajektorii poziomów dynamiki zmian jest najbliższa prawdzie8. 

Rys. 2.  Zależności poziomu dynamiki zmian od poziomu turbulencji otoczenia i elastyczności or-
ganizacji

Źródło:  Ł. Wawrzynek, op.cit., s. 335.

7 Ł. Wawrzynek, Wpływ turbulencji otoczenia na dynamikę zmian w organizacji, [w:] Zmiana warun-
kiem sukcesu, Prace Naukowe AE nr 1141, Wrocław 2006, s. 335. 

8 Ibidem, s. 335–336.
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W ujęciu czynnościowym zmianą będzie przedsiębiorczość, rzeczowym innowacja, 
natomiast elastyczność stanowi zmianę w ujęciu atrybutowym. Jeśli przedsiębiorczość 
i innowacyjność są w miarę dobrze rozumiane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, to już 
elastyczność nie zawsze jest rozumiana i stosowana w sposób świadomy, a raczej przez wy-
korzystanie czynnika przedsiębiorczości. 

Elastyczność organizacji – rozumienie i definicja

W tradycyjnym paradygmacie, skierowanym do wnętrza organizacji, ze względu na 
dużo mniejszą dynamikę świata organizacji w momencie jej tworzenia, elastyczność jako 
taka nie została uwzględniona czy też definiowana. Dziś elastyczność wpisuje się w kanon 
umiejętności organizacji, w celu przetrwania w rynkowej walce. Odnosi się nie tylko do 
poszczególnych elementów strukturalizujących organizację, tj. jej celów, zasobów (w tym 
ludzi), procesów, struktur, realizowanych funkcji i koncepcji biznesowego działania, ale 
także do paradygmatu zarządzania, czyli generalnego wzorca, zasad i elementów stano-
wiących węzłowe punkty w mechanizmie zarządzania9. Dla potrzeb tego opracowania, 
elastyczność będzie rozumiana jako możliwość szybkiej reakcji na zmiany, czyli również 
na sygnały z otoczenia, umożliwiająca natychmiastową reakcję przedsiębiorstwa na poja-
wienie się pierwszych symptomów zmiany. Uelastycznienie organizacji ma na celu przede 
wszystkim umożliwienie minimalizowania negatywnych skutków, jakie może nieść ze sobą 
zmiana, a także antycypowanie potencjalnych zmian w celu wykorzystywania pojawiają-
cych się w otoczeniu jak i w ramach organizacji nowych okazji do podniesienia poziomu 
rozwoju czy efektywności działania organizacji10. Nadmiar potencjału zasobów determi-
nuje skuteczność systemu, w taki sposób, by zawodność jednego elementu nie decydowała 
o zawodności całego układu (dostępność zasobów własnych w czasie rzeczywistym, do-
stępność wspomagających zasobów obcych w jak najkrótszym czasie)11. Monitoring ozna-
cza wychwytywanie i odczytywanie słabych sygnałów otoczenia, w celu antycypowania 
przyszłości. Elastyczność rozumiana jest więc współcześnie jako zdolność szybkiej adapta-
cji do zmiennego otoczenia. Jest cechą umożliwiającą zachowanie stanu równowagi między 
zasobami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa oraz wymogami otoczenia. 

Postrzeganie roli elastyczności przez przedsiębiorców i menedżerów 

W latach 2004–2008 prowadzone były badania wśród przedsiębiorców i menedżerów, 
koncentrujące się co prawda na zagadnieniu nieco innym, ale część badań była prowadzo-

9 Elastyczność organizacji, R. Krupski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2008, s. 9.

10 Ł. Wawrzynek, op.cit., s. 336.
11 R. Krupski, Przedsiębiorstwo w ruchu, [w:] Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1045, Zmiana wa-

runkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wroc-
ławiu, Wrocław 2004, s. 82–83.



Łukasz Wawrzynek472

na w kontekście identyfikowania poziomu elastyczności w organizacji i możliwości pod-
noszenia konkurencyjności poprze zastosowanie działań, mających na celu podnoszenie 
poziomu elastyczności organizacji. Badania swoim zakresem objęły również 128 mikro 
i małych przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska, ale w szczególności z miasta Wrocła-
wia. Ze względu na główna tematykę badań pod uwagę brano przedsiębiorstwa istniejące co 
najmniej 3 lata. Podstawowymi informacjami, jakie zostały zidentyfikowane na podstawie 
badań w części związanej z elastycznością, były aspekty identyfikowania elastyczności or-
ganizacji, jej rozumienia i rozumienia potrzeby stosowania oraz monitorowania jej poziomu 
we własnej firmie wraz z wykorzystywanymi sposobami jej pomiaru. Poniżej przedstawio-
ne są w formie wykresów odpowiednio odpowiedzi na pytania, identyfikujące elastyczność 
jako kategorię zarządzania, rozumienie wpływu elastyczności na kształtowanie przewagi 
konkurencyjnej oraz identyfikacji działań w zakresie zarządzania poziomem elastyczności 
w badanej firmie:

Rys. 3.  Identyfikacja elastyczności jako kategorii zarządzania
Źródło:  opracowanie własne.

Rys. 4.  Rozumienie wpływu elastyczności na kształtowanie przewagi konkurencyjnej
Źródło:  opracowanie własne.
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Rys. 5.  Deklaracja zarządzania poziomem elastyczności we własnej firmie
Źródło:  opracowanie własne. 

Zaprezentowane wyniki opracowane na zasadzie odrzucania do dalszych badań i de-
klaracji osób/firm, które deklarują brak rozumienia zagadnienia. Dalsze badania są pro-
wadzone na organicznej ilościowo populacji. Na rysunku 4 100% populacji rozumianych 
jest jako suma respondentów, która w pytaniu zilustrowanym na rysunku pierwszym od-
powiedziała twierdząco (czyli suma 78 i 22), a na rysunku 5 za 100% populacji uważa się 
respondentów, którzy (rys. 4) odpowiedzieli twierdząco na zadane pytanie.

Analizując powyższe, należy stwierdzić, że świadomość elastyczności i wykorzy-
stanie narzędzi zarządzania jej poziomem jest znikoma. Zaledwie 4 ze wszystkich 128 
(co stanowi 0,3% respondentów) deklaruje świadome zarządzanie w oparciu o narzędzia 
(narzędzia nie były weryfikowane pod kątem ich przydatności) do zarządzania poziomem 
elastyczności. Takie wyniki nie stanowią podstawy do twierdzenia, że elastyczność organi-
zacji jest wykorzystywana świadomie przez przedsiębiorców i menedżerów mikro i małych 
firm. Dodatkowo 15 respondentów (1,1% ogółem) deklaruje jakiekolwiek (rozumiane jako 
intuicyjne) zajmowanie się tematem elastyczności. Zatem na tym etapie, znajomości kate-
gorii elastyczności oraz wykorzystywania jej w jakiejkolwiek formie do zarządzania przed-
siębiorstwem można uznać za śladowe.

Elastyczność jako źródło przewagi konkurencyjnej

Konkurencyjność jako element przewagi jest tym, co wyróżnia organizację w stosun-
ku do innych graczy rynkowych, co pozwala jej lepiej wykorzystywać zasoby, co umożli-
wia dzięki zasobom, które posiada lepiej i skuteczniej zaspokajać potrzeby klienta. Według 
M.J. Stankiewicza istnieją elementy, które decydują o posiadaniu przewagi konkurencyj-
nej12:

12 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
w warunkach globalizacji, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, s. 17, 293.
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− potencjał konkurencyjności, zbiór wszystkich zasobów organizacji,
− przewaga konkurencyjna, rozumiana jako efekt będący konsekwencją odpowied-

niego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa,
− instrumenty konkurowania, środki organizacji nakierowane na osiągnięcie pozycji 

konkurencyjnej,
− pozycja konkurencyjna, czyli wynik organizacji na tle sektora.
Przewagę konkurencyjną opisuje się również jako sumę wartości i atutów danego 

przedsiębiorstwa, które stanowią wartość dla rynku13. Istotnym stwierdzeniem, skupiają-
cym uwagę autora niniejszego opracowania, jest podawana często w definiowaniu prze-
wagi konkurencyjnej myśl o istnieniu czynnika czy też atutu, jaki gwarantuje tę przewa-
gę. W kontekście cech pożądanych organizacji, jakimi są elastyczność, przedsiębiorczość 
i innowacyjność, wydaje się być naturalnym budowanie przewagi konkurencyjnej na jednej 
z nich. Elastyczność wydaje się być przypisywana w szczególności mikro i małym firmom, 
gdyż jako takie, poza cechami przedsiębiorczymi właścicieli, zdają się być naturalną cechą 
organizacji, które łatwo mogą przekształcać zasoby i przenosić je w inne obszary działal-
ności. Wydaje się również, że elastyczność jako cecha organizacji daje możliwość kształ-
towania obszarów czy czynników odpowiedzialnych wg Stankiewicza za osiąganie konku-
rencyjnej przewagi przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Elastyczność dla mikro i małych przedsiębiorstw może być podstawą budowy prze-
wagi konkurencyjnej. Barierą bywa brak znajomości narzędzi zarządzania elastycznością. 
O ile narzędzia związane z pomiarem elastyczności są opisane14, to narzędzia planowania 
i badania efektywności nie są bliżej znane. Można napotkać tego typu autorskie narzędzia, 
lecz są dedykowane i stworzone przez duże firmy i dopasowane do konkretnego modelu 
biznesowego. Być może zadaniem badaczy i przedsiębiorców powinno stać się wspólne 
opracowanie zestawu narzędziowego, umożliwiającego szersze wykorzystywanie elastycz-
ności do kształtowania przewagi konkurencyjnej mikro i małych przedsiębiorstw.

13  Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999, s. 56.
14  Narzędzie pomiaru elastyczności proponuje między innymi Ł.Wawrzynek. Opisane jest one wraz 

z innymi w rozdziale 1.3 poświeconym temu zagadnieniu [w:] Elastyczność organizacji, R. Krupski (red), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 33–47.
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ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AS A SOURCE
 OF COMPETITIVE ADVENTAGE MICRO AND SMALL ENTERPRISE

Summary 

The skills of the organization, consisting in immediate responses to changes generated in sur-
rounding and anticipating future changes, is the feature conditioning its prosperity on the market. 
Quick answers, undertaken immediately define the elasticity of the organization i.e. the ability of 
quicker responses in comparison with the competition answers. Management based on the knowledge 
of the value of elasticity measure and their practical application repeated sequentially can be assumed 
as the prior element of small and micro-organizations strategy.
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Wprowadzenie

Raport Komisji Europejskiej „Observatory of European SME 2007” sygnalizuje ist-
nienie nadmiernych barier administracyjnych, jako jednej z trzech największych (obok 
ograniczeń popytowych oraz dostępności i kosztów kapitału ludzkiego) przeszkód w roz-
woju MŚP w Unii Europejskiej1, dlatego jednym z podstawowych celów polityki gospodar-
czej UE jest likwidacja pozaekonomicznych barier międzynarodowej aktywności podmio-
tów gospodarczych.  

Szczególne znaczenie dla ułatwień w prowadzeniu działalności międzynarodowej 
przez podmioty gospodarcze mają ułatwienia, związane z redukcją wymogów o charak-
terze podatkowym. Jednym z podstawowych programów unijnych, dotyczących obniża-
nia barier tego typu, jest program zmniejszenia podatkowych kosztów przystosowawczych 
małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym uzupełnieniem tego programu mogą stać się 
relatywnie nowe koncepcje podatkowe, polegające na radykalnej zmianie zasad opodatko-
wania podmiotów gospodarczych, prowadzących międzynarodową działalność na terenie 
Unii Europejskiej; należą do nich zwłaszcza program opodatkowania zysku przedsiębior-
stwa według zasad państwa macierzystego (Home State Taxation for SME) oraz koncepcja 
wspólnej, skonsolidowanej podstawy podatkowej (Common Consolidated Tax Base). 

Artykuł opisuje rozwój pierwszej z tych koncepcji na tle innych działań związanych 
z redukowaniem podatkowych kosztów przystosowawczych przedsiębiorstw, przedstawia 
aktualny stan prac nad tym programem, a także analizuje korzyści, jakie zarówno państwa 

1 Komisja Europejska, The Gallup Organization – Observatory of European SME 2007, Sumary. Flash 
Eurobarometer 196, Bruksela 2007, s. 7.
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członkowskie, jak i podmioty gospodarcze odniosłyby po wprowadzeniu w życie opisywa-
nego programu.    

Koncepcja home state taxation (HST) i jej ewolucja w polityce Unii Europejskiej 

Zarówno doświadczenia przedsiębiorców, prowadzących małe i średnie przedsiębior-
stwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej, jak i liczne badania naukowe (w tym 
dokonywane na zlecenie organów unijnych) w tym zakresie wskazują na negatywne kon-
sekwencje aktualnych rozwiązań prawno-podatkowych dla międzynarodowej aktywności 
przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych wniosków, wynikających z kompleksowej analizy 
stanu European Tax Survey 2: z 2004 roku, znajdują się stwierdzenia iż:

1.  Koszty dostosowawcze dotyczące podatku VAT oraz podatku dochodowego od 
osób prawnych są znaczące i powodują poważne obciążenie podatkowe przedsię-
biorstw, szczególnie dla MŚP; koszty dostosowawcze związane z podatkiem kor-
poracyjnym są nawet wyższe niż koszty tego typu związane z podatkiem VAT.

2. Istnienie różnych systemów podatkowych w UE, zarówno w zakresie podatku VAT, 
jak i podatków korporacyjnych powoduje, iż koszty dostosowawcze są szczególnie 
istotne w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność międzynarodo-
wą.  

3. Do najbardziej istotnych problemów, wywołujących wzrost podatkowych kosztów 
dostosowawczych zaliczyć należy m.in.: trudności zdobywania informacji o za-
granicznych systemach podatkowych i kontakty z zagranicznymi administracjami 
podatkowymi.

4. Opodatkowanie oddziałuje na wiele decyzji przedsiębiorstw odnośnie ich aktyw-
ności międzynarodowej; dotyczy to między innymi wpływu podatków na wybór 
struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw, wyboru sposobu finansowania 
przedsiębiorstw, a także decyzji dotyczących lokacji inwestycji.

Rezultaty badania wyraźnie wskazują, iż aktualna organizacja systemu podatkowego 
w UE prowadzi do znaczących ekonomicznych wypaczeń i wpływa destrukcyjnie na efek-
tywne funkcjonowanie wewnętrznego rynku europejskiego. W tej sytuacji, szczególnego 
znaczenia nabierają te inicjatywy unijne, które mają na celu redukowanie kosztów dostoso-
wawczych, związanych z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw, głównie małych 
i średnich podmiotów gospodarczych. Jedną z najważniejszych inicjatyw w tym zakresie 
jest koncepcja ukształtowania obowiązków podatkowych przedsiębiorstw według jednego 
systemu podatkowego (Home State Taxation for SME, HST), którym byłby macierzysty 
system podatkowy danego podmiotu gospodarczego, bez względu na geograficzny obszar 
jego działalności w obrębie Unii Europejskiej.    

2 Komisja Europejska – Taxation Papers. European Tax Survey, Working Paper 2004, nr 3, Brruksela 
2004, s. 97.
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Cele koncepcji HST. Wdrożenie koncepcji opodatkowania według kraju macierzyste-
go wiąże się z chęcią wyeliminowania lub redukcji wielu najpoważniejszych podatkowych 
kosztów przystosowawczych MŚP w Unii Europejskiej, takich jak choćby: mnogość i czę-
ste zmiany przepisów podatkowych, złożoność i różnorodność systemów podatkowych, 
istnienie różnych administracji podatkowych, niezrozumiały język przepisów i formularzy 
podatkowych, skomplikowane procedury rejestracyjne, zawiłe procedury zwrotu podatku, 
wysokie koszty administracyjne oraz koszty przygotowania dokumentacji księgowej3. Kon-
cepcja Home State Tax mogłaby znacząco wpłynąć na redukcję poziomu każdej z wyżej 
wymienionych barier.

Podstawy koncepcji HST. Głównym założeniem prezentowanej koncepcji opodat-
kowania według zasad państwa macierzystego, jest ułatwienie działalności małym i śred-
nim podmiotom gospodarczym w innych państwach członkowskich UE. Zadanie to jest 
realizowane poprzez eliminację konieczności podporządkowywania się reżimom prawnym 
państw innych niż kraj pochodzenia danego podmiotu gospodarczego, w zakresie podatku 
dochodowego od  osób prawnych. Firmy prowadzące działalność w innych niż macierzysty 
krajach UE, mogłyby wyliczać podlegające opodatkowaniu zyski spółki dominującej oraz 
swoich spółek zależnych i zakładów w innych państwach członkowskich według zasad wy-
liczania podstawy opodatkowania, jakie obowiązują w ich państwie pochodzenia. Chociaż 
podstawa opodatkowania byłaby kalkulowana zgodnie z regułami HST, nie oznaczałoby to 
jednak, iż cały podatek trafiałby do macierzystego kraju podatnika. Sposób podziału obcią-
żenia podatkowego na  poszczególne państwa członkowskie, byłby wynikiem ich udziału 
w ogólnych dochodach tego podmiotu, a każde państwo członkowskie nakładałoby następ-
nie odpowiednią krajową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

Geneza i zaawansowanie wdrożenia koncepcji HST w Unii Europejskiej. Idea opo-
datkowania według zasad kraju macierzystego jest akademicką koncepcją, stworzoną przez 
Svena-Olofa Lodina oraz Malcolma Gammie4, a następnie rozwijaną m.in. w ramach prac 
koncepcyjnych zlecanych przez Komisję Europejską5. Projekt ten był rozumiany głównie 
jako praktyczna (możliwa do akceptacji przez poszczególne państwa członkowskie) alterna-
tywa dla trudnej do realizacji w praktyce koncepcji ujednolicenia podatków dochodowych 
od osób prawnych w Unii Europejskiej. Pomimo swoich „minimalistycznych” celów, a tak-
że mimo znaczącej aktywności organów unijnych w tym zakresie, liczne wysiłki koncep-
cyjne nie przekształciły się jak dotąd w konkretne przepisy prawne ani ich projekty. Wciąż 
(od roku 2004) w trakcie uzgodnień jest kwestia wprowadzenia pilotażowego programu 
wdrażającego system HST we wszystkich państwach unijnych. Projekt systemu zakładał 

3 Na wagę tych problemów dla funkcjonowania przedsiębiorstw zwraca uwagę m.in. raport „Simplified 
Tax Compliance Procedures for SMEs”, Komisja Europejska, Bruksela 2007. 

4 S.-O. Lodin, M. Gammie, Home State Taxation, IBFD Publications, Amsterdam 2001.
5 Podstawowe dokumenty unijne rozwijające ideę Home State Taxation to m.in.: Komunikaty Komisji 

Europejskiej: COM(2001) 582 z 23.10.2001 oraz COM(2003) 726 z 24.11.2003.
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wdrożenie systemu (na zasadzie dobrowolności) przez kraje członkowskie UE oraz pod-
mioty gospodarcze i miał poprzedzać wdrożenie pełnego systemu przez pięcioletni okres 
próbny. Do formalnego wdrożenia projektu jednak nie doszło. Brak ogólnych rozwiązań na 
poziomie unijnym nie oznacza jednak braku porozumień dwustronnych w tym zakresie. 
Bazą tych porozumień są – opisane poniżej – ramowe ustalenia zasad pilotażowego pro-
gramu HST6.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy koncepcji HST. Zgodnie z założeniami pro-
jektu pilotażowego, programem HST objęte powinny zostać małe i średnie podmioty gospo-
darcze prowadzące działalność na terytorium więcej niż jednego Państwa Członkowskie-
go, kwalifikowane według oficjalnej unijnej definicji MŚP i określane w oparciu o zasady 
państwa macierzystego. Program eliminowałby w zasadzie spółki osobowe, dopuszczono 
jednak możliwość włączenia takiej spółki do programu przez daną administrację podatko-
wą w oparciu o indywidualny wniosek. Jedynym podatkiem objętym przez program miałby 
być podatek dochodowy od osób prawnych.

Zasady naliczania podatku według koncepcji HST. Każde z przedsiębiorstw, ob-
jętych programem, mogłoby obliczyć swój dochód podlegający opodatkowaniu (podstawę 
opodatkowania) według zasad systemu obowiązującego w państwie macierzystym spółki 
dominującej lub siedziby zarządu. „Państwo macierzyste” grupy MŚP jest określone jako 
państwo rezydencji spółki dominującej (bądź siedziby jej zarządu). Poszczególne państwa 
członkowskie utrzymałyby prawo do obciążania podatkiem swojej część udziału w zyskach 
grupy z działalności prowadzonej na jego terytorium i czyniłyby to według krajowej stawki 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wymiar podatku, jego płacenie i kwestie administracyjne. Obowiązki sprawo-
zdawcze spółek uczestniczących w projekcie powinny ograniczać się wyłącznie do skła-
dania deklaracji podatkowych jedynie w państwie macierzystym. Zainteresowane, zagra-
niczne administracje skarbowe, których dotyczy zobowiązanie podatkowe, otrzymywałyby 
natomiast kopie zeznania wraz z właściwymi aneksami. Nie istniałby nawet ustawowy 
obowiązek tłumaczenia deklaracji na języki obce, przydatny byłby w tym zakresie nato-
miast wymóg standaryzacji dokumentacji podatkowej w obrębie Unii Europejskiej. Łączne 
zyski grupy byłyby wyliczane przez spółkę dominującą, zgodnie z zasadami państwa ma-
cierzystego, w którym jest rezydentem. Podział zysków wewnątrz grupy byłby dokony-
wany między jej członkami zgodnie z ustalonym wzorem, co byłoby zgłaszane władzom 
podatkowym zainteresowanych państw członkowskich. Podatek uiszczany byłby wyłącznie 
w państwie rezydencji. Sprawy sporne (sądowe) toczyłyby się zgodnie z reżimem prawnym 
państwa macierzystego. 

6 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej – Zarys możliwego eksperymen-
talnego zastosowania koncepcji opodatkowania według zasad państwa macierzystego do MŚP, Bruksela 
2004.
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Formuła repartycji podstawy opodatkowania. Projekt sugeruje zastosowanie moż-
liwie prostej formuły repartycji podstawy opodatkowania pomiędzy państwami człon-
kowskimi. Ustalona zgodnie z zasadami państwa macierzystego podstawa opodatkowania 
powinna być dzielona pomiędzy poszczególne państwa członkowskie, np. poprzez wyko-
rzystanie formuły opartej na wynagrodzeniach (lub liczbie pracowników) bądź trzech czyn-
nikach (wynagrodzenia, obroty i majątek MSP w państwach uczestniczących w projekcie). 
Ostateczna formuła repartycji podstawy opodatkowania byłaby przedmiotem dalszych 
uzgodnień pomiędzy państwami członkowskimi UE. Spółka dominująca wypełniałaby 
deklaracje podatkowe państwa macierzystego (wraz z odpowiednim aneksem) dla celów 
łącznego wyliczenia i zgłoszenia działalności podlegającej opodatkowaniu we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Koncepcja Home State Taxation a program obniżania podatkowych kosztów 
przystosowawczych unijnych MŚP 

Program opodatkowania według zasad państwa macierzystego może być analizowany 
w kontekście innych programów unijnych, dotyczących reformowania systemów podatko-
wych. Podstawowym obszarem aktywności UE w tym zakresie jest kompleksowy program 
redukcji podatkowych kosztów przystosowawczych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Przepisy podatkowe i koszty przystosowania się podmiotów gospodarczych do speł-
nienia wymogów wynikających z tych przepisów stanowią szczególnie uciążliwą barierę 
prawno-administracyjną właśnie dla MŚP. Chociaż bowiem poziom kosztów regulacyjnych 
jest w tych przedsiębiorstwach w wielkościach absolutnych większy niż w dużych firmach, 
to jednak w wielkościach względnych (procentowych) wysokość ciężarów administra-
cyjnych jest dla małych i średnich przedsiębiorstw nieproporcjonalnie wyższa. Badania 
wskazują, iż przeciętna firma europejska zatrudniająca do 10-ciu osób ponosi na jednego 
pracownika ciężar regulacyjny około dwukrotnie większy niż firmy zatrudniające 10–20 
pracowników i około trzykrotnie większy niż firmy o zatrudnieniu 20–50 osób; poziom 
obciążenia firm dużych na pracownika jest średnio 5–10 razy mniejszy niż w małych pod-
miotach gospodarczych7. 

W zakresie kosztów administracyjnych, koszt dostosowania podatkowego małych 
i średnich przedsiębiorstw europejskich stanowi znaczącą wielkość, ocenianą na ponad 
50% wszystkich kosztów tego typu8, szczególnie destrukcyjnie wpływają one na poziom 
aktywności i efektywność funkcjonowania tej grupy podmiotów gospodarczych9. 

7 Niepublikowany raport ekspercki: Models to reduce disproportionate regulatory burden on SMEs, 
cytat za: European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Simplified Tax Compli-
ance Procedures for SMEs. Final Report of Export Group, Bruksela 2007, s. 12.

8 Komisja Europejska, Measuring administrative costs and reducing administrative bur-
dens in UE, COM (2006) 691, Bruksela 2006, s. 1. 

9 Badania analizujące stosunek kosztów do wpływów podatkowych (wielkości kosztów dostosowaw-
czych do wysokości płaconych podatków) w firmach różnej wielkości wskazują, że w małych i średnich 



481Koncepcja opodatkowania według zasad państwa macierzystego...

Prowadzony w ramach realizacji polityki podatkowej Unii Europejskiej program re-
dukcji przystosowawczych kosztów podatkowych ma charakter kompleksowy, obejmując 
szeroką paletę zadań o różnorodnym charakterze. Najważniejsze grupy zadań, związanych 
z podatkami dochodowymi, przedstawia rysunek 1.

Rys. 1.  Podstawowe obszary zaleceń UE dotyczących upraszczania procedur podatkowych dla 
MŚP w zakresie podatków dochodowych

Źródło:  S. Zarębski, Podatkowe procedury uproszczone dla małych i średnich firm usługowych w Polsce 
na tle zaleceń Unii Europejskiej, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego; Konferencja „Usługi w Pol-
sce 2007, t. 1, s. 427. 

Chociaż oba analizowane programy (program opodatkowania według zasad państwa 
macierzystego oraz program redukcji przystosowawczych kosztów podatkowych) można 
określić jako zbieżne pod względem celów i wzajemnie się uzupełniające, to jednocześ-

podmiotach gospodarczych stosunek ten wynosi 30,9%, podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach – jedy-
nie 1,9%. Źródło: Komisja Europejska, European Tax Survey 2004, SEC (2004) 1128/2, Bruksela 2004.
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nie, pomiędzy obu programami występują znaczące różnice. Program HST jest zestawem 
działań o znacznie węższym zakresie zarówno w kontekście przedmiotowym (dotyczy wy-
łącznie jednego podatku – podatku dochodowego od osób prawnych), jak i podmiotowym 
(obejmuje jedynie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie innych 
państw członkowskich UE). Z drugiej jednak strony, program HST bardziej nastawiony jest 
na realizację długookresowych celów europejskiej polityki podatkowej i dotyczy innych 
obszarów regulacji; koncentruje się on bowiem na międzynarodowej współpracy państw 
członkowskich UE i kooperacji pomiędzy administracjami podatkowymi. Ponadto program 
opodatkowania na zasadach państwa macierzystego dotyka jednego z najtrudniejszych 
problemów polityki podatkowej w UE – redystrybucji dochodów podatkowych pomiędzy 
poszczególne państwa członkowskie.     

Szczególnie istotna jest komplementarność celów obu programów. W zakresie podat-
ków dochodowych, podstawowe procedury administracyjno-podatkowe, których reformę 
zakłada program redukcji kosztów przystosowawczych dotyczą między innymi: proce-
dur rejestracji podatkowej przedsiębiorstw, kwestii interpretacji przepisów podatkowych, 
wsparcia informacyjnego i pomocy instytucjonalnej w sytuacji zmian systemu podatko-
wego, obowiązków związanych z wypełnianiem deklaracji podatkowych i spełnianiem 
pozostałych wymogów sprawozdawczych, wymogów związanych ze sposobami i termi-
nami płatności podatków, procedurami ich zwrotów10. Wdrożenie programu Home State 
Taxation, w znaczący sposób uprościłoby opisane powyżej procedury i zmniejszyło koszty 
dostosowawcze małych i średnich podmiotów gospodarczych.   

Wnioski 

1. System opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw według zasad kraju po-
chodzenia cechuje wiele znaczących zalet:

–  krajowe systemy podatkowe – przynajmniej w krótkim i średnim okresie – nie 
musiałyby być zmieniane, podobnie jak system obowiązujących w danym państwie 
członkowskim międzynarodowych umów podatkowych (z zastrzeżeniem koniecz-
ności wprowadzenia do systemu zasad repartycji dochodów, wynikających z przy-
jęcia programu HST); w dłuższej natomiast perspektywie, system wspomagałby 
konwergencję krajowych systemów podatkowych w zakresie podatków dochodo-
wych od przedsiębiorstw;

–  utrzymane zostałyby krajowe stawki podatkowe oraz systemy opodatkowania dy-
widendy; 

–  system  umożliwiłby pogłębienie współpracy operacyjnej pomiędzy poszczególny-
mi administracjami podatkowymi państw członkowskich;

10 S. Zarębski, Upraszczanie procedur podatkowych jako element polityki Unii Europejskiej, Ekonomi-
ka i organizacja Przedsiębiorstw, Numer Specjalny „Mikrofirma 2008”, maj 2008, s. 95.
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–  w przypadku problemów z uzyskaniem zgody wszystkich państw UE na realiza-
cję programu (zasada jednomyślności decyzji w sprawach podatkowych) możliwe 
byłoby wdrożenie systemu poprzez system porozumień dwustronnych lub wielo-
stronnych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE;

–  system – zakładając przyjęcie prawidłowych zasad repartycji dochodów podatko-
wych między państwami – zachowywałby w zasadzie międzynarodową neutral-
ność tych dochodów;

–  program ułatwiłby wdrażanie innych programów europejskich (np. spółki europej-
skiej).

2.  Podstawowe wady systemu opodatkowania według zasad kraju pochodzenia to: ko-
nieczność zmian krajowych regulacji prawnych i niezbędność uzgodnień o charak-
terze międzynarodowym jeszcze przed wdrożeniem systemu, brak uregulowania 
kwestii ewentualnego rozliczenia strat, złożoność procesów repartycji pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi.

3.  Pomimo licznych zalet, postępy we wdrażaniu programu HST do praktyki są 
w ostatnich latach niewielkie. Powolne tempo wdrażania koncepcji opodatkowania 
według zasad państwa macierzystego, jest wynikiem głównie oporu wielu państw 
członkowskich Unii przed jej negatywnym wpływem dla poziomu dochodów bu-
dżetowych z tytułu podatku od dochodów osób prawnych. Sygnalizowane są także 
obawy o możliwe komplikacje wynikające z systemu międzynarodowych rozliczeń 
pomiędzy administracjami podatkowymi.          

4.  Porównanie programu HST z programem redukcji podatkowych kosztów przysto-
sowawczych dla MŚP wskazuje daleko idącą zbieżność celów obu systemów, co 
sugeruje, iż połączenie obu koncepcji w jeden spójny system i objęcie obu progra-
mów wspólną procedurą implementacyjną, byłoby ważnym krokiem w kierunku 
znaczącego obniżenia barier administracyjno-prawnych, stojących przed małymi 
i średnimi podmiotami gospodarczymi w Unii Europejskiej. Mogłoby ono także 
przyspieszyć wdrożenie w UE systemu opodatkowania według zasad państwa ma-
cierzystego. 

THE CONCEPT OF HOME STATE TAXATION 
AND THE PROGRAMS OF SIMPLIFICATION THE TAX COMPLIANCE PROCEDURES 

FOR SME IN THE EUROPEAN UNION

Summary

Article describes the development of the concept of Home State Taxation for Small and Me-
dium Sized Enterprises as an element of the European Union programs concerning the  simplification 
processes regarding the tax compliance procedures. The current state of implementation process of 
this program is also analyzed, as well as advantages of the system of taxing all pan-european eco-
nomic activity of the SME’s, according to their national tax law.
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Wprowadzenie

W literaturze istnieje wiele teorii mających wyjaśniać wzrost firm. Część z nich odno-
si się de facto tylko do firm dużych, część do firm z sektora MSP, inne zaś mają charakter 
uniwersalny. Wielość tych teorii sugeruje niedwuznacznie, że nie udało się dotąd stworzyć 
teorii, która byłaby w stanie ująć wszystkie czynniki wzrostu. Znane stwierdzenie Gib-
ba i Davisa1, pomimo upływu czasu, nie traci bynajmniej na aktualności. Jeśli stworzenie 
takiej ogólnej teorii nie jest możliwe, to nie oznacza to jednak, że nie warto analizować 
poszczególnych czynników decydujących o wzroście. Ich synteza w ramach ogólnej teorii 
może nie być możliwa, ale znajomość determinant wzrostu MSP ma duże znaczenie, za-
równo w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. 

Wczesne teorie wzrostu skupiają się raczej na pojedynczej determinancie wzrostu, 
w niej właśnie upatrując głównej, jeśli nie jedynej, siły sprawczej. Późniejsze teorie wzro-
stu, będące w znacznej mierze pokłosiem swoistego renesansu małych i średnich firm z lat 
siedemdziesiątych, skupiają się nie tylko na analizie poszczególnych czynników, ale także 
wykorzystują podejście bardziej kompleksowe, wielowymiarowe. To podejście jest charak-
terystyczne zwłaszcza dla naukowców skandynawskich, jak Johan Wiklund2 czy Per Da-
vidsson3. Ich wspólną cechą jest akcentowanie znaczenia osoby właściciela/menedżera jako 
kluczowej dla wzrostu firmy.

W końcówce lat dziewięćdziesiątych XX wieku zwrócono uwagę na motywacje wzro-
stowe przedsiębiorców. Okazało się bowiem, że są one dodatnio skorelowane ze wzrostem4. 

1 A. Gibb, L. Davis, In pursuit of frameworks for the development of growth models of the small 
business, „International Small Business Journal” 1990, nr 9 (1), s. 15–31.

2 J. Wiklund, Theoretical perspectives in research on firm growth, Materiały konferencyjne RENT X, 
Bruksela 1996.

3 P. Davidsson, Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Opportunity as Determinants of Small 
Firm Growth, „Journal of Business Venturing” 1991, nr 6, s. 405–429.

4 Patrz m.in.: K.G. Smith, J.R. Baum, E.A. Locke, A Multidimensional Model of Venture Growth., 
„Academy of Management Journal” kwiecień 2001, vol. 44, issue 2, s. 292–303; J.R. Baum, E.A. Locke, 
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Zaowocowało to kolejnymi modelami wzrostu przedsiębiorstw, wśród których można wy-
mienić intencyjny model wzrostu5. W ten nurt wpisuje się także ostatnia publikacja Delma-
ra i Wiklunda6. 

W niniejszym tekście dokonano próby empirycznej weryfikacji nieprzetestowanej do-
tąd części intencyjnego modelu wzrostu w oparciu o dane zebrane w 2008 roku w ramach 
drugiej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego. 

Intencyjny model wzrostu firmy

Intencyjny model wzrostu opiera się na podstawowym założeniu, że wzrost przedsię-
biorstwa nie jest zjawiskiem o charakterze przypadkowym, ale wynika z działań podjętych 
przez przedsiębiorcę i mających na celu osiągnięcie wzrostu. Chęć osiągnięcia wzrostu jest 
kształtowana przez szereg czynników, pogrupowanych w tzw. odciski palców7. Te same 
grupy czynników wpływają również na zakres i sposób realizacji działań służących osiąg-
nięciu wzrostu. Ostatecznie czynniki te w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni de-
cydują o tym, czy przedsiębiorstwo faktycznie osiągnie wzrost, co pokazuje rysunek 1.

Rys. 1.  Intencyjny model wzrostu przedsiębiorstwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Wasilczuk, K. Zięba, P. Dominiak, Survey on SMEs Growth 
in the Pomerania Region Phase One: An Intentional Model of Growth, Materiały konferencyjne 
USASBE, San Antonio, Texas 2008.

The Relationship of Entrepreneurial Traits, Skill, and Motivation to Subsequent Venture Growth, „Journal 
of Applied Psychology”, sierpień 2004, vol. 89, issue 4, s. 587–598.

5 J. Wasilczuk, K. Zięba, P. Dominiak, Survey on SMEs Growth in the Pomerania Region Phase One: 
An Intentional Model of Growth, Materiały konferencyjne USASBE, San Antonio, Texas 2008.

6 F.Delmar, J. Wiklund, The Effect of Small Business Managers’ Growth Motivation on Firm Growth: 
A Longitudinal Study, „Entrepreneurship Theory and Practice”, maj 2008, vol. 32, nr 3, s. 437–457.

7 Czynniki te są analogią poszczególnych linii papilarnych.
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Koncepcja odcisków palców została rozwinięta, by uniknąć niejednoznaczności, bę-
dących wynikiem potencjalnie istniejących sprzężeń zwrotnych. Związki przyczynowo-
skutkowe mogłyby być w niektórych przypadkach trudne do określenia; autorzy modelu 
zdecydowali się na ich nierozstrzyganie8.

Z punktu widzenia funkcjonowania modelu istotne jest bowiem jedynie to, że okre-
ślone cechy lub działania (np. monitorowanie działań konkurencji) charakteryzują przedsię-
biorstwa, których właściciel ma intencje wzrostowe. Pełny zestaw czynników pogrupowa-
nych w odciski prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Zestawienie odcisków

Odcisk właściciela: Odcisk menedżerski:
– kompetencje
– motywacje
– wiedza
– doświadczenie
– cechy osobowościowe
– wiek
– płeć

– innowacje
– wzrost produktywności
– działalność eksportowa
– aktywny marketing
– poszukiwanie porad
– sieciowanie 
– właściwe zarządzanie HR

Odcisk percepcji: Odcisk przedsiębiorstwa:
– siła konkurentów
– przewagi konkurencyjne
– oczekiwane dochody
– własne zdolności
– potencjał firmy
– otoczenie

– wiek firmy
– wielkość firmy
– forma prawna
– lokalizacja
– branża

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Wasilczuk, K. Zięba, P. Dominiak, Survey on SMEs Growth 
in the Pomerania Region Phase One: An Intentional Model of Growth, Materiały konferencyjne 
USASBE, San Antonio, Texas 2008.

Opisany model został częściowo przetestowany w oparciu o rezultaty badań zrealizo-
wanych w ramach pierwszej edycji Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego (POG)9. 

8 Dla przykładu: Można spodziewać się, że przedsiębiorca chcący rozwijać swoją firmę będzie moni-
torował konkurencję (monitorowanie konkurencji jest jedną z linii papilarnych). Z drugiej jednak strony, 
monitorowanie działań konkurencji może skłonić przedsiębiorcę do rozwoju swojej firmy. W takich przy-
padkach identyfikacja przyczyny i skutku jest bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. 

9 Niestety, w pierwszej edycji nie istniała możliwość przebadania odcisku właścicielskiego, ponieważ 
kwestionariusz użyty w badaniach nie zawierał pytań dotyczących osoby właściciela. Ponadto, przeprowa-
dzone wówczas badania nie pozwalały na przetestowanie wpływu odcisków na proces realizacji wzrostu. 
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Druga edycja POG objęła 761 małych i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskie-
go10 oraz 242 mikroprzedsiębiorstwa z powiatów: sztumskiego, lęborskiego i bytowskiego. 
Badanie odcisku właściciela jest de facto możliwe jedynie w przypadku przedsiębiorstw 
prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wymóg ten ograniczył 
liczbę respondentów do 166 małych i średnich przedsiębiorstw i 209 mikroprzedsiębiorstw. 
Istniejące ograniczenia dotyczące liczby pytań w kwestionariuszu spowodowały, że moż-
liwe było przebadanie jedynie większości (a nie wszystkich) linii papilarnych w ramach 
odcisku właściciela.

Odcisk właściciela

Przedsiębiorstwa zakładane przez kobiety są powszechnie uważane za mniej rozwojo-
we. Jest tak zarówno w przypadku gospodarek krajów rozwiniętych11, jak i krajów zalicza-
nych do tzw. rynków wschodzących, w tym Polski12. 

Jeśli jednak spojrzeć na wyniki badań, to są one dość zaskakujące. W grupie mikro-
przedsiębiorstw to właśnie kobiety częściej niż mężczyźni deklarują cele wzrostowe. Jest 
to o tyle trudne do wyjaśnienia, że właśnie w grupie mikroprzedsiębiorstw można byłoby 
oczekiwać pojawienia się tych firm, których potencjał wzrostowy jest – niejako z definicji 
– znikomy. Być może odpowiedź leży w doborze próby – przebadane mikroprzedsiębior-
stwa zlokalizowane były w trzech powiatach o najwyższej stopie bezrobocia w wojewódz-
twie pomorskim. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przedsiębiorstw małych 
i średnich, co pokazuje rysunek 2. 

Wśród MSP zaznacza się niewielka, ale zauważalna, przewaga mężczyzn. Małą róż-
nicę pomiędzy wynikami uzyskanymi w odniesieniu do kobiet i mężczyzn można tłuma-
czyć wielkością przedsiębiorstw. Badane firmy zatrudniają powyżej 9 osób, jeśli zatem 
dana firma jest prowadzona przez kobietę, to zapewne przynajmniej część barier stojących 
przed kobietami-przedsiębiorcami została już pokonana. Nie jest to np. drobna działalność 
usługowa (widać to po wielkości zatrudnienia), prowadzenie domu nie koliduje w znaczący 
sposób z prowadzeniem firmy etc.

Badania zrealizowane w czasie drugiej edycji POG stworzyły możliwości weryfikacji modelu także i w 
tych aspektach.

10 W ramach pierwszej edycji POG przebadano ponad 2000 małych i średnich przedsiębiorstw. W dru-
giej edycji powrócono do tej samej próby. Badania zostały przeprowadzone w taki sposób, by możliwa była 
identyfikacja zmian zachodzących w poszczególnych przedsiębiorstwach.

11  Patrz np.: O.R. Spilling, N.G. Berg, Gender and Small Business Management: The Case 
of Norway in the 1990s., „International Small Business Journal”, styczeń–marzec 2000, vol. 
18, issue 2, s. 38–60.

12 J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.
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Rys. 2.  Płeć właściciela a intencja wzrostu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wykształcenie przedsiębiorcy można do pewnego stopnia traktować jako wyznacznik 
posiadanej wiedzy i kompetencji. Analiza wyników badań przedstawionych na rysunku 3. 
nasuwa tutaj ciekawe spostrzeżenia. Po pierwsze, uwagę zwraca niski odsetek przedsię-
biorców chcących rozwijać swoje przedsiębiorstwo, a legitymujących się wykształceniem 
podstawowym. Jest to widoczne w obu próbach13. W próbie mikroprzedsiębiorstw obserwa-
cja ta dotyczy też osób z wykształceniem zasadniczym. W próbie MSP odsetki osób z wy-
kształceniem zasadniczym rozkładają się podobnie jak w całej próbie. Intencje wzrostowe 
dominują w grupie osób z wykształceniem średnim i to niezależnie od próby. Co ciekawe, 
intencje wzrostowe dominują też (i to nawet w większym stopniu) w grupie osób, które 
odmówiły odpowiedzi na to pytanie. 

 

Rys. 3.  Wykształcenie właściciela a intencja wzrostu

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

13 W próbie MSP wyniki należy potraktować raczej w kategoriach ciekawostki, gdyż osób takich było 
zaledwie dwie.
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Można domniemywać, że odpowiedzi odmówiły głównie osoby o dość niskim wy-
kształceniu (które mogły poczuć się skrępowane koniecznością udzielenia odpowiedzi). 
Gdyby założyć, że tak było, wpłynęłoby to bardzo znacząco na wyniki otrzymane w innych 
grupach, w szczególności w próbie MSP. W tabeli 2 pokazano liczności poszczególnych 
odpowiedzi w obu próbach. 

Tabela 2

Liczności odpowiedzi na pytanie o wykształcenie przedsiębiorcy

Wykształcenie
Mikroprzedsiębiorstwa MSP

brak intencji 
wzrostu

intencja 
wzrostu

brak intencji 
wzrostu

intencja 
wzrostu

brak odpowiedzi 3 5 4 23
podstawowe 3 2 2 0
zasadnicze 17 17 5 15
średnie 42 71 17 55
wyższe 19 30 14 31
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorcy mają z pewnością wpływ na jego de-
cyzje, dotyczące wzrostu prowadzonego przezeń przedsiębiorstwa, dlatego też respondenci 
byli pytani o poprzednio wykonywany zawód. W obu próbach najniższe odsetki przedsię-
biorców, chcących rozwijać swoją firmę, odnotowano w grupie byłych pracowników najem-
nych, niezajmujących jednak w poprzedniej pracy stanowisk kierowniczych. Jest to o tyle 
zrozumiałe, że dla wielu z nich własne przedsiębiorstwo zastąpiło być może dotychczasowe 
miejsce pracy i stanowi raczej źródło dochodów niż pole do rywalizacji z konkurentami. 

Najwyższy odsetek przedsiębiorców chcących rozwijać firmę, odnotowano w grupie 
byłych kierowników-menedżerów oraz wśród tych, dla których prowadzenie przedsiębior-
stwa było pierwszą podjętą przez nich pracą. W próbie MSP najwyższy odsetek wystąpił 
w grupie byłych reprezentantów wolnych zawodów14, co jednak nie stanowi uniwersalnej 
reguły (patrz próba mikroprzedsiębiorstw). Także i w przypadku tego pytania wysoki od-
setek osób chcących rozwijać firmę ujawnił się w grupie tych respondentów, którzy nie 
udzielili na to pytanie odpowiedzi. 

14 Obserwację tę można uznać za ważną o tyle, że byłych przedstawicieli wolnych zawodów w badanej 
próbie MSP było kilkunastu. Pokazany na wykresie przypadek dwóch rolników należy traktować wyłącz-
nie w kategoriach ciekawostki.
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Rys. 4.  Poprzednia praca a intencje wzrostowe

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Spośród analizowanych linii papilarnych potencjalnie największe znaczenie dla poja-
wienia się intencji wzrostowych mają motywacje, jakimi kierują się ankietowani przedsię-
biorcy. Pytanie o to, czym kierowali się rozpoczynając działalność gospodarczą, pokazuje 
na ile czynniki typu pull i push, odgrywające rolę przy zakładaniu przedsiębiorstwa, tłuma-
czą późniejsze intencje wzrostowe. W porównaniu do ogółu, intencje wzrostowe występują 
zdecydowanie częściej wśród osób, dla których założenie własnej firmy było realizacją ma-
rzeń (najwyższy odsetek w obu próbach). 

W odniesieniu do czynników typu push widoczne jest zróżnicowanie między obie-
ma próbami. W próbie mikroprzedsiębiorstw założenie firmy z powodu braku innej pracy 
wiąże się z późniejszym brakiem intencji wzrostowych. Wśród małych i średnich przed-
siębiorstw brak intencji wzrostowych jest charakterystyczny dla osób, które odziedziczyły 
swoje przedsiębiorstwo. Najczęściej wymienianym motywem (w obu próbach) jest motyw 
finansowy, a odsetki przedsiębiorców mających intencje wzrostowe i ich niemających są 
bardzo zbliżone do tych uzyskanych w całej próbie. Podobnie, jak w poprzednich pytaniach, 
intencje wzrostowe są ponadprzeciętnie rozpowszechnione wśród tych respondentów, któ-
rzy odmówili odpowiedzi na pytanie o swoje motywacje.
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Rys. 5.  Motywacje do założenia firmy a intencje wzrostowe

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wnioski i wskazania dla dalszych badań

Wyniki przeprowadzonych badań częściowo potwierdzają założenia przyjęte w in-
tencyjnym modelu wzrostu. W próbie MSP płeć przedsiębiorcy koreluje z intencjami 
wzrostowymi w sposób zgodny z oczekiwaniami, a zaobserwowana niezgodność w próbie 
mikroprzedsiębiorstw może być wynikiem specyficznego doboru tej próby. Warto byłoby 
dokonać ponownych badań w tej grupie przedsiębiorstw.

Wyższe wykształcenie nie sprzyja w znaczący sposób intencjom wzrostowym. Znacz-
nie „korzystniejsze” w tym względzie jest wykształcenie średnie. Należy przypuszczać, 
że wykształcenie nie musi być – wbrew oczekiwaniom – dobrym wyznacznikiem wiedzy 
i kompetencji respondentów. Doświadczenie zawodowe ma wpływ na intencje wzrostowe; 
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widać to szczególnie na przykładzie byłych pracowników najemnych i byłych kierowni-
kach-menedżerach, a także tych przedsiębiorców, dla których prowadzenie własnej firmy 
to pierwsza wykonywana praca. 

Występowaniu intencji wzrostowych sprzyja też fakt rozpoczęcia działalności w wy-
niku oddziaływania pozytywnej motywacji, czyli czynników pull. Zaobserwowane zróżni-
cowanie w pozostałych kategoriach motywacji może być wynikiem oddziaływania innych 
czynników. Warto bowiem pamiętać, że zróżnicowanie obu badanych prób wiąże się z ko-
lejną linią papilarną, tym razem z odcisku przedsiębiorstwa (wielkość przedsiębiorstwa).

Pełne przebadanie odcisku właściciela w kontekście intencyjnego modelu wzrostu 
wymaga prowadzenia dalszych badań, brak jest bowiem wiedzy na temat relacji między 
poszczególnymi liniami papilarnymi a procesem realizacji wzrostu. W wyniku badań pro-
wadzonych w ramach trzeciej edycji POG możliwa będzie odpowiedź na pytanie, w jakim 
stopniu taka czy inna kompozycja odcisku właściciela pozwala osiągnąć faktyczny wzrost.

Otrzymane rezultaty posłużą do stworzenia kompleksowego modelu logitowego, któ-
ry będzie miał na celu identyfikację przedsiębiorstw wzrostowych. Model taki pozwoli na 
bardziej precyzyjne kierowanie wsparcia dla przedsiębiorstw z pomorskiego sektora MSP. 
Logitowa wersja intencyjnego modelu wzrostu będzie obejmować jedynie te linie papilarne, 
których przydatność została uprzednio empirycznie potwierdzona. 

THE ROLE OF THE OWNER/MANAGER 
IN THE INTENTIONAL MODEL OF GROWTH

Summary

Among numerous theories of growth, multidimensional/multifactor theories gain greater 
and greater attention of researchers. One of the important factors influencing growth is the owner/
manager’s intention to grow. This multidimensional approach with a particular emphasis on growth 
intention is used in the intentional model of growth. Some elements of this model had already been 
tested empirically, but only now it was possible to verify the part of the “owner fingerprint”. This 
verification, presented in the article, was based on the research results of the second edition of the 
Pomeranian Economic Observatory. The outcomes will be used by the author to develop a logit in-
tention-based model of growth.
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GOING INTERNATIONAL – ERFAHRUNGEN KLEINER 
UND MITTLERER UNTERNEHMEN (KMU) BEI DER ERSCHLIESSUNG 

INTERNATIONALER MÄRKTE

Einführung

Kleine und mittelständische Unternehmen sind in jeder Volkswirtschaft ein wichtiger 
Wachstumsmotor. Dies gilt vor allem für die 3,3 Mio. KMU in Deutschland. Lange ist die 
Globalisierung der Märkte an den KMU vorbeigegangen. Dies hat sich wesentlich geändert. 
Viele Großunternehmen integrieren heute die KMU in ihre internationalen Wertschöp-
fungsketten („Follow the Leader“). Natürlich dürfen wir nicht übersehen, dass bei weitem 
nicht jedes KMU von der Internationalisierung betroffen ist. Auch weiterhin (z.B. im deut-
schen Handwerk) agieren viele kleine Unternehmen in rein regionalen/ lokalen Märkten.

Es sind vor allem fünf Motive, die deutsche KMU bewegen, internationale Märkte zu 
erschließen:

1. Reduzierung der Kosten
2. Erschließung neuer Absatzmärkte
3. Zugang zu neuen Technologien
4. Einbindung in international verflochtene Cluster
5. Die Nutzung ausländischer Märkte zur Beschaffung von Vorprodukten

Die wirtschaftliche Bedeutung der KMU in Deutschland

Welche Unternehmen gehören eigentlich in Deutschland zum Mittelstand? Die Kri-
terien zur Definition von KMU beziehen sich auf die Anzahl der Beschäftigten (max. 500) 
und den Jahresumsatz des Unternehmens (max. 500 Mio. €). Geht man von diesen Kriterien 
aus, dann gehören in der deutschen Wirtschaft ca. 99% aller existierenden Unternehmen mit 
etwa 70% aller Beschäftigten dem Mittelstand an. Dies bedeutet, dass also in Deutschland 
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mehr als 90% Mikrofirmen sind (höher ist dieser Anteil in der EU nur in Griechenland und 
Italien).

Mit anderen Worten: Mehr als 20 Mio. Deutsche sind in KMU beschäftigt. Die KMU 
erwirtschaften im Durchschnitt 42% aller Umsätze der deutschen Wirtschaft. Sie gelten 
ferner als „Antreiber“ für Innovationen. Die KMU leisten einen sehr hohen Beitrag für 
die Ausbildung, denn sie beschäftigen 80% aller Auszubildenden jungen Arbeitnehmer in 
Deutschland.

Nur in der Produktivität gibt es bestimmte Rückstände zu den Großunternehmen, die 
bekanntlich die Rationalisierung und Rekonstruktion ihre Unternehmen im Vergleich zu 
den KMU noch massiver vorantreiben. Dieser Umstand findet seinen Ausdruck darin, dass 
die KMU nur zu 50% an der Wertschöpfung aller deutschen Unternehmen beteiligt sind. 
Eine Ursache hierfür ist die unzureichende Eigenkapitalbasis der deutschen KMU, welche 
die Möglichkeiten für eine moderne Massenproduktion und die damit verbundenen Econo-
mies of scale einschränkt.

Besonderheiten in den Bedingungen für die Internationalisierung von KMU

Es ist zu beachten, dass – wie bereits betont – viele deutsche KMU noch nicht von 
der Internationalisierung betroffen sind. Wir müssen ferner zur Kenntnis nehmen, dass der 
Internationalisierungsgrad der deutschen KMU stark schwankt in Abhängigkeit von der 
Betriebsgröße sowie von der Zugehörigkeit zu den einzelnen Branchen (Autoindustrie und 
Maschinenbau weisen eine sehr hohe Internationalisierung auf; dagegen ist das Internatio-
nalisierungsniveau im Handwerk sowie im Dienstleistungssektor noch relativ gering).

Mit anderen Worten: Mit steigendem Umsatz erhöht sich die Exportintensität der deut-
schen KMU (Abb. 1).

Abb. 1. Zusammenhang zwischen Umsatzgröße und Exportintensität

Unternehmen mit steigendem Umsatz
in Mio. €

Höhe des Umsatzes, der durch Export erwirt-
schaftet wurde in %

unter 1 2,0
1–5 6,2

5–25 12,6
25–50 17,1
50–100 19,4

100–250 21,3
250 und mehr 25,0

Quelle:  Institut der deutschen Wirtschaft Köln, iwd, Januar 2006.
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Die Internationalisierungsintensität ist wie bereits betont ferner abhängig von der 
Branchenzugehörigkeit. Dies zeigt sich in der unterschiedlichen Höhe der Exportquoten 
pro Branche:

Abb. 2. Übersicht über die Exportquoten in unterschiedlichen Branchen

Branche
Unternehmen in Dtl. West

in %
Unternehmen in Dtl. Ost

in %
Kraftfahrzeugbau 62 51
Maschinenbau 58 40
Chemie 55 49
Ernährungsindustrie 18 12
Verlage/ Druckereien 10 7

Quelle:  Ostdeutsche Wirtschaft – Internationale Verflechtung, Ostdeutscher Bankenverband, INFO-
PORT, 26.11.2008.

Die Größe eines Unternehmens zur Erklärung der Internationalisierung sollte jedoch 
nicht überbewertet werden. Dies zeigen vor allem die Erfahrungen erfolgreicher Hidden 
Champions. Ferner demonstrieren auch viele neugegründete Unternehmen, insbesonde-
re im Hightech Sektor („Global borns“), dass sie relativ schnell die Internationalisierung 
durchlaufen – bedingt sicher auch durch die kurzen Produktlebenszyklen. Dies führt dazu, 
dass solche junge Unternehmen von Beginn an auf internationale Märkte fokussiert sind.

KMU sind generell durch einige Besonderheiten charakterisiert, wenn man sich die 
Ausgangsbedingungen zur Internationalisierung im Vergleich zu den Großunternehmen 
einmal näher anschaut. Im einzelnen sind es folgende Besonderheiten bzw. Engpässe, wel-
che die Bedingungen zur Internationalisierung in den deutschen KMU stark prägen:
Erstens:  Engpässe in der Finanzierung der Internationalisierung
Zweitens:  Defizite im Management der Internationalisierung (begrenzte Kapazitäten für 

die Planung der Internationalisierungsaktivitäten)
Drittens:  Engpässe in der Erfahrung bei der Erschließung internationaler Märkte sowie 

eine größere psychologische „Distanz“ zum Ausland
Viertens:  Das Überspringen einzelner Internationalisierungsstufen ist in den KMU nicht 

so einfach möglich.1

Angesichts des Einflusses der akuten weltweiten Finanzkrise soll im folgenden etwas 
näher auf die Finanzstruktur der deutschen KMU eingegangen werden, denn gerade in Zei-
ten der Finanzkrise ist eine solide Eigenkapitalquote durch nichts zu ersetzen.

1 F. Kaufmann, Internationalisierung durch Kooperation – Strategien für KMU, Iserlohn, 1998.
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Die deutschen KMU haben sich bisher vor allem bei ihren Auslandsgeschäften über 
Fremdkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote deutscher mittelständischer Unternehmen 
lag 2007 bei ca. 16%. Im Vergleich dazu beträgt die Eigenkapitalquote im Euroraum 35% 
und in den USA sogar 45%.2

Die historisch gewachsene dünne Eigenkapitaldecke ist somit eine klare Bremse für 
die Nutzung kapitalintensiver Formen der Internationalisierung (Nutzung ausländischer Di-
rektinvestitionen) in den deutschen KMU. Aber geringe Eigenkapitalquoten verschlechtern 
auch das Rating und führen somit zu schlechteren Konditionen bei einer erforderlichen Kre-
ditvergabe zur Durchführung von Auslandsgeschäften. Schließlich kann eine Verschlech-
terung der Finanzierungskonditionen gegenüber den ausländischen Konkurrenten eigene 
Marktanteile kosten und in der gegenwärtigen weltweiten Finanzkrise negative Auswirkun-
gen auf die eigene Produktion und Beschäftigung haben.

Auch bei der Eigenkapitalausstattung zeigt sich ein enger Zusammenhang zwischen 
der Betriebsgröße und der Eigenkapitalquote: „Während Unternehmen mit einem Umsatz 
von bis zu 250.000 € über eine Eigenkapitalquote von ca. 4% verfügen, liegt der Vergleichs-
wert bei Unternehmen mit einem Umsatzvolumen von 12,5 Mio. € bis zu 50 Mio. € bei ca. 
23%.“3

Die Folge daraus ist, dass Internationalisierungsstrategien mit einem hohen Kapitalbe-
darf wie z.B. die Bildung von Tochtergesellschaften oder Direktinvestitionen nur schwer 
von KMU zu realisieren sind und dafür eher kapital- und ressourcenschonende Formen der 
Internationalisierung gewählt werden (z.B. Export).

Internationalisierungsformen von deutschen KMU

Die wichtigsten Internationalisierungsformen sind:
– Klassischer Import und Export (Kauf oder Verkauf von Vorleistungen oder End-

produkten  aus dem Ausland bzw. ins Ausland)
– Lizenzvergabe, Franchising (Vergabe von Wissenslizenzen an Lizenznehmer im 

Ausland bzw. Übergabe des Geschäftskonzepts an einen Auslandspartner gegen 
Beteiligung oder Entgelt)

– Kooperationen mit einem ausländische Partner ohne finanzielle Beteiligung mit 
oder ohne Kooperationsvertrag

– Beteiligungen und Joint-Ventures (Anteilskauf oder Kooperation mit einem aus-
ländischen Partner mit finanzieller Beteiligung an einer neuen gemeinsamen Un-
ternehmung. Unterschieden werden hier Minderheits-, Pari- oder Mehrheitsbeteili-
gungen)

2 Vgl. Arbeitskreis Mittelstand, Studie der FES, 2006 Bonn, S. 5.
3 Vgl. Deutscher Sparkassen – Giroverband (Hrsg.), Diagnose Mittelstand stärken – Breitere Basis für 

Wachstum schaffen, Berlin, 2006.
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In den vergangenen Jahren ist der Export stets die mit großem Abstand wichtigste 
Form der Auslandsaktivitäten deutscher KMU gewesen. Dies hat auch dazu geführt, dass 
– trotz starker Konkurrenz seitens der chinesischen Unternehmen – auch 2008 die deutsche 
Wirtschaft Exportweltmeister geblieben ist.

87% der deutschen Unternehmen exportieren Produkte in internationale Märkte. Da-
bei zeigt sich folgender interessanter Zusammenhang: Je näher der Zielmarkt ist (z.B. Polen 
und Frankreich) desto höher ist der Anteil des Exports unter den möglichen Internationa-
lisierungsformen. Es sei daran erinnert, dass es eben gerade die deutschen KMU sind, die 
70% aller deutschen Exporte realisieren.

Nicht so stark ausgeprägt ist der Import als Internationalisierungsform in den deut-
schen KMU. Nur etwas mehr als die Hälfte (53%) der Unternehmen betreiben Importge-
schäfte (DIHK – Umfrage, November 2008). Dieser Fakt lässt auch darauf schließen, dass 
es offenbar noch größere Reserven in den Unternehmen gibt, wenn es darum geht, die Aus-
landsmärkte für den eigenen Einkauf („Worldwide Purchasing“) zu nutzen.

Somit lässt sich resümieren, dass die primär auf den Außenhandel ausgerichteten For-
men der Auslandsaktivitäten in den deutschen KMU dominieren. Die Aufnahme von Ko-
operationsbeziehungen (Anteil ca. 40%) liegt an dritter Stelle unter den möglichen Interna-
tionalisierungsstrategien. Sie wird von den deutschen KMU besonders gern gewählt, wenn 
sie Märkte in Mittelosteuropa erschließen. 70% der deutschen KMU mit einem Jahresum-
satz unter 10 Mio. €, die im Ausland agieren, operieren in den internationalen Märkten 
mit Hilfe eines Kooperationspartners. Die nachfolgende Abbildung 3 gibt einen Überblick 
über die Verteilung der Internationalisierungsformen, die von den deutschen Unternehmen 
genutzt werden.

Abb. 3. Formen von Auslandsaktivitäten von deutschen Unternehmen

Internationalisierungsform Anteil in %

(Mehrfachnennungen waren möglich)
Export von Deutschland 87,3
Import nach Deutschland 52,6
Kooperationsbeziehungen 39,1
Global sourcing 37,8
Vertriebsbüros 29,6
Tochtergesellschaft 26,3
Forschungs- und Entwicklungszentrum 13,1
Einkaufsbüros 12,4
Joint-Venture 11,1
E-Commerce 9,9

Quelle:  Going International – Erfahrungen und Perspektiven der deutschen Wirtschaft im Auslandsge-
schäft, DIHK – Umfrage 2008
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Fazit: Zur Wahl der Internationalisierungsformen:
Zunächst zeigt sich, dass die hohen Aufwendungen zur Realisierung kapitalintensi-

ver Formen die Möglichkeiten vieler KMU übersteigen. Heute zeichnen sich folgende neue 
Trends ab, wenn es um die Wahl geeigneter Internationalisierungsstrategien geht:

Erstens: Die Wertschöpfungskette bei der Leistungserstellung deutscher Produkte 
wird immer stärker internationalisiert. Es werden immer stärker Produktivitätsvorteile aus-
ländischer Standorte, die vor allem in Cluster Regionen liegen genutzt. Damit wächst auch 
die strategische Bedeutung des internationalen Einkaufes von Vorprodukten und Teilen im 
Ausland. Schon heute entfallen 40% des Gesamtwertes der deutschen Exporte auf zuge-
kaufte Teile und Komponenten.

Zweitens: Die KMU sehen in der Auswahl geeigneter Kooperationspartner im Ziel-
markt eine zunehmend wichtigere Voraussetzung für eine erfolgreiche und flexible Bear-
beitung des Weltmarktes. Dabei geht der Trend hin zum Eingehen einer relativ losen Koope-
rationsbeziehung und weg von der Bildung klassischer Joint-Venture.

Die Hidden Champions als Beispiele erfolgreich agierender KMU im Ausland

Das Konzept der Hidden Champions hat sich in den letzten zehn Jahren in Europa, 
vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgesetzt. Es sind vor allem die 
folgenden Merkmale, die gegenwärtig die Tätigkeit erfolgreicher Hidden Champions in den 
internationalen Märkten charakterisieren:4

– Sie verfügen über sehr hohe Weltmarktanteile (in der Regel über 50%; viele sogar 
70 – 90%: Beispiel das Unternehmen von H.P. Stihl, welches Motorsägen für die 
internationalen Märkte zur Verfügung stellt)

– Hidden Champions sind trotz ihrer Erfolge im Verborgenen geblieben.
– Ihre Produkte liegen häufig im „Hinterland“ der Wertschöpfungskette, weil sie 

vielfach Teile und Vorprodukte beisteuern, die im Endprodukt nicht sofort erkenn-
bar sind (vergleiche das nachfolgende Fallbeispiel zum Unternehmen BE Maschi-
nenmesser)

– Hohe Konzentration auf das eigene Kerngeschäft
– Sie streben die Vormachtstellung in einer Nische an
– Hidden Champions sind meist in der Industrie zu finden
– Sie sind relativ renditestark (Eigenkapitalquote liegt bei ca. 42% und die Eigenka-

pitalrendite liegt bei ca. 25%)
– Die Marktführerschaft wird nicht nur im Sinne hoher Marktanteile verstanden, 

sondern zeigt sich auch in dem Streben des Eigentümers der Firma, einen hohen 
Anspruch auf Führung im Markt zu haben (Innovationsvorsprung)

4 Vgl. H. Simon, Hidden Champions des 21. Jahrhunderts, Campus Verlag 2008, S. 92 ff.
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– Eine ausgeprägte hohe Wachstumsstärke beim Umsatz; jedoch dafür weniger bei 
der Zahl der Mitarbeiter

Das Fallbeispiel: BE Maschinenmesser (Herstellung und Vertrieb 
von Maschinenmessern für die Fleisch-, Gemüse- und Fischverarbeitung)

BE Maschinenmesser als ein Hidden Champion in den neuen Bundesländern (Bran-
denburg) wurde im Jahre 1993 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt lagen keinerlei Interna-
tionalisierungsaktivitäten in diesem Unternehmen vor. Der Verkauf erfolgte zunächst aus-
schließlich an deutsche Kunden. Ab 1994 wurden erste Exportverbindungen in Westeuropa 
aufgebaut. Heute hat das Unternehmen BE Maschinenmesser Handelsvertreter in 42 Län-
dern der Welt; u.a. im amerikanischen Kontinent, in Asien und in Afrika. Das Grundprinzip 
des Vertriebes besteht darin, dass ausschließlich an die Maschinenhersteller geliefert wird, 
keinesfalls etwa direkt an die Fleischverarbeitungsindustrie.

Mit anderen Worten: Der Hidden Champion BE Maschinenmesser pflegt sehr enge 
Kontakte zu den Maschinenherstellern. Diese sind auch gleichzeitig seine wichtigsten Part-
ner, wenn es um die technische und qualitative Weiterentwicklung der eigenen Produkte 
geht. Jährlich erreicht das Unternehmen BE Maschinenmesser die für Hidden Champions 
typischen hohen Zuwächse im Umsatz (10 – 25%). Obwohl die Messerfertigung das Kern-
geschäft darstellt, beinhaltet das Programm des Unternehmens auch zahlreiche andere ver-
schiedene Messerarten, was davon zeugt, dass auch dieses Unternehmen eine notwendige 
Diversifikation anstrebt. Dennoch ist eine klare Konzentration auf die Nische, d.h. die Ferti-
gung der Kuttermesser zu erkennen (65% des gesamten Produktionsvolumens). Die Haupt-
kunden dieses Hidden Champions sind solche weltweit bekannte Maschinenhersteller wie 
Treid, Laska, Hoegger, Alpin, CFS, um nur einige zu nennen. Der Umsatz und der Export 
haben sich wesentlich schneller entwickelt als die Zahl der Mitarbeiter – auch ein typisches 
Merkmal für Hidden Champions.

Fazit: Getreu dem Motto aller Hidden Champions setzt auch BE Maschinenmesser 
nicht auf niedrige Preise, sondern eher auf eine hohe Erzeugnisqualität, technische Innova-
tionen und maßgeschneiderte Produkte zu einem angemessenen Preis, der günstiger liegt 
als der von den Wettbewerbern angebotene Preis. Ferner zeigt sich ein gerade für die ost-
deutschen KMU typischer Engpass in der finanziellen Ausstattung. Der Erfolg dieses Hid-
den Champions basiert insgesamt auf dem hohen Engagement seiner relativ wenigen Mitar-
beiter sowie der engen Verzahnung von Forschung, Technik, Innovation und Marketing.

Schlussfolgerungen

Der Beitrag hat gezeigt, wie wichtig die KMU für die Exportstärke der deutschen 
Wirtschaft sind. Neben den im Artikel gezeigten Engpässen verfügen die KMU jedoch auch 
über eine Reihe spezifischer Stärken, die sie künftig im Auslandgeschäft noch stärker nut-
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zen sollten, wie z.B.: Schnelle Verantwortungsübernahme, Nähe zu den unternehmerischen 
Entscheidungen, vorgelebte Leistungskultur und eine direkte Einbindung in Forschung und 
Entwicklung. Reserven liegen darin, dass viele KMU noch zu sehr reagieren und noch zu 
wenig aktiv und offensiv die Auslandsmärkte durchdringen. Dabei bleibt die Intuition eine 
traditionelle Tugend in der Führung von KMU. Noch mehr sollte sich jedoch eine gesunde 
Mischung aus strategischem Denken, Erledigung des Tagesgeschäftes und bewährter Intui-
tion durchsetzten. Finanzielle Engpässe dürfen nicht überschätzt werden, denn häufig fehlt 
es auch an geeigneten Mitarbeitern für das Auslandsgeschäft.
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GOING INTERNATIONAL – EXPERIENCES 
OF SMALL AND MIDDLE-SIZED ENTERPRISES 

IN INTERNATIONALIZATION PROCESS

Summary

Germany Small- und Medium sized enterprises are a very important driving force for increa-
sing exports and the innovation power of Germany Economy.

Increasing internationalization of Germany SME is driven by the following motivations: Cost 
cutting, access to new markets and to new technologies, integration in global value added chains of 
multinational firms and using the opportunities of worldwide purchasing.

The article is presenting the close interdependences between the size of enterprises and the 
level of firm internationalization in Germany.

On the other hand it should be demonstrated that different export-quota depend on the branches 
specifics. Regardless of successful export development in German SME (high product quality, highly 
qualified staff in export orientated firms, excellent after sale services and good networking in cluster 
regions) the paper will show at the same time a lot of important deficits regarding the conditions for 
internationalization in Germany SME in comparison with the preconditions in big firms (Above all 
low quota regarding own capital resources).

Lust but not least the working paper deals with a particular successful type of international op-
erating firms: the so-called Hidden Champions. A case study about the firm BE Maschinenmesser in 
Eastern Germany will illustrate the experience of such an successful Hidden Champion in Branden-
burg.
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Charakterystyka małej firmy na podstawie mierników jakościowych

Małą firmę definiują różne środowiska, np.: finansiści, rachunkowcy, zarządzający. 
Dlatego pojawia się wiele określeń, m.in. mała firma, mały przedsiębiorca, mały podatnik. 
Różnorodność określeń małej jednostki gospodarczej jest związane z tym, że prawie każde 
środowisko stara się zinterpretować je dla swoich potrzeb. 

Małą firmę można określić na podstawie mierników ilościowych i jakościowych. Za-
stosowanie mierników ilościowych jest łatwe w interpretacji małej jednostki gospodarczej 
i pozwala wyciągnąć wnioski bez większego nakładu pracy, w przeciwieństwie do mier-
ników jakościowych, których interpretacja w niektórych warunkach może być niejedno-
znaczna. Mierniki ilościowe, czyli wartości progowe dla wybranych cech1, pozwalają okreś-
lić małą firmę, stosownie do ustaw2: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, 
ustawie o rachunkowości.

Mierniki jakościowe są to pewne cechy przypisane tylko małej jednostce gospodar-
czej, które pozwalają ją scharakteryzować i określić w ramach wszystkich jednostek gospo-
darczych, działających na rynku3. Określenie małego przedsiębiorstwa pod względem cech 
jakościowych jest rzadko stosowane. Mierniki jakościowe charakteryzujące małą jednostkę 
gospodarczą prezentuje tabela 1.

1 Mierniki ilościowe najczęściej są określane dla takich cech, jak: przychody ze sprzedaży, suma akty-
wów oraz zatrudnienie pracowników. 

2 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU nr 14, poz. 
176 z późn. zm.), ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. 
zm.), ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 173, poz. 1807 z późn. zm.), 
ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.) – zwana prawem 
bilansowym.

3 M. Bąk, Formy ewidencji podatkowej w małej firmie i jej dylematy [w:] Rachunkowość w zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi, T. Kiziukiewicz (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2007.
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Tabela 1

Określenie małej firmy za pomocą mierników jakościowych

Rodzaj cechy Charakterystyka małej firmy

Cel działania
Główny celem działania jest osiągnięcie dochodu, który jest źródłem utrzy-
mania. Pojawiają się także cele wynikające z indywidualnych potrzeb właści-
ciela, np. osiągniecie prestiżu społecznego.

Metody zarządzania i kon-
takty miedzy właścicielem 
a pracownikami

Głównym zarządzającym jest właściciel lub właściciele. Ze względu na 
małe zatrudnienie struktura zarządzania jest uproszczona. Brak formalnego 
schematu organizacyjnego. Kontakty między właścicielem a pracownikami 
często są wielostronne, niesformalizowane i bezpośrednie (mają charakter 
paternalistyczny). Właściciel lub właściciele pełnią jednocześnie funkcje 
kierowania, kontroli i odpowiedzialności. 
Na zarządzanie małą firmą wpływa samodzielność ekonomiczna i prawna. 
Działalność jest oparta na prywatnej własności i osobistej pracy właściciela. 
Suwerenność decyzyjna jest uznana za najważniejszy atut małej firmy. 

Charakter działań Przewaga decyzji o charakterze operacyjnym. Mała firma jest zdominowana 
przez osobowość i pomysły właściciela. 

Formy finansowania

Głównym źródłem finansowania są środki własne właściciela i jego rodziny 
(np. oszczędności, spadek, pożyczki od krewnych). Rzadziej są to formy 
zewnętrzne (np. kredyt bankowy, leasing, factoring). Brak dostępu do źródeł 
finansowania immanentnych dla rynku kapitałowego.

Charakter produkcji Produkcję cechuje pracochłonność. Możliwość obniżki kosztów jest ograni-
czona.

Udział w rynku
Udział w rynku jest nie wielki. Ich udział w sprzedaży i liczbie obsługiwa-
nych klientów najczęściej jest niewielki. Najczęściej zaspakajają indywidual-
ne potrzeby klientów.

Zakres działania Obszar działania jest ograniczony do rynku lokalnego. Działania są skoncen-
trowane na wybranych produktach lub usługach. 

Elastyczność

Duża zdolność przystosowania się do zmiennych warunków rynkowych jest 
wynikiem elastycznej struktury organizacyjnej (jedno centrum decyzyjne). 
Swoich szans mała firma poszukuje w wybranych segmentach, w rynkowych 
niszach. Dzięki temu szybciej wciela pomysły w życie, produkuje taniej, 
utrzymując odpowiednią jakość. 

Innowacyjność
Działania innowacyjne głównie skierowane na doskonalenie dotychczaso-
wych produktów, a nie na tworzenie nowych (zwłaszcza w sferze przemysło-
wej). Główny powód to wysokie koszty i ryzyko.

Przeciętna długość życia

Jest nie wielka, zaledwie kilka lat. Spowodowane jest to: rosnącą konku-
rencją, rozwojem technologii, pojawieniem się nowych towarów i usług, 
szybko zmieniającą się modą, upadłością kontrahentów oraz utratą płynności 
finansowej.

Dbałość o wizerunek 

Mała dbałość o image firmy, wynikająca z braku wiedzy w zakresie mar-
ketingu. Mała firma dysponuje siecią osobistych kontaktów z klientami 
i względną wobec nich otwartością. Wąski krąg odbiorców i dostawców 
wpływa na liczne bezpośrednie kontakty (w tym kontakty osobiste), które 
pozwalają w porę dostrzec niepokojące sygnały z rynku.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: K. Zadrożny, A. Wrzosek, Rachunkowość małego przedsię-
biorstwa, „Rachunkowość” 2006, nr 2, s. 2; K. Safin, Zarządzanie mała firmą, Wydawnictwo AE 
we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 37–41.
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Pomiędzy cechami ilościowymi i jakościowymi można zaobserwować pewna relację, 
mianowicie tylko w granicach określonej wielkości możliwe jest utrzymanie i rozwijanie 
zespołu cech jakościowych wyznaczających istotę małej firmy.4

Niektóre z cech jakościowych należy traktować jako wartości niematerialne małej 
firmy (np. image, kontakty z pracownikami, elastyczność, innowacyjność). Stanowią one 
o wartości firmy i pozwalają zrealizować strategię działania, zapewniają firmie osiągnię-
cie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Mała firma, prowadząc działalność gospodarczą na mniejszą skalę niż duża firma, 
może skorzystać z wielu uproszczeń (np. w kwestii prowadzenia rachunkowości5). Mimo 
tych uproszczeń mała firma, podobnie jak duża, powinna docenić znaczenie wartości nie-
materialnych.  

W dobie globalizacji, harmonizacji i standaryzacji działań jednostek gospodarczych 
można zaobserwować tendencję rosnącą udziału aktywów niematerialnych w wartości 
przedsiębiorstwa i duże zainteresowanie tymi składnikami, które do niedawna były pomi-
jane. Również małe firmy zwróciły uwagę na rosnące znaczenie wartości niematerialnych 
oraz ich udział w tworzeniu dobrej pozycji na rynku.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istnienie i znaczenie wartości niematerial-
nych w małej firmie. Mimo tego, że nie wszystkie wartości niematerialne są prezentowane 
i wyceniane przez mała firmę, to ich związek z decyzjami ekonomiczno-finansowymi w ra-
mach strategii małej firmy jest istotny, ponieważ pozwala na osiągnięcie sukcesu (zysku) 
w chwili obecnej i w przyszłości.

Istota i cechy wartości niematerialnych

Stosowane są różne terminy określające zasoby niematerialne: wartości niematerial-
ne, aktywa niematerialne, własność intelektualna, kapitał intelektualny, aktywa intelek-
tualne. Używany termin zależy od dziedziny nauki, która go stosuje. Określenia wartości 
niematerialne6 i aktywa niematerialne są powszechnie wykorzystywane przez rachunko-
wość, własność intelektualna ma zastosowanie w prawie, kapitał intelektualny jest domeną 
zarządzania, natomiast do aktywów intelektualnych najczęściej odwołuje się ekonomia.

4 K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 35.
5 Przykłady uproszczeń zgodnych z prawem bilansowym: zwolnienie z badania i ogłaszania rocznego 

sprawozdania finansowego (z wyjątkiem spółek akcyjnych), możliwość sporządzania sprawozdania finan-
sowego w formie uproszczonej (informacje wykazane w pozycjach literowych i cyfr rzymskich), zwol-
nienie z obowiązku sporządzania rachunku z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale 
własnym (z wyjątkiem spółek akcyjnych), możliwość nieustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego,  stosowanie ewidencji kosztów działalności operacyjnej wg rodzaju, naliczanie 
amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg stawek podatkowych. Mała firma 
w zależności od formy organizacyjno-prawnej oraz wysokości osiągniętego w ciągu roku przychodu może 
prowadzić rachunkowość w formie systemu opartego na: zasadach pojedynczej ewidencji (np. podatkowa 
księga przychodów i rozchodów) lub zasadach księgowości podwójnej (księgi rachunkowe).

6 Prawo bilansowe używa określenia wartości niematerialne i prawne.
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Według T. Stewarta kapitał intelektualny jest to materiał intelektualny, na który skła-
dają się wiedza, informacja, własność intelektualna i doświadczenie, które może być wy-
korzystywane do tworzenia bogactwa7. Jeśli mała firma w sposób podobny interpretuje 
wartości niematerialne, to powinna szczególnie zwrócić uwagę na kapitał ludzki, kapitał 
strukturalny i kapitał związany z klientami. Głównie od tych trzech składowych zależy 
sukces i rozwój na rynku (również lokalnym).

Rachunkowość finansowa operuje pojęciem „wartości niematerialne” (lub „aktywa 
niematerialne”), które z punktu widzenia prawa bilansowego jest rozumiane bardzo wą-
sko. Zaledwie tylko część wartości niematerialnych jest ujawniana w sprawozdawczości 
finansowej. Znaczna część wartości niematerialnych (np. marka, reputacja firmy, kapitał 
ludzki, relacje z klientami, relacje z partnerami itp.) nie jest ujawniana przez tradycyjną 
rachunkowość, ponieważ składniki te nie spełniają warunków określonych przez prawo 
bilansowe (zob. tab.2).

Tabela 2

Warunki zaliczenia składnika do wartości niematerialnych w ramach systemu rachunkowości

Według R. Reilly i R. Schweihs Według prawa bilansowego 
(ustawy o rachunkowości)

–  powinny być możliwe do identyfikacji i 
opisu,

–  powinny mieć byt prawny i podlegać ochro-
nie,

–  powinny podlegać własności i własność ta 
powinna być transferowalna,

–  powinien istnieć materialny dowód istnienia 
aktywów w postaci: dokumentu, dyskietki, 
listu itp.,

–  powinny być stworzone w określonym cza-
sie jako rezultat określonych zdarzeń,

–  powinny podlegać możliwości zniszczenia 
lub zakończenia funkcjonowania w identyfi-
kowalnym czasie

–  wartość niematerialna musi powstać 
w wyniku zdarzeń przeszłych,

–  wartość niematerialna zostaje pod kontrolą 
jednostki gospodarczej (tj. jednostka kontro-
luje korzyści, które osiągnie dzięki nim),

–  jednostka osiągnie w przyszłości (według 
przewidywań) korzyści ekonomiczne (np. 
składnik wartości niematerialnych bę-
dzie wykorzystywany przy wytwarzaniu 
produktów lub usług przeznaczonych na 
sprzedaż),

–  musi istnieć możliwość wiarygodnego osza-
cowania wartości

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębior-
stwa, PWE, Warszawa 2008, s. 34; ustawy o rachunkowości. 

7 S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesa-
riuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
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Używane w artykule pojęcie „wartości niematerialne” jest traktowane jako pojęcie 
szersze niż określają to przepisy prawa bilansowego, dotyczy również pozycji niewykazy-
wanych w systemie rachunkowości. 

Zarówno Międzynarodowe Standardy Rachunkowości8 jak i polskie prawo bilansowe 
(ustawa o rachunkowości) regulują pewne czynniki (np. definicja, klasyfikacja, uznawanie, 
amortyzacja) wpływające na kształtowanie aktywów niematerialnych w ramach systemu 
rachunkowości. Jednak uregulowania te wciąż za wąsko pojmują aktywa niematerialne 
przedsiębiorstwa, pomijają np. takie aktywa, jak zasoby ludzkie, lojalność klientów, czy 
reputacja firmy.

Określając pozycje firmy na rynku nie wystarczy analizować osiągnięte zyski, należy 
również wziąć pod uwagę następujące czynniki, które tworzą wartość firmy9:

–  wartość powiązań i układów danego przedsiębiorstwa,
–  wartość prawdopodobieństwa tego, że obecni klienci będą na stałe związani z da-

nym przedsiębiorstwem,
–  wartość nabytego przez przedsiębiorstwo impetu działania,
–  wartość osiągniętej przez przedsiębiorstwo reputacji,
–  wartość korzyści i przywilejów, jakie zdobyło sobie przedsiębiorstwo,
–  wartość posiadanych możliwości zarobkowania powyżej przeciętnego poziomu do-

chodów.
Każdy z tych elementów określających wartość firmy dotyczy również małej firmy. 

Wartości niematerialne a system rachunkowości

Współczesnym problemem systemu rachunkowości jest m.in. pomiar i prezentacja 
wartości niematerialnych. Tradycyjny model rachunkowości nie pozwala zaprezentować 
wszystkich wartości niematerialnych (np. marka, reputacja, lojalność pracowników i klien-
tów itp.). Zasoby niematerialne nie znajdujące odzwierciedlenia w systemie rachunkowości, 
wpływają na powstanie różnicy między bilansową a rynkową wartością firmy. 

Tabela 3 prezentuje zakres wartości niematerialnych ujętych w systemie rachunkowo-
ści wg prawa bilansowego oraz przykłady wartości niematerialnych nie ujętych w systemie 
rachunkowości.

8 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), T. I, MSR 38, Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1157–1201; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF), Tom II, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 1208–
1257.

9 R. Ignatowski, Prawie wszystko o wartości firmy [w:] Ekspert, „Rachunkowość i Finanse” nr 1/1994.
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Tabela 3

Wartości niematerialne ujawniane i nie ujawniane przez system rachunkowości

Wartości niematerialne ujawniane
w systemie rachunkowości

Wartości niematerialne nie ujawniane 
w systemie rachunkowości (przykłady)

Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 
Licencje
Koncesje
Prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych oraz zdob-
niczych
Know-how
Nabyta wartość firmy
Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wizerunek firmy (image)
Reputacja
Marka
Elastyczność
Umiejętności pracowników
Kapitał ludzki
Lojalność pracowników
Kontakty z instytucjami
Relacje z klientami
Kultura organizacyjna
Tradycje współpracy
Opinia otoczenia
Tajemne receptury
Logistyka

Źródło: opracowanie własne.

Pomimo tego, że na wartości niematerialne składają się różnorodne w swej istocie 
składniki (zob. prawa autorskie, licencje, kapitał ludzki, relacje z partnerami), to zależą one 
od siebie, są ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają. Na przykład od marki zależą 
relacje z klientami oraz reputacja firmy. Najczęściej ich oddziaływanie na procesy tworze-
nia wartości przedsiębiorstwa jest łączne.

Wartości niematerialne nieprezentowane w systemie rachunkowości (zob. sprawo-
zdawczości finansowej) nie pozostają obojętne na te wartości niematerialne, które są przed-
miotem zainteresowania prawa bilansowego. Na przykład reputacja firmy, dobre kontakty 
z klientami wpływają na rozmiary produkcji, sprzedaż, wielkość przychodów ze sprzedaży. 
Dlatego każda firma, również mała firma powinna docenić siłę i znaczenie wartości nie-
materialnych.

Małe firmy, pomimo wielu uproszczeń w prowadzeniu rachunkowości10, powinny 
zwrócić uwagę na wartości niematerialne, które nie są prezentowane w ewidencji. Od re-
putacji firmy, dobrej pozycji na rynku, poprawnych stosunków z kontrahentami i klientami 
oraz pozyskania i utrzymania dobrych pracowników zależy przyszłość firmy i jej rozwój. 

10 M. Bąk, Formy ewidencji podatkowej...
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Znaczenie wartości niematerialnych – wpływ na strategię małej firmy

O znaczeniu wartości niematerialnych można dyskutować w połączeniu ze strategią 
firmy11. Strategia firmy jest wynikiem jej relacji z otoczeniem, czyli z konkurencją i klien-
tami. Aby osiągnąć sukces na rynku firma musi dostosować swoje działania do otoczenia, 
czyli w odpowiedni sposób powinna przekształcić strukturę organizacyjną i zacząć ko-
rzystać z najnowszych rozwiązań, które gwarantują przewagę nad konkurencją. Przewagę 
konkurencyjną gwarantują m.in.: innowacyjność, efektywny sposób obsługi klienta, repu-
tacja firmy, marka produktu, lepsze projekty, technologia, umiejętność zdobywania nowych 
rynków.

Opracowana przez R. Kaplana i D. Nortona koncepcja Zbilansowanej karty doko-
nań (Balanced Scorecard) wyodrębnia cztery perspektywy (finansową, klienta, procesów 
wewnętrznych, innowacji i uczenia się), które są ze sobą powiązane i podporządkowane 
strategii firmy12. 

Każda z tych perspektyw dotyczy wartości niematerialnych firmy13. Firma musi po-
siadać odpowiednio zorganizowane wewnętrzne procesy, aby możliwa była: produkcja wy-
robów dobrej jakości, wdrożenie nowych projektów, skrócenie czasu dostaw, zmniejszenie 
materiałochłonności, ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. O istnieniu i sukcesie 
działania firmy w znacznym stopniu decydują klienci, potencjalni nabywcy wyrobów. Do-
bre relacje z klientami gwarantują zwiększenie udziału w rynku i większą sprzedaż Aby 
zapewnić rozwój przedsiębiorstwa potrzebne są procesy uczenia się i wprowadzania inno-
wacji. Wszystkie te działania opierają się na finansach, na umiejętności ich pozyskiwania 
i wykorzystywania. Celem głównym (strategicznym) wynikającym ze Zbilansowanej karty 
dokonań jest wzrost wartości firmy.

Celem Zbilansowanej karty dokonań jest dostarczenie systemu logicznie powiązanych 
miar, opartych na związkach przyczynowo-skutkowych, które będą odpowiadać realizowa-
nej przez firmę strategii. Zbilansowana karta dokonań m.in. zapewnia analizę i kontrolę 
części niematerialnych w firmie, przy jednoczesnym monitorowaniu rezultatów finanso-
wych firmy14. 

Największy przyrost wartości firmy jest możliwy, jeśli firma jest świadoma roli war-
tości niematerialnych i zdecydowała się na zarządzanie nimi w połączeniu ze strategią 

11 Strategię należy rozumieć jako pewien plan działania przedsiębiorstwa, który jest związany z jego 
pozycją na rynku, zasobami rzeczowymi i ludzkimi. Strategia jest przyjętą koncepcją działania przez kie-
rownictwo firmy, której wdrożenie ma na celu zapewnić sukces ekonomiczno-finansowy w perspektywie 
długoterminowej (zob. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 
1998, s. 163).

12  Można ją również zastosować w małej firmie, mając na uwadze specyfikę małych firm (zob. tab. 1).
13 M. Bąk, Wartości niematerialne..., s. 402.
14 A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje 

i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002, s. 71.
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przedsiębiorstwa (zob. tab. 4). Reasumując, można przyjąć Zbilansowaną kartę dokonań 
jako model zarządzania wartościami niematerialnymi w przedsiębiorstwie. 

Tabela 4

Zbilansowana karta dokonań a wartości niematerialne w przedsiębiorstwie 
w kontekście realizowanej strategii

STRATEGIA FIRMY
Cele strategiczne

np.: wzrost wartości firmy, zmiana technologii produkcji, utrzymanie dobrej pozycji na rynku, 
dobre relacje z klientami, poprawne relacje z partnerami, inwestowanie długookresowe, zmiana 

organizacji firmy itp.
Zrównoważona karta dokonań Przykłady wartości niematerialnych
Perspektywa finansowa Kapitał ludzki, marka, reputacja
Perspektywa klienta Relacje z klientami, relacje z partnerami
Perspektywa procesów wewnętrznych Kultura organizacyjna
Perspektywa innowacji i uczenia się Technologiczne aktywa niematerialne, kapitał 

ludzki

Źródło: M. Bąk, Wartości niematerialne… , op. cit., s. 403.

Podsumowanie

Spośród wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, szczególną rolę odgrywają zasoby 
niematerialne, które stanowią o charakterze firmy, jej kompetencjach i pozycji na rynku. 
W dobie gospodarki rynkowej, globalizacji rynków i nowej ekonomii znaczenie aktywów 
niematerialnych firmy widocznie wzrosło w stosunku do aktywów materialnych.

Zależność tę zaobserwowały również małe firmy. Od wartości niematerialnych (szcze-
gólnie tych nieujawnianych w systemie rachunkowości) zależy funkcjonowanie i rozwój 
małej firmy. Wartości niematerialne pozwalają kształtować i realizować strategię firmy.

Wnikliwa obserwacja i analiza wartości niematerialnych pozwoli małej firmie na 
utrzymanie (lub wzmocnienie) pozycji na rynku, funkcjonowanie wśród konkurentów 
i ewentualnie, jeśli zajdzie taka potrzeba na zmianę profilu działalności. 

THE RANGE, PRESENTATION AND MEANING 
OF IMMATERIAL VALUES IN SMALL ENTERPRISE

Summary

Immaterial values are specific position in each firm, also in the small one. Only a part of them 
is used in the accounting system. It is because of a great part of immaterial values do not fill con-
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ditions of balance low. Despite those positions should be observed and analyzed due their influence 
on the market value of the firm. 

Immaterial values play specific role in the forming strategy of the firm. Mutual relationship 
between strategy of the enterprise and immaterial values can be analyzed using balanced scorecard. 
This one of the method of immaterial values management. 
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UBEZPIECZENIE RYZYKA OSOBOWEGO WŁAŚCICIELA 
W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wprowadzenie

Sektor mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospo-
darce. W Unii Europejskiej notuje się aktywność ponad 20 milionów przedsiębiorstw MSP, 
a ich udział stanowi 99,7% wszystkich działających podmiotów rynkowych, tworzących 
w przybliżeniu 2/3 wszystkich miejsc pracy1. Przedsiębiorstwa tego sektora charakteryzuje 
przede wszystkim: elastyczność, osobista sieć kontaktów, możliwość szybkiego reagowania 
na potrzeby rynkowe, silne zaangażowanie personalne, motywacja i kreatywność współ-
pracowników itp.2 

W artykule zamierza się przedstawić charakterystykę ryzyka osobowego właściciela 
mikro i małego przedsiębiorstwa oraz omówić możliwości asekuracji tegoż ryzyka poprzez 
system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jak również dobrowolnych produktów 
emerytalnych (Indywidualne Konta Emerytalne) i ubezpieczeń życiowych. 

Ryzyko osobowe właściciela 

Kluczową osobą w mikro i małym przedsiębiorstwie jest właściciel-przedsiębiorca, 
który pełni zazwyczaj wszystkie rozstrzygające funkcje kierownicze, a cechy jego osobo-
wości (m.in. skłonność do podejmowania ryzyka, skłonność do innowacji czy jego inwen-
cja) wyznaczają kierunek i możliwości rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie to 
właśnie właściciel dostarcza najważniejszy kapitał ludzki i finansowy do przedsiębiorstwa 
oraz planuje proces tworzenia jego wartości. Jako menedżer podejmuje decyzje, wpływa-
jące na rozwój prowadzonej i zarządzanej przez siebie firmy. Istotnym czynnikiem warun-
kującym przetrwanie mikro, czy małego przedsiębiorstwa, są również cechy osobowości 
właściciela, do których należy zaliczyć jego: edukację, doświadczenie, wewnętrzną kontro-

1 Managment – Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, R. Bernard (red.): Springer, Berlin 
2006, s. 65. 

2 Ibidem, s. 79.
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lę, redukcję ryzyka, czy skłonność do inwestycji w nowe przedsięwzięcia3. Zatem, domi-
nacja osobowości przedsiębiorcy w mikro czy małym przedsiębiorstwie sprawia, że jest to 
istotne ryzyko w aspekcie prowadzonej przez niego działalności.

Ryzyko właściciela można rozpatrywać również z punktu widzenia ryzyk społecz-
nych (w aspekcie zabezpieczenia społecznego), których skutki zaistnienia w postaci kon-
kretnych zdarzeń losowych są pokrywane w formie określonych świadczeń, wypłacanych 
z funduszy celowych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4. W ramach tego ry-
zyka można wyszczególnić następujące podstawowe jego rodzaje: ryzyko choroby (przej-
ściowa niemożność wykonywania pracy), ryzyko macierzyństwa (przejściowa niemożność 
wykonywania pracy), ryzyko inwalidztwa (niezdolność do pracy) i śmierć żywiciela, ryzy-
ko wypadku przy pracy, ryzyko starości (związane z osiągnięciem wieku emerytalnego lub 
nabyciem uprawnień emerytalnych).

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 

Najważniejszym wyróżnikiem ubezpieczeń społecznych jest cel społeczny i przy-
mus5. Podstawowym ich zadaniem jest zagwarantowanie zaspokojenia podstawowych 
potrzeb wszystkim członkom danego społeczeństwa6 w okresie emerytalnym, na pozio-
mie zbliżonym do posiadanego w okresie aktywności zawodowej. Ubezpieczenia społecz-
ne w Polsce zostały poddane gruntownej reformie i przebudowie wprowadzonej z dniem 
1.o1.1999 roku. Zasadnicza zmianą, jaką dokonano, było odejście od całkowicie reparty-
cyjnej zasady, opartej na tzw. solidarności międzypokoleniowej, do systemu mieszanego, 
opartego na kapitałowo-repartycyjnym charakterze, w którym wysokość przyszłej emery-
tury ma zależeć od zapobiegliwości ubezpieczonego. Na wysokość emerytury w nowym 
systemie emerytalnym będą miały wpływ przede wszystkim7:

− wysokość odprowadzanych składek do systemu emerytalnego,
− liczba lat pracy,
− sposób zarządzania kapitałem gromadzonym podczas trwania życia zawodowego,
− uczestnictwo w tzw. trzecim filarze systemu emerytalnego.
Obecnie obowiązujący system ubezpieczeń opiera się na powiązaniu wysokości świad-

czeń, otrzymywanych przez każdego ubezpieczonego z sumą składek, wpłacanych przez 

3 Patrz szerzej A. Gaweł: Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Prace habilitacyjne nr 34, 
Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007, s. 30–40. 

4 T. Szumlicz: Ubezpieczenia społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta. Byd-
goszcz–Warszawa 2006, s. 217. 

5 W. Muszalski: Ubezpieczenia społeczne, PWN, Warszawa 2004, s. 12. 
6 A. Grzebieniak: Polski system ubezpieczeń społecznych – zalety i wady, [w:] Studia Gdańskie. Wizje 

i rzeczywistość. T. IV, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk 2007, s. 97. 
7 M. Małecka: Stan obecny oraz determinanty rozwoju trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych, [w:] 

Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, B. Kołosowska 
(red.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 706. 
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okres pracy zawodowej oraz wiekiem przejścia na emeryturę. Podział składki w ubezpie-
czeniach społecznych obowiązujący z Polsce przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1

Podział składki na fundusze w ramach ubezpieczeń społecznych

Fundusz Podział składki Przeznaczenie

Emerytalny
Pracodawca (9,76%) Fundusz Emerytalny (19,52%*, 11,22%)

Otwarty Fundusz Emerytalny (7,3%)
Fundusz Rezerwy Demograficznej (1%)

Pracownik (9,76%)

Rentowy Pracodawca (4,5%)
Fundusz rentowy +f.rezerwowy (6%)

Pracownik (1,5%)
Chorobowy Pracownik (2,45%) Fundusz chorobowy + f.rezerwowy (2,45%)

Wypadkowy 
Pracodawca 
(0,4–8,12%**)

Fundusz wypadkowy + f.rezerwowy 
(0,4–8,12%)

*Całość składki pozostaje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dla osób, które nie mogły lub nie chciały 
przystąpić do Otwartego Funduszu Emerytalnego.
**Zależy od wypadkowości i ryzyka w zakładzie pracy 

Źródło: opracowanie własne.

Świadczenia emerytalne wypłacane będą z jednego, dwóch lub trzech źródeł, zwa-
nych filarami. Pierwszy filar ma charakter obowiązkowy i zarządzany jest przez publiczny 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na zasadzie repartycji, ale ze świadczeniem podobnym 
jak w ubezpieczeniu prywatnym (renty na dożycie), wyliczonym na podstawie składki ewi-
dencjonowanej indywidualnie dla każdego ubezpieczonego8. Drugi filar ma charakter 
obowiązkowy i kapitałowy. Trafia do niego część składki (7,3%) za pośrednictwem ZUS-u, 
na indywidualne konto członka otwartego funduszu emerytalnego, zarządzanego przez Po-
wszechne Towarzystwo Emerytalne. W odróżnieniu od pierwszego filara, środki zgroma-
dzone na koncie ubezpieczonego w OFE podlegają dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, uzbierany kapitał zostanie przekazany do Zakładu Emerytalnego, który bę-
dzie wypłacał kilka rodzajów świadczeń emerytalnych. Trzeci filar jest dobrowolny i kapi-
tałowy. Zalicza się tu: pracownicze programy emerytalne9, indywidualne konta emerytalne 
i wszystkie produkty dobrowolnych ubezpieczeń na życie oraz inne formy dobrowolnego 
oszczędzania z przeznaczeniem emerytalnym. W Polsce trzeci filar nadal jest słabą stro-
ną nowego systemu emerytalnego. Główne przyczyny niewielkiego rozwoju dodatkowych 

8 W. Muszalski: op.cit., s. 177.
9 Te rozwiązanie nie znajduje zastosowania w praktyce mikro i małych przedsiębiorstw. 
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form oszczędzania z przeznaczeniem na przyszłe świadczenie emerytalne (podawane przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) upatruje się w następujących czynnikach10:

− niskim poziomie wiedzy na temat funkcjonowania nowego systemu emerytalnego 
oraz rynku kapitałowego,

− niewystarczających zachętach podatkowych,
− niskiej płynności środków lokowanych w poszczególnych funduszach,
− dużym ryzyku utraty prawa do ulgi podatkowej.

Indywidualne konta emerytalne 

Dodatkowe możliwości oszczędzania z przeznaczeniem emerytalnym daje mikro 
i małym przedsiębiorcom rozwiązane systemowe w postaci Indywidualnych Kont Emery-
talnych11. Może być ono prowadzone na podstawie pisemnej umowy, zawartej przez oszczę-
dzającego z:

− funduszem inwestycyjnym lub,
− podmiotem prowadzącym działalność maklerską o świadczenie usług brokerskich 

i prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, słu-
żącego do jego obsługi lub,

− ubezpieczycielem na ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem in-
westycyjnym lub,

− bankiem o prowadzenie rachunku bankowego.
Oznacza to, że w prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego może zostać za-

angażowana jedna z czterech przedstawionych instytucji finansowych: towarzystwo fun-
duszy inwestycyjnych, podmiot prowadzący działalność maklerską, zakład ubezpieczeń 
lub bank12. Prawo uczestnictwa w programie IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukoń-
czyła 16 lat (małoletni mają prawo do dokonywania wpłat na IKE, tylko w roku kalenda-
rzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę), 
mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i pracowniczych pro-
gramach emerytalnych (DzU nr 220, poz. 1432) zwiększyła m.in. limity wpłat na IKE do 
trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce 

10 K. Brzozowska, D. Dawidowicz: III filar systemu emerytalnego w Polsce – próba oceny, [w:] Ubez-
pieczenia gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków finansowych. Historia i perspektywy rozwoju, 
T. Michalski (red.), Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007, s. 270. 

11 Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych DzU nr 116, poz. 1205 z późn. 
zm.

12 Możliwość skorzystania z odliczenia podatkowego, jest możliwe tylko w przypadku, gdy oszczędza-
jący posiada tylko jedno IKE do wysokości limitu określonego przez ustawodawcę (2004: 3435 zł, 2005: 
3635 zł, 2006: 3521 zł, 2007: 3697 zł 2008: 9567 zł). Źródło: Informacja o indywidualnych kontach emery-
talnych sporządzona na podstawie danych liczbowych za 2006, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 
2007, s. 2. 
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narodowej (ustawa budżetowa założyła, że w 2009 r. wynagrodzenie to wyniesie 3189 zł). 
Od 2009 roku posiadacz IKE może też wypłacać cześć zgromadzonych tam kwot, płacąc 
podatek od dochodów kapitałowych, tylko od zysków z wycofywanej sumy, a po osiągnię-
ciu wieku emerytalnego będzie również można otrzymywać te środki w ratach, a nie jak 
dotychczas, jednorazowo13. W zamyśle ustawodawcy zmiany te mają zwiększyć zaintereso-
wanie tą formą oszczędzania z przeznaczeniem emerytalnym.

Rola ubezpieczeń życiowych

Ryzyko związane z osobą właściciela może być też przedmiotem asekuracji odpo-
wiednio dobranych produktów ubezpieczeń życiowych. Podstawowym celem ubezpieczeń 
na życie jest zapewnienie osobom, zależnym finansowo od ubezpieczonego, określonego 
standardu życia po jego śmierci, przez wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego14. Ubezpie-
czenia życiowe, według załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, stanowią 
dział I, w którym można wyróżnić cztery podstawowe konstrukcje produktów ubezpiecze-
niowych15:

a) ubezpieczenia na życie (umowy ubezpieczenia zawierane na wypadek śmierci 
albo dożycia określonego wieku);

b) ubezpieczenia posagowe (ochrona ubezpieczeniowa pozwalająca zrealizować za-
łożony finansowy cel posagowy, zaopatrzenia dzieci);

c) ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 
(ubezpieczenia o nastawieniu inwestycyjnym z założeniem celu emerytalnego);

d) ubezpieczenia rentowe (ubezpieczenia pozwalające wykorzystać w sposób ubez-
pieczeniowy posiadane zasoby, przez wypłatę seryjną w postaci renty);

e) ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wy-
mienionych w punktach a–d.

W kontekście przedstawionych produktów ubezpieczeniowych zaliczanych do działu 
I – ubezpieczenia życiowe można przeprowadzić fundamentalną ich klasyfikację (tab. 2). 

Cechą, która w sposób szczególny wyróżnia ubezpieczenia na życie, jest długi ho-
ryzont czasowy zawieranych umów16. Z punktu widzenia mikro czy małego przedsiębior-
stwa istotne jest to, że nowoczesne umowy ubezpieczenia na życie charakteryzują się co-
raz większą elastycznością warunków, co oznacza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej 
w trakcie okresu ubezpieczenia może zostać rozszerzony o dodatkowe opcje przykładowo: 
zdrowotne, wypadkowe itp., a suma ubezpieczenia, podobnie jak składka ubezpieczeniowa, 

13 Wyższe wpłaty na pracownicze programy emerytalne i indywidualne konta emerytalne, „Rzeczpo-
spolita” 2008, nr 293 (8194).

14 Ubezpieczenia na życie. Teoria i praktyka, E. Stroński (red.), Poltext, Warszawa 2003, s. 11. 
15 Takie podejście do ustawowego podziału ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń pre-

zentuje: T. Szumlicz: op.cit., s. 135–136.
16 M. Broda: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Oficyna Wydawnicza 

Branta, Bydgoszcz–Wrocław 2006, s. 70. 
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jest poddawana corocznej indeksacji, mającej na celu zapewnienie realnej wartości przy-
szłego świadczenia. Elementem wyróżniającym ubezpieczenia życiowe jest również prze-
kazywanie ubezpieczonym części osiągniętego zysku17. W praktyce umowa ubezpiecze-
nia na życie może mieć charakter tzw. polisy udziałowej, co daje ubezpieczonemu prawo 
do partycypowania w zysku osiągniętym na poziomie rachunku technicznego ubezpieczy-
ciela. Zysk przypadający na ubezpieczonego może być przekazywany w następujących for-
mach18: dywidendy płatnej pod koniec roku polisowego, obniżenia wysokości przyszłych 
składek, zwiększenia rezerwy matematycznej, pozwalającej na podwyższenie sumy ubez-
pieczenia, czy zakupu dodatkowego ubezpieczenia za jednorazową składkę. Specyficzną 
cechą ubezpieczeń na życie jest więc znaczne przesunięcie ryzyka tradycyjnie ponoszonego 
przez ubezpieczyciela (ryzyka związanego z inwestycjami, umieralnością i kosztami opera-
cyjnymi) na klientów. W efekcie, ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym coraz 
bardziej przypominają produkty rynku kapitałowego o typowo oszczędnościowym charak-
terze, np. indywidualne konta emerytalne z symboliczną ochroną życia. Koleją charaktery-
styką ubezpieczeń życiowych jest, pomimo długoterminowego charakteru tegoż ubezpie-
czenia, możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy oraz związany z tym tzw. wykup 
polisy. Wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie przez mikro, czy małe 
przedsiębiorstwo powinno być poprzedzone właściwym rachunkiem ekonomicznym podję-
tej decyzji oraz przeprowadzoną symulacją wpływu zerwania umowy z ubezpieczycielem 
na dalsze trwanie, rozwój oraz gospodarkę finansową przedsiębiorstwa. 

W rozważaniach należałoby też skupić uwagę na znaczeniu ubezpieczeń życio-
wych w budowaniu systemowej ochrony ubezpieczeniowej dla właściciela i pracowników 
(zwłaszcza tych kluczowych) w działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Kierunek działa-

17 Ibidem, s. 75. 
18 E. Stroiński: Ubezpieczenie na życie, Wydawnictwo LAM, Warszawa 1996, s. 98–99. 

Tabela 2 

Podstawowe produkty ubezpieczeń na życie dla mikro i małych przedsiębiorstw

Ryzyko/
produkt 

ubezpieczeniowy

Ubezpieczenie życiowe Rena życiowa

jednorazowa wypłata świadczenia periodyczne regularne wypłaty

Śmierć
Ubezpieczenie na wypadek śmierci
Wypłata następuje wskutek śmierci 
ubezpieczonego 

Renta dożywotnia i czasowa 
Wypłata ustaje wskutek śmierci ubez-
pieczonego

Dożycie 
Ubezpieczenie na dożycie
Wypłata następuje, gdy ubezpieczony 
dożyje końca okresu ubezpieczenia

Renta czasowa
Wypłata ustaje wraz z końcem okresu 
ubezpieczenia

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Podstawy ubezpieczeń. Tom II – produkty, J. Monkiewicz 
(red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2002, s. 94.
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nia w zakresie poszerzania pola dla dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej można przedsta-
wić w sposób graficzny (rys. 1).

Rys. 1.  Kierunek działań w zakresie dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej właścicieli (menadże-
rów) oraz kluczowych pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach

Źródło:  opracowanie własne.

Wydaje się, że działanie w kierunku pożądanego poziomu bezpieczeństwa w zakresie 
dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (przykładowo: zainteresowanie relatywnie wyż-
szym poziomem świadczeń emerytalnych, rozszerzonym zakresem świadczeń medycznych 
itp.) jest uzasadnione w kontekście bezpieczeństwa prowadzonego biznesu i przekazania 
w przyszłości uprawnień decyzyjnych oraz przedsiębiorstwa spadkobiercom. Pole pomię-
dzy pożądanym a istniejącym standardem bezpieczeństwa społecznego (obowiązkowym 
system ubezpieczeń społecznych) jest przestrzenią decyzyjną dla właściciela w zakresie 
asekuracji ryzyk społecznych. Przestrzeń ta wiąże się przede wszystkim z możliwością za-
kupu odpowiednich produktów ubezpieczeń w zależności od potrzeb ubezpieczeniowych. 
Mogą to być w przypadku podstawowych ryzyk społecznych następujące ubezpieczenia19:

− ubezpieczenia na życie z opcją chorobową – doubezpieczenie ryzyka choroby,
− ubezpieczenia na życie z opcją wypadkową – doubezpieczenie ryzyka wypadku,
− ubezpieczenia na wypadek śmierci lub ubezpieczenia posagowe – doubezpieczenie 

ryzyka śmierci żywiciela,
− ubezpieczenia na dożycie określonego wieku oraz ubezpieczeń postaci ubezpie-

czeń na życie z funduszem kapitałowym (w pierwszej fazie występowania ryzyka 
starości, związanej z oszczędzaniem na okres emerytalny), ubezpieczeń rentowych 
(w drugiej fazie występowania ryzyka starości, związanej z konsumpcją oszczęd-
ności emerytalnych – doubezpieczenie ryzyka starości.

19 Poszerzanie się pola dla ochrony ubezpieczeniowej pozwala właścicielowi na doubezpieczenie ryzyka 
społecznego przez wykup dodatkowych ubezpieczeń prywatnych. Źródło: T. Szumlicz: op.cit., s. 144.
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Zakończenie

Wnioski płynące z rozważań zawartych w artykule można uporządkować następują-
co:

− właściciel mikro, czy małego przedsiębiorstwa pełni ważną kluczową rolę w orga-
nizacji i rozwoju prowadzonej firmy,

− ryzyko osobowe właściciela stanowi przedmiot asekuracji w ramach obowiązują-
cego systemu zabezpieczenia społecznego (ryzyko socjalne) oraz może być zabez-
pieczone przez odpowiednio odebrane produkty ubezpieczeń życiowych,

− odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa dla właściciela (menadżera) gwa-
rantuje bezpieczeństwo gospodarki finansowej przedsiębiorstwa przez przekaza-
nie na ubezpieczyciela finansowego ciężaru, związanego z wypłatami świadczeń, 
w przypadku realizacji poszczególnych ryzyk społecznych.

INSURANCE OF OWNER’S PERSONAL RISK 
IN SMALL AND MEDIUM SIZES ENTERPRISES

Summary 

The article presents the characteristic of risk of personal owner’s small and medium sized en-
terprises. It discus oportunities of insurance of social risk through social security insurance system. 
In the article were represented solutions for social insurance security in Poland. Characteristic of 
voluntary saving form in Individual Pension Accounts and life’s insurances were also presented. The 
autor made the scheme of operation proceeding to the extra protection owner’s (manager’s) insurance 
and important employees in small and medium sized enterprises.
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DIE WISSENSBILANZ ALS INFORMATIONSINSTRUMENT 
FÜR DAS RATING VON KLEINUNTERNEHMEN1

Einleitung

Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen wenden in den letzten Jahren zunehmend 
eigene („bankinterne“) Ratings zur Bonitätseinschätzung und zur Bestimmung der Höhe 
der Ausfallwahrscheinlichkeit von Geschäfts- und Firmenkunden an. Abhängig von der 
Unternehmensgröße gehen die quantitativen Kriterien mit ca. 60% bis 70% und die quali-
tativen mit etwa 30% bis 40% in das Ratingurteil ein2.  

Kleinere Unternehmen müssen ihre oft schwache finanzielle Position durch die Nut-
zung ihrer qualitativen Stärken und deren Präsentation wettmachen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass sie die immateriellen Werte ihrer Unternehmung kennen, messen und dem Kredit-
betreuer in einer angemessenen Form präsentieren3. Ein solches Instrument, geschäftseige-
ne Qualitäten, Spezifika und Stärken in Bezug auf das intellektuelle Kapital darzustellen 
und für das Creditor Relations einsetzbar zu machen, ist die Wissensbilanz. In diesem Be-
itrag soll die Frage diskutiert werden, inwieweit eine Wissensbilanz für das Kreditgespräch 
nutzbar gemacht werden kann, damit sie die Informationslage des Firmenkundenbetreuers 
bzw. des Kreditbearbeiters über die qualitativen Bonitätsfaktoren zu verbessern hilft. 

Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Informationsanforderungen der Banken 
für das Kreditgespräch und deren Einhaltung durch KMU gegeben. Sodann wird das Ma-
nagementinstrument Wissensbilanz skizziert und deren Erstellung behandelt. Schließlich 

1  Dr. Uwe Christians, Professor an der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Fachbe-
reich 3 Wirtschaftswissenschaften I, Fachgebiet Bank- und Finanzwirtschaft und Rechnungswesen. (www.
uwechristians.de). Er ist Vorstand des Berliner Instituts für Bankunternehmensführung (BIfBU) und Ko-
ordinator des Kompetenzfeldes Banken und regionale Entwicklung an der FHTW (http://bankenundregio-
nen.fhtw-berlin.de/cms/website.php?id=/de/index.htm).

2  Vgl. Müller, C. (2008), S. 787ff.
3  Eine Studie des AK Wissensbilanz ergab, dass fast alle befragten Finanzexperten hier erhebliche 

Defizite sahen. Vgl. Will. M. / Wuscher, S. (2008).
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stellen wir eine Form der Wissensbilanz vor, die im Kreditgespräch die Informationsanfor-
derungen der Banken zu erfüllen hilft. 

Informations- und Transparenzanforderungen der Banken für das Rating

Für die Kreditbeurteilung ist das Informationsverhalten, die gezeigte Offenheit und 
die überzeugende Präsentation, mit der der Unternehmer dem Bankmitarbeiter gegenüber 
tritt, von entscheidender Bedeutung (s. hierzu auch den Beitrag von S. Lehmann in die-
sem Band). In den gängigen Kreditwürdigkeitsprüfungen bzw. Ratingverfahren besitzen 
zur Einschätzung der Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens neben den vergangenheits- 
bzw. gegenwartsorientierten Unternehmenszahlen und Branchenvergleichsdaten4 auch Pro-
gnose- und Planungsdaten (z.B. in Form einer Planbilanz oder Plan-GuV, einer Liquiditäts- 
und Investitionsplanung) große Bedeutung. Die Plandaten sollten dabei einen Zeitraum von 
mindestens zwei bis drei Jahren umfassen. 

Zwar wird die Wichtigkeit einer eigenen Geschäftsstrategie zunehmend auch von 
den kleinen Unternehmen erkannt, existieren tut sie jedoch, wenn überhaupt, meist nur in 
den Köpfen der Unternehmer oder Geschäftsführer5. Nur die wenigsten mittelständischen 
Firmen stellen eine Unternehmensstrategie auf, halten sie auf Papier fest und präsentieren 
sie der Bank beim Kreditgespräch – z.B. mit Hilfe strategischer Kennzahlen. Dabei ist es 
für den Firmenkundenbetreuer wesentlich, zu sehen, welche Ziele das Unternehmen verfol-
gt und was es strategisch vorhat. Befragungen zeigen dementsprechend auch, dass deutliche 
Diskrepanzen hinsichtlich der Anforderungen der Banken einerseits und dem Informations-
verhalten der kleinen Unternehmen andererseits im Hinblick auf die Präsentation von Plan-
zahlen bestehen6. Die Notwendigkeit zur Aufstellung und Vorlage einer Planungsrechnung 
sieht bislang nur eine Minderheit der kleineren Unternehmer.

Die Wissensbilanz als Managementinstrument (auch) in kleinen Unternehmen

Wissensbilanz und intellektuelles Kapital
Der Wert einer Organisation ergibt sich aus dem physischen Kapital und dem in-

tellektuellen Kapital. Letzteres spiegelt sich in den immateriellen Werten und dem Ge-
schäfts-/Firmenwert einer Unternehmung wider (s. Abb. 1).

4  Anhand der Ergebnisse einer Untersuchung der Universität Münster wird deutlich, dass KMU schon 
aufgrund der Anforderungen des § 18 KWG im Wesentlichen quantitative Daten aus Jahresabschlüssen 
und BWAs den Banken einreichen. Segbers, K. / Siemes, A. (2005), S. 235.

5  Vgl. Kraus, S. (2006), S. 67.
6  Vgl. Wolf, S. (2002). 
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Abb. 1.  Zusammensetzung Unternehmenswert 

Quelle: http://www.4managers.de/fileadmin/4managers/folien/intellektuelleskapital_01.pdf, 
Abruf: 1.12.08.

Ein Instrument, das erfolgskritische intellektuelle Kapital eines Unternehmens struk-
turiert darzustellen, ist die Wissensbilanz. Mittels quantitativer und qualitativer Indikato-
ren soll sie die weichen Unternehmensfaktoren, die in der herkömmlichen (Finanz-)Bilanz 
nur unzureichend oder gar nicht erfasst werden, transparent und einer Begutachtung zugän-
glich machen7. 

Wissensbilanzen binden das intellektuelle Kapital in ein Wertschöpfungsmodell ein, 
das die Zusammenhänge zwischen der Geschäfts- und Wissensstrategie, den Leistungs-
prozessen, dem intellektuellen Kapital und dem Geschäftserfolg eines Unternehmens 
aufzeigt. Alle Werte, die traditionelle Finanzkennzahlensysteme nur unzureichend abbil-
den, werden unter einer der drei Kategorien (s. obige Abb.) des intellektuellen Kapitals 
– Humankapital (z.B. Mitarbeiterqualifikation), Strukturkapital (z.B. Kooperation und 
Kommunikation) und Beziehungskapital (Relationales Kapital) (z.B. Kundenbeziehungen) 
– erfasst. 

Kleinunternehmen weisen in aller Regel keinen gezielten systematischen Um-
gang mit dem intellektuellen Kapital auf. Bei der Mehrzahl der relevanten Faktoren, wie 

7  Vgl. zum Folgenden Bornemann, M. / Reinhardt, R. (2008); Mertins, K. / Alwert, K ./ Heisig, P. 
(2005); Alwert, K. (2006). 
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Führungsprozesse, soziale Kompetenzen, Wissenstransfer, externe Kooperation und exter-
ner Wissenserwerb sowie Beziehungsmanagement zu Kunden, findet höchstens eine fallwe-
ise Beobachtung statt. Eine systematische Messung mittels Indikatoren oder gar die Able-
itung von Maßnahmen bzw. eine Erfolgskontrolle dürfte so gut wie nicht vorhanden sein. 
Wenn überhaupt, dann konzentriert sich die Steuerung auf den Personalbereich. Bislang 
fehlt eine ganzheitliche Bewertung des intellektuellen Kapitals. Viele kleine und mittlere 
Firmen machen nicht einmal von der Möglichkeit Gebrauch, „intellektuelles Kapital“ zu 
identifizieren8. Eine gezielte Steuerung aller Erfolgsfaktoren und Betrachtung ihrer Wech-
selwirkungen und Zusammenhänge erfolgt fast gar nicht. Da es in kleinen Unternehmen oft 
an Informationen über den Ertrag von Investitionen in immaterielle Vermögenswerte fehlt, 
sind Fehlentscheidungen insbesondere im Personal-, Investitions- und Marketingbereich oft 
zu beobachten. 

Überblick zur Erstellung und zur Funktion einer Wissensbilanz
Da die Erstellung einer Wissensbilanz in Deutschland den Unternehmen freiwillig 

überlassen wird9, gibt es keine Vorschriften und Strukturen, was eine solche enthalten und 
in welcher Form sie kommuniziert werden sollte. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit hat im Rahmen des Projektes „Wissensbilanz – Made in Germany“ einen 
Leitfaden zur Erstellung einer Wissensbilanz herausgegeben10. Darin wird ein Wissensbi-
lanzmodell gemäß Abb. 2 präferiert.

Der Ansatz beginnt mit der Vision und der Strategie des Unternehmens inklusive der 
vorhandenen Chancen und Risiken im Unternehmensumfeld. Daraus definiert das Unter-
nehmen Maßnahmen bezüglich seiner Positionierung entsprechend den Dimensionen des 
intellektuellen Kapitals: Human-, Struktur- und Beziehungskapital. Das Messen und Be-
werten der drei Dimensionen erfolgt in der Wissensbilanz. Auch die Wissensprozesse, das 
heißt die jeweiligen Wechselwirkungen zwischen den Dimensionen, werden erfasst. Da-
durch wird die Bedeutung, die die einzelnen Faktoren für das Unternehmen haben, erhellt. 
Ebenso werden die erfolgskritischen Faktoren analysiert, inwiefern sie risikoanfällig sind 
oder stabilisierend auf den Geschäftsablauf wirken. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 

8 Quelle: Wirtschaftsreport Rheinhessen 9/2006 Themenspecial. http://www.bgs-ag.de/informationen/
pressespiegel/wissen-sichtbar-machen-wissenbilanz (Abfrage: 25.12.2008). 

9 Dass eine Wissensbilanz auch im Handwerk sinnvolle Anwendung für die Steuerung finden kann, 
zeigen die Beispiele des Maschinenbauunternehmens Albrecht aus Hannover, das an der Leibniz Univer-
sität Hannover – Forschungsstelle im Deutschen Handwerksinstitut e.V. – in Zusammenarbeit mit dem 
Förderungs- und Bildungszentrum der Handwerkskammer Hannover konzipiert und erfolgreich abge-
schlossen wurde. http://www.albrechtpumpen.de/presseartikel/presseartikel/M&T_Ausg_0408.pdf (Ab-
frage 15.12.2008) sowie das der Malerei Kraatz aus Sennestadt http://www.akwissensbilanz.org/Infoser-
vice/Wissensbilanzen/061109%20WB%20EKO_SW.pdf (Abfrage 25.12.2008). Ein Fallbeispiel aus einem 
kleinen Dienstleistungsunternehmen bietet die FERROTEST Werkstoffprüfung GmbH. Vgl. Graba, S. / 
Schüll, A. (2007), S. 552ff.

10 Download: http://www.alwert.com/pdf/BMWI_Broschuere_Wissenbilanz_Made_in_Germany_
2008.pdf (Abfrage am 15.12.2008)
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der erfolgskritischen immateriellen Faktoren zeigen auf, wie bedeutend eine Wissensresso-
urce für das Unternehmen ist und wie Veränderungen sich in diesem Zusammenhang auf 
den Geschäftserfolg auswirken. Die Wissensbilanz liefert somit eine Entscheidungsgrun-
dlage zur Einführung von Verbesserungsmaßnahmen.

Das übergeordnete Ziel einer Wissensbilanz ist die strukturierte Darstellung und Be-
wertung der vorhandenen immateriellen Unternehmenswerte. Zwei Hauptaufgabenberei-
che sind dabei zu unterscheiden: der interne Steuerungs- und der externe Kommunikation-
sbereich11.

Im internen Bereich soll dem Management das intellektuelle Kapital also zugänglich 
und so dessen Nutzung und Weiterentwicklung steuerbar gemacht werden. Von der Mes-
sung und Bewertung des intellektuellen Kapitals ist dessen systematisches Management ab-
hängig. Die Wissensbilanz bietet hier eine Hilfestellung. Sie kann somit als Managementin-
strument zur systematischen Strategie- und Organisationsentwicklung genutzt werden. Die 
Wissensbilanz richtet sich dabei nicht nur an die Geschäftsführung bzw. das Management, 
sondern nicht zuletzt auch an die Mitarbeiter. Durch ein besseres Verständnis für die stra-
tegische Ausrichtung des Unternehmens und den daraus abgeleiteten Maßnahmen wird der 
Zuspruch auf Seiten der Mitarbeiter für die strategischen Handlungen des Unternehmens, 
ihr Zugehörigkeitsgefühl und ihre Motivation gestärkt. Die Schaffung von Transparenz 

11 Vgl. Leitner, K.-H. (2005), S. 24.

Abb. 2.  Wissensbilanzmodell des Arbeitskreises Wissensbilanz 

Quelle:  BMWA (2006a), S. 17.
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über die Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte, ist eines der wichtigsten Motive 
zur Erstellung einer Wissensbilanz.

Die Wissensbilanz als Kommunikationsinstrument im Kreditgespräch

Neben dem Nutzen für den internen Managementbereich betrifft der andere Einsat-
zbereich die externe Kommunikation. Hier soll die Transparenz eines Unternehmens er-
höht werden, damit es an Kredit- und Glaubwürdigkeit gewinnt. Die Wissensbilanz ergänzt 
die klassische Finanzbilanz; das Unternehmen wird für seine Geschäftspartner und Kapital-
geber transparenter. Informationsasymmetrien werden abgebaut, das Risiko für potenzielle 
Kapitalgeber sinkt und das Unternehmen verschafft sich eine bessere Verhandlungsbasis 
gegenüber Kapitalgebern12. 

In einem Experiment (Schrodertest) konnte – zwar anhand weniger Fälle – nachge-
wiesen werden, dass zusätzliche strategische Informationen vermittelt durch eine Wissens-
bilanz zu einer präziseren Einschätzung einer Unternehmung durch den Finanzmarkt 
(die befragten Investoren) beitragen13. Die Wissensbilanz bietet zusätzliche Informationen, 
die den Kapitalmarktakteuren homogenere Einschätzungen über die künftige Entwicklung 
treffen lässt, als es ohne sie der Fall wäre. „Interessant ist auch in diesem Fall, dass eine Wis-
sensbilanz nicht automatisch eine ‚günstigere’ Aussage über das Unternehmen garantiert, 
sondern Verschiebungen in beide Richtungen möglich sind und auch eintreten.“ (s. Abb. 3) 
Das bedeutet für KMU eine Verbesserung der Bedingungen am Finanzmarkt, unter der 
Voraussetzung, es gelänge, vorhandene Stärken auch sicht- und erfahrbar zu machen14. 

Eine Wissensbilanz kann positiven Einfluss auf die Informations- und Vertrauensbe-
ziehung zwischen Kreditbetreuer und Unternehmen nehmen. Voraussetzung hierfür ist al-
lerdings, dass die Wissensbilanz von den Kreditbetreuern inhaltlich verstanden wird und 
sie auf deren Richtigkeit bzw. Wahrheitsgehalt auch vertrauen dürfen. Mit anderen Worten 
sie darf nicht als „reines“ Marketinginstrument mit subjektiv-geschönten Indikatoren und 
Beurteilungen zielgerichtet Verwendung finden. Vielmehr muss sie eine unmittelbare Bez-
iehung zu den Zahlen der Planbilanz, der Planerfolgrechnung und der Finanz- und Investi-
tionsplanung aufweisen und sowohl Chancen wie auch Risiken möglichst nachvollziehbar 
darzustellen in der Lage sein. 

Ein solches Instrument – das Balanced Intellectual Capital Statement (BICS) – wur-
de von Schmidt kürzlich vorgestellt15. Das BICS ergänzt die bereits bestehenden Grundkon-
zepte, etwa das dänische Intellectual Capital Statement16 oder die oben dargestellte deutsche 

12 Vgl. Alwert, K. / Bornemann, M. / Heisig, P. / Kivikas, M. (2004), S. 10.
13 Auch eine jüngere deutsche Studie des AK Wissensbilanz zeigte ähnliche Resultate. Vgl. AK Wis-

sensbilanz / Will. M. / Alwert, K. u.a. (2007).
14 Vgl. Bornemann, M. / Wuscher, S. (2007), S. 386.
15 Vgl. Schmidt, A.O. (2008), S. 389ff.
16 Vgl. ebd. S. 378ff.
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Wissensbilanz. In der von Schmidt vorgeschlagenen Konzeption findet eine ausgewogene 
Darstellung des intellektuellen Kapitals statt, in dem neben Potenzialen bzw. Chancen 
auch bewusst Risiken in jeder der IC-Kategorien Human-, Struktur- und Beziehungska-
pital aufgenommen und bewertet werden. Zudem werden im BICS die Vorteile des dänis-
chen Konzepts hinsichtlich der Einbettung immaterieller Werttreiber in den strategischen 
Kontext mit den Vorteilen der systematischen Beurteilung der erhobenen Indikatoren und 
damit auch der IC-Kategorien entsprechend der deutschen Wissensbilanz vereint. 

Dem Kreditbearbeiter wird durch diese Konzeption vermittelt, welche Bedeutung dem 
intellektuellen Kapital in dem Unternehmen zukommt, welchen Beitrag es zum zukünfti-
gen betrieblichen Erfolg leistet und welche Defizite oder künftigen Bedrohungen in diesem 
Bereich bestehen könnten. Dabei würde die Einbindung einer Balanced Scorecard in den 
strategischen Managementprozess auch der Wissensbilanz spürbar helfen, ihre Ergebnis-
se in den Planungs- und Steuerungsprozess einzubringen. Die Vorteile der Wissensbilanz, 
nämlich die Darstellung des Ist-Zustandes mittels der Potenzialbewertung und Ermittlung 
von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, könnten mit denen der Balanced Scorecard, der 
Quantifizierung bzw. Operationalisierung der Ziele (des Soll-Zustandes), verbunden wer-

       

Abb. 3.  Abweichungsanalyse der Beurteilungen zweier Unternehmen - mit und ohne Wissensbi-
lanz

Quelle:  http://www.kfw.de/DE_Home/Research/Veranstaltungen/Veranstaltungsarchiv Veranstaltungen 
_2006/22.11.06_praesentation_mertins.pdf, Abfrage 25.12.2008.
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den. Eine qualitativ hochwertige strategische Steuerung wäre auf diese Weise realisierbar17 
(s. Abb. 4).

Abb. 4.  Einbindung der Wissensbilanz in die Unternehmensplanung und das Berichtswesen

Schlussbemerkungen

Bedingt durch die charakteristische Personenidentität im Management vieler kleiner 
und mittlerer Unternehmen ist die Funktion des strategischen Managements oft geprägt 
von reiner Intuition. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto mehr konzentriert es sich auf das 

17 Vgl. ausführlicher zur Balanced Scorecard und zur Wissensbilanz auch Christians, U. (2007), 
S.108ff.
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operative Geschäft. Die Wahrnehmung strategischer Aufgaben wird im Mittelstand häufig 
vernachlässigt. Empirische Studien zeigen aber deutlich, dass diejenigen Unternehmen den 
Ansprüchen der Zukunft besser gewappnet sind, die es schaffen, sich systematisch auf 
zukünftige Aufgaben vorzubereiten und insbesondere ihr intellektuelles Kapital effektiver 
zu nutzen18. 

In der externen Beurteilung dieser qualitativen, das intellektuelle Kapital widerspie-
gelnden Faktoren, zeigt sich der wesentliche Ansatzpunkt für die Implementierung der Wis-
sensbilanz und ihre Einbringung in den Kreditentscheidungsprozess: qualitative Faktoren 
können durch die Wissensbilanz für den Kreditprüfer transparenter und nachvollziehba-
rer werden. Auch Banken erkennen, dass das Thema Intellektuelles Kapital und deren 
Darstellung für die Bonitätsbeurteilung hilfreich und wichtig ist. Die Präsentation dieser 
sonst nicht sichtbaren Werte im Kreditgespräch könnte auch und insbesondere einem kle-
ineren Unternehmen Vorteile bei der Bonitätsprüfung bringen19. Allerdings deuten Befra-
gungsstudien auch daraufhin, dass der Wissensbilanz bei der Kreditentscheidung derzeit 
noch nicht genügend Bedeutung beigemessen wird. Das Verständnis für die Interpretation 
von Wissensbilanzen muss auf Seiten der Banken erst noch gewonnen werden; dies benö-
tigt, entsprechende Erfahrungen zu sammeln. Das Vertrauen in den Wahrheitsgehalt von 
Wissensbilanzen ist zudem noch nicht sehr ausgeprägt, weil die Befürchtung besteht, dass 
sie mehr als Marketinginstrument fungieren, als der Weitergabe von wahrheitsgemäßen 
Daten dienen20.

Die im Rating gewünschte Objektivität kann eine Wissensbilanz isoliert zurzeit wohl 
noch nicht erfüllen21. Sie wird ihre Kraft aber dann entfalten können, wenn sie als Instru-
ment in das Berichts- und Planungssystem der Unternehmung integriert wird. Soll die 
Vorlage einer Wissensbilanz für die Festlegung der Kreditkonditionen seitens der Bank 
also einen Effekt erzielen, muss sie plausibel und insbesondere mit anderen Informatio-
nen, z.B. der betrieblichen Personal-, Investitions- und Finanzplanung, konsistent sein. Die 
Kreditbetreuer werden die Bilanzkennzahlen und die Finanz- und Erfolgsplanung mit Ar-
gumenten untermauert wissen wollen. Hierfür ist eine Wissensbilanz prinzipiell gut geeig-
net. Bekommt die Bank den Eindruck, dass ein Unternehmen seine Situation systematisch 
verbessert und voraussichtlich (durch die Planungsrechnung dokumentiert) in ein paar Jah-
ren deutlich besser dasteht als noch heute, dann kann die Wissensbilanz das „Zünglein an 
der Waage sein“, um einen Kredit zu erhalten. Schließlich ist gerade dieses systematische 
Herausarbeiten der relevanten Erfolgsfaktoren ja das Ziel der Wissensbilanzierung. „Wis-
sensprozesse sind (also) nicht nur eine Angelegenheit des Unternehmens, sondern könnten 

18 Vgl. Alwert, K. / Heisig, P. / Mertins, K. (2005), S. 9.
19 Vgl. BMWA (2006b), S. 14; Pfeiffer, G. (2007).
20 Vgl. Müller, K. (2006).
21 Vgl. Kivikas, M. / Pfeifer, G. (2005), S. 805.
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die Kreditwürdigkeit und damit die Kapitalkosten beeinflussen.“ (Nicolas R. Teller, ehem. 
Vorstand Commerzbank AG)22.

“INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT“ AS AN INFORMATION INSTRUMENT 
FOR SMALL-SIZED COMPANY’S RATING

Summary 

Bank ś credit decisions and credit pricing nowadays are based on their “internal” ratings about 
the firms and enterprises. These ratings are founded on quantitative (“hard facts”, for example ratios 
derived from the annual accounts) and qualitative (“weak facts”) valuation criteria (like intangible 
assets).

In todays business environment intangible assets like employee expertise as well as relation-
ships to customers, suppliers and partners are becoming increasingly important for a sustainable 
development of an organisation. Thus, the structured and systematic management of these intangibles 
is a crucial factor of success. Therefore it ś meaningful that small and medium-sized firms present 
their company ś strategy and management tools convincingly in the credit negotiations. One tool 
to show the qualities of the enterprise could be the “Wissensbilanz” or the “intellectual capital sta-
tement”. The main goal of this tool is to enable small and medium-sized entities to utilise and manage 
these elusive assets. The German government supports the spreading of this management tool. The 
intellectual capital statement is an instrument for the systematic and structured presentation and de-
velopment of a company’s intellectual capital. It’ll point out the correlations between organisational 
goals, business processes, intellectual capital and the business success within a company. For a better 
understanding and structure the intellectual capital is often subdivided into human capital, structural 
capital and relational capital. 

The intellectual capital statement fulfils two functions. On the one side, as a strategic mana-
gement tool, it can be used for internal communication. An intellectual capital statement is able to 
promote transparency on organisational strengths and weaknesses of the intellectual capital. And also 
it enables a systematic derivation of specific measures for organisational development. On the other 
side it can be used as an external communication tool. Qualitative factors can get more transparent 
and more comprehensible for the bank ś credit editor by presenting an intellectual capital statement. 
Bankers classify the presentation of the intellectual capital as important for the credit worthiness 
judgement. But there aren’t any regulations or standards for the way to install an intellectual capital 
statement for SMEs until now. Therefore many banks are still sceptical over the degree of truth and 
quality of the information offered by the firm ś intellectual capital statement. If the use and the pre-
sentation of an intellectual capital statement, for example the Balanced Intellectual Capital Statement 
(BICS), shall obtain an effect for the specification of credit conditions, it has to be plausible, well 
documented and consistent with other information, e.g. medium-term planning of staff, investments 
and finance or the balanced scorecard. 

22 Quelle: Produktion v. 7.10.2004 (Nr. 41).
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INSPEKCJA KREDYTOWA U MIKROPRZEDSIĘBIORCY

Wprowadzenie

Oprócz analizy wniosku kredytowego i załączników – w przypadku kredytów in-
westycyjnych, hipotecznych i innych o znacznej wartości – istnieje bezwzględna potrzeba 
weryfikacji danych ze stanem faktycznym w miejscu zameldowania lub w siedzibie firmy 
potencjalnego kredytobiorcy. Nawet najlepsze analizy – przeprowadzone na podstawie no-
woczesnych metod naukowych przez profesjonalistów – nie gwarantują bezpieczeństwa, je-
żeli nie dokonano bezpośredniej wizytacji u klienta. Jedynie przez osobisty kontakt można 
potwierdzić, iż zadeklarowany majątek faktycznie istnieje, stwierdzić jego stan.

Inspekcja firmy ma szczególne znaczenie wtedy, gdy klient występuje o kredyt 
do banku po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie. Inspekcja ma na celu ustalenie czy de-
klarowany przez firmę majątek (aktywa firmy) znajduje się rzeczywiście w jej posiadaniu. 
Spełnia ona istotną rolę w procesie przygotowania opinii do wniosku klienta o zawarcie 
określonej transakcji kredytowej.

Miejsce i cele inspekcji kredytowych

Wizytacja prowadzona przez bank w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszka-
nia wnioskodawcy jest kolejnym etapem kontaktów komórki kredytowej z podmiotem 
gospodarczym1. Zakres i liczba wizyt oraz ich organizacja powinny być dostosowane 
do potrzeb banku i charakteru działalności podmiotu. Kontrole mogą być zapowiadane 
i prowadzone w obecności właścicieli lub osób odpowiedzialnych za współpracę z bankiem 
albo niezapowiedziane. Przy kredytach średnio- i długoterminowych wskazane jest prze-
prowadzanie inspekcji co najmniej raz w roku lub po zakończeniu kolejnego etapu inwesty-
cyjnego, tj. przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytu. Najczęściej wizytacji dokonuje 
dwóch przedstawicieli banku. Istnieją wtedy lepsze szanse poznania przedmiotu kontroli, 

1  Od 1.01.1998. kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności zwią-
zanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania kredytu (por. Ustawa z 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, art. 70, ust. 3).
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a w przypadku wątpliwości, inspektorzy mogą dokonać wymiany poglądów. Unika się też 
ewentualnych podejrzeń o stronniczość w ocenie faktów.

Zakres tematyczny inspekcji przedsiębiorstwa powinien być poprzedzony analizą do-
kumentacji kredytowej i dodatkowo obejmować: 

− ocenę prawidłowości danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym, wyni-
kającym z ewidencji księgowej,

− badanie powiązań organizacyjnych, personalnych i kapitałowych firmy,
− ocenę stanu majątkowego, szczególnie stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredy-

tu.
Inspektor musi zapoznać się z dokumentami, określającymi stan prawny własności, 

ustalić dane właściciela i ewentualnie użytkownika. Ponadto powinien sprawdzić, czy wi-
zytowana nieruchomość jest tą samą, która figuruje w wyciągu z księgi wieczystej. W tym 
celu dobrze jest niekiedy poprosić pracownika administracji komunalnej lub rolnej. Przy 
oględzinach ruchomości, sprawdza się czy nie są oznakowane przez innego kredytodaw-
cę2. 

W celu weryfikacji przedstawionych we wniosku informacji, niezbędne jest doko-
nanie inspekcji w obiektach i na terenie działalności podmiotu ubiegającego się o kredyt. 
Pozwalają one poznać dokumentację finansową i handlową, przy udziale zatrudnionych 
w firmie pracowników. Inspekcja umożliwia zapoznanie się ze stanem obiektów, przedmio-
tów, zapasów w magazynach i wyglądem lokali, które mają istotne znaczenie dla prowadzo-
nej działalności. Sprawdza się rzeczywiste funkcjonowanie urządzeń wytwórczych, opera-
cji handlowych i usługowych, ich czasu pracy, liczbę zatrudnionych pracowników. Zakres 
i liczba wizyt oraz organizacja dostosowane powinny być do potrzeb banku i charakteru 
działalności firmy3.

W efekcie inspekcja pozwala wyrobić sobie własny pogląd na temat klienta; zwe-
ryfikować obraz firmy uzyskany na podstawie rozmów z kierownictwem i wynikający 
z przedstawionych dokumentów. Ponadto inspekcja stanowi kolejną okazję 
do przeprowadzenia rozmów z właścicielem lub kierownictwem firmy. W trakcie jej trwa-
nia kontroluje się dokumentację księgową podmiotu gospodarczego. W sytuacji, kiedy in-
spektor kredytowy ma zastrzeżenia do zaprezentowanej mu sprawozdawczości, staje się to 
zadaniem obowiązkowym4.

Częstotliwość przeprowadzania inspekcji firmy

W przypadku kredytów inwestycyjnych inspekcje są przeprowadzane także w ciągu 
obsługi kredytu przynajmniej raz do roku lub po zakończeniu każdego etapu inwestycyjne-

2 M. Wysocki, Poradnik inspektora kredytowego, Twigger SA, Warszawa 1997, s. 56–57.
3 K. Gigol, Opłacalność działalności kredytowej banku, Twigger SA, Warszawa 2000, s. 37.
4 A. Rymek, Kredyty – poradnik dla inspektorów, T. 1, Twigger SA, Warszawa 1997, s. 46–47.
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go, a przed uruchomieniem kolejnej transzy kredytowej. Zakres i harmonogram kontroli po-
winny być dostosowane do potrzeb banku i charakteru działalności przedsiębiorcy. W przy-
padku przedsiębiorców indywidualnych wynika to z faktu, że firmy opracowują roczne 
sprawozdania z działalności i wygodnie jest, gdy kontrola zbiega się z opublikowaniem tych 
raportów. Jednakże jest również wielu klientów, którzy wymagają kontroli częstszych niż 
raz w roku, gdyż mają kłopoty z terminową spłatą kredytu lub zalecono im przestrzeganie 
określonych wskaźników. Kontrola powinna obrazować trendy gospodarcze zachodzące 
w czasie realizacji kredytu, tj. zmiany zachodzące w firmie oraz przemiany dokonujące się 
w całej branży5.

Ważnym kryterium ustalania terminów kontroli zabezpieczeń jest ich płynność, gdyż 
im bardziej są one płynne (np.: należności, zapasy towarów, surowców materiałów, półfa-
brykatów) należy częściej kontrolować ich wartość, ilość i jakość. Wynika to z ich charak-
teru – dóbr rzeczowych podlegających szybkiej wymianie handlowej lub przetwórstwu. 
W czasie regularnych inspekcji (np. co kwartał) może wyjść także na jaw, że część zapasów 
jest niezbywalna, a część należności - nieściągalna, wobec czego ich wartość jako zabezpie-
czenie nie przedstawia żadnej wartości. Przegląd roczny może mieć zastosowanie w odnie-
sieniu do nieruchomości, rzeczy oznaczonych co do tożsamości, gwarancji, poręczeń.

Sprawdzenie stanu faktycznego dotyczy także wszystkich osób poręczających, a także 
nieruchomości, przedmiotów i praw, na których jest oparte zabezpieczenie. Inspektor ban-
kowy sprawdza dokumenty dotyczące kredytobiorcy i poręczycieli, stan fizyczny i praw-
ny zabezpieczeń, w tym: stan zapisu w księgach wieczystych, własności nieruchomości, 
rzeczy ruchomych i posiadanych praw, polisy ubezpieczeniowe nieruchomości oraz rze-
czy ruchomych. Następnie kontroluje czy przedsiębiorstwo jest faktycznie zarejestrowane 
lub wpisane do ewidencji działalności gospodarczej oraz sprawdza zakres uprawnień osób 
wskazanych przez kredytobiorcę do podpisywania zobowiązań, a także wzory ich podpi-
sów. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i poręczycieli 
będących osobami fizycznymi – inspektor bada zakres wspólnoty lub rozdzielności mająt-
kowej współmałżonków, a ponadto czy współmałżonkowie wyrazili zgodę do zaciągnięcia 
zobowiązania.

Dopiero po dokładnym zapoznaniu się z materiałami dostarczonymi przez klienta 
i przeprowadzeniu wizyty w jego siedzibie, inspektor kredytowy może przystąpić do oceny 
kredytobiorcy i wnioskowanego kredytu.

Celem kolejnych bezpośrednich wizyt u klienta jest poświadczenie uprzednio uzyska-
nych informacji, uzupełnienie informacji o brakujące elementy oraz porównanie sytuacji 
obecnej z poprzednią. Do dobrych praktyk związanych z inspekcją należy6:

5 N. Arnott, Ustalenie warunków kredytu i kontrola bieżąca, Projekt Bank, Łódź 1993, s. 11.
6 Opracowanie na podstawie: U. Gawlak, Kredytowanie w Banku Spółdzielczym, Wydawnictwo Wyż-

szej Szkoły Bankowej, Poznań 1997, s. 63; K. Gigol, Opłacalność działalności kredytowej banku..., s. 37; 
Ocena zdolności kredytowej, http://www.opracowania.info (dostęp: 10.03.2007).
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− wcześniejsze ustalenie z kredytobiorcą częstości (terminów wizyt), obszarów kon-
troli oraz (sporządzanie planu wizyty np. monitorowanie rozmiarów produkcji, sta-
nu zabezpieczeń, liczby pracowników);

− wizytowanie w zespole;
− przeprowadzenie krótkich rozmów z pracownikami podstawowego szczebla;
− sporządzanie dokumentacji fotograficznej;
− natychmiastowe sporządzanie notatek, w której inspektor kredytowy powinien za-

wrzeć: datę wizyty i sporządzenia notatki, uczestników kontroli ze strony banku 
i klienta, cel inspekcji, podstawowe fakty i obserwacje, opis nieprzewidzianych 
sytuacji, co nie zostało wyjaśnione lub obejrzane, wnioski i refleksje dotyczące 
podmiotu i dalszych wizyt.

Ocena inspekcji kredytowych

Analiza wyników kontroli ponad 300 wzorców umów stosowanych przez 19 banków 
przy zawieraniu kredytów hipotecznych, którą przeprowadził Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wykazała, że wszystkie skontrolowane banki stosowały postanowienia 
niekorzystne dla konsumentów. Zakwestionowano ponad 40 klauzul. Stwierdzone niepra-
widłowości dotyczyły m.in. inspekcji kredytowej, np. przyznawanie sobie przez bank nie-
ograniczonej możliwości przeprowadzania inspekcji domu na koszt klienta. Wątpliwości 
Urzędu wzbudziła kwestia umieszczania we wzorcach umownych postanowień uprawniają-
cych banki do przeprowadzania inspekcji nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu 
lub też żądania od konsumenta dostarczenia wyceny takiej nieruchomości – w obu przypad-
kach na koszt kredytobiorcy. Niewskazane były jednak przesłanki, kiedy może to nastąpić. 
Biorąc pod uwagę koszt takiej inspekcji – średnio 150 zł – brak jasnych wytycznych, kiedy 
i w jakich przypadkach taka kontrola jest niezbędna, stanowił poważne zwiększenie osta-
tecznego kosztu kredytu7. 

Jeżeli banki nie pobierają opłat za inspekcję w firmie, to zwracają szczególną uwagę 
na minimalną kosztochłonność w zakresie możliwości zweryfikowania jakości i wartości 
danego zabezpieczenia. Przykładowo stan zapasów na towarach handlowych można szybko 
zweryfikować na podstawie wydruków stanu magazynu, ale kontrole muszą być przepro-
wadzane kilka razy do roku. 

Inspekcja pozwala bliżej zapoznać się z firmą, jej dokumentacją finansową 
i handlową, cyklem produkcyjnym; ze stanem obiektów i lokalizacją siedziby, jakością 
wyrobów, wielkością zapasów w magazynach, stanem technicznym urządzeń wytwór-
czych oraz z wytwarzanymi wyrobami itd. Z uwagi na ewentualną realizację zabezpie-
czeń wszystkie obiekty i przedmioty powinny być dokładnie obejrzane. Inspektor powi-
nien stwierdzić przede wszystkim ich istnienie, atrakcyjność położenia lub zamieszkiwania 

7 Haczyki w umowach o kredyt hipoteczny, [w:] Świat Konsumenta, http://www.bankier.pl, 15.06.2008.
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(nieruchomości), stopień zużycia (ruchomości), istniejący rynek i ceny, po których moż-
na będzie sprzedać i innych cech, które mają wpływ na przyszłą wartość zabezpieczeń. 
W przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną sprawozdawczość finansową głów-
nym celem wizyty jest wypracowanie opinii dotyczącej jakości prowadzenia działań, któ-
rych nie można ocenić na podstawie sprawozdań, czy innych informacji. 

Zakończenie

Inspektorzy kredytowi zawsze muszą szacować realną wartość proponowanych 
zabezpieczeń. Jeśli zabezpieczeniem są zapasy i towary, podstawą wyceny najczęściej 
są rachunki. Inspektor kredytowy ma za zadanie wyrywkowe sprawdzanie cen i oce-
nę szans sprzedaży tych zapasów i towarów w razie konieczności. Jeśli zabezpieczeniem 
są samochody, inspektor kredytowy analizuje ceny podobnych samochodów wystawionych 
na giełdach. W przypadku, gdy inspektor uzna, że realna wartość takiego samochodu jest 
mniejsza niż uważa klient, powinien zasugerować zaniżenie jego wartości. Szczególnie 
trudnym problemem jest sprawa wyceny tzw. zabezpieczeń hipotecznych. W tym zakresie 
pracownicy dobrego banku wykazują szczególną ostrożność, wynikającą m.in. z wysokiej 
wartości tych nieruchomości i związanego z nimi kredytu. Z tego też powodu bank zwy-
kle żąda przedstawienia wyceny niezależnej, wykonanej przez biegłego. Koszty wyceny 
zawsze ponosi klient. Praktyka pokazuje, że wartość zabezpieczeń maleje z czasem. Jeżeli 
bank przejmie je natychmiast po ujawnieniu się złego kredytu, zwykle można osiągnąć 
znacznie więcej z ich sprzedaży. Dokładny monitoring kredytobiorcy i jego majątku przez 
inspektorów kredytowych pozwala zmniejszyć ewentualne straty banku. 

Dzięki inspekcji kredytowej można zweryfikować część danych z dokumenta-
cji kredytowej klienta – najczęściej inspektor kredytowy ocenia też jakość zabezpieczeń 
(np. sprawdza stan towarów w magazynie, budynków, usytuowanie nieruchomości etc.). 
Wnioski z weryfikacji dokumentacji kredytowej, wizyt i przeprowadzonych rozmów po-
zwalają mu na sformułowanie wstępnej opinii o ryzyku kredytowym banku.

Inspektor wizytujący kredytobiorcę ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty 
i może bez przeszkód wchodzić do wszystkich pomieszczeń. Jeżeli zauważy jakieś zagroże-
nia, zawiadamia swój oddział, który przeprowadza solidną inspekcję. W przypadku oznak 
występowania trudności bank może wypowiedzieć umowę kredytową i domagać się na-
tychmiastowego zwrotu kredytu.
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CREDIT INSPECTION AT MICRO ENTREPRENEUR

Summary

Inspections in micro firm or a place of entrepreneur’s residence is conducted especially when a credit 
of considerable value has to be given. Thanks to credit inspector’s personal contact with business-
man applying about credit it is possible to confirm that declared property exists in fact, to affirm its 
true physical and legal state. The inspection is essential for assurance about reality of information 
contained in credit application. Range and number of visits as well as their organization should be 
adapted to bank’s needs and character of activity economic subject.
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PRZESŁANKI KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH 
PRZEZ MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 

Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych 
dotyczących stosowania outsourcingu usług księgowych przez podmioty gospodarcze 
z województwa lubelskiego. W artykule przedstawiono, w ujęciu ilościowym, rzeczywiste 
zainteresowanie przedsiębiorców usługami, świadczonymi na ich rzecz przez wyspecjali-
zowane biura rachunkowe. Wyodrębnione miejsce w artykule zajmują zdefiniowane przez 
respondentów determinanty, skłaniające ankietowane firmy do skorzystania z outsourcin-
gu usług księgowych. Zaprezentowane rozważania dotyczące zlecania poza przedsiębior-
stwo wykonywania operacji rachunkowych oparte zostały na przeprowadzonej w różnych 
układach pogłębionej analizie struktury stosowania outsourcingu usług księgowych przez 
jednostki gospodarcze. Ze względu na fakt, iż outsourcing jest wciąż dynamicznie rozwija-
jącym się przedsięwzięciem1, badanie jego wykorzystania przez podmioty wydaje się być 
bardzo zasadne.  

Zakres i metodologia badań

W drugim półroczu 2007 roku autor artykułu przeprowadził2 badania ankietowe 
w 508 przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego. Analiza przedstawiona w niniej-
szym artykule opiera się natomiast na 464 podmiotach (spośród 477 ankietowanych mikro 
i małych firm), gdyż tyle prawidłowo wypełniło kwestionariusze ankietowe. Odpowiada-

1 Por. M. Trocki, Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001, 
s. 13.

2 Badania przeprowadzone zostały wraz z R. Zajkowskim z Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lubli-
nie. Zob. J. Czarecki, R. Zajkowski, Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw 
z województwa lubelskiego, Lubelskie Forum Pracodawców, Lublin 2007. 
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jące jednostki gospodarcze zostały zaklasyfikowane do poszczególnych grup wielkości na 
podstawie ustawowego wymogu dotyczącego zatrudnienia. Informacje dotyczące genero-
wanej wartości przychodów netto ze sprzedaży i wysokości sumy bilansowej, ze względu 
na ochronę danych osobowych, nie zostały przez przedsiębiorstwa udostępnione. Według 
podstawowego zastosowanego kryterium doboru podmiotów do próby badawczej, jakim 
była liczba zatrudnionych w nich pracowników, rozkład firm był następujący: 47,6% stano-
wiły jednostki mikro, zaś 52,4% małe. Badane przedsiębiorstwa występowały w różnych 
formach organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Dominująca 
formą była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiąca 36,6% badanej grupy. 
Równie wysoki udział w zbiorowości stanowiły przedsiębiorstwa osób fizycznych – 32,8%. 
Nieco ponad 18% udział miały spółki jawne, zaś 10,3% spółki akcyjne. Odnotowano rów-
nież 2,2% udział w próbie innych form prawnych (spółek cywilnych, spółdzielni, przed-
siębiorstw państwowych). Wyróżniono cztery główne rodzaje działalności gospodarczej 
prowadzonej przez ankietowane firmy. Największy udział miały usługi, które stanowiły 
48% aktywności gospodarczej respondentów. Działalność handlowa stanowiła niespełna 
33%, sektor budowlany 12%, zaś 6% ankietowanych reprezentowało sektor produkcyjny. 
Z punktu widzenia terytorium, prawie połowa (49,4%) ankietowanych przedsiębiorstw 
scharakteryzowało rynek działania swojej firmy jako rynek wojewódzki. 25,9% odpowia-
dających podmiotów stwierdziło, że ich działalność operacyjna jest zorientowana na rynek 
lokalny. Tak duży odsetek jednostek gospodarczych w ten sposób określających rynek, na 
którym prowadzą działalność, świadczy o nie największym ich potencjale ekonomiczno 
– handlowym. W ankietowanej grupie, na zasięg ogólnopolski swojego rynku działania, 
wskazało 11% przedsiębiorstw, na zasięg regionalny (część Polski) 10,1%, zaś jako rynek 
międzynarodowy scharakteryzowało go zaledwie 3,7% pytanych firm. 

Czynniki determinujące zlecanie usług księgowych na zewnątrz 
przez przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego

Spośród ankietowanych przedsiębiorców 61% zlecało na zewnątrz swojej firmy pro-
wadzenie księgowości. Własny pion rachunkowości posiadało natomiast 39% badanych 
jednostek gospodarczych. Głównym powodem zlecania realizacji tych usług był czynnik 
ekonomiczny (niższe koszty wynajmu usług rachunkowych w specjalistycznym biurze niż 
utrzymywania własnych kadr). Wskazało na niego 69,6% respondentów korzystających 
z outsourcingu księgowości, podczas gdy na względy prawne (przeniesienie odpowiedzial-
ności za kwestie bilansowe i podatkowe na biura rachunkowe) wskazało tylko 28,6% odpo-
wiadających (por. rys. 1). Sytuacja taka jest o tyle ciekawa, iż najczęściej, w różnego rodza-
ju ankietach, przedsiębiorcy podają, że zagrożenia dla firmy płynące z pionu księgowości 
związane są z głównie z nieprawidłowymi rozliczeniami podatkowymi czyli czynnikami 
prawnymi. Poza przesłankami ekonomicznymi i prawnymi, przedsiębiorcy mogli wybrać 
także z kafeterii czynniki społeczne, prestiżowe lub „inne” determinujące skorzystanie 
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przez nich z outsourcingu rachunkowości. W całej badanej grupie podmiotów nie znalazł 
się jednak żaden respondent, który wskazał na czynnik społeczny, zaledwie jedna osoba 
(tj. 0,4% populacji badanej grupy, zlecającej na zewnątrz swojej firmy księgowość) zdecy-
dowała się na zastosowanie zewnętrznych usług rachunkowych ze względów prestiżowych 
i czterech (tj. 1,4% ankietowanej zbiorowości) podały, iż podjęły taką decyzję ze względów 
„innych”.  Zaprezentowane powyżej wyniki ankiety pokazują jednak wyraźnie, iż niższy 
koszt finansowy prowadzenia ksiąg rachunkowych na zewnątrz firmy przewyższa obawy 
związane z kosztami błędnych decyzji podatkowo-prawnych.   

Rys. 1.   Przesłanki wpływające na zlecanie usług księgowych na zewnątrz przedsiębiorstwa

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Interesujących informacji na temat zlecania księgowości na zewnątrz przedsiębiorstw 
dostarcza rozkład korzystania z outsourcingu tych usług dokonany w oparciu o klasę wiel-
kości jednostek. W przypadku zlecania poza podmiot usług rachunkowych zaobserwowa-
no, że większy odsetek małych firm niż mikroprzedsiębiorstw posiadał własny dział księ-
gowości.  Mikrofirmy dużo częściej korzystały więc z zewnętrznych usług rachunkowych 
(por. rys. 2). Dla ponad dwóch trzecich z nich (dokładnie 67,4%) księgowość była prowa-
dzona przez biura rachunkowe. Sytuacja taka wydaje się jak najbardziej prawidłowa, gdyż 
ze względu na zwykle niewielką skalę prowadzonego biznesu i oszczędność na wydatkach 
osobowych to właśnie ta grupa jednostek gospodarczych  jest docelowym klientem biur 
rachunkowych (choć nie zawsze i nie wszystkich biur). Pomimo, iż sporo mniejszy odsetek 
zbiorowości małych podmiotów, w porównaniu do mikroprzedsiębiorstw, stosuje outsour-
cing usług rachunkowych, to wartym odnotowania jest fakt, że jednostki te częściej zlecają 
usługi rachunkowe, niż korzystają z własnego głównego księgowego. Ponad 55% z nich 
zlecało na zewnątrz prowadzenie księgowości. 

Zarówno dla mikro, jak i małych firm najważniejszą przesłanką stosowania outsour-
cingu rachunkowości była wpływająca z tego korzyść ekonomiczna. Na czynnik ten wska-
zało nieco ponad 68% ankietowanych mikroprzedsiębiorców korzystających z obcych usług 
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księgowych i prawie 71% respondentów z sektora małych jednostek. Najmniejsze podmioty 
przywiązują z kolei większe znaczenie niż małe firmy do prawnych czynników wyboru 
zlecania na zewnątrz rachunkowości. Ponad 30% zapytanych mikroprzedsiębiorców, wobec 
niespełna 27% małych jednostek, zadeklarowało, że to właśnie prawne aspekty zadecydo-
wały o wyprowadzeniu księgowości poza podmiot.  

Rys. 2.   Rozkład odpowiedzi przedsiębiorstw dotyczących przesłanek stosowania outsourcingu 
usług księgowych według klas wielkości podmiotów

Źródło:   opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Niezmiernie ciekawe wnioski wypływają z analizy związków struktury korzystania 
z outsourcingu usług księgowych z formą organizacyjno-prawną ankietowanych jedno-
stek. 

Po pierwsze, zauważyć można, iż to nie – jakby to się mogło powszechnie wydawać 
–  przedsiębiorstwa osób fizycznych, ale spółki jawne i spółki akcyjne najczęściej zleca-
ły na zewnątrz świadczenie na ich rzecz usług rachunkowych. Dla dwóch trzecich spółek 
jawnych i spółek akcyjnych księgowość była prowadzona przez biura rachunkowe, pod-
czas gdy tylko sześciu na dziesięciu samodzielnych przedsiębiorców korzystało z tej formy 
prowadzenia księgowości. Wśród spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do sięgania po 
zewnętrzne wsparcie w tej dziedzinie przyznało się nieco ponad 57% ankietowanych, zaś 
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spośród innych form prawnych (spółdzielnie, spółki cywilne, przedsiębiorstwo państwowe) 
dokładnie co drugi reprezentujący je respondent (por. rys. 3). 

Rys. 3.  Rozkład odpowiedzi przedsiębiorstw dotyczących przesłanek stosowania outsourcingu 
usług księgowych według form organizacyjno-prawnych podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

Po drugie, właśnie w grupie podmiotów, określonych mianem inne formy prawne, 
zanotowano najwyższą (w wymiarze procentowym) liczebność jednostek deklarujących, 
iż głównym powodem zlecania realizacji usług rachunkowych był czynnik ekonomiczny. 
Przesłanka ta podana została przez 80% zbiorowości tej grupy, podczas gdy wśród przed-
siębiorców prowadzących działalność gospodarczą wskazało na nią 71,7% ankietowanych, 
a wśród respondentów reprezentujących spółki jawne – 71,4%. Determinant ekonomiczny 
był także najważniejszy dla 68,4% spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i tylko dla 
62,5% spółek akcyjnych. W tej ostatniej grupie firm odnotowano natomiast najwyższy, 
w całej badanej w różnych przekrojach populacji, odsetek jednostek, dla których czyn-
nik prawny był najbardziej istotnym argumentem skorzystania z outsourcingu usług księ-
gowych. Uznało tak 37,5% ankietowanych spółek akcyjnych, podczas gdy wśród spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością odnotowano 29,6% wskazań tej przesłanki, zaś wśród 
przedsiębiorców indywidualnych 28,3%. Prawne aspekty były także najważniejszym kry-
terium zlecania rachunkowości na zewnątrz dla 23,2% odpowiadających, wywodzących się 
ze spółek jawnych i co piątego reprezentującego inne formy prawne. W tym miejscu warto 
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dodać, iż trzech respondentów z grupy spółek jawnych (tj. 5,4% grupy) podało, iż czynniki 
inne zdecydowały o skorzystaniu z outsourcingu rachunkowości. Nie określili oni jednak 
jakie to były przesłanki. 

Interesujące zależności zaobserwowane zostały także w toku analizy związków te-
rytorialnego zasięgu działalności prowadzonej przez ankietowane jednostki gospodarcze 
ze strukturą korzystania z outsourcingu usług rachunkowych. Zauważono bowiem, iż 
z usługowego prowadzenia księgowości korzysta dużo więcej firm, które obszar swojego 
funkcjonowania określają jako niezbyt rozległy (tzn. działają lokalnie lub w danym woje-
wództwie) niż przedsiębiorstw operujących na bardziej pojemnych rynkach (por. rys. 4). 
Outsourcing usług rachunkowych stosowało prawie dwie trzecie (65,8%) podmiotów defi-
niujących rynek swojego produktu jako lokalny i 63,3% przedsiębiorców identyfikujących 
go jako wojewódzki, podczas gdy z drugiej strony do korzystania z usług biur księgowych 
przyznało się 52,9% respondentów działających na rynku międzynarodowym i 56,9% na 
rynku ogólnopolskim. Przypuszczać należy, że wystąpienie takiego zjawiska wynika z fak-
tu, iż firmy o najmniej rozległej terytorialnie skali działania to także najmniejsze jednostki 
ze względu na klasę wielkości, a to one zgłaszają największy popyt na zewnętrzne usługi ra-
chunkowe. Dosyć trudnym do zinterpretowania w tym miejscu jest jednak fakt, iż najniższy 
odsetek w tej zbiorowości (tj. 44,7%) odnotowano w grupie firm operujących na rynkach 
regionalnych (część Polski – więcej niż jedno województwo).

Rys. 4. Rozkład odpowiedzi przedsiębiorstw dotyczących przesłanek stosowania outsourcingu 
usług księgowych według terytorialnego zasięgu działania podmiotów

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 
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Zakończenie

Zaprezentowane powyżej rezultaty ankiety – przeprowadzonej wśród firm z woje-
wództwa lubelskiego – dowodzą, że outsourcing usług księgowych jest dość popularny. 
Dla każdych sześciu z dziesięciu ankietowanych przedsiębiorstw księgi rachunkowe były 
prowadzone przez wyspecjalizowane zewnętrzne jednostki. Częściej wykonywanie zadań 
księgowych poza firmą deklarowały mikro podmioty gospodarcze (67,4%) niż przedsiębior-
stwa małe (55,1%). Najważniejszą przesłanką dla respondentów, która decydowała o zlece-
niu zewnętrznej instytucji prowadzenia rachunkowości okazał się być czynnik ekonomicz-
ny. Przeprowadzona w różnych układach analiza struktury wykorzystywania outsourcingu 
usług księgowych przez przedsiębiorstwa pozwala wyciągnąć jednoznaczny wniosek, iż 
rozwiązanie to stosują przeważnie najmniejsze, lokalnie działające podmioty. 

DETERMINANTS OF USING ACCOUNTANCY SERVICES OUTSOURCING 
IN ENTERPRISES FROM LUBLIN REGION

Summary

The article presents the surveyed entrepreneurs’ accountancy services outsourcing indicated 
by the companies from Lublin Region. The research was carried out by the author on the basis of an 
analysis of 464 enterprises. Companies represent micro and small category size. The results of studies 
performed among companies prove that they frequently apply book-keeping services outsourcing and 
positively evaluate influence of these services on their business standing. As many as 61% surveyed 
businesses declared that they used accountancy services. 69.6% of these companies declared using 
book-keeping services for economic reasons and 28.6% for legal reasons. 67.4% micro entrepreneurs 
claimed that they applied accountancy services, while 55.1% small companies declared using this 
kind of outsourcing. Among micro businesses, the main reasons for using book-keeping services 
were: economic determinants (68.5%) and legal determinants (30.2%). Among small enterprises, the 
main reasons for using accountancy services were also: economic determinants (70.9%) and legal 
determinants (26.9%). 
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PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA TECHNIK 
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

Wszelkim działaniom człowieka towarzyszy ryzyko będące niepewnością przyszłości 
i częścią rzeczywistości. Ryzyko oznacza możliwość wystąpienia jakiegoś zdarzenia oraz 
niepewność tego, gdzie kryje się zagrożenie i na ile prawdopodobne jest jego wystąpienie1. 
Ryzyko to wiąże się z niebezpieczeństwem będącym przyczyną a także z wystąpieniem 
straty oraz z zespołem warunków w jakich jest realizowane. 

Etymologia słowa ryzyko nie została dotychczas w jednoznaczny sposób wyjaśniona. 
Jego pochodzenia upatruje się m.in. w perskim rozi(k) (los, zapłata), arabskim risq (los, 
dopust boży), łacińskim risicare (omijać cos) bądź włoskim risco (rafa, którą należy omi-
nąć) czy greckim riza (rafa). Ryzyko oznaczało początkowo niebezpieczeństwo zagrażające 
statkom, żeglarzom oraz handlowcom, które powodowało straty (negatywna koncepcja ry-
zyka). Starowłoskie risicare oznacza odważyć się, co wskazywałoby na ryzyko jako wybór, 
a nie jedynie nieuchronność przeznaczenia2 i jest w tym znaczeniu zapewne najbliższe dzi-
siejszemu rozumieniu działania o niepewnych następstwach (neutralna koncepcja ryzyka).

W zależności od dziedziny działalności człowieka i przyjętego kryterium można 
wskazać różne podziały ryzyka. Kaczmarek podaje 17 rodzajów ryzyka, w tym ryzyko 
ubezpieczeniowe, ekonomiczne, ryzyko kursu walutowego, ryzyko organizacyjne, poli-
tyczne, siły wyższej, medyczne i.in3. Keitsch dzieli ryzyka na 3 podstawowe obszary: ry-
zyko siły wyższej, ryzyko polityczne i ekonomiczne oraz ryzyko przedsięwzięcia, w tym: 
ryzyko działalności gospodarczej, ryzyko finansowe oraz ryzyko funkcjonowania przed-

1 Y.Y. Chong, E.M. Brown, Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, 
s. 51.

2 Więcej na ten temat M. Trummer, Eine interdisziplinäre Betrachtung von Risiko mit dem Fokus auf 
die wirtschaftswissenschaftliche Sichtweise, Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg 2006, s. 11–13 oraz 
T.T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008, s. 51–
54.

3 Ibidem, s. 56–90.
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siębiorstwa4. Grzywacz wymienia 10 rodzajów ryzyka, w tym m.in.: ryzyko gospodarcze, 
operacyjne, rynkowe, inwestycyjne i kursowe5. Jajuga natomiast wyodrębnia w samej dzie-
dzinie ryzyka finansowego aż 7 podstawowych ryzyk, w tym np. ryzyko rynkowe z 4 pod-
kategoriami, ryzyko operacyjne, biznesu, prawne, wydarzeń6. 

Typowe ryzyka mogące wystąpić w trakcie działalności biznesowej to sytuacja na 
rynku pracy, oszustwo, niewypłacalność dłużników, demonstracja, strajk, włamanie, utrata 
niezbędnych w procesie produkcji maszyn np. z powodu pożaru, błędy kierownictwa, utrata 
pracownika / pracowników o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy, szpiego-
stwo przemysłowe, sabotaż, usterki produkcyjne (np. wycofanie serii), zmiana struktury 
właścicieli, zewnętrzne wpływy zainteresowanych osób trzecich, ryzyka związane z opro-
centowaniem, zdolność kredytowa, płynność majątku i inne7.

W trakcie działalności gospodarczej mogą wystąpić różne ryzyka, dla firm małych 
(do 50 zatrudnionych) i mikro (do 10 zatrudnionych8) wystąpienie nieprzewidzianego ryzy-
ka może uniemożliwić kontynuowanie działalności w dotychczasowej formie lub położyć 
jej całkowity kres. Zwłaszcza w firmach małych sprawy codzienne mogą wywierać taki 
nacisk, że nie ma czasu na ustalenie i sprecyzowanie celów dotyczących przyszłości. Mimo 
tego wysiłek ten powinien zostać podjęty w celu zapewnienia kontynuacji działalności go-
spodarczej. Po identyfikacji możliwych ryzyk należy ocenić szanse ich zaistnienia i ich 
ewentualny wpływ na prowadzoną działalność. 

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie a strategia celów

Zarządzanie organizacją (firmą/przedsiębiorstwem) to działalność kierownicza pole-
gająca na ustalaniu celów i powodowaniu ich realizacji w organizacjach podległych zarzą-
dzającemu. Zarządzanie polega na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu i kontroli 
działań skierowanych na osiągnięcie celów organizacji9. Proces zarządzania ryzykiem jako 
część składowa zarządzania organizacją ma pomóc dzięki lepszej ocenie ryzyka w bez-
piecznym działaniu firmy i służyć osiągnięciu większych zysków. Dzięki niemu możli-
we jest efektywniejsze wykorzystanie zasobów, bardziej świadome podejmowanie decyzji 
i podjęcie ryzyka, położenie większego nacisku kierownictwa na problemy istotne, krótszy 
czas reakcji w sytuacjach kryzysowych itp. Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji 
zagrożeń, na które narażone są podmioty gospodarujące oraz wybór odpowiednich metod 

4 D. Keitsch, Risikomanagement, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2004, s. 5.
5 W. Grzywacz, Podstawy mikroekonomii, PTE, Szczecin 2003, s. 142–143.
6 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008, s. 18 i n.
7 D. Borner, Der praktische Risk Management-Prozess für KMU, Rüegger Verlag, Zürich 2007, s. 57–

58.
8 Klasyfikacja wg liczby zatrudnionych wg zalecenia Komisji Europejskiej 2003/361/WE. Por. M. Pia-

łucha (red.) Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw, T. II, Wyd. Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania, Wrocław 2004, s. 76. 

9 Ibidem, s. 48.
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i technik służących zabezpieczeniu przed nimi. Proces zarządzania ryzykiem przedsiębior-
stwa obejmuje 4 etapy: identyfikowanie ryzyka, pomiar, sterowanie ryzykiem oraz monito-
rowanie i kontrolę ryzyka10.

W procesie zarządzania ryzykiem można wyróżnić 4 metody podejścia do ryzyka: 
unikanie ryzyka (firma nie inwestuje), łagodzenie ryzyka (redukcja ryzyka poprzez ogra-
niczenie stopnia narażenia się na nie), dzielenie ryzyka (firma dzieli ryzyko z partnerem, 
z którym współpracuje), absorbowanie ryzyka (firma w taki sposób wzmacnia swoją pozy-
cję, aby móc znieść szok związany z wystąpieniem pewnych zjawisk)11. Ustalenie akcepto-
walnego poziomu ryzyka polega na rozważeniu  różnych sposobów postępowania z ryzy-
kiem: akceptacja, likwidacja, przeniesienie (podział) ryzyka, ograniczenie poprzez system 
kontroli wewnętrznych. 

Tabela 1

Przykłady celów strategicznych i możliwych ryzyk

Cel strategiczny Wskaźniki Korespondujące ryzyko

Przywiązanie klientów –  liczba/udział klientów stałych Utrata klientów

Szybkie załatwianie 
zleceń

–  ilość zleceń
–  reklamacje dotyczące długości 

okresu oczekiwania na realizację 
zlecenia

Utrata zleceń

Pozyskiwanie nowych 
klientów

– wzrost obrotów / zysków
–  wzrost liczby/udziału klientów 

nowych

Uzależnienie od niewielu 
zleceniodawców

Zwiększenie udziału w 
rynku

–  wzrost obrotów / zysków
–  ekspansja w nowym regionie

Utrata udziałów w rynku

Polepszenie poziomu za-
dowolenia pracowników

– fluktuacja pracowników
– nieprzyjazny klimat w firmie

Niezadowolenie pracowni-
ków

Polepszenie wizerunku 
firmy

– więcej zleceń
– pozytywne wzmianki w prasie

Pogorszenie wizerunku firmy

Źródło:  opracowanie własne w oparciu o S. Georg, C. Weis, Die Balanced Scorecard als Instrument des 
Risikomanagements in kleinen (und mittleren) Unternehmen, Shaker Media, Aachen 2008, s. 81.

Strategia dotycząca ryzyka jest częścią decyzji strategicznych firmy wynikających 
z misji, będącej deklaracją długo- lub krótkookresowych celów działalności firmy i wizji 
dotyczącej bieżących oraz przyszłych operacji firmy związanych z wykonywaną działal-

10 K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2008, s. 379.
11 Y. Y. Chong, E. M. Brown, op.cit., s. 53.
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nością12. Strategia zarządzania ryzykiem może być także częścią składową posiadanego sy-
stemu zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management), wynika ona wtedy i wiąże 
się ściśle z polityką jakości danej firmy. Jako cel strategiczny przedsiębiorstwo może ustalić 
np. polepszenie i dalsze utrzymanie systemu zarządzania jakością. Korespondujące z tym 
celem ryzyko polega na utracie certyfikatu jakości, co w przypadku firm mikro i małych 
może być czynnikiem negatywnie oddziaływującym na konkurencyjność. Przykłady celów 
strategicznych i możliwych ryzyk zestawiono w tabeli 1.

Ważną kwestią w procesie zarządzania ryzykiem jest skupienie uwagi na doborze per-
sonelu. Przy tym należy także zwrócić uwagę na potrzebę szkoleń oraz ustalenie hierarchii 
przepływu informacji również poinformowanie wszystkich pracowników o celach firmy 
i ustalonych metodach ich osiągnięcia.

Charakterystyka wybranych technik zarządzania ryzykiem 

Jednym z podstawowych zadań przedsiębiorcy jest zrozumienie otoczenia biznesowe-
go w jakim się znajduje oraz identyfikacja ryzyka, które może mieć wpływ na prowadzoną 
działalność. Istotne przy tym jest, aby analiza ryzyka miała charakter powtarzalny (za-
rządzanie ryzykiem jest procesem, a nie zdarzeniem jednorazowym) oraz aby wyznaczyć 
osobę odpowiedzialną za proces zarządzania ryzykiem (menedżera ryzyka). W zależno-
ści od wielkości przedsiębiorstwa za zarządzanie ryzykiem może odpowiadać jedna osoba 
lub cały dział. Zakres działań odpowiedzialnego menedżera ryzyka obejmuje: identyfika-
cję i szacowanie ryzyka (ocena ryzyka), podjęcie zidentyfikowanego ryzyka, planowanie 
ewentualnych zdarzeń, wprowadzenie procedur postępowania w sytuacji kryzysowej, stały 
kontakt z kierownictwem firmy /właścicielem.

W procesie zarządzania ryzykiem kierownictwo firmy może sięgnąć do własnego do-
świadczenia pozwalającego na realistyczną ocenę sytuacji, do dokumentacji zawierającej 
opis analogicznych sytuacji w przeszłości, np. raporty z audytu wewnętrznego, ale także do 
rożnych technik, metod (np. RAMP – Risk Analysis and Management of Projects, Spoce, 
Spocette), a nawet programów komputerowych takich jak np.: Microsoft Projekt Manager, 
Hoskyns PMW, Mind Mapping, Gliffy wspomagających graficznie poprzez m.in. tworze-
nie i edytowanie schematów procesów dokumentację i analizę ryzyka.

Kanon technik zarządzania ryzykiem jest obszerny. Poniżej przedstawiono wybra-
ne techniki13, które mogą być stosowane przez kierownika/właściciela lub osobę odpowie-

12 J. Perenc, Marketing. Sposób myślenia i działania, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2006, s. 315.

13 Opracowano na podstawie: Y.Y. Chong, E.M. Brown, op.cit., s. 62–63; S. George, C. Weis, op.cit., 
s. 31–35; J. Janssen, Balanced Scorecard. Strategien erfolgreich umsetzen in KMU´s, Dt. Gesellschaft für 
Qualität, Frankfurt 2004, s. 16, 58–82; G.F. Kamiske, J.P. Brauer, Qualitätsmanagement von A bis Z, Han-
ser-Verlag, München 2008, s. 73–79; S. Wawak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 
2006, s. 187–190; Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządza-
nia ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów RP, s. 22–24.
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dzialną za zarządzanie ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów:

1.  Burza mózgów pozwala na zebranie wypowiedzi o wszystkich źródłach ryzyka 
(wewnętrznych i zewnętrznych). W burzy mózgów powinni uczestniczyć pracow-
nicy z różnych szczebli, zapewnia to jak najpełniejsze i realistyczne oszacowanie 
ryzyka. Identyfikacja ryzyka jest podzielona na ryzyko strategiczne, w tym poli-
tyczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, legislacyjne, środowiskowe oraz 
ryzyko operacyjne, w tym finansowe, prawne, zawodowe, fizyczne, umowne, tech-
nologiczne, środowiskowe. 

2. Kwestionariusze: technika ta polega na opracowywaniu listy pytań, które umoż-
liwiają identyfikację ryzyka i stanowią podstawę do dyskusji o ryzyku. Problem 
przy zastosowaniu tej metody może stanowić sformułowanie kwestionariusza z py-
taniami dostarczającymi parametrów, które można wykorzystać w obrębie całej 
firmy.

3.  Scenariusze przyszłości (analiza scenariuszy) – polega na tworzeniu rożnych wa-
riantów sytuacji (scenariuszy pozytywnych/best cases oraz negatywnych/worst ca-
ses), które stanowią następnie podstawę do opracowania działania. Podstawą pro-
gnozowania mogą być dane uzyskane np. w ramach raportów o audycie lub z działu 
reklamacji (liczba skarg i zażaleń, skuteczność ich rozpatrywania, czas potrzebny 
na rozważenie skargi i podjęcie kontaktu z klientem w celu usunięcia stanu niepo-
żądanego). Metodę tę można stosować także w przypadkach, kiedy brakuje danych 
z przeszłości, na których można by oprzeć przewidywania ale także w takich sytu-
acjach, w których wyniki uzależnione są od czynników trudnych do przewidzenia, 
np. pogoda. 

4.  Analiza SWOT (S – strenght, silne strony/atuty; W – weaknesses, słabości; O – op-
portunities, szanse/okazje; T – threats, zagrożenia) należy do kanonu metod zarzą-
dzania strategicznego i pozwala na podstawie zebranych informacji na sformuło-
wanie rozwiązań problemów. Przeprowadzanie analiz zebranych danych umożliwia 
rozpoznanie sytuacji w bezpośrednim otoczeniu rynkowym, obniża prawdopodo-
bieństwo podjęcia błędnej decyzji, stanowi podstawę do określenia strategicznej 
sytuacji przedsiębiorstwa na rynku i pozwala na wyprowadzenie wniosków doty-
czących kierunku rozwoju.

5.  Analiza FMEA (Failure-Mode-and-Effects Analysis) – analiza przyczyn i skutków 
wad, jest dalszym rozwinięciem analizy flow chart (schemat przepływu) i dosto-
sowaniem do procesów technologicznych. Opracowana została przez naukowców 
z Uniwersytetu Stanforda już w latach 60. XX w. Można ją stosować do oceny 
systemów, produktów oraz procesów. Umożliwia ona wykazanie potencjalnych 
błędów i ich analizę oraz wyprowadzenie wniosków co to podjęcia odpowiednich 
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kroków. Może to być np. zastosowanie odpowiednich narzędzi, przeprowadzenie 
szkolenia lub wprowadzenie zabezpieczeń.

6.  Balanced Scorecard (BSC – zrównoważona karta wyników) jest stosunkowo nową 
techniką zarządzania, opracowaną w latach dziewięćdziesiątych XX w. przez 
naukowców z Harwardu, Roberta Kaplana oraz Dawida Nortona. BSC analizuje 
związki przyczynowo-skutkowe firmy w 4 perspektywach: finansowej, z perspek-
tywy klienta, od strony procesów biznesowych oraz z punktu widzenia zdolności 
uczenia się i rozwoju organizacji, daje więc ogląd całościowy firmy uwzględniając 
sytuację wczorajszą, obecną, oraz przyszłą. Obraz firmy widziany z różnych per-
spektyw umożliwia ocenę stanu poprzez odpowiedź na pytania: z perspektywy 
finansów – jak postrzegają firmę akcjonariusze?, z perspektywy klienta – jak wi-
dzi firmę klient?, z perspektywy procesowej, co powinno zostać poprawione, aby 
spełniać oczekiwania klientów i akcjonariuszy? oraz z perspektywy rozwoju – jak 
utrzymać zdolność wprowadzania zmian i usprawnień w długim okresie? Przykład 
BSC uwzględniający wymienione perspektywy i zaistniałe związki przedstawia 
rysunek 1.

Rys. 1. Przykład BSC dla hotelu konferencyjnego

Źródło: J. Janssen, op.cit., s. 70.
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Jako technikę zarządzania ryzykiem można również zastosować analizę portfolio, 
analizę słabych i mocnych stron, analizę drzewa błędów, w celu ukazania związków mię-
dzy danym zagadnieniem i jego częściami składowymi a ryzykiem procesowym, mogą-
cym prowadzić do awarii schemat przepływu. Możliwe jest także przeprowadzenie oceny 
ryzyka przez osoby zewnętrzne w ramach tzw. grupy delfickiej. Prawdopodobieństwo ry-
zyka ocenia grupa zewnętrznych ekspertów (grupa delficka), którzy proszeni są o podanie 
subiektywnej oceny ryzyka w kategoriach wyliczonych w określonym porządku. Ewen-
tualne uprzedzenia jednych ekspertów powinny zostać zniwelowane przez zdanie innych. 
Odpowiedzi mogą być zebrane np. w formie tabelarycznej. Ocena poczyniona przez gru-
pę delficką powinna dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy rozkład prawdopodobieństwa 
wskazuje na większe ryzyko niepowodzenia projektu czy też nie14.

Zastosowanie uzyskanych danych i zagrożenia mogące wystąpić 
w procesie zarządzania ryzykiem

W związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa ryzyko może być systematyczne, 
związane z danym systemem gospodarczym i politycznym, np. poziom inflacji, bezrobocia 
itp., lub niesystematyczne, dotyczące np. branży lub określonej działalności gospodarczej, 
np. strajk, zagrożenie upadłością itp. Jego pomiar pozwala na zebranie danych umożliwia-
jących wyrażenie poziomu ryzyka w postaci liczbowej lub w postaci pewnych kategorii, np. 
niskie, srednie, wysokie ryzyko. Ocenę i hierarchizację ryzyka można przedstawić w posta-
ci macierzy (rys. 2), która uzupełniana jest o dane liczbowe.

Rys. 2.  Przykład macierzy punktowej oceny ryzyka

Źródło:   D. Borner, Der praktische Risk… , op. cit., s. 114.

14 D. Borner, op.cit., s. 63.
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W trakcie urzeczywistniania procesu zarządzania ryzykiem mogą wystąpić proble-
my. Dotychczas niewiele przedsiębiorstw zintegrowało zarządzanie ryzykiem z procesem 
zarządzania przedsiębiorstwem i stosuje go na co dzień. W wielu wypadkach rezygnacja 
z wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem jest błędem, co manifestuje się w liczbie 
upadłości, która wynika również z nieznajomości rynku i konkurencji oraz nieprawidłowej 
oceny możliwości zrealizowania przedsięwzięcia w danych uwarunkowaniach. 

Błędy w procesie zarządzania ryzykiem mogą mieć wpływ na dalszy rozwój firmy 
i oddziaływać negatywnie na decyzje strategiczne (rozwojowe) firmy. Do takich ryzyk na-
leży np.: 

− ryzyko właścicieli wynikające z braku ich zainteresowania właścicieli różnico-
waniem kierunków rozwoju firmy, które prowadzi do zminimalizowania ryzyka 
działalności gospodarczej. Do innych czynników można zaliczyć np. wiek przed-
emerytalny właścicieli/kierownictwa, który może warunkować brak zaintereso-
wania kontynuowaniem przedsięwzięcia i wprowadzania zmian; brak kompetencj 
kierownictwa lub negatywne reakcje na krytykę.

− ryzyko firmy związane z błędną oceną przez firmę inwestującą przyszłych wa-
runków rynkowych (np. przyjęcie nierealnego poziomu rotacji należności wskutek 
błędnych kalkulacji), 

− ryzyko strategiczne – cele, strategia, misja przedsiębiorstwa nie są jasno zdefinio-
wane i nie są komunikowane z pracownikami,

− ryzyko personelu związane z brakiem szkoleń; pozostawianiem nowych pracow-
ników samych sobie; niedowartościowanie personelu, które odbija się na jakości 
pracy; zbyt rzadkie pochwały; znaczną rotację personelu lub fakt, że pracownicy 
nie wiedzą jakie zadania wykonywane są na innych stanowiskach, 

− ryzyko organizacyjne wynikające z braku lub niewłaściwie funkcjonującej komu-
nikacji, niewłaściwej hierarchii procesów decyzyjnych (spawy błahe są rozstrzyga-
ne na najwyższym szczeblu); pomysły pracowników są nieuwzględniane; zadania 
i odpowiedzialność są niejasno zdefiniowane, 

− ryzyko projektu związane z technicznymi warunkami realizacji projektu, np. roz-
wiązania przejęte z innej firmy nie sprawdzają się i inne.

Zakończenie 

Problematyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest w porównaniu z zarzą-
dzaniem ryzykiem w banku czy zakładzie ubezpieczeń, dla których działania w zakresie 
zarządzania ryzykiem są konsekwencją regulacji w ramach Basel II i Solvency II, relatyw-
nie nowa. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie jest nadal jeszcze miękką dziedziną 
zarządzania, ponieważ nie opiera się na ścisłych wyliczeniach wg ustalonych wzorów. 

Podjęcie trudu zarządzania ryzykiem prowadzi jednak do zmniejszenia ryzyka do 
poziomu akceptowalnego a zawarcie informacji o rodzajach ryzyka danego przedsiębior-
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stwa i sposobach zarządzania nim w sprawozdaniu finansowym stanowi źródło informacji 
dla potencjalnych inwestorów. W ramach zarządzania ryzykiem można także z jego ana-
lizy wyciągnąć wnioski i zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla dalszej działalności. 
O problemach może świadczyć m.in. spadek płynnych aktywów, wzrost należności, zobo-
wiązań krótkoterminowych, kosztów produkcji lub kosztów operacyjnych.

W praktyce działalności gospodarczej mikro- i małych przedsiębiorstw są one nasta-
wione na krótkookresowe zyski i możliwie niskokapitałochłonny rozwój, większość dzia-
łań to działania operacyjne. Zarządzanie ryzykiem jest pomocne w przełamywaniu tego 
trendu i wspiera proces rozwoju zorientowany na kontynuowanie działalności gospodarczej 
w przyszłości.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN VON RISIKOMANAGEMENTTECHNIKEN 
IN MIKRO- UND KLEINEN UNTERNEHMEN

Zusammenfassung

Während einer gewerblichen Tätigkeit können viele innerbetriebliche Risiken, bedingt z.B. 
durch die Firmenorganisation, Qualität der Mitarbeiter bzw. außerbetriebliche Risiken, bedingt 
durch das politische Umfeld, durch Rechtsvorschriften oder Marktsituation auftreten, die Einfluss 
auf die Fortführung der Unternehmung haben können.

In kleinen und Mikrounternehmen kann das Tagesgeschäft so viel Zeit in Anspruch nehmen, 
dass es problematisch ist die gegenwärtige sowie künftige Strategie bzw. Ziele festzulegen und sie 
zu präzisieren. Um die Fortführung der Unternehmung zu sichern, sollte jedoch dieser Aufwand 
betrieben werden. Nach der Identifizierung der Risiken, die eventuell auftreten könnten, sollte die 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens geschätzt werden sowie eine Aussage bezüglich des Einflusses 
des Risikos auf die unternehmerische Tätigkeit getroffen werden.

Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich in erster Linie mit nicht kostenaufwendigen Risi-
koidentifizierung- und –erfassungstechniken, die  einfach in der Umsetzung und durchführbar ohne 
spezielle Schulung der Mitarbeiter in Mikro- und kleinen Firmen sind.
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWIE

Ryzyko i niepewność występuje tam, gdzie jest nieznana przyszłość. Występuje ona 
prawie we wszystkim czego dokonują ludzie i powoduje powstanie potencjalnej korzyści 
lub straty, których nie da się dokładnie przewidzieć.

Artykuł przedstawia ryzyka jakim podlegają organizacje, a ich konsekwencjami mogą 
byś straty lub zyski finansowe. Każda czynność czy proces biznesowy jest nie tylko narażo-
ny na ryzyko, ale może również istotnie wpływać na jego zwiększenie lub zmniejszenie.

Rodzaje ryzyka na które narażone jest przedsiębiorstwo1:
1. Ryzyko spekulacyjne – związane z osiągnięciem zysku lub poniesieniem strat 

w przyszłości. Inwestycje w nowe i zbywalne papiery wartościowe posiadają ryzy-
ko spekulacyjne.

2. Ryzyko czyste – związane z poniesieniem straty. Podział ryzyka na powyższe ro-
dzaje ma charakter symetryczny. Każde ryzyko ma charakter zarówno spekula-
cyjny, jak i czysty. Na przykład właściciel mieszkania musi się liczyć z tym, że 
wartość mieszkania na koniec roku wzrośnie lub spadnie.

3. Ryzyko popytowe – związane jest z popytem na produkty lub usługi firmy. Ponie-
waż sprzedaż jest najważniejsza we wszystkich działaniach gospodarczych, dlate-
go ryzyko popytowe jest jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, na jakie jest 
narażona firma.

4. Ryzyko nakładów – to ryzyko związane z kosztami nakładu, łącznie z siłą roboczą 
i materiałami. Firma przez wzrost kosztu wykorzystywanego surowca nie będzie 
mogła wzrostu tych kosztów przenieść na odbiorców podwyższając ceny swoich 
produktów.

5. Ryzyko finansowe – wynikające z transakcji finansowych.
6. Ryzyko majątkowe – związane ze zniszczeniem środków produkcji firmy.
7. Ryzyko związane z działalnością pracownika – to ryzyko którego przykładem 

mogą być popełnione przez nich oszustwa lub nadużycia.

1 E.F. Brigham, Zarządzanie Finansami, Część II, PWE, Warszawa 2000r., s. 107.
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8. Ryzyko środowiskowe – związane z zanieczyszczeniem środowiska. Wzrost świa-
domości społeczeństwa wraz z wysokimi kosztami likwidacji skutków zanieczysz-
czeń przyczynił się wzrostu znaczenia ryzyka środowiskowego.

9. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkty, usługi i działania pracownika 
– jego przykładem mogą być wysokie odszkodowania zasądzone od producentów 
azbestów i niektórych instytucji opieki zdrowotnej, jak również koszty powsta-
łe w wyniku niewłaściwych działań pracowników np. prowadzenie samochodu 
w nieodpowiedni sposób.

10. Ryzyko podlegające ubezpieczeniu to ryzyka, które mogą być objęte ubezpiecze-
niem.

Etapy, które stosują organizacje do zarządzania ryzykiem:
1. Określenie rodzaju ryzyka.
2. Zmierzenie potencjalnego wpływu określonych rodzajów ryzyka.
3. Podjęcie decyzji, jak można zminimalizować każde istotne ryzyko.

3.1. Przeniesienie ryzyka na firmę ubezpieczeniową.
3.2. Przeniesienie przyczyny ryzyka na inny podmiot.
3.3. Zmniejszenie prawdopodobieństwa zdarzenia o negatywnych skutkach.
3.4. Zmniejszenie wielkości strat związanych ze zdarzeniami o negatywnych skut-

kach.
W pierwszym etapie firma określa potencjalne i bieżące ryzyka, jakie mogą na nie 

wpływać. W dużych firmach menedżerowie zajmujący się zarządzaniem ryzykiem mają 
listy możliwych zagrożeń w celu określenia ryzyka. W przypadku mniejszych, nieposiada-
jących specjalistów do zarządzania ryzykiem, korzystają one z usług towarzystwa ubezpie-
czeniowego lub wynajmują konsultantów, aby określili i zmierzyli to ryzyko. W przypadku 
małych przedsiębiorstw pojedyncza osoba korzystając z tych list określa ryzyko, natomiast 
w większych firmach wielodziałowych określenie ryzyka wymaga zaangażowania więk-
szej liczby osób. 

Po jego określeniu należy zmierzyć stopień ryzyka na jakie jest narażona firma. Do 
tego stosuje się szacowanie częstości występowania zjawiska oraz wielkości możliwej do 
wyrządzenia szkody. Stopień ryzyka jest funkcją wielkości szkody, a nie częstości jej wy-
stąpienia. 

Metody mierzenia szkód:
– metoda maksymalnej szkody,
– metoda przeciętnej szkody.
Szkody maksymalne to wyrażona wielkość straty w pieniądzu, zaś szkoda przeciętna 

to przeciętna wartość strat związanych z pewnym rodzajem zagrożenia np. pożarem zakła-
du.

Jednym z rodzajów ryzyka, na które narażona jest organizacja, to ryzyko majątkowe.
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Ryzyko majątkowe dzielimy na:
– majątek nieruchomy np. ziemia i budynki,
– majątek ruchomy – wszystkie te elementy, które nie są nieruchomościami.
Powszechne zagrożenia związane ze szkodami majątkowymi dzielimy na:
– zagrożenie fizyczne – obejmują zjawiska przyrodnicze (powodzie, pożary, eksplo-

zje i burze),
– zagrożenie społeczne – są związane z zachowaniami ludzkimi (kradzież, strajki, 

przypadki wandalizmu i defraudacji),
– zagrożenie ekonomiczne – są efektem zewnętrznych wydarzeń ekonomicznych.
Szkody majątku można podzielić na:
– Bezpośrednie – wystąpią gdy majątek zostanie zniszczony lub utracony,
– Pośrednie – są przyczyną szkód bezpośrednich, np. utrata zysków w czasie remon-

tu.
Osoby zarządzające ryzykiem muszą obliczyć wartość majątku firmy, aby zmierzyć 

potencjalne ryzyko szkód majątkowych na jakie jest narażona firma.
Do standardów pomiaru wartości majątku zaliczamy:
1. Koszt początkowy – jest to koszt pieniężny nabycia firmy. Nie jest to dobry wskaź-

nik, ponieważ nie uwzględnia czynników wpływających na wartość majątku 
w czasie.

2. Wartość księgowa – jest to koszt początkowy – skumulowana wartość odpisów 
amortyzacyjnych. Uwzględnia zużycie majątku w sensie księgowym, ale nie bierze 
pod uwagę wpływu inflacji, konkurencji i postępu technicznego.

3. Wartość rynkowa – jest to wartość bieżąca kształtowana przez popyt i podaż. Na 
rynku tych aktywów wyceny mogą być nieaktualne i są często na niższym pozio-
mie niż wartość rynkowa.

4. Wartość wyceny ze względu na cele podatkowe (katastralne) – wiele rodzajów ma-
jątku wycenia się na cele podatku. Dzięki temu jest znana wartość wielu aktywów 
firmy.

5. Wartość ekonomiczna – jest równa wartości obecnej oczekiwanych przepływów 
środków pieniężnych, jakie ten aktyw generuje. W przypadku np. wartości papie-
rów wartościowych powinna mieć wartość rynkową. Dla firm np. wytwórczych 
może mieć niższą niż wartość rynkowa.

6. Wartość odtworzeniowa – jest to koszt zastąpienia majątku. Z powodu inflacji 
wartości niektórych aktywów są wyższe od ich wartości księgowych. W wyni-
ku postępu technicznego lub innych wydarzeń wartość jest niższa niż ich wartość 
księgowa.

Zarządzenie ryzykiem szkód majątkowych polega na wzięciu na siebie ryzyka lub 
przerzuceniu go na ubezpieczyciela. Możliwe jest wykupienie polisy ubezpieczenia, któ-
ra obejmuje podstawowe szkody związane m.in. z pożarem, uderzeniem pioruna, burzą 
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i wichurą czy eksplozją. W przypadku powodzi można tylko kupić ubezpieczenie w ramach 
subsydiowanych programów rządowych. Poza podstawowym ubezpieczeniem można rów-
nież wykupić polisę przed aktami wandalizmu, włamaniem, ale także przed utratą zysku. 
Trzeba jednak pamiętać, że im wyższe ryzyko jest przenoszone na podmiot obcy, tym droż-
sza jest polisa.

Innym, poza ryzykiem szkód majątkowych jest ryzyko strat z tytułu odpowiedzialno-
ści, które wynika z niespełnienia pewnych zobowiązań. 

Ryzyko poniesienia takich kosztów przez firmę można podzielić na następujące ro-
dzaje: 

1. Ryzyko depozytariusza – firmy biorąc od właścicieli rzeczy w celu np. naprawy 
w depozyt, które zwracają właścicielowi są odpowiedzialne za posiadane czasowo 
tej rzeczy.

2. Ryzyko z tytułu własności – posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego niesie 
ze sobą ryzyko z tytułu odpowiedzialności.

3. Ryzyko działalności gospodarczej – najważniejszym rodzajem ryzyka, na które 
jest narażona firma, jest ryzyko wynikające z odpowiedzialności za skutki, wyni-
kające z jej działalności gospodarczej.

Firma może zostać zaskarżona za: 
–  uciążliwe działanie dla otoczenia, tj. za działania, które wyrządzają szkodę oso-

bą trzecim,

Rys. 1. Klasyfikacja instrumentów pochodnych ze względu na charakterystykę ryzyka

Źródło:  A. Adamska, Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, 
s. 184.
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–  naruszenie patentów i praw autorskich,
–  korzystanie z nieuczciwych praktyk handlowych,
–  zagrożenie wynikające z usterek w produktach i świadczonych usługach.

4. Ryzyko działań pracowników.
5. Ryzyko zawodowe – dotyczy przedstawicieli wolnych zawodów np. lekarzy, praw-

ników. Firmy wymagające gruntownego wykształcenia i posiadania licencji, są na-
rażone na ryzyko z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Do metod zarządzania ryzykiem można zaliczyć:
a) dywersyfikację,
b) immunizację,
c) transfer ryzyka,
d) instrumenty pochodne, do których m.in. zaliczamy:

–  kontrakty futures i opcje,
–  transakcje swapowe (swap).

Jedną ze skutecznych metod zarządzania ryzykiem jest dywersyfikacja. Dywersyfi-
kacja polega na wprowadzeniu nowych, dotychczas niewytwarzanych wyrobów (usług), 
realizowanych z wykorzystaniem dotychczasowych lub odmiennych technologii, zaspoka-
jających inne potrzeby niż wyroby (usługi) obecne.

Firmy, które są narażone na ryzyko z powodu wahań stóp procentowych, cen akcji 
i kursów walut na rynkach finansowych, mogą zmniejszać ryzyko poprzez dywersyfikację 
portfela papierów wartościowych. 

Portfele mogą być również immunizowane przed ryzykiem stopy procentowej i stopy 
reinwestycji. Polega to na wyborze obligacji z terminem zapadalności i płatności kupono-
wej, która powoduje, że straty lub zyski ze zmian stopy reinwestycji są dokładnie kompen-
sowane zyskami lub stratami na cenie obligacji. Gdy ryzyko stopy reinwestycji dla obliga-
cji odpowiada dokładnie ryzyku stopy procentowej dla tej obligacji, to obligacja taka jest 
w pełni zabezpieczona przed ujemnymi skutkami zmian w stopach procentowych. Kluczem 
do immunizacji portfela jest kupowanie obligacji, których czas trwania jest równy okresowi 
do momentu, w którym środki pieniężne będą potrzebne. Czas trwania nie może być okreś-
lony w łatwy sposób jak zapadalność, ale wielkością łatwą do obliczenia i przydatną do 
zarządzania ryzykiem zawartą w portfelu obligacji.

Czas trwania obligacji obliczamy przy pomocy wzoru2:

 

gdzie: 
n – oznacza liczbę lat do terminu zapadalności obligacji, 

2 M. Smith, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa 2000, s. 67.
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t          –  rok w którym występuje przepływ środków pieniężnych, 
PVCFt –  wartość obecną przepływu środków pieniężnych z roku t zdyskontowanego 

bieżącą stopą procentową.
Wartość w mianowniku to bieżąca wartość rynkowa obligacji.

Jedną z użytecznych metod służących do zmniejszenia ryzyka stopy procentowej, kur-
su walutowego i zmian cen towarów jest korzystanie z zabezpieczenia na rynkach futures.

Kontrakty futures wymagają kupna albo sprzedaży aktywów finansowych lub rze-
czowych w przyszłości po cenie obecnej. Rynki kontraktów futures są wykorzystywane 
zarówno do spekulacji jak i zabezpieczenia się. Spekulacja to przewidywanie ruchu cen. 
Kontrakty wykorzystywane są ze względu na występowanie tzw. dźwigni, dzięki której 
zwiększają się oczekiwane dochody. Zabezpieczanie się polega natomiast na uzyskaniu 
ochrony przed nieoczekiwanymi zmianami cen, które mogą negatywnie wpłynąć na zys-
ki.

Występują dwa rodzaje zabezpieczeń:
1) zabezpieczenie długie (ang. hedges) – nabywane są w oczekiwaniu na wzrost cen;
2) zabezpieczenie krótkie (ang. short hedges) – nabywane są w celu zabezpieczenia 

się przed spadkiem cen.
Opcje dają prawo do kupna lub sprzedaży pewnych aktywów, ale posiadacz opcji nie 

musi dokonywać tej transakcji.
Transakcja swap jest inną metodą zmniejszania ryzyka finansowego. Jak wynika 

z nazwy jest transakcją wymiany. W finansach jest to wymiana zobowiązań do dokonania 
danych płatności gotówkowych, w której każda ze stron transakcji akceptuje rodzaj lub 
harmonogram płatności drugiej strony. Swapy dochodzą do skutku kiedy strony przyjmują 
warunki kontrakt dłużnych innych podmiotów i pozwalają uzyskać każdej ze stron trans-
akcji zobowiązania w pożądanej postaci. Zwykle zobowiązanie jednej ze stron jest o stałym 
oprocentowaniu, a drugiej zmiennym lub zobowiązania są wyrażone w różnej walucie. 
W przypadku większości powszechnie spotykanych rodzajów transakcji swapowych opra-
cowano kontrakty standaryzowane, czego skutkiem były dwa zjawiska: 

1) kontrakty standaryzowane zmniejszające czasochłonność i pracochłonność przy-
gotowania swapu, co obniża kosztu transakcji;

2) pojawienie się kontraktów standaryzowanych doprowadziło do powstania rynku 
wtórnego transakcji swapowych, co zwiększyło płynność i efektywność rynku 
transakcji swapowych.

Mimo tylu istniejących metod zabezpieczania się przed ryzykiem, proces zarządzania 
ryzykiem nie może być jednorazowym przedsięwzięciem, tylko musi być ciągłym proce-
sem, który będzie dostosowany do konkretnej organizacji.

Błędem byłby ze strony firmy zakup systemu informatycznego do zarządzania ry-
zykiem, ponieważ nie dostosowywałby się do konkretnego podmiotu gospodarczego, a po 
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drugie, nie miałby cech systemu dynamicznego, tzn. takiego, który dostosowuje się do 
zmian w przedsiębiorstwie i otoczeniu. Zmiany te oczywiście zachodzą, powodując zmiany 
w ryzyku, a zatem i zarządzanie ryzykiem powinno się zmieniać w czasie.

MANAGEMENT RISK IN MICRO COMPANY

Summary

The notion of risk with activity of enterprise be connected. Wanting before to administer that 
is to aim to elimination or it was one should proceed in definite way limitation, which was introduced 
in article stages. It the method of limitation of risk was introduced was also how diversification, im-
munization, contracts future and options, swapowe transactions (swap).
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI 
MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH

Wprowadzenie

W sektorze agrobiznesu przeważającymi formami działalności są mikro i małe przed-
siębiorstwa. Mikro przedsiębiorstwa w badaniach sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP) często są pomijane, z uwagi na heterogeniczność tych podmiotów gospodarczych. 
Odmienność tych jednostek wynika przede wszystkim z zawężonej skali produkcji oraz 
z ograniczonych możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój działalności. Według Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podstawowym źródłem kapitału w małych i śred-
nich firmach jest kapitał własny1, zatem podejmowane inwestycje w tych jednostkach finan-
sowane są zgromadzonymi zasobami pieniężnymi. Bariera dostępności do kapitału obcego 
wiąże się ze zróżnicowaną zbiorowością podmiotów MSP zarówno pod względem wielkości, 
formy organizacyjnej, rodzaju prowadzonej działalności oraz zasobów materialnych2.

W małych przedsiębiorstwach brak dostępu do kapitału obcego łączy się z ich nie-
doinwestowaniem, limitowaną dywersyfikacją prowadzonej działalności oraz wyższym 
ryzykiem3. Większość teorii i badań odnoszących się do struktury kapitału nie uwzględnia 
wielkości przedsiębiorstwa, będącej istotną determinantą struktury finansowania. Nato-
miast specyfika małych przedsiębiorstw w licznych opracowaniach została wyróżniona 
w aspekcie branży w jakiej jednostka funkcjonuje. Według badań T. Nguyen w małych 
przedsiębiorstwach następuje szybszy rozwój działalności przy jednoczesnym zastępowa-
niu finansowania długoterminowego krótkoterminowym4. Potwierdzenie tych zależności 

1 A. Alińska, J. Grzywacz, E. Latoszek, M. Proczek, I. Zawiślańska, Finansowanie MSP w Polsce ze 
środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 107.

2 Ibidem, s. 104.
3 F. Chittenden, G. Hall, P. Hutchinson, Small Firm Growth, Access to Capital Markets and Financial 

Structure: Review of Issues and an Empirical Investigation, Small Business Economics 8(1), 1996, s. 127.
4 T. Nguyen, N. Ramachandran, Capital structure in small and medium-sized enterprises – the case of 

Wietnam, ASEAN Economic Bulletin, vol. 23, no.2, 2006, s. 192–211.
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można znaleźć w badaniach przeprowadzonych przez D. Zawadzką i J. Kubiaka. Nato-
miast według J. Bliskiego oraz E. Stawasza na strukturę kapitału małego przedsiębiorstwa 
oprócz czynników finansowych wpływają również czynniki pozafinansowe. Zarządzają-
cy przedsiębiorstwami charakteryzują się ograniczoną skłonnością do ryzyka, niechęcią 
do korzystania z kredytów bankowych oraz  przeciwdziałaniu ograniczeniu elastyczności 
działań firmy w wyniku wzrostu poziomu kapitału obcego5. W mikro i małych jednost-
kach gospodarczych w sektorze rolniczym podstawowym źródłem finansowania działal-
ności jest kapitał własny powiększony o zatrzymany zysk. Przedsiębiorstwa te odznaczają 
się niskim udziałem zadłużenia w skład którego wchodzą głównie kredyty preferencyjne, 
pożyczki oraz dotacje unijne. W ocenie zarządzających tymi firmami kredyty preferencyj-
ne są najkorzystniejszym zewnętrznym źródłem finansowania6. Wykorzystywanie obcych 
źródeł w finansowaniu działalności związane jest z rozmiarami przychodów z produkcji 
towarowej oraz z wydatkami poniesionymi na ich uzyskanie. Wraz z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej (UE) zarządzający przedsiębiorstwami rolniczymi otrzymali możli-
wość ubiegania się o dotacje unijne, pozwoliło to na zaangażowanie dodatkowych źródeł 
finansowania oraz wdrożenie nowych inwestycji. Takie działanie sprzyja poprawie produk-
tywności zaangażowanego kapitału i przyczynia się do wzrostu poprawy rentowności ma-
jątku przedsiębiorstwa.

Efektywność najczęściej utożsamiana jest ze sprawnością i skutecznością działania 
podmiotu gospodarczego. Inną definicję przedstawił D. Stavarek7, który określa ją jako 
osiągnięcie oczekiwanych wyników w danym okresie czasu. Wyniki w tym przypadku 
są określane jako efekty tych procesów, które prowadzą do wytworzenia i sprzedaży pro-
duktów, towarów lub usług. W opracowaniu za miarę efektywności przyjęto wynik finan-
sowy netto, który odnosi się do całokształtu działalności jednostki i jest kategorią porów-
nywalną zarówno w małych jak i mikro przedsiębiorstwach. 

Cel i metody badawcze

Celem opracowania jest określenie czynników wpływających na efektywność mikro 
i małych przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu. Ponadto zbadano różnice pomiędzy efek-
tywnością mikro oraz grupy małych przedsiębiorstw na podstawie wybranych wskaźników 
kształtujących kondycję finansową w rolnictwie8. Badania przeprowadzono w spółkach 

5 J. Bliski, E. Stawasz, Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych 
i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 38–40.

6 M. Mądra, Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 555–557.

7 D. Stavarek, Cross – Country Analysis of Banking Intermediation Efficiency: A Parametric Approach, 
in Future of Banking in Czech Republic, School of Business Administration, Karvina 2004, s. 213. 

8 W opracowaniu przyjęto ogólną definicję, iż „mikroprzedsiębiorstwo” rolnicze to przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Na małe przedsiębiorstwa rolnicze składają się przedsiębior-
stwa, które zatrudniają więcej niż 10 i mniej niż 50 pracowników. 
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Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), przedsiębiorstwach z dzierżawą ziemi od ANR 
oraz w jednostkach, w których wystąpił zakup ziemi od ANR9. Dobór przedsiębiorstw był 
celowy, a do badań przyjęto te, których zarządzający wyrazili zgodę na udzielenie informa-
cji. Dane empiryczne obejmują lata 2003 i 2005, z uwagi na zmianę warunków funkcjono-
wania przedsiębiorstw rolniczych przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Podział przedsię-
biorstw na mikro i małe miał na celu przedstawienie zarówno różnicy w wykorzystywanych 
źródłach finansowania jak i oceny efektywności prowadzonej działalności. 

W badaniach dokonano oceny siły, kształtu oraz kierunku powiązań pomiędzy przyję-
tymi zmiennymi oraz przeprowadzono regresję krokową wraz z oszacowaniem modelu regre-
syjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw10. Do budowy modelu wykorzystano zmienne 
charakteryzujące większość wybranych form finansowania aktywności gospodarczej, któ-
re eliminowano w zależności od dopasowania danych w modelu regresji11. 

Wyniki i dyskusja 

W opracowaniu zbadano wielowymiarowość powiązań pomiędzy zmienną zależ-
ną – wynik finansowy netto (WFN) a wybranymi zmiennymi niezależnymi12. Parame-
try do modelu zostały wybrane według analizy macierzy współczynników korelacji par 
zmiennych poprzez eliminację zmiennych objaśniających, których współczynniki korelacji 
były nieistotne dla powiązań ze zmienną objaśnianą oraz istotne dla powiązań pomiędzy 
zmiennymi objaśniającymi13. Estymacja modeli regresji została przeprowadzona dla lam-
bda na poziomie 0,114. Wynikiem badań są cztery równania regresji krokowej (A, B, C i D) 
oparte na pojedynczych równaniach statystycznych. Modele te przyjęto w formie addytyw-
nej jako hipotezę zerową (H0) z założeniem o normalności rozkładu oraz braku zjawiska au-
tokorelacji. Równocześnie sformułowano przeciwną hipotezę alternatywną (H1). Do oceny 

9 Badaniami zostały objęte przedsiębiorstwa współpracujące z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gos-
podarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

10 Liczebność przedsiębiorstw: grupa mikro: 2003 r. – 46, 2005 r. – 42, grupa małe: 2003 r. – 51, 2005 r. 
– 46.

11 Zastosowano regularyzację danych z wykorzystaniem regresji grzbietowej z uwagi na brak liniowego 
związku pomiędzy zmiennymi niezależnymi a zmienną zależną. Wszystkie obliczenia zostały wykonane 
z wykorzystaniem programu STATISTICA 8.

12 Zmienne niezależne poddane analizie regresji wielorakiej wstecznej: kredyty ogółem, kredyty pre-
ferencyjne ogółem, kredyty preferencyjne przeznaczone na zakup środków oborowych, aktywa trwałe, 
należności długoterminowe, inwestycji długoterminowe, aktywa obrotowe, zapasy, należności krótkoter-
minowe, środki pieniężne, kapitał własny, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkotermino-
we, zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, koszty działalności operacyjnej, amortyzacja, 
koszty finansowe, odsetki, przychody ze sprzedaży netto, koszty usług obcych, dotacje, zysk/strata na 
działalności operacyjnej oraz powierzchnia użytków rolniczych.

13 A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka – teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2003, s. 252.

14 W regresji grzbietowej następuje sztuczne zmniejszenie wartości współczynników korelacji przez 
wartości parametru lambda, pozwala to na otrzymanie bardziej stabilnych wartości współczynników 
w modelu regresji. 
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dobroci dopasowania do danych rzeczywistych w poszczególnych modelach zastosowano 
współczynnik determinacji (R^2)15 oraz błąd standardowy. Najważniejsze parametry rów-
nań regresji zostały przedstawione w tabeli 1. 

Oszacowane modele dla mikroprzedsiębiorstw przyjęły następującą postać:

W równaniach regresji mikro przedsiębiorstw do zmiennych objaśniających zakwali-
fikowano zysk/stratę na działalności operacyjnej (Z/S_OP) oraz odsetki (O), które weszły 
do modelu jedynie w roku 2003. Współczynnik regresji cząstkowej zmiennej niezależnej 
wynik na działalności operacyjnej wyniósł 0,89 w 2003 roku, w 2005 roku zmalał do po-
ziomu 0,88. Oznacza, że wraz ze wzrostem WFN o 1 złoty Z/S_OP reaguje wzrostem o 89 
groszy w modelu A, a w B o 88 groszy, przy założeniu że pozostałe parametry są stałe. 
Ocena punktowa tego parametru zarówno w równaniu A i B charakteryzuje się średnim 
błędem losowym, który wynosił 0,05 zł. Świadczy to o stabilności czynników kształtują-
cych efektywność przedsiębiorstw rolniczych w okresie przed i po wejściu Polski do struk-
tur unijnych. Nieznaczne wahania poziomu wygenerowanego wyniku finansowego netto 
w badanych mikro przedsiębiorstwach mogą wiązać się z sezonowością produkcji rolniczej. 
Współczynniki regresji cząstkowej dla zmiennej objaśniającej odsetki, wyniósł –0,99zł. 
Interpretacja tego parametru wskazuje, iż wraz ze wzrostem WFN o jednostkę, wartość 
płaconych odsetek ulegnie zmniejszeniu o 0,99, przy założeniu niezmienności pozostałych 
parametrów równania regresji. Współczynnik ten w modelu A wystąpił ze średnim błędem 
na poziomie +/– 0,18 zł. Analiza dobroci dopasowania danych do modelu A i B została 
przeprowadzona przy wykorzystaniu współczynnika determinacji (R^2). W grupie mikro 
przedsiębiorstw w 2003 roku wynosił 0,92, natomiast w 2005 roku – 0,89. Oznacza to iż 
zmienność WFN jest wyjaśniane w 92% przez model A, a w 89% model B. Pozostałe 8% 
w roku 2003, i 11% w roku 2005 zmienności tych cech nie zostały uwzględnione w tych 
modelach. Błąd standardowy estymacji ukształtował się na poziomie 56,18 w roku 2003 
oraz 64,63 w roku 2005. Świadczy to o możliwości pomyłki w ustaleniu WFN średnio 
o +/– 56,11 zł w 2003 oraz +/– 64,63 zł w 2005. W równaniu regresji A i B odnotowane wy-
sokie wartości statystyki F, odzwierciedlającej relacje pomiędzy zmienną zależną a zabio-
rem zmiennych niezależnych. Wartość tego testu w modelu A wynosi 249,45, a w B – 356,6, 
zatem krytyczny poziom istotności jest stosunkowo niski, a przyjęte do modelu zmienne są 
głównymi determinantami wpływającymi na poziom WFN w mikro przedsiębiorstwach 
rolniczych.

15 Współczynniki determinacji mierzy zgodność dopasowania modelu do rzeczywistych danych oraz 
informuje jak część całkowitej zmienności zmiennej zależnej została wyjaśniona przez zbudowany mo-
del. 
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Tabela 1

Wyniki regresji krokowej dla lat 2003 i 200516

Lata Zmienne BETA1) Błąd stand. 
BETA B Błąd stand. 

B t2)

2003

A. Mikroprzedsiębiorstw t (43)
WW* 10,02126 10,49838 0,95455
Z/S_OP** 0,798958 0,044380 0,89479 0,04970 18,00247
O*** –0,233901 0,044380 –0,98574 0,18703 –5,27035
Podsumowanie regresji dla zmiennej zależnej: wynik finansowy netto, l = ,10000 
R = ,95950444 R2 = ,92064877 Skoryg. R^2 = ,91695802 F(2,43) =249,45 p<0,0000 
Błąd std. estymacji: 56,180
C. Małe przedsiębiorstwa t (48)
WW –111,624 42,43945 –2,63019
KW**** 0,269790 0,064906 0,056 0,01342 4,15665
Z/S_OP 0,684005 0,064906 0,707 0,06710 10,53844
Podsumowanie regresji dla zmiennej zależnej: wynik finansowy netto, l = ,10000 
R = ,96076060 R2 = ,92306093 Skoryg. R^2 = ,91985513 F(2,48) =287,94 p<0,0000 
Błąd std. estymacji: 260,61

2005

B. Mikroprzedsiębiorstw t (42)
WW 10,77578 12,99932 0,82895
Z/S_OP 0,904103 0,047877 0,87904 0,04655 18,88391
Podsumowanie regresji dla zmiennej zależnej: wynik finansowy netto, l=,10000 
R= ,94823165 R2= ,89914326 Skoryg. R^2= ,89662184 F(1,40)=356,60 p<0,0000 
Błąd std. estymacji: 64,626
D. Małe przedsiębiorstwa t (43)
WW –51,2403 69,80942 –0,73400
KW 0,215907 0,064854 0,0489 0,01469 3,32914
Z/S_OP 0,737160 0,064854 0,7392 0,06503 11,36652
Podsumowanie regresji dla zmiennej zależnej: wynik finansowy netto, l = ,10000 
R = ,96007603 R2 = ,92174598 Skoryg. R^2 = ,91810626 F(2,43) = 253,25 p<0,0000 
Błąd std. estymacji: 400,37

1) Współczynnik BETA to współczynnik, jaki otrzymano by, gdyby przed wykonaniem obliczeń dokonano stan-
daryzacji wszystkich zmiennych do średniej 0 i odchylenia standardowego 1. Zatem wielkość tego współczyn-
nika pozwala porównać relatywne wkłady, jakie każda ze zmiennych niezależnych wnosi w predykcję zmiennej 
zależnej.
2) Przypadki będące wartościami odstającymi zostały wykluczone z modelu, zatem liczebność przedsiębiorstw 
w próbie wynosi odpowiednio: grupa mikro: 2003 r. – 43, 2005 r. – 42, grupa małe: 2003 r. – 48, 2005 r. – 43.
* WW – wyraz wolny; ** Z/S_OP – zysk/strata na działalności operacyjnej; *** O – odsetki; **** KW – kapitał 
własny.

Źródło: opracowanie własne.

16 Zmienne przyjęte do modelu regresji są istotne (poziom p<0,05).



564 Magdalena Mądra, Emilia Stola

Oszacowane modele dla małych przedsiębiorstw przyjęły następującą postać:

W oszacowanych modelach dla małych przedsiębiorstw (C i D), za zmienne objaś-
niające przyjęto kapitał własny oraz zysk/stratę z działalności operacyjnej. W modelu C, 
współczynnik regresji przy zmiennej kapitał własny (KW) wynosił 0,06 zł, a w D – 0,05 
zł co oznacza, iż wzrost WFN o 1 zł powodował zwiększenie KW przeciętnie o 6 groszy 
w 2003 roku, i o 5 groszy w 2005 roku, przy założeniu niezmienności w pozostałych para-
metrach równania. Ocena punktowa tej cechy kształtuje się na niskim poziomie i wynosi 
około 0,01 zł w 2003 oraz 2005 roku. Współczynnik regresji dla drugiej zmiennej –  zysk/
strat na działalności operacyjej (Z/S_OP), wynosi około 0,71 w modelu C i 0,74 w modelu 
D, a więc wzrost WFN o jednostkę spowoduje wzrost tej zmiennej przeciętnie o 71 groszy 
dla C oraz o 74 groszy dla D, przy zachowaniu warunku ceteris parabius17. Ocena punk-
towa małych przedsiębiorstw w obu latach kształtuje się na relatywnie niskim poziomie 
(0,07). Zarówno model C, jak i D charakteryzuje się wysoką oceną dopasowania do danych 
empirycznych, mierzoną za pomocą współczynnika R^2, który w obydwu przypadkach 
kształtował się na poziomie 92%. Wskazuje to na wysoki poziom wyjaśnienia zmienności 
WFN w małych przedsiębiorstwach w badanych latach przez estymowane w modelu regre-
sji zmienne. Oznacza to, iż wybrane parametry do oszacowanego równania (Z/S_OP oraz 
KW) są najistotniejszymi determinantami kształtującymi WFN małego przedsiębiorstwa. 
Modele te charakteryzują się również zbliżonym poziomem statystki F, która odpowiednio 
w modelu C wyniosła 287,94 oraz D – 253,25. Potwierdza to wcześniejsze wnioski dotyczą-
ce oddziaływania wybranych zmiennych na WFN. Jedyne zastrzeżenie może wywoływać 
dosyć wysoki poziom błędu standardowego estymacji w  modelu D, który wynosił ponad 
400 (błąd przy ustalaniu WFN może kształtować się na poziomie +/ – 400 zł). W przypadku 
modelu C – statystyka ta kształtowała się na poziomie (260), odnotowując zbliżone wartości 
do równania regresji A i B w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

Ocenę zjawiska autokorelacji składników losowych przeprowadzono według testu 
Durbina-Watsona (DW)18, obliczonego na podstawie współczynnika autokorelacji pierw-
szego rzędu, przy poziomie istotności α = 0,05. W przypadku modelu A, przy próbie (n) 
równej 43 jednostki, wartość statystyki DW wyniosła 1,7409. Dla równania regresji B, sta-
tystyka DW była równa 2,1672, przy 42 obiektach. Natomiast dla modeli C i D – małych 
przedsiębiorstw, statystyki DW wynosiły odpowiednio 2,3557 oraz 2,0778 przy n równym 

17 Ceteris parabius – zmiana jednego składnika w modelu przy zachowaniu stałości pozostałych zmien-
nych w modelu. 

18 Test Durbina-Watsona pozwala na oszacowanie wartości krytycznych dla wybranych wartości liczby 
obserwacji n oraz liczby szacowanych parametrów k. 
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48 i 43 jednostki. Po wyznaczeniu przedziału krytycznego zbioru19, wartości wyliczonych 
współczynników DW znajdują się w zbiorze, w którym hipoteza o braku zjawiska autokore-
lacyjnego reszt nie może być odrzucona. Zjawisko autokorelacji składników reszt w oszaco-
wanych równaniach regresji miało charakter losowy. W przedstawionych modelach regresji 
rozkład reszt nie odbiegał od normalnego w każdej analizowanej grupie przedsiębiorstw.

Wnioski 

W opracowaniu przedstawiono zależności między efektywnością prowadzonej dzia-
łalności w mikro i małych przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu. Analizując przeprowa-
dzone badania sformułowano następujące wnioski: 

1. Na podstawie dokonanej estymacji regresji krokowej oraz przeprowadzonej ana-
lizy statystycznej odnotowano silny wpływ zmiennej zysk/strata na działalności 
operacyjnej na wynik finansowy netto zarówno w mikro jak i w małych przedsię-
biorstwach. Modele oszacowane dla mikroprzedsiębiorstw w obydwu przypadkach 
charakteryzują się wysokim stopniem opisu zmienności WFN. Oceny współczyn-
ników regresji wybranych zmiennych objaśniających w modelach regresji dla mi-
kroprzedsiębiorstw nie różnią się znacząco, co wskazuje, iż w pierwszym roku po 
przystąpieniu Polski do UE, czynniki wpływające na osiągnięte rezultaty działal-
ności tych jednostek nie zmieniły się znacząco. 

2. Równania regresji oszacowane dla małych przedsiębiorstw, odnotowały dwie 
zmienne determinujące poziom wyniku finansowego netto: zysk/strata na dzia-
łalności operacyjnej oraz wartość kapitału własnego. Współczynniki regresji przy 
zmiennych objaśniających w tych modelach, nie odznaczały się znacznym zróż-
nicowaniem w czasie, podobnie jak ich oceny punktowe. Czynniki determinujące 
WFN małych przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu nie zmieniły się znacząco 
po wejściu Polski do struktur UE, co potwierdza przeprowadzona analiza staty-
styczna. 

3. W przeprowadzonych badaniach w mikrofirmach, w odróżnieniu od małych przed-
siębiorstw do czynników determinujących poziom wyniku finansowego netto, 
wraz ze zmienną zysk/strata na działalności operacyjnej w roku 2003, zaliczono 
również wartość odsetek stanowiących koszty finansowe tych jednostek. W roku 
2005 relacja ta ulegała zmianie, co może świadczyć o malejącym znaczeniu tych 
kosztów po akcesji Polski do UE, jak też o wzroście relacji wyniku finansowego 
netto do Z/S_OP. Sytuacja ta może wiązać się z większą dostępnością do kredytów 
preferencyjnych w ramach programów unijnych po 2004 roku. Natomiast mikro 

19 Krytyczne poziomy dla statystki Durbina – Watsona zostały odczytane z tablic statystycznych przy 
k = 2, dla Modelu A przy n = 43 (1,430; 1,615); Model B przy n = 42 i k = 1 (1,442; 1,544); Model C przy 
n = 48 (1,462; 1,628), Model D przy n = 43 (1,430; 1,615). 
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przedsiębiorstwa w rolnictwie charakteryzują się niskim udziałem zewnętrznych 
źródeł finansowania, co mogło wpłynąć na brak istotnej statystycznej zależności 
pomiędzy poziomem kapitału obcego a WFN.

4. W małych przedsiębiorstwach rolniczych na WFN oprócz wygenerowanego Z/S_
OP wpływała również wartość kapitału własnego. Wskazuje to na zaangażowanie 
przez te przedsiębiorstwa znacznie wyższego kapitału, determinującego osiągnięty 
wynik finansowy. Wynikać to może ze specyfiki produkcji tej grupy przedsię-
biorstw, w których KW stanowią głównie użytki rolne. Świadczyć to może o prob-
lemach mikrofirm w zakresie dokapitalizowania prowadzonej produkcji rolnej oraz 
rozwoju działalności operacyjnej. Kapitał własny stanowiący zabezpieczenie dzia-
łalności przedsiębiorstwa, w małych firmach był efektywniej wykorzystywany, za-
tem jego produktywność była wyższa niż w przypadku mikro przedsiębiorstw. Tak 
wysoka istotność parametru Z/S_OP w oszacowanych równaniach regresji bada-
nych przedsiębiorstw może wiązać się ze znaczeniem dotacji pozyskiwanych przez 
te jednostki. 

DETERMINANTS OF MICRO AND SMALL 
AGRICULTURE ENTERPRISES EFFICIENCY

Summary

The elaboration estimates the efficiency of micro and small agriculture enterprises.  According 
to this aim the research deals with multiple stepwise regressions, which covers years 2003 and 2005. 
The financial net result in micro companies was shaped by operation profits and paid interests, while 
in small enterprises was determined by operation profit as well and equity capital.
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DYLEMATY KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 
W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KURSOWYM

– HEDGING CZY SPEKULACJA NA RYNKU WALUTOWYM

Wprowadzenie

Użyteczność metod hedgingowych, ich teoretyczna zdolność do efektywnego reduko-
wania ryzyka kursowego w firmach krajowych, nie przesądza jeszcze o rzeczywistej sku-
teczności ich stosowania bez względu na sytuację. Dlatego niezwykle ważna staje się umie-
jętność analizowania ewentualnych korzyści z osłony transakcji walutowych z kosztami ich 
poniesienia (stratami finansowymi). W niniejszym opracowaniu wskazujemy na niektóre 
cechy zachowań hedgingowych przedsiębiorstw krajowych prowadzących do błędnych 
strategii finansowych i zawierania szkodliwych lub niekorzystnych transakcji walutowych 
na rynku terminowym w warunkach rosnącej zmienności kursu złotego. 

Instrumenty pochodne w polityce zarządzania ryzykiem kursowym eksportera 
i importera

Transakcje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych mogą być wykorzystywa-
ne do osłony przed ryzykiem kursowym zarówno przez eksporterów, jak i przez importe-
rów. Firmy prowadzące zagraniczną wymianę handlową lub rozliczające swoje transakcje 
w oparciu o waluty obce, narażone są na ryzyko kursowe. Działania osłonowe (hedgingu) 
polegają na zajmowaniu pozycji przeciwstawnych do zajmowanych na rynku kasowym. 
Oznacza to, w skrócie, że importer, który będzie musiał w przyszłości zapłacić za np. do-
starczone towary na rynku terminowym, będzie kupował walutę (zajmował tzw. pozycję 
długą na rynku walutowym). Z kolei eksporter, który boi się osłabienia waluty transakcji, 
będzie zajmował pozycję krótką, starając się nie dopuścić do obniżenia się swoich docho-
dów uzyskanych z transakcji eksportowych, poniżej akceptowanego przez niego poziomu, 
zajmuje też tzw. pozycję krótką na terminowym rynku walutowym. 
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Zarządzanie ryzykiem kursowym jest atrakcyjne dla przedsiębiorstw, kusi bowiem 
możliwościami powstrzymania wzrostu lub spadku kursu waluty, co „ułatwia dokładne za-
planowanie wysokości przepływów finansowych”1. Daje jednocześnie instytucjom finan-
sowym szanse kreowania nowych produktów bankowych, dzięki sprzedaży których, mogą 
zwiększyć swoje przychody.

Pod koniec 2008 roku, w związku z ogromnymi stratami poniesionymi przez wiele 
polskich firm na transakcjach osłonowych, pojawiło się wiele pytań dotyczących skutecz-
ności technik osłonowych w zakresie zarządzania otwartą pozycją walutową w przedsię-
biorstwach niefinansowych2. Czy istnieje faktycznie możliwość dokładnego zaplanowania 
wysokości przepływów finansowych w działającym na rynku zagranicznym przedsiębior-
stwie? Czy hedging walutowy eliminuje spekulację walutową? Pytań można by postawić 
znacznie więcej. Wobec wydarzeń ostatnich miesięcy związanych z tzw. toksycznymi op-
cjami walutowymi, przyjmijmy, że odpowiedzi na nie stają się kluczowe dla podejmowania 
przyszłych działań w zakresie zarządzania otwartą pozycją walutową. W celu rozważenia 
problemu posłużymy się trzema przykładami charakteryzującymi różne strategie osłono-
we oferowane przez instytucje finansowe i wykorzystywane przez eksporterów również 
w sektorze MSP.

Wskazane w przykładach 1–3 propozycje osłony walutowej, choć z jednej strony 
„wabią” potencjalnymi korzyściami, wymagają jednak świadomości występowania ryzyka 
bezpośrednio lub pośrednio związanego z kształtowaniem się bieżącego kursu walut. Ry-
zyko to powstaje mimo, a częściowo wskutek, zastosowania hedgingu nakierowanego na 
eliminację lub ograniczenie ryzyka kursowego.

Przykład 1 – typowy kontrakt forward (NDF)
Z uwagi na przewidywane wpływy dewizowe na koniec przyszłych miesięcy w wyso-

kości 100 000 euro przedsiębiorstwo, bojąc się, że kurs PLN/EUR w momencie otrzymywa-
nia płatności będzie niższy niż obecnie, zawiera trzymiesięczny kontrakt forward na kwotę 
300 000 euro z kursem terminowym wynoszącym 4,16 PLN (pozycja krótka). W dniu roz-
liczeniowym kontrakt zostanie rozliczony według średniego kursu NBP. Przedsiębiorstwo 
zapłaci różnicę pomiędzy kursem bieżącym za 3 miesiące oraz kursem terminowym, jeżeli 
kurs bieżący będzie powyżej kursu terminowego. W przypadku odwrotnym, przedsiębior-
stwo otrzyma powstałą różnicę kursową w rozliczeniu z bankiem. Osłona z użyciem kon-
traktu walutowego forward jest klasycznym sposobem ograniczenia lub nawet eliminacji 

1 http://www.brebank.pl/pl/msp/Zarzadzanie_ryzykiem_finansowym/opcje_walutowe/.
2 Pod koniec 2008 r. o ogromnych stratach na opcjach walutowych zaczęły informować spółki giełdowe, 

m.in. Ropczyce, Ciech, Erbud, Rafako, PPWK. Opcje kupowali przede wszystkim eksporterzy obawiając 
się dalszego umacniania się złotego. Problem transakcji opcjami walutowymi dotyczył jednak również 
spółek mniejszych, jednak  z uwagi na ich niepubliczny charakter informacje o ich kłopotach finansowych 
nie były przedmiotem doniesień prasowych. Według firmy doradczej Deloitte z powodu feralnych opcji 
ucierpią setki firm, a straty mogą sięgnąć nawet miliardów złotych  (http://www.inwestycje.pl/forex_i_wa-
luty/kolejne_instytucje_zajmuja_sie_sprawa_toksycznych_opcji_walutowych;43987;0.html).
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ryzyka kursowego. Nie umożliwia jednak zawsze korzystania z pożądanych przez zawiera-
jącego kontrakt zmian kursu walut.

Przykład 2 – „bezkosztowa” strategia opcyjna 
Zakup prawa do sprzedaży 100 000 euro za 3 miesiące po cenie równej 4,16 PLN/

EUR. Cena nabycia wspomnianej opcji wynosi 1,3%, czyli 5408 PLN. Aby nie ponosić 
kosztów zakupu opcji put przedsiębiorstwo wystawia opcje call z ceną wykonania 4,5 PLN/
EUR. Jeśli za 3 miesiące kurs PLN/EUR będzie poniżej ceny wykonania (4,5 PLN/EUR), 
opcja będzie bezwartościowa. Jednak, gdyby kurs euro w przyszłości przekroczył 4,5 PLN/
EUR, nabywcy opcji call będą chcieli ją zrealizować, a różnicę pomiędzy kursem wyko-
nania będzie musiało zapłacić wystawiające opcje przedsiębiorstwo. Na dzień zawierania 
transakcji wydaje się to na tyle mało realne, że – zgodnie z prognozami banku – ubezpie-
czające się przedsiębiorstwo marginalizuje fakt, iż bierze na siebie ryzyko kursowe zwią-
zane z wystawieniem opcji kupna. W przypadku dużego odchylenia kursu wykonania opcji 
call od kursu bieżącego (a więc małego prawdopodobieństwa jej zrealizowania), premia dla 
wystawiającego taką opcję jest znacznie mniejsza w porównaniu z płaconą premią za opcję 
put. W przypadku, gdyby premia wynosiła 0,3%, to wolumen na jaki będą wystawione op-
cje call, tak aby skonstruować „bezkosztową” strategię opcyjną, osiągnąłby wartość ponad 
430 000 euro3. W przypadku zabezpieczenia przepływów finansowych pojawiających się 
z tytułu eksportu w wysokości 100 000 euro miesięcznie, podobne kontrakty opcyjnie za-
wierane musiałyby być co miesiąc, przy uwzględnieniu zmieniających się w tych terminach 
wycen opcji walutowych.

Przykład 3 – strategia z wykorzystaniem tzw. forwardu elastycznego 
Transakcja terminowa forwardu elastycznego gwarantuje kurs sprzedaży waluty 

w przyszłości po 4,17 PLN/EUR wobec kursu walutowego w momencie przedstawienia 
oferty wynoszącego 4,15 PLN/EUR. Warunkiem zawarcia kontraktu jest wolumen trans-
akcji na koniec każdego miesiąca w wysokości 100 tys. euro przez najbliższy rok (12 trans-
akcji). Zastosowanie przez eksportera forwardu elastycznego zabezpiecza przedsiębior-
stwo przed spadkiem kursu euro poniżej 4,00 PLN/EUR (gwarantowany kurs sprzedaży), 
a jednocześnie posiada pewne cechy opcji umożliwiając uczestnictwo w pozytywnych dla 
eksportera zmianach kursu walutowego do określonego w umowie poziomu (np. 5,00 PLN/
EUR). W przypadku, gdyby kurs walutowy przekroczył ten poziom (wzrósł do powyżej 
5,00 PLN/EUR), rozliczenie nastąpiłoby po kursie 4,00 PLN/EUR4. 

Koncepcja forwardu „elastycznego” łączy zatem zalety forwardu oraz opcji, dając 
gwarancję kursu (w najgorszym przypadku straty kursowej liczonej wobec aktualnego kur-

3 Przykład stanowi ilustrację transakcji opcjami walutowymi zawieranymi przez polskich eksporterów 
w 2008 r.

4 Dane rzeczywiste oparte na wstępnej ofercie skierowanej do eksportera (obroty poniżej 10 mln PLN 
rocznie) przez jeden z polskich banków w grudniu 2008 r.
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su w wysokości 0,15 PLN/EUR) i pozwalając na uczestniczenie we wzroście kursu waluto-
wego (w najlepszym przypadku dającego zysk w wysokości 0,85 PLN/EUR). 

Powyższe przykłady można przeanalizować w kontekście możliwych scenariuszy 
zmian na krajowym i globalnym rynku finansowym oraz w krajowej i światowej gospo-
darce.

Wpływ globalnych i krajowych tendencji na decyzje w zakresie strategii osłonowych 
(hedgingowych) polskich przedsiębiorstw

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
w Polsce, kontynuowany był znaczny napływ kapitału zagranicznego. Polepszenie oceny 
długoterminowych perspektyw rozwoju sprawiło, że inwestorzy zagraniczni wykazywali 
dużą skłonność do finansowania deficytów obrotów bieżących gospodarek regionu. Skłon-
ność ta wynikała również z ogólnoświatowego zmniejszenia awersji do ryzyka w okresie 
przyspieszonego wzrostu gospodarczego na rynku globalnym. Wysoki napływ inwestycji 
zagranicznych (przekraczający zapotrzebowanie wynikające z deficytu bieżącego) oraz 
upowszechniające się traktowanie walut środkowoeuropejskich jako aktywa finansowego, 
przynoszącego wysokie stopy zwrotu, doprowadziło do umocnienia wybranych walut re-
gionalnych, w tym polskiego złotego. 

Kilkuletnia kontynuacja trendu wzrostowego wartości złotego nie pozostała bez wpły-
wu na zachowania firm utrzymujących otwarte pozycje walutowe. Z jednej strony można 
przypuszczać, że przy powszechnym oczekiwaniu dalszego osłabiania walut zagranicz-
nych, skłonność importerów do wykorzystania transakcji hedgingowych zmalała, z drugiej 
strony, jak już wcześniej wspomniano, na podstawie informacji prasowych i raportów okre-
sowych można stwierdzić, że eksporterzy zaczęli stosować na dużą skalę transakcje osło-
nowe dla zabezpieczenia się przed spadkiem kursu walut zagranicznych. Nie były to jednak 
typowe strategie osłonowe. Przedsiębiorstwa decydowały się na konstruowanie niesyme-
trycznych strategii zabezpieczających, w które wkomponowany był paradoksalnie element 
spekulacji (do klasycznego „korytarza” będącego kombinacją pozycji długiej w opcji put 
oraz równoważnej kwotowo pozycji krótkiej w opcji call, dołączano wystawienie dodatko-
wej opcji call). Zarządy firm były przekonane, że warunkowe zobowiązanie, wynikające 
ze sprzedaży dodatkowej opcji call, nie zmaterializuje się. Splot niekorzystnych czynników 
w gospodarce światowej jesienią 2008 roku sprawił jednak, że stało się inaczej. 

Doświadczenia polskich firm w ostatnim okresie skłaniają do wysunięcia kilku 
uwag ogólnych. Po pierwsze, na skutek trwałości tendencji na rynku walutowym w latach 
2004–poł. 2008, stosowanie transakcji osłonowych tylko w ograniczony sposób chroniło 
polskich eksporterów przed skutkami aprecjacji złotego. Instrumenty zabezpieczające po-
zwalały realizować korzyści w krótszych okresach (typowych dla hedgingu przed ryzykiem 
transakcyjnym). Całkowite wyeliminowanie niekorzystnych efektów trendu rozpoczętego 
w 2004 roku byłoby możliwe tylko w przypadku objęcia transakcjami zabezpieczającymi 
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przepływów finansowych planowanych w okresie kilkuletnim. Ponieważ osłona transak-
cyjna dotyczy zazwyczaj okresów maksymalnie kilkunastomiesięcznych (trudno bowiem 
zaplanować przepływy długookresowe), przedsiębiorstwa musiały godzić się na stopniowe 
pogarszanie kursów realizacji w strategiach osłonowych. W tym sensie hedging pozwalał 
opóźniać (a nie całkowicie eliminować) wpływ niekorzystnych dla eksporterów tendencji 
na rynku walutowym. 

Po drugie, przedsiębiorstwa odeszły od wykorzystania typowych instrumentów za-
bezpieczających, w kierunku stosowania instrumentów hybrydowych. Instrumenty te zna-
cząco modyfikowały profil ryzyka przedsiębiorstw, wystawiając je na nowy rodzaj zagro-
żenia. Na skutek wykorzystania zmodyfikowanego „korytarza”, eksporterzy ograniczali 
wprawdzie ryzyko aprecjacji złotego, ale jednocześnie nieświadomie wystawiali się na ry-
zyko wzrostu wartości waluty zagranicznej, a więc ryzyko, które w normalnej sytuacji nie 
występowało w firmie generującej wpływy walutowe netto.

Po trzecie, zmiany warunków na globalnym i krajowym rynku finansowym w II pół-
roczu 2008 roku spowodowały, że nastąpiła znacząca transformacja celów polityki osło-
nowej. Gwałtowne osłabienie złotego musiało zmienić skłonność importerów do wyko-
rzystania hedgingu. Przy tak dużej skali zmian kursowych w relatywnie krótkim czasie, 
importerzy zostali zmuszeni do szybkiego wdrożenia decyzji osłonowych. Z kolei eksporte-
rzy, zwłaszcza firmy, które nie zawierały wcześniej zmodyfikowanych transakcji zabezpie-
czających, pozornie znaleźli się w korzystniejszej sytuacji. Osłabienie złotego umożliwiło 
im jednorazowy znaczny wzrost marż hedgingowych. Dodatkowo wzrost kursu bieżącego 
walut zagranicznych może przekładać się na wyższy, a zatem korzystniejszy dla eksporte-
rów, poziom kursu realizacji w transakcjach forward czy opcyjnych. Nie sposób jednak nie 
dostrzec, że wraz z globalnym spowolnieniem gospodarczym i problemami sektora banko-
wego, znacząco wzrosło ryzyko kredytowe. Jeśli bowiem eksporter zabezpieczy oczekiwa-
ne wypływy dewizowe w terminie do zapadalności (rozliczenia) a kontrahent nie wywiąże 
się z umowy, transakcja hendgingowa stanie się ex post transakcją spekulacyjną na rynku 
walutowym. Wzrost niepewności co do efektów transakcji osłonowych będzie zniechęcać 
do aktywnego zarządzania ryzykiem cenowym. 

Uwagi końcowe

Wiele krajowych firm, zwłaszcza zajmujących się eksportem, poniosło w ostatnich 
miesiącach znaczne straty, wskutek zawarcia terminowych transakcji walutowych. Na ogół 
bowiem zdawały się na doradców finansowych banków komercyjnych, którzy zapewniali, 
że na takich transakcjach nie można stracić, gdyż nic nie może zahamować silnego trendu 
umacniania się złotego. Jednocześnie banki wykorzystywały szereg informacji, do których 
krajowe firmy eksportowe nie miały dostępu. W takich przypadkach może dochodzić do 
zawierania w umowach postanowień, które nadmiernie chronią interesy banków wykorzy-
stujących swoją uprzywilejowaną pozycję i słabą znajomość praktyk bankowych przez fir-
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my. Dowodzi to konieczności głębokiego przeanalizowania każdej planowanej transakcji 
zabezpieczającej oddzielnie przed ewentualnymi rozmowami z przedstawicielami banków, 
zanim firma zleci wykonanie takiej transakcji. Nie ma bowiem jednej, uniwersalnej odpo-
wiedzi, czy w każdej sytuacji wykupienie pakietu transakcji zabezpieczających przyniesie 
oczekiwane oszczędności finansowe. Najczęściej koncepcja działania pod wpływem kam-
panii reklamowej charakterystycznej dla różnych banków przynosi głównie korzyści zain-
teresowanym bankom, podczas gdy firmy muszą godzić się ze stratami. 

DILEMMAS OF THE DOMESTIC FIRMS IN MANAGEMENT 
OF FOREIGN EXCHANGE EXPOSURE 

– HEDGING OR SPECULATION ON THE CURRENCY MARKET

Summary

The benefits and risks of international trade are attracting considerable attention of the finan-
cial managers – both in banks and companies. Everyone is trying to ascertain the best way to recap 
the benefits of transaction exposure and manage the risk associated with open currency positions. 
The multi-currency dimension of international trade is one of the critical areas for owners of firms 
and their financial managers. There is a substantial risk embedded in the currency exposure of fo-
reign trade, but it is not clear how managers should manage that risk. The critical view underlying the 
paper’s conclusion is that currency hedging strategies using derivatives can be dangerous, counter 
– productive and resulting in the significant loses. Using derivates to execute currency strategy, the 
main considerations in choosing the appropriate hedging instruments are quality of bank products, 
foreign exchange rate dynamics and maturity of foreign trade operations. Crucial to decision on the 
currency hedge is knowledge of an estimate of the future spot exchange rates on the turbulent ex-
change markets.
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 ASPEKT PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 
W WERYFIKACJI ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH 

MAŁYCH I MIKRO PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Silna konkurencja na rynku powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą do-
stosować się do stale rosnących wymagań klientów. Dla przedsiębiorstw przemysłowych 
oznacza to poprawę jakości produkowanych wyrobów, a jednocześnie skracanie terminów 
i zmniejszanie kosztów realizacji zleceń produkcyjnych. W sektorze małych i mikro przed-
siębiorstw wytwarzających wyroby wyłącznie na podstawie zleceń produkcyjnych często 
dochodzi do  przekraczania terminów realizacji zleceń oraz przyjmowania zleceń po cenie 
nie zapewniającej zwrotu kosztów. Zatem problem tego typu przedsiębiorstw polega głów-
nie na błędnym lub niedokładnym szacowaniu kosztów i określaniu terminów realizacji 
poszczególnych zleceń. 

W tych przedsiębiorstwach istnieje duże ryzyko utraty płynności, gdyż w porównaniu 
z dużymi przedsiębiorstwami możliwości pozyskiwania kapitału są dużo mniejsze1. Po-
trzeba korzystania ze źródeł zewnętrznych wiąże się ze zwiększeniem realnych kosztów 
realizacji zleceń produkcyjnych. Zatem szczególnie małe i mikro przedsiębiorstwa powinny 
bardzo dokładnie planować produkcję również analizując zmiany w przepływie środków 
pieniężnych jeszcze przed negocjacją warunków umowy z klientem.

Istnieje więc potrzeba pozyskiwania dokładnych informacji na temat realizacji pla-
nowanego zlecenia produkcyjnego w systemie producenta nie tylko pod względem zdolno-
ści produkcyjnych, ale także możliwości finansowych jeszcze przed ustaleniem warunków 

1 A. Sosnowska, S. Łobejko, Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna 
Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008;  T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim 
przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001; J. Adamczyk, Determinanty rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
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umowy z klientem. Trzeba rozwinąć funkcję planowania na poziomie operacyjnym oraz 
uwzględnić ograniczenia finansowe.

W artykule zaproponowano nowe podejście do zarządzania finansami. Zamiast bi-
lansowania wpływów i wydatków za dany okres, proponuje się sprawdzanie płynności fi-
nansowej w każdym dniu rozpatrywanego okresu oraz wprowadzenie etapu sprawdzania 
ograniczeń finansowych na poziomie planowania operacyjnego.

Klasyczne metody sprawdzania płynności

Przepływy gotówkowe w przedsiębiorstwie odzwierciedla rachunek przepływów pie-
niężnych. Dokument ten zawiera informacje o wpływach i wypływach gotówki w obszarze 
działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej2. Przepływy z działalności operacyjnej 
odzwierciedlają wpływy i wypływy gotówki z operacji związanych z produkcją, handlem 
i świadczeniem usług. Zawierają tylko te kategorie przychodów i kosztów, które powodują 
realne zmiany w stanie gotówki. Przepływy z działalności inwestycyjnej pokazują operacje 
wynikające z gospodarowania majątkiem trwałym. Przepływy z działalności finansowej 
odzwierciedlają wpływy i wydatki z działań przedsiębiorstwa związanych z pozyskiwa-
niem kapitału z otoczenia finansowego (emisji akcji, zaciągania kredytów i pożyczek ban-
kowych) jak i wypłaty (dywidendy, spłaty kredytów bankowych itp.)3.  

Rys. 1.  Idea rachunku przepływów pieniężnych

Źródło:  Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, War-
szawa 2001.

2 M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006. 
3 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy…, op. cit.
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Suma sald przepływów gotówkowych z wszystkich trzech obszarów działalności 
określa globalne saldo gotówkowe (środki pieniężne netto lub przepływy pieniężne netto), 
które pokazuje zmiany w środkach pieniężnych w okresie, dla którego jest sporządzany 
rachunek przepływów pieniężnych4. Idea rachunku przepływów pieniężnych jest pokazana 
na rysunku 1.

Zatem rachunek przepływów pieniężnych pokazuje tylko bilans zmian w rozpatry-
wanym okresie. Może on być dodatni lub ujemny5. Mankamentem rachunku przepływów 
pieniężnych jest brak możliwości bilansowania środków pieniężnych w sposób dynamiczny, 
czyli w każdym dniu rozpatrywanego okresu.  

Sprawdzanie dynamiczne płynności

W obecnie stosowanych narzędziach komputerowo wspomaganego podejmowania de-
cyzji, aktualnie posiadane zasoby finansowe są najczęściej bilansowane z sumą nakładów 
potrzebnych do realizacji zlecenia produkcyjnego. Rozwiązanie to w praktyce jest częstym 
powodem przekraczania terminów realizacji zleceń. Wielkość posiadanych zasobów finan-
sowych nie jest bowiem wielkością stałą i podlega ciągłym zmianom w czasie. Zatem posia-
danie w chwili przyjmowania zlecenia do realizacji niezbędnych zasobów finansowych nie 
gwarantuje możliwości pokrycia wszystkich wydatków związanych z realizacją zlecenia 
w określonych terminach płatności. Brak środków pieniężnych w niektórych dniach rea-
lizacji zlecenia może doprowadzić do opóźnień dostaw materiałów, a w konsekwencji do 
przekraczania terminów realizacji zleceń.

Proponowane w artykule rozwiązanie zakłada wprowadzenie planowania realizacji 
zlecenia produkcyjnego pod kątem niezbędnych wydatków związanych z jego realizacją. 
Takie podejście wymaga opracowania harmonogramu wpływów i wydatków na podsta-
wie istniejących dokumentów płatności (plan kasowy) oraz sporządzenia planu wydatków 
związanych z realizacją nowego zlecenia w każdym dniu rozpatrywanego okresu (od chwili 
rozpoczęcia realizacji zlecenia do chwili jego ukończenia), a następnie skorygowania planu 
kasowego o wydatki związane z realizacją nowego zlecenia. Dzięki takiemu dokumentowi 
można określić dokładnie, w jakich dniach przedsiębiorstwo straci płynność finansową. 

Wprowadzenie do weryfikacji zleceń produkcyjnych etapu sprawdzania płynności fi-
nansowej w każdej jednostce czasu wydatkowania zasobów finansowych, umożliwia pozy-
skanie informacji, które zlecenia spośród zgłaszanych do realizacji nie mogą być sfinalizo-
wane ze względu na brak dostępnych środków pieniężnych. Gdy wiadomo, kiedy zabraknie 
środków pieniężnych na realizację zlecenia, można odpowiednio wynegocjować warunki 
płatności z dostawcami lub ustalić w odpowiednim czasie płatności zaliczek za realizację 

4 G. Gołębiowski, A. Tłaczała, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2005.
5 L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydanie Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego, Wrocław 2003.
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zlecenia. Można także w analogiczny sposób sprawdzić zdolności kredytowe przedsiębior-
stwa. 

Informacja o dostępności środków pieniężnych na realizację zlecenia ma także duże 
znaczenie w dokładnym szacowaniu kosztów produkcji. Korzystanie przez przedsiębior-
stwo z kredytów bankowych, w przypadku braku środków pieniężnych na realizację zle-
cenia, zwiększa koszt realizacji zlecenia (koszt kapitału obcego). Natomiast finansowanie 
realizacji zlecenia z własnych środków pieniężnych pozwala na porównanie opłacalności 
produkcji z innymi dostępnymi przedsiębiorstwu formami inwestowania środków pienięż-
nych, jak chociażby oprocentowaniem lokat6.

Planowanie realizacji zleceń w systemie producenta

Opracowanie dokładnego planu kasowego związanego z wydatkami środków pienięż-
nych na realizację zlecenia produkcyjnego w określonym czasie wymaga zaplanowania rea-
lizacji nowego zlecenia w systemie producenta. W artykule proponowane jest postępowanie 
składające się z ośmiu etapów (rys. 2). 

W pierwszych pięciu etapach sprawdzana jest możliwość realizacji zlecenia ze wzglę-
du na poszczególne ograniczenia systemu wytwórczego: zdolności produkcyjne, następstwo 
operacji, pojemności i dostępności środków transportu wewnątrzzakładowego, pojemności 
i dostępności magazynów trzystanowiskowych (bufory) oraz termin realizacji zlecenia na-
rzucony przez klienta7. W szóstym etapie szacowany jest planowany koszt realizacji zle-
cenia. Do jego oszacowania wykorzystywana jest koncepcja rachunku kosztów działań8. 
Sporządzony w poprzednich etapach harmonogram obciążenia stanowisk pracy systemu 
pozwala na opracowanie w siódmym etapie zapotrzebowania na środki pieniężne związa-
ne z realizacją nowego zlecenia w każdym dniu rozpatrywanego horyzontu planowania. 

6 A. Saniuk, Weryfikacja zleceń produkcyjnych ze względu na ograniczenia finansowe [w:] Narzędzia 
informatyczne wspomagające wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, R. Stryjski, S. Saniuk (red.), Ofi-
cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 65-90.

7 Szczegółowa procedura sprawdzania możliwości realizacji zlecenia w tych etapach została przed-
stawiona w pracy: A. Saniuk, Określanie warunków płatności w narzędziach wspomagania procesu 
podejmowania decyzji [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, zastosowania, J. Jakubowski, 
S. Saniuk, R. Stryjski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007, 
s. 175–184.

8 Metodę rachunku kosztów działań opisano m. in. w pracach: R. Piechota, Projektowanie rachunku 
kosztów działań, Difin, Warszawa 2005; J. Mielcarek, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów 
– koncepcji ABC i ABM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005. Szacowanie 
kosztów na potrzeby prezentowanego postępowania przedstawiono w pracach: A. Saniuk, Szacowanie 
kosztów produktów na zamówienie [w:] Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju 
państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia, J. Engelhardt, M. Kiba-Janik 
(red.), Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów 2007, s. 48–55; A. Saniuk, System szaco-
wania kosztów w procesie negocjacji warunków realizacji zleceń produkcyjnych [w:] Inżynieria produkcji: 
technologia, informacja, innowacja, J. Mutwil, J. Jakubowski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 145–158.
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Następnie bilansuje się je z dostępnymi środkami pieniężnymi (koryguje się plan kasowy 
przedsiębiorstwa). 

Rys. 2.  Etapy planowania realizacji zlecenia

Źródło:  opracowanie własne.

W proponowanym postępowaniu rozpatruje się trzy możliwe warianty finansowania 
realizacji zlecenia9:

a) własne środki pieniężne;

9 Szerzej na ten temat w pracach: A. Saniuk, Określanie warunków płatności w narzędziach wspoma-
gania procesu podejmowania decyzji [w:] Inżynieria produkcji: technologia, informacja, zastosowania 
J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2007, s. 175–184; A. Saniuk, S. Saniuk,  System of production order verification in application to 
service of customer, Applied Computer Science 2005, Vol. 1, no. 1, s. 133–140.
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b) własne środki pieniężne i zaliczka klienta,;
c) własne środki pieniężne, kredyt bankowy i ewentualna zaliczka klienta.
W pierwszej kolejności sprawdzane jest, czy zlecenie może być finansowane z włas-

nych środków pieniężnych przedsiębiorstwa. Jeżeli są one niewystarczające rozpatruje się 
dwa warianty. Pierwszy zakłada, że wszystkie brakujące zasoby zostają pokryte zaliczką 
klienta. System określa wysokość tej zaliczki. W drugim przypadku brakujące zasoby są 
pokrywane z kredytu bankowego. W tym celu sprawdzana jest zdolność kredytowa przed-
siębiorstwa. Jeżeli jest ona zbyt mała, wyliczana jest wysokość niezbędnej zaliczki. Gdy 
istnieje wystarczająca ilość własnych środków pieniężnych na pokrycie zapotrzebowania 
na wydatki związane z realizacją zlecenia, program podaje koszt. W takim przypadku nie 
są sprawdzane inne warianty.

W wyniku tego postępowania uzyskuje się gotowy harmonogram realizacji zlece-
nia uwzględniający najistotniejsze informacje potrzebne do ustalenia warunków umowy 
z klientem. Proponowana metodyka planowania oparta jest na propagacji ograniczeń. Po-
lega na sprawdzaniu kolejnych warunków wystarczających. Umożliwia przeprowadzenie 
weryfikacji zleceń produkcyjnych i jednocześnie syntezę systemu produkcji. Spełnienie 
wszystkich warunków wystarczających gwarantuje terminową realizację zlecenia w syste-
mie, w którym realizowane są aktualnie procesy produkcyjne. 

Proponowane rozwiązanie może być przydatne w praktyce pod warunkiem, że będzie 
można je zastosować w dziale obsługi klienta i weryfikacja nowo wprowadzanego zlece-
nia będzie szybka, czyli w trybie „on line”. W tym celu zostało opracowane komputerowe 
narzędzie wspomagania decyzji „System Weryfikacji Zleceń” (rysunek 3). Oprogramowa-
nie to dedykowane jest działom obsługi klienta, wspomaga proces podejmowania decyzji 
o realizacji nowych zleceń produkcyjnych w małych i mikro przedsiębiorstwach10. 

Na podstawie wprowadzonych danych, program daje szybką odpowiedź, czy moż-
liwa jest terminowa realizacja zlecenia w systemie oraz jaki jest koszt realizacji zlecenia. 
Podaje, który z wariantów finansowania zlecenia jest możliwy i szacuje jego koszt, a także 
oblicza koszt związany z zamrożeniem kapitału (koszt w funkcji czasu). Pakiet stanowi 
zatem podstawowe źródło informacji, na podstawie których producent negocjuje warunki 
umowy z klientem. Ostateczny wariant realizacji zlecenia jest ustalany w drodze negocjacji 
z klientem. 

10 Pakiet „System Weryfikacji Zleceń” jest dostępny na stronie: www.iizp.uz.zgora.pl/zlsi (plik swz.
exe). Szerzej na temat tego programu w pracach: A. Saniuk, S. Saniuk, Finansowe ograniczenia w doborze 
zleceń produkcyjnych [w:] Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach: efektywność controllingu 
wspomaganego komputerowo, P. D. Kluge, P. Kużdowicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2004, s. 227–236; A. Saniuk, S. Saniuk, SWZ (System Weryfikacji Zleceń) [w:] Systemy wspomagania inży-
nierii zarządzania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 63–87.
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Rys. 3.  Przykładowe okno z „Systemu Weryfikacji Zleceń”

Źródło:  opracowanie własne.

Podsumowanie

Płynność finansowa w proponowanym postępowaniu jest traktowana jako dodatkowe 
ograniczenie w weryfikacji zleceń produkcyjnych. Wprowadzenie do weryfikacji zleceń 
produkcyjnych etapu sprawdzania płynności finansowej w każdej jednostce czasu wydat-
kowania środków pieniężnych, umożliwia pozyskanie informacji, które zlecenia spośród 
zgłaszanych do realizacji nie mogą być zrealizowane ze względu na brak środków pienięż-
nych i zdolności kredytowych. Gdy wiadomo, kiedy i jakie wydatki nie będą mogły być zre-
alizowane, istnieje możliwość ustalenia w negocjacjach z klientami innych warunków rea-
lizacji przyjmowanych zleceń (np. pobieranie zaliczek w trakcie realizacji zlecenia) w celu 
zachowania płynności. Takie rozwiązanie umożliwia przyjmowanie większej liczby zleceń 
produkcyjnych bez ryzyka przekraczania terminów ich realizacji ze względu na ogranicze-
nia zasobowe, logistyczne lub finansowe (brak środków pieniężnych, czy zdolności kredy-
towych) przedsiębiorstwa.

Przedstawione podejście może znaleźć zastosowanie w mikro i małych przedsiębior-
stwach, które z różnych względów dysponują bardzo ograniczonymi środkami pieniężnymi 
i zdolnościami kredytowymi oraz nie dysponują kosztochłonnymi systemami klasy ERP. 
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Może być dedykowane na przykład przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji 
finansowej lub realizującym bardzo kosztochłonne zlecenia produkcyjne.

CASH FLOW IN VERIFICATION OF PRODUCTION ORDERS 
IN SMALL AND MIKRO-SIZED ENTERPRISES

Summary

In this paper the new approach to the finance management is proposed. This approach consists 
in dynamic checking of cash flow. It means to check a cash flow in every day of planned horizon of 
time. The presented method enables checking of possibility production order execution in produc-
tion systems of industrial enterprises. The proposed verification of production order allows to obtain 
information, which is necessary to conduct negotiations with customers about deadline of production 
order execution, price and terms of payments. The proposed proceeding can be used in small and 
micro-sized enterprises, which must pay a special attention to cash flow; for example they execute 
cost-absorbing products or they find in a difficult financial situation.   
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NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W SPORZĄDZANIU BIZNESPLANÓW 
PRZEZ MIKRO- I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzenie

Powodzenie przedsięwzięcia gospodarczego w bardzo dużym stopniu zależy od do-
brze sporządzonego biznesplanu. Każdy pomysł przedsięwzięcia powinien zostać w taki 
sposób opracowany, aby miał szansę realizacji w przyszłości. Planowanie działalności jest 
narzędziem aktywnego sterowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Biznes-
plan jest planem przedsięwzięcia. Może być on przygotowywany na bliższy lub dalszy horyzont 
czasowy, w zależności od celów, do jakich został opracowany.

Podstawowym celem opracowania biznesplanu firmy jest dostarczenie jej odpowiedniego 
przewodnika – dokumentu, który krok po kroku poprowadzi działaniami przedsiębiorstwa niezbęd-
nymi do realizacji założonych celów, a głównie do pozyskania zewnętrznych środków na finanso-
wanie swojej działalności np. w ramach środków unijnych.

Wielu przedsiębiorców próbuje po dejmować przedsięwzięcia bez przygotowania 
biznes planu. Błędy ujaw nione podczas działań w warunkach rynkowych powodują bar-
dzo wyso kie koszty dla przedsiębiorstwa. Przynajmniej niektórym z nich można zapo-
biec opracowując w sposób prawidłowy biznesplan.

Podstawowe błędy spotykane w biznesplanach

Błędy mogą pojawić się na każdym etapie tworzenia i realizacji biznesplanu. Do naj-
częściej występujących i jednocześnie najpoważniejszych należą1:

1. Nierealistyczne przewidywania (planowanie) finansowe2, co wyraża się m.in: 
w wyborze nieodpowiedniej strategii finansowania, w wykorzystaniu niewłaściwych in-
strumentów finansowych, nieefektywnym zastosowaniu środków finansowych, przeszaco-

1 A. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, Cedewu, Warsza-
wa 2007, s. 42–48; J. Pasieczny, Biznesplan. Problemy i metody, WSBiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, 
s. 221–225.

2 Powyższe kwestie w sposób szczegółowy zostały zaprezentowane przez A. Bielawską w artykule: 
Najczęściej popełniane błędy w przygotowaniu finansowania projektów mikro- i małych przedsiębiorstw, 
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waniu wartości wskaźników np.: sprzedaży, cen, zdolności produkcyjnych, uwzględnieniu 
wydatków zbędnych dla realizacji projektu lub niezwiązanych z jego realizacją, niedosza-
cowaniu nakładów inwestycyjnych, niedoszacowaniu lub pomijaniu kosztów działalności, 
braku uzasadnienia rentowności przedsięwzięcia i możliwości zwrotu pożyczonego kapi-
tału, powstaniu niezgodności z wytycznymi formalnymi instytucji finansujących działal-
ność.

2. Zachwiana struktura biznesplanu. Stosunkowo często pojawiają się wyraźne 
dysproporcje w objętości i szczegółowości poszczególnych części (rozdziałów). Biznespla-
ny bywają nadmiernie skoncentrowane na opisie technicznym przedsięwzięcia, dokładnie 
charakteryzowane są elementy procesu produkcyjnego, ale mniejszą uwagę przywiązuje 
się do części marketingowej oraz finansowej. Bywa ją również sytuacje przeciwne, kiedy 
w dokumencie dominuje finan sowe uzasadnienie, natomiast brakuje wyczerpującego opi-
su produktu lub analizy rynku. Takie błędy są szybko wychwyty wane i odpowiednio in-
terpretowane przez zewnętrznych oceniających. Mogą oni odnieść wrażenie, że piszący 
biznesplan są pasjonatami przedsięwzięcia, ale nie znają się na finansach, bo pomijają je 
w pla nie i przez to nie są wiarygodni dla potencjalnych inwestorów, albo że piszący bi-
znesplan dobrze opanowali warsztat finansowy, ale ich projekcje opierają się na niezwykle 
kruchych (pomijanych w tekście) założeniach. Autor biznesplanu powinien zdawać sobie 
sprawę, że oceniający (często potencjalny inwestor) być może nie zna specyfiki branży, 
ale z pewnością zna się na prowadzeniu interesów i wie jak powinien wyglądać biznes-
plan. Potencjalny inwestor, który ryzykuje swoje pieniądze, jest prawie zawsze podejrzliwie 
nastawiony do przedsięwzięcia i będzie „szukać dziury w całym”. Niedobre wrażenie na 
czytelniku sprawia również posługiwanie się przez piszącego biznesplan specjalistycznym 
żargonem, charakterys tycznym dla branży. Stosowanie niezrozumiałego słownictwa może 
być irytujące i odbierane jako lekceważenie czytelnika. To z kolei nastawia negatywnie 
nie tylko do opisywanego przedsięwzięcia, ale i do autora planu. Aby uniknąć tego typu 
problemów, należałoby jeszcze przed rozpo częciem prac nad projektem określić proporcje 
przyszłego biznesplanu oraz jego ramy objętościowe. Tego typu ograniczenie (np. 10 stron 
na opis przedsięwzięcia) będzie później dyscyplinować piszącego. Warto „wczuć się” w rolę 
odbiorcy (lub wręcz znaleźć takiego „próbnego” czytelnika) i cały czas zadawać sobie py-
tanie czy treść planu jest zrozumiała, logiczna i czy nie są zachwiane proporcje między 
jego częściami. Dobrze jest również skonsultować strukturę i treść przyszłego biznesplanu 
z doradcą lub skorzystać z dostępnej na ten temat literatury.

3. Błędy formalne np. brak parafek osób podpisujących umowę na każdej stronie 
umowy i załączników zgodnych z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków, brak 
dołączonych kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”, dokumentów stwierdza-
jących możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu wnioskującego przez oso-

[w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bielawska (red.), Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 492, Szczecin 2008, s. 133–139.
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by wymienione w umowie itp. niekompletność danych czy tez niewłaściwa interpretacja 
wyników, złożenie wniosku po terminie bądź w niewłaściwej instytucji, na nieaktualnym 
formularzu, brak tożsamości wersji elektronicznej z wersją papierową wniosku, brak od-
powiedniej liczby egzemplarzy wniosku, niewypełnienie wszystkich wymaganych pól we 
wniosku, brak podpisu osoby upoważnionej, brak pieczęci wnioskodawcy, niekompletność 
złożonego wniosku.

4. Występowanie wewnętrznej sprzeczności, czyli braku zgodności między rzeczowymi 
i finan sowymi elementami biznes planu i brak konsekwencji przyjmowa nych strategii.

5. Zbyt obszerna objętość – opracowanie jest za bardzo rozbudowane, zawiera zbędne 
szczegó łowe opisy i techniczne wyjaśnienia, przy tym nie jest napisane zwięzłym i komunika-
tywnym językiem.

6. Błędy rachunkowe i interpretacyjne, tzn. niestaranność rachunkowa, niekom-
pletność danych, czy też niewłaściwa interpretacja wyników.

7. Fragmentaryczność, tzn. brak kompleksowości prezentacji materiału, gdyż biznes 
plan musi stanowić całość, obejmującą wszystkie podstawowe tematy i nie może w nim za-
braknąć żadnej z prezentowanych wcześniej części. Do zwykle pomijanych obszarów należą: 
charakterystyka konkurencji, opis działań marketingowych, czy też wiarygodny plan finanso-
wy.

8.  Brak lub przedstawienie niedopracowanej koncepcji marketingowej – brak 
prezentacji zintegrowanego zbioru instrumentów i działań zwią zanych ze sprzedażą włas-
nych produktów, pozyskaniem klientów i generalnie kształtowaniem rynku.

9.  Nadmierna sztywność planu. Tworzący biznesplan często sprawiają wrażenie 
„kontrolujących przyszłość”. Tymczasem przyszłość jest prze widywalna tylko w niewiel-
kim zakresie. W związku z tym, plany oparte na założeniu istnienia stabilnych trendów, do-
tyczących np.: popytu na rynku, gustów i zapatrywań nabywców, dynamiki do chodów itd., 
są najczęściej błędne. Takie plany zazwyczaj są zbudowa ne jednowariantowo i nie istnieje 
możliwość ich rewizji w przypadku pojawienia się odchyleń od przyjętych założeń. W celu 
uniknięcia tych błędów, konstruujący biznesplan powinni być przygotowani na nieuniknio-
ne modyfikacje, które nie obniżą wartości planu, ale zwiększą prawdopodobieństwo osiąg-
nięcia zamierzonych celów. Elastyczny plan powinien być wielowariantowy a najlepiej, 
gdyby zawierał trzy warianty: optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny. 
Każdy z nich winien różnić się nie tylko wyjściowymi założeniami dotyczącymi poziomu 
popytu i sprzedaży oraz wynikającymi z nich wskaźnikami finan sowymi, ale przedsię-
biorstwo  powinno też stosować inne instrumenty oddziaływania na naby wców oraz różne 
rozwiązania organizacyjne. Możliwość pobudzania sprzedaży poprzez dodatkowe wysiłki 
reklamowe, perspektywa urucho mienia drugiej zmiany oraz realność zlecenia produkcji 
dodatkowych produktów zewnętrznemu kontrahentowi itd., to niektóre z rozwiązań, mogą-
cych znaleźć się w poszczególnych wariantach biznesplanu.
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10.  Brak koncentracji na kluczowej koncepcji, tzn. zbyt duża ilość pomysłów 
w jednym biznesplanie.

11.  Błędnie sformułowane cele. Jednym z częściej występujących błędów jest nie-
właściwe sformułowanie celów. Są one przedstawione zbyt ogólnie, są niemierzalne lub 
brak w nich wielkości liczbowych (np. „celem naszych działań jest istotna poprawa jakości 
wyrobów” lub „chcemy znacznie zwiększyć sprzedaż”), brak hierarchii celów, niewyzna-
czenie ram czasowych, w jakich cele mają być realizowane. Tego rodzaju słabości mogą 
mieć poważne konsekwencje w trakcie realizacji planu. Brak umiejscowienia celów w cza-
sie powoduje zazwyczaj znacz ne wydłużenie terminu ich realizacji, niekiedy do takiego 
stopnia, że ich realizacja staje się już niemożliwa lub bezzasadna. Brak hierarchii celów 
może spowodować, wspomnianą wcześniej, niebez pieczną koncentrację na celach drugo-
rzędnych lub, co gorsza, prze kształcenie się środków w cele (np. przedsiębiorstwo uru-
chamia pro dukcję na dwie zmiany, podczas gdy zapotrzebowanie na jego wyroby spada). 
Ominięcie pułapek związanych z błędnym sformułowaniem celów jest stosunkowo łatwe. 
Przede wszystkim należy przestrzegać podstawo wych zasad tworzenia biznesplanów. Jedną 
z nich jest stworzenie już na początku pracy nad planem piramidy celów, na której szczycie 
będzie jeden lub kilka celów strategicznych, jakie mają być zrealizowa ne. Cele strategiczne 
dotyczą całego przedsiębiorstwa lub przedsię wzięcia. Powinny one znaleźć swoje rozwi-
nięcie w celach średnio- i krótkookresowych, które realizuje się najczęściej w wybranym 
ob szarze działalności (cele marketingowe, produkcyjne, związane z or ganizacją pracy itd.). 
Realizacja celów odbywa się dzięki rozbiciu ich na konkretne zadania, które muszą być 
wykonane w określonym czasie przez odpowiednie osoby. Czas realizacji tych zadań oraz 
odpowiedzialne za to osoby również powinny być ujęte w planie. Należy pamiętać, że two-
rząc piramidę celów, zawsze trzeba zaczynać od celów strategicznych.

12.  Brak realizmu. Osoby oceniające są bardzo wyczulone na to, czy przyjęte w pla-
nie założenia są właściwe, a zakładane cele możliwe do realizacji. Bardzo często powtarza-
jącym się zarzutem wobec tworzą cych biznesplan, jest wzięcie „danych z sufitu”. Najczęś-
ciej dotyczy to kształtowania się przyszłego popytu na dany produkt/usługę. Zarzuty te są 
często słuszne gdyż duża część planów powstaje na podstawie zupełnie wyimaginowanych 
założeń. Jest to również szkod liwe dla samych twórców i wykonawców planu, bowiem op-
tymizm jest pozytywną cechą prowadzącego interesy, ale optymizm niepoparty uprzed-
nimi „twardymi” badaniami to szkodliwe myślenie życze niowe, którego konsekwencją są 
nie tylko rozczarowania, ale i wymier ne straty. W praktyce bowiem to otoczenie deter-
minuje zachowania organizacji, a sytuacje odwrotne mają miejsce bardzo rzadko. Unik-
nięcie tego typu błędów jest z kolei dość trudne. Po pierwsze dlatego, że podejmując się 
realizacji jakiegoś przedsięwzięcia, z założenia jesteśmy optymistami. Chcemy zrobić coś, 
gdyż sądzimy, że przy niesie to nam korzyści, a nie straty. Dlatego nieświadomie unikamy 
informacji podważających nasze zapatrywania. Po drugie, żadne badania, a zwłaszcza te, 
które dotyczą przyszłości, nie dadzą nam w pełni sprawdzalnych i prawdziwych informacji, 
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dlatego bardzo często twórcy biznesplanu spotykają się z zarzutami, że założenia planu są 
nierealistyczne. Mimo to, aby zminimalizować prawdopodo bieństwo wystąpienia tego typu 
problemów, jeszcze przed rozpoczę ciem konstruowania planu należy przeprowadzić bada-
nia rynku, które rozszerzą naszą bazę informacyjną, a czasami mogą dostarczyć infor macji 
sprzecznych z pierwotnymi przeczuciami autorów planu. Mogą spowodować znaczną mo-
dyfikację pierwotnych zamierzeń, a nawet przyczynić się do rezygnacji z przedsięwzięcia. 
Istotny jest tu również wspomniany wyżej wymóg wielowariantowości planów. Nie wyma-
ga ona wprawdzie prowadzenia badań rynku, ale sprzyja refleksji i po zwala uniknąć nie-
przyjemnego zaskoczenia w przypadku mniej korzy stnych od przewidywanych warunków 
zewnętrznych. Aby zapobiec brakowi realizmu planu, jeden z jego autorów może w trakcie 
pracy podjąć się roli „adwokata diabła”. Jego zadaniem byłoby kwestionowa nie przyjmo-
wanych założeń, wyszukiwanie słabości i podawanie w wątpliwość proponowanych roz-
wiązań. Takie podejście może wy dłużyć czas pracy zespołu, ale w efekcie zawartość planu 
będzie bardziej wyważona, realistyczna, „przetestowana wewnętrznie” jesz cze przed pod-
daniem jej zewnętrznej ocenie.

13.  Brak przejrzystości w prezentacji,  czyli przygotowanie i struktura planu są dla 
osób trzecich niezrozumiałe, a czytelnik gubi się w zbyt obfitym materiale liczbowym i fak-
tograficznym.

14.  Tworzenie planu wyłącznie dla zewnętrznego odbiorcy. Sytuacja, w której spo-
rządza się plan wyłącznie na potrzeby zewnętrzne, np. banków, inwestorów, organu zało-
życielskiego, ma miejsce bardzo często w przypadku przedsiębiorstw państwowych. Taki 
biznesplan wygląda często jak prospekt reklamowy przedsiębiorstwa (przedsięwzięcia) i za-
zwyczaj oparty jest na zbyt optymistycznych założeniach Konsekwencją tego jest również 
brak identyfikacji autorów z planem. Wówczas biznesplan traktowany jest jako „kwiatek 
do kożucha”. Takie podejście może później np. doprowadzić do konfliktu z zewnętrznym 
inwestorem (kredytodawcą), który dostarczył środków finansowych, pod warunkiem sto-
sowania się do biznesplanu. Paradoksalnie, tworzenie biznesplanu pod kątem zewnętrznego 
podmiotu może doprowadzić później do konfliktu z tym podmiotem, a nawet do jego re-
zygnacji z dalszej współpracy. Plany pisane pod kątem zewnętrznych odbiorców tworzone 
są zazwyczaj przez firmy konsultingowe lub inne podmioty, zajmujące się profesjonalnym 
tworzeniem biznesplanów bez udziału pracowników firmy, dla której plan jest pisany. Nie 
ma bowiem sensu angażować pracowników w coś, co nikomu poza ewentualnym inwe-
storem (kredytodawcą) nie będzie potrzebne. Aby ustrzec się tego błędu, w tworzeniu bi-
znesplanu powinien bezwzględnie uczestniczyć przynajmniej jeden z przedstawicieli kie-
rownictwa firmy, dla której plan jest tworzony (lub przynajmniej jeden z twórców nowego 
przedsięwzięcia, dla którego pisany jest plan). Za wykonanie prac zgodnych z zamieszczo-
nym harmonogramem powinny być odpowiedzialne konkretne osoby, ponadto należałoby 
przyjąć zasadę, że co jakiś czas (z góry określony w planie, np. co kwartał lub pół roku), 
osoby te będą rozliczane z realizacji wyznaczonych zadać Najlepiej jednak od razu przyjąć 
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założenie, że skoro już trzeba napisać biznesplan (choćby ze względu na wymogi zewnętrz-
ne), to należy wyciągnąć z tego maksymalnie dużo korzyści, a mogą być nimi nie tylko uzy-
skane zewnętrzne środki, ale i nabycie określonej wiedzy oraz umiejętności, jak również 
otrzymanie przydatnego instrumentu w procesie zarządzania.

15.  Nieprzestrzeganie konwencji biznesplanu. Banki i fundusze typu venture ca-
pital bardzo często otrzymują biznesplany pisane specjalistycznym żargonem, rozwlekłe, 
bez niektórych istotnych standardowych składowych, pozbawione materiałów źródłowych 
w aneksie, pełne opinii bez pokrycia. Taki biznesplan może świadczyć o braku profesjona-
lizmu piszącego i podważa zaufanie do całego przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia (jeżeli 
nie potrafią napisać porządnego biznesplanu, czy będą potrafili dobrze prowadzić intere-
sy?). Biznesplan napisany niezgodnie z obowiązującymi regułami może być również mniej 
przydatny dla przedsiębiorstwa, a niekiedy, gdy niedociągnięcia są poważne, nawet wpro-
wadzać w błąd (np. wtedy, gdy założony przyszły popyt nie ma żadnego potwierdzenia 
w badaniach).

Zagrożenia dla przedsiębiorstwa z przygotowania biznesplanu

Opracowanie i realizacja biznesplanu mogą nieść jednak także określone zagroże-
nia3. Po pierwsze, opracowanie biznesplanu skłania przedsiębiorstwo do formalnego pla-
nowania. Po drugie, zastosowanie danego schematu biznesplanu oznaczać może, iż twórcy 
planu przyjęli nieświadomie narzuconą  przez konstrukcję  danego  biznesplanu  metodę  
formu łowania strategii, podejście do analizy strategicznej, zakres i kolejność analizy, za-
kres  oceny  wariantów  planu, zakres planu wdrożenia. 

Może się też zdarzyć, że biznesplan jest fetyszyzowany, uznawany za panaceum na kło-
poty firmy. Zarząd przedsiębiorstwa może wierzyć, iż wystarczy go opracować, aby pozbyć 
się wszystkich trudności. Opracowany biznesplan może być uznany przez zarząd, na mocy 
dokumentu, za w pełni uzasadniony (niezależnie od jego jakości).

Kolejnym zagrożeniem jest rozumienie biznesplanu jako zwolnie nie zarządza-
jących przedsiębiorstwem od podejmowania decyzji i po noszenia odpowiedzialności. 
Mimo przygotowanego planu, zarząd zo bowiązany jest zdecydować się na najlepsze 
spośród proponowanych alternatywnych rozwiązań. Biznesplan nie jest decyzją samą 
w sobie, jest tylko analizą i propozycją wymagającą akceptacji dyrekcji. Zarząd przedsię-
biorstwa nie może unikać odpowiedzialności. Biznesplan jest tylko planem, który dalej 
wymaga podjęcia wielu działań strategicznych i operacyjnych.

Najbardziej istotnym ograniczeniem biznesplanu są ludzie. Plano wanie bowiem 
jest na tyle dobre, na ile dobrzy są ludzie przygotowujący plan. Im bardziej są oni kom-
petentni, tym lepszy jest wynik. Biznes plan powinien być przygotowywany przez gru-
py mieszane, tj. składające się z pracowników znających dobrze przedsiębiorstwo oraz 

3 Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998, s. 95–97.
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z profesjonalistów z zewnątrz. Jedni będą dzielić się metodologią, drudzy znajo mością 
przedsiębiorstwa. Poznanie przedsiębiorstwa osobom z zewnątrz zajęłoby zbyt dużo cza-
su, dlatego też muszą oni liczyć na współpracę zespołu pracowniczego w szczególności 
kierownictwa. Dobry biznesplan rozwoju może być opracowany tylko przez zespół skła-
dający się ze specjalistów w zakresie zarządzania strategicznego, w dziedzinie marketingu, 
finansów, a także ekspertów w danej branży, a nie zawsze przedsiębiorstwo, zwłaszcza małe 
i średnie, dysponują wystarczającym potencjałem kadrowym do przygotowania takiego pro-
jektu.

Następnym zagrożeniem biznes planu jest to, że jest on pro cesem. Sporządza się 
go w sposób ciągły, modyfikując i adaptując do zmiennych warunków. Często jest popeł-
niany w tym miejscu błąd w ro zumieniu biznesplanu. Zapomina się o jego procesowym 
charakterze, traktując go jako jednorazowe narzędzie do osiągania celów.

Zakończenie     

Biznes plan jest konkretyzacją zamierzeń, bazującą na realistycznej ocenie dotychcza-
sowych wyników, potencjału przedsiębiorstwa, warunków konkurencji oraz tendencji roz-
wojowych rynku i postępu techniczno-organizacyjnego, mającą przyczynić się do realizacji 
zamierzonych celów, a w konsek wencji do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. 
Jest on zestawem dokumentów, analiz i programów, w których na podstawie oceny aktu-
alnej sytuacji finansowej i danych historycznych oraz przewidywanych zmian w otoczeniu 
przedsiębiorstwa, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania

Niezależnie od wielkości, charakteru czy etapu rozwoju, każda działalność gos -
podarcza na rynku wymaga odpowiedniego biznesplanu, który nie tylko będzie pokazy-
wał, jakie są zamiary działania przedsiębiorstwa w przyszłości, ale wskaże sposoby, środki 
i metody osiągnięcia zamierzonych celów. Pisanie biznes planu nie jest sprawą łatwą, gdyż 
wymaga czasu, energii i wielu przemyśleń. Tak więc biznes plan zmusza przedsiębiorców 
do systematycznego myślenia o własnych koncepcjach, uzmysławia im luki w wiedzy, wy-
maga podejmowania decyzji oraz sprzyja spójnej i jednolitej strategii. 

Przekonsultowanie układu i treści planu ze specjalistami, dysponują cymi odpowied-
nią wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie, pozwoli uniknąć wymienionych błędów 
i problemów, co dziś jest bardzo ważne, szczególnie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych, 
gdyż dostępność do nich  wymaga oprócz znajomości regulacji prawnych oraz obszarów 
w jakich można wykorzystać środki finansowe z realizowanych w naszym kraju w latach 
2007–2013 Programów Operacyjnych, także złożenia wniosku aplikacyjnego w postaci po-
prawnie opracowanego biznesplanu.
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THE MOST OFTEN MISTAKES COMMITED DURING 
THE PREPARATION OF THE BUSINESS PLANS 

FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Summary

Being successful in an undertaking depends mainly on a well made business plan. A lot of en-
terprises  try to undertake projects without preparing a business plan. Mistakes revealed when acting 
in the market result in high costs of running the enterprise. One can avoid at lest of them by working 
out a through business plan.

The article presents the most often mistakes commited during the preparation of the business 
plans for micro and small enterprises.
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Wprowadzenie

Małe przedsiębiorstwa stanowią ponad 90% firm na polskim rynku i są istotnym ele-
ment gospodarki. Generują znaczną część PKB, tworzą miejsca pracy i borykają się z wie-
loma trudnościami. Główne obszary związane z utrudnieniami funkcjonowania  małych 
podmiotów dotyczą finansowania działalności. Spośród dostępnych źródeł finansowania 
działalności wyjątkowo atrakcyjne wydają się dotacje o charakterze pomocy publicznej, 
w tym przede wszystkim fundusze unijne. Pozyskanie funduszy dla małych przedsiębiorstw 
nie jest rzeczą łatwą ze względu na skomplikowane procedury związane z przygotowaniem 
aplikacji i złożeniem wniosku wraz ze studium wykonalności. Kolejne trudności, na które 
napotykają przedsiębiorcy, to właściwe dokumentowanie, ewidencjonowanie  i rozliczanie, 
środków unijnych wraz z ich  audytem. Bariery na jakie trafiają małe przedsiębiorstwa to 
uproszczone sposoby ewidencji, wynikające z prawa podatkowego. 

Zasady ewidencji w podmiotach gospodarczych określa ustawa o rachunkowości, 
zgodnie z którą podmioty gospodarcze można podzielić na te, które zobligowane są do pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, jak i te, które są z tego obowiązku zwolnione1.

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm może być prowadzona jako: rachunkowość finansowa lub 
rachunkowość podatkowa. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne 
osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone 
ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze 
sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niż-
sze niż równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO2. W tym przypadku, osoby te lub 

1 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, z późn zm.  DzU z 2006 r., nr 157, poz. 1119, art. 2.
2 Wyrażone w EURO wielkości przelicza się na walutę polską według średniego kursu ogłaszanego 

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.
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wspólnicy, przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym 
urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podmioty, które zwolnione są z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowa-
dzą ewidencję podatkową. 

Fundusze unijne i ich ewidencja

Od maja 2004 roku Polska stała się państwem członkowskim i beneficjentem środków 
unijnych. Zapotrzebowanie na środki unijne w poszczególnych obszarach gospodarczych 
utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie, o czym świadczy różnorodność oferty 
wsparcia finansowego i ogłaszanych konkursów, a przede wszystkim kwota dofinansowa-
nia jaka została skierowana w ramach wsparcia przez Unię Europejską do Polski. Możliwość 
wykorzystania środków unijnych osadzona została w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych zarówno krajowych jak i unijnych. Dlatego istotną rolę w zakresie właściwego 
rejestrowania otrzymanych i wykorzystywanych środków unijnych spełnia ewidencja księ-
gowa. Jednostki wykorzystujące środki pochodzące z funduszy unijnych muszą prowadzić 
odrębną  ewidencję i sprawozdawczość pozwalającą na kontrolę prawidłowego wykorzysta-
nia przyznanych środków. Jednak w zakresie ewidencji księgowej nie ma szczegółowych 
przepisów ani na szczeblu unijnym jak i krajowym. Wyodrębnienie ewidencji specjalnie 
dla potrzeb związanych z wykorzystaniem środków unijnych wymaga od kierownictwa 
jednostki zmian organizacyjnych, związanych z aktualizacją planu kont i dostosowania ich 
do ewidencji dla celów realizacji projektu unijnego. Sama zmiana polityki rachunkowości i 
planu kont nie wystarcza. Jednostki wykorzystujące programy księgowe dokonują również 
konfiguracji programu, co nie zawsze (szczególnie w środku roku obrotowego) jest rzeczą 
prostą a ponadto czasochłonną. Dla  większości pracowników wiąże się z dodatkowym cza-
sem pracy.  Jeżeli jednostka gospodarcza w tym samym czasie realizuje więcej projektów 
finansowanych ze środków unijnych oznacza to, że musi wyodrębnić ewidencję księgową  
dla  każdego projektu osobna. Warto zwrócić uwagę, że raz prawidłowo zmodyfikowany 
plan kont pozwoli na wykorzystanie wprowadzonych zmian w przyszłości.

Koszty kwalifikowane 

Podstawowym podziałem kosztów, dotyczącym realizacji projektów finansowanych 
ze środków unijnych jest ich podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego zatwierdziło Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007–2013 (NSRO) oraz Wytyczne w zakresie  kwalifikowania wydatków w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Kwestię kwalifikowania  wydatków w ra-
mach PO KL regulują następujące akty prawne:
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− rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 roku ustanawiające  przepisy ogólne  do-
tyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS)  oraz Funduszu Spójności,

− rozporządzenie Komisji (WE)  nr 11828/2006 z 8 grudnia  2006 roku,  ustanawia-
jące  zasady wdrażania  rozporządzenia  nr 1083/2006,

− rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z 5 lipca 
2006 roku  w sprawie EFS, 

− rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  nr 1080/2006 z 5  lipca 
2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

− ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach  prowadzenia polityki rozwoju (DzU 
nr 227, poz. 1658).

Ponadto zostały opracowane dokumenty regulujące kwestię kwalifikowania wydat-
ków: PO KL, zaakceptowany przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, szczegółowy 
opis priorytetów  PO KL wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, krajowe wytycz-
ne  dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy  strukturalnych  i funduszu 
Spójności w okresie programowania 2007–2013 wydane przez Ministra Rozwoju Regional-
nego.

W ramach (PO KL) podstawowych zasad kwalifikowania wydatków, wszystkie wy-
datki są  kwalifikowane, o ile: 

− są niezbędne  do realizacji projektu, mają bezpośredni związek z celami projektu,
− są efektywne, czyli spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami,
− zostały faktycznie poniesione,
− są udokumentowane,
− zostały przewidziane  w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami  

konstruowania budżetu w ramach PO KL,
− są zgodne  z odrębnymi zasadami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczegól-

ności z ustawą z 29 styczna 2004 roku  Prawo zamówień publicznych.
Należy pamiętać, że za wydatek  uznaje się  wydatek poniesiony, jeżeli faktycznie 

nastąpił  przepływ środków pieniężnych od beneficjenta  do innego podmiotu (wydatek po-
niesiony w znaczeniu kasowym). Wyjątek od tej zasady stanowi wkład niepieniężny, amor-
tyzacja (uważana za wydatek poniesiony po dokonaniu odpisu amortyzacyjnego). Wydatki 
niekwalifikowane w ramach PO KL to przede wszystkim: podatek VAT, jeśli może zostać 
odzyskany w oparciu o przepisy krajowe (ustawa o podatku od towarów i usług), zakup 
nieruchomości  i gruntów, wyposażenia, mebli, pojazdów  oraz infrastruktury z wyjątkiem 
wydatków  w ramach cross-financingu, odsetki od zadłużenia, koszty  prowizji  pobiera-
nych  w ramach  operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursów walut, koszty kar, 
grzywien, procesów sądowych. 
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Plan kont i zasady rachunkowości

Potrzeba i zakres księgowego wyodrębnienia środków  unijnych stanowi jeden z pod-
stawowych wymogów unijnych. Odrębna, a przede wszystkim prawidłowa ewidencja 
księgowa zapewnia rzetelną  i terminową  informację oraz stanowi podstawę  rozliczenia 
wydatków uznanych za koszty kwalifikowane. Regulacje Unii Europejskiej  zobowiązują 
jednostki wykorzystujące środki unijne do prowadzenia rachunkowości   zgodnie z obowią-
zującymi zasadami. Jednocześnie do prowadzenia rachunkowości  stworzono możliwości 
do wyodrębnienia zapisów  pozwalających na identyfikacje operacji gospodarczych doty-
czących  finansowania ze środków unijnych z pozostałych źródeł finansowania. Możliwości 
i zakres wyodrębnienia powinien mieć charakter wielopoziomowy, co pozwoli jednostce na  
identyfikacje źródeł finansowania odrębnie dla każdego realizowanego projektu ze środ-
ków unijnych. Wymogi Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości i procedur gospodarki 
finansowej są następujące3:

− zapisy księgowe,  jako dostarczające  szczegółowych  informacji o płatnościach 
do ko nywanych  przez beneficjenta korzystającego ze wsparcia finansowego ze 
środków unijnych – muszą zawierać następujące  informacje: data i pozycja zapisu 
księgowego, określenie rodzaju dokumentu, data i forma płatności,

− dla wydatków  częściowo  finansowanych ze środków unijnych, istnieją dokumentu  
stwierdzające podział  alokacji środków miedzy przedsięwzięcia  korzystające ze 
wsparcia UE, a inne operacje, podobne dokumenty dotyczą wydatków  uznawa-
nych za kwalifikowane  w określonych proporcjach  do innych kosztów (np. środki 
unijne mogą pokrywać 70% wydatków poniesionych na realizację przedsięwzię-
cia).

Zasady rachunkowości

Zgodnie z obowiązującymi wymogami (ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Mi-
nistra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budże-
tu państwa, budżetów  jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek  sek-
tora finansów  publicznych) kierownik jednostki gospodarczej określa szczegółowe zasady  
rachunkowości dla realizowanego projektu. Przyjęte zasady powinny uwzględniać:

− wyodrębnienie wszystkich rachunków bankowych  kredytowych,
− wyodrębnienie  kont kosztów i  przychodów projektu, z dalszym ich podziałem w 

zależności od rodzaju wsparcia,
− ewidencję rozrachunków z wyszczególnieniem wykonawców,
− wyodrębnienie kont dla rozliczeń międzyokresowych,

3 M. Brzóska, B. Gajos, M. Mońka, Środki unijne  przedmiotem badania biegłego rewidenta, KIBR, 
Warszawa 2005, s. 53.
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− wyodrębnienie kont bilansowych i pozabilansowych,  w tym także do ewidencji 
w euro i innych walutach obcych,

− stosowanie jednolitej numeracji dla potrzeb ewidencji księgowej,
− określenie wydatków kwalifikowanych w projekcie,
− ustalenie  zasad dotyczących rozliczeń podatku VAT,
− ewidencji przychodów osiąganych w czasie realizacji projektu.
Jednostki gospodarcze nie muszą opracowywać odrębnych zasad rachunkowości dla 

potrzeb ewidencji i rozliczenia funduszy unijnych, mogą sporządzić aneks do wcześniej 
opracowanych i obowiązujących już zasad.  

Plan kont 

Plan kont jest dokumentem opracowanym przez jednostkę gospodarczą w którym za-
warto przyjęte zasady rachunkowości. Głównym celem opracowania planu kont jest zapew-
nienie prawidłowego i rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązują-
cymi regulacjami prawymi krajowymi i unijnymi. Opracowując plan kont każda jednostka 
powinna uwzględnić specyfikę swojej działalności, w tym również możliwość prowadzenia 
ewidencji i sprawozdawczości dla potrzeb rozliczeń finansowych wynikających z wykorzy-
stania funduszy unijnych. Jednostka opracowując plan kont musi pamiętać, że nie może on 
naruszać powszechnie przyjętych zasad, a jego podstawowym elementem jest wykaz kont 
księgi głównej oraz zasad ewidencji na tych kontach i kontach pomocniczych stanowiących 
podstawę ewidencji analitycznej.

W poszczególnych zespołach można utworzyć konta syntetyczne o złożonym przed-
miocie ewidencji, dla których rozwinięciem (uszczegółowieniem)  będzie ewidencja anali-
tyczna, jak również stworzyć konta syntetyczne służące do ewidencji jednorodnego skład-
nika.

Na przykład w Zespole 1 (Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkotermi-
nowe  aktywa finansowe) można utworzyć następujące konta:
101  Kasa,
131  Rachunki bankowe środków własnych,
131 – 1  Rachunek bankowy  środków unijnych dla projektu „xyz”,
131 – 2   Rachunek bankowy  środków unijnych dla projektu „xyz+1”,
131 – 3  … 

W zespole 2 (Rozrachunki i roszczenia) – jednostka może dokonać wyodrębnienia 
kont księgowych z uszczegółowieniem ewidencji syntetycznej poprzez stworzenie kont po-
mocniczych (analitycznych):
231 – Rozrachunku z tytułu wynagrodzeń  - finansowane z własnych środków,
232 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – finansowane ze środków unijnych

(ewidencja analityczna dla każdego projektu odrębne konto analityczne).
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Wybór wyodrębnienia w planie kont sposobu ewidencji zależy od indywidualnych 
rozwiązań jednostki.

Ewidencja księgowa i sprawozdawczość 

Jednostki  gospodarcze wykorzystujące fundusze unijne muszą prowadzić dla celów 
unijnych odrębną  ewidencję i sprawozdawczość. Jednak w zakresie ewidencji księgowej 
nie ma szczegółowych przepisów ani na szczeblu unijnym jak i krajowym. Wyodrębnienie 
ewidencji specjalnie dla potrzeb związanych z wykorzystaniem środków unijnych wymaga 
od kierownictwa jednostki zmian organizacyjnych, związanych z aktualizacją planu kont  
i dostosowania kont do ewidencji dla celów realizacji projektu unijnego. Jednostki wyko-
rzystujące programy księgowe dokonują konfiguracji programu co nie zawsze, szczególnie 
w środku roku obrotowego jest rzeczą prostą, a ponadto jest czasochłonne i dla większości 
pracowników wiąże się z wydłużonym czasem pracy. Jeżeli jednostka gospodarcza w tym 
samym czasie realizuje więcej projektów finansowanych ze środków unijnych oznacza to, 
że musi wyodrębnić ewidencję w ramach każdego projektu. Sposób wyodrębnienia kont w 
celu ewidencji środków unijnych przedstawiono w poniższym przykładzie.

Przykład
Jednostka w wyniku realizacji projektu unijnego zatrudni pracowników na podstawie 

umowy o pracę i w tym celu wprowadzono dodatkowe konta syntetyczne pozwalające na 
wyodrębnienie kosztów finansowanych ze środków unijnych. Plan kont uzupełniono o do-
datkowe konta syntetyczne oznaczone symbolem UE wprowadzając również identyfikator 
numerowy przyporządkowany realizacji poszczególnych (odrębnych) projektów np. nr 1.

Sposób ewidencji wynagrodzeń finansowanych z funduszy unijnych 
w ramach realizowanego projektu nr 1

Rachunek bankowy 
132 – UE 1         

Rozrachunki z pracow-
nikami 

232 – UE 1                         

Wynagrodzenia
404 – UE 1

1) 50.000,- 3) 9 200 2a) 3 000
2b) 1 600
2c) 1 200
3)   9 200

2) 15 000 2) 15 000 4) 9200

Rozliczenia międzyokre-
sowe      

843 –  UE 1                  

Rozrachunki z ZUS
233 – 1 UE 1                      

Rozrachunki  publiczno-
prawne     

224 – 1 UE 1 UE 1                       
4) 9200 1) 50 000,- 2a) 3000

2b) 1600
2c) 1200
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Operacje gospodarcze:
1.  WB – wpływ środków unijnych na wyodrębniony rachunek bankowy 50 000,-
2.  Lista płac brutto (15 000,-),

a)  ubezpieczenia społeczne (3000,-),
b)  ubezpieczenie zdrowotne (1600,-),
c)  zaliczka na podatek dochodowy (1200,-),

3.  WB – wypłata wynagrodzeń przelew na rachunki pracowników.
4.  PK – przeksięgowanie kosztów kwalifikowanych na koniec miesiąca  (9200,-).
Na podstawie przedstawionego schematu widać, że dla celów ewidencyjnych jednost-

ka wprowadziła do planu kont konta syntetyczne ze szczegółowym oznaczeniem dla po-
trzeb unijnych (UE) z uwzględnieniem realizowanego projektu nr 1. Tak opracowane karty 
kontowe powinny stanowić załącznik do wyodrębnionej dokumentacji przechowywanej 
na potrzeby audytu. Z przedstawionej ewidencji wynika, że kosztem kwalifikowanym dla 
celów unijnych jest tylko wartość wypłaconego pracownikom wynagrodzenia (9200,-). Za 
koszt kwalifikowany w bieżącym miesiącu nie zostaną uznane obowiązkowe potrącenia 
dotyczące ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i zaliczki na podatek dochodowy, po-
nieważ zgodnie z zasadą kasową, jednostka do końca miesiąca powinna dokonać przelewu 
(przepływu) środków pieniężnych. Oznacza to, że specjalnie dla celów unijnych należy 
również uwzględnić terminy płatności.  Rozliczenia z ZUS będą dokonywane w dwóch 
etapach. Pierwszy termin rozliczenia wyprzedza powszechnie obowiązujące terminy roz-
liczeniowe 5, 10 i 15 następnego miesiąca, jak również w wielu przypadkach dokonywany 
jest przed złożeniem deklaracji rozliczeniowej.

Przyjęte i zaprezentowane rozwiązanie nie jest jedynym prawidłowym rozwiązaniem 
dotyczącym ewidencji środków unijnych. Jednostki gospodarcze mogą również zastosować 
ewidencję analityczną, co nie spowoduje wzrostu liczby kont syntetycznych.  

Brak ujednoliconych zasad dotyczących ewidencji operacji, archiwizacji dokumen-
tów, wraz z opracowaniem dodatkowej kategorii archiwalnej osobnej dla dokumentacji 
związanej z wykorzystaniem środków unijnych sprzyja popełnianiu błędów księgowych, 
co w rezultacie prowadzi do nie uznania kosztów za kwalifikowane i zmniejsza wartość do-
finansowania ze środków unijnych. W przeciwieństwie do ewidencji księgowej sprawozda-
nia z realizacji programów/projektów są sformalizowane i sporządzane na odpowiednich 
formularzach przekazywanych przez instytucję wdrażającą.

Zakończenie

Wykorzystanie środków unijnych w okresie programowania 2007–2013, a także 
w późniejszych okresach odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu wielu jednostek gospo-
darczych. Możliwości pozyskiwania środków unijnych, dla wielu podmiotów są w dalszym 
ciągu w sferze marzeń. Powodów można przytoczyć kilka: dla większości firm w dalszym 
ciągu skomplikowane są procedury związane z opracowaniem wniosków aplikacyjnych, 
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brak własnych środków wymaganych przy realizacji niektórych projektów i w końcu sama 
realizacja projektu. 

FUNDS UE AS SOURCE FUNDING ENTERPRISES

Summary

Funds UE stood from sources with one funding activity. It uses small enterprises money cen-
tres on the same principles how and different enterprises. Utilization funds requires the suitable 
registration of costs and working out reporting financial.
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JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

Obsługa klienta jest działaniem immanentnym każdego podmiotu gospodarczego. 
Może mieć przebieg pośredni (sprzedaż internetowa, telefoniczna) lub bezpośredni (sprze-
daż osobista). Polega na umiejętności lub zdolności zaspokajania wymagań i oczekiwań 
klientów, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności marketingowej, 
obejmującej: produkt (usługę); optymalną cenę; dystrybucję i promocję. Zwłaszcza forma 
sprzedaży bezpośredniej (osobistej) w mikroprzedsiębiorstwach wydaje się być szczególnie 
ważna, pozwala bowiem, na wytworzenie bliskich więzi, opartych na zaufaniu i lojalności 
między konkretnym sprzedawcą a klientem. 

Metodyka przeprowadzonych badań

Celem przeprowadzonego badania była ocena poziomu obsługi klienta w mikroprzed-
siębiorstwach w Wielkopolsce. Autorka opracowania wyznaczyła kilka zmiennych (metodą 
ekspercką) szczególnie istotnych dla jakości obsługi i zaliczyła do nich: kulturę osobistą 
personelu, estetykę miejsca obsługi, sprawność realizacji reklamacji. W opracowaniu po-
stawiono hipotezę główną: zadowolenie klientów ma wpływ na lojalność klientów wobec 
firmy. Dla sprawnej realizacji procesu badawczego postawiono także cztery hipotezy pod-
rzędne. Na zadowolenie i jakość obsługi mają wpływ: wysoka kultura osobista personelu; 
estetyka miejsca obsługi; liczba i forma rozstrzygania reklamacji; liczba akceptowanych 
form płatności.

Badanie przeprowadzono w 309 mikroprzedsiębiorstwach (średnio 36 klientów w każ-
dej firmie) w Wielkopolsce. Jednostkami badanymi byli klienci mikroprzedsiębiorstw, do-
branych do badania metodą  „jednostek typowych” – łącznie 11 230 osób. Badanie prze-
prowadzono w październiku i listopadzie 2007 roku. Wykorzystano metodę ankietową, 
i opracowany do tego celu kwestionariusz. W kwestionariuszu wykorzystano skalowanie 
nominalne (wybór jedno i wielokrotny), porządkowe (skala Likerta, Stapela) i stosunkowe 
(skala procentowa). W opracowaniu wyników wykorzystano analizę jakościową, uwzględ-
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niającą charakterystykę opisową badanych zmiennych oraz analizę ilościową do weryfi-
kacji hipotez. Wykorzystano tu współczynnik korelacji liniowej Pearsona, który pozwolił 
określić siłę zależności między dwiema zmiennymi statystycznymi (X, Y), zgodnie ze wzo-
rem 1.11. 

  (1.1)  
  
gdzie:

Kow (X, Y) – kowariancja dwóch zmiennych X i Y;
 – odchylenie standardowe.

Charakterystyka wyników badania

Wśród badanych klientów większość (60%) stanowiły kobiety.  Przeważali klienci 
w wieku 26–40 lat (40%). Badanych klientów w wieku od 18 do 25 lat było 40%, a po 5% 
w wieku poniżej 18 i powyżej 60 lat. Większość badanych klientów to klienci lojalni (58%), 
co może wynikać z branż, w jakich mikroprzedsiębiosrtwa działają. 

Kolejnymi badanymi zmiennymi były: zadowolenie z obsługi; kultura osobsta perso-
nelu oraz estetyka miejsca obsługi. Uzyskano zdecydowną większość pozytywnych ocen 
(ok. 95%).  Rozkład badanych zmiennych zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1

Ocena zadowolenia z obsługi, poziomu kultury i wizerunku firmy (%)

                     
Ocena Zadowolenie z obsługi Poziom kultury sprzedawcy Estetyka miejsca obsługi 

3 39 45 23
2 46 40 40
1 10 11 24
–1 5 3 6
–2 0 1 6
–3 0 0 1

Innym, wskazywanym przez klientów czynnikiem, wpływającym na ocenę jakości 
obsługi były akceptowane przez mikroprzedsiębiorstwo formy płatności. Większość (63%) 
akceptuje tylko gotówkę.  W 18% firm dopuszcza możliwość przelewów i tyle samo (18%) 

1 S. Mynarski, Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze 2000, 
s. 128–135.
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akceptuje karty płatnicze. 1% firm nie neguje innych rozwiązań np. kredyt  konsumencki 
(„na zeszyt”).

Kolejnym istotnym elementem wpływającym na zadowolenie z obsługi jest ocena 
czasu oczekiwania na jej realizację. Jedynie 31% klientów zadeklarowało, że są obsługiwani 
natychmiast, zaś 45% badanych oceniło ten czas na mieszczący się w 5 minutach. Pozostałe 
24% klientów wskazywało na znaczne wydłużanie się czasu oczekiwania. Jednak akcep-
towalny przez klienta czas oczekiwania jest zmienny, a zależy między innymi od branży 
w jakiej działa przedsiębiorstwo, cierpliwości i charakteru klienta. Mimo to, oczekiwanie 
powyżej 30 minut na obsługę zostało ocenione jako niedopuszczalne i zdaniem klientów, 
świadczy o braku szacunku dla oczekujących. Konsekwencją może być utrata stałych – lo-
jalnych odbiorców. 

Nastepną zmienną poddaną badaniu była ocena pierwszego kontaktu z personelem 
mikroprzedsiebiorstwa (kontakt wzrokowy, zaineresowanie klientem, empatia). Uzyskane 
wyniki wskazują, iż 62% personelu wykazuje w ocenie klientów inicjatywę i zaintereso-
wanie klientem, zaś 20% robi to w zależności od wyglądu kupujących, 15% zachowuje się 
zmiennie, a 3% nie jest zainteresowanych kontaktem. Wybiórcze zainteresowanie klientem 
może świadczyć o brakach edukacyjnych w przygotowaniu personelu obsługi.  

Weryfikacja hipotez

Po zamianie danych surowych w dane czyste i wprowadzeniu do arkusza kalkulacyj-
nego (Excel 2007), zweryfikowano kolejno cztery hipotezy podrzędne, przy wykorzystaniu 
współczynnika korelacji liniowej Pearsona:

H 1.  Wysoka kultura osobista personelu ma wpływ na zadowolenie klientów (tab. 2).
H 2.  Estetyka miejsca obsługi ma wpływ na zadowolenie klientów (tab. 3).
H 3. Liczba reklamacji ma wpływ na zadowolenie klientów (tab. 4).  
H 4.  Liczba akceptowanych form płatności ma wpływ na zadowolenie klientów (tab. 5).

   Tabela 2

Wpływ poziomu kultury obsługującego na zadowolenie klienta

Ocena 
zadowolenia

Poziom kultury (0,1x) Ocena łączna 
kultury

Ocena łączna 
zadowolenia–3 –2 –1 1 2 3

–3 1 0 0 0 0 0 –3 –3
–2 0 1 1 1 0 0 –2 –6
–1 0 2 2 4 3 2 10 –13
1 0 0 4 9 23 7 72 43
2 0 0 1 14 73 53 318 282
3 0 0 0 5 26 77 288 324

Wsp. 
kor. 0,99
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 Pierwsza hipoteza szczegółowa została potwierdzona. Przy współczynniku korelacji 
liniowej Pearsona – 0,99 – można wnioskować, że istnieje bardzo silny wpływ kultury oso-
by obsługującej na zadowolenie klienta.   

Tabela 3

Wpływ estetyki miejsca obsługi na poziom zadowolenia klienta

Ocena 
zadowolenia

Estetyka (0,1x) Ocena łączna 
estetyki

Ocena 
łączna 

zadowolenia–3 –2 –1 1 2 3
–3 0 0 0 0 0 1 3 –3
–2 0 2 1 0 0 0 -5 –6
–1 0 0 2 1 8 2 21 –13
1 3 5 2 13 17 4 38 44
2 0 9 8 45 56 23 200 282
3 0 2 7 15 43 41 213 324

Wsp. kor. 0,99

Podobna sytuacja nastąpiła przy weryfikacji hipotezy drugiej. Wpływ estetyki miejsca 
transakcji ma bardzo duży wpływ na zadowolenie z obsługi (współczynnik korelacji 0,99). 

    Tabela 4

Wpływ ilości reklamacji na zadowolenie klienta

Ocena  
zadowolenia

Ilość reklamacji (0,1x) Łączna ilość 
reklamacji

Ocena łączna 
zadowolenia0 1 2 3

–3 0 1 0 0 1 –3
–2 0 2 0 1 5 –6
–1 6 3 2 2 13 –13
1 15 18 7 2 38 42
2 86 41 14 0 69 282
3 86 11 11 0 33 324

Wsp. kor. 0,75

Hipoteza trzecia również znalazła swoje potwierdzenie. Eksperci zwracając uwagę 
na reklamacje jako ważny czynnik kształtujący jakość obsługi, zwrócili uwagę na ich ilość 
oraz jakość ich rozpatrzenia. Również osoby badane potwierdziły wagę postawionej hipote-
zy. Zależność bowiem badanych czynników wskazuje na ich silny związek  – współczynnik 
korelacji 0,75.  
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 Tabela 5

Wpływ liczby honorowanych form płatności na zadowolenie klienta

Ocena 
zadowolenia

Ilość form płatności (0,1x) Łącznie ilość 
form

Ocena łączna 
zadowolenia1 2 3 4

–3 1 0 0 0 1 –3
–2 0 3 0 0 6 –6
–1 7 6 0 0 19 –13
1 25 13 3 2 68 43
2 81 49 10 1 213 282
3 70 29 9 0 155 324

Wsp. kor. 0,94

Weryfikacja kolejnej czwartej hipotezy szczegółowej wypadła także pomyślnie. Licz-
ba akceptowalnych form płatności ma bardzo duży wpływ na zadowolenie klienta (współ-
czynnik korelacji 0,94).  

Najistotniejsza hipoteza – główna, została poddana weryfikacji w ostatnim etapie 
fazy analitycznej. Naczelnym zadaniem autorki, było rozpoznanie wpływu zadowolenia 
klientów z jakości obsługi na: tworzenie, utrzymanie i rozwijanie grupy lojalnych klientów. 
Przeprowadzone badanie statystyczne wykazało silny związek między badanymi zmienny-
mi. Rozkład zmiennych przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6

Wpływ zadowolenia klienta na jego lojalność wobec firmy

Ocena zadowolenia
Lojalność (0.1x) Ocena łączna 

lojalności
Ocena łączna zado-

wolenia–1 1
–3 0 1 1 –3
–2 0 2 2 –4
–1 4 8 4 –12
1 21 17 –4 38
2 54 61 7 230
3 27 55 28 246

Wsp. kor. 0,75

Wyniki badań jakościowych pozwoliły na eksplorację środowiska mikroprzedsię-
biorstw w Wielkopolsce w interesującym autorkę obszarze. Przekrój branż mikroprzedsię-
biorstw, których klienci byli poddani badaniu był bardzo szeroki i obejmował firmy han-
dlowe, usługowe, produkcyjne oraz ich hybrydy. W znaczącej jednak większości (ok. 90%) 
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wyróżnione zmienne były oceniane jako bardzo istotne i istotne dla odczuwanego zadowo-
lenia z obsługi oraz jej wysokiej jakości. Postawienie i zweryfikowanie hipotezy głównej 
i hipotez szczegółowych zgodnie z procedurą ilościową dało pewność, iż elementy wize-
runku firmy oraz odpowiednie umiejętności personelu mikroprzedsiębiorstw dają wysoką 
ocenę jakości obsługi. A jakość obsługi uznana za wysoką przekłada się na wyższą lojal-
ność klientów.

Podsumowanie

Mikroprzedsiębiorstwa jako najmniejsze organizmy rynkowe muszą się liczyć z róż-
nymi utrudnieniami. Począwszy od rejestracji firmy, organizacji pracy, zatrudnienia pra-
cowników, a skończywszy na zdobyciu i utrzymaniu klientów. Na polskim rynku można 
zaobserwować większe zainteresowanie w ostatnich latach instytucji państwowych, finan-
sowych, stowarzyszeń i fundacji funkcjonowaniem mikroprzedsiębiorstw i firm rodzin-
nych. Coraz  więcej inicjatyw adresowanych do mikroprzedsiębiorstw znajduje swoich 
beneficjentów. Coraz łatwiej także można założyć firmę, czy otrzymać kredyt inwesty-
cyjny. Jednak te mikroorganizmy rynkowe często muszą walczyć o klienta z globalnymi 
sieciami handlowymi, globalnymi odbiorcami i producentami. W tej nierównej walce, to 
jakość obsługi klienta, brak anonimowości i tworzenie związków interpersonalnych, op-
artych na nieformalnej komunikacji, wzajemnym zaufaniu i indywidualnym podejściu do 
kupujących, pozwala na rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przeprowadzone badania pozwoliły 
wskazać te elementy, na które właściciele takich firm powinni zwracać szczególną uwagę.  
Zaliczyć do nich można (obok wielu innych): wizerunek firmy (jej estetykę), kulturę osobi-
stą personelu, akceptowanie różnorodnych form płatności (gotówka, karty płatnicze, karty 
kredytowe, kredyt kupiecki), zmniejszanie ilości reklamacji oraz sprawną ich realizację. 
Pozostaje liczyć na to, że w mikroprzedsiębiorstwach, jako bardzo elastycznych i szybko 
reagujących na pojawiające się potrzeby rynku, zwróci się baczniejszą uwagę na problem 
kształtowania jakości obsługi klientów i wprowadzi filozofię CRM (Customer Relationship 
Management).

QUALITY OF CUSTOMER SERVIS IN MICROENTERPRICES

Summary

This paper presents the idea of quality of customer service in microenterprises. The author did 
a survey among the customers of 309 microenterprises in Wielkopolska. The results made it possible 
to verify the hypotheses that were set. It was proven that satisfaction from service is highly connected 
with customers loyalty to the company. High quality of service, according to the surveyed is influ-
enced by: staff culture, aesthetics of place of service, accepted forms of payment and the frequency 
of complaints.
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EMPIRYCZNA OCENA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 
W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH – UJĘCIE PORÓWNAWCZE

Wprowadzenie

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest szczególnie istotna z punktu widzenia cią-
głości jego działalności rynkowej. Oznacza bowiem potencjalne możliwości podmiotu do 
realizacji zobowiązań bieżących wobec: kontrahentów, instytucji kredytowych, pracowni-
ków, ubezpieczeń społecznych, budżetu. Jej utrata przyczynia się bezpośrednio do upadło-
ści przedsiębiorstwa. Zarządzanie płynnością finansową wiąże się z podejmowaniem decy-
zji w zakresie zakupu materiałów i surowców, ze sprzedażą towarów i wyrobów gotowych, 
polityką kredytowania odbiorców oraz decyzjami podejmowanymi w zakresie finansowa-
nia krótkoterminowego. Wynika z przyjętych strategii w zakresie inwestowania w aktywa 
bieżące oraz ich finansowania.   

Celem opracowania jest ocena płynności finansowej w małych przedsiębiorstwach. 
W jednostkach tych występuje bowiem dość specyficzna sytuacja w zakresie podejmo-
wania bieżących decyzji finansowych i inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa te narażone są 
na ograniczenia w możliwościach pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych – instytu-
cjonalnych. Często bowiem nie dysponują one odpowiednimi zabezpieczeniami czy tzw. 
„historią kredytową”. Zarządzającym jest z reguły właściciel – nie występują zatem proble-
my wynikające z konfliktu agencji. Niemniej jednak pojawia się tu ryzyko podejmowania 
błędnych decyzji, związane z brakiem wiedzy i profesjonalnego przygotowania właściciela, 
będących skutkiem „preferencji” zarządzającego. Stąd tak istotne jest zarządzanie w obsza-
rze finansowania aktywów bieżących oraz utrzymania ich odpowiedniej struktury z punk-
tu widzenia płynności finansowej. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz kwerendy 
literatury postawiono następujące tezy: a) grupa małych przedsiębiorstw charakteryzuje 
się zróżnicowaniem wartości wskaźników płynności finansowej; b) mikroprzedsiębiorstwa 
cechuje nadpłynność finansowa; c) zarządzanie płynnością finansową w małych przed-
siębiorstwach, zatrudniających powyżej 9 osób, wykazuje w większym stopniu cechy za-
rządzania płynnością finansową w średnich podmiotach niż w mikroprzedsiębiorstwach. 
Artykuł uzupełnia piśmiennictwo w zakresie omawianego tematu. Prezentuje weryfikację 
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empiryczną statycznych wskaźników płynności finansowej. Rozważania oparto na anali-
zie i ocenie tzw. tradycyjnych mierników: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płyn-
ności przyspieszonej i wskaźnika płynności natychmiastowej. Badaniem objęto 5335 ma-
łych przedsiębiorstw w latach 2002–20061. Porównawczo zestawiono je z danymi średnich 
(3968) i dużych (905) przedsiębiorstw. Przebadano łącznie 10208 przedsiębiorstw.

Statyczne miary płynności finansowej

W artykule dokonano analizy i oceny płynności finansowej małych przedsiębiorstw, 
opierając się na wskaźnikach tzw. statycznych, opartych na bilansach analizowanych pod-
miotów. Treść wskaźników jest powszechnie znana, choć w literaturze dyskutowane są 
pewne ujęcia aktywów bieżących i pasywów bieżących, które powinny być uwzględnia-
ne w analizach płynności finansowej2. W artykule przyjęto następujące formuły wskaźni-
ków:

a)  wskaźnik bieżącej płynności finansowej (wskaźnik III stopnia) – obrazuje relację 
aktywów bieżących (obrotowych) do pasywów bieżących (krótkoterminowych). 
Obrazuje zatem potencjalne możliwości spłaty zobowiązań krótkoterminowych, 
przy hipotetycznym założeniu upłynnienia aktywów obrotowych. Jest to wskaza-
nie teoretyczne, gdyż upłynnienie tej części aktywów wskazywałaby na zaprzesta-
nie działalności przedsiębiorstwa; 

b) wskaźnik szybki płynności finansowej (wskaźnik płynności przyspieszonej, 
wskaźnik II stopnia) – aktywa bieżące skorygowane o wartości najmniej płynnych 
składników aktywów obrotowych: zapasy i rozliczenia międzyokresowe czynne, 
w relacji do pasywów bieżących;

c)  wskaźnik natychmiastowy (wypłacalności środkami pieniężnymi, I stopnia) – re-
lacja inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań bieżących. Informuje o stopniu 
zabezpieczenia zobowiązań krótkoterminowych majątkiem o najwyższym stopniu 
płynności.

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Analizą objęto dane bilansowe z lat 2002–2006, łącznie 10 208 przedsiębiorstw z ob-
szaru całej Polski. Z grupy tej wydzielono, ze względu na liczbę zatrudnionych pracowni-
ków, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W grupie małych podmiotów dokonano po-
równań w podziale na podmioty zatrudniające 0–9 osób i 10–49 osób. Przeciętne wartości 
aktywów przedsiębiorstw zaprezentowano w tabeli 1.

1 Dane pochodzą z bazy wywiadowni gospodarczej INFOCREDIT.
2 A. Koza, Zastosowanie wskaźników do oceny płynności finansowej mikro i małych firm w świetle 

zmiany ustawy o rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 10, Szczecin 2007, s. 274.
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Tabela 1

Przeciętne wartości aktywów badanych przedsiębiorstw (tys. PLN)

Wyszczególnienie Rok
Mikro

Małe,
zatrudn.
powyżej
9 osób

Małe 
łącznie Średnie Duże

0–9 10–49 0–49 50–249 250 i więcej

Aktywa ogółem
(suma bilansowa)

2002 8437,96 10467,14 9782,89 21384,50 38526,41
2003 8728,07 11162,73 10341,75 22482,91 52294,78
2004 8946,51 12170,62 11083,83 24458,89 60253,72
2005 9264,58 12322,56 11291,39 26156,33 64076,3
2006 10256,9 13830,12 12625,20 28836,24 70693,52

Aktywa trwałe

2002 6262,41 6630,06 6510,33 15136,16 27642,83
2003 6202,79 7259,38 6915,17 15487,41 36908,93
2004 6424,46 7725,51 7304,23 16120,85 40083,11
2005 6678,19 7454,83 7205,91 17014,61 42269,31
2006 7350,50 8063,44 7836,72 18071,19 45787,86

Aktywa obrotowe

2002 2569,03 3921,45 3465,41 6275,53 10914,11
2003 2881,56 3956,69 3594,15 7015,06 15385,86
2004 2963,18 4528,14 4000,82 8372,69 20214,9
2005 3146,66 4952,06 4343,715 9176,05 21853,69
2006 3623,44 5887,54 5124,35 10815,15 24905,68

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Infocredit.

Przeciętna wartość sumy bilansowej małych przedsiębiorstw na koniec 2002 roku wy-
niosła 9782,888 tys. PLN. Warto jednak zauważyć, iż połowę badanych jednostek charak-
teryzuje wartość na poziomie 2035 tys. PLN (mediana). 25% analizowanych małych pod-
miotów cechuje wartość aktywów ogółem na koniec omawianego okresu powyżej 5523,5 
tys. PLN (kwartyl trzeci). Wartość przeciętna sumy bilansowej w analizowanym okresie 
wzrasta. Przeciętny udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w mikroprzedsiębior-
stwach wahał się od 29,8% na koniec 2002 roku do 27,6% na koniec 2006 roku. Udział 
ten znacznie wzrasta wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa. Na koniec 2006 roku 
w grupie dużych przedsiębiorstw wartość opisywanej relacji wyniosła 54,36%. Stosow-
nie do uzyskanych wartości wskaźników struktury aktywów, udział aktywów obrotowych 
w majątku ogółem jest najwyższy w grupie mikroprzedsiębiorstw, najniższy zaś w grupie 
dużych przedsiębiorstw.

Przeciętne wartości pasywów analizowanych przedsiębiorstw zaprezentowano w ta-
beli 2.
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Tabela 2

Przeciętne wartości pasywów badanych przedsiębiorstw (tys. PLN)

Wyszczególnienie Rok
Mikro

Małe, 
zatrudni.
powyżej
9 osób

Małe 
łącznie Średnie Duże

0–9 10–49 0–49 50–249 250 i więcej
Kapitał własny 2002 2835,30 4818,81 4150,20 13711,99 16111,49

2003 2740,89 5081,19 4291,73 14165,80 19406,33
2004 3351,74 6081,04 5160,52 15612,83 26018,95
2005 4029,08 6107,222 5406,45 16473,95 30378,92
2006 4901,02 6744,37 6123,47 17877,76 35356,51

Zobowiązania 
i rezerwy na zobo-
wiązania

2002 5604,23 5646,57 5632,29 7684,24 22414,89
2003 5994,12 6084,43 6054,00 8319,23 32888,35
2004 5604,63 6094,29 5929,39 8846,04 34234,78
2005 5266,00 6223,18 5901,82 9675,12 33697,39
2006 5391,18 7068,48 6504,45 10959,73 35337,01

Zobowiązania 
długoterminowe

2002 9834,57 5782,43 6913,05 3953,72 5657,225
2003 9892,76 6956,96 7758,51 3935,37 11417,46
2004 9057,10 6880,27 7463,14 3798,52 9785,97
2005 8768,39 6657,89 7183,23 4040,64 8910,65
2006 9502,92 6957,27 7574,53 4362,85 8549,08

Zobowiązania 
krótkoterminowe

2002 2484,09 6070,48 2773,29 4572,95 12155,74
2003 2763,76 7013,64 2831,29 5097,95 14978,76
2004 2582,33 7146,92 2757,25 5536,23 16520,18
2005 2501,84 6704,68 2844,53 6021,68 15987,72
2006 2361,00 7241,08 3176,12 6831,65 17967.32

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Infocredit.

Przeciętna wartość kapitału własnego w małych przedsiębiorstwach na koniec 2002 
roku wyniosła 4150,2 tys. PLN. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mediana wartości 
tej pozycji bilansu w analizowanym okresie wyniosła 599 tys. PLN. 25 % małych podmio-
tów charakteryzowała wartość kapitału własnego na koniec 2002 roku powyżej 1975,5 tys. 
PLN. Wartość kapitału własnego w analizowanym okresie wzrasta. Przeciętny udział kapi-
tału własnego w pasywach ogółem w analizowanych małych przedsiębiorstwach waha się 
od 35,38% na koniec 2002 roku do 35,32 % na koniec 2006 roku. Wskaźniki te jednak nie 
prezentują całokształtu opisywanej relacji. Wiele przedsiębiorstw wykazuje ujemny kapi-
tał własny, co powoduje zniekształcenie średnich wartości wskaźników struktury kapitału. 
Mediana udziału kapitału własnego w kapitale całkowitym na koniec 2002 roku wyniosła 
38,58%, co oznacza, że połowa przedsiębiorstw utrzymuje wartość analizowanego wskaź-
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nika powyżej przedstawionego  poziomu3. Dla porównania na koniec 2006 roku wartość 
średniej arytmetycznej udziału kapitału własnego w pasywach ogółem wyniosła 35,32%, 
niemniej jednak mediana omawianej relacji osiągnęła poziom 50,42%. Dominanta na koniec 
dwóch ostatnich lat objętych analizą (w mikroprzedsiębiorstwach na koniec trzech ostatnich 
lat) wskazuje na całkowite finansowanie działalności kapitałem właścicieli. Potwierdza to 
wnioski prezentowane w literaturze przedmiotu4.

Płynność finansowa w małych przedsiębiorstwach – analiza porównawcza

Przeciętne wartości wskaźników płynności finansowej analizowanych grup przedsię-
biorstw przedstawiono na rysunku 1.

Dokonując analizy zaprezentowanych wartości statycznych wskaźników płynności 
finansowej można zauważyć, iż w małych przedsiębiorstwach wartości omawianych relacji 
kształtują się na najwyższym poziomie. Przeciętna wartość wskaźnika płynności bieżącej 
na koniec 2002 roku wyniosła 3,79. W analizowanym okresie jego wartość stopniowo ro-
sła, osiągając na koniec 2006 roku poziom 8,67. Wartości wskaźników bieżącej płynności 
w średnich i dużych przedsiębiorstwach kształtowały się na poziomie zbliżonym do przy-
taczanych w literaturze jako bezpiecznych/optymalnych z punktu widzenia możliwości re-
alizacji zobowiązań bieżących5.

Przeciętne wartości wskaźnika przyspieszonej płynności w małych przedsiębior-
stwach kształtują się na poziomie zbliżonym do wartości wskaźnika bieżącej płynności. 
Wynika to ze specyfiki działalności małych przedsiębiorstw i w konsekwencji niskiej war-
tości zapasów przez nie utrzymywanych6. Tendencja wzrostowa wartości wskaźnika, jak 
i relacje w grupach przedsiębiorstw są analogiczne do wskaźnika bieżącej płynności.

3 Kwartyl trzeci wskaźnika udziału kapitału własnego w pasywach ogółem na koniec 2002 r. wyniósł 
65,74%. 

4 D. Zawadzka, Znaczenie kredytu kupieckiego dla mikro i małych przedsiębiorstw – wyniki badań em-
pirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, 
Szczecin 2007, s. 371–377, D. Zawadzka, Struktura finansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw, 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Numer Specjalny, maj 2008, s. 100–104. M. Brojakowska: 
Możliwości finansowania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Ekonomika i Organi-
zacja Przedsiębiorstwa, Numer Specjalny, maj 2007, s. 22. G Gołębiewski, Preferencje małych i średnich 
przedsiębiorstw w zakresie źródeł finansowania a ich dostępność, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania 
małych i średnich przedsiębiorstw, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red), Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003, s. 107–111. B. Mikołajczyk: Infrastruktu-
ra finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 72 i n.

5 W literaturze przyjmuje się, iż wartość „zalecana” wskaźnika bieżącej płynności mieści się w prze-
dziale (1,2–2,0). M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, 
Warszawa 1999, s. 59. Wartość „optymalna” wskaźnika płynności przyśpieszonej powinna być nie mniej-
sza niż 1 i nie większa niż 1,2–1,3. Wskaźniki płynności finansowej wykazują zróżnicowanie branżowe. D. 
Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, 
Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 265–267.

6 K. Prędkiewicz, Płynność finansowa przedsiębiorstw z sektora MSP – wyniki badań empirycznych, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług nr 10, Szczecin 
2007, s. 297.
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Rys. 1.  Przeciętne wartości wskaźników płynności finansowej badanych przedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Infocredit.

Przeciętne wartości wskaźnika płynności natychmiastowej w analizowanym okresie 
są najwyższe w grupie małych przedsiębiorstw. Średnia wartość relacji waha się od 1,61 
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Rys. 2.  Zróżnicowanie wskaźników płynności w grupie małych przedsiębiorstw

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Infocredit.

na koniec 2002 roku do 5,87 na koniec 2006 roku. Poziom wskaźnika jest konsekwencją 
wysokiej wartości środków pieniężnych i relatywnie niskiego udziału finansowania krót-
koterminowego.
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Na rysunku 2 zaprezentowano zróżnicowanie wartości wskaźników płynności finan-
sowej w grupie małych przedsiębiorstw.

Wartości wskaźników płynności wykazują duże zróżnicowanie w podziale na mi-
kroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób. Najmniejsze 
podmioty charakteryzują się wartościami wskaźników płynności zdecydowanie przewyż-
szającymi przeciętne wartości omawianych relacji w grupie podmiotów zatrudniających 
10–49 osób. Świadczą o tzw. nadpłynności finansowej mikroprzedsiębiorstw7. 

Zakończenie

Przeprowadzone badania potwierdzają, iż płynność finansowa w grupie małych 
przedsiębiorstw kształtuje się na wyższym poziomie od wskaźników określających zdol-
ność średnich i dużych przedsiębiorstw do realizacji zobowiązań bieżących. Jest to kon-
sekwencją wielu czynników, mających swoje źródło przede wszystkim w cechach małych 
przedsiębiorstw, określających ich strukturę finansowania i zarządzania. Wysokie przecięt-
ne wartości wskaźników płynności w grupie małych przedsiębiorstw wynikają w dużym 
stopniu z poziomu omawianych relacji, charakteryzujących mikroprzedsiębiorstwa (wyso-
ka nadpłynność finansowa). Zarządzanie płynnością finansową w małych przedsiębior-
stwach, zatrudniających powyżej 9 osób wykazuje w większym stopniu cechy zarządzania 
płynnością finansową w średnich podmiotach niż w mikroprzedsiębiorstwach. 

EMPIRICAL EVALUATION OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES FINANCIAL 
LIQUIDITY – COMPARATIVE DEPICTION 

Summary

The paper concentrates on the problems of micro and small enterprises financial liquidity ma-
nagement. The author presents the empirical investigation of liquidity ratio shaping of  these entities 
comparing to medium and big enterprises. She included the analyzed data of 10208 companies from 
Poland in years 2002–2006. The paper consists of four parts. In the first one the author presents the 
main thesis of research. Next, she presents the rules of liquidity ratio calculation and its interpreta-
tion. In the third part, she characterizes mentioned enterprises. In the last part, the connection be-
tween size of the companies and average liquidity ratio are analyzed and evaluated.

7 W literaturze podkreśla się, iż małe przedsiębiorstwa utrzymują wysokie wartości wskaźników płyn-
ności w relacji do pozostałych grup przedsiębiorstw, gdyż mają dłuższy okres konwersji należności na 
gotówkę, stąd poziom tej pozycji bilansu jest wyższy od jednostek o większej sile przetargowej. Ponadto 
same, jako przedsiębiorstwa o niższej wiarygodności kredytowej, uzyskują krótsze terminy kredytu kupie-
ckiego. [w:] G. Michalski, Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 458, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 10, Szczecin 2007, s. 283.
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ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
W GOSPODARCE NIEMIEC I FRANCJI 

Wprowadzenie
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny sektor w gospodarkach wszystkich 

państw członkowskich Unii Europejskiej. W porównaniu do dużych przedsiębiorstw, MŚP 
mają wiele zalet: łatwiej dostosowują się do wahań popytu i zmieniających się gustów kon-
sumentów, charakteryzują się większą stabilnością zatrudnienia i są mniej wrażliwe na 
pogorszenie koniunktury gospodarczej. Ponadto przyczyniają się do upowszechnienia in-
nowacji i umożliwiają produktywne wykorzystanie niewielkich, rozproszonych kapitałów, 
które pozostałyby niewykorzystane bez ich istnienia1.

Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest zróżnicowane w poszczegól-
nych państwach UE. Celem artykułu jest określenie ich roli w gospodarce Niemiec i Fran-
cji. Ponadto podjęto w nim próbę ustalenia podobieństw i różnic między małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami w tych państwach. Przy ich identyfikacji wzięto pod uwagę strukturę 
tych przedsiębiorstw według zatrudnienia, sekcji działalności, formy prawnej i wysokości 
obrotu. Uwzględniono także ich udział w eksporcie i inwestycjach. W analizie posłużono 
się przede wszystkim danymi Instytutu Badania MŚP w Bonn i francuskiego Ministerstwa 
Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia.

Definicja MŚP w świetle wspólnotowych i narodowych regulacji 

Klasyfikacja przedsiębiorstw według ich wielkości może być przeprowadzona na 
podstawie wielu kryteriów. Ich dobór jest uzależniony od jej celów. W UE, od 1 stycz-
nia 2005 roku w odniesieniu do pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom, stosowana 
jest definicja mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, przyjęta w za-

1 A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, „Ekonomista” 1992, nr 3, s. 463–
468.
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leceniu Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 roku2. Zgodnie z tym zaleceniem, w ramach 
analizowanej grupy wyróżnia się przedsiębiorstwa: średnie (zatrudniające mniej niż 250 
pracowników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 50 mln euro lub roczny bilans nie 
przekracza kwoty 43 mln euro), małe (zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a których 
roczny obrót nie przekracza kwoty 10 mln euro lub roczny bilans nie przekracza kwoty 10 
mln euro), mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające nie więcej niż 10 osób, których roczny ob-
rót nie przekracza kwoty 2 mln euro lub roczny bilans nie przekracza kwoty 2 mln euro).

W Niemczech i Francji stosowane są nie tylko unijne kryteria wyróżniania MŚP, lecz 
również kryteria narodowe. Przykładowo w § 267 niemieckiego Kodeksu Handlowego, 
przedsiębiorstwa zorganizowane w formie spółek kapitałowych zostały podzielone na duże, 
średnie i małe. Przyjęte w nim kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielkości są 
zbliżone do kryteriów w zaleceniu Komisji Europejskiej, odnośnie definicji mikroprzedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Podział ten determinuje jednak zastosowa-
nie przez dane przedsiębiorstwo odpowiedniej metody kalkulacji zysku. Kryteria tej klasy-
fikacji przedstawia tabela 1. Do danej grupy przedsiębiorstw należą spółki, które spełniają 
co najmniej dwa z podanych w niej warunków.

Tabela 1

Podział przedsiębiorstw w Niemczech według § 267 Kodeksu Handlowego

Kryterium podziału
Wielkość przedsiębiorstwa

małe średnie duże
Suma bilansowa (w euro) poniżej

4 015 000
od 4 015 000

do 16 060 000
powyżej

16 060 000
Obrót (w euro) poniżej

8 030 000
od 8 030 000
do 32 120 000

powyżej
32 120 000

Liczba pracowników poniżej 50 od 50 do 250 powyżej 250
Źródło:  Überprüfung der Anforderungen an kleine und mittlere Unternehmen, Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit, Bonn 2004, s. 13. 

W niemieckich badaniach naukowych i w publicystyce ekonomicznej dużą popular-
nością cieszą się kryteria podziału przedsiębiorstw według ich wielkości, sformułowane 
przez Instytut Badań MŚP w Bonn. Zgodnie z nimi, za małe są uznawane przedsiębiorstwa, 
zatrudniające do 9 osób i osiągające obrót poniżej 1 mln euro, za średnie – zatrudniające od 
10 do 499 pracowników i osiągające obrót od 1 mln do 50 mln euro, a za duże – zatrudnia-
jące co najmniej 500 osób i osiągające obrót nie niższy niż 50 mln euro. 

2 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003 r., s. 36–41. 
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We Francji tradycyjnym kryterium podziału przedsiębiorstw według ich wielkości 
jest liczba zatrudnionych pracowników. W ramach omawianej grupy wyróżnia się: mikro-
przedsiębiorstwa (do 9 osób zatrudnionych), bardzo małe przedsiębiorstwa (od 10 do 19 
zatrudnionych), małe przedsiębiorstwa (od 20 do 49 zatrudnionych) oraz średnie przed-
siębiorstwa (od 50 do 249 zatrudnionych). W badaniach naukowych i w publicystyce eko-
nomicznej niekiedy stosuje się określenie małe i średnie przemysły (Petites et Moyennes 
Industries), do których zalicza się przedsiębiorstwa przemysłowe, zatrudniające od 10 do 
499 pracowników3.

Francuskie prawo podatkowe zakłada opodatkowanie mikroprzedsiębiorstw niektóry-
mi podatkami na preferencyjnych zasadach. Przedsiębiorstwa te są na przykład uprawnione 
do skorzystania na szczególnych zasadach z preferencyjnego systemu ustalania dochodu 
do opodatkowania osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą (régime des 
micro-entreprises). Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się dla celów tego systemu4: przed-
siębiorstwo handlowe, którego roczny obrót netto nie przekracza 80 000 euro lub przedsię-
biorstwo usługowe, którego roczny obrót netto nie przekracza 32 000 euro (od 1 stycznia 
2009 r.).

Należy jednocześnie zauważyć, że coraz częściej w ustawodawstwie francuskim 
(w tym także prawie podatkowym) stosowana jest definicja mikroprzedsiębiorstw oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw przyjęta w zaleceniu Komisji Europejskiej. Odwołanie do 
niej zawiera między innymi art. 44-7 Ogólnego Kodeksu Podatkowego (CGI), przyznający 
spółkom kapitałowym prawo do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, 
w sytuacji przejęcia przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Dla małych i średnich przedsiębiorstw przepis ten przewiduje szczególne zasady określania 
wysokości tego zwolnienia5. 

Liczba i struktura MŚP 

Według danych Eurostatu, wszystkie MŚP stanowią 99,5% przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w Niemczech i 99,9% – we Francji. Odgrywają one bardzo ważną rolę jako oferent 
miejsc pracy. Ich udział w zatrudnieniu ogółem wynosi w Niemczech 70,2%, a we Francji 
– 63,9%. Z tabeli 2 wynika, że w 2006 roku było w Niemczech 1948,0 tys. MŚP zatrud-
niających co najmniej jednego pracownika, we Francji natomiast – 1216,6 tys. Biorąc pod 
uwagę liczbę zatrudnionych pracowników, należy stwierdzić, że przeciętne małe i średnie 
przedsiębiorstwo we Francji jest mniejsze niż w Niemczech. We Francji MŚP zatrudniające 

3 Les PMI en quelques chiffres, Direction générale de l’Industrie, des Technologies, de l’Information et 
des Postes, Paris 2002, s. 2.

4 Zob. E. Féna-Lagueny, J-Y. Mercier, B. Plagnet, Les impôts en France. Traité de fiscalité, Editions 
Francis Lefebvre, Levallois–Perret 2007, s. 488. 

5 Article 44 septies du Code Général  des  Impôts, version consolidé au 1 novembre 2008, modifié 
par Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 – art. 1, internet, pod adresem: http://www. legifrance.gouv.fr 
(1.12.2008 r.). 
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od 1 do 10 pracowników stanowią 87,7%, natomiast w Niemczech zaledwie 81,3% ogółu 
MŚP zatrudniających pracowników. Przedsiębiorstwo małej i średniej wielkości zatrudnia 
średnio we Francji 6 pracowników, w Niemczech – 9 pracowników.

Tabela 2

MŚP według liczby zatrudnionych w 2006 roku

Liczba 
zatrudnionych

Niemcy Francja
liczba 

przedsiębiorstw*
liczba 

pracowników
liczba 

przedsiębiorstw*
liczba

pracowników
A B A B A B A B

Od 1 do 10 1582,7 81,24 4610,3 26,67 1066,6 87,67 3083,0 44,37
Od 10 do 19 182,9 9,39 2448,4 14,16 89,6 7,36 1216,2 17,50
Od 20 do 49 114,7 5,89 3474,7 20,11 47,8 3,93 1485,3 21,38
Od 50 do 249 67,7 3,48 6752,8 39,06 12,6 1,04 1163,9 16,75
Razem 1948,0 100,00 17 286,2 100,00 1216,6 100,00 6948,4 100,00

* Dla zapewnienia większej porównywalności danych w tabeli, nie uwzględniono MŚP, które nie zatrudniają 
pracowników. 
A – liczba (w tys.), B – struktura (w %). 

Źródło:  B. Günterberg, F. Wallau, Beschäftigungsbeitrag des Mittelstands 2007 in Deutschland – Er-
gebnisse einer Sonderauswertung der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, In-
stitut für Mittelstandsforschung, Bonn 2008, s. 7–9; Le nombre d’entreprises selon la taille en 
2006, Les chiffres clefs des TPE-PME, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Paris 
2007, s. 1–2 ; Les effectifs salariés selon la taille, Les chiffres clefs des TPE-PME, Ministère de 
l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Paris 2007, s. 1–2.

Z danych tabeli 3 wynika, że w Niemczech najwięcej MŚP prowadziło działalność 
w sekcji obsługi rynku nieruchomości, wynajmu rzeczy ruchomych i usług związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2006 roku badane podmioty należące do tej 
sekcji, stanowiły 28,5% wszystkich niemieckich MŚP. We Francji najwyższy jest udział 
małych i średnich firm prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicz-
nego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz naprawy artykułów użytku oso-
bistego i domowego. Relatywnie mały odsetek zajmuje się w obydwu krajach działalnością 
związaną z transportem, gospodarką magazynową i łącznością. Zarówno w Niemczech jak 
i we Francji nieznaczny jest również udział MŚP w ogóle przedsiębiorstw w przypadku 
działalności związanej z prowadzeniem hoteli i restauracji oraz świadczeniem usług edu-
kacyjnych. Duże różnice dotyczą sekcji ochrony zdrowia. We Francji działalność w tym 
zakresie prowadzi prawie 316 tys. podmiotów, w Niemczech natomiast zaledwie 33 tys. 
przedsiębiorstw. 
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Tabela 3

MŚP według wybranych sekcji działalności w 2006 roku

Sekcja działalności
Niemcy Francja

A B A B
Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrzenie 
w energię 290,6 9,40 218,3 8,56

Budownictwo 332,8 10,77 343,9 13,50
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samo-
chodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego

701,4 22,70 582,9 22,87

Hotele i restauracje 242,8 7,86 212,8 8,35
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 128,7 4,17 81,8 3,21
Obsługa rynku nieruchomości, wynajem rzeczy ruchomych; 
usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 881,9 28,54 487,5 19,13

Edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 82,6 2,67 351,1 13,78
Pozostałe sekcje 429,1 13,89 270,0 10,60
MŚP ogółem 3089,9 100,00 2548,3 100,00

A – liczba (w tys.), B – struktura (w %). 

Źródło:  Umsatzsteuer – Finanzen und Steuern, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2008, 
s. 53–56; oraz Le nombre d’entreprises selon la taille en 2006..., s. 1–2.

Rys. 1.  Struktura MŚP według form działalności gospodarczej w Niemczech w 2006 roku

Źródło:  Umsatzsteuer – Finanzen und Steuern..., s. 57.
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Rys. 2.  Struktura MŚP według form działalności gospodarczej we Francji w 2006 roku

Źródło:  Répartition des PME, par secteur d’activité, selon la catégorie juridique en 2006, Les chiffres 
clefs des TPE-PME, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Paris 2007, s. 1–2.

Z porównania form prawnych MŚP w analizowanych państwach (rys. 1 i 2) wyni-
ka, że przedsiębiorstwo jednoosobowe jest popularniejszą formą prowadzenia działalno-
ści gos podarczej przez badane przedsiębiorstwa w Niemczech niż we Francji. We Francji 
zdecydowanie większy odsetek MŚP niż w Niemczech, zorganizowany jest w formie spółki 
z o. o. (Societé a responsabilité limité – SARL) – przy czym około 5,6% spółek w tej grupie 
stanowią spółki jednoosobowe (Entreprise unipersonelle a responsabilité limité – EURL). 
Udział spółek akcyjnych (Aktiengesellschaft – AG) w MŚP w Niemczech jest nieznaczny 
i nie przekracza 0,2%. We Francji spółki te stanowią aż 4,8% MŚP, przy czym połowa 
z nich ma formę spółki akcyjnej uproszczonej (Société par actions simplifiée – SAS).

Wysokość obrotów, działalność inwestycyjna oraz eksportowa MŚP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają w Niemczech około 46,1% wartości do-
danej. Odsetek ten jest we Francji nieznacznie mniejszy i sięga 41,9%. Ich udział w obrocie 
realizowanym przez wszystkie przedsiębiorstwa w 2006 roku był w przypadku Niemiec 
również wyższy (38,3%) niż we Francji (33,8%). Fakt ten związany był z wyższym przecięt-
nym obrotem na jedno MŚP (zob. tab. 4). Obrót ten w Niemczech przekracza analogiczny 
obrót we Francji, w przypadku prawie wszystkich sekcji działalności. Wyjątek w tej kwestii 
stanowi jedynie działalność polegająca na prowadzeniu hoteli i restauracji. 

Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rośnie zarówno w Niemczech jak i we 
Francji udział eksportu w obrocie przedsiębiorstwa. Udział ten dla wszystkich MŚP wynosi 
w Niemczech – 9,5%, we Francji natomiast 6,5%. Obrót z eksportu MŚP stanowi w przy-
padku tych krajów odpowiednio 21,4% i 13,7% sumy obrotów z eksportu wszystkich przed-
siębiorstw. Związane jest to między innymi z tym, że odsetek MŚP prowadzących działal-
ność eksportową jest we Francji znacznie mniejszy niż w Niemczech. W 2004 roku równał 
się on dla Francji zaledwie 3,7%, dla Niemiec – 11,4%. Znacznie wyższy jest w Niemczech 
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także udział MŚP w ogóle przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. Sięga 
on odpowiednio dla badanych krajów 79% i 98%6. Największe obroty z tytułu eksportu 
osiągają w Niemczech małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sekcji 
przetwórstwa przemysłowego. We Francji dominującą pozycję w zakresie poziomu obro-
tów z działalności eksportowej mają przedsiębiorstwa zajmujące się handlem hurtowym. 
W obydwu krajach relatywnie niski obrót z omawianej działalności mają przedsiębiorstwa 
świadczące usługi.

Tabela 4

Wysokość obrotów MŚP według sekcji działalności w 2006 roku

Sekcje działalności
Niemcy Francja

A B A B
Przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrzenie 
w energię 466,0 1603,6 184,6 845,6

Budownictwo 165,9 498,5 132,2 384,4
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych 
i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 624,7 890,6 453,1 777,3

Hotele i restauracje 50,4 207,6 45,8 215,2
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 94,9 737,4 44,8 547,7
Obsługa rynku nieruchomości, wynajem rzeczy ruchomych; 
usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 340,9 386,6 154,1 316,1

Edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 30,3 366,8 55,8 158,9
Pozostałe sekcje 116,1 270,6 23,1 85,6
MŚP ogółem 1889,2 611,4 1093,5 429,1

A – wysokość (w mld euro), B – obrót przeciętny (w tys. euro). 

Źródło:  Umsatzsteuer – Finanzen und Steuern, Statistisches Bundesamt Deutschland, Wiesbaden 2008, 
s. 53–56; oraz Le chiffre d’affaires selon la taille des entreprises en 2006,Les chiffres clefs des 
TPE-PME, Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Paris 2007, s. 1–2.

Stosownie do danych opublikowanych przez UE, prawie o siedem punktów procen-
towych wyższy odsetek MŚP we Francji niż w Niemczech deklaruje fakt braku osiągania 
jakiegokolwiek dochodu z innowacji7. Fakt ten może być związany ze zdecydowanie niż-
szym udziałem MŚP w wolumenie inwestycji rzeczowych, realizowanych przez wszystkie 
przedsiębiorstwa we Francji (33,5%) niż w Niemczech (40,3%). Udział MŚP w wolumenie 
inwestycji przedsiębiorstw zależy jednak od rodzaju działalności prowadzonej przez przed-

6 Zob. L. Haunschild, K. Müller, Die Bedeutung der außenwirtschaftlichen  Aktivitäten für den deu-
tschen Mittelstand,  Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 2007, s. 51; P. Bouyoux, Structure et com-
portement des entreprises exportatrices françaises, Direction  Générale  du  Trésor et de  la  Politique 
Économique, Paris 2006, s. 3.

7 Observatory of European SMEs – Summary, Office for Official Publications of the European Com-
munities, Luxembourg 2007, s. 21.   
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siębiorstwo. W Niemczech sięga on dla firm budowlanych nawet 87,9%. Niższy jest on 
w przypadku hoteli i restauracji – 78,8%, oraz działalności w zakresie obsługi rynku nie-
ruchomości, wynajmu rzeczy ruchomych i usług związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 56,6%. Przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością handlową realizują 
połowę inwestycji wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w tym zakresie. 
Najniższy jest omawiany udział dla podmiotów zajmujących się transportem, gospodarką 
magazynową i łącznością oraz przetwórstwem przemysłowym – przekracza on nieznacznie 
25%. We Francji MŚP prowadzące działalność budowlaną, realizują około 73,1% inwesty-
cji sektora budowlanego. Najwyższy jest jednak udział inwestycji MŚP w ogóle inwestycji 
danej branży dla podmiotów zajmujących się edukacją, ochroną zdrowia i pomocą społecz-
ną – 80,3% oraz prowadzących hotele i restauracje – 78,2%. Opisywany udział jest także 
wysoki dla przedsiębiorstw handlowych – 56,0%. Najniższy udział w wartości inwestycji 
rzeczowych mają firmy zajmujące się transportem, gospodarką magazynową i łącznością 
(sięga on zaledwie 13,5%) oraz MŚP sektora przemysłowego (wynosi on 29,2%). 

Zakończenie

Przeprowadzenie analizy porównawczej roli sektora MŚP w badanych krajach, znacz-
nie utrudniają różnice w stosowanych definicjach, a także wykorzystywanie odrębnych 
metod gromadzenia i prezentacji danych statystycznych. Zróżnicowanie to występuje nie 
tylko pomiędzy Niemcami i Francją, ale także w ramach danego kraju. Pomimo powyż-
szych trudności, możliwe jest wyciągnięcie szeregu wniosków, dotyczących znaczenia MŚP 
w gospodarce analizowanych państw. W gospodarce Francji dominują przede wszystkim 
mikroprzedsiębiorstwa, w tym aż 80% z nich zatrudnia nie więcej niż 3 osoby. W Niem-
czech znacznie większą rolę niż we Francji, odgrywają przedsiębiorstwa małe i średnie. 
Ze zróżnicowaniem struktury przedsiębiorstw według wielkości związany może być fakt 
realizowania przez analizowane przedsiębiorstwa w Niemczech wyższych obrotów prze-
ciętnych oraz prowadzenie na większą skalę działalności eksportowej i inwestycyjnej niż 
ma to miejsce we Francji. Różnice występują także w przypadku struktury MŚP według 
działów gospodarki narodowej i formy prawnej. We Francji relatywnie korzystniejsza niż 
w Niemczech jest ich sytuacja w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Podstawową formą 
prawną działalności MŚP w Niemczech jest przedsiębiorstwo jednoosobowe. Zdecydowa-
nie większą popularnością we Francji niż w Niemczech cieszą się różne formy spółek han-
dlowych. Związane jest to prawdopodobnie z szeregiem uproszczeń natury administracyj-
nej, dotyczących rejestracji i funkcjonowania tych spółek (przykładowo: dopuszczalność 
założenia spółki handlowej jednoosobowej, w tym EURL i SAS, możliwość wyboru opcji 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla rodzinnych spółek z o. o. 
– SARL de famille).
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ROLE OF THE SME SECTOR IN THE GERMAN AND FRENCH ECONOMY

Summary

The article contains a comparative analysis of the SME sector in Germany and France. The 
author presents the structure of SMEs by number of employees, economic sections, turnover, legal 
structure, export performance and investment activities. Two clear conclusions can be drawn from 
the analysis:

− the average SME in Germany is bigger than in France in terms of turnover and number of 
employees,

− as export performance and investment activities are positively related to the company size 
the German SMEs perform better than the French ones in both of these areas. 
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RYZYKO INWESTOWANIA W AKCJE MAŁYCH SPÓŁEK 
W OKRESIE DEKONIUNKTURY

Wprowadzenie

W okresie słabnącej koniunktury gospodarczej funkcjonowanie każdego podmiotu 
gospodarczego jest utrudnione i narażone na dodatkowe czynniki ryzyka, niezależnie od 
jego wielkości, specyfiki produktów czy rynku, na którym działa. Jest już pewne, że glo-
balny kryzys finansowy, z jakim mamy do czynienia obecnie wywrze swój ślad także na 
polskiej gospodarce i polskich przedsiębiorstwach, nie jesteśmy jedynie pewni skali, w któ-
rej jego negatywne skutki będą dostrzegane1. Niemniej jednak, spowolnienie gospodarcze, 
zwłaszcza jeśli przerodzi się w recesję może być obserwowane w rosnącej liczbie podmio-
tów gospodarczych stawianych w stan upadłości. Dodatkowo, okresy spowolnienia znajdują 
przełożenie na zachowanie rynku giełdowego, rosnące ryzyko utraty wartości inwestycji 
i zmienności stóp zwrotu.

Powstaje zatem pytanie, na ile małe i średnie przedsiębiorstwa są pod względem po-
ziomu ryzyka inwestycyjnego lepsze lub gorsze w stosunku do dużych spółek notowanych 
na rynku giełdowym. W artykule prowadzone są rozważania, dotyczące uwarunkowań 
związanych z funkcjonowaniem sektora przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodar-
czego, konsekwencji związanych z utrudnieniami w pozyskaniu kapitału oraz pomiarem 
ryzyka inwestycyjnego dla spółek publicznych. Przedstawione zostały wyliczenia dwóch 
miar ryzyka dla indeksów wyliczanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warsza-
wie dla małych, średnich i dużych spółek, w celu sprawdzenia, w jaki sposób okres bessy 
wpływa na wzrost ryzyka zmienności dochodowości inwestycji w akcje spółek w zależno-
ści od ich wielkości.

1 S. Zarębski, „Efekt motyla” w światowej gospodarce – czy polskie MŚP ucierpią wskutek kryzysu nie-
ruchomości w Stanach Zjednoczonych?, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsię-
biorstw, Mikrofirma 2008, A. Bielawska (red), „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 16, Zeszyty Naukowe 
nr 492, Uniwersytet Szczeciński 2008, s. 444–445.
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Ryzyko działalności gospodarczej w warunkach osłabienia koniunktury

Według szacunków wywiadowni gospodarczej Coface Polska, w 2008 roku ogłoszo-
nych zostało w Polsce około 400 bankructw przedsiębiorstw, co nie wskazuje jeszcze na po-
gorszenie koniunktury, bowiem jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich 12 lat2. W ciągu 
jedenastu miesięcy 2008 roku odnotowano o 15,3% mniej upadłości niż w roku ubiegłym. 
Wydaje się jednak, że w roku 2009 tak dobrego wyniku nie uda się utrzymać. Część sek-
torów notuje już spadek zamówień spowodowany zmniejszonym popytem zewnętrznym, 
pogorszeniem koniunktury w branży na rynku krajowym lub w otoczeniu międzynarodo-
wym, ograniczenie produkcji i zaburzenia współpracy z kontrahentami. Wydłużające się 
cykle płatnicze utrudniają zarządzanie finansowe zwłaszcza wtedy, gdy brak płynności w 
sektorze bankowym, odcina także zewnętrzne finansowanie dla podmiotów gospodarczych 
lub znacząco je ogranicza. Procedura upadłościowa jest konsekwencją utraty płynności 
przez przedsiębiorstwo, a ten proces dopiero może przybierać na sile w 2009 roku.

Wykres 1.  Postanowienia upadłościowe w Polsce w latach 1997–2008

Źródło:  Coface Polska.

Ryzyko upadłości w okresie spowolnienia gospodarczego nie jest w jednakowym stop-
niu odczuwalne przez wszystkie podmioty gospodarcze zarówno pod względem branży, jak 
i formy prowadzenia działalności gospodarczej. W 2008 roku nasiliły się te negatywne 
procesy zwłaszcza w budownictwie, produkcji odzieży, pozostałej działalności usługowej 
oraz produkcji papieru i wyrobów z papieru. O ile w przypadku budownictwa proces ten 
może być związany z ogólną sytuacją gospodarczą, o tyle w pozostałych branżach raczej 
nie jest symptomem osłabienia gospodarczego. Niemiej jednak do najbardziej zagrożonych, 
poza budownictwem obszarów działania zalicza się handel hurtowy. W przypadku budow-
nictwa, które przeżywało rozkwit w ostatnich latach, załamanie koniunktury i popytu, spa-

2 www.coface.pl.
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dek cen i odcinanie przez sektor bankowy źródeł finansowania sprzyja pogorszeniu tempa 
rozwoju i wzrostowi ryzyka operacyjnego. W sektorze handlu hurtowego podstawowym 
zagrożeniem jest struktura finansowania oparta na kredycie kupieckim i bankowym, co w 
warunkach masowej utraty płynności kontrahentów może wywoływać międzygałęziowe 
efekty domina3.

W 2008 roku ponad 63% wszystkich upadłości zanotowano wśród spółek z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Taka forma prowadzenia działalności jest relatywnie atrakcyjna 
z punktu widzenia upadłości dla właścicieli, jednak dużo mniej bezpieczna dla wierzycieli 
upadającego podmiotu. Mikroprzedsiębiorstwom nie działającym w formie spółki kapitało-
wej, właścicielom spółek jawnych czy prowadzących działalność jednoosobowo, jest o tyle 
trudniej podjąć decyzję o postawieniu podmiotu w stan upadłości, że w sposób znaczący 
może to wpływać na ich osobista sytuację majątkową.

Rosnące ryzyko operacyjne nie oznacza jednak, że wszystkie branże przeżywać będą 
regres. W całej gospodarce można wskazać na te, które pomimo spadku ogólnej koniunk-
tury powinny stać się atrakcyjne inwestycyjnie. W działalności produkcyjnej wskazuje się 
tu na wytwarzanie i przetwarzanie produktów: koksowanie węgla, produkcję technicznych 
artykułów ściernych, produkcję włókien szklanych czy wydawanie gazet. Z kolei wśród 
branż nieprodukcyjnych największą atrakcyjnością inwestycyjną mają charakteryzować 
się w 2009 roku miedzy innymi: działalność kredytowa, prawnicza, rekrutacja, badania 
i analizy techniczne. Do najmniej atrakcyjnych branż zaliczono transport kolejowy, wyko-
nywanie robót drogowych, pozostałe pośrednictwo finansowe, odlewnictwo metali lekkich 
i nieżelaznych, produkcję i naprawę statków4. 

W dużym stopniu ryzykowne branże gospodarki nie będą więc dotyczyć sektora naj-
mniejszych podmiotów gospodarczych. Konkurencyjność sektora MSP, także w okresie 
dekoniunktury gospodarczej, wynika z ich większej elastyczności działania, relatywnie ni-
skich kosztów stałych w porównaniu do dużych podmiotów gospodarczych, atrakcyjności 
cenowej produktów i usług, a także często niszowego ich charakteru5. 

Ryzyko inwestycyjne na rynku papierów wartościowych
Spowolnienie w gospodarce i pogorszenie perspektyw dla przedsiębiorstw zauwa-

żalne jest także w wycenie akcji spółek notowanych na rynku publicznym. Pogorszenie 
koniunktury i przecena wartości skutkują przede wszystkim odcięciem kolejnego kana-
łu transmisji kapitału, a przynajmniej znacznym ograniczeniem jego dostępności. Spadek 

3 D. Zawadzka, Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych i średnich przedsiębiorstw 
– w świetle wyników badań empirycznych, [w:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finan-
sów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, B. Kłosowska (red), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, 
s. 378–379.

4 T. Peplak, Czy kryzys przestraszy przedsiębiorców?, „Gazeta MSP”, nr 1/2009, s. 10–17.
5 J. Ropęga, Wybrane sposoby pokonywania barier rozwoju firm sektora MSP, [w:] Uwarunkowania 

rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2008, A. Bielawska (red), „Ekonomiczne 
Problemy Usług” nr 16, Zeszyty Naukowe nr 492, Uniwersytet Szczeciński 2008, s. 322–323. 
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bieżącej wartości akcji spółek już notowanych na giełdzie prowadzi bowiem do obniżenia 
cen, po których kolejne ich porcje kapitału mogą być wprowadzane do obrotu publicznego, 
finansując plany rozwojowe. Pośrednio dotyczy to także podmiotów, które planują dopiero 
przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną, bowiem ze względu na stosowane powszechnie 
rynkowe metody wyceny, bazujące na rynkowych relacjach mnożnikowych cen akcji spółek 
porównywalnych i parametrów finansowych obniżeniu wyceny ulegają także nowe projekty 
emisyjne. Trzeba przy tym pamiętać, że proces wprowadzania akcji do obrotu publicznego 
trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, a jego rozpoczęcie uwarunkowane jest pozytywny-
mi efektami procesu due dilligence i wstępnymi uzgodnieniami wyceny przedsiębiorstwa, 
zapotrzebowania na kapitał oraz kontroli, jaką dotychczasowi właściciele chcieliby oddać 
w zamian za podwyższenie kapitału własnego spółki. Emisje, które rozpoczynają się w wa-
runkach dobrej koniunktury zmuszają spółki do ponoszenia dodatkowych kosztów, związa-
nych z ich realizacją i nie pozostają bez wpływu na wynik finansowy. Pogorszenie koniunk-
tury rynkowej w trakcie procesu IPO oznacza więc często wstrzymanie rozpoczętych prac, 
często już na etapie nieskutecznych prób przeprowadzenia samego procesu sprzedaży akcji. 
Konfrontacja relatywnie wysokich cen sprzedaży akcji i wysokich mnożników z niskimi 
wycenami porównywalnych spółek rynkowych oznacza, że zdeterminowani właściciele 
muszą liczyć się albo z ograniczeniem lub wstrzymaniem planów rozwojowych, albo z ko-
niecznością większego podniesienia kapitału po niższej cenie i oddania większej kontroli 
nad spółką. Często w takiej sytuacji cały proces IPO jest więc zawieszany. Dla dużych 
podmiotów gospodarczych stałe elementy kosztów emisji publicznej (m.in. due dilligence, 
przekształcenie w spółkę akcyjną, koszty wyceny, koszty opłat w KNF) mogą nieznacznie 
tylko wpłynąć na ich sytuację finansową. Dla przedsiębiorstw z segmentu MSP mogą jed-
nak znacząco zaważyć na ich sytuacji finansowej.

Niezależnie od tego rosnąca zmienność cen akcji notowanych na rynku powoduje 
w okresie dekoniunktury dodatkowy spadek aktywności inwestorów giełdowych. Pomiar 
ryzyka inwestycyjnego dokonuje się najczęściej w oparciu o odchylenie stóp zwrotu z in-
westycji w poszczególne instrumenty finansowe. Zgodnie więc z klasycznym i najczęściej 
wykorzystywanym podejściem, miarą ryzyka inwestycyjnego jest odchylenie standardowe 
stóp zwrotu z inwestycji, określone jako:

gdzie:
SD  –  ryzyko zmienności inwestycji,
ER  –  przeciętna stopa zwrotu,
r   –  stopa zwrotu z inwestycji,
f(r)  –  funkcja rozkładu prawdopodobieństwa stóp zwrotu.
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Postmodernistyczna Teoria Portfelowa (PMPT) zanegowała pomiar ryzyka jako 
zmienności samej w sobie, niezależnej od kierunku zmian. W odróżnieniu od klasycznego 
podejścia, ryzykiem nie jest zmienność stóp zwrotu z inwestycji tak długo, jak długo sto-
py te przyjmują wartości powyżej minimalnej akceptowanej przez inwestora stopy zwrotu 
(MAR, Minimal Acceptable Return)6. Ryzyko według PMPT odnosi się więc tylko do tych 
stóp zwrotu, które znalazły się poniżej MAR. Stąd, jako miarę ryzyka alternatywną do kla-
sycznej miary odchylenia standardowego przyjmuje się semiodchylenie standardowe stóp 
zwrotu z inwestycji, określone jako:

gdzie:
DR  –  ryzyko spadku inwestycji poniżej celu (downside risk),
MAR  –  minimalna akceptowana stopa zwrotu,
r  –  stopa zwrotu z inwestycji,
f(r)  –  funkcja rozkładu prawdopodobieństwa stóp zwrotu.

Przyjęcie nowej miary ryzyka oznacza, że sama miara bezwzględnego ryzyka została 
ograniczona jedynie do przypadków, w których stopa zwrotu z inwestycji spada poniżej mi-
nimalnej wymaganej przez inwestora. W pozostałych przypadkach, osiąganie stopy zwro-
tu z portfela przekraczającej oczekiwania nie powiększa ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko 
spadku wartości aktywów wyrażane semiodchyleniem standardowym jest związane z wy-
stąpieniem scenariuszy, które nie realizują przynajmniej założonej minimalnej dochodowo-
ści i w tym obszarze jest bliskie koncepcji wartości narażonej na ryzyko.

Ryzyko inwestycyjne w okresie bessy dla małych i średnich spółek

Wykorzystując zdefiniowane powyżej miary ryzyka inwestycyjnego, możliwe jest 
porównanie z ich wykorzystaniem zachowania małych i średnich spółek na tle szerokie-
go rynku w okresach dekoniunktury i silnej przeceny akcji, jakie miały miejsce na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych w latach 1998–1999, 2001–2003 i 2007–2008. W pierwszym 
z tych okresów główna przyczyna spadków związana była z falą kryzysów zaufania do ryn-
ków emerging markets, zwłaszcza kryzysu rosyjskiego, który bezpośrednio dotykał polskie 
podmioty gospodarcze. Lata 2001–2003 związane były bezpośrednio z pęknięciem bąbla 
spekulacyjnego spółek internetowych oraz ze znaczącym spowolnieniem koniunktury pol-
skiej gospodarki, zaś ostatni okres (2007–2008) z globalnym kryzysem zapoczątkowanym 
w USA. 

6 P. Swisher, G.W. Kasten, Post-Modern Portfolio Theory, „FPA Journal”, September 2005.
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Powstaje zatem pytanie, jak kształtuje się ryzyko rynkowe inwestycji w akcje spółek 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w relacji do ryzyka dużych spółek w okresie 
bessy. Z jednej bowiem strony, większe zaangażowanie dużych inwestorów krajowych czy 
zagranicznych w akcje dużych spółek i wyprzedaż ich akcji w okresie bessy może być 
czynnikiem zwiększającym dla nich ryzyko inwestycyjne. Z drugiej strony, akcje małych 
i średnich spółek są zwykle akcjami mniej płynnymi. Szerokie spready pomiędzy ofertami 
kupna i sprzedaży oraz niskie wskaźniki free-float mogą więc zwiększać zmienność ich 
cen. Dodatkowo, często paniczne decyzje inwestorów indywidualnych, przy braku stabili-
zującego zaangażowania inwestorów instytucjonalnych są czynnikiem wzrostu ryzyka.

Dla porównania wyliczono wartości odchyleń standardowych (SD) oraz semiodchyleń 
standardowych (DR) dla minimalnej akceptowanej stopy zwrotu MAR = 10% dla indeksów 
GPW opisujących cały rynek (WIG), spółki duże (WIG20), średnie (mWIG40) oraz małe 
(sWIG80). Miary ryzyka wyliczano na podstawie rocznych stóp zwrotu wyliczanych dla 
kolejnych sesji w badanym okresie. Wyniki obliczeń dla poszczególnych okresów bessy 
oraz lat okresu, kiedy wyliczane były wszystkie 4 indeksy zawiera tabela 1.

Tabela 1

Miary ryzyka inwestycyjnego dla indeksów GPW w Warszawie (%)

Okres Miara WIG WIG20 mWIG40 sWIG80

1998–2008
SD 29,7 29,1 37,0 63,8

DR (MAR = 10%) 16,5 16,0 19,0 18,3

1998–1999
SD 11,7 11,6 16,1 19,6

DR (MAR = 10%) 12,8 13,2 12,7 22,4

2001–2003
SD 13,7 14,4 9,6 13,1

DR (MAR = 10%) 13,2 14,3 9,0 10,9

2007–2008
SD 19,9 18,1 21,7 27,1

DR (MAR = 10%) 17,6 17,4 21,4 19,8
Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z www.bossa.pl.

Posługiwanie się odchyleniem standardowym jako miarą ryzyka wskazuje, że to naj-
mniejsze spółki są zwykle jednocześnie spółkami najbardziej ryzykownymi w sensie zmien-
ności stóp zwrotu. Jednak uwzględnienie miary, według której jako ryzyko traktowane są 
spadki stopy poniżej wartości wymaganej, nie potwierdza poprzedniego wniosku. Dyspro-
porcje pomiędzy miarami ryzyka osunięcia dochodowości są zbliżone, a najmniejsze spółki 
wypadają pod tym względem zdecydowanie najgorzej jedynie w okresie 1998–1999.
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Tabela 2

Średnia dochodowość indeksów GPW w Warszawie (%)

Okres Miara WIG WIG20 mWIG40 sWIG80

1998–1999
SD –5,4 –12,6 –9,3 –33,6

DR (MAR = 10%) –8,8 –13,1 –14,1 –34,2
PREV* +31,7 +25,9 x +102,6

2001–2003
SD –9,8 –17,9 –5,0 –23,6

DR (MAR = 10%) –10,6 –18,0 –5,8 –25,2
PREV* +19,5 +28,5 +13,0 +59,2

2007–2008
SD –25,5 –23,6 –37,1 –27,5

DR (MAR = 10%) –28,3 –24,7 –37,5 –35,3
PREV* +42,1 +22,1 +68,3 +105,3

* PREV = średnia roczna stopa zwrotu w okresie 1 roku poprzedzającego okres bessy.

Źródło:  obliczenia własne na podstawie danych z www.bossa.pl.

Wytłumaczeniem takiej sytuacji są dane zawarte w tabeli 2, która przestawia śred-
nie stopy zwrotu uwzględniane przy wyliczaniu poszczególnych miar ryzyka oraz średnie 
stopy w okresie 1 roku, poprzedzającego okres bessy. Bezwzględne ryzyko jest zwykle 
większe dla tych instrumentów, które charakteryzują się dużą ilością zmiennych dodatnich 
stóp zwrotu, które nie są przez inwestorów traktowane jako miary ryzyka, ale jako dodat-
kowa premia za jego akceptację. Ryzykiem nie jest więc to, że zamiast spodziewanych 10% 
inwestor zarobi 30–40%, ale to, że nie zarobi mniej lub inwestycja zakończy się stratą. Taka 
koncepcja rozumienia ryzyka pozwala zaliczyć małe i średnie spółki do klasy aktywów 
o ryzyku wcale nie większym niż spółki większe, a jednocześnie dającym zdecydowanie 
wyższą dochodowość w okresie dobrej koniunktury.

Podsumowanie

Obecna sytuacja gospodarcza oraz jej negatywne konsekwencje dla rynku giełdo-
wego wymagają od inwestorów dodatkowego wysiłku w procesie selekcji aktywów, które 
mogą przynieść relatywnie wyższe lub w ogóle dodatnie stopy dochodowości. Jakkolwiek 
dekoniunktura giełdowa i kryzys gospodarczy nie sprzyjają procesowi inwestowania za-
równo w sferze realnej, jak i w ograniczonym stopniu w sferze inwestycji kapitałowych, to 
nie powodują całkowitego wygaszenia aktywności w tym zakresie. Selektywne podejście 
do inwestycji pozwala inwestorom częściowo przynajmniej ograniczać ryzyko błędnych 
decyzji i narażenia portfela na nadmierne wahania czy utratę wartości. W tym zakresie 
sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jakkolwiek narażony w największym stopniu na 
ograniczenia w dostępie do kapitału, choćby ze względu na bariery wielkości podmiotów, 
nie wypada gorzej niż inne spółki. Nie do końca uzasadnione jest stwierdzenie, że małe 



629Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury

i średnie spółki są bardziej ryzykownymi inwestycjami w okresie bessy. Biorąc pod uwagę 
długi okres, to one właśnie mogą dawać znacznie większą dochodowość niż spółki duże. 
Elastyczność ich funkcjonowania, relatywnie niższe koszty stałe oraz podejmowane często 
szybciej i sprawniej działania restrukturyzacyjne powodują uodparnianie się tego sekto-
ra na dekoniunkturę rynkową. Paradoksalnie, fakt mniejszego wykorzystywania w tych 
spółkach nowoczesnych instrumentów finansowych i inżynierii finansowej, który można 
uznawać za czynnik obniżania konkurencyjności w okresie dobrej koniunktury, w obec-
nych burzliwych czasach wysokiej zmienności parametrów makroekonomicznych będzie 
działał na korzyść sektora małych i średnich spółek. To nie małe spółki, ale z większym 
prawdopodobieństwem duże podmioty, sięgające częściej po instrumenty takie jak opcje 
walutowe, będą obecnie narażone na rosnące ryzyko pogorszenia wyników finansowych 
i potencjalnie większej przeceny rynkowej.

SMALL COMPANIES INVESTMENT RISK DURING THE ECONOMIC SLOWDOWN

Summary

Recession in economy is not only considered as a period of increasing probability of bankrup-
tcy. Among the others, it also means an increasing competition for lowering amount of capital avai-
lable, higher operational risk and lower stock market prices. The last one is the reason for decrease in 
IPO processes hence the price offered by potential investors does not meet the company expectations 
and vice versa. Widening spread between both sides of IPO process prices decreases the level of the 
investment within the whole economy. Moreover it usually provides the higher volatility in the stock 
market. The article presents two measures for the stock market risk that from a different perspective 
show possible difference in risk perception during the periods of contraction. Small, middle and big 
Warsaw Stock Market companies indices are compared within the measures of standard deviations 
and semi-standard deviation as downside risk.
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ZNACZENIE RELACJI Z OTOCZENIEM
 DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Rola mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce – kierunki rozwoju

W Polsce mikro i średnie przedsiębiorstwa stanowią prawie 99% wszystkich przed-
siębiorstw, tak więc ten wynik (tworząc prawie połowę PKB i zatrudniają blisko 70% pra-
cujących) stanowi tak naprawdę możliwość zmniejszenia bezrobocia, zwiększenie eksportu 
i daje ogromne możliwości konkurowania na obszarze Unii Europejskiej, a patrząc globalnie 
– także na rynkach światowych1. Podejście do znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw 
na przestrzeni ostatniego wieku zmieniało się radykalnie. Do początku lat 70. XX wieku 
uważano, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie odgrywały większej roli. Ponadto istniało 
przekonanie, że będą one coraz słabiej oddziaływały na gospodarkę. Taki pogląd zmienił 
się wraz z ich dynamicznym rozwojem. Dostrzeżono, że przedsiębiorstwa te charaktery-
zują się elastycznością i stosunkowo łatwo oraz szybko dostosowują się do zmieniających 
się warunków otoczenia. W znacznej mierze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 
miało wpływ wyhamowanie roli państwa w gospodarce. Został zniesiony monopol włas-
ności państwowej, likwidując tym samym uprzywilejowaną pozycję dużych firm (postso-
cjalistycznych). Czynnikiem, który miał wpływ na rozwój tych przedsiębiorstw, był także 
niezaspokojony popyt wewnętrzny, a także nieliczna liczba tych przedsiębiorstw, a co za 
tym idzie stosunkowo mała konkurencja. Początek lat 90. nie sprzyjał inwestowaniu kapi-
tału zagranicznego (Polska była wówczas postrzegana na świecie jako kraj mało stabilny). 
Intensyfikacja wzrostu liczby małych i średnich przedsiębiorstw była także możliwa dzięki 
wymianie handlowej z rynkiem wschodnim2. Dynamiczny rozwój mikro, małych i średnich 

1 M. Matejuk, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie aglomeracji łódz-
kiej), [w:] Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, K. Pie-
cha, M. Kulikowski (red), IW, Warszawa 2003.

2 M. Dąbrowski, Reforma, rynek, samorząd, PWE, Warszawa 1990.



631Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw 

przedsiębiorstw można rozpatrywać jako etapy, które bezpośrednio miały wpływ na rozwój 
gospodarki3:

1. 1989–1993. To szczególnie trudny okres dla Polski jako całego kraju – a więc także 
dla jej podmiotów. Niedostateczny dostęp do kapitału ograniczał działalność nowo 
powstałych przedsiębiorstw jak i tych, co już miały „pewną” pozycję na rynku. 
Wprowadzenie reguł „wolnego rynku” było czymś nowym, nieznanym, czymś co 
dla wielu wydawało się „nie do przeskoczenia”. To okres w którym dominowała 
niepewność polityczna, prawna, społeczna i gospodarcza – nie mobilizowały one 
przedsiębiorców do rozwoju. Było to wyzwanie, które zaowocowało w kolejnych 
latach intensywnym wzrostem wskazanych przedsiębiorstw. Od tego czasu małe 
i średnie przedsiębiorstwa zaczęły stanowić fundament dla gospodarki.

2. 1994–1998. W tych latach zauważalny był dynamiczny wzrost liczby mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw – do tego stopnia, że zaczęły one stanowić ponad 
99% wszystkich przedsiębiorstw. Powstawały nowe branże i nastąpiło różnicowa-
nie wewnętrzne małych i średnich przedsiębiorstw. 

3. 1998–2000. W tym okresie widoczny był wzrost konkurencyjności małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Zauważalny był wzrost liczby wskazanych podmiotów, co 
pozytywnie odbiło się na wzroście gospodarczym. Zwiększał się popyt krajowy, 
co z kolei było konsekwencją ekspansywnej polityki kredytowej banków i większą 
siłą nabywczą pieniądza – co również zwiększało atrakcyjność do rozwoju tego 
sektora przedsiębiorstw. 

4. 2000–2004. Małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły dostosowywać się do wymo-
gów przyszłej akcesji do UE. Rok 2000 był odzwierciedleniem zmian, które zaszły 
w latach 1998 i 1999. W 2000 roku odnotowano zmniejszenie nakładów inwestycyj-
nych co było spowodowane spadkiem popytu na wyroby – co było z kolei skutkiem 
mniejszego eksportu do krajów wschodnich (nałożenie cła „zaporowego” w 1998 
roku przez Rosję). Miało to jednak dobrą stronę, gdyż przedsiębiorstwa zintensyfi-
kowały działalność innowacyjną. Dokonując niewielkich poprawek, wprowadzały 
na rynek nowe wyroby. Rok 2004, to czas „wejścia” Polski do Unii Europejskiej. 
W latach poprzedzających ten fakt, wiele przedsiębiorstw musiało dostosować się 
do „wymogów” stawianych przez UE, jednocześnie mogły one korzystać z różne-
go rodzaju projektów wspomagających działalność innowacyjną, co miało z kolei 
swoje odzwierciedlenie w 2004 roku. 

5. 2004–2006. To niejako okres stagnacji – dynamika wzrostu MSP w tym okresie 
była zdecydowanie mniejsza niż w latach początkowych. Okres po akcesji Polski 
do UE, otworzył granice dla małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym po-

3 A. Kolemba, Relacje biznesowe małych I średnich przedsiębiorstw, [w:] Instytucjonalne i rynkowe 
uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, E. Michalski, S. Piocha (red), PTE, Koszalin 
2008.
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większył ich horyzonty rozwojowe, co skutkowało szansą na zwiększenie ich kon-
kurencyjności. W tym czasie przedsiębiorstwa ukierunkowane były na współpra-
cę z otoczeniem i umacniały dotychczasowe więzi (może o tym fakcie świadczyć 
zmieniająca się w niewielkim stopniu liczba przedsiębiorstw).

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw oparte jest na współpracy z inny-
mi podmiotami. To zasada, która obowiązuje wszystkie podmioty na arenie rynkowej, bez 
względu na rodzaj prowadzonej działalności i wielkość podmiotu. Dla małych i średnich 
przedsiębiorstw ważny jest praktycznie każdy podmiot otoczenia, bowiem wszelkie wię-
zi mają swoje uzasadnienie. Działając na rynku, funkcjonowanie przedsiębiorstw uzależ-
nione jest od decyzji innych podmiotów. Decyzja ta jest pochodną wiedzy, która stanowi 
specyficzny zasób, który determinuje zdolność rozwojową organizacji4. Mimo czynników 
przemawiających na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw (a więc m.in.: elastyczność 
w dopasowaniu do zmieniających się warunków, podejmowaniu ryzyka5) muszą one ciągle 
ewoluować. Szczególne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania ma otoczenie przedsię-
biorstw, na które składają się m.in.: klienci, kontrahenci, konkurenci, kooperanci, klimat 
polityczno-prawny, pomoc techniczna, technologiczna, agencje rządowe, instytucje finan-
sowe czy instytucje naukowe. Każdy z tych podmiotów jest ważny ze względu na skalę 
i zakres oddziaływania na przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorstwa, działając w turbulentnym otoczeniu reagują na pojawiające się za-
grożenie6. Otoczenie determinuje wszelkie decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. 
To otoczenie – a właściwie zdolność do spełnienia jego wymogów – wpływa na konkuren-
cyjność przedsiębiorstw, działających na rynku. Do czynników, które wpływają na poziom 
PKB zalicza się: strukturę własnościową, strukturę sektorową, zdolność do inwestowania, 
wielkość zatrudnienia czy umiejętność „bycia” innowacyjnym (a więc umiejętności twór-
czych i zdolności wykorzystywania nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków). 

Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem 

Obecnie wskazuje się na ważność relacji, jakie nawiązuje się na rynku, prezentując 
atrybuty wynikające z tego zaangażowania (np. zdobycie przewagi konkurencyjnej, dostęp 
do wielu rynków, modernizacja techniki, technologii itp.). Dla wielu podmiotów, funkcjo-
nujących na rynku, ogromne znaczenie mają relacje z klientami, które ukierunkowują swe 
działania w ich stronę. Spełnienie oczekiwań wobec stron zainteresowanych ofertą wymaga 
wielu charakterystycznych zabiegów. Jednak, by móc cokolwiek stwierdzić na temat relacji, 
należy zinterpretować pojęcie relacji. W literaturze nie istnieje jednoznacznie przyjęta de-

4 N. Witulska, Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, [w:] Przemiany 
i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, K. Piecha, G.  Szczodrow-
ski (red.), IW, Warszawa 2003.

5 J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, C.H. Beck, Warszawa 2003.
6 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004.



633Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw 

finicja relacji. Wynika to z faktu, że relacje są zasobem dotyczącym zachowań, a tych może 
być tyle, ile jest ludzi na ziemi. To, że muszą być zawarte między przynajmniej dwoma 
podmiotami nie oznacza, że te same uwarunkowania interakcji muszą lub powinny warun-
kować relacje. Nie istnieje bowiem coś takiego jak „standardowe” relacje. Każda relacja jest 
unikalna pod kątem jej dynamiki, rozwoju, realizacji czy satysfakcji z realizacji. Relacje są 
specyficznym zasobem, który przedsiębiorstwa nawiązują w oparciu o posiadaną wiedzę. 
W pracy zbiorowej pod red. D Ford’a, L. Gadde, H. Hakansson’a, I. Snehota, definiuje się 
relacje jako „związek interakcji i dwustronnie dopasowane zachowania w czasie pomię-
dzy przedsiębiorstwem a klientem, dostawcą lub inną organizacją. Czas jest tą zmienną, 
która wpływa na przyszłe znaczenie relacji (...) Wymiar czasu trwania relacji wymaga od 
menedżerów dokonywania ciągłych, aczkolwiek nie dających się zauważyć (drugiej stro-
nie) zmian podczas procesu zakupu czy sprzedaży w kierunku rozwijania relacji w czasie 
i dokonywania ich ulepszeń, gdy tego wymagają”7. Relacje to zasób, którym przedsiębior-
stwa tak „szarżują”, by wykorzystać je na zaspokojenie obopólnych potrzeb – otoczenia 
i własnego – w określonym miejscu i z góry ustalonym czasie. Oczywiście, relacje z zało-
żenia powinny być zawierane na długi czas, co wiąże się z wielokrotnością ich zawierania 
z określonym podmiotem. Jednak jak to zazwyczaj bywa – zdarzają się wyjątki od reguły 
– i relacje też pod tym względem się nie wyróżniają8. Dokonanie klasyfikacji relacji czy 
ich systematyzacji też nie jest prostym działaniem, bowiem można brać wiele czynników 
pod uwagę. Uwzględniając podmiot, formalność czy charakter współpracy można relacje 
sklasyfikować następująco9:

a) ze względu na podmiot współpracy: z klientami, z konkurentami, z kooperantami, 
z dostawcami, z agencjami rządowymi, z instytucjami finansowymi, z mediami, 
z jednostkami naukowymi;

b) ze względu na stopień formalizacji: formalne (np. zawierane w postaci umów itp.), 
nieformalne (np. wymiana informacji na akcjach dobroczynnych itp.);

c) ze względu na charakter współpracy z podmiotami: pasywny, co najmniej jeden 
podmiot otoczenia dąży do nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem, aktywny, 
to przedsiębiorstwa dążą do kreowania relacji z otoczeniem;

d) w zależności od kontekstu ich zawierania: rutynowe – mające na celu zapewnić 
utrzymanie ekskluzywności, indywidualności, atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa; do-
stosowawcze – relacje nawiązuje się przez przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów, by 

7 Managing Business Relationships, D. Ford, L. Gadde, H. Hakansson, I. Snehot (red), Wiley & Sons, 
England 2003.

8 Np. są kreowane przez przedsiębiorstwo, które natychmiast potrzebuje nawiązania współpracy z in-
stytucją finansową w celu bieżącej naprawy stanu rzeczy – chcąc nie chcąc musi zawiązać się relacja z tą 
jednostką i obie strony muszą się dogadać do warunków realizacji relacji – przedsiębiorstwo otrzymuje 
nakłady finansowe w celu zrealizowania określonego zamierzenia. Oczywiście zaczyna istnieć zobowią-
zanie, które należy w określonym czasie uregulować, ale może to być tylko jednorazowa transakcja.

9 Klasyfikacja relacji została dokonana przez autorkę referatu.
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utrzymać się na rynku lub wyjść z kłopotów finansowych; okazyjne – nawiązywanie przez 
przedsiębiorstwa o ugruntowanej, stabilnej pozycji w celu utrzymania przewagi konkuren-
cyjnej na rynku, tworząc formalne i nieformalne powiązania. 

Nie może być tak, że nawiązując współpracę, tylko jedna ze stron będzie nią zaintere-
sowana, nie może opierać na jednym kierunku współpracy. Oznacza to, że w nawiązywa-
niu kontaktów musi istnieć sprzężenie zwrotne – obie strony uzyskują określone korzyści. 
Ponadto można stwierdzić, że strony zainteresowane ofertą będą starały na wzajem stać się 
kluczowymi partnerami, a więc siebie satysfakcjonować. 

Relacje są szczególnym zasobem niematerialnym, który poprzez realizację wyzwala po-
tencjał umiejętności i możliwości połączonych stron. Długotrwałe ich funkcjonowanie wiąże 
się z korzyściami. Dla obu grup są to10: oszczędność czasu, zmniejszenie ryzyka, mobilny prze-
pływ informacji, wzajemne zrozumienie się.

Przedsiębiorstwa innowacyjne, starające się zaspokoić potrzeby wynikające ze współpra-
cy z otoczeniem, powinny uwzględnić w swoim działaniu następujące zasady11: ukierunkowa-
nie na zaspokajanie potrzeb klientów winno dotyczyć wszystkich działów mających wpływ na 
tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, zaspokajanie potrzeb otoczenia wiąże się ze spełnia-
niem oczekiwań pracowników, którzy angażują się w ten element realizacji celów przedsiębior-
stwa, zaspokajanie potrzeb indywidualnych klientów jest procesem długookresowym, ciągłym 
i oznacza przyjęcie punktu widzenia przede wszystkim klienta.

Relacje nabrały znaczenia w Polsce w latach 90. XX wieku – wtedy, kiedy dość często 
przedsiębiorstwa nawiązywały różnego rodzaju alianse. Przestała się liczyć czysta de facto 
konkurencja, a znaczenia nabrała współpraca, która dawała wspólne korzyści. Według J.H Du-
nina, alianse, to umowy, których głównym przedmiotem jest zrozumienie, zaufanie I wyrozu-
miałość. Decyzje podejmowane są na zasadzie obopólnych porozumień, kompromisów. Nie 
jest to działanie podjęte ad hoc, tylko oparte na doświadczeniu wynikającym z procesu uczenia 
się. W literaturze wskazuję się na wiedzę jako główny element, który stanowi „napęd” wzrostu 
gospodarczego12. Wiedza musi być praktycznie wykorzystywana przez każdy podmiot funk-
cjonującego przedsiębiorstwa. 

Relacje stają się rozwojowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw. Proces 
wymiany na rynku coraz częściej oparty jest na nawiązywaniu długotrwałych (wielokrot-
nych) relacji organizacji z otoczeniem. 

10 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, M. Strużycki (red), 
Difin, Warszawa 2002.

11 J. Penc, Sztuka skutecznego zarządzania, OE, Kraków 2005.
12 Zob. np.: R.R. Nelson, S.G Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University 

Press, Cambridge 1982; G.M. Grossman, E. Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy, MIT 
Press, Cambridge 1991; P. Romer, Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy” 
1990, nr 98, vol. 5, i in.
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Innowacje w przedsiębiorstwach jako rezultat współpracy i aktywności innowacyjnej 
z otoczeniem

Podstawą funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej jest ich zdolność do 
kreowania warunków sprzyjających aktywizacji przedsiębiorstw. Zdolność nauki jest jed-
nym z głównych zasobów przedsiębiorstw, która ułatwia kreowanie innowacji. Wszelkie 
typy innowacji, a więc – procesowe, produktowe, organizacyjne, są wynikiem zasobów, 
które wykreowano podczas procesu uczenia się przedsiębiorstw. Proces uczenia się organi-
zacji prowadzi zarówno przez jej wewnętrzną jak i zewnętrzną działalność. Jest on oparty 
na kompleksowym przygotowaniu współpracy i aktywności innowacyjnej. Innowacje wy-
korzystywane przez małe czy średnie przedsiębiorstwa są wynikiem uczenia się przedsię-
biorstw – oparte na dostrzeżeniu różnic w zdarzających się sytuacjach. P. Drucker zauwa-
żył, że wiedza to element, który obecnie jest kluczowym zasobem i który determinuje nie 
tylko pracę, ale także uzyskanie nowych wiadomości, informacji. Wiedza jest niezbędna 
do tworzenia infrastruktury, a więc także innowacji i do jej sprawnego wykorzystania13. 
Uczenie się przedsiębiorstw obejmuje14: naukę przez działanie, naukę przez wykorzystanie 
zasobów, naukę przez zachodzące interakcje.

Logiczne jest stwierdzenie, że proces nawiązywania relacji przez małe czy średnie 
przedsiębiorstwa nie przebiega w ten sam sposób, co w dużych przedsiębiorstwach, bo-
wiem te z założenia stosują nieskomplikowaną technologię produkcyjną, ale wiąże się to 
z pracochłonnością; mogą pozwolić sobie na wyroby niższej jakości, a więc obniżają kosz-
ty i sprzedają po niższych cenach (często z przedłużonym okresem płatności); stanowią 
ogniwo z dużymi przedsiębiorstwami – nawiązując z nimi relacje, tworzą trwały związek 
– wymieniając na zasadzie kupna-sprzedaży produkty/usługi lub też dokonując określo-
nych modyfikacji (wykończenie, uzupełnianie); działają na tych rynkach, które dla innych 
podmiotów wydają się być nieatrakcyjne, co powoduje, że rozwijają się nowe dziedziny, 
branże czy gałęzie.

O innowacyjności decyduje wiele czynników – finansowe, poprzez technologiczne 
czy kulturowe. Warto jednak skupić uwagę na „wydarciu” z posiadanej wiedzy o otoczeniu 
i jej potrzebach tej, która jest najbardziej istotna dla przedsiębiorstwa i jednocześnie nie-
zbędna do tworzenia innowacji. Podstawowym punktem działalności każdego podmiotu na 
arenie rynkowej jest właściwe prowadzenie polityki finansowej i pozyskiwanie funduszy 
z odpowiednich źródeł ich finansowania na potrzeby inwestycyjne. Finansowanie jest tym 
działaniem, które wpływa na funkcjonowanie wszystkich obszarów przedsiębiorstw. Ist-
nieją wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania inwestycji. Głównie przedsiębiorcy 
korzystają z kapitału własnego, a więc z tzw. źródeł własnych (wewnętrznych). Ze względu 
na istniejące bariery w dostępie do źródeł zewnętrznych (obcych) są one wykorzystywane 

13 P. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
14 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, OE, Kraków 2002.



636 Aleksandra Kolemba

w mniejszym stopniu. Dostęp do tych źródeł niejednokrotnie decyduje o przetrwaniu, ale 
także o przyszłej pozycji konkurencyjnej na rynku. Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną przedsiębiorstwa wiąże się nieodzownie z nawiązywaniem relacji z instytu-
cjami umożliwiającymi uzyskanie kapitału. Oczywiste jest, że o potrzebach finansowych 
decyduje aktywność jak i popyt na oferty przedsiębiorstw. Decyzja o wyborze źródeł, 
umożliwiających zwiększenie zasobów finansowych winna być poprzedzona szczegółowa 
analizą, w której bierze się pod uwagę wszystkie mocne i słabe strony (a więc nie tylko 
korzyści, ale także ryzyko, koszty, czas pozyskania kapitału). 

Podsumowanie

Nawiązanie relacji to proces ciągły – zdobyta relacja i wynikające z niej korzyści 
zobowiązują przedsiębiorstwo do ciągłego wzmacniania i utrzymywania więzi. Relacje sta-
nowią kluczowe ogniwo, to od ich stanu zależeć będzie istnienie i rozwój przedsiębiorstw 
na rynku. Dlatego też niezbędna jest klasyfikacja relacji dokonywana przez każde przed-
siębiorstwo i jasne określenie ich ważności. Faktem jest, że klienci są podstawowym pod-
miotem na rynku, bo to oni wyznaczają trendy, a przedsiębiorstwo powinno wychodzić 
naprzeciw oczekiwaniom otoczenia, a nawet być tuż przed nimi. 

Tylko przedsiębiorstwa z perspektywą, kreatywnością mają szansę zdobyć i utrzymać 
te relacje, które będą dla nich wyznacznikiem przewagi konkurencyjnej a także innowacyj-
ności . Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa nie będą się rozwijały, to ograniczona zostanie 
także Polska gospodarka.

W relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem jest jak w małżeństwie. Zanim obie stro-
ny zdecydują się na wspólne życie i zawarcie umowy – aktem małżeńskim – przechodzą 
tzw. okres narzeczeństwa – w którym poznają swoje potrzeby, zachowania, postawy, cechy 
charakteru, wady, zalety, itp. Po tym czasie para decyduje się na wspólne bycie i stworze-
nie długookresowego (z założenia) związku opartego na partnerstwie, szacunku, zaufaniu, 
lojalności itp., lub rozstaje się, uznając, że wspólne trwanie nie ma sensu. Przedsiębiorstwa 
nawiązując współpracę z (wybranymi) podmiotami otoczenia, powinny opierać się na tych 
samych zasadach, a więc szczegółowo poznać drugą stronę i podjąć decyzję o dalszej współ-
pracy lub szukać dalej. Relacje sprzyjają innowacyjności, jednak same jej nie determinują. 
Nie wystarczą tylko dobre chęci, potrzeba także zaangażowania nakładów finansowych. 

THE IMPORTANCE OF THE RELATIONS WITH THE ENVIRONMENT 
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

The article deals with the topic of the company’s cooperation with its environment. As a result 
of this cooperation the company’s offer should be constantly modernized and match the client’s sophi-
sticated needs, because what is innovative today, it is obsolete tomorrow. In other words, long-term 



637Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw 

relations with the environment serve the company to spot the moment when it starts lagging behind 
and in consequence, to adjust to changes. Relations are therefore essential for company’s innovative-
ness. The article presents the classification of relations. 
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Wprowadzenie

Polski rynek kapitałowy umożliwia przedsiębiorstwom pozyskanie zarówno kapitału 
własnego (poprzez emisje akcji) jak i obcego (obligacje, KPD). Jednak mikro i małe przed-
siębiorstwa w ograniczonym zakresie korzystają z zasileń finansowych za pośrednictwem 
tego rynku. Do czasu powstania alternatywnego systemu obrotu NewConnect, tylko nie-
liczni mikro i mali przedsiębiorcy zdobyli się na wprowadzenie akcji do obrotu giełdo-
wego1. Dla większości debiut i obecność na giełdzie papierów wartościowych kojarzy się 
z wysokimi kosztami, licznymi i restrykcyjnymi wymogami, a także z ryzykiem wrogiego 
przejęcia. Natomiast emisja dłużnych papierów wartościowych ze względu na wymaganą 
wysoką wartość emitowanych transz, koszty emisji, a także istotność czynników zwią-
zanych z pozycją, marką firmy i zaufaniem również eliminuje większość mikro i małych 
przedsiębiorstw. Ofertą rynku papierów wartościowych skierowaną do tej najliczniejszej 
grupy podmiotów gospodarczych jest alternatywny system obrotu NewConnect. 

W referacie poddano próbie oceny pierwszy rok działalności ASO NewConnect, pod 
uwagę wzięte zostały podstawowe wskaźniki rynku min: kapitalizacja, płynność oraz 
liczba debiutów. Dodatkowo, analizując dokumenty i memoranda informacyjne notowa-
nych spółek, określono udział mikro i małych przedsiębiorstw obecnych na NewConnect. 
W podsumowaniu określone zostały czynniki mające wpływ na rozwój alternatywnego sy-
stemu obrotu NewConnect w pierwszym roku działalności. 

ASO NewConnect jako element polskiego rynku papierów wartościowych

Alternatywny system obrotu NewConnect funkcjonujący od 30 sierpnia 2007 roku 
jest nowym elementem w strukturze polskiego rynku papierów wartościowych, który skła-

1 P. Śliwiński, Mikrofirma na giełdzie – mit czy rzeczywistość, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju 
mikro i małych przedsiębiorstw,  A. Bielawska (red), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2007, s. 337–344. 



639Próba oceny pierwszego roku działalności ASO NewConnect 

da się z  rynku regulowanego (giełdowego i pozagiełdowego), rynku nieregulowanego oraz 
alternatywnego systemu obrotu.

Rynek regulowany w Polsce definiowany jest jako działający w sposób stały system 
obrotu instrumentami finansowymi, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp 
do informacji rynkowej. Regulowany system obrotu podlega nadzorowi określonej insty-
tucji (w przypadku Polski Komisji Nadzoru Finansowego), ponadto musi być wskazany 
Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. 

Alternatywny system obrotu nie jest rynkiem regulowanym w myśl prawodawstwa 
polskiego i unijnego, ale też nie można go zdefiniować jako rynek nieregulowany (niepod-
legający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego). ASO określa się jako „organizowany 
przez firmę inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany, wielostronny system 
obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego przedmiotem są papiery war-
tościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, zapewniający koncentrację podaży i popy-
tu”2.

Prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych L. Sobolewski zakładał, że do 
końca 2008 roku w ASO NewConnect notowanych będzie 100 spółek, według stanu na 
1.12.2008 roku jest ich 78. Wynik ten można uznać za zadowalający, zważywszy, że był to 
rok międzynarodowego kryzysu finansowego, zapaści na światowych giełdach papierów 
wartościowych, co na naszych rynku wywołało następujące konsekwencje:

– rezygnacje kilku spółek z wprowadzenia akcji do obrotu (odnosi się to zarówno do 
rynku regulowanego jak i do alternatywnego systemu obrotu), 

– spółki debiutujące na parkiecie głównym WGPW decydowały się na sprzedaż niż-
szego niż planowany pakietu akcji lub/i  obniżenie ceny emisyjnej,   

– miały miejsce debiuty, ale bez przeprowadzenia oferty3. 
Według stanu z początku października 2008 roku, akcje na rynek główny giełdy pa-

pierów wartościowych wprowadziło 26 spółek, natomiast w alternatywnym systemie obro-
tu, w przeciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2008 roku zadebiutowało 40 przedsiębiorstw. 

Ocena wskaźników rynku NewConnect

W ocenie rozwoju rynku papierów wartościowych podstawowe znaczenie mają ka-
pitalizacja rynku, jego płynność oraz ryzyko4.  Na wysokość kapitalizacji rynku wpływa 
wartość przeprowadzanych ofert oraz wycena papierów wartościowych. Pierwszy czynnik 
– liczba spółek i związana z nim wartość ofert – systematycznie w ciągu roku wzrastał 
i pozytywnie oddziaływał na kapitalizację NewConnect. Na początku 2008 roku notowane 

2 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538, art. 
14.

3 Na debiut bez emisji akcji zdecydowały się min. następujące spółki AD Drągowski, Centrozap oraz 
Marvipol

4 W. Nawrot, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 21.
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były 24 spółki, a na koniec sierpnia 2008 roku było ich już 64. Zgodnie z założeniami ASO 
New Connect, to rynek dla spółek ,pragnących pozyskać w wyniku wprowadzenia akcji 
do obrotu od kilkunastu tysięcy do kilkunastu milionów złotych. Z NewConnect przez rok 
spółki pozyskały z przeprowadzonych ofert 300 mln zł, średnia wartość oferty przypadają-
cej na spółkę to 5 mln zł. Największe oferty przeprowadziły spółki LUG (20,7 mln zł) oraz 
MWTRADE (16,3 mln zł)5. 

Drugi z czynników – wycena papierów będących przedmiotem obrotu - miał ujemny 
wpływ na wartość kapitalizacji, co związane było z przecenami papierów wartościowych 
na rynkach papierów wartościowych na całym świecie. Po czterech miesiącach funkcjono-
wania NewConnect, pod koniec 2007 roku stopa zwrotu indeksu rynku wynosiła 44,17%, 
natomiast w ciągu ośmiu miesięcy 2008 roku zanotował on spadek o ponad 60%. W rezulta-
cie kapitalizacja rynku na przestrzeni roku nie wykazywała dynamicznych tendencji wzro-
stowych. Do końca 2007 roku wahała się w przedziale 0,7–1,4 mld zł, w pierwszych ośmiu 
miesiącach 2008 roku wynosiła między 1,2–1,4 mld zł, natomiast w sierpniu 2008 wyniosła 
blisko 1,5 mld zł. Niewiele ponad 20 procentowy wzrost kapitalizacji w ciągu ośmiu miesię-
cy 2008 roku mimo licznych debiutów (liczba notowanych spółek wzrosła o 166%),  wynika 
z przeceny akcji, co potwierdzają także zmiany wskaźników c/z oraz c/wk (tab. 1).

Tabela 1 

Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect

Parametr Stan na koniec 
roku 2007 

Stan na 
30.06.2008

Stan na 
31.08.2008

Wartość NCIndex 144,17 63,9 56,51
Stopa zwrotu NCIndex (%) 44,17 –55,68 –60,80
Wartość obrotów od początku roku (tys. zł) 302 565,96 607 920,90 636 022,50
Liczba transakcji 59 674 159 078 171 688
Średnia wartość transakcji na sesję (zł) 2535,16 1910,76 1114,26
Wskaźnik obrotu (%) 44 59 18
Kapitalizacja (mln zł) 1184,79 1179,54 1431,69
Liczba spółek 24 58 64
C/Z 90,00 36,10 24,10
C/WK 27,95 9,72 3,61

Źródło:  Biuletyn statystyczny NewConnect www.newconnect.pl. 

5 New Connect po roku. Raport z okresu dojrzewania, NC Rynek akcji GPW, Warszawa 2008, s. 6.
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Płynność rynku jest mierzona za pomocą parametrów wolumenu obrotów, wartość 
obrotów lub wskaźnika obrotu6. Liczba transakcji uwzględniona w tabeli 1 jest wartością 
skumulowaną, więc naturalny jest jej wzrost. Natomiast wolumen obrotów wyrażający licz-
bę transakcji kupna-sprzedaży w poszczególnych miesiącach przedstawiono wraz z wartoś-
cią obrotów na rysunku 1.

Rys. 1.  Liczba transakcji i wartość obrotów w ASO NewConnect 2007–2008

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl.

Największy wzrost, a zarazem najwyższą wartość obrotów miała miejsce w lutym 
2008 roku, ponad 176 mln zł obrotów oraz 38583 transakcje. Z uwagi na znaczny spadek in-
deksu rynku NewConnect w styczniu (o 22%), poziom tych parametrów można tłumaczyć 
paniką inwestorów, a także chęcią realizacji zysków osiągniętych w ciągu pierwszych czte-
rech miesięcy funkcjonowania rynku. Po marcowym marazmie (obroty wyniosły niewiele 
ponad 63 mln zł) wskaźnik obrotów wybił się w górę w kwietniu (do poziomu ponad 135 
mln zł), co z kolei było reakcją na krótkoterminowe odreagowanie rynku – kwiecień 2008 
roku NCIndex  zakończył na ponad 5% plusie. 

Wskaźnik obrotu jest miernikiem płynności wyrażającym relację wartości obrotów 
do wartości akcji wprowadzonych do obrotu. W pierwszych miesiącach działania ASO 
NewConnect, wskaźnik ten był najwyższy, oscylował na poziomie 160–220%, na początku 
roku 2008 parametr wahał się, natomiast od maja 2008 sukcesywnie spadał do 18% pod 
koniec sierpnia.  Z porównania wskaźnika obrotu NewConnect (za okres 12 miesięcy 51%) 

6 W. Nawrot, op.cit., s. 21.
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ze wskaźnikiem rynku głównego (za ten sam okres 20%) wynika, że niedawno powstały 
alternatywny system obrotu, charakteryzuje się wyższą płynnością7. 

Płynność jest jednym z parametrów określających ryzyko rynku. Innym miernikiem, 
stosowanym do określenia ryzyka inwestycyjnego, jest wskaźnik zmienności – liczony dla 
pierwszego roku działalności wyniósł 30%, podobnie liczony dla spółek z WIG20 wynosi 
26%, a dla WIGu80 17%8.

Mikro i małe przedsiębiorstwa na NewConnect

Alternatywny system obrotu NewConnect został stworzony głównie po to by spółki, 
które nie kwalifikują się na rynek główny WGPW ze względu jego wymogi i koszty, korzy-
stały z rynku kapitałowego jako źródła finansowania. W założeniach organizatorów miał 
to być rynek dla małych spółek – przy czym nie sprecyzowano w regulaminach mierników 
wielkości, nie zastosowano też  żadnych ograniczeń.

Przyjmując klasyfikację przedsiębiorstw zawartą w Ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej  z 2 lipca 2004 roku (DzU 2004,  nr 173, poz. 1807) przeprowadzono badanie 
spółek debiutujących na NewConnect od 30.08.2007–31.08.2008 roku w celu wyodrębnie-
nia mikro i małych przedsiębiorstw. Z trzech określonych w ustawie kryteriów zastosowano 
tylko jedno, mianowicie obrót netto. Dane o zatrudnieniu nie zostały wzięte pod uwagę, 
ponieważ nie były zawarte we wszystkich dokumentach informacyjnych. Natomiast sumę 
aktywów pominięto z uwagi na specyfikę przedsiębiorstw, w młodych, niewielkich spół-
kach nowych technologii, innowacyjnych mniejsze znaczenie mają aktywa wykazywane 
w bilansie, bardziej istotny z punktu wartości firmy jest szeroko rozumiany kapitał ludzki. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w roku 2007 spośród 24 debiutujących spółek, 
21 to mikro przedsiębiorstwa, zaś tylko trzy (LUG, MERA Schody i S4E) zaliczyć można 
do małych przedsiębiorstw. Spółka LUG SA, producent przemysłowych i dekoracyjnych 
opraw oświetleniowych,  notowana na NewConnect od samego początku, na podstawie 
przychodów roku 2006 mogłaby być zaliczona do średnich przedsiębiorstw. 

W roku 2008, od stycznia do końca sierpnia, na NewConnect pojawiło się 40 spółek, 
z czego dwie (Centrum Klima SA – dystrybutor artykułów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 
producent elementów stosowanych w systemach wentylacyjnych i Ekopol Górnośląski Hol-
ding SA), biorąc pod uwagę wielkość obrotów, to średnie przedsiębiorstwa. Z pozostałych  
debiutantów osiem to małe spółki9, natomiast aż 30 to mikrofirmy. Po roku działalności 
NewConnect z 64 notowanych spółek blisko 80% stanowią mikroprzedsiębiorstwa.

7 NewConnect po roku. Raport z okresu dojrzewania, NC Rynek akcji GPW, Warszawa 2008, s. 36. 
8 Ibidem, s. 38.
9 Positive i Verbicom również zakwalifikowano jako małe przedsiębiorstwa mimo, że ich obrót netto 

tylko w jednym z uwzględnionych okresów obrachunkowych przekroczył 2 mln euro.
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Tabela 2 

Wartość obrotów netto w wybranych spółkach NewConnect10 

Spółka
Obrót netto w tys. zł Obrót netto w tys. euro

2005 2006 2007 2005 2006 2007
LUG 30 390,61   49 955,21    8 484,26   12 942,43    
MERA 24 140,67   22 260,18    6 739,44   5 767,18    
S4E 12 808,20   22 114,00    3 575,71   5 729,31    
ALUMAST 7 077,29   8 622,39    1 975,79   2 233,90   0,00   
CENTKLIMA  52 278,00   71 043,00    13 544,23   18 543,28   
EKOPOL  59 652,42   60 658,51    15 454,80   15 832,77   
KREC 8 977,94   10 370,01   10 568,43   2 506,40   2 686,67   2 758,52*   
LUSATIA  13 296,00   13 857,00    3 444,74   3 616,88   
POSITIVE  7 218,00   11 481,50    1 870,05   2 996,84   
PRAGMAINK  11 268,00   20 229,00    2 919,32   5 280,07   
RODAN 16 094,00   15 846,00    4 493,02   4 105,39    
VERBICOM  7 110,02   10 672,08    1 842,07   2 785,57   
WADEX  23 272,80   23 894,90    6 029,54   6 236,92   

* w 2007 r. obrót za okres od 1.01–30.06.2007.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z dokumentów informacyjnych spółek.

W tabeli 2 przedstawiona została wartość przychodów netto ze sprzedaży 13 najwięk-
szych spółek alternatywnego systemu obrotu. Wyniki analizy sprawozdań finansowych 
przedsiębiorstw notowanych na NewConnect pokazują, że część z tych firm nie uzyskała 
w badanych latach żadnych przychodów lub pominięto je w dokumentach informacyjnych.  
Podobnie jest z wartością aktywów trwałych11.

Z 64 spółek notowanych pod koniec sierpnia 2008 roku na rynku NewConnect, 51 to 
mikroprzedsiębiorstwa. Dla nich niewątpliwymi zaletami tego rynku są niewielkie wymogi 
i niskie koszty. Należy jednak podkreślić rolę instytucji autoryzowanego doradcy, dzięki 
któremu spółka nie musi utrzymywać rozbudowanych działów prawnych, inwestycyjnych 
czy finansowych. Wszelkie obowiązki związane z przygotowaniem do debiut i późniejszym 

10 Wartość obrotów netto wyrażoną w zł przeliczono na euro przyjmując dla bilansu za 2005 r., kurs 
z 31.12.2005 r. – 3,8598, dla 2006 r. kurs z 31.12.2006 r. – 3,8312 a dla 2007 r. kurs z 31.12.2007 r. – 
3,5820.

11 Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu nie przedstawiono szerszej i bardziej pogłębio-
nej analizy sprawozdań finansowych. 
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funkcjonowaniem spółki w ASO NewConnect nadzoruje i po części wypełnia autoryzowa-
ny doradca12.

Małe i średnie przedsiębiorstwa od czerwca 2008 roku mogą skorzystać z dodatkowych 
ułatwień w pozyskiwaniu kapitału za pomocą rynku kapitałowego. Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka (POIG) umożliwia refinansowanie do 50% kosztów związanych 
z przygotowaniem dokumentacji i analiz koniecznych do debiutu giełdowego (zarówno na 
rynek główny jak i NewConnect), na dofinansowanie przeznaczono 33 mln euro.

Podsumowanie

Alternatywny system obrotu NewConnect jest jednym z dwunastu rynków tego typu 
monitorowanych przez Federację Europejskich Giełd Papierów Wartościowych i charakte-
ryzuje się dużą dynamika rozwoju. Pomimo tego, że jest jednym z najmłodszych rynków 
zajmuje piąte miejsce pod względem liczby notowanych spółek. Pierwsze cztery miejsca zaj-
mują ASO giełd globalnych: londyński  gigant AIM (1639), NASDAQ-OMX – First North 
(130), NYSE-Euronext – Alternext (126) oraz frankfurcki EntryStandard (113)13. Natomiast 
pod względem wskaźnika obrotu (stan na 31.07.2008 r.) zajmuje trzecie miejsce (wartość 
44%)  za AIM  (83%) i First North (74%). O atrakcyjności NewConnect jako źródła finan-
sowania, świadczy również fakt, że 16 już notowanych w ASO NC spółek podjęło decyzję 
o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji.

Za czynniki sprzyjające rozwojowi  NewConnect uznać można:
– wewnętrzne regulacje NewConnect umożliwiające dostęp dla mikro i małych spó-

łek (brak konieczność sporządzania prospektu, relatywnie szybki czas pozyskiwa-
nia kapitału, niewielkie koszty, łatwe procedury),

– wzrastające stopy procentowe (stopa referencyjna w sierpniu 2007 r. wynosiła 4,75  
a w lipcu 2008 r. 6,00), a co z tym związane drożejące kredyty,

– bardziej restrykcyjne wymogi stosowane przez banki przy udzielaniu kredytów.
– finansowe wspomaganie debitów przez POIG.
– działania promocyjne i edukacyjne prowadzone przez GPW.
– wzrost gospodarczy. 
Negatywne determinanty rozwoju tego rynku z perspektywy rocznego funkcjonowa-

nia to:
– uwarunkowania zewnętrzne, tj.: kryzys finansowy oraz związany z nim wzrost 

awersji do ryzyka i niższa płynność na giełdach papierów wartościowych,
– prognozowane spowolnienie wzrostu gospodarczego,

12 D. Maścianiec-Kordela, Autoryzowany doradca w procesie przygotowań spółki do funkcjonowania 
na rynku NewConnect, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, A. Bie-
lawska (red), Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, 
Szczecin 2008.

13 www.fese.be z 10.10.2008 r.
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– pojawiające się i badane przez KNF podejrzenia nadużyć i manipulacji kursami 
– w porównaniu z liczbą spółek nie są liczne, natomiast w sytuacji ogólnej zwięk-
szonej awersji do ryzyka mogą zniechęcać emitentów oraz inwestorów.

THE ATTEMPT OF SUMMARY THE FIRST YEAR 
OF THE ALTERNATIVE INVESTMENT SYSTEM NEWCONNECT

Summary

The article focuses on the first year of the alternative investment system NewConnect – the new 
part of the polish securities market.  The author analyzed briefly main rates of this market: capitaliza-
tion, liquidity and turnover value. In addition, the special attention has been paid to micro and small 
enterprises. Concluding, the main factors influencing the development of  the NewConnect during 
the first year were presented.   
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FILOZOFIA RATINGU A WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Uwagi wstępne

Punktem wyjścia w rozważaniach nad zagadnieniem credit rating jest wyczerpująca 
definicja wiarygodności kredytowej, która „przejawia się w gotowości kredytodawcy do 
udzielenia kredytu. Następuje to tylko w tym wypadku, gdy potencjalny kredytodawca 
zakłada, że przekazane środki finansowe zostaną terminowo spłacone wraz z uzgodnio-
nymi  odsetkami. (…) Przesłanką spłaty kredytu jest nadwyżka finansowa kredytobior-
cy. Powstaje ona wówczas, gdy przychody przedsiębiorstwa przekraczają jego wydatki”1. 
W związku z tym, G.H. Moore zwraca uwagę, że obniżanie przez kredytodawcę wymagań 
kredytowych prowadzić może do zwiększenia ryzyka kredytowania przedsiębiorstwa, co 
może przyczynić się do obniżenia jakości udzielonego kredytu, co w skrajnym wypadku 
może skutkować częściową lub całkowitą utratą udzielonego kredytu2. Na gruncie polskiej 
literatury przedmiotu na szczególną uwagę zasługuję ujęcie E. Czerwińskiej, w myśl której 
wiarygodność oznacza łączną ocenę jakości wypełnienia przez nie jego obowiązków finan-
sowych i zabezpieczenia, jakie przyszłej spłacie długów daje jego majątek, dochodowość 
i przewidywane – z uwzględnieniem ryzyka – jego przyszłe dochody”3. 

Oszacowanie wiarygodności kredytowej kredytobiorcy według określonej skali pre-
zentuje rating. Szacuje on ryzyko kredytowe poprzez określenie możliwości i prawdopo-
dobieństwa upadku i określenia przewidywanej w przyszłości wartości kapitału badanego 
przedsiębiorcy. Poprzez rating określona zostaje premia od ryzyka związana wiarygodnoś-
cią kredytową i maksymalna wielkość kredytu Tym zabiegom służy system ratingowy, po-
zwalający odpowiednio wcześnie rozpoznać ryzyko zagrożenia i niespłacenia kredytu4. 

1 K.F. Hagenmüller, Kreditwüdrigkeiprüfung, [w:] Handwőrtetbuch der Finanzwirtschaft, H.E. Büsch-
gen (red), Stuttgart 1976, s. 1224.

2 H.G. Moore, Application of Business Cycle Research, Report on Selected Bureau Projects, Part 2, 
National Bureau Of Economic Research 1963,  nr 43, May.

3 Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, E Czerwińska (red), AE Poznań 
1994, s. 7.

4 J. Andreas, Gründungsfinanzierung, [w:] Finanzierung im Unternehnenslebenszyklus,W. Portisch 
(red), s. 103.
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Główne ramy badania wiarygodności kredytowej i zarządzania ryzykiem kredyto-
wym określają postanowienia Nowej Umowy Kredytowej, tzw. Basel II. Badanie to obej-
muje analizę wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa, zwłaszcza danych 
bilansowych uzupełnione o analizę jakościowych aspektów działalności kredytobiorcy, 
takich jak rodzaj działalności gospodarczej, pozycja firmy na rynku i możliwości jej eks-
pansji gospodarczej. Takie podejście zakłada zróżnicowanie warunków szacowania ryzyka 
i możliwości uzyskania kredytu. Instytucje finansowe obok obowiązku do prowadzenia 
ratingu według ściśle określonych procedur, zobowiązane są one do przeprowadzania ocen 
przebiegu wiarygodności kredytowej w kontekście rynku i następstw  jego zmian. 

Istota filozofii ratingu

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż „problemem jest, że instytucje finansowe 
prawie zawsze pomijają pierwszy stopień w procesie rozwoju modelu ratingowego: wyzna-
czenie filozofii ratingu”5. Filozofia ratingu w rozumieniu FED „jest poglądem instytucji 
finansowej na to, jak na rating wpływa wybór przez bank koniunkturalnych, ekonomicz-
nych i branżowych warunków, które są brane pod uwagę w procesie ratingu”6. W związku 
z tym jest niezwykle istotne, jaką filozofię banki zdecydują się wybrać, a co za tym idzie, 
jakiego rodzaju informacje z ich punktu widzenia będą wymagane i niezbędne do podejmo-
wania właściwych decyzji kredytowych banku. Bez takich informacji trudno jest bowiem 
budować wewnętrzny model ratingowy, określić i adekwatnie interpretować wyniki eko-
nomiczne kredytobiorcy oraz szacować poziom wymagań kapitałowych w poszczególnych 
fazach cyklu koniukturalnego. Instytucje ratingowe stosując wewnętrzne miary ryzyka kre-
dytowego, określają prawdopodobieństwo niewywiązania się kredytobiorcy ze spłaty zobo-
wiązań (PD). Wymagania, przede wszystkim, kapitałowe  poszczególnych banków w tym 
względzie są wynikiem ich indywidualnych propozycji i rozwiązań. Wiele banków, jak się 
podkreśla, napotyka na zasadnicze trudności w selekcji czynników ryzyka oraz w tworze-
niu wiarygodnych i solidnych sposobów ich szacowania. Problemu nie rozwiązuje stosowa-
ny przez niektóre instytucje finansowe zakup zewnętrznych modeli ratingowych, ponieważ 
stanowią one projekcję czynników i wymaganych informacji ich autorów, a nie decydentów 
bankowych, szacujących ryzyko kredytowe i podejmujących decyzje kredytowe. Zewnętrz-
ne modele mogą poza tym być sprzeczne z dotychczasową filozofią ratingową banku. 

Filozofoa ratingu wpływa na wiele aspektów, takich jak zatwierdzenie kredytu, cena 
kredytu, monitorowanie kredytu i portfela kredytowego, wymagany kapitał własny i obcy, 
pozycja konkurencyjna banku. Wywiera ona wpływ na7:

5 F. Rikkers, A.E. Thibault, The optimal rating philosphy for the rating of SMEs, Vlerick Leuven Gent 
Management School Working Paper Series, 2007-10.

6 Federal Reserve Bank. 2006. Risk-Based Capital Standarts: Advanced Capital Adequancy Frame-
work,  protokół dostępu: www.federalreserve.gov.

7 F. Rikkers, A.E. Thibault, op.cit.
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− zmienność ratingu,
− znaczenie wewnętrznego modelu ratingu,
− wycenę,
− wczesne ostrzeganie możliwości niewywiązania się z płatności,
− prawne i wewnętrzne wymagania kapitałowe,
− walidację, ocenę przeszłości.
Z punktu widzenia wewnętrznego systemu ratingowego rozróżnia się dwa główne 

podejścia  – filozofie – ratingowe: PIT (point-in-time) oraz TTC (through-the-cycle). W ra-
tingu PIT ryzyko oceniane jest na podstawie bieżącej kondycji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorstwa, bez względu na fazę cyklu koniunkturalnego w momencie oceny. Zde-
cydowana większość PIT rating zmienia się tak, jak zmienia się kondycja przedsiębiorstwa 
– w oparciu o dostępne aktualne informacje o bieżącej jakości kredytu. W wypadku PIT, 
istnieje niebezpieczeństwo sklasyfikowania przedsiębiorstwa jako ryzykownego, ponieważ 
wszelkie informacje zawarte są w tej filozofii. Często definiuje się więc PIT jako podejście, 
odzwierciedlające bieżącą wiarygodność kredytobiorcy.

Punktem wyjścia podejścia TTC jest obserwacja okresowych zmian ryzyka kredyto-
wego, zarówno zagregowanych, branżowych jak i specyficznych, które wyznaczają zdol-
ność przedsiębiorstwa do przetrwania w cyklu koniunkturalnym i w okresie kredytowania. 
TTC jest definiowane jako miara zdolności do pozostawania wypłacalnym w poszczegól-
nych fazach cyklu koniunkturalnego lub w czasie silnych wstrząsów i wydarzeń8. Jeśli okres 
kredytowania jest krótszy niż cykl koniunkturalny, stosowane są ogólne warunki kredyto-
wania. Rating wykorzystuje różne długoterminowe finansowe i pozafinansowe czynniki 
jakościowe i ilościowe. W tym systemie poziom ratingu pozostaje taki sam przez cały cykl 
koniunkturalny, lecz ex post część niespłaconych kredytów z tego samego poziomu zmienia 
się stosownie do zmian cyklu. W praktyce gospodarczej nie występuje czysta PIT i TTC, 
aczkolwiek są bliskie którejś z opcji. 

W działalności instytucji finansowych występuje też inne podejście, tzw. hybrydowe, 
w ramach którego szacuje się wiarygodność kredytową klientów w ciągu dłuższego okresu 
– trzech do pięciu lat, co określa wybór banku pomiędzy dwoma opisanymi typami ratingu. 
W systemie hybrydowym bada się bieżącą kondycję finansową, jej przebieg oraz jej zmiany 
pod wpływem cyklu koniunkturalnego. Tylko znaczne zmiany w wiarygodności kredyto-
wej modyfikują rating, pomijane są natomiast krótkookresowe zmiany, jak w PIT. Rating 
nie jest poddawany stałej weryfikowacji, ale dokonywany jest w określonych momentach.  

Wiele banków prowadzi rating łącząc ocenę bieżącej kondycji z szerokim wachlarzem 
innych warunków. W każdym wypadku, bank potrzebuje specyfikacji stosowanej filozofii 
ratingowej i ustanowienia polityki poruszania się klientów po stopniach ratingowych zgod-
nie z cyklem koniunkturalnym. Bank powinien zrozumieć skutki zmian ratingu w zakresie 

8 Ibidem.
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wymagań kapitałowych opartych na ryzyku i zapewnić, że wymagany kapitał jest utrzymy-
wany w ciągu wszystkich faz cyklu koniunkturalnego9. 

Horyzont czasowy wyznaczania wiarygodności kredytowej kredytobiorców jest rów-
nież częścią filozofii ratingowej. Basel II zakłada roczny horyzont. Rating PIT przyjmuje 
również taki okres, natomiast TTC dokonuje szacunków w okresie cyklu koniunkturalnego 
i przyjmuje średnią możliwość niewypłacalności w całym cyklu i określa jej wartość roczną 
(rys. 1).

Rys. 1.  Horyzont ratingu

Źródło:  F. Rikkers, A.E. Thibault, op.cit.

Wybór filozofii ratingowej można zatem sprowadzić do wyborów pomiędzy: (1) jakoś-
cią, a więc odpowiedzią na pytanie o prawdopodobieństwo niespłacenia kredytu; (2) cza-
sem, a więc czy rating odnoszony jest do bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa; (3) zmiennoś-
cią, a więc określeniem, jak często rating podlega zmianom. 

Optymalna filozofia ratingowa jest wyznaczona przez cele banku, Wybór między 
PIT i TTC polega na kompromisie pomiędzy jakością, okresem i zmiennością. Wybór fi-
lozofii, na którą bank się zdecyduje i konsekwencje jaki ona niesie, jest niezwykle ważny, 
ponieważ kombinacja jakości kredytu poszczególnych kredytobiorców będzie wyznaczać 
częstotliwość zmian ich ratingu pod wpływem zmian w środowisku gospodarczym10. Bez 
wiedzy o filozofii ratingowej jest trudno zarówno interpretować wyniki analizy bieżących 
przychodów, jak i szacunków co do wymagań kapitałowych, zgodnie z przebiegiem cyklu 
koniunkturalnego. 

Pomiar ryzyka kredytowego dokonywany jest poprzez wykorzystanie modeli ryzyka 
kredytowego (ratingu). Rating jest procesem klasyfikacji kredytu według przyjętych stop-
ni, które wyznaczają zdolność i możliwość kredytobiorcy do spłaty. Każdy stopień odno-
szony jest do poziomów prawdopodobieństwa strat z tytułu niespłacenia. W konstruowaniu 

9 Federal..., 
10 Ibidem.
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wewnętrznych modeli pomiaru wykorzystuje się wiele metod i technik, które najogólniej 
biorąc, podzielić można na trzy grupy11: 

– modele statystyczne – na przykład sieci neuronowe, wielowariantowe modele z wy-
korzystaniem analizy dyskryminacyjnej,

– oceny ekspertów,
– modele hybrydowe – modele łączące oceny ekspertów z modelami statystyczny-

mi. 

Rys. 2.   Proces modelowania ryzyka kredytowego

Źródło:  F. Rikkers, A.E. Thibault, op.cit.

Zróżnicowany rodzaj klientów wywołuje potrzebę różnicowania modeli ratingowych. 
Z uwagi na fakt, iż małe kredyty są związane z większym ryzykiem kredytowania w po-
równaniu z kredytem dużych przedsiębiorstw, banki powinny tworzyć specjalne modele dla 

11 F. Rikkers, A. E. Thibault, op.cit.
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przedsiębiorstw tej wielkości, uwzględniających ich specyfikę. W ten sposób banki mogły-
by zmniejszać wartość spodziewanych i nieprzewidzianych strat w grupie klientów o dużej 
intensywności informacji, dysponujących głównie podstawowymi danymi statystyczno-
księgowymi12. Punktem wyjścia procesu modelowania ryzyka kredytowego są ustalenia  
Basel II i przyjęta filozofia ratingowa. Proces ten obejmuje trzy główne działania: two-
rzenie systemu ratingowego, koncepcja systemu ratingowego (budowa modelu i polityki 
ratingowej) i  zastosowanie sytemu  ratingowego (rys. 2).

Filozofia ratingu a małe i średnie przedsiębiorstwa

Instytucje finansowe i banki sporządzają wiele wewnętrznych modeli ratingu, rzad-
ko jednak sporządzają je dla MSP, które stanowią szczególny typ kredytobiorców, i które 
kształtują szczególny typ powiązań z bankiem. MSP są postrzegane jako klient o wysokim 
ryzyku,  wysokim stopniu niepewności co do kształtowania się płynności finansowej, co 
prowadzi do wysokiej zmienności finansowych wartości w czasie. Do tego, wyniki finan-
sowe mogą być nieporównywalne z danymi osiągniętymi w poprzednim roku. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się nieprzejrzystość informacyjną MSP: informa-
cje o wynikach ich działalności nie są regularnie publikowane, podobnie jak umowy mię-
dzy dostawcami i odbiorcami. Dane księgowe przedsiębiorstw tej wielkości nie są podda-
wane standartowej kontroli finansowej jak w dużych firmach, kontroli agencji ratingowych 
i rynków finansowych, stąd są mniej wiarygodne i nie wyczerpują minimum wymaganych 
informacji w staraniach o kredyt bankowy. Zobowiązania firm tej wielkości nie są płynne 
i nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. MSP charakteryzują się zatem niską jakoś-
cią managementu finansowego, niechętnie korzystają  z ekspertów w sprawach firmy, a po-
przez rezygnację z korzystania z kapitału obcego rezygnują z efektów dźwigni finansowej, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami13. 

Z punktu widzenia szacowania ryzyka kredytowego MSP, istotne są również kolejne 
cechy strukturalne gospodarki finansowej, takie jak brak dostępu do efektów wielkiej skali 
produkcji i zbytu, co oznacza, iż przedsiębiorstwa te realizują mniejszy wolumen zysku i, 
w konsekwencji, ich możliwości ekspansji gospodarczej są ograniczone14. Przedsiębiorstwa 
tej wielkości ze względu na ich pozycję rynkową nie mają wpływu na podstawowe para-
metry rynkowe, takie jak cena i popyt na swoje towary i usługi. Operują ponadto głów-
nie na rynku lokalnym i regionalnym. Charakteryzują się też niższą pozycją przetargo-
wą w kontaktach z kontrahentami, a przede wszystkim z bankiem. Problem szacowania 
ryzyka kredytowego MSP znajduje wyraz w cenie kredytu. Zgodnie z wynikami badań, 

12 Ch.W. Colomiris, R.G. Habbard, Firm Heterogenity, Internal Finance amd “Credit Rationing”, The 
Ecnomic Journal 1990, Vol. 100.

13 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wybrane aspekty mikro i makroekono-
miczne, PWN 2001.

14 Ibidem.



652 Teresa Łuczka

banki stosują dyskryminacyjne oprocentowanie kredytu dla MSP, uzasadniając je wyższy-
mi kosztami jednostkowym małego kredytu oraz wyższą premią od ryzyka kredytowania 
przedsiębiorstw tej wielkości15.  

Konstrukcja modelu ratingowego dla małych i średnich przedsiębiorstw jest zadaniem 
trudnym i skomplikowanym. Biorąc pod uwagę fakt, że im większa zmienność parametrów, 
tym krótszy powinien być horyzont czasowy ratingu oraz samą zmienność charakteryzują-
cą firmy tej wielkości, model TTC jest w zasadzie nieprzydatny. Horyzont czasowy w tym 
modelu przekracza możliwości dostarczenia odpowiednich informacji z MSP, niezbędnych 
do oszacowania ryzyka kredytowego. Trudno bowiem zgromadzić wymagane komplekso-
we analizy statystyczne, ponieważ  zarówno stałe jak i cykliczne badania muszą być zgro-
madzone, a zaprojektowany scenariusz symulowany. Ponieważ, jak podkreślają  F. Rikkers 
i A.E. Thibault, „dochody banków realizowane na małych kredytach są ogólnie biorąc małe, 
i wykorzystanie filozofii ratingowej TTC jest prawdopodobnie nieopłacalne dla banków 
mających w swoim portfelu MSP”16. 

Podobnie wykorzystanie modelu ratingowego PIT w filozofii ratingowej dla MSP 
napotyka również na wiele przeszkód. Po pierwsze, występują trudności z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych informacji w małych firmach. Po drugie, informacje statystyczne 
i księgowe są zmienne i nieciągłe, co skutkuje zmiennością stopy procentowej i wymagań 
kapitałowych i w związku z tym „trudno jest podjąć strategiczne decyzje wykorzystując 
chwiejny rating”17. Analizując wskazane cechy MSP autorzy dochodzą do wniosku, iż mo-
del ratingowy MSP powinien nawiązywać do hybrydowej filozofii ratingu o horyzoncie 
czasowym rok do trzech lat. Należy przy tym przyjąć zasadę, że im większa zmienność 
warunków oraz im bardziej wysokie ryzyko kredytowania, tym krótszy powinien być hory-
zont ratingowy. W modelu niezbędny zestaw informacji obejmuje wielkość kredytobiorcy, 
branżę, okres kredytowania i bieżącą wiarygodność kredytobiorcy. Rating powinien być 
badany w oparciu o opracowany plan raz lub dwa razy w roku lub w wypadku istotnych 
zmian w wiarygodności kredytowej klientów. 

Zakończenie

Podejście banków i instytucji finansowych do badania wiarygodności kredytowej ry-
zyka kredytowego, wyznaczają postanowienia Nowej Umowy Kredytowej , tzw. Basel II. 
Procedury ratingowe, umożliwiające określenie premii od ryzyka i maksymalną wielkość 
kredytu, kształtowane są przez warunki koniunkturalne, ekonomiczne i branżowe, któ-
rych dobór wynika z przyjętej filozofii ratingu. W praktyce wyróżnia się trzy filozofie 
– podejścia – ratingowe: PIT, TTC oraz hybrydowy, będący kombinacją obydwu. Wielkość 

15 Ibidem.
16 F. Rikkers, A.E. Thibault, op.cit. 
17 Ibidem. 
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przedsiębiorstwa,  wyznaczając granice dostępu do informacji, wpływa na wybór określo-
nej filozofii ratingu i sposób modelowania ryzyka. Zaprezentowany model ratingowy dla 
MSP jest interesującą próbą podejścia do ogólnej idei credit ratingu w przedsiębiorstwach 
tej wielkości. 

RATING PHILOSOPHY AND SIZE OF ENTERPRISE

Summary

The aim of the paper is rating philosophy problem in the small, medium and big enterprises. 
This philosophy should be a starting point for building internal rating model in financial institution 
and banks and their  strategy in kredit risk estimation.



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 34NR 540                                                                                              2009
ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

MAŁGORZATA PORADA-ROCHOŃ
Uniwersytet Szczeciński
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Specyfika współczesnego otoczenia

Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu biznesu, ale także ich jakościowy cha-
rakter i nieprzewidywalność powodują, że nie są już wystarczające podstawowe zasady 
zarządzania oparte na specjalizacji ludzi i komórek organizacyjnych oraz na odgórnym 
lub ręcznym zarządzaniu. Współczesne zarządzanie stanęło bowiem przed problemem: co 
zrobić, aby lepiej od konkurencji – szybciej i taniej – sprostać indywidualizacji potrzeb 
klientów, w warunkach zmiennych i w znacznej części nieprzewidywalnych? W głównym 
nurcie poszukiwań właściwiej odpowiedzi znajdują się rozwiązania wykorzystujące cały 
dynamizm, całą wiedzę i potencjał ludzki istniejący w przedsiębiorstwie. Cechy takiego 
nowego ładu organizacyjnego nie są jeszcze dokładnie znane, wiadomo jednak generalnie, 
że organizacje nowego typu będą “odchudzone”, o płaskiej strukturze, w większym stopniu 
oparte na pracy zespołów, elastyczne poprzez delegację uprawnień dla pracowników linio-
wych, nieustannie adaptujące swoje działanie do potrzeb i wymagań klientów1.

Przedsiębiorstwa w wielu krajach stanęły w obliczu podobnych wyzwań rynkowych, 
zobligowane zostały nie tylko do przystosowania się do zmieniających się warunków, ale 
przede wszystkim do przetrwania, a następnie rozwoju i wzrostu wartości oraz podnosze-
nia efektywności ich funkcjonowania. 

W aktualnych uwarunkowaniach rynkowych procesy dostosowawcze przedsiębiorstw 
nabierają swoistego znaczenia, szczególnie, że obecnie spowalniane jest tempo wzrostu gos-
podarczego i w Polsce, i na świecie. 

Kryzys finansowy – jeszcze do niedawna utożsamiany tylko i wyłącznie z sytuacją 
gospodarczą w Stanach  Zjednoczonych – dotarł do Europy. Jego szybkość i skala zyskuje 
odzwierciedlenie nie tylko w widmie bankructw największych gigantów światowych, ale 

1 M. Szelągowski, Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi – przesłanki koncepcji, http://dy-
rekcja.objectis.net/biblioteka/articles/dynamiczne1.
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również w zagrożeniu egzystencji, a na pewno jej pogorszeniu w przypadku wielu przedsię-
biorstw i gospodarstw domowych. 

W przypadku kryzysu finansowego, jego skutki są już odczuwalne i to odczucie po-
głębi się w wielu branżach. Ostatnie miesiące to pasmo zaskakujących klęsk w sektorze 
finansowym w globalnej skali.

Prognozuje się, ze najmocniej spadek koniunktury odczują firmy transportowe, bu-
dowlane, motoryzacyjne i handel. Kryzys finansowy, w przypadku firm transportowych, 
będzie miał decydujący wpływ na kondycję firm z tej branży. Dobrych perspektyw spo-
dziewają się tylko przedsiębiorstwa budujące drogi oraz energetyczne. Cięcie kosztów, 
ograniczenie inwestycji - to powody dalszego osłabienia koniunktury2. 

Badanie przeprowadzone przez Roland Berger Strategy Consultants3 w 2008 roku, 
wskazuje, że tylko 17% badanych firm z Europy Zachodniej i 12% firm z Europy Środko-
wej i Wschodniej wierzy, że kryzys amerykański będzie miał silny wpływ na prowadzenie 
działalności tychże przedsiębiorstw. Ponadto mniej niż 20% przebadanych przedsiębiorstw 
wykazuje obawy co do ewentualnych konsekwencji omawianego kryzysu. Jednocześnie aż 
75% przedsiębiorstw uważa, że w perspektywie średniookresowej wyniknie potrzeba do-
konania restrukturyzacji. Aż 81% badanych firm z Europy Zachodniej i 76% firm z Europy 
Środkowej i Wschodniej, zadeklarowało, że potrzeba przeprowadzenia procesu restruktu-
ryzacji jest kwestią najbliższych dwóch, najwyżej trzech lat. Odnosząc się do tematów do-
tyczących przyszłości, respondenci za najważniejsze wskazali kwestie strategiczne, takie 
jak wzrost i rozwój zarówno w odniesieniu do krajowych rynków jak i zagranicznych, jako 
dalsze wytypowali redukcję kosztów. 

Wyłania się potrzeba już nie tylko natychmiastowego reagowania na zmiany, a zdol-
ności szybkiego przewidywania tych zmian. Obecnie, w warunkach globalizacji, zarządza-
jący zobligowani są do implementowania rewolucyjnych sposobów i praktyk zarządzania 
globalnym przedsiębiorstwem.

Kryzys jako nieodłączny proces w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa

Wyniki badań4 przeprowadzonych przez M. Porada-Rochoń na przełomie 2007/2008 
wskazują, że 69% polskich i aż 81% amerykańskich przedsiębiorstw miało styczność z kry-
zysem.

2 I. Chojnacki, M. Fura, M. Gawrychowski, R. Grzyb, M. Jaworski, P. Otto, M. Szczepaniuk, T. Świde-
rek, Skutki kryzysu odczuje większość branż. „Gazeta Prawna” 2008, nr 200.

3 Roland Berger fourth study on restructuring, http://www.rolandberger.com/news/2008-09-18-rbsc-
news-Restructuring.html.

4 Autorka przeprowadziła w latach 2007 i 2008 badanie nad procesami restrukturyzacji finansowej 
przedsiębiorstw w Polsce i USA na próbie 167 polskich i 115 amerykańskich przedsiębiorstw. Zaprezen-
towane wyniki stanowią (fragment) rezultat grantu badawczego KBN nr 113 3/3799 pt. „Analiza kompa-
ratywna instrumentarium wspierającego proces restrukturyzacji przedsiębiorstw na przykładzie Polski i 
USA – etap II.
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Obecnie, działalność podmiotu gospodarczego w kryzysie jest stosunkowo powszech-
na. Dla menedżerów, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, nie 
istnieją pytania, czy doświadczą kryzysu, ale kiedy i w jakiej formie kryzys opanuje fir-
mę. Przyjmuje się, że pomyślne zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie zależy od dzia-
łań firmy w czasie pomiędzy przyjęciem do świadomości, że kryzys w ogóle może mieć 
miejsce, a rzeczywistym wystąpieniem kryzysu. Szczególnego znaczenia nabiera zatem 
przygotowanie przedsiębiorstwa do sytuacji kryzysowej, stworzenie mechanizmów działań 
na wypadek wystąpienia zagrożeń. Niewątpliwie, świadome i przemyślane działania mogą 
przyczynić się minimalizowania skutków kryzysu, lub do zaniechania ich wystąpienia.

Jednakże, wiele przedsiębiorstw nie podejmuje działań (albo są one nie wystarczające) 
w kierunku implementacji procesów adaptacyjności przedsiębiorstw do nowych warunków 
ekonomicznych, w konsekwencji stając w obliczu kryzysu, lub też idąc dalej – w stan upad-
łości.

Doświadczenia w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie wskazują, 
iż nie ma uniwersalnego panaceum na przezwyciężenie sytuacji kryzysowej. Efektywna 
stabilizacja kryzysu uwarunkowana jest nie tylko zdolnością jednostki gospodarczej do 
dostosowania się zmieniających się warunków, lecz również stopniem nasilenia kryzysu, 
symptomów oraz przyczyn, które ten kryzys wywołały oraz szybkością i precyzją ich iden-
tyfikacji. Wczesne rozpoznanie kryzysu jest związane z potencjalnie węższym zakresem 
niezbędnych zmian organizacyjnych oraz większą szansą przeprowadzenia efektywnej re-
strukturyzacji.

Wśród najczęściej postulowanych sposobów wychodzenia z kryzysu i dokonania sku-
tecznej restrukturyzacji wymienia się5:

– determinację kierownictwa przedsiębiorstwa we wprowadzaniu zmian,
– jasne wytyczne dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
– wypracowanie celów w dziedzinie planowania budżetu i personelu,
– monitoring zmian,
– aktywizację działu personalnego w procesie restrukturyzacji,
– systematyczną profesjonalną ocenę standingu finansowego firmy,
– wprowadzenie planowania i analiz strategicznych.
Z uwagi na zmienność otoczenia, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, niezbęd-

ne wydaje się powzięcie szeregu działań mających na celu zweryfikowanie ich podatności 
na kryzys, jak również monitorujących kondycję finansową przedsiębiorstw. Zapobiega-
nie problemom finansowym podyktowane jest przede wszystkim troską o funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, ale także dążeniem do wzrostu wartości przedsiębiorstwa i poprawy jego 
konkurencyjności. Stąd też, jedną z form zapobieżenia negatywnym zjawiskom i procesom 

5 G. Gierszewska, Strategie w warunkach globalizacji, [w:] Praktyka zarządzania kryzysem w przed-
siębiorstwie B. Kozyra, A. Zelek (red), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 
2002, s. 36.
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w przedsiębiorstwie jest dostrzeganie istoty monitorowania poprzez szereg działań antycy-
pujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w celu wczesnego zidentyfikowania bądź 
ostrzeżenia przed zagrożeniem.

System wczesnego ostrzegania, głównie ma na celu ujawnienie i zidentyfikowanie 
determinantów, wskazujących na pogarszanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 
Identyfikowanie dysfunkcji w przedsiębiorstwie za pomocą modeli wczesnego ostrzegania 
pozwala z kilkuletnim wyprzedzeniem zasygnalizować zbliżający się kryzys. Ponadto jest 
to metoda prosta i relatywnie obiektywna, choć niepozbawiona wad, bowiem w stale zmie-
niających się warunkach gospodarczych, postępującym poziomie techniki i komputeryza-
cji, następuje dezaktualizacja dotychczasowo stosowanych technik. 

Polskie przedsiębiorstwa, jak wskazują wyniki badań autorstwa M. Porada-Rochoń 
niemalże w znikomym procencie, tj. 1,4% korzystają systemów lub ekonomicznych modeli 
wczesnego ostrzegania przed kryzysem. Świadomość wielu korzyści płynących z korzysta-
nia tego rodzaju systemów wsparcia w zarządzaniu, wykazują amerykańskie przedsiębior-
stwa, potwierdzając korzystanie z nich aż w 30%.

Kluczową rolą systemu wczesnego ostrzegania jest przede wszystkim ujawnienie 
pogarszającej się sytuacji finansowej firmy, przy szczególnym uwzględnieniu elementów, 
wskazujących na zagrożenie upadłością6.

Efektywna użyteczność systemu wczesnego ostrzegania wymaga spełnienia trzech 
kryteriów7.

1. System wczesnego ostrzegania musi być systemem skutecznym, tj. wskazywać 
zagrożenie niewypłacalnością i upadłością przy minimalnej liczbie błędnych 
wskazań. Oczywiście, uznanie systemu za skuteczny wymaga jego praktycznego 
przetestowania w relatywnie długim okresie. W przeciwnym wypadku, w żaden 
sposób nie można stwierdzić, że system taki jest skuteczny. W krótkim okresie 
jego wskazania mogą być bowiem poprawne całkiem przypadkowo (np. wpływ 
sezonowości na wyniki przedsiębiorstw).

2. Ujawnienie zagrożeń niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstwa powinno do-
konywać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, aby firma mogła podjąć 
właściwe działania zaradcze lub naprawcze. Tworzenie systemu wczesnego ostrze-
gania ma sens jedynie wtedy, gdy droga do upadłości jest procesem rozłożonym 
w czasie. W momencie zaś, gdy jest to zdarzenie gwałtowne, żaden system nie 
będzie skuteczny, ponieważ zabraknie czasu na wykorzystanie płynących z niego 
informacji.

3. Ponieważ system wczesnego ostrzegania potwierdza swoją skuteczność tylko 
w długim okresie, warunki, w których jest on testowany, powinny być względnie 

6 T. Korol, B. Prusak, Upadłość przedsiębiorstw, Cedetu, Warszawa 2005, s. 84.
7 M. Zaleska, Prognozowanie upadłości banków na podstawie ich sprawozdawczości, „Bezpieczny 

Bank” 2000, nr 3/4, s. 73, [w:] T. Korol, B. Prusak, op.cit., s. 85.
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niezmienne. W sytuacji gospodarki polskiej cechującej się dużą zmiennością insty-
tucjonalną, spełnienie tego warunku jest niezwykle trudne. 

Jakkolwiek opracowanie modeli wczesnego ostrzegania nie jest łatwe, to z uwagi 
na ich wysoką użyteczność, należy podejmować próby ich konstruowania oraz niezbędne 
działania w kierunku poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw i ich otoczenia.

Upadłość przedsiębiorstwa konsekwencją kryzysu

Praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw wskazuje, że wiele firm, zarówno młodych 
i dojrzałych, wskutek braku powzięcia działań antycypacyjnych – bankrutuje.

Upadłość przedsiębiorstw jest nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki 
opartej na zasadach rynkowych. 

Najbardziej spektakularne, wybrane bankructwa w Stanach Zjednoczonych w latach 
2000–2007, przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Największe bankructwa w USA w latach 2000–2007

Nazwa przedsiębiorstwa Wartość aktywów

WorldCom Inc. $103 914,00
Enron Corp $63 503,00
Conseco Inc. $61 392,30
Refco Inc. $33 333,17
Calpine Corporation $27 216,00
Delta Air Lines Inc. $21 801,00
Źródło:  opracowanie na podstawie: BankruptcyData.com, January 2008.

Niemniej jednak, upadłości przedsiębiorstw towarzyszą ogromne koszty, których do-
kładne oszacowanie nie jest możliwe, a konsekwencje ponoszą różni uczestnicy rynku. Od 
2003 roku w Polsce odnotowuje się ciągły spadek bankrutujących firm. W 2002 roku zban-
krutowało 1788 przedsiębiorstw a w 2006 roku już tylko 648. 

Według danych Euler Hermes w 2007 roku, w pierwszych trzech kwartałach zban-
krutowało 339 przedsiębiorstw, co stanowi spadek o 24% w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. Dokonując podziału przedsiębiorstw bankrutujących na branże, to 
najbardziej ryzykowną branżą okazała się produkcja, 40%, następnie usługi 19%, w tym 
w szczególności chodzi o transport i usługi instalatorskie. 19% łącznej liczby bankructw 
odnotowano w branży sprzedaży hurtowej, 13% w branży budowlanej oraz 11% w sprze-
daży detalicznej.
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Nie wydaje się, iż tak optymistyczne wyniki są wyrazem nagłego zainteresowania 
zarządzających przedsiębiorstwami wszelkimi działaniami, monitorującymi kondycje fi-
nansowe przedsiębiorstw, czy też szczególnym zainteresowaniem modelami wczesnego 
ostrzegania przed kryzysem. Permanentny spadek liczby bankrutujących przedsiębiorstw 
jest odzwierciedleniem cykliczności koniunktury gospodarczej. Dobra koniunktura jest też 
kołem zamachowym, wzrost popytu w jednej branży pociąga za sobą kolejne zamówienia 
u kooperantów, przez co impulsy rozwojowe mają miejsce w całej gospodarce. Odzwier-
ciedleniem tego są wyniki przedsiębiorstw, zarówno w dynamice przychodów jak i w efek-
tach finansowych. 

Spowalniające tempo wzrostu gospodarczego w Polsce może przełożyć się na wzrost 
liczny upadłości przedsiębiorstw, jeśli nie w kolejnym roku, to w następnych. 

Współczesne otoczenie wraz z procesami w nim zachodzącymi, z jednej strony stwa-
rza przedsiębiorstwom ogromne szanse rozwoju, z drugiej jednak strony poprzez niepew-
ność i stale zwiększającą się dynamikę zmian otoczenia, staje się podwaliną dla kryzysu. 
Wszechobecny kryzys powoduje, że obecnie przedsiębiorstwa muszą być nieustannie goto-
we do wyzwań.

THE ARCHITECTURE OF THE MODERN ENVIRONMENT 
VERSUS CORPORATE CRISIS 

Summary

Architecture of the modern environment is characterized by a significant transition in carrying 
out the various spheres of socio-economic development. In addition, the omnipresent crisis means 
that companies now operate in a changing, difficult predictable environment. Companies identify 
a number of factors that give rise to the disadvantages of different areas in the company, conseque-
ntly faced with the crisis. The new reality, which we are participants, makes a continuing process of 
adjustment, the lack of which can result in bankruptcy
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Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu spotkać można liczne próby ujęcia zjawiska jakim są małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te opisywane są zarówno za pomocą cech jakościo-
wych, jak i ilościowych. Nigdzie jednak nie są zdefiniowane w sposób ścisły, a istniejące 
definicje nie mają charakteru ogólnie obowiązującego. Twierdzi się, że małe i średnie przed-
siębiorstwa są nieuchwytną koncepcją. Firmy, które konstytuują sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw, są tak różnorodne, że nie da się według kilku kryteriów jakościowych bądź 
ilościowych dokonać ich klasyfikacji1. Heterogeniczność sektora MSP ujawnia się również 
w porównaniach pomiędzy różnymi gospodarkami. Podobieństwa w skali międzynarodo-
wej dotyczą przeważnie rozkładu firm różnej wielkości, chociaż i tu zdarzają się rozbieżno-
ści. Reszta cech jest silnie zróżnicowana. 

Definicje oparte na kryteriach jakościowych przytaczają pewne właściwości małych 
i średnich przedsiębiorstw i zakładają, że istnieje katalog cech właściwych tym podmiotom. 
Kwalifikacja przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich firm może polegać na zba-
daniu, czy większość tych cech dotyczy danego przedsiębiorstwa lub założeniu całkowitej 
zgodności. 

Mimo licznych ujęć charakterystyki przedsiębiorstwa małego i średniego panuje dosyć 
zgodne przekonanie, że danemu podmiotowi mogą być przypisane cechy przedsiębiorstwa 
średniego, dopóki właściciel panuje nad ogółem spraw, związanych z jego funkcjonowa-
niem2. Pozostałe cechy jakościowe przypisywane MSP czy obiegowe opinie, funkcjonujące 
wśród naukowców, polityków, organów władzy, a także samych przedsiębiorców, mogą już 
budzić wątpliwości. W artykule autorka postara się dokonać weryfikacji niektórych cech 
jakościowych za pomocą danych ilościowych i jakościowych, które pochodzą z różnych 
badań: prowadzonych przez autorkę, PKPP Lewiatan, Ministerstwo Gospodarki czy GUS.

1 Z.J. Acs, Small Firms and Economic Growth, Edward Elgar Publ. Ltd 1996, vol. 1. 
2 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty miko- i makroekono-

miczne, PWN, Warszawa–Poznań 2001, s. 14.
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Wśród cech jakościowych i obiegowych opinii o MSP jakie poddano próbie weryfika-
cji należy wymienić:

– małe przedsiębiorstwa szybko reagują na zmiany otocznia rynkowego,
– małe przedsiębiorstwa są z natury innowacyjne,
– małe przedsiębiorstwa finansują się za pomocą długów,
– zatory płatnicze są dużym problemem małych przedsiębiorstw.
Są to oczywiście wybrane właściwości MSP i nie wyczerpują katalogu cech jakościo-

wych przypisywanych mikro i małym przedsiębiorstwom, które można by poddać podob-
nej weryfikacji. Ze względu jednak na ograniczoną objętość artykułu, wybrano te cechy, 
które według opinii autorki wydają się najbardziej dyskusyjne. 

Cecha pierwsza: małe przedsiębiorstwa szybko reagują 
na zmiany otoczenia rynkowego

Umiejętność błyskawicznego reagowania na zmiany w otoczeniu, „wychwytywanie” 
nawet słabych sygnałów dochodzących z rynku, uważana jest za jedną z najważniejszych 
zdolności MSP3. Dysponowanie siecią osobistych kontaktów z klientami (dostawcami) 
oznacza wąski krąg kontrahentów i ma eliminować anonimowość i formalizm w kontak-
tach, to z kolei ma dać możliwość natychmiastowego odbioru słabych sygnałów rynko-
wych4. Odpowiednio wczesne rozpoznanie kierunków zmian w otoczeniu pozwala na szyb-
kie przygotowanie się do nowych warunków. 

W świetle badań prowadzonych przez Konfederację Pracodawców Polskich Lewiatan, 
cecha ta budzi wątpliwości. We wrześniu 2008 roku przeprowadzono badania ankietowe 
w grupie 1100 małych i średnich przedsiębiorstw5. Zapytano między innymi o oczekiwa-
nia dotyczące przychodów i zysków. Zadziwiające było to, że pomimo rozpowszechnionej 
w mediach informacji o kryzysie finansowym, firmy małe i średnie oczekiwały większego 
wzrostu przychodów (rys. 1) i zysków niż w roku 2008 i w poprzednich. Można powiedzieć 
nawet, że oczekiwania były zadziwiająco optymistyczne w porównaniu do poprzednich 
lat: aż 73,9% badanych przedsiębiorstw uważało, że nastąpi wzrost przychodów w 2009 
roku, podczas gdy w latach wcześniejszych odsetek ten mieścił się w granicach 32–48%. 
Od 2005 roku wyraźnie zwiększyła się liczba firm, które informowały o wzroście przy-
chodów, a istotna zmiana nastąpiła w 2007 roku, kiedy to wzrost przychodów deklarowało 
aż 46% MSP. Małe firmy zatem z opóźnieniem są beneficjentami wzrostu gospodarczego 
i w sytuacji, kiedy w dużych firmach odczuwa się kryzys gospodarczy i planuje zwolnienia 

3 K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we 
Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 38.

4 Ibidem, s. 37.
5 M. Stareczewka-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP LEWIATAN, Warszawa 

2008, s. 14.
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pracowników, małe przedsiębiorstwa patrząc w przeszłość, wciąż wierzą w utrzymanie ko-
rzystnych tendencji wzrostu przychodów, niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. 

Rys. 1.  Zmiany przychodów w latach 2004–2007 w MSP i oczekiwania dotyczące 2009 roku 

Źródło:  M. Stareczewka-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora MSP 2008, PKPP LEWIATAN, War-
szawa 2008, s. 14.

Konsekwencją odbierania sygnałów rynkowych z opóźnieniem jest niedostosowanie 
cyklu inwestycyjnego w MSP do cyklu koniunkturalnego. Inwestycje planowane są naj-
częściej pod koniec okresu prosperity. Wcześniej MSP maksymalnie wykorzystują moce 
wytwórcze. Wynika to również ze skłonności do samofinansowania inwestycji, a to wy-
maga wcześniejszej długookresowej tezauryzacji zysków. Zatem po kilku latach dobrej ko-
niunktury przypada okres podejmowania inwestycji przez właścicieli MSP. Zwiększanie 
mocy produkcyjnych przypada najczęściej na okres końca koniunktury, bądź też już począ-
tek kryzysu. Jak wynika z badań PKPP Lewiatan, nawet w warunkach przepowiadanego 
obecnie kryzysu, MSP zamierzają inwestować w 2009 roku i to w większym zakresie niż 
w poprzednich latach. Aż 41,3% MSP deklarowało inwestycje w majątek trwały, podczas 
gdy w latach poprzednich było to od 24 do 30%. Obala to znów tezę o szybkim odbieraniu 
sygnałów rynkowych przez MSP, a potwierdza o cyklu inwestycyjnym niedostosowanym 
do cyklu koniunkturalnego. 
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Cecha druga: małe przedsiębiorstwa są z natury innowacyjne

Przedsiębiorczość często utożsamiana jest z innowacyjnością. Według J. Schumpete-
ra6, przedsiębiorczość jest podstawowym źródłem innowacji i rozwoju. Wzrost gospodar-
czy jest możliwy dzięki przedsiębiorcom, a oni kojarzeni są z małymi firmami. Mówi się 
o przedsiębiorcy jako innowatorze7 i podmiocie, dzięki któremu wprowadzane są zmiany. 
Wśród korzyści z działania MSP wyróżnia się efekt innowacyjności (postępu techniczne-
go)8. 

W świetle danych liczbowych, ta cecha MSP w Polsce nie ma uzasadnienia. Wynika 
to ze skromnych nakładów na badania i rozwój oraz z małej ilości patentów zgłaszanych nie 
tylko przez MSP, ale przez wszystkie przedsiębiorstwa (ok. 2 tys. rocznie9). Wartość jedne-
go z najważniejszych wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki dotycząca innowa-
cyjności, czyli relacji nakładów na działalność B+R do PKB w ostatnich latach kształtowała 
się na zbliżonym poziomie około 0,5%10, podczas gdy średnia unijna wynosi 1,8%, przy 
czym udział przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R wyniósł 26%11.

W świetle badań empirycznych, innowacyjność przedsiębiorstw koreluje ściśle z ich 
wielkością: małe przedsiębiorstwa są w mniejszym stopniu innowacyjne niż duże. Wśród 
małych firm przemysłowych, objętych badaniem przez GUS, 13,9% wdrożyło innowacje 
w latach 2004–2006, wobec 17% w okresie 2002–2004, w grupie średnich było to 37,4%, 
czyli też mniej w stosunku do 40% w poprzednich latach, zaś w przypadku dużych firm 
innowacje wdrożyło 65,5% podmiotów, co jest wartością zbliżoną do zanotowanej w latach 
2002–2004 (67%)12.

Niska innowacyjność przedsiębiorstw najmniejszych ma swoje źródło w kilku ob-
szarach. Za najważniejszą barierę we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych MSP uznały 
brak możliwości sfinansowania takiego typu przedsięwzięć (38% ankietowanych przedsię-
biorstw)13. Co trzeci przedsiębiorca wskazał na zbyt duże ryzyko związane z wdrożeniem 
innowacji, zaś co piąty na brak zainteresowania nowymi produktami (usługami) ze strony 
klientów (odbiorców). Zatem za główną barierę w rozwoju innowacji należy uznać barierę 
kapitałową. W drugiej kolejności wskazuje się na niechęć przedsiębiorców do podejmowa-
nia ryzyka, co przeczy idei przedsiębiorczości. Brak zainteresowania produktem/usługą 

6 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 25.
7 K. Safin, op.cit., s. 27.
8 Ibidem, s. 48.
9 W 2006 r. zgłoszono do ochrony w UP RP 2157 wynalazków (dla porównania w 2005 r. wynalazków 

2028 w 2004 r. – 2381, w 2003 r. – 2268, w 2002 r. – 2313, w 1995 r. – 2595, a w 1990 r. – 4105) za Przed-
siębiorczość w Polsce 2007, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 52.

10 Przedsiębiorczość w Polsce..., s. 48.
11 Ibidem, s. 47.
12 Innowacyjność 2008, A. Żołnierski (red), PARP, Warszawa 2008, s. 7.
13 Trendy rozwojowe MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2008 roku, Ministerstwo Gos-

podarki, Warszawa 2008, s. 18.
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wynika z niechęci do kreowania nowych potrzeb klientów. Przedsiębiorcy mali częściej 
zaspokajają już istniejące zapotrzebowanie na określone produkty/usługi.

Cecha trzecia: MSP finansują się za pomocą długów

Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorstwa z sektora MSP naj-
częściej finansują swoją działalność za pomocą długu14. Dane liczbowe, a także deklaracje 
przedsiębiorców, nie potwierdzają tej cechy. Jest ona prawdziwa tylko dla niewielkiej grupy 
mikro i małych przedsiębiorstw, a generalnie można mówić wręcz o unikaniu długu i awer-
sji MSP do kapitału obcego. 

Ciekawych informacji w tym zakresie dostarczają badania prowadzone przez autor-
kę15. Średnie arytmetyczne wskaźnika zadłużenia ogółem dla sektora MSP w latach 1995–
2004 zostały ujęte w tabeli 1. Wielkości te oscylują wokół wartości 50% i nie odbiegają 
od zalecanych w tej kwestii w literaturze norm. Aczkolwiek daje się zauważyć, że średnie 
zadłużenie mikro i małych przedsiębiorstw jest wyższe niż przedsiębiorstw średnich.

Tabela 1

Średnie zadłużenie przedsiębiorstw z sektora MSP (%)

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mikro firmy 53 76 54 53 53 53 52 62 55 50
Małe firmy 61 63 61 62 61 56 54 62 55 52
Średnie firmy 50 53 52 55 55 52 51 59 51 49

Źródło:  opracowanie własne.

Do analizy struktury zadłużenia MSP w 2004 roku wykorzystano histogramy (rys. 2) 
i poczyniono następujące obserwacje.

1. Histogram w mikroprzedsiębiorstwach różni się od histogramu przedsiębiorstw 
małych i średnich. Więcej przedsiębiorstw mieści się w przedziale z udziałem zobo-
wiązań w aktywach od 0 do 10%. Po 13% firm znalazło się w przedziałach 70–80% 

14 Przedsiębiorczość w Polsce..., s. 89. 
15 Badania empiryczne zostały oparte na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP, 

a także ankietę przeprowadzoną wśród 200 przedsiębiorców. Sprawozdania finansowe obejmowały lata 
1995–2004 i pozyskane zostały z bazy opracowanej przez Wywiadownię Gospodarczą InfoCredit. Licz-
ba badanych przedsiębiorstw dla poszczególnych lat kształtowała się następująco: 1995 r. – 863, 1996 r. 
– 2131, 1997 r. – 3309, 1998 r. – 5109, 1999 r. – 7302, 2000 r. – 8581, 2001 r. – 11 881, 2002 r. – 11 968, 
2003 r. – 13654, 2004 r. – 12 241. Grupa przedsiębiorstw z sektora MSP została podzielona na podstawie 
kryterium liczby osób zatrudnionych na trzy podgrupy na: mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych), 
małe przedsiębiorstwa (10–49 zatrudnionych) oraz średnie przedsiębiorstwa (50–249 zatrudnionych).
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i 80–90%. Sporo podmiotów (11%) znalazło się również w przedziale 80–90%. Do 
przedziału 70–90% należy więc aż 26% mikroprzedsiębiorstw.

2. W małych przedsiębiorstwach dominującym przedziałem jest 70–80% znalazło się 
w nim 13% badanych podmiotów w tej grupie.

3. W średnich przedsiębiorstwach dominującym przedziałem jest: 60–70% (12,5%), 
następnie 50–60% (12,4% firm). Do przedziału 50–70% należy więc 25% firm. 

Mikroprzedsiębiorstwa są więc grupą bardzo niejednorodną. Z jednej strony spora 
grupa unika kapitału obcego, z drugiej natomiast w dużej liczbie przedsiębiorstw udział 
zadłużenia w pasywach sięga 80–90%. Wraz z wzrostem przedsiębiorstwa proporcje te 
zmieniają się. W średnich firmach wskaźnik zadłużenia skupia się w granicach 50–80%. 

Pogląd, jakoby MSP finansowały się głównie za pomocą długu, można również od-
rzucić na podstawie analizy ich sprawozdań finansowych pod kątem korzystania przez nie 
z kredytów bankowych, a także na podstawie prowadzonych badań ankietowych.

Wnioski z analizy statystycznej udziału zobowiązań długoterminowych w zobowią-
zaniach ogółem są następujące: co najmniej 75% mikroprzedsiębiorstw nie posiada zo-
bowiązań długoterminowych (trzeci kwartyl jest równy 0). Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
średnią arytmetyczną, to w latach 1995–2004 w mikrofirmach udział zobowiązań długoter-
minowych w zobowiązaniach ogółem jest najniższy (około 2–3%), w średnich przedsiębior-
stwach najwyższy (około 7%), a w firmach małych przyjmuje wielkości pośrednie (4–5%). 
Z kolei w 2004 roku 85% mikroprzedsiębiorstw, 68% firm małych i 47% firm średnich nie 
posiadało zobowiązań długoterminowych, a wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa zwiększał 
się udział w długoterminowych w zobowiązaniach.

Wnioski w stosunku do udziału kredytów i pożyczek krótkoterminowych w zobowią-
zaniach są identyczne, jak w przypadku zobowiązań długoterminowych. Największy udział 
kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem zanotowały średnie firmy, najmniejszy na-
tomiast firmy mikro. Mediana z kolei jest równa 0% w każdej z analizowanych grup. Ozna-
cza to, że co najmniej 50% obserwowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie 
posiadało krótkoterminowych pożyczek i kredytów. Dopiero 3 kwartyl wskazuje na zróżni-
cowanie. Nadal w latach 1997–2001 w 75% badanych mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik 
udziału kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem, wynosił 0%. 3/4 mikroprzedsię-
biorstw nie zaciągało więc w omawianym okresie kredytów i pożyczek.

Spostrzeżenia z powyższych badań potwierdzają również aktualne badania ankieto-
we. Z kredytów nie korzysta ponad 70% mikro, 45% małych i ponad 30% średnich przed-
siębiorstw16.

16 Trendy rozwojowe MSP..., s. 17.
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Rys. 2.  Histogramy – udział zobowiązań w pasywach

Źródło:  opracowanie własne. 
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Cecha czwarta: zatory płatnicze są dużym problemem małych przedsiębiorstw

W literaturze, dotyczącej funkcjonowania MSP, często można spotkać stwierdzenie, 
że zatory płatnicze17 są poważnym problemem mikro i małych przedsiębiorstw i przyczyną 
upadku wielu z nich.

Zatory płatnicze oraz ogromna skala zadłużenia rzeczywiście były głównym zagroże-
niem dla płynności finansowej w okresie transformacji ustrojowej18. Wzajemne zadłużanie 
się przedsiębiorstw stanowiło podstawowe źródło finansowania majątku obrotowego, o zna-
czeniu dużo większym niż krótkoterminowe kredyty bankowe. Wraz z poprawą koniunktu-
ry gospodarczej poziom zatorów płatniczych, spowodowany opóźnieniami w regulowaniu 
należności przez kontrahentów, maleje i dotyczy coraz mniejszej ilości przedsiębiorstw, 
chociaż nie stracił zupełnie na znaczeniu.

Mimo ogólnej poprawy płynności finansowej, również małych przedsiębiorstw 
o niskiej dyscyplinie płatniczej dłużników i rozpowszechnieniu opóźnień w płatnościach 
świadczą wyniki badań wskazujące, iż 97% małych i średnich przedsiębiorstw na co dzień 
spotyka się z problemem opóźnionych należności19. Również z ankiety przeprowadzonej 
przez autorkę wynika, że niemal wszystkie przedsiębiorstwa, deklarujące udzielanie kre-
dytu kupieckiego, miały w swoim portfelu należności przeterminowane. Najwięcej przed-
siębiorstw twierdziło, że należności przeterminowane stanowią od 10–20% należności 
ogółem. Do najważniejszych przyczyn opóźnionych płatności należą trudności finansowe 
dłużnika oraz traktowanie dostawcy jako źródło bezpłatnego finansowania (umyślne opóź-
nianie płatności).

Wnioski

Powtarzane obiegowe opinie o MSP, a także przypisywane im cechy jakościowe, po-
winny być podawane okresowej weryfikacji. W artykule przytoczono tylko cztery tezy, 
dotyczące MSP i żadna z nich nie jest uzasadniona. Zmieniające się warunki funkcjono-
wania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce bezpośrednio oddziaływają na sposób ich 
działania. 

Pewne cechy MSP można uznać za prawdziwe, ale tylko w odniesieniu do ściśle okreś-
lonego czasu, np. powszechne zjawisko występowania zatorów płatniczych w małych fir-
mach charakterystyczne było dla początkowego okresu transformacji ustrojowej, a obecnie 
straciło na znaczeniu. 

17 Zatory płatnicze, polegają na tym, że przedsiębiorstwa nie płacą swoich zobowiązań, ponieważ same 
nie otrzymują zapłaty.

18 Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, U. Wojciechowska (red), Wy-
dawnictwo Szkoły Głównej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 38.

19 Badanie przeprowadzone w 2004 r. przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. na grupie 
1500 przedsiębiorstw, których roczny obrót nie przekracza 10 mln zł (www.eulerhermes.pl).
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Za mit można więc uznać, to, że przedsiębiorstwa mniejsze szybko reagują na sygnały 
rynkowe. Mitem jest również wysoka innowacyjność przedsiębiorstw najmniejszych. Jak 
pokazały badania, poziom innowacyjności skorelowany jest z wielkością przedsiębiorstwa, 
a im ono mniejsze, tym charakteryzuje się mniejszą innowacyjnością. Mitem jest również 
wysokie zadłużenie tych przedsiębiorstw. Firmy mikro i małe najczęściej deklarują finan-
sowanie inwestycji ze środków własnych, a w codziennej działalności unikają kredytów.

Kolejne cechy jakościowe, które wymagają weryfikacji, według autorki, to między 
innymi: działanie mikro i małych przedsiębiorstw głównie na rynkach lokalnych, brak 
okreś lonej strategii czy finansowanie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa z środ-
ków własnych oraz rodziny i znajomych (fools and family).

FACTS AND MYTHS RELATED TO SMALL COMPANIES

Summary

In this article author has tried to verify some qualitative features of small companies. Four such 
features were selected: fast reaction to market signals, innovative character of small firms, using debt 
as main source of capital and payment gridlock as main SME problems. To debunk mentioned beliefs 
author used results of own, PKPP Lewiatan, Ministry of Economy, PARP and GUS researches.
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Wprowadzenie

Wycena małych firm jest ważnym problemem praktycznym, co wynika z dużej liczby 
takich podmiotów oraz odpowiednio dużej liczby transakcji ich kupna-sprzedaży. W teo-
rii i praktyce znane są trzy główne podejścia do wyceny przedsiębiorstw, które mogą być 
stosowane na potrzeby wyceny małych firm, w tym także niemal wszystkich rodzajów 
profesjonalnych praktyk1. Są to: 1) podejście majątkowe, 2) podejście dochodowe, 3) podej-
ście rynkowe, zwane niekiedy porównawczym [1, s. 54–58], [2, 337–376], [3, s. 596]. Jed-
nakże w przypadku niektórych z wycen małych firm coraz częściej stosuje się szczególne 
formuły (niemal wszystkie opierają się na mnożniku przychodów), które są coraz częściej 
wykorzystywane w ich wycenie. Te szczególne formuły wyprowadzane są na podstawie 
rzeczywistych transakcji kupna-sprzedaży firm danego rodzaju lub stanowią tradycyjne 
sposoby uproszczonej wyceny stosowane w poszczególnych sektorach. W punkcie 2 za-
prezentowano niektóre rodzaje profesjonalnych praktyk, w odniesieniu do których stosuje 
się pewne praktyczne, zwyczajowe zasady pozwalające na wstępne oszacowanie wartości 
danej firmy. Analityk powinien mieć jednak cały czas na uwadze, że są to ogólne zasady, 
które są dokładne tylko jako średnie, obowiązujące dla dużej liczby obserwacji. Jednakże 
dla konkretnej obserwacji, zasada może wymagać odpowiednich korekt, czy też może na-
wet trzeba ją będzie porzucić, jeśli nie odpowiada danym warunkom. Niezależnie od kon-
kretnych okoliczności i uwarunkowań, zaleca się wykorzystanie poniższych praktycznych 
zwyczajowych metod jedynie w połączeniu z ogólnie stosowanymi, tradycyjnymi metoda-
mi wyceny [3, s. 605–608].

1 Przez profesjonalne praktyki rozumie się m.in. gabinety medyczne i dentystyczne, firmy rachunkowe, 
kancelarie prawnicze, pracownie architektoniczne, biura konstrukcyjne, firmy inżynierskie, firmy dorad-
cze, firmy audytorskie.
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Specyfika wyceny małych i mikro przedsiębiorstw

Wielu analityków do wyceny małych firm bezkrytycznie stosuje te same podejścia, 
metody i procedury, które są wykorzystywane w wycenie dużych podmiotów i wielkich 
korporacji. Pomijają w ten sposób wiele istotnych różnic pomiędzy tymi kategoriami przed-
siębiorstw. Identyfikacja przedmiotu wyceny jako dużej lub małej firmy, czy też dużej lub 
małej profesjonalnej praktyki, jest kluczowym etapem wstępnym w procesie wyceny.

Można mówić o trzech zasadniczych różnicach pomiędzy dużymi a małymi firmami 
– różnicach mających istotny wpływ na proces wyceny [3, s. 66–67]:

1. Różnice operacyjne – opisujące sposoby, w jakie firmy są zorganizowane (z punk-
tu widzenia prawnego, podatkowego i formalnego), w tym metody rejestrowania 
transakcji i sposobów finansowania.

2. Różnice transakcyjne – opisujące rzeczywiste sposoby nabywania i sprzedawania 
takich podmiotów.

3. Różnice wynikające z dynamiki rynku – odnoszące się do danych (zarówno 
w aspekcie ilościowym jak i ilościowym), metodologii i czynników uwzględnia-
nych bezpośrednio w procesie wyceny.

Warto zaznaczyć, że nie występują żadne formalne reguły wyceny firm, które wska-
zywałyby na różnice pomiędzy małymi a dużymi podmiotami. W tabelach 1, 2 i 3 zapre-
zentowano najważniejsze różnice pomiędzy dużymi a małymi firmami [3, s. 74–75, 77–78, 
80–81].

Tabela 1

Różnice operacyjne pomiędzy dużymi a małymi firmami

Lp. Czynnik Duże firmy Małe firmy
1 2 3 4

1 Dostępność finan-
sowania długiem

Ogólnie duża dostępność finanso-
wania obcego – jest to zasadniczo 
niezależne od wiarygodności kre-
dytowej indywidualnych właścicie-
li kapitału

Znaczące finansowanie długiem 
może być niedostępne, dlatego 
stosowane są często alternatywne 
źródła finansowania, np. pożyczki 
od właścicieli

2 Gwarancje w 
przypadku finan-
sowania długiem

Zwyczajowo, osobiste gwarancje/
zabezpieczenia indywidualnych 
właścicieli nie są wymagane

Zwyczajowo, osobiste gwarancje/
zabezpieczenia indywidualnych 
właścicieli są wymagane

3 Pożyczki od właś-
cicieli

Jest to rzadko stosowane źródło 
finansowania

Jest to typowy sposób pozyskiwa-
nia kapitału

4 Organizacja Właściciele są organizacyjnie 
oddzieleni od bezpośredniego 
zarządzania firmą 

Właściciele są często zarządem 
firmy
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1 2 3 4

5 Jakość rachunko-
wości

Zwyczajowo, historyczne sprawo-
zdania finansowe są sporządzane 
zgodnie z przyjętymi standardami 
rachunkowości i są audytowane 
przez niezależnych biegłych rewi-
dentów

Historyczne sprawozdania finan-
sowe mogą, ale nie muszą być 
sporządzane zgodnie z przyjęty-
mi standardami rachunkowości; 
badanie sprawozdania finansowe-
go przez  niezależnych biegłych 
rewidentów ma często charakter 
przeglądu, zamiast audytu

6 Oddzielenie 
rachunkowości 
firmy od rachun-
kowości właści-
cieli

Zwykle ma miejsce niewiele 
trans akcji pomiędzy spółką 
a poszczególnymi właścicielami; 
prowadzenie rachunkowości spółki 
oddzielonej od rachunkowości 
właścicieli jest więc proste i nie 
rodzi problemów

Często występują liczne transakcje 
pomiędzy spółką a poszczególnymi 
właścicielami; dlatego prowadzenie 
rachunkowości firmy oddzielnej 
od rachunkowości właścicieli jest 
czasami bardzo trudne

7 Osobiste wydatki 
właścicieli

Zwyczajowo, osobiste wydatki 
właścicieli nie są opłacane przez 
firmę

Często osobiste wydatki właścicieli 
są pokrywane przez firmę

8 Zarządzanie Firma ma zwykle zarządzanie ze-
wnętrzne (nie właścicielskie): radę 
nadzorczą i zarząd

Często wszyscy członkowie rady 
nadzorczej i zarządu są jednocześ-
nie właścicielami

9 Oddzielenie trans-
akcji handlowych 
firmy od trans-
akcji handlowych 
właścicieli

Spółka realizuje transakcje, które 
są całkowicie niezależne od trans-
akcji właścicieli

Transakcje firmy są często trudne 
do oddzielenia od transakcji doko-
nywanych przez właścicieli

10 Dywersyfikacja 
inwestycji

Zwykle właściciele mają jeszcze 
inne inwestycje wiążące się z ich 
osobistym bogactwem

Często cały majątek właścicieli jest 
powiązany z daną firmą

11 Transakcje hand-
lowe/interakcje 
z właścicielami

Ogólnie występuje bardzo mało 
transakcji operacyjnych (np. wy-
najem nieruchomości) z właścicie-
lami

Często właściciele firmy są równo-
cześnie właścicielami nieruchomo-
ści i innych aktywów wykorzysty-
wanych przez daną firmę; aktywa 
te wynajmują spółce

12 Rodzaj kapitału Zasadniczo, kapitał ma formę 
kapitału własnego z zewnątrz (nie 
pracownicy) oraz różnych form 
niezabezpieczonego długu

Zasadniczo, kapitał ma formę 
kapitału własnego z wewnątrz 
(pracownicy) oraz różnych form 
zabezpieczonego długu

13 Struktura kapitału W strukturze kapitału często wy-
stępuje więcej długu niż kapitału 
własnego

W strukturze kapitału często 
występuje więcej kapitału własnego 
niż długu

14 Koszt kapitału Koszt długu  i koszt kapitału włas-
nego jest zwykle niższy w porów-
naniu z mniejszymi podmiotami 
reprezentującymi ten sam sektor

Koszt długu  i koszt kapitału 
własnego jest zwykle wyższy w po-
równaniu z większymi podmiotami 
reprezentującymi ten sam sektor
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Tabela 2

Różnice transakcyjne pomiędzy dużymi a małymi firmami

Lp. Czynnik Duże firmy Małe firmy
1 2 3 4

1 Motywacja kupu-
jącego

Podstawową ekonomiczną mo-
tywacją kupującego jest oczeki-
wany zwrot z kapitału własnego 
– wyłączając kwestie związane 
z osobistym wynagrodzeniem

Kupujący często „kupuje posadę”, 
stąd wynagrodzenie właściciela jest 
postrzegane jako część łącznego 
zwrotu z inwestycji

2 Rodzaj pośredni-
ka (brokera)

Typowo, w realizację transakcji 
zaangażowany jest doradca inwe-
stycyjny bądź finansowy

Często w realizację transakcji anga-
żowany jest pośrednik specjalizują-
cy się w SMEs

3 Koszty transak-
cyjne

Koszty transakcyjne zakupu/sprze-
daży są relatywnie niskie – jako % 
łącznej ceny biznesu – w porówna-
niu z transakcjami kupna/sprzeda-
ży małych firm

Koszty transakcyjne zakupu/sprze-
daży są relatywnie wysokie – jako 
% łącznej ceny biznesu – w porów-
naniu z transakcjami kupna/sprze-
daży dużych firm

4 Czas transakcji Uwzględniając wartość transak-
cji, czas na jej sfinalizowanie jest 
stosunkowo krótki

Uwzględniając wartość transakcji, 
czas na jej sfinalizowanie jest sto-
sunkowo długi

5 Zaangażowanie 
profesjonalnego 
doradcy

Do wyceny i ustrukturyzowania 
transakcji często angażowani są 
doradcy finansowi, prawnicy, 
księgowi, analitycy bankowi

Zwykle niewielu doradców jest an-
gażowanych w obsługę transakcji

6 Powody zakupu 
lub sprzedaży 
firmy

Powody są zwykle biznesowe Powody są zwykle osobiste

7 Źródła finanso-
wania zakupu

Najczęściej finansowanie przejęcia 
pochodzi od kupującego i z nie-
związanych źródeł  zewnętrznych 

Często nabycie wspomagane jest 
przez sprzedającego i tradycyjne 
źródła finansowania danego biznesu 
(np. bank obsługujący spółkę)

8 Struktura transak-
cji: akcje/udziały 
versus sprzedaż 
aktywów

Transakcja jest zwyczajowo sprze-
dażą akcji

Transakcją jest często sprzedażą 
pojedynczego składnika aktywów

9 Nieruchomości 
włączane do 
transakcji sprze-
daży

Transakcja obejmuje wszystkie 
aktywa biznesu

Często występują aktywa stano-
wiące osobistą własność sprzeda-
jącego – muszą być one sprzedane 
oddzielnie

10 Aspekty uwzględ-
niane w ramach 
transakcji

Generalnie, rozważa się wyłącznie 
sprzedaż akcji spółki

Generalnie, rozważa się łączny 
efekt transakcji, obejmujący zapłatę 
za firmę oraz płatności z tytułu 
zakazu konkurencji oraz umowy 
dotyczące przejściowego zatrudnie-
nia itp
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1 2 3 4

11 Klauzule wiążące 
cenę z przyszłą 
dochodowością 
firmy (earn-out*)

Rzadko spotykane rozwiązanie Rozwiązanie spotykane częściej niż 
w przypadku transakcji sprzedaży 
dużych firm

12 Kategorie i liczba 
potencjalnych 
nabywców

Zwykle występuje wiele kategorii 
kupujących z dużą liczbą kupują-
cych w każdej kategorii

Zwykle występuje niewiele ka-
tegorii kupujących z mała liczbą 
kupujących w każdej kategorii

13 Sposób prze-
prowadzenia 
transakcji

Sprzedaż firmy jest dokonywana 
na rynku ogólnokrajowym

Sprzedaż firmy jest dokonywana na 
rynku lokalnym (regionalnym lub 
mniejszym)

14 Typowy rodzaj 
nabywcy

Typowy kupujący może być inwe-
storem pasywnym i/lub finanso-
wym

Kupujący będzie najprawdopodob-
niej aktywnym właścicielem/za-
rządzającym (np kupujący może 
być aktualnym konkurentem lub 
pracownikiem danej firmy)

*  Jest tzw. opóźniona płatność (earn-out). Część płatności następuje po ustalonym wcześniej okresie i jest zależna 
od osiąganych wyników finansowych nabywanego podmiotu. Tryb rozliczenia transakcji można podzielić na 
dwa etapy: 1. pierwsza płatność w gotówce lub akcjami w momencie nabycia; 2. w późniejszym terminie kolejna 
płatność (lub ciąg płatności) uzależniona od osiąganych wyników finansowych.

Tabela 3

Różnice pomiędzy dużymi a małymi firmami wynikające z dynamiki rynku

Lp. Czynnik Duże firmy Małe firmy
1 2 3 4

1 Dane dotyczące wartości 
porównywalnych spółek 
publicznych

Generalnie, dostępne są dane od-
noszące się do porównywalnych 
spółek publicznych

Często porównywalne 
spółki publiczne nie są 
dostępne

2 Dane dotyczące wartości łą-
czących się i przejmowanych 
spółek porównywalnych

Generalnie, dostępne są dane do-
tyczące łączących się i przejmo-
wanych spółek porównywalnych

Często dane dotyczące 
łączących się i przejmowa-
nych spółek porównywal-
nych nie są dostępne

3 Dostępność planów 
finansowych, budżetów 
księgowych, projekcji itp. 
odnoszących się do firmy 
wycenianej

Generalnie, dane prospektywne 
są dostępne dla analityków na 
potrzeby wyceny

Generalnie, dane prospek-
tywne nie są dostępne dla 
analityków na potrzeby 
wyceny

4 Dostępność planów ope-
racyjnych (np. budżetów 
produkcji i sprzedaży itp.) 
odnoszących się do firmy 
wycenianej

Generalnie, dane prospektywne 
są dostępne dla analityków na 
potrzeby wyceny

Generalnie, dane prospek-
tywne nie są dostępne dla 
analityków na potrzeby 
wyceny

5 Szczegółowe zestawienia 
analityczne wszystkich 
aktywów materialnych 
i niematerialnych

Generalnie, dane te są dostępne Generalnie, dane te nie są 
dostępne
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1 2 3 4

6 Dostępność szacunków 
wartości poszczególnych 
aktywów dokonanych przez 
zarząd, doradców podatko-
wych, rzeczoznawców itp.

Generalnie, dane te są dostępne Generalnie, dane te nie są 
dostępne

7 Zastosowanie różnych dys-
kont dotyczących wartości 
(np. z tytułu: zależności od 
kluczowej osoby, zależności 
od kluczowego klienta, bra-
ku dywersyfikacji produk-
tów itd.)

Generalnie, identyfikacja i 
oszacowanie tych dyskont jest 
rzadziej stosowane niż w wyce-
nie małych firm

Generalnie, identyfikacja 
i oszacowanie tych dyskont 
jest częściej stosowane niż 
w wycenie dużych firm

8 Rozsądnie zdefiniowany 
plan wycofania się z biznesu

Często istnieje ekonomicznie 
uzasadniony plan wyjścia właś-
ciciela z inwestycji; występuje 
możliwość wyjścia z inwestycji 
dla obecnego właściciela, np. 
poprzez IPO

Uzasadniony ekonomicznie 
plan wyjścia właściciela 
z inwestycji prawdopodob-
nie nie istnieje; często nie 
ma możliwości efektywne-
go wyjścia z inwestycji dla 
obecnego właściciela 

9 Jakość historycznych danych 
finansowych

Zwykle dostępne są zaudyto-
wane sprawozdania finansowe 
sporządzone według przyjętych 
standardów rachunkowości

Często dostępne są skom-
pilowane lub wewnętrznie 
sporządzane sprawozdania 
finansowe, które nie są  
zgodne z ogólnie przyjęty-
mi standardami rachunko-
wości

10 Ilość historycznych danych 
finansowych

Generalnie, dane są odpowiednie 
do potrzeb analityka

Często dane są okrojone 
i niektóre analizy nie mogą 
być przeprowadzone

11 Historyczne dane operacyjne Generalnie, dane są odpowiednie 
do potrzeb analityka

Często dane są okrojone 
i niektóre analizy nie mogą 
być przeprowadzone

12 Współpraca z doradcami 
zewnętrznymi (księgowi, 
prawnicy itp.)

Generalnie, analityk ma dostęp 
do tych specjalistów

Generalnie, analityk nie ma 
dostępu do tych specjali-
stów

13 Dostępność danych sekto-
rowych

Zwykle dana spółka jest człon-
kiem odpowiedniej organizacji 
branżowej dostarczającej uży-
tecznych informacji

Dana spółka może nie być 
członkiem odpowiedniej 
organizacji branżowej, dla-
tego dostępność użytecz-
nych informacji może być 
ograniczona

14 Dostępność danych na temat 
pozycji konkurencyjnej

Zwykle zarząd ma dane na temat 
pozycji konkurencyjnej własnej 
spółki

Zarząd firmy może nie 
mieć precyzyjnych danych 
na temat pozycji konkuren-
cyjnej własnej spółki

15 Dostępność danych na temat 
konkurencji

Często dostępne są dane od-
noszące się do notowanych na 
giełdzie konkurentów

Dane dotyczące małych 
prywatnych konkurentów 
mogą być niedostępne
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16 Dostępność odpowiednich 
danych ekonomicznych

Często dane ekonomiczne o cha-
rakterze ogólnokrajowym i/lub 
regionalnym znajdują zastoso-
wanie w wycenie – dane te są 
łatwo dostępne

Często dane ekonomiczne 
o charakterze znajdują 
zastosowanie w wycenie 
– dane te mogą nie być 
łatwo dostępne

W wypadku doświadczonych analityków wyceny zajmujących się małymi podmiota-
mi, różnice operacyjne, transakcyjne oraz wynikające z dynamiki rynku pomiędzy dużymi 
a małymi firmami mogą mieć drugorzędne znaczenie. Aczkolwiek różnice te i sposób, w ja-
ki wpływają na proces wyceny, nie są wcale oczywiste w przypadku mniej doświadczonego 
analityka zajmującego się wyceną małych firm. Omówione trzy kategorie różnic zasługują 
na poważne potraktowanie w każdej wycenie, ale mają szczególne znaczenie w wycenie 
małych, prywatnych firm. Różnice te wpływają na: dostępność i wiarygodność szacunków 
wartości wyprowadzanych z porównań rynkowych, użyteczność metod wyceny, identy-
fikację ewentualnych dyskont i/lub premii, szacowanie stóp kapitalizacji i odpowiednich 
mnożników rynkowych, ocenę porównywalności transakcji, analizę ekwiwalentu gotów-
kowego transakcyjnej ceny sprzedaży, i – ostatecznie – na oszacowanie wartości prywatnej 
małej firmy.

Z podanych wyżej względów wycena małych firm i profesjonalnych praktyk jest czę-
sto większym wyzwaniem aniżeli wycena dużych podmiotów. Pozornie wydaje się to być 
nielogiczne i trudne do akceptacji, ponieważ nowicjusze w dziedzinie wyceny często roz-
poczynają swoją karierę od analizy i szacowania wartości takich właśnie podmiotów. Nie-
mniej, jak wskazują czynniki omówione powyżej, wycena małych firm często wymaga co 
najmniej tyle samo doświadczenia i wiedzy co wycena dużych spółek [3, s. 79].

Uwagi końcowe i podsumowanie

W niektórych rodzajach działalności „rules of thumb” są tak popularne, że zaczęto 
określać je mianem „sektorowych formuł wyceny” (industry valuation formulas). „Rules 
of thumb” wyprowadzane są na podstawie rzeczywistych transakcji, w których doszło do 
transferu udziałów kontrolnych. Z uwagi na upowszechnienie i częste odnoszenie się do 
tych metod nie można ich nie zauważać i pomijać. Zgłaszane są jednak również krytyczne 
opinie dotyczące sposobów wyprowadzania omawianych formuł oraz ich powiązania z da-
nymi empirycznymi opisującymi rzeczywiste transakcje kupna-sprzedaży przedsiębiorstw 
[3, s. 316–317].

Przyjmuje się, że „reguły kciuka” – o ile byłyby wyprowadzone z dających się obronić 
przesłanek ekonomicznych – mogą być zastosowane jako metoda potwierdzająca (confirma-
tory method) lub sprawdzająca (sanity check) wydaną wcześniej opinię na temat wartości. 
W USA jest to podejście stosunkowo często stosowane w procesach sądowych. R.F. Reilly 



676 Dariusz Zarzecki

i R.P. Schweihs podają przykład sporu toczonego przed sądem (Neal przeciwko Alabama 
By-Products Corp.), w trakcie którego sąd wykorzystał wartość przypadającą na jedną tonę 
odzyskiwalnych rezerw węgla [10, s. 333].

Chociaż zastosowanie i szczegółowa konstrukcja poszczególnych „rules of thumb” 
mogą się różnić w zależności od warunków ekonomicznych i czynników lokalnych, oma-
wiane formuły dostarczają w miarę jednolite podejście do problemu wyceny małych pod-
miotów w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Formuły są stosunkowo łatwe w użyciu 
i zrozumiałe zarówno dla laików, jak i profesjonalistów zajmujących się wyceną. Niemniej, 
wartości szacowane za pomocą “reguły kciuka” powinny być zweryfikowane i potwier-
dzone poprzez zastosowanie innych, bardziej rygorystycznych metod. Zgłaszane są rów-
nież pewne ostrzeżenia związane z zastosowaniem omawianej metodyki wyceny. Można 
je określić następująco: 1) formuły są ogólne ze swej natury; 2) nie ma jednej, uniwersalnej 
formuły, możliwej do zastosowania w każdym przypadku i w każdych warunkach; 3) nie 
wszystkie firmy są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży.

„Reguły kciuka” są z definicji bardzo znaczącym uproszczeniem rzeczywistości. 
Nie dają więc możliwości oceny wpływu różnic w sposobach prowadzenia działalności 
operacyjnej lub w rodzajach dysponowanych aktywów na wynik wyceny. Uniemożliwiają 
również rozpoznanie i uwzględnienie zmian w warunkach działania przedsiębiorstw ope-
rujących w różnych sektorach w następujących po sobie okresach. Ogólny charakter „reguł 
kciuka” oznacza, że konieczne jest wprowadzanie odpowiednich korekt uwzględniających 
różnice w: zaobserwowanych trendach w zakresie generowanych przychodów czy przepły-
wów pieniężnych, lokalizacji, stanie technicznym nieruchomości, maszyn i wyposażenia, 
reputacji u klientów, dostawców i wierzycieli, relacjach z bankami, zakresie i warunkach 
finansowania się poprzez leasing, wymaganych unikalnych kwalifikacjach, stopniu trudno-
ści w rozpoczęciu przedsięwzięcia.
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SPECIFICS OF VALUING SMALL BUSINESSES

Summary

In the US small businesses to which rule of thumb multipliers apply are typically those with 
sales in a range of $100.000 and $3 million. The rule of thumb is developed by interpretation of actual 
market transactions reported by brokers and others involved. Sometimes valuation formulas are tra-
ditional rules of thumb used by a particular industry. A comparison of rule of thumb multiplier ranges 
helps the valuation analyst view how the market perceives relative risk of one industry compared 
with another. Although the use and composition of rule of thumb formulas may vary depending upon 
economic conditions or local differences in business customs, formulas provide a reasonably uniform 
national or regional guide. Formulas are relatively easy to use and make sense to both laymen and 
professionals. Nevertheless, values estimated by market formulas ought to be validated by other, more 
rigorous, methods. There are also certain cautions about using rule of thumb formulas: 1) formulas 
are general in nature; 2) there is no single, all-purpose formula; 3) not all businesses are saleable.


