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9uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw...

wStęP

Oddawany do rąk czytelników zeszyt naukowy zatytułowany uwarunko-
wania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MikrOFirMA 2010 
zawiera prace dotyczące funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw. 

Opracowania zawarte w niniejszej książce dotyczą zarówno problemów 
metodycznych, jak i badawczych. spojrzenie to obejmuje doświadczenie, ba-
dania i postulaty kierowane pod adresem mikro i małych przedsiębiorstw oraz 
instytucji związanych z tym sektorem. Publikacja ta stanowi próbę podsumo-
wania wyników badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach naukowych 
w Polsce i za granicą (w niemczech i na Ukrainie) zajmujących się problemami 
funkcjonowania sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

tekst opracowania podzielony został na trzy bloki tematyczne:
– systemy finansowania mikro i małych przedsiębiorstw
– zarządzanie innowacjami w mikro i małych przedsiębiorstwach
– systemy informacji i oceny w mikro i małych przedsiębiorstwach.

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość książki pozwoliła jedy-
nie na zasygnalizowanie tylko skromnej części problemów, już w swej istocie tak 
różnych. Biorąc, bowiem pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia mikro i małej 
przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowi ona praktycznie 
jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowa-
nia polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji także na 
rynkach światowych. Pozostaje jednak sądzić, że niniejsza publikacja stanie się 
inspiracją do dalszych badań nad naturą i specyfiką mikro i małych przedsię-
biorstw.

Podziękowania za wsparcie przy wydaniu niniejszej książki składamy Pol-
skiej Fundacji Przedsiębiorczości, Urzędowi Marszałkowskiemu województwa 
zachodniopomorskiego oraz Jego Magnificencji rektorowi Uniwersytetu szcze-
cińskiego. 

Prof. zw. dr hab. aurelia bielawska

Prof. teresa łuczka

szczecin, luty 2010
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BARBARA BARTKOWIAK
Polska Fundacja Przedsiębiorczości

zastrzyk kapitałowy dLa iNNowacJi  
w mikroprzedsiębiorstwach

wprowadzenie

Na początku 2009 roku na konferencję „Mikrofirma 2009”, w swoim refe-
racie Neuroinnowacje i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach – wyzwania w wa-
runkach kryzysu, napisałam w podsumowaniu następujące zdanie: „dla pobudze-
nia innowacji potrzebny jest też zastrzyk kapitałowy. W warunkach kryzysu jest 
to bardziej ograniczone, aczkolwiek możliwe”. Okazało się to możliwe i o tym 
traktuje poniższy tekst, obrazujący m.in. dobrą praktykę w tym zakresie. Dobrych, 
rodzimych przykładów jest jednak w dalszym ciągu niewiele, co sprawia, że inno-
wacyjne przedsięwzięcia upadają lub pozostają tylko w sferze pomysłów.

Niewątpliwie na umysły ludzkie i ich innowacyjne pomysły najbardziej 
wpływają kryzysy i pieniądze. Myślenie innowacyjne w mikrofirmach jest z re-
guły dobrym wyznacznikiem uruchomienia działań prowadzących do wdrożenia 
tego wszystkiego, co nazywane jest nowym, innowacyjnym pomysłem. Istotnym 
czynnikiem ograniczającym rozwijanie aktywności na polu innowacji jest niedo-
statek kapitału, na co cierpi wiele polskich przedsiębiorstw, a polityka kredytowa 
banków w tym zakresie jest mało przyjazna. Są one bardziej skłonne udzielić 
pożyczki na zakup gotowych technologii, niż finansować badania, których rezul-
taty są niepewne, czy też realizację nowych innowacyjnych pomysłów. Aby in-
nowacja zaistniała fizycznie, najpierw musi pojawić się i trwać jako idea/pomysł. 
Co trzeci mikroprzedsiębiorca w Polsce pobieżnie myśli o innowacjach, jednak 
co piąty nie ustawia się w ogóle na „pasie startowym”. Uruchomić „pas startowy” 
oznacza realizację pomysłu, wspieranie i uruchamianie środków na inwestycje 
innowacyjne tam, gdzie od przedsiębiorców odwracają się tradycyjne instytucje 
finansowe, w tym banki komercyjne.
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instrumenty inżynierii finansowej w finansowaniu procesów inno-
wacyjnych

Głównym motywem podjęcia w poniższych rozważaniach – na miarę ich 
skromnych ram – problematyki zastrzyku kapitałowego dla innowacyjnych mi-
kroprzedsiębiorców, czyli nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej, 
są projekty wdrożone w 2009 roku przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, 
tj. Sieć Aniołów Biznesu Amber oraz Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomera-
nus Seed. Projekty te są pionierskie i wpływają na wzrost zaufania do szeroko 
rozumianego świata finansów, z instytucjami i instrumentami finansowymi, 
objętego w ostatnich czasach erozją zaufania. Projekty: Sieć Aniołów Biznesu 
Amber oraz Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed zostały stworzone, 
aby uzupełniać instrumenty inżynierii finansowej w finansowaniu procesów in-
nowacyjnych.

Pojęcie inżynieria finansowa znane od dawna, swoją wymowność uzyska-
ło w nowych narzędziach i inicjatywach Komisji Europejskiej1, w których zapi-
sano: „W celu bardziej skutecznego i zrównoważonego wykorzystania funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007–2013 stwo-
rzono kilka nowych narzędzi i inicjatyw. W ramach tych inicjatyw wykorzystuje 
się wiedzę specjalistyczną z dziedziny inżynierii finansowej, co zapewnia trwałe 
oddziaływanie inwestycji i ich wkład w długofalowy rozwój regionów”.

Instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z nomenklaturą Unii Euro-
pejskiej, niewątpliwie mogą być efektywnie wykorzystywane do wspierania 
innowacyjnych procesów. Niedobór kapitału i odpowiedniego finansowania ze-
wnętrznego dopasowanego do specyfiki mikroprzedsiębiorców stanowi zasadni-
czą barierę w tworzeniu i rozwoju nowych firm, a w szczególności nowatorskich 
firm z pierwiastkiem innowacyjnym, jak również utrudnia powstawanie nowych 
przedsiębiorstw, co w konsekwencji może wywierać niekorzystny wpływ na roz-
wój całej gospodarki. Niewątpliwie potrzebny jest zestaw odpowiednich, komple-
mentarnych instrumentów, by wzmocnić w szczególności firmy we wczesnych 

1  /ec.europa.eu/regional_policy/themes/financial/index_pl.htm. Aby osiągnąć ten cel, Komisja 
Europejska we współpracy z EBI, EBOiR oraz CEB opracowała nowe instrumenty, które poma-
gają państwom członkowskim i regionom we wdrażaniu systemów inżynierii finansowej. M.in. 
Inicjatywa Jeremie, której celem jest zwiększenie dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do 
źródeł finansowania. Wśród produktów dostępnych w ramach tej inicjatywy znajdują się: pożycz-
ki, poręczenia, kapitał podwyższonego ryzyka i pomoc techniczna. Zastosowanie odnawialnych 
instrumentów finansowych zamiast dotacji pozwala na uzyskanie efektu mnożnikowego w sto-
sunku do funduszy UE. EFI oraz władze krajowe i regionalne przygotowują programy dopasowa-
ne do potrzeb MSP we wszystkich sektorach. 
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etapach rozwoju, tzn. W momencie rozpoczynania działalności. Temu powinny 
służyć instrumenty inżynierii finansowej we wspieraniu przedsiębiorczości i in-
nowacyjności przedsiębiorstw.

W ostatnim czasie w ramach inżynierii finansowej można zaobserwować 
zwiększającą się liczbę otrzymywanych zaproszeń do inwestowania. Ważna rolę 
odgrywają nowe instrumenty aranżowane w Polsce dzięki środkom unijnym, 
czyli aniołowie biznesu, kapitały zalążkowe – seed capital – oraz rozwijający się 
rynek funduszy venture capital. Instrumenty te oprócz dotychczas funkcjonują-
cych i będących w fazie intensywnego rozwoju (fundusze pożyczkowe i porę-
czeniowe2), stanowią aglomerat instrumentów inżynierii finansowej.

Finansowanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach3 – dobra praktyka

sieć aniołów biznesu amber.
Od stycznia 2009 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła two-

rzenie Sieci Aniołów Biznesu Amber dla Polski północno-zachodniej. Jej celem 
jest zwiększenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów w innowacyjne przed-
sięwzięcia.

aniołami biznesu nazywamy doświadczonych menedżerów, którzy de-
cydują się zaangażować własne środki finansowe w przedsiębiorstwa na etapie 
ich powstawania lub we wczesnej fazie rozwoju. Wspierane są przedsięwzięcia 
nowatorskie, mające duży potencjał wzrostu, które pozwolą zrewolucjonizować 
branżę, zmienić ludzkie zachowania i w konsekwencji zapewnić duży zwrot 
z inwestycji. Oprócz kapitału, inwestor zwykle staje się mentorem, który wnosi 
również niezmiernie cenne doświadczenie w danej branży oraz kontakty bizne-
sowe pozwalające młodej, raczkującej firmie przeskoczyć kilka etapów rozwoju. 
Aniołowie biznesu pomagają przejść takim firmom przez najtrudniejszy okres, 
w którym kończą się środki własne, a ze względu na bardzo duże ryzyko nikt nie 
chce finansować ich rozwoju.

Aniołowie biznesu już od wielu lat prowadzą działalność inwestycyjną 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej i są kołem zamachowym dla 
wielu innowacyjnych przedsięwzięć. W Polsce dzięki nim wystartowały portale 
internetowe, takie jak onet.pl czy też naszaklasa.pl. Ich wsparcie widoczne jest 

2  www.psfp.org.pl i www.ksfp.org.pl.
3  Na przykładzie projektów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości: Sieć Aniołów Biznesu Am-

ber oraz Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed, www.pfp.com.pl.
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również w technologii ultradźwiękowej (firma Optel – odpowiedzialna za syste-
my rozpoznające linie papilarne palców) czy też branży medialnej (Kino Polska). 
Takich rodzimych przykładów jest jednak w dalszym ciągu niewiele, co sprawia, 
że innowacyjne przedsięwzięcia upadają lub pozostają tylko w sferze pomysłów. 
Główną przyczyną jest brak tzw. gotowości inwestycyjnej przedsięwzięć, prze-
jawiający się m.in. W słabo przygotowanej dokumentacji, nieumiejętności pre-
zentacji pomysłu przed inwestorem, braku wiedzy na temat procesu inwestycyj-
nego i negocjacji. Ponadto specyfika działania prywatnych inwestorów sprawia, 
że trudno do nich dotrzeć, a jeszcze trudniej przekonać do wyłożenia własnych 
środków.

W celu efektywnej komunikacji i kojarzenia biznesu z pieniędzmi na świe-
cie tworzy się sieci pośredniczące, które usprawniają ten proces. Wysoki stopień 
profesjonalizacji sieci gwarantowany jest przez najlepszych doradców, poufność 
wszelkich informacji oraz renomę i fachowość instytucji, która buduje taką sieć.

doświadczenia w ramach sieci aniołów biznesu amber.
Sieć Aniołów Biznesu Amber jest odpowiedzią na rosnącą w Polsce liczbę 

nowych przedsiębiorstw, które z racji dużego poziomu innowacyjności i wiążą-
cego się z tym ryzyka nie mogą liczyć na finansowanie z tradycyjnych źródeł, 
np. kredytu bankowego lub pożyczek. Sieć tworzy ramy współpracy prywatnych 
inwestorów, którzy dysponują kapitałem i szukają ciekawych propozycji inwesty-
cyjnych, a ich doświadczenie biznesowe i kontakty branżowe znacznie zmniej-
szają wspomniane ryzyko przy inwestycjach. Wzorem podobnych platform dzia-
łających w USA i Europie Zachodniej Sieć Aniołów Biznesu jest platformą, która 
w imieniu inwestorów aktywnie poszukuje, selekcjonuje i przygotowuje młode 
firmy do procesu inwestycyjnego. Celem jest więc doprowadzenie do transakcji 
inwestycyjnej, która inwestorom przyniesie ponadprzeciętne zyski, a młodym 
firmom pozwoli na dynamiczny rozwój, a często też przetrwanie w najtrudniej-
szym okresie ich rozwoju.

Z punktu widzenia zastrzyku kapitałowego dla innowacyjnych firm bardzo 
istotne jest zbudowanie trwałych relacji i zaufania z inwestorami. Sieć Amber jest 
młodą inicjatywą, jednakże system współpracy z grupą młodych przedsiębior-
ców został stworzony na podstawie o dwunastoletniego doświadczenia Fundacji 
w doradztwie dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Rodzaj i zakres świadczo-
nego wsparcia wyznaczają także oczekiwania inwestorów. Wsparcie oferowane 
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w ramach Sieci ma na celu zwiększenie gotowości inwestycyjnej (investment re-
adiness) zespołów zarządzających oraz projektów. 

Uczestnicy sieci aniołów biznesu amber.
Do zrozumienia celowości zastosowanego systemu wsparcia konieczne jest 

poznanie schematu funkcjonowania sieci aniołów biznesu i cech obu grup, do 
których kieruje się ofertę.

Aniołowie biznesu to osoby prywatne (inwestorzy), które z racji swojej 
działalności biznesowej dysponują środkami i wiedzą, którą chcą inwestować 
i osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu. Często są to prezesi spółek giełdowych 
lub osoby, które rozwijały innowacyjne firmy i sprzedały je.

Inwestorzy oceniają przedsięwzięcia według swoich, indywidualnych kry-
teriów. Co bardzo istotne, pierwszorzędne znaczenie ma z ich punktu widzenia 
jakość zespołu zarządzającego, jego doświadczenie, sposób rozmowy i często 
wrażenie, jakie robią podczas pierwszego kontaktu. Kluczowa dla nich jest rów-
nież branża (nie inwestują w obszarach, w których nie mają rozeznania) oraz lo-
kalizacja przedsięwzięcia (ze względu na chęć aktywnego udziału w zarządza-
niu lub też ofertę wsparcia poszukują firm w promieniu co najwyżej 200 km 
od miejsca zamieszkania). W odróżnieniu od funduszy venture capital inwestują 
niewielkie kwoty i szybciej podejmują decyzję o transakcji.

Szukający finansowania to w dużej większości ludzie młodzi – studenci, 
doktoranci, którzy otwierają własny biznes. Często przedsięwzięcie jest w fazie 
pomysłu, rzadziej istnieje prototyp lub wersja beta rozwiązania, jeszcze rzadziej 
pokazywane są pierwsze przychody z przedsięwzięcia. Poszukiwany kapitał za-
myka się w przedziale 100 tys. zł – 2 mln zł. 

system wsparcia w sieci aniołów biznesu amberu.
System selekcji i przygotowania młodych firm w ramach Sieci Aniołów 

Biznesu Amber przebiega kilkuetapowo. W pierwszym etapie zainteresowani 
proszeni są o wypełnienie formularza na stronie internetowej, poprzez który 
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udostępniają podstawowe (niepoufne) informacje o pomyśle oraz dane kontak-
towe. W przypadku, gdy informacje są niekompletne doradca sieci uzupełnia je 
za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub poczty e-mail. Jeżeli na podsta-
wie uzyskanych informacji można stwierdzić, iż przedsięwzięcie spełnia pod-
stawowe kryteria dostępu, podpisywana jest umowa o poufności, która otwiera 
drogę do przekazania szczegółowego biznesplanu przedsięwzięcia. Koniecz-
ność umowy o poufności wynika z innowacyjnego charakteru przedsięwzięć, 
ich bazowania na unikatowej wiedzy, pomyśle lub technologii oraz potencjalnej 
dużej wartości.

W Sieci Amber biznesplan jest niezbędnym elementem w procesie po-
zyskiwania inwestora. Pomysłodawcy pomaga usystematyzować wszystkie 
informacje związane z biznesem, jego otoczeniem i sytuacją finansową. Dla 
sieci jest również gwarancją, że zainteresowany będzie umiał odpowiedzieć 
na pytania inwestora odnoszące się do strategii rozwoju. Doradcy Sieci Amber 
nie przygotowują biznesplanów za firmy szukające finansowania. Takie dzia-
łania powodowałoby, iż sieć stawałaby się stroną w negocjacjach pomiędzy 
inwestorem a zarządem firmy. Sieć nie oferuje również wzorów biznespla-
nów, ponieważ mogłoby to zmniejszać kreatywność przedsiębiorców i pro-
wadzić do sytuacji, w której zamiast uwypuklać najważniejsze, ich zdaniem, 
czynniki sukcesu firmy, odpowiadaliby na pytania zadane we wzorze biz-
nesplanu. Pisząc biznesplan, istnieje jednak możliwość konsultowania jego 
treści z doradcami Sieci Amber. Przedstawiony biznesplan jest weryfikowa-
ny przez doradców sieci pod kątem kompletności informacji oraz realności 
założeń. Ostatnim elementem wsparcia jest spotkanie nazywane kliniką, tzw. 
Kliniką Zdrowego Pomysłu, które odbywa się z udziałem głównego doradcy 
sieci. Spotkanie składa się z dwóch części. Podczas pierwszej projektodawca 
prezentuje przedsięwzięcie przed zespołem sieci występującej tutaj w roli po-
tencjalnych inwestorów. Taka próba daje możliwość zweryfikowania sposobu 
i treści prezentacji. W drugiej części doradca sieci rozmawia z projektodaw-
cą, zadając szczegółowe pytania dotyczące biznesplanu. Spotkanie typu kli-
nika ma na celu uświadomienie projektodawcy, jakich pytań może oczekiwać 
podczas rozmowy z inwestorem. 

Jeżeli przedsięwzięcie uzyska pozytywną opinię doradców sieci, skrót 
biznesplanu wysyłany jest do inwestorów, a w przypadku ich zainteresowania 
udostępniany jest pełny biznesplan i organizowane jest spotkanie prezentacyjne. 
Proces ten ilustruje szczegółowo schemat na rysunku 1.
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Rys. 1. Schemat systemu Sieci Aniołów Biznesu Amber
Źródło: opracowanie własne.

System wsparcia wymaga od sieci zatrudniania osób posiadających dużą 
wiedzę z zakresu dostępnych instrumentów finansowych, tworzenia biznespla-
nów, prawa własności intelektualnej i przemysłowej, infrastruktury dla innowa-
cyjnych przedsięwzięć (inkubatorów, parków naukowo-technologicznych, cen-
trów transferu technologii), możliwości dofinansowania z funduszy unijnych, 
a także doświadczenia w ocenie projektów innowacyjnych, wejściach i wyj-
ściach kapitałowych oraz pośrednictwie przy transakcjach kapitałowych. 

Fundusz kapitału zalążkowego pomeranus seed

Przy inwestowaniu w firmy działa prosta zasada: im młodsza firma, im 
wcześniejszy etap przedsięwzięcia biznesowego, tym większe ryzyko inwestora. 
Niechęć do podejmowania wysokiego ryzyka powoduje, że cenne, innowacyjne 
technologie i pomysły nie mają szans na zaistnienie na rynku, głównie ze wzglę-
du na brak kapitału.

Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Venture Capital (EVCA) 
w 2008 roku wartość inwestycji w projekty na wczesnych etapach rozwoju stano-
wiła niecałe 3% inwestycji całego sektora. Zła sytuacja na rynkach finansowych 
pogłębia tę niekorzystną sytuację i powoduje, że inwestorzy kapitałowi nie są 
zainteresowani innowacyjnymi projektami, które są dopiero w drodze na rynek. 
Lukę tę zaczynają wypełniać nieliczne jeszcze w Polsce fundusze kapitału za-
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lążkowego, które w zamian za wysokie stopy zwrotu z inwestycji gotowe są do 
podjęcia dużego ryzyka.

W listopadzie 2009 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości zainauguro-
wała funkcjonowanie pierwszego w Szczecinie Funduszu Kapitału Zalążkowego 
Pomeranus Seed, który będzie inwestował w bardzo wczesnej fazie życia przed-
sięwzięcia biznesowego, gdy np. dostępny jest tylko prototyp produktu. 

Działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed adresowane 
są do osób fizycznych, zespołów i przedsiębiorstw poszukujących kapitału 
na stworzenie nowych, bardzo innowacyjnych spółek z obszaru technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz bio- i nanotechnologii. Wybra-
ne na podstawie przesłanych wniosków i szczegółowych rozmów z wnio-
skodawcami projekty w pierwszym etapie przechodzą tzw. etap preinkuba-
cji, podczas którego objęte zostaną opieką doświadczonych mentorów oraz 
specjalistycznym wsparciem doradczym i rzeczowym. Wielopłaszczyznowa 
analiza projektów pod kątem oceny szans ich komercjalizacji i zebrania da-
nych niezbędnych funduszowi służyć będzie do podjęcia decyzji o utwo-
rzeniu wspólnie z projektodawcą i ewentualnie innymi inwestorami spółki 
kapitałowej. W płaszczyźnie operacyjnej usługi wsparcia pomysłodawców 
w procesie preinkubacji dotyczyć będą usług doradczych m.in. Z zakresu ba-
dania rynku, własności przemysłowej, rozwoju technologii, wstępnych testów 
na rynku czy stworzenia biznesplanu i strategii rozwoju firmy. Dodatkowo, 
wsparcie rzeczowe może polegać na zapewnieniu powierzchni biurowej i/lub 
laboratoryjnej.

Finalnie w ramach Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed, Pol-
ska Fundacja Przedsiębiorczości zamierza utworzyć wspólnie z pomysłodawca-
mi 15 nowych spółek, które zostaną zweryfikowane i wybrane we wspomnianym 
procesie preinkubacji oraz zasilone kapitałowo na okres 5–7 lat kwotą do 200 tys. 
euro (każde pojedyncze przedsięwzięcie) poprzez objęcie poniżej 50% udziałów 
bądź akcji w nowo utworzonej spółce kapitałowej. Środki z dokapitalizowania 
będą mogły być przeznaczone m.in. na przekształcenie prototypu, w produkt, 
wprowadzenie produktu na rynek, pozyskanie doświadczonego zarządu, działa-
nia marketingowe, licencjonowanie technologii, transfer technologii, uzyskanie 
i utrzymanie praw własności przemysłowej.

Aby uzmysłowić proces preinkubacji i inwestycji Funduszu Kapitału Za-
lążkowego Pomeranus Seed, na rysunku 2 zaprezentowano schemat obrazujący 
etapy jego działania.
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Rys. 2. Etapy działania funduszu kapitału zalążkowego Pomeranus Seed
Źródło: opracowanie własne.
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podsumowanie

Podejmowanie inicjatyw związanych z finansowaniem innowacji w mikro-
przedsiębiorstwach nie jest łatwym zadaniem. Sieci aniołów biznesu, fundusze 
kapitału zalążkowego – seed capital i inne podobne instrumenty należą do naj-
nowszych na rynku polskim instrumentów inżynierii finansowej. Pierwsze dobre 
praktyki w tym zakresie będą mogły w najbliższym czasie zaowocować rozwo-
jem innowacyjnych przedsiębiorstw. Czas pokaże, jakie będą efekty zastrzyku 
kapitałowego dla innowacji w mikroprzedsiębiorstwach.

Niewątpliwie Polska ma do nadrobienia spory dystans, jeśli chodzi o komer-
cjalizację wiedzy, transfer techonolgii i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. 
System finansowania nie daje dzisiaj jeszcze dostatecznego wsparcia mikro-
przedsiębiorcom i ich przedsięwzięciom będącym w fazach inicjacyjnych i em-
brionalnych, potrzebuje zastrzyku kapitału. Ci, którzy na czas nie dostaną wspar-
cia kapitałowego, kiedy pomysł jest młody, interesujący i innowacyjny, mogą nie 
wykorzystać szansy. Instytucje okołobiznesowe (jak np. Polska Fundacja Przed-
siębiorczości) to nie tylko wyrafinowane instrumenty finansowe, ale także duże 
know-how. Tego typu instytucje mają szanse inicjować przedsięwzięcia w zakre-
sie wsparcia kapitałowego dla innowacji w mikroprzedsiębiorstawach.

 capitaL iNJectioN For iNNoVatioN iN the micro eNterprises 

Summary

 It is not an easy task to undertake initiatives related to financing innovation in 
the micro enterprises. Business Angels networks, seed capital funds and other similar 
instruments are the most recent instruments of the Polish financial engineering. The first 
best practices in this area may result in development of innovative companies. Time will 
show the effects of the capital injection for innovation in the mirco enterprises.

Translated by Barbara Bartkowiak
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wstęp

Kapitał finansowy znajduje się nieprzypadkowo w centrum uwagi teorety-
ków, jak i – tym bardziej – praktyków „małej przedsiębiorczości”, odznaczającej 
się na ogół „kruchością” finansów”. Tylko wówczas, gdy przyszły przedsiębiorca 
dysponuje odpowiednią ilością środków, będzie w stanie poradzić sobie z nie-
przewidzianymi trudnościami na początku. Szczególną rolę w finansowaniu 
przedsiębiorstw odgrywa współcześnie sektor venture capital/ private equity1. 
Do szeroko rozumianego instrumentarium tego sektora zalicza się również seed 
capital i start-up capital. Nieformalnymi inwestorami rynku venture capital są 
tzw. aniołowie biznesu (business angels2). 

Celem opracowania jest analiza rozwoju rynku aniołów biznesu w krajach Unii 
Europejskiej (UE), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Niemiec i Polski.

anioły biznesu jako dawcy kapitału

Zgodnie z filozofią Komisji Europejskiej, istnieją cztery stadia rozwoju 
przedsiębiorstwa, które składają się na tzw. cykl życia przedsiębiorstwa: seed 
stage – start-up stage – expansion stage – replacement. W zależności od tego, 
w jakim stadium rozwoju znajduje się przedsiębiorstwo, stosowane są różne in-
strumenty finansowania projektów. Komisja Europejska wymienia cztery grupy 

1  Szerzej zob. zwłaszcza J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; J. Kornasiewicz, Venture capital 
w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.

2  B. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
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instrumentów finansowania przedsiębiorstw kapitałem wysokiego ryzyka, wska-
zując jednocześnie najczęstsze źródła ich pochodzenia:
1. Informal equity – business angels: sieci inwestorów (publicznych i prywat-

nych) oraz inwestorzy indywidualni (przede wszystkim stadium seed oraz 
start-up).

2. Formal equity – venture capital: fundusze venture capital, banki (przede 
wszystkim etap ekspansji oraz dojrzałości i nasycenia).

3. Kredyty i pożyczki – głównie banki oraz fundusze pożyczkowe3 (na każdym 
etapie rozwoju firmy).

4. Gwarancje i poręczenia– fundusze gwarancyjne, poręczeniowe4 banki oraz 
różne instytucje finansowe (przede wszystkim etapy start-up oraz ekspansji). 

Z uwagi na fakt, że mikro i małe przedsiębiorstwa, szczególnie nowo po-
wstające, bez historii finansowej i odpowiedniego zabezpieczenia, często cierpią 
na niedostatek kapitału i trudności z uzyskaniem kredytu czy pożyczki w ban-
ku, Komisja Europejska uznała za konieczne wspieranie tych przedsiębiorstw na 
wczesnym etapie tworzenia (seed stage i early-stage) kapitałem podwyższonego 
ryzyka. Wyodrębnienie seed capital z grupy instrumentów venture capital wiąże 
się przede wszystkim z jego specyfiką. Odbiorcami finansowania instrumentem 
seed capital są mikro, małe i średnie firmy, które znajdują się w początkowym 
stadium rozwoju. Kapitał dostarczany jest na bardzo wczesnym etapie przedsię-
wzięcia/projektu (innowacyjnego bądź związanego z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii), a projekt polega najczęściej na konstrukcji prototypu produk-
tu, przeprowadzeniu wstępnych badań rynkowych, przygotowaniu biznesplanu, 
opłaceniu procedury patentowej lub skompletowaniu zespołu menedżerskiego. 

Firmy w różnych stadiach rozwoju pozyskują kapitał na rozwój z różnych 
źródeł (rys. 1). Im wcześniejsze stadia rozwoju, tym wyższe ryzyko przedsię-
wzięcia i tym wyższa oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu z zaangażowa-
nego kapitału. Im późniejsze stadium rozwoju, tym większy jest udział, jaki na 
ogół zachowują przedsiębiorcy po wprowadzeniu do spółki inwestora. Granice 
pomiędzy poszczególnymi stadiami nie są ostre. 

3  Zob. B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2006. 

4  Zob. S. Flejterski, P. Pluskota, I. Szymczak, Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finan-
sowym, Difin, Warszawa 2005.
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fundusze typu seed i start-up w krajach Ue

Cechą charakterystyczną funduszy prowadzących działalność w krajach UE 
jest forma prawna – praktycznie wszystkie działają na zasadach właściwych dla 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, w większości przypadków, 
po zainwestowaniu w przedsiębiorstwo pozostają udziałowcem mniejszościo-
wym. Wycofanie kapitału polega na odsprzedaży akcji/udziałów właścicielom 
firmy bądź poprzez zgłoszenie oferty publicznej. Wśród najczęściej powtarzają-
cych się kryteriów inwestycyjnych wyróżnić należy przede wszystkim:
– stadium rozwoju firmy – seed oraz early-stage, 
– wielkość firmy – finansowanie przeznaczone jest dla MSP, 
– projekt musi dotyczyć nowych technologii oraz innowacji, 
– istnieje duże prawdopodobieństwo powodzenia projektu (sprawdzane najczę-

ściej w oparciu o biznesplan – jeśli jest wymagany do przedłożenia, oraz inne 
dokumenty – wymagane na różnym etapie, w zależności od funduszu), 

– przedsiębiorstwo działa na określonym obszarze, najczęściej danego kraju, ale 
również pomoc może być ograniczona do określonego regionu, 

– przedsiębiorstwo reprezentuje sektor, który jest w obszarach zainteresowania fun-
duszu (najczęściej są to biotechnologie, telekomunikacja/ICT, lifesciences, multi-
media oraz ogólnie sektory oparte na wiedzy i nowoczesnych technologiach).

Rys. 1. Porównanie źródeł finansowania w różnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa 
Źródło: www.lba.pl (uzupełnienia autorów).
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W większości krajów europejskich nieformalny rynek venture capital jest 
dużo mniej rozwinięty niż instytucjonalny. Jedną z przeszkód w rozwoju wcze-
snego rynku venture capital w Europie były niewystarczające umiejętności po-
czątkujących aniołów biznesu do przeprowadzania oceny efektywności przedsię-
wzięć wczesnego wzrostu, a innowacyjnych projektów w szczególności. Według 
szacunków EBAN, liczba aktywnych aniołów biznesu w Europie wynosiła na 
koniec 2007 roku ponad 16 tys. osób, a liczba potencjalnych inwestorów – 1 mln 
osób5. 

Najwięcej aniołów biznesu działa w trzech krajach europejskich: Wielkiej 
Brytanii, Francji i Włoszech. Rozwój aniołów biznesu w ciągu ostatnich dzie-
sięciu lat był bardzo dynamiczny (por. rys. 2). Gwałtowny wzrost liczby zgłoszo-
nych projektów biznesu miał miejsce w 2000 roku (blisko 2-krotny), a w latach 
następnych dynamika wzrostu uległa poważnemu obniżeniu. Liczba aniołów 
biznesu zwiększała się sukcesywnie i mniej więcej równo do 2002 roku, by 
w 2003 roku wzrosnąć 3-krotnie z 4347 osób do 13 218 osób. W roku 2004 licz-
ba aniołów obniżyła się o ponad 1500 osób, a w 2005 roku stan liczby aniołów 
został obniżony o ponad 1/3, do 8227 osób. Dwa kolejna lata przyniosły wzrost 
liczby aniołów – o 26% w 2006 roku i o 60% w 2007 roku w porównaniu z ro-
kiem poprzednim.

Rys. 2. Rozwój instytucji aniołów biznesu w krajach UE w latach 1999–2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBAN.

5  K. Brzozowska, Business angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty. 
CeDeWu, Warszawa 2008 s. 116.
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Zwraca uwagę dysproporcja między liczbą zgłoszonych projektów i zawar-
tych transakcji. Poza latami 1997–1999, gdzie udział zawartych transakcji w licz-
bie zgłoszonych projektów oscylował wokół 40%, w latach późniejszych udział 
ten nie przekroczył 10%, wahając się od 7,8% w 2000 roku do 6,12% w 2004 
roku, a w 2003 roku na poziomie 2,74%. Przedstawione wielkości można po-
traktować jako potwierdzenie, zgłaszanej przez aniołów biznesu, obniżającej się 
jakości przygotowywanych przez przedsiębiorców projektów. Ale też może być 
sygnałem, że aniołowie biznesu zaczęli bardziej zwracać uwagę na warunki za-
warte w projekcie i z większą starannością zaczęli poddawać analizie założenia 
projektu pod kątem ryzyka inwestycyjnego i możliwości uzyskania satysfakcjo-
nującego zwrotu. Proporcje między liczbą zgłoszonych projektów i liczbą za-
wartych transakcji w latach następnych zwiększyły się – w 2005 roku relacja ta 
kształtowała się na poziomie ok. 11%, a w latach 2006–2007 na poziomie 20%. 

Należy podkreślić, ze mimo zmian zachodzących na unijnym rynku aniołów 
biznesu pod względem liczby aniołów i liczby zgłoszonych projektów, liczba za-
wieranych transakcji inwestycyjnych z udziałem aniołów biznesu systematycznie 
wzrasta (poza 2003 r.). I tak w 2004 roku zanotowano przyrost o blisko 100%, 
w 2005 roku o ok. 13%, w latach 2006 i 2007 na poziomie 30% w stosunku do 
roku poprzedniego. 

Wraz ze wzrostem liczby aniołów biznesu i zwiększaniem zasięgu ich od-
działywania pojedynczy aniołowie zaczęli tworzyć zrzeszenia działające w for-
mie sieci aniołów biznesu, których liczba w UE systematycznie przyrasta. Na 
początku 2008 roku na terenie UE działało 297 sieci grupujące 16 487 osoby. Do 
sfinansowania przedłożono 5492 projekty, natomiast do realizacji wybrano i za-
warto odpowiednie umowy 1111 transakcji6. Liczba sieci aniołów biznesu syste-
matycznie rośnie, aczkolwiek trend wzrostowy został zmniejszony, co wynika 
nie tyle ze zmniejszonej skali działalności sieci aniołów biznesu, ile z postępują-
cej tendencji łączenia się sieci w większe organizmy (por. rys. 3).

6  Statistics Compendium EBAN, November 2008.
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Rys. 3. Rozwój sieci aniołów biznesu w krajach UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk EBAN.

W roku 1996 rynek sieci aniołów biznesu stanowiły Wielka Brytania, Belgia 
i Francja. Udział pozostałych krajów był niewielki. Już rok później, tj. W 1997 
roku udział Francji znacznie się zwiększył, a na rynek weszły Niemcy i Włochy 
utrzymujące swoją znaczącą pozycję przez następne lata. W latach 2003–2005 
swoje pozycje zaznaczyły Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria. Od roku 2004 na eu-
ropejskiej mapie sieci aniołów biznesu pokazały się nowe kraje członkowskie: UE 
i Rosja, jednak ich udział jest relatywnie mały. Wielka Brytania nadal utrzymuje 
pozycję lidera, aczkolwiek jej udział w liczbie sieci ogółem relatywnie zmniejsza 
się (z 40% w 2000 r. do 11% w 2008 r.) po pierwsze, z powodu tworzenia i roz-
woju sieci aniołów biznesu w innych krajach, a po wtóre, w wyniku zwiększają-
cej się koncentracji działających sieci w większe struktury.

anioły biznesu w Niemczech

W Niemczech7 większość aniołów biznesu mieszka w obrębie miast: Mona-
chium, Frankfurtu, Hamburga, Kolonii, Duesseldorfu, Stuttgartu i Berlina8. Zde-
cydowana większość aniołów biznesu ma doświadczenie biznesowe, 75% z nich 
już założyło przedsiębiorstwo, a 2/3 ma doświadczenia w rozpoczęciu działalno-
ści (start) dwóch lub więcej podmiotów. 

7 K. Brzozowska, op.cit., s. 125-126; www.business-angels.de.
8  M. Brettel, Business Angels in Germany: a Research Note, „Journal of Venture Capital” 2003, 

Vol. 5, No. 3, s. 253.
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Wśród tych aniołów biznesu, którzy sami tworzyli przedsiębiorstwo, ponad 
80% jest nadal zaangażowanych w przynajmniej jeden podmiot, zwykle jako ak-
cjonariusze. W grupie aniołów biznesu, którzy dotychczas nie założyli działal-
ności, 42% ma doświadczenia w zarządzaniu małymi i średnimi podmiotami. 
Średnio anioły biznesu mają 12,5-letnie doświadczenie w zarządzaniu małymi 
i średnimi podmiotami9. 

Biorąc pod uwagę zawodowe zaplecze, połowa badanych aniołów biznesu 
ma doświadczeniu w branży wysokich technologii, a dalsze 40% ma doświad-
czenie w sektorze usług finansowych. Większość aniołów biznesu ma funkcjo-
nalne doświadczenie w zarządzaniu korporacjami i finansami. 

Dochody prawie 2/3 aniołów biznesu są na poziomie większym niż 250 tys. 
USD rocznie, a 38% ma dochody roczne powyżej 500 tys. USD, natomiast 24% 
więcej niż 2,5 mln USD rocznie. Biorąc pod uwagę prywatny majątek, 83% anio-
łów biznesu posiada aktywa osobiste na poziomie 1,5 mln USD. Ponad poło-
wa posiada majątek przekraczający 5 mln USD, a około 30% – powyżej 10 mln 
USD10. 

Kontakty między aniołami biznesu a przedsiębiorcami poszukującymi fi-
nansowania odbywają się głównie przez osobiste i profesjonalne relacje. Ostatnio 
założone w Niemczech sieci aniołów biznesu także mają swój wkład w nawią-
zywaniu kontaktów. Zaangażowanie aniołów biznesu w takich sieciach daje im 
dostęp do możliwości inwestowania. Średnio anioły biznesu otrzymują ok. 9 pro-
pozycji inwestycyjnych rocznie. Większość z nich poszukuje sum nie mniejszych 
niż 1 mln euro, ponad połowa poszukuje mniej niż 500 tys. euro. Średnia kwota 
poszukiwana to 620 tys. euro. Z 9 propozycji anioł biznesu inwestuje w 1 lub 2 
projekty. Średnia stopa rezygnacji wynosi około 84%11. 

Anioły biznesu w Niemczech zgromadziły pozytywne doświadczenia, 
współpracując z innymi inwestorami. Finansowi partnerzy to głównie inne 
anioły biznesu, firmy venture capital i rządowe przedsiębiorstwo technologii 
TBG (Technologie-Beteiligungs-Geselschaft mbH) w Deutsche Ausgleichsbank 
specjalizujące się w rozpoczynanych inwestycjach oraz KfW (Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau).

9  Ibidem, s. 254.
10  Ibidem, s. 256.
11  H.R. Stedler, H.H. Peters, Business angels in Germany: an empirical study, „Journal of Ven-

ture Capital” 2003, Vol. 5, No. 3, s. 272.
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Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych aniołowie w Niemczech kie-
rują się głównie przesłankami wysokiego zwrotu z inwestycji. Ulgi podatkowe 
mają dla nich mniejsze znaczenie. Większe znaczenie dla aniołów biznesu ma 
uwolnienie niektórych przepisów, takich jak zmniejszenie restrykcji dotyczących 
nienotowanych akcji przedsiębiorstw i dostosowanie prawa promowania rynku 
finansowego.

dotychczasowe doświadczenia polskie

W Polsce finansowanie przedsiębiorstw instrumentem seed capital znajduje 
się in statu nascendi. Dotychczas istniejące fundusze venture capital na ogół nie 
są poważnie zainteresowane finansowaniem nowo powstałych, najczęściej ma-
łych przedsiębiorstw, gdzie szansa powodzenia projektu jest bardzo niewielka, 
a ryzyko niepowodzenia i koszty operacji są niewspółmiernie duże. Od niedaw-
na grupę inwestorów tworzą także aniołowie biznesu. Aniołowie biznesu jako in-
westorzy dostarczający kapitał bezpośrednio nowo zakładanym lub rozwijającym 
się przedsiębiorstwom wywodzą się często z grona byłych właścicieli firm, chcą-
cych reinwestować w nowo powstające przedsiębiorstwa. Wyróżniają ich takie 
cechy, jak doświadczenie w zakładaniu firm, częste inwestycje we własny region 
zamieszkania, preferowanie high-tech i działalności wytwórczej, inwestowanie 
średnioterminowe 3–5 lat, inwestowanie w „byłym własnym” sektorze, sympatia 
dla nowych, ciekawych projektów. 

Wprawdzie w Polsce już funkcjonują wyspecjalizowane fundusze seed ca-
pital –inwestujące w najwcześniejszą fazę rozwoju firm, a wiele spośród działa-
jących funduszy VC posiada w swoim portfelu segment przeznaczony na takie 
inwestycje, to nadal występuje luka kapitałowa dla przedsiębiorstw w początko-
wych fazach wzrostu. Początkujący przedsiębiorcy, zwłaszcza młodzi ludzie bez 
doświadczenia zawodowego, mają ograniczone możliwości pozyskania środków 
finansowych na swoją działalność. Wielu ma dobry pomysł, zapał i chęci, jednak 
ich projekty rozbijają się o brak kapitału. Z uwagi na krótką historię działalno-
ści, brak stosownych zabezpieczeń i ryzyko braku zysków banki na ogół nie są 
skłonne kredytować tego rodzaju przedsięwzięć; trudno również o pozyskanie 
innego zewnętrznego inwestora, w grę nie wchodzi także np. emisja publiczna. 
Bardzo często trudności z uzyskaniem zaufania instytucji kredytującej mają 
również przedsiębiorstwa oferujące nieznane na rynku innowacyjne produkty. 
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W Polsce instytucja aniołów biznesu jest relatywnie słabo rozwinięta. 
W ostatnim okresie jest zauważalny wzrost zainteresowania nią przedsiębiorców 
i posiadaczy kapitału. Niewątpliwy wpływ na wzrost znaczenia aniołów bizne-
su i sieci aniołów biznesu miała akcesja Polski do UE, która wydzieliła duże 
fundusze na rozwój innowacyjności gospodarki – jednego z priorytetów rozwo-
ju strategicznego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Szacuje się, 
że w Polsce mieszka około 100 tys. osób dysponujących kapitałem w wysokości 
1 mln zł12.

Według stanu z 2009 roku w Polsce działało 6 sieci aniołów biznesu (wspo-
mnieć też należy o Business Angels Seedfund):
– Polskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu PolBAN,
– Lewiatan Business Angels,
– Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN,
– Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych RESIK,
– Lubelska Sieć Aniołów Biznesu,
– Sieć Aniołów Biznesu Amber.(od marca 2008 roku).

W wyniku działań sieci aniołów biznesu, a przede wszystkim dużego zapo-
trzebowania na kapitał początkujących przedsiębiorców, zwiększa się zaangażo-
wanie aniołów biznesu. W latach 2003–2007 r. aniołowie biznesu zainwestowali 
w 28 projektów realizowanych na terenie Polski (w 2003 roku – 1, 2004 roku – 6, 
2005 roku – 9, 2006 roku – 7, 2007 roku – 6) projektów. W połowie realizowane 
inwestycje były wynikiem współpracy przedsiębiorców z sieciami aniołów biz-
nesu – 14 projektów (PolBAN – 5, Lewiatan BA – 7), a w połowie przedsiębiorcy 
korzystali z własnych źródeł informacji przy pozyskiwaniu aniołów (14 projek-
tów). Z ogólnej liczby projektów w momencie akcesu kapitałowego aniołów biz-
nesu 17 znajdowało się na etapie startu, a 9 na etapie rozwoju, 4 projekty zakoń-
czyły się fiaskiem13.

zakończenie

Przeprowadzona analiza aniołów biznesu i sieci aniołów biznesu w UE, 
ze szczególnym naciskiem na Niemcy i Polskę, potwierdziła, że rynek niefor-

12  H. Waniak-Michalak, Aniołowie biznesu – alternatywne źródło kapitału dla przedsiębiorców, 
Biuletyn Euro dla Małych i Średnich Firm 2005, nr 10, s. 14.

13  P. Tamowicz, Business Angels. Pomocna dłoń kapitału, PARP, Gdańsk 2007, s. 44–49. 
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malnych inwestorów wysokiego ryzyka znajduje się na etapie ciągłego rozwoju. 
Warunkiem przezwyciężenia rozmaitych mitów towarzyszących nowo powstają-
cym sieciom aniołów biznesu inwestującym w stadium seed i start-up, a także 
funduszom venture capital będą z jednej strony, ich praktyczne osiągnięcia, czyli 
w gruncie rzeczy wielce pożądane sukcesy beneficjentów z sektora mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej zaś, systematyczne wzbogacanie za-
sobu wiedzy na temat zadań i specyfiki działania venture capitalists i business 
angels. 

bUsiNess aNGeLs iN eU coUNtries 

Summary

The main purpose of the paper is a presentation of the seed and start-up capital as 
a source of financing of micro and small-sized firms in. Seed money is money that is 
used for the opening for a new business to pay for such preliminary stages as market re-
search and product development. Seed capital and start-up capital are provided to finance 
the embryonic and early growth phases of a company. The thesis of this paper is a state-
ment that the business angels can play an important role in the financing and development 
of micro and small-sized firms.

Translated by Krystyna Brzozowska, Stanisław Flejterski
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ceLe wykorzystaNia kredytów baNkowych  
przez przedsiębiorstwa z sektora msp  

w świetLe badań empiryczNych

wprowadzenie

Otrzymanie kredytu bankowego uzależnione jest przede wszystkim od 
uzyskanej przez przedsiębiorstwo oceny wiarygodności kredytowej. Z niej 
bowiem wynika bezpośrednio poziom ryzyka związanego z finansowaniem 
danej jednostki gospodarczej przez bank. Im wyższy jest stopień ryzyka kre-
dytowania podmiotu, tym wyższego wynagrodzenia za użyczone środki pie-
niężne oczekuje kapitałodawca. Na całkowity koszt kredytu bankowego wpły-
wają zasadniczo dwie grupy składników. Pierwszym elementem cenotwórczym 
jest oprocentowanie kredytu. Może być ono oparte na stałej lub zmiennej sto-
pie procentowej. Drugim składnikiem tworzącym koszt kredytu są prowizje. 
W zależności od rodzaju przyznanego kredytu banki stosują równocześnie 
kilka różnych prowizji. Najważniejszymi ich rodzajami są: prowizja przygoto-
wawcza (naliczana za rozpatrzenie wniosku kredytowego i przygotowanie kre-
dytu), prowizja od uruchomienia (pobierana od uruchomienia kolejnych transz 
kredytu rewolwingowego), prowizja za gotowość (naliczana za gotowość banku 
do postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych w ramach 
przyznanego kredytu) i prowizja od zaangażowania (pobierana od niewykorzy-
stanej kwoty przyznanego kredytu bankowego).

Poza efektywnym kształtowaniem kosztu kredytu, przyznana przedsię-
biorstwu przez bank ocena zdolności kredytowej wywiera również znaczący 
wpływ na wysokość i okres kredytowania, a także na jakość i rodzaj przyję-
tych zabezpieczeń umowy. Brak wiarygodności kredytowej firmy doprowadza 
więc do zamknięcia drogi dostępu do tego źródła finansowania działalności lub 
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w najlepszym przypadku do ustalenia przez bank wysokiej ceny udostępnienia 
kapitału. 

Poszczególne banki stosują odmienne metody określenia zdolności kredyto-
wej podmiotu, kładąc tym samym nacisk na różne finansowe aspekty działania 
jednostek. Niektóre banki przywiąz ją najwyższą wagę do analizy ekonomicz-
no-finansowej, inne zwracają szczególną uwagę na innowacyjność i konkuren-
cyjność firmy oraz jej produktów, a jeszcze inne przedkładają ponad powyższe 
aspekty stopę zwrotu z projektu i wkład środków własnych. Zdarzają się także 
banki, których polityka polega na ograniczeniu współpracy z określonymi sekto-
rami gospodarki. Eliminuje to tym samym wielu przedsiębiorców z kręgu poten-
cjalnych kredytobiorców. 

W sytuacji, gdy dana jednostka gospodarcza przebrnie jednak ostatecznie 
przez sito różnorodnych analiz, zawiera w końcu umowę kredytową z bankiem. 
Postawione przedsiębiorcy do dyspozycji środki mogą zostać przeznaczone na 
różnorodne cele. Jakie są najczęstsze powody, dla których firmy zaciągają kre-
dyty bankowe? Odpowiedź na to pytanie autor artykułu starał się uzyskać, prze-
prowadzając badanie ankietowe wśród mikro, małych i średnich podmiotów go-
spodarczych. 

zakres i metodologia badań

W pierwszym półroczu 2005 roku autor przeprowadził badania ankieto-
we w przedsiębiorstwach wykorzystujących w swojej działalności gospodarczej 
faktoring. Badaniem zostały objęte 43 podmioty o różnej klasie wielkości, ma-
jące siedzibę na terenie całej Polski. W niniejszym opracowaniu wykorzystano 
odpowiedzi udzielone przez 30 firm z sektora MSP. Odpowiadające jednostki 
gospodarcze zostały zaklasyfikowane do poszczególnych grup wielkości na pod-
stawie ustawowego wymogu dotyczącego zatrudnienia. Według tego podstawo-
wego zastosowanego kryterium doboru podmiotów do próby badawczej rozkład 
firm był następujący: 20% stanowiły mikro jednostki, 33% małe, a 47% średnie. 
Badane przedsiębiorstwa występowały w różnych formach organizacyjno-praw-
nych prowadzenia działalności gospodarczej. Dominującą formą były: spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością i przedsiębiorstwo osoby fizycznej stano-
wiące po 30% badanej grupy. Udział spółek akcyjnych w zbiorowości wyniósł 
20%, a spółki jawne stanowiły nieco ponad 13% próby. Wyróżniono trzy głów-
ne odmiany dominującego rodzaju działalności gospodarczej. Wśród badanych 
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podmiotów niewiele ponad 43% prowadziło działalność produkcyjną, jednostek 
handlowych również było około 43%, a niespełna 13% respondentów reprezen-
towało usługi. Z punktu widzenia terytorium, blisko 37% ankietowanych przed-
siębiorstw scharakteryzowało rynek działania swojej firmy jako ogólnopolski. 
Podobnie około 37% odpowiadających podmiotów stwierdziło, że ich działalność 
operacyjna jest zorientowana na rynek międzynarodowy. Tak duży odsetek jed-
nostek gospodarczych w ten sposób określających rynek, na którym prowadzą 
działalność, świadczy o ich dużym potencjale ekonomiczno-handlowym. W an-
kietowanej grupie na zasięg regionalny swojego rynku działania wskazało tyl-
ko niespełna 17% przedsiębiorstw, a jako rynek lokalny scharakteryzowało go 
zaledwie 10% pytanych podmiotów. Prawie 97% spośród ankietowanych firm 
zadeklarowało, że w analizowanym okresie wygenerowało dodatni wynik finan-
sowy roku obrotowego, a zaledwie jedna (tj. 3,3% zbiorowości) odpowiedziała, 
że uzyskała ujemną jego wielkość.

przyczyny zaciągania kredytów bankowych przez podmioty gospodarcze 

Głównym celem wykorzystania przez ankietowane jednostki zasobów fi-
nansowych otrzymanych od instytucji bankowych był zakup surowców i towa-
rów. Odnotowano 60% wskazań tego czynnika. Środki pieniężne z kredytów 
były przeznaczone głównie na spłatę zobowiązań własnych (odpowiedziało tak 
40% przedsiębiorstw) oraz sfinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń 
(33% wskazań). Gotówka postawiona do dyspozycji kredytobiorców spożytko-
wana została także w dużej mierze na zakup nieruchomości (odpowiedź udzielo-
na przez 27% podmiotów) oraz nabycie środków transportowych (13% wskazań). 
Zaledwie co dziesiąta firma stwierdziła, że kredytem bankowym sfinansowany 
został przyrost należności handlowych. 

Dla jednej trzeciej ankietowanych mikrofirm najważniejszymi celami prze-
znaczenia środków pieniężnych uzyskanych poprzez zaciągnięcie kredytu ban-
kowego były zakup surowców i towarów oraz spłata zobowiązań własnych (por. 
rys. 1). Co szósty respondent przyznał natomiast, że instrument ten był wykorzy-
stywany do sfinansowania zakupu nowych maszyn i urządzeń lub zakupu nieru-
chomości. 

Z analizy odpowiedzi uzyskanych od małych jednostek gospodarczych 
wynika, że głównym celem przeznaczenia kredytów bankowych, podobnie jak 
w przypadku mikroprzedsiębiorców, był zakup towarów i surowców. Tę przy-
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czynę zaciągania kredytów bankowych podało aż ośmiu na dziesięciu respon-
dentów z tego sektora. Oznacza to, że najważniejszym powodem, dla którego 
najmniejsze przedsiębiorstwa poszukują krótkookresowych kapitałów obcych, 
jest konieczność sfinansowania za ich pomocą wzrostu poziomu zapasów (pół-
produktów, materiałów czy towarów). Innymi, istotnymi celami wykorzystania 
kredytów bankowych wskazanymi przez małe podmioty były także spłata zo-
bowiązań własnych oraz zakup nowych maszyn i urządzeń (po 30% wskazań). 
Zdecydowanie rzadziej kredytem bankowym finansowany był zakup nierucho-
mości (cel ten podawał co piąty ankietowany) oraz zakup środków transportu 
(jedna firma na dziesięć). 

Rys. 1. Struktura celów wykorzystania kredytów bankowych według klas wielkości 
przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Najważniejszą przesłanką zaciągania kredytu bankowego dla jednostek 
gospodarczych o średnich rozmiarach była konieczność zakupu surowców 
i materiałów. Czynnik ten zadeklarowało 57% ankietowanych. Niewiele mniej 
ważnym powodem wykorzystania kredytu bankowego była konieczność spłaty 
zobowiązań własnych (potwierdziła to dokładnie połowa respondentów z tej 
grupy przedsiębiorstw). Sfinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń 
było kolejnym, istotnym celem sięgnięcia przez średniej wielkości podmioty 
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po kredyty bankowe (odnotowano 43% wskazań); 36% odpowiadających firm 
podało, iż fakt zaciągnięcia kredytu bankowego wynikał z chęci zakupu nie-
ruchomości. Co piąta odpowiadająca jednostka gospodarcza stwierdziła, że za 
pomocą tego instrumentu sfinansowano zakup środków transportowych oraz 
przyrost należności handlowych. Należy tutaj wyraźnie podkreślić, że jedynie 
średniej wielkości firmy wskazały na podniesienie poziomu należności jako 
sposobu przeznaczenia zasobów finansowych pozyskanych w ramach kredytu 
bankowego, co w opinii autora uwidacznia niski poziom świadomości doty-
czącej sposobów walki konkurencyjnej i zarządzania finansami w mniejszej 
wielkości podmiotach. 

Bardzo interesujące wnioski wypływają z analizy związków rodzaju 
działalności prowadzonej przez ankietowane przedsiębiorstwa ze strukturą 
celów wykorzystania zaciągniętych kredytów bankowych. Za najważniejszą 
przesłankę zastosowania tego instrumentu firmy produkcyjne uznały możli-
wość zakupu surowców i towarów. Opinię taką wyraziło 77% respondentów 
prowadzących ten rodzaj działalności (por. rys. 2). Innymi, dostrzeżonymi 
przez jednostki produkcyjne, istotnymi powodami wykorzystania kredytu 
bankowego były możliwość sfinansowania zakupu nowych maszyn i urzą-
dzeń (54% wskazań), co związane jest z koniecznością stałego odnawiania 
parku maszynowego i inwestowania w nowoczesne linie technologiczne, oraz 
terminowego uregulowania zobowiązań własnych (46% wskazań), co wiąże 
się prawdopodobnie z chęcią uzyskania rabatów od dostawców na kolejne za-
kupy materiałów i surowców. Co trzeci odpowiadający podmiot produkcyjny 
podał, że zaciągał kredyt bankowy, by dokonać zakupu środków transportu 
lub nieruchomości, natomiast prawie co czwarty stwierdził, iż zrobił to w celu 
sfinansowania przyrostu poziomu należności handlowych. Godny uwagi jest 
fakt, iż respondenci zauważają niewątpliwą korzyść wynikającą z zastosowa-
nia kredytu obrotowego, jaką jest możliwość zaoferowania swoim odbiorcom 
dłuższych terminów płatności za sprzedane produkty (realizowana jest ona 
poprzez podniesienie poziomu własnych należności). Zjawisko to związane 
jest bezsprzecznie ze specyfiką tego typu działalności. W dobie silnej konku-
rencji na rynku produkcyjnym odroczenie zapłaty kontrahentom o kilka lub 
kilkanaście dni jest niewątpliwie poważnym atutem handlowym w sprzedaży 
własnych towarów. 
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Rys. 2.  Struktura celów wykorzystania kredytów bankowych według rodzaju działalno-
ści prowadzonej przez przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Najważniejszą przesłanką wykorzystania tego źródła finansowania według 
przedsiębiorstw wywodzących się z sektora handlowego również była możliwość 
zakupu surowców i towarów. Wskazała na nią jednak sporo mniej firm handlo-
wych (46% tej zbiorowości) niż jednostek produkcyjnych. To, co jednak odróż-
nia podmioty gospodarcze prowadzące działalność handlową od przedsiębiorstw 
produkcyjnych, to fakt, że drugim najważniejszym celem zaciągania kredytu 
bankowego była możliwość spłaty zobowiązań własnych (38% wskazań), a nie 
zakupy inwestycyjne. Co prawda, kolejnym najczęściej podawanym powodem 
zastosowania tego instrumentu finansowego była chęć zakupu nieruchomości, 
ale wymieniło go tylko 23% respondentów z tej grupy firm. Należy dodać, że 
pomimo dokładnie takiej samej liczebności ankietowanych jednostek z branży 
handlowej, co z produkcyjnej, to podmioty funkcjonujące w sferze handlowej 
udzieliły dużo mniej odpowiedzi dotyczących celów zaciągania kredytów banko-
wych niż przedsiębiorstwa produkcyjne (15 wskazań wobec 35). 

Dla firm z sektora usługowego najważniejszą przyczyną skorzystania 
z kredytu bankowego była możliwość sfinansowania w ten sposób zakupu no-
wych maszyn i urządzeń (50% respondentów z tej grupy jednostek). Identyczny 
odsetek podmiotów usługowych zadeklarował, że środki pochodzące z kredytu 
przeznaczone zostały na zakup towarów i surowców. Jeden na czterech przedsię-
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biorców świadczących usługi podał także, iż zaciągnął kredyt w banku z powo-
du chęci zakupu nieruchomości lub konieczności spłaty własnych zobowiązań. 

Ciekawe zależności zaobserwowane zostały również w toku analizy 
związków struktury celów wykorzystania zaciągniętych kredytów bankowych 
z zasięgiem terytorialnym działania ankietowanych jednostek. Za równorzęd-
nie najważniejsze przesłanki zastosowania kredytów bankowych przedsiębior-
stwa funkcjonujące na rynku lokalnym uznały możliwość zakupu surowców 
i towarów, a także sposobność szybkiego uregulowania zobowiązań własnych 
(por. rys. 3). Na obydwa te powody powołało się dwie trzecie odpowiadających 
przedsiębiorców z grupy firmy o najmniejszym obszarowo zasięgu prowadzonej 
działalności. Jedna trzecia ankietowanych przyznała natomiast, iż środki z tego 
źródła finansowania posłużyły do zakupu nowych maszyn i urządzeń. 

Interesujący wydaje się fakt, że prawie identyczna hierarchia celów wyko-
rzystania kredytów bankowych ustalona została przez podmioty o regionalnym 
zasięgu działania. Najczęściej podawanym powodem zadłużenia się w banku 
była konieczność zakupu surowców i towarów (80% wskazań), drugim naj-
bardziej istotnym czynnikiem była spłata zobowiązań własnych (60% wska-
zań), a w dalszej kolejności sfinansowanie zakupu nowych maszyn i urządzeń. 
Co piąta jednostka funkcjonująca na tym rynku stwierdziła również, że kredy-
tem bankowym sfinansowany został przyrost należności handlowych lub zakup 
środków transportu. 

Rys. 3.  Struktura celów wykorzystania kredytów bankowych według zasięgu działania 
przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych
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Dla jednostek operujących na rynku krajowym najważniejszym uzasadnie-
niem zaciągnięcia kredytu bankowego była chęć nabycia nieruchomości, na którą 
to przesłankę nie wskazało żadne przedsiębiorstwo działające na rynku lokalnym 
lub regionalnym. Dokładnie tyle samo firm z grupy funkcjonujących na rynku 
krajowym (tj. 36%) uznała, że istotnym celem wykorzystania kredytu był zakup 
surowców i towarów. Niespełna 20% respondentów przyznało natomiast, iż za-
stosowanie tego instrumentu związane było bezpośrednio z koniecznością sfi-
nansowania nabycia nowych maszyn i urządzeń. 

Wśród podmiotów gospodarczych działających na rynku międzynarodo-
wym prawie trzy czwarte zadeklarowało, że najważniejszym powodem sięgnięcia 
po kredyt bankowy była możliwość zakupu dzięki niemu surowców i towarów. 
W hierarchii celów wykorzystania tego instrumentu przez jednostki o świato-
wym horyzoncie oddziaływania znalazły się w dalszej kolejności chęć nabycia 
nowych maszyn i urządzeń oraz spłata zobowiązań własnych. Na przesłanki te 
wskazało po 55% ankietowanych przedsiębiorstw, 36% odpowiadających firm 
z grupy podmiotów o najszerszym spektrum funkcjonowania zgodziło się nato-
miast ze stwierdzeniem, iż sięgnęło po kredyt bankowy z powodu sposobności 
zakupu nieruchomości. 

zakończenie

Zaprezentowane w opracowaniu rezultaty ankiety przeprowadzonej wśród 
przedsiębiorstw z sektora MSP dowodzą, że badana grupa firm najczęściej za-
ciąga kredyty bankowe w celu sfinansowania zakupu surowców i towarów. Prze-
prowadzona w różnych układach analiza rozkładu odpowiedzi podmiotów doty-
czących celów wykorzystania kredytów pozwala także wyciągnąć jednoznaczny 
wniosek, iż bez względu na przekrój badania kolejnymi, najbardziej istotnymi 
powodami zadłużania się firm w bankach są konieczność spłaty bieżących zo-
bowiązań oraz możliwość zakupu nowych maszyn i urządzeń. Bardzo zbliżone, 
do przedstawionych przez autora w niniejszym artykule, wyniki badań zapre-
zentował w swoim opracowaniu Andrzej Sołoma1. Według nich, najważniejszym 
celem przeznaczenia kredytów bankowych zaciąganych przez mikro i małe jed-

1  A. Sołoma, Przeznaczenie kredytów zaciąganych przez właścicieli mikro- i małych przed-
siębiorstw, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, red. L. Dziawgo, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 548, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 545. 
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nostki był zakup towaru, materiałów (55,3% wskazań). W dalszej kolejności re-
spondenci podali, że wykorzystują kredyty do zakupu maszyn, narzędzi, urzą-
dzeń (50,3% wskazań) oraz budowy, rozbudowy, remontu lokalu (47,1%). Wysoki 
odsetek przedsiębiorców (tj. 44,2%) z tego źródła kapitału sfinansował także za-
kup środków transportu. Na pokrycie kredytem bankowym spłaty istniejących 
zobowiązań wskazało natomiast 31,3% odpowiadających. 

Otrzymane rezultaty obydwu badań empirycznych należy skonfrontować 
z bieżącą sytuacją gospodarczą panującą w kraju. Skutki kryzysu na światowym 
rynku finansowym dotknęły przede wszystkim podmioty z sektora MSP. Kwar-
talne publikacje NBP na temat sytuacji na rynku kredytów potwierdzają zacho-
dzące zmiany w stosunkach współpracy na linii banki–firmy. W IV kwartale 
2008 roku ponad 80% banków zaostrzyło kryteria przyznawania kredytów dla 
przedsiębiorstw2. Sytuacja nieco poprawiła się w IV kwartale 2009 roku choć 
kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich podmiotów ponownie zosta-
ły zaostrzone. Bardziej rygorystyczne procedury udzielania kredytów długoter-
minowych wprowadziło bowiem już tylko 26% banków, a krótkoterminowych 
13% banków3. Efektem finalnym tych zmian jest spadek w sektorze bankowym 
wartości portfela kredytów dla przedsiębiorstw na koniec III kwartału 2009 roku 
o 0,9% w odniesieniu do III kwartału 2008 roku (w okresie tym nastąpił spadek 
o 4,5% kredytów na działalność bieżącą oraz wzrost o 1,5% kredytów inwesty-
cyjnych i o 4,5% kredytów na zakup nieruchomości)4. 

aN empiricaL stUdy oF aims oF UsiNG baNk LoaNs by smaLL  
aNd mediUm size eNterprises 

Summary

Within the last few years there has occurred a clear tendency for the small and me-
dium enterprises to take over, from large companies, the dominating position in the basic 
economic categories such as: participation in generating the gross domestic product value 
or creating new workplaces. Thus the role and significance of SME economic entities in 
Polish economy is increasing steadily. The article presents the surveyed entrepreneurs’ 

2  M. Gorczyńska, G. Szustak, Relacje kredytowe bank-przedsiębiorstwo w dobie kryzysu fi-
nansowego, w: Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Bankowość, red. K. Brzozowska, S. Flejterski, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 434.

3  www.nbp.gov.pl/systemfinansowy/kredytowy2009/rynek_kredytowy_2009_4.pdf.
4  E. Więcław, Kredyty dla zyskownych firm, „Rzeczpospolita” z 15.01.2010, s. B11.
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targets pointed out by the clients who use bank loans. The research was carried out by 
the author on the basis of an analysis of 30 enterprises. The results of studies performed 
among companies from SME prove that the main purpose of using bank loans is possi-
bility to buy raw materials and trade goods. A vast majority (i.e. 60%) of respondents 
regard these purpose.

Translated by Jacek Czarecki
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GiLdia aNiołów bizNesU Jako Forma wspieraNia  
iNNowacyJNości w reGioNie łódzkim

wprowadzenie

W sytuacji ciągłej zmiany warunków gospodarowania przedsiębiorstwa 
nieustannie zgłaszają nowe potrzeby finansowe. Dotyczy to szczególnie przed-
siębiorstw innowacyjnych, wśród których znaczącą część stanowią mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Pozyskanie kapitału, a szczególnie kapitału na sfi-
nansowanie innowacyjnych przedsięwzięć, nie jest ciągle łatwe, a często wręcz 
niemożliwe. Istnieje jednak grupa inwestorów nieformalnych – tzw. aniołów biz-
nesu (business angels), skłonnych do angażowania swoich prywatnych środków 
w innowacyjne przedsięwzięcia, które są często jeszcze na etapie projektowania. 

Celem artykułu jest przedstawienie inicjatywy Łódzkiej Agencji Rozwo-
ju Regionalnego (ŁARR), mającej na celu tworzenie warunków do działalności 
aniołów biznesu w regionie łódzkim. W Polsce rynek aniołów biznesu systema-
tycznie się rozwija, ale biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, nie jest jeszcze 
wystarczający. Ciągle jest to raczkująca forma inwestowania i pozyskiwania ka-
pitału. Inicjatywa ŁARR może pośrednio przyczynić się do wsparcia kapitało-
wego innowacyjnych przedsiębiorstw. Gildia Aniołów Biznesu, tworzona przez 
ŁARR, jest pierwszą w województwie łódzkim. Jest ponadto przykładem wyko-
rzystania pomocy pochodzącej ze środków Unii Europejskiej.

tworzenie sieci aniołów biznesu a wspieranie działalności innowacyjnej 
w Unii europejskiej

Każde przedsiębiorstwo może napotykać w pewnym momencie swojego 
działania barierę związaną z niedoborem kapitału. Jednym ze sposobów po-
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zyskania zewnętrznego kapitału własnego może być zwrócenie się do anioła 
biznesu.

Aniołowie biznesu to prywatni inwestorzy, wspierający interesujące i in-
nowacyjne pomysły biznesowe z zachowaniem anonimowości. Są to zwykle 
menedżerowie, którzy osiągnęli sukces i dysponują pieniędzmi, które chcieliby 
zainwestować. Oprócz kapitału oferują wsparcie merytoryczne, tj. pomoc w za-
rządzaniu i kontakty. Angażują się w odważne, obarczone dużym ryzykiem 
przedsięwzięcia, dla których trudno jest uzyskać tradycyjne formy finansowania, 
np. kredyt bankowy. Aniołowie są w stanie zaoferować ogromne sumy pieniężne, 
a ponosząc duże ryzyko finansowe, liczą oczywiście na duże zyski.

Aniołowie biznesu to grupa bardzo zróżnicowana m.in. pod względem mo-
tywacji, przeszłości i wielkości majątku1. Podmioty te mają różne oczekiwania 
związane z finansowanym przedsięwzięciem i w związku z tym mogą odgry-
wać w nim różną rolę. Z uwagi na to kryterium wyróżnia się takie typy aniołów, 
jak przedsiębiorcy, doradcy, skarbnicy, „bezrobotni”, stróże2. Mimo znacznego 
zróżnicowania tej grupy kapitałodawców istnieje typ inwestora, który ma cechy 
charakterystyczne dla większości z nich. 

Z uwagi na nieformalny charakter działalności aniołów biznesu, dyskrecję 
działania i ich znaczne rozproszenie trudno jest do nich dotrzeć. Możliwe jest 
to dzięki specjalnym sieciom, gdzie aniołowie mogą wymienić się doświadcze-
niami, wiedzą, a także informować o swojej działalności. Jednocześnie przed-
siębiorcy poszukujący kapitału mogą w ramach sieci składać swoje propozycje 
inwestycyjne. Sieć umożliwia zatem kojarzenie przedsiębiorców poszukujących 
kapitału i inwestorów, a także prezentację propozycji inwestycyjnych oraz ob-
szarów zainteresowania inwestorów.

Tworzenie sieci aniołów biznesu koresponduje z wyzwaniami, jakie odno-
wiona strategia lizbońska stawia przed państwami członkowskimi UE, w tym 
również Polską. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyj-
nego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy 
i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

1  P. Głodek, Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Vademecum 
Innowacyjnego Przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowa-
cyjności MŚP, Warszawa 2006, s. 23

2  Szerzej J. Marszałek, Wyzwania i nadzieje business angels w finansowaniu przedsiębiorstw 
w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, 
(red. B. Mikołajczyk), Difin, Warszawa 2006, s. 186–188.
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Idee związane z szeroko rozumianym promowaniem innowacyjności zna-
lazły się w różnych dokumentach tworzonych zarówno na szczeblu Wspólnoty, 
jak i poszczególnych krajów członkowskich. W Polsce na lata 2007–2013 za-
projektowano pięć programów operacyjnych, z których, jeśli chodzi o wspie-
ranie innowacji, największe znaczenie ma Program Operacyjny – Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG) oraz częściowo Program Operacyjny – Kapitał Ludzki  
(PO KL). Dodatkowo, wspieranie innowacyjności możliwe jest za pośrednictwem 
regionalnych programów operacyjnych (np. Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Łódzkiego – RPO WŁ).

W okresie programowania 2007–2013 promowanie innowacji jest wyraźnie 
zaakcentowane dzięki PO IG3. Celem tego programu jest wspieranie szeroko ro-
zumianych przedsięwzięć innowacyjnych. Pomoc w ramach tego programu prze-
biega dwutorowo, jako wsparcie:
a) pośrednie – systemowy rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjności 

przedsiębiorstw;
b) bezpośrednie – dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jedno-

stek naukowych.
Należy zaznaczyć, że PO IG nie wspiera innowacyjności na poziomie lokal-

nym lub regionalnym (taki aspekt działalności innowacyjnej został ujęty w re-
gionalnych programach operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski 
Wschodniej). W ramach PO IG wspierane są projekty innowacyjne na poziomie 
krajowym lub międzynarodowym.

Zasadniczym celem PO IG jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu  
o innowacyjne przedsiębiorstwa, co jest spójne z założeniami strategii lizboń-
skiej oraz ze strategicznymi wytycznymi Wspólnoty. Program został podzielony 
na 9 Priorytetów. Wsparcie dla innowacji widoczne jest najwyraźniej w priory-
tetach 1–5:

Priorytet 1. „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”.
Priorytet 2. „Infrastruktura B + R”.
Priorytet 3. „Kapitał dla innowacji”.
Priorytet 4. „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”.
Priorytet 5. „Dyfuzja innowacji”.
Z punktu widzenia instytucji otoczenia biznesu, a szczególnie dawców 

kapitału, największe znaczenie ma Priorytet 3. „Kapitał dla innowacji”. Jego 

3  www.funduszestrukturalne.gov.pl, pobrano: 30.03.2008 r.
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założeniem jest zwiększenie liczby przedsiębiorców działających na bazie in-
nowacyjnych rozwiązań oraz dostępu do źródeł finansowania przedsięwzięć in-
nowacyjnych. 

Typy projektów realizowanych w ramach tego priorytetu to inicjowanie 
działalności innowacyjnej, wsparcie MSP na początkowych etapach wzrostu oraz 
aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych wa-
runków do inicjowania ich współpracy z MSP, poszukującymi środków finanso-
wych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć.

Z kolei głównym celem Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (PO KL)4 
jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Program składa się z 10 prioryte-
tów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Przed-
sięwzięcia innowacyjne w ramach PO KL wspierane są w ramach Priorytetu 8. 
„Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2. „Transfer wiedzy”, w dwóch pod-
działaniach:
– 8.2.1. „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”.
– 8.2.2. „Regionalne strategie innowacji”.

beneficjentami w ramach tego działania mogą być m.in. przedsiębiorcy, 
uczelnie i ich pracownicy, jednostki naukowe i naukowo-badawcze oraz podmio-
ty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji 
(RSI). Typy realizowanych projektów to m.in.: 
– tworzenie, rozwój i aktualizacja RSI, 
– tworzenie i rozbudowa systemu monitorowania RSI,
– wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między 

badaczami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu 
technologii na poziomie regionalnym i lokalnym.

Promowanie innowacyjności może także stanowić element strategii poszcze-
gólnych regionów. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 
(RPO WŁ)5 na lata 2007–2013 określa główne kierunki rozwoju województwa 
zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, 
promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej 
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. Program finansowa-
ny jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na jego realizację wo-
jewództwo łódzkie otrzymało 1 006,38 mln euro. Instytucją Zarządzającą RPO 

4  Ibidem.
5  http://uml.lodz.pl/index.php?str=4522, pobrano 8.06.2009.
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WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, odpowiedzialny za przygotowanie, re-
alizację i wdrażanie programu operacyjnego. 

Ujęte w RPO WŁ cele szczegółowe i operacyjne oraz określone na ich 
podstawie osie priorytetowe zostały opracowane w wyniku analizy sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa oraz dokumentów programowych kra-
jowych i unijnych. Osie priorytetowe oznaczają dążenie do osiągnięcia celów 
szczegółowych, przyczyniających się do realizacji dwóch głównych wyzwań 
politycznych Unii Europejskiej: promowania konkurencyjności i tworzenia 
miejsc pracy.

W ramach programu wyróżniono siedem osi priorytetowych, z których dla 
wspierania innowacyjności szczególne znaczenie ma oś 3. Gospodarka, innowa-
cyjność i przedsiębiorczość.

Gildia aniołów biznesu – inicjatywa łódzkiej agencji rozwoju regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ŁARR)6 jest wyspecjalizowaną 
jednostką publiczną, która ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości poprzez wdrażanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju MSP, 
istotnych z punktu widzenia regionu łódzkiego. ŁARR ma formę prawną spółki 
akcyjnej i powstała w 1992 roku z inicjatywy władz regionu łódzkiego, wspiera-
nych przez instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców. 

Podstawowym celem ŁARR jest inicjowanie i prowadzenie szeroko ro-
zumianych działań, które wpływają na rozwój gospodarczy regionu łódzkiego 
i znajdujących się na jego obszarze podmiotów gospodarczych. ŁARR oferuje 
szeroki zakres usług informacyjnych, doradczych oraz finansowych. Zajmuje się 
przygotowaniem oraz realizacją projektów opartych na funduszach unijnych. Re-
alizuje strategiczne dla województwa projekty o charakterze regionalnym oraz 
ponadregionalnym.

ŁARR pragnie stać się „instytucją pierwszego wyboru w otoczeniu MSP 
i sektora publicznego w województwie łódzkim”, tzn. to do niej w pierwszej ko-
lejności mają zgłaszać się przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego, 
które potrzebują wsparcia w realizacji projektów budujących potencjał innowa-
cyjny województwa łódzkiego. 

6  www.larr.lodz.pl/firma.html, pobrano 10.05.2009.
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ŁARR dąży do budowania infrastruktury i narzędzi do rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego oraz kreowania innowacyjności przy wykorzystaniu fundu-
szy unijnych. Pełni także w regionie łódzkim wiodącą rolę w zakresie promocji 
i realizacji projektów dotyczących rozwoju regionalnego według standardów sto-
sowanych w Unii Europejskiej. 

Działalność ŁARR w ostatnich latach dotyczyła dotowania inwestycji, 
promocji i rozwoju przedsiębiorczości, wdrażania technologii informatycz-
nych w przedsiębiorstwach oraz doskonalenia umiejętności i kwalifikacji kadr. 
Szczególnym obiektem wsparcia w zakresie inwestycji i doradztwa były także 
mikroprzedsiębiorstwa. Obecnie ŁARR zajmuje się realizacją następujących 
projektów:
– Regionalna Sieć Teleinformatyczna,
– Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
– Platforma Innowacyjności.

Platforma Innowacyjności to wyraz dążeń ŁARR do uczestniczenia 
w tworzeniu kultury proinnowacyjnej przedsiębiorstw oraz transferu tech-
nologii w regionie. Ma to być platforma społecznościowa, gromadząca i ko-
jarząca między sobą przedsiębiorstwa, środowisko transferu wiedzy i tech-
nologii oraz środowisko inwestorów. Kluczem do funkcjonowania Platformy 
Innowacyjności jest zbudowanie „masy krytycznej” uczestników, w której 
będą inicjowane i prowadzone innowacyjne projekty. Dostawcy innowacji 
oraz dostawcy kapitału wraz z ŁARR stworzą swoistą społeczność skupioną 
wokół innowacji, a rezultaty ich współpracy będą transferowane do środowi-
ska biznesowego.

Punktem wyjścia tworzenia Platformy Innowacyjności są projekty z PO IG 
oraz PO KL, przygotowywane przez ŁARR wspólnie z partnerami. Na Platfor-
mę Innowacyjności składają się dwa komponenty:
a) Łódzka Platforma Transferu Wiedzy – odpowiadający założeniom Działania 

8.2.2. PO KL, przygotowywany wspólnie z Departamentem ds. Przedsiębior-
czości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego;

b) Gildia Aniołów Biznesu – odpowiadający założeniom Działania 3.3.1. PO IG.
Celem Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy jest rozwój współpracy mię-

dzy centrami akademickimi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innowacyj-
nymi przedsiębiorstwami. Platforma ma być narzędziem umożliwiającym roz-
wój i komercjalizację technologii, odpowiadającej na zapotrzebowanie zgłaszane 
przez przedsiębiorców. ŁARR nie będzie w tym zakresie stanowić konkurencji 
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dla istniejących już centrów transferu technologii, ale ma korzystać z ich dorobku 
i doświadczenia. 

Rys. 1. Schemat funkcjonowania ŁPTW
Źródło: M. Węgierski, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Konferencja „Przedsiębiorczy Sa-

morząd”, cz. V, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2008.

Wsparcie ŁARR będzie się koncentrować m.in. na (rys. 1):
pozyskiwaniu kapitału,– 
partnerstwie przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć,– 
partnerstwie z bankami, oferującymi pożyczki przeznaczone na innowa-– 
cyjne projekty.

ŁARR ma zatem pełnić funkcję pośrednika pomiędzy rynkiem, jednost-
kami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami. Ma ułatwiać kontakty ze 
światem nauki, a także rozwiązywać problemy natury prawnej. W sytuacji nato-
miast, gdy przedsiębiorstwo nabędzie technologię, ma zajmować się jej analizą, 
promocją, marketingiem, ale przede wszystkim pozyskaniem środków finanso-
wych niezbędnych do jej eksploatacji.

Z aspektem finansowania i problematyką luki kapitałowej związany 
jest drugi komponent Platformy Innowacyjności, tj. Gildia Aniołów Biznesu. 
Ma on na celu aranżowanie współpracy przedsiębiorców posiadających do-
świadczenie i kapitał z właścicielami firm we wczesnej fazie rozwoju (w tym 
pomysłodawców przedsięwzięć innowacyjnych). Bazą potencjalnych projek-
tów do finansowania będą projekty pojawiające się w Platformie Transferu 
Wiedzy. Oba elementy Platformy Innowacyjności są zatem ze sobą ściśle 
powiązane.
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Rola ŁARR w tworzeniu Gildii Aniołów Biznesu wyraża się w:
– stworzeniu platformy służącej do nawiązywania współpracy pomiędzy pry-

watnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami poszukującymi środków finanso-
wych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć;

– stworzeniu międzyregionalnej sieci inwestorów prywatnych typu business 
angels;

– przeprowadzeniu kampanii informacyjnej ukierunkowanej na promowanie 
aniołów biznesu jako nowego narzędzia finansowania inwestycji w przed-
siębiorstwach i propagowaniu wiedzy o korzyściach i usługach oferowanych 
przez sieci aniołów biznesu;

– współpracy z doświadczonymi partnerami: Business Angel Seedfund oraz 
Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości.

Projekt stworzenia Gildii będzie realizowany w województwach: łódzkim, 
mazowieckim i pomorskim – w Łodzi, Warszawie i Gdańsku otworzone zostaną 
biura Gildii Aniołów Biznesu. Projekt będzie finansowany z funduszy unijnych – 
ŁARR otrzyma na ten cel 7,7 mln zł z PO IG. W ramach projektu powstanie wir-
tualna platforma służąca kojarzeniu prywatnych inwestorów z innowacyjnymi 
firmami. ŁARR stworzy zatem sieć aniołów biznesu, m.in. nawiązując współ-
pracę z organizacjami prywatnych inwestorów, inkubatorami przedsiębiorczości 
i parkami naukowo-technologicznymi. Agencja podpisała już umowę o współ-
pracy z Business Angel Seedfund, pierwszym w Polsce tzw. funduszem zaląż-
kowym stworzonym przez aniołów biznesu. Potencjalni inwestorzy będą mogli 
pogłębiać swoją wiedzę w Akademii Aniołów Biznesu. W każdym z trzech 
województw będą odbywać się spotkania informacyjne, szkolenia oraz spotka-
nia z cyklu „Anielska mikstura”, umożliwiające bezpośredni kontakt aniołów 
biznesu z firmami i osobami poszukującymi kapitału na realizację ciekawych 
pomysłów. 

W gestii ŁARR leżeć będzie wstępna selekcja projektów. Najlepsze z nich 
otrzymają specjalistyczne analizy i ekspertyzy oraz będą zarekomendowane po-
tencjalnym inwestorom. Współpracę z Gildią Aniołów Biznesu będą również 
mogły nawiązać osoby dopiero planujące założenie przedsiębiorstwa, jeśli dyspo-
nują ciekawym pomysłem. Specjaliści z ŁARR pomogą go wycenić, oszacować 
opłacalność inwestycji i doradzą optymalne źródło finansowania.
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podsumowanie

Problematyka innowacyjności pojawia się w ostatnich latach zarówno 
w teorii, jak i praktyce życia gospodarczego. Jej znaczenie dla rozwoju gospo-
darczego i poprawy warunków konkurencyjności dostrzegła także Unia Euro-
pejska – fundusze z niej pochodzące pozwalają obecnie na sfinansowanie wielu 
projektów promujących różne aspekty innowacji. 

Niewątpliwie innowacyjność nie należy do mocnych stron polskiej go-
spodarki. Wciąż niewiele jest przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Jedną 
z przyczyn takiej sytuacji jest słabe rozpoznanie innowacyjnych pomysłów na 
rynku. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego podjęła słuszną inicjatywę orga-
nizacji sieci aniołów biznesu, która ma stworzyć warunki do współpracy inwe-
storów, przedsiębiorców oraz ośrodków naukowo-badawczych. Pozostaje tylko 
pytanie, czy wypracowane zostaną mechanizmy pozyskiwania kapitału i znajdą 
się inwestorzy skłonni podjąć ryzyko zaangażowania środków w innowacyjne 
przedsięwzięcie.

bUsiNess aNGeLs GUiLd as a Form oF the iNNoVatioN  
sUpportiNG iN a reGioN oF Lodz

Summary

The main purpose of the report was to present the Lodz Regional Development 
Agency activity in an innovation area. This agency is on a project to creating a Business 
Angels Guild and a network of investors, SMEs and research institutes to promote inno-
vations in region of Lodz.

Translated by Joanna Fila
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FiNaNsowaNie msp ze Źródeł zewNętrzNych  
– UJęcie reGioNaLNe

wprowadzenie

Istnienie barier ograniczających rozwój oraz aktywność małego i średnie-
go przedsiębiorstwa w Polsce od początku przemian systemowych jest systema-
tycznie monitorowane w raportach diagnozujących stan tego sektora. Najczęściej 
wymienia się bariery finansowe, rynkowe, prawne, społeczne i informacyjne. 
Wśród grupy małych i średnich przedsiębiorstw od lat utrzymuje się tendencja 
do finansowania rozwoju przede wszystkim z własnych środków1. Na postawę 
taką wpływają rynkowe warunki funkcjonowania oraz czynniki wewnętrzne 
przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim wielkość zasobów majątkowych, brak 
historii kredytowej, wiarygodności kredytowej i inne.

Jedną z form rozwiązań systemowych jest wykorzystanie środków finan-
sowych z programów pomocowych i środków zagranicznych. Problemem ba-
dawczym jest poszukiwanie zewnętrznych form wsparcia finansowego małych 
i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
środków ze źródeł Unii Europejskiej na terenie województwa podkarpackiego.

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw msp

Od początku tworzenia sektora MSP w Polsce jednym z kluczowych pro-
blemów hamujących zarówno proces ich powstawania, jak i dalszego umacniania 
jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. Z problemem tym borykały się 

1  Regionalny układ sektora MSP.www.mpis.gov.pl. sytuacja msp; B. Mikołajczyk, Finansowe 
uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, War-
szawa 2006.
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praktycznie wszystkie kraje, zarówno te o dobrze rozwiniętych rynkach kapitało-
wych, jak i te zdominowane przez ustrój bankowy2. Poziom prywatnych oszczęd-
ności oraz zakumulowany majątek prywatny, będący do dyspozycji przedsiębiorcy 
nie jest na ogół wystarczający do podjęcia działalności gospodarczej w szerszym 
zakresie. W tej sytuacji przedsiębiorcy sięgają po inne dostępne formy finanso-
wania, analizując jednocześnie koszty i korzyści ich zastosowania.

Tabela 1. Dostępność wybranych zewnętrznych źródeł finansowania ze względu na fazę 
rozwoju przedsiębiorstwa

Źródło finansowania
Faza rozwoju przedsiębiorstwa

koncepcja i powstanie mała firma średnia firma

Kredyty bankowe + ++ +++

Poręczenia kredytowe + ++ +++

Fundusze pomocowe + ++ ++

Kredyt kupiecki +a +++ +++

Pożyczki pozabankowe +++ +++ +++

Leasing + +++ +++

Franchising + + +++

Fundusze venture capital + ++ +++

+ źródło niedostępne;++ źródło średnio dostępne;+++ źródła łatwo dostępne.

Źródło: opracowanie na podstawie A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa, 
C.H. Beck, Warszawa 2003.

W zależności od faz rozwoju przedsiębiorstwa istnieje wiele możliwości jego 
finansowania Według źródeł wyróżnia się kapitały własne i kapitały obce. Pod-
stawowa różnica między nimi polega na tym, że kapitały własne pochodzą od sa-
mego przedsiębiorstwa bądź jego udziałowców, a kapitały obce pozyskiwane są 
z zewnątrz z otoczenia, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Wspomnieć 
należy także o innym, często stosowanym podziale, według którego źródła finan-
sowania dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznymi źródłami finanso-
wania, w przypadku małych firm nieposiadających osobowości prawnej, są zwykle 

2  H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, 
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
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środki właściciela firmy inwestowane w działalność w momencie jej zakładania 
oraz wypracowane przez firmę w trakcie jej funkcjonowania. W przypadku firm 
jednoosobowych i spółek cywilnych występuje problem rozdzielenia środków po-
siadanych przez firmę od środków posiadanych przez właściciela3. W przypadku 
firm posiadających osobowość prawną za wewnętrzne źródła finansowania uważa 
się środki wypracowane przez firmę w trakcie działalności. Taki podział wynika 
wprost z zasady, że w przypadku finansowania wewnętrznego jedynym kosztem, 
jaki ponoszą właściciele, jest tzw. koszt alternatywny wynikających z ewentualnej 
odmiennej alokacji środków. Podmioty dostarczające firmie kapitału własnego na-
bywają automatycznie prawo własności do pewnej, odpowiadającej ich udziałowi 
części majątku przedsiębiorstwa, oczekując jednocześnie z tego tytułu określonych 
korzyści w postaci dochodów pieniężnych z udziału w zyskach i wzrostu wartości 
przedsiębiorstwa. Koszt pozyskania kapitału własnego będzie zatem dla rentownej 
firmy zwykle wyższy niż koszt kapitału obcego i oznacza konieczność dzielenia 
się zyskiem. Jest natomiast obarczony mniejszym ryzykiem.

 Pozyskując kapitał finansowy z zewnętrznych źródeł, przedsiębiorca musi się 
liczyć z częściową a czasem nawet całkowitą utratą kontroli nad jednostką. Podmioty 
dostarczające firmie kapitału obcego pożyczają go na pewien, z góry określony czas, za 
co oczekują wynagrodzenia w postaci oprocentowania. Odsetki od pożyczonego ka-
pitału stanowią dla przedsiębiorstwa koszty zmniejszający podstawę opodatkowania. 
Głównymi zewnętrznymi źródłami kapitału obcego są kredyty bankowe, zobowiąza-
nia z tytułu dostaw i usług, zobowiązania stałe, dotacje i pożyczki, leasing finansowy, 
emisja obligacji i innych papierów dłużnych. Należy zaznaczyć, że niektóre z wymie-
nionych w tabeli 1 źródeł finansowania nie powodują w sposób bezpośredni dopływu 
pieniądza do firmy, ale oddziałując pośrednio na przepływy pieniężne, np. W przy-
padku wydłużenia terminów płatności lub obniżając koszty działalności, wywołują 
wzrost ilości wolnych środków pieniężnych, które pozwalają na finansowanie działal-
ności inwestycyjnej lub ich wykorzystanie w bieżącej działalności gospodarczej.

stan sektora msp w województwie podkarpackim

W roku 2008 w województwie podkarpackim zarejestrowanych było 143,2 
tys. podmiotów gospodarczych, tj. 3,9% widniejących w rejestrze Regon w Pol-
sce, z czego zaledwie 238 to przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 249 pracow-

3  Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce – wybrane aspekty, red. I. Pruchnicka-
Grabias, A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2006.
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ników. Ponadprzeciętny udział w kraju miało województwo w gronie podmiotów 
małych – 4,1% .Relatywnie najmniejszy, taki jak w ogólnej liczbie podmiotów, 
był udział regionu w grupie firm mikro – 3,8%.

Tabela 2. MSP województwa podkarpackiego zarejestrowane w systemie Regon  
w porównaniu z liczbą mieszkańców

Województwo  
podkarpackie

Liczba firm na 10 tys. 
mieszkańców

Miejsce 
w Polsce

MSP Ogółem 678,8 16

MSP z kapitałem zagranicznym 3,9 15

MSP nowo powstałe 56,2 16

MSP zlikwidowane 46,1 2

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 
PARP, Warszawa 2008.

Wskaźniki przedsiębiorczości w województwie podkarpackim są najniższe 
w skali kraju. Na 1000 mieszkańców było zarejestrowanych w regionie 68 pod-
miotów sektora MSP. Podkarpackie wyróżnia się pod względem niskiej liczby 
podmiotów zlikwidowanych – ma drugą lokatę w rankingu województw. Jedno-
cześnie jednak powstało niewiele nowych podmiotów, gdyż 56 na 10 tys. miesz-
kańców, co oznaczało szesnastą lokatę w Polsce4.

Tabela 3. Nakłady na inwestycje w grupie małych i średnich przedsiębiorstw

Województwo podkarpackie Ogółem Mikro Małe Średnie

Nakłady (tys. zł) 3521 498 571 059 313 726 866 969

Udział w nakładach przedsiębiorstw 
regionu (%) 100,0 16,2 8,9 24,6

Inwestycje na przedsiębiorstwo 
(tys. zł) 49,5 9,4 204,3 1479,6

Inwestycje na przedsiębiorstwo 
(Polska = 100) 74,2 110,1 70,4 77,6

Inwestycje na pracującego (tys. zł) 9,6 4,6 9,2 13,6

Źródło: Raport o stanie sektora...

4  Raport o stanie sektora...
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Małe i średnie firmy regionu podkarpackiego sfinansowały inwestycje 
w większości ze środków własnych – około 75% firm sektora prywatnego. Dru-
gim co do ważności źródłem dla MSP były kredyty i pożyczki krajowe, które 
pokryły 17–19% potrzeb inwestycyjnych. Zagraniczne kredyty były źródłem fi-
nansowania zaledwie 1,5% nakładów inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw 
regionu. Po środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej sięgały głównie śred-
nie firmy prywatne, gdzie stanowiły one około 8% ich budżetu na inwestycje, 
a wśród małych prywatnych – 2,6%. Ich znaczenie systematycznie rośnie5. Około 
1%–2% nakładów inwestycyjnych MSP sfinansowały z innych niż wymienione 
źródła. Środki budżetowe krajowe w tej grupie mają śladowe znaczenie.

pozyskiwanie dotacji przez sektor msp

Od momentu podpisania przez Polskę umowy stowarzyszeniowej ze Wspól-
notami Europejskimi dotacje Unii Europejskiej stały się istotnym źródłem finan-
sowania6. Na przestrzeni lat 2003–2006 małe i średnie firmy w województwie 
podkarpackim wykorzystały ponad 21 mln euro z funduszy przedakcesyjnych 
oraz ponad 100 mln zł z funduszy strukturalnych. Ponad 90% tych środków 
wsparło przedsięwzięcia inwestycyjne firm. Mniej niż 10% wsparcia trafiło do 
firm na realizację projektów szkoleniowych i doradczych. Fundusze przedak-
cesyjne były wstępem dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego do 
korzystania ze środków finansowych UE w formie dotacji na działalność gospo-
darczą. Po wstąpieniu Polski do UE rozpoczął się okres korzystania z jeszcze 
większych środków finansowanych z funduszy strukturalnych przeznaczonych 
na wsparcie MSP, głównie z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost kon-
kurencyjności przedsiębiorstw w latach 2004–2006 (SPO WKP). Były to dzia-
łania: 2.1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 
doradztwo” i 2.3.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje”, a pod koniec 2006 roku również poddziałanie 2.2.1. Pro-
jekty polegające na dokonywaniu nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów 
UE), czyli na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery 
produkcyjnej jak i usługowej, jak również na rozpoczęciu w przedsiębiorstwie 

5  A. Rogut, Potencjał polskich MSP w zakresie absorbowania korzyści integracyjnych, Łódź 
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

6  Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na kon-
kurencyjność przedsiębiorstw, red. A. Alińska, E. Latoszek, SGH Oficyna Wydawnicza, Warsza-
wa 2008.
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działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu 
lub procesu produkcyjnego. Instytucją wdrażającą działanie była Polska Agen-
cja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z regionalnymi instytucjami 
finansującymi.

W odróżnieniu od funduszy przedakcesyjnych, których budżet był podzielony 
regionalnie, budżet funduszy strukturalnych w ramach działań SPO WKP był ogól-
nopolski, toteż stopień ich wykorzystania w województwie podkarpackim zależał 
wyłącznie od aktywności przedsiębiorców MSP z obszaru województwa w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności, jakości projektów składanych wraz z wnio-
skiem o dotację oraz własnych możliwości finansowych (maksymalny poziom do-
finansowania wynosił 50% wartości projektu). Budżet działania 2.1 wynosił 19 mln 
euro (13,3 mln euro z EFRR i 5,7 mln euro z budżetu państwa), a działania 2.3 – 387 
mln euro (270,9 mln euro z EFRR i 116,1 mln euro z budżetu państwa). W tabeli 
4 przedstawiono dane obrazujące skuteczność w pozyskiwaniu dotacji przez sektor 
MSP województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych działań.

Tabela 4. Ilość składanych wniosków o dotację i zawartych umów dla działania 2.1

Wyszczególnienie Wnioski

Liczba złożonych wniosków 204

Liczba wniosków odrzuconych formalnie 17

Liczba wniosków ocenionych merytorycznie 186

Liczba wniosków odrzuconych merytorycznie 42

Liczba przyznanych dotacji 144

Liczba rezygnacji z podpisania umowy 5

Liczba podpisanych umów 139

Źródło: Raport wsparcie rozwoju firm w województwie podkarpackim w latach 2004–2006, 
MARR, Rzeszów 2008.

Analiza przedstawionych danych wskazuje, że przedsiębiorcy sektora MSP 
w województwie podkarpackim wykazali się skutecznością na poziomie 68% 
w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach działania 2.1, ale zainteresowanie 
tym rodzajem dofinansowania nie było duże. Znacznie gorzej przedstawiają się 
dane dotyczące wysokości wykorzystanego dofinansowania. Tutaj wskaźnik 
kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym 38%, co wskazuje, że dofinanso-
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wania nie uzyskała większość projektów złożonych na większe kwoty. Oznacza 
to, że jakość merytoryczna tych projektów była niższa od projektów złożonych 
przez przedsiębiorców sektora MSP z innych województw. Okazuje się, że o do-
tacje z działania 2.1 na usługi doradcze najskuteczniej zabiegały małe przedsię-
biorstwa, wykorzystując prawie 93% wszystkich wykorzystanych w tym działa-
niu środków finansowych.

Tabela 5. Liczba składanych wniosków o dotację i zawartych umów dla działania 2.3

Wyszczególnienie Wnioski

Liczba złożonych wniosków 1391

Liczba wniosków odrzuconych formalnie 259

Liczba wniosków ocenionych merytorycznie 1124

Liczba wniosków odrzuconych merytorycznie 954

Liczba przyznanych dotacji 180

Liczba podpisanych umów 174

Źródło: Raport wsparcie rozwoju firm...

Dane przedstawione w tabeli 5 dla działania 2.3 wskazują, że zaintereso-
wanie przedsiębiorców bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym było znacznie 
większe niż wsparciem działań doradczych. Niestety, w przypadku tego działa-
nia skuteczność w ubieganiu się o dofinansowanie była niska i wyniosła niecałe 
13%. Dane dotyczące wysokości wykorzystanego dofinansowania prezentują się 
nieco lepiej. Tutaj wskaźnik osiąga prawie 17%, nadal jednak jest bardzo niski. 
Przyczyny takiego stanu są bardziej złożone i są pochodną nie tylko słabej jako-
ści merytorycznej złożonych przez przedsiębiorców projektów i silnej konkuren-
cji ze strony przedsiębiorców z innych województw, ale w bardzo dużej części 
są także skutkiem olbrzymiego zainteresowania tym rodzajem dofinansowania 
w całej Polsce, co spowodowało bardzo szybkie wyczerpanie dostępnego w ra-
mach działania 2.3 budżetu, a to z kolei uwarunkowało, że duża część pozytyw-
nie ocenionych projektów nie mogła otrzymać dofinansowania. W przypadku 
działania 2.3 najwięcej środków finansowych wykorzystały średnie przedsiębior-
stwa, ponad 59%. Również w tym działaniu aktywne były małe przedsiębiorstwa 
wykorzystując około 38% ogólnej kwoty. Znikoma pozycja mikroprzedsiębiorstw 
w obydwu działaniach, niespełna 1,8% wykorzystanych środków w działaniu 2.1 
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oraz tylko około 2,5% wykorzystanych środków w działaniu 2.3 świadczy jedno-
znacznie, że kryteria ubiegania się o dotację z tych źródeł były dla mikroprzed-
siębiorstw zbyt wymagające, przez co mało atrakcyjne. Preferowały one jedno-
znacznie przedsięwzięcia gospodarcze o większej skali, bardziej odpowiednie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

podsumowanie

Każda działalność gospodarcza ze swej natury jest uwarunkowana zapo-
trzebowaniem na kapitał i nowe środki produkcji. Brak własnych środków fi-
nansowych w przedsiębiorstwie wymusza konieczność poszukiwania innych, 
zewnętrznych źródeł finansowania7. 

Biorąc pod uwagę postawy i przemiany zachodzące w otoczeniu małych 
i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, rezultaty ich starań 
o pozyskanie środków z funduszy UE należy uznać za średnie. Analiza prze-
strzenna potwierdza istnienie dużych dysproporcji w aktywności gospodarczej 
sektora MSP na obszarze województwa, gdzie można wyróżnić tylko kilka sil-
nych i aktywnych gospodarczo ośrodków. Największą aktywnością wykazali się 
przedsiębiorcy powiatu rzeszowskiego, ale tuż za nimi znajdują się przedsiębiorcy 
z grupy powiatów aktywnych powyżej średniej: dębickiego, mieleckiego i kro-
śnieńskiego. Przedsiębiorcy z pozostałych powiatów byli znacznie mniej aktyw-
ni. Negatywnie w zestawieniu prezentują się powiaty, w których wykorzystano 
tylko jedną dotację: jarosławski, leski i strzyżowski, oraz powiat lubaczowski, 
w którym żaden przedsiębiorca nie wykorzystał dotacji. Złożone procesy spo-
łeczne i gospodarcze warunkują postawy przedsiębiorców wobec pozyskiwania 
środków zewnętrznych i odwrotnie, co przejawia się w relacjach systemu sprzę-
żeń zwrotnych.

7  M. Grzebyk, Z. Kryński, Przedsiębiorczość na szczeblu lokalnym na przykładzie gminy Kol-
buszowa, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, 
Tarnobrzeg 2008, s. 184–194.
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eXterNaL soUrces oF FUNdiNG iN msp sector – aNaLysis iN reGioN

Summary

For years small and medium sized enterprises in Poland have a tendency to funding 
of their development from own sources. Lack of own financial resources creates necessi-
ty for searching different, external sources of funding in practice.

The main problem of article was the analysis of activity MSP sector in podkarpacie 
province in the area of absorption taking founds from European Union and the evaluation 
of efficiency and necessity in this form of financing.

Translated by Paulina Flip
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roLa kapitałU własNeGo w FiNaNsowaNiU  
mikro i małych przedsiębiorstw

istota kapitału własnego przedsiębiorstwa

Kapitał własny przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych źródeł fi-
nansowania tej podstawowej jednostki gospodarczej. Jest on złożoną kategorią 
finansową, a także najtrwalszą i najbardziej stabilną podstawą finansowania 
działalności. Determinując w zasadniczy sposób prowadzenie działalności go-
spodarczej, jest niezbędny nie tylko do powstania przedsiębiorstwa, lecz także 
do podejmowania, realizacji i kontrolowania wielu decyzji operacyjnych i roz-
wojowych. Głównych przyczyn zwiększania wartości kapitału własnego można 
upatrywać w dążeniu do stworzenia źródeł wydatniejszego rozwoju przez wzrost 
wiarygodności, a także w poszukiwaniu możliwości poprawy sytuacji finanso-
wo-majątkowej. 

Najbardziej popularną i upowszechnioną strukturę kapitału własnego przed-
siębiorstwa regulują przepisy ustawy o rachunkowości1. Konieczność stasowania 
postanowień ustawy, a tym samym wyróżnienia w kapitale własnym poszcze-
gólnych jego składników uzależniona jest przede wszystkim od formy organi-
zacyjno-prawnej podmiotu gospodarczego. W ogólnym ujęciu na kapitał własny 
składają się: kapitał zakładowy i kapitał zasobowy (por. rys. 1)2. W momencie 
zawiązania spółki kapitał zakładowy jest równy wartości zadeklarowanej przez 

1  Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst ujednolicony 17 czerwca 2002 r., 
DzU 2002, nr 76, poz. 694.

2  I. Otola, M. Grabowska, Initial Capital Function and Possibilities of Protecting them by 
Resources Capital. Evidence of Polish Joint-Stock Companies, “International Research Journal of 
Finance and Economics”, Issue 30 (2009), s. 191; J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, 
PWE, Warszawa 2000, s. 183; M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, I. Olchowicz, Rachunkowość 
finansowa, cz. 1, Difin, Warszawa 1996, s. 457.
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właścicieli i uznanej za wystarczającą do rozpoczęcia działalności. Wielkość ta 
odpowiada kapitałowi założycielskiemu wniesionemu przez właścicieli. War-
tość kapitału zakładowego może ulegać zmianie wskutek prowadzonej polityki 
kształtowania tej wielkości. 

Kapitałem zasobowym przedsiębiorstwa można określić pozostałą, po wy-
łączeniu kapitału zakładowego, wartość kapitału własnego, będącą w głównej 
mierze rezultatem prowadzonej działalności gospodarczej, a także wynikiem 
formułowanych i realizowanych strategii kształtowania struktury kapitału dane-
go podmiotu. Kapitał zasobowy stanowi zatem równowartość aktywów trwałych 
i obrotowych przynależnych właścicielom przedsiębiorstwa, ale niefinansowa-
nych kapitałem zakładowym. Stopień dodatniego lub ujemnego wpływu kapitału 
zasobowego na wartość kapitału własnego przedsiębiorstwa uzależniony jest od 
wartości poszczególnych składników kapitału zasobowego. Na szczególną uwagę 
zasługuje wpływ straty finansowej netto na wartość kapitału własnego. 

Rys. 1. Rodzaje kapitału przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika nr 1 do Ustawy z dn. 29 września 1994 r. 

o rachunkowości...

Kapitał zasobowy jest wyrazem zmiany wartości kapitału własnego zaistnia-
łej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on zatem kapitałowym 
odzwierciedleniem różnicy wartości majątku przedsiębiorstwa przynależnego 
właścicielom ponad wartość kapitału zakładowego. Mając na uwadze powyższe 
stwierdzenia, należy wskazać na procesy kształtujące wielkość kapitału zasobo-
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wego. Procesy te – w ogólnym ujęciu – można określić mianem gospodarki kapi-
tałem zasobowym przedsiębiorstwa, rozumianej jako pozyskiwanie, gromadze-
nie oraz wykorzystywanie tego źródła finansowania zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi i formułowanymi oraz realizowanymi strategiami 
kształtowania struktury kapitału danej jednostki. 

wybrane formy własnych źródeł finansowania

Mając na uwadze kryterium umiejscowienia własnych źródeł, można wy-
różnić dwie zasadnicze możliwości finansowania prowadzonej działalności: 
wewnętrzne źródła finansowania i zewnętrzne źródła finansowania. Fundusze 
wewnętrzne obejmują głównie zatrzymaną w przedsiębiorstwie część zysku net-
to, wpływy z tytułu zmniejszenia stanu aktywów przedsiębiorstwa oraz wartość 
dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Do zasadniczych składników finanso-
wania zewnętrznego można natomiast zaliczyć kapitał wpłacany przez właścicie-
li czy też szczególne formy finansowania, tj. fundusze venture capital. 

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z upowszechnianą w literaturze przed-
miotu teorią hierarchii (pecking order theory) przedsiębiorstwa preferują we-
wnętrzne źródła finansowania3. Jeżeli te źródła nie są wystarczające, to w pierw-
szej kolejności ma miejsce finansowanie długiem (kredyt lub emisja obligacji), 
a dopiero po wyczerpaniu się tych możliwości pozyskania kapitału podmioty 
decydują się na emisję nowych akcji (por. rys. 2) 

Przyczyny takiej preferencji wewnętrznych źródeł finansowania należy 
upatrywać przede wszystkim w chęci zachowania przez przedsiębiorstwa cią-
głości prowadzonej polityki gospodarczej. W wyniku procesów finansowania 
wewnętrznego nie wstępują do przedsiębiorstwa żadni dodatkowi właściciele, 
a tym samym następuje uniezależnienie przedsiębiorstwa od nowych kapitało-
dawców. Należy również podkreślić, iż finansowanie wewnętrzne jest dla wielu 
przedsiębiorstw jedyną formą pozyskiwania środków na prowadzenie i rozwija-
nie działalności. Ma to miejsce w przypadku, gdy dany podmiot nie dysponuje 
wystarczającymi możliwościami uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowe-
go. Wyróżnione czynniki mają zatem istotne znaczenie z punktu widzenia sta-
bilności wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa.

3  S.C. Myers, N. Majluf, Corporate Financing and Investment when Firms Have Information 
that Investors do not Have, “Journal of Financial Economics” 1984, No. 12. 
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Rys. 2. Zależność między źródłem finansowania a wartością nakładów inwestycyjnych
Źródło: A. Bielawska, Polityka podziału zysku i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw, w: Fi-

nanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, t. II, red. K. Znaniec-
ka, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 36.

Należy podkreślić, iż odpisy amortyzacyjne wraz z pozostawionym w przed-
siębiorstwie zyskiem netto roku obrotowego należą do najważniejszych zmien-
nych kształtujących wewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębior-
stwa. Wysokość sumy wartości zatrzymanego w przedsiębiorstwie zysku netto 
i odpisów amortyzacyjnych świadczy o możliwościach danego przedsiębiorstwa 
w zakresie samowystarczalności finansowania prowadzonej działalności.

Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności przedsiębiorstwa jest 
kategorią znacznie szerszą od zdobywania kapitału. Jedynie zysk przedsiębior-
stwa po opodatkowaniu i wypłacie dywidend dla akcjonariuszy stanowi we-
wnętrzne źródło kapitału własnego4. Niemniej pozostałe składniki finansowa-
nia wewnętrznego mają wpływ na poziom wyniku finansowego, odpowiednio 
zwiększając lub zmniejszając jego wartość. Dla przykładu można wymienić zy-
ski lub straty ze sprzedaży zbędnych składników aktywów trwałych należące od-
powiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych, a także odpisy 
amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodów. 

J. Duraj zauważa, że kapitałami samofinansowania są kapitały pochodzą-
ce z gromadzenia zysku na cele rozwojowe5. Wynik finansowy pozostawiony 
w przedsiębiorstwie można określić zatem wewnętrznym zasilaniem kapitału 
własnego. W przypadku straty ma to wydźwięk pejoratywny i jest to także ko-

4  A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-
wa 2001, 35.

5  J. Duraj, op.cit., s. 202.
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rekta aktualnego poziomu kapitału własnego6. Kapitał samofinansowania, jako 
jedyny wśród składników kapitału zasobowego, może mieć wartość dodatnią lub 
ujemną. Uzależnione to jest od wartości osiągniętego wyniku finansowego netto. 
Podstawowy składnik kapitału samofinansowania – wynik finansowy – determi-
nowany jest przede wszystkim przez operacje należące do szeroko rozumianego 
zarządzania produkcją i sprzedażą, obejmujące działania o charakterze zarów-
no strategicznym, jak i operacyjno-taktycznym, a także przez procesy związane 
z zarządzaniem obcymi źródłami finansowania oraz oparte na zarządzaniu ak-
tywami obrotowymi. 

Przedsiębiorstwa napotykające problemy z tworzeniem kapitału własnego 
ze środków wewnętrznych mają możliwość pozyskania dodatkowych funduszy 
z zewnątrz. Jednym z takich sposobów jest pozyskanie środków z Private Equity 
(PE). Fundusze tego typu są przeznaczane na rozwój nowych produktów i tech-
nologii, zwiększanie poziomu kapitału pracującego lub też wzmacnianie struktu-
ry bilansu. W zakres inwestycji PE wchodzą zarówno inwestycje venture capital, 
jak i inwestycje realizowane przez inwestorów prywatnych określanych mianem 
aniołów biznesu7. Idea funkcjonowania tych funduszy jest szczególnie istotna dla 
podmiotów rozwijających się oraz wdrażających innowacje, mających nowe po-
mysły na produkty lub dystrybucję określonych towarów8. 

Istota działania funduszy PE polega w głównej mierze na udostępnieniu 
przedsiębiorstwu środków finansowych mających formę kapitału własnego bez 
wymogu powszechnie stosowanych form zabezpieczeń oraz oprocentowania. 
Przedsiębiorstwo otrzymuje ponadto od funduszy PE pomoc w procesach za-
rządzania. Udziałowcy dążą jednak do uzyskania wysokich zysków z zainwe-
stowanych środków, odzwierciedlających się przede wszystkim w zyskach kapi-
tałowych związanych ze wzrostem wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Cechą 
charakterystyczną funduszy PE jest przyjęcie na siebie części ryzyka niepowo-
dzenia przedsięwzięcia, oczekując w zamian za wyższe niż przeciętne potencjal-
ne zyski. Pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia rozwojowe z funduszy PE 
wiąże się z koniecznością podzielenia się własnością. Inwestor włącza się w za-
rządzanie przedsiębiorstwem będącym przedmiotem inwestycji, wskutek czego 
przedsiębiorstwo korzystające ze wsparcia częściowo traci niezależność.

6  M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2004, s. 53.
7  Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, s. 83.
8  A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, CH. Beck, 

Warszawa 2007, 52.
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empiryczna analiza możliwości finansowania mikro i małych przedsię-
biorstw kapitałem własnym

Badania empiryczne przeprowadzono na grupie podmiotów gospodarczych 
zaliczanych do sektora mikro i małych przedsiębiorstw9. Analiza dotyczyła usta-
lenia udziału kapitału własnego w finansowaniu tych podmiotów (por. tab. 1), 
a także wyznaczenia potencjału samofinansowania działalności z wygospodaro-
wanego wyniku finansowego (tab. 2). 

Tabela 1. Udział kapitału własnego w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw (%)

Przedsiębiorstwa

Lata

2007
I połowa

2007
II połowa

2008
I połowa

2008
II połowa

2009
I połowa

Mikro 79 73 75 71 75

Małe 39 52 46 49 42

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przed-
siębiorców, Nr 1/2007, 2/2007, 1/2008, 2/2008, 1/2009, Ministerstwo Gospodarki  
www.mg.gov.pl). 

Przeprowadzone badania wskazują, iż kapitał własny to zasadnicze źródło 
finansowania majątku mikro podmiotów. W całym badanym okresie kapitał ten 
stanowił co najmniej 70% wartości kapitału tych przedsiębiorstw. Relacje te nie 
potwierdziły się wśród małych przedsiębiorstw. Podmioty te finansowały swoje 
aktywa głównie z kapitałów obcych, a własne źródła stanowiły znaczącą, ale nie 
przeważającą część kapitałów. Można zatem wnioskować, iż wciąż popularnym 
źródłem finansowania działalności przez polskie przedsiębiorstwa są kapitały 
własne. Wynika to przede wszystkim z niechęci podmiotów z sektora MSP do 
ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem ze środków obcych. Dotyczy to nie tylko 
kosztów pozyskania kredytów (odsetki, prowizje, koszt zabezpieczenia), ale rów-
nież ryzyka uzależnienia się od podmiotu, który udziela finansowania. Niemniej 
rola kapitału zewnętrznego systematycznie rośnie. Przykładem jest tendencja 
wśród małych przedsiębiorstw. 

9  Klasyfikacja podmiotów zgodna z art. 104 i 105 Ustawy z dn. 2.07.2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej, DzU nr 173, poz. 1807.
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Tabela 2. Udział kosztów w przychodach mikro i małych przedsiębiorstw (%)

Przedsiębiorstwa
Lata

2005 2006 2007 2008

Mikro 88,4 88,9 87,1 86,1

Małe 95,5 95,0 93,8 94,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących do 9 osób w latach 2005–2008, GUS (www.stat.gov.pl) Przedsiębiorczość 
w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 (www.mg.gov.pl).

Ocena możliwości samofinansowania działalności mikro i małych przedsię-
biorstw wskazuje, iż w całym sektorze działalność cechowała się rentownością. 
Wartość poniesionych kosztów nie przekroczyła wartości przychodów, tym sa-
mym istniała możliwość samofinansowania prowadzonej działalności z wygene-
rowanego dodatniego wyniku finansowego. Zyskowność prowadzonej działalno-
ści była większa o około 7% w sektorze przedsiębiorstw makro. W podmiotach 
tych koszty prowadzonej działalności nie przekroczyły 89% wartości przycho-
dów. Wśród małych przedsiębiorstw zyskowność kształtowała się na poziomie 
zbliżonym do 5%. 

Analiza alternatywnej formy wspierania własnych źródeł finansowania 
przez fundusze Private Equity pozwala zauważyć, iż możliwość ta rozwija 
się w Polsce intensywnie. Według danych Krajowego Funduszu Kapitałowe-
go (KFK)10, inwestycje branży PE w Polsce wyniosły blisko 800 mln euro, co 
stanowi ponad 50% wzrost w porównaniu z 2006 rokiem. Niemniej tylko 0,5% 
wszystkich inwestycji dotyczyło fazy wczesnych etapów rozwoju, czyli zasie-
wu (konkretyzacji pomysłu biznesowego) i startu (założenia przedsiębiorstwa 
lub stworzenia produktu/usługi gotowego do wprowadzenia na rynek). Przewa-
żająca część tych środków była natomiast przeznaczana na wykupy i refinanso-

10  KFK został utworzony 1.07.2005 na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitało-
wym, jego jedynym akcjonariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. KFK funkcjonuje jako 
fundusz funduszy PE/VC, którego istotą działania jest inwestowanie w fundusze PE/VC. Może się 
to odbywać na drodze zasilenia kapitałów własnych funduszy lub udzielenia długoterminowego 
finansowania dłużnego. KFK nie inwestuje bezpośrednio w konkretne przedsiębiorstwa. Inwe-
stycje w fundusze PE/VC są realizowane z uwzględnieniem preferencji dla inwestorów prywat-
nych. Środki przeznaczone na statutową działalność KFK pochodzą z budżetu państwa, funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł, np. od instytucji zagranicznych. Źródło: 
www.kfk.org.pl.
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wanie inwestycji. Podkreślenia wymaga tendencja wzrostowa inwestycji KFK 
prowadząca do ograniczenia tzw. luki kapitałowej poprzez wspieranie finanso-
we funduszy kapitałowych (Private Equity) inwestujących w rozwojowe oraz 
innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa.

roLe oF eQUity iN FiNaNciNG oF micro aNd smaLL bUsiNesses

Summary

Fundamental aim of this study was to analyse the role of equity in financing of mi-
cro- and small businesses. The essence of equity was described as a most permanent and 
stable base for financing of operation. The types of equity in companies were highlighted 
and the characteristics of selected forms of internal sources of finance was presented. 
In empirical part, analysis of contribution of equity to financing of micro and small bu-
sinesses was made, combined with determination of the potential of self-financing of 
activities from the generated financial result. 

Translated by Marlena Grabowska
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mikroprzedsiębiorstw w warUNkach kryzysU

wprowadzenie

Reperkusje kryzysu finansowego, który ujawnił się w gospodarce światowej 
w drugiej połowie 2008 roku dotykają nie tylko uczestników rynków finanso-
wych, ale także podmioty sfery realnej. Polska należy wprawdzie do krajów, któ-
re znoszą kryzys relatywnie łagodnie, jednak pomimo to w przedsiębiorstwach 
narastają problemy z płynnością, kurczeniem się popytu na oferowane produk-
ty i usługi oraz z dostępem do źródeł finansowania. Problemy te nie ominęły 
również najmniejszych przedsiębiorstw, które – ze względu na swoją specyfikę 
– i w zwykłych realiach napotykają spore trudności, zwłaszcza w pozyskaniu 
zewnętrznych źródeł finansowania.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie ograniczeń, na jakie natra-
fiają mikroprzedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kapitału zewnętrznego w warun-
kach kryzysu, i kierunków pożądanych zmian w strukturze finansowania ze-
wnętrznego.

odporność mikroprzedsiębiorstw na kryzys

Sektor mikrofirm jest specyficzną zbiorowością podmiotów gospodarczych, 
rządzących się własnymi prawami, napotykających inne problemy w działalności 
niż firmy duże czy nawet średnie i małe. Pomimo ich niekwestionowego znacze-
nia dla gospodarki jest to jednocześnie grupa firm, które działają w niesprzy-
jających warunkach ekonomicznych i borykają się z dużymi trudnościami, co 
powoduje, że sporym wyzwaniem staje się dla nich przetrwanie pierwszego roku 
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działalności1. Równocześnie jednak małe firmy mają cechy, które mogą okazać 
się atutami w trudnych warunkach rynkowych, w tym w okresie kryzysu. Do 
cech tych można zaliczyć2:
– duże zdolności adaptacyjne i elastyczność,
– brak nadmiernych ambicji rozwojowych,
– niski poziom inwestycji i zadłużenia zewnętrznego,
– koncentracja na handlu i usługach,
– działanie w niszach rynkowych.

Większe zdolności adaptacyjne małych przedsiębiorstw w porównaniu 
z dużymi firmami, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwami państwowymi, 
wynikają z faktu, iż małe podmioty od kilkudziesięciu lat muszą nieustan-
nie radzić sobie ze zmiennością otoczenia. Częste zmiany regulacji praw-
nych, sytuacji na rynku pracy, w zakresie dostępu do źródeł finansowania 
czy wreszcie warunków konkurencji zwiększyły ich odporność na wszelkie 
wstrząsy i zawirowania, z którymi gorzej radzą sobie większe przedsiębior-
stwa. Ponadto, z uwagi na niewielkie rozmiary i jednoosobowe kierownictwo 
mogą szybko podejmować decyzje dotyczące zmian zakresu działalności czy 
skali zatrudnienia3. 

Swoisty konserwatyzm, którego efektem jest ostrożny rozwój większości 
małych firm, niebędący atutem w okresach dobrej koniunktury, chroni przed an-
gażowaniem się w przedsięwzięcia, takie jak np. duże projekty inwestycyjne czy 
ryzykowne operacje finansowe, które w warunkach kryzysu mogą doprowadzić 
nawet do upadłości firmy. Jego konsekwencją jest także stosunkowo niski po-
ziom inwestycji, zwłaszcza realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych źró-
deł finansowania. Dzięki temu małe przedsiębiorstwa są w mniejszym stopniu 
niż duże firmy narażone na negatywne skutki zmian koniunktury, w tym skutki 
niedokończonych czy przerwanych inwestycji.

1  Duża zmienność otoczenia i liczne bariery, na które napotykają w swej działalności małe fir-
my, powodują, że w okresie ostatnich kilku lat tzw. poziom przeżywalności przedsiębiorstw, mie-
rzony wskaźnikiem przeżycia pierwszego roku działalności oscylował wokół 60%, a w 2007 r. 
wyniósł 66%. Oznacza, że w 2007 r. upadła 1/3 przedsiębiorstw powstałych rok wcześniej. Prze-
żywalność ta dramatycznie – spada w  kolejnych latach działalności – według danych PARP do 
2007 r. przeżyło 66,5% powstałych w 2006 r. i zaledwie 24,6% powstałych w 2002 r. 

2  W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w la-
tach 2007–2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 103.

3  w tym ostatnim przypadku w okresie kryzysu mogą one ograniczać koszty pracy nie reje-
strując części pracowników, co wpłynie na zwiększanie szarej strefy.
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Korzystny dla małych przedsiębiorstw w czasie kryzysu może okazać się 
również fakt, iż działają one w sektorach bardziej odpornych na jego skutki. 
Małe firmy, w tym zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, działają głównie w sfe-
rze handlu i  usług, co powoduje, iż powinny one łagodniej odczuć skutki spad-
ku popytu krajowego i eksportu, na które najbardziej narażona jest produkcja 
przemysłowa. Podobny efekt wynika z koncentrowania się małych firm na ni-
szach rynkowych (rzemiosło, naprawy, handel wybranymi grupami towarów). 
Wielu takim firmom, działającym często na lokalnych rynkach, udaje się z cza-
sem zbudować bazę stałych lojalnych klientów. Osobiste, trwałe więzi z klien-
tami okazują się bardzo cennym kapitałem w okresach gorszej koniunktury, 
w tym kryzysu.

dostęp mikroprzedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania

Mikroprzedsiębiorstwa napotykają liczne bariery w swojej działalności, za-
równo w fazie „rozruchu”, jak i w toku dalszego rozwoju. Jedną z nich jest barie-
ra finansowa4 polegająca na ograniczonych możliwościach korzystania z finanso-
wania: wewnętrznego (brak możliwości korzystania z efektu skali, co zmniejsza 
potencjalne zyski) i zewnętrznego – zarówno własnego (brak dostępu do rynku 
kapitałowego), jak i obcego (ograniczony dostęp do funduszy ze źródeł instytu-
cjonalnych i wysoki koszt pozyskania kapitału).

W rezultacie mimo różnorodności zewnętrznych źródeł finansowania 
(zob. tabelę 1) – zwłaszcza obcych – najmniejsze firmy rzadko po nie sięgają. 
Wprawdzie wśród form wymienionych w tabeli 1 znajdują się takie, które są 
dostępne przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw (poręczenia kredyto-
we, pożyczki z funduszy pożyczkowych czy środki unijne), czy też takie, do 
których mają one łatwiejszy dostęp niż duże firmy (np. pożyczki od rodziny 
i znajomych), jednak większość zewnętrznych źródeł finansowania jest bar-

4  Warto jednak dodać, że w trakcie badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Fundację Kro-
nenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre tylko 22% 
mikrofirm uznało barierę finansową za istotną w fazie rozruchu przedsiębiorstwa, bardziej do-
tkliwie były przez nie odczuwane bariery prawno-administracyjne (50% wskazań), trudności 
ze znalezieniem pracowników (26% wskazań) oraz duża konkurencja (23% wskazań). Sytuacja 
w zasadzie nie zmienia się w trakcie prowadzenia działalności – w tych samych badaniach oka-
zało się, że 44% mikrofirm spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy negatywnego oddzia-
ływania czynników prawno-administracyjnych, tyle samo dużej konkurencji, 41% – trudności ze 
sprzedażą, a 22% obawia się wystąpienia bariery finansowej – Mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 
Analiza barier rozwoju i dostępu do finansowania, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 
i Microfinance Centre, czerwiec 2009.
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dziej dostępna dla dużych przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa są przy tym 
w gorszej sytuacji niż małe czy średnie firmy, im bowiem mniejsza firma, tym 
trudniej jej skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Prawidłowość tę potwierdzają wyniki licznych badań prowadzonych 
w grupie MSP, których przedmiotem była działalność tych firm (zwłaszcza in-
westycyjna i źródła jej finansowania). Wyniki badań, zarówno tych prowadzo-
nych w okresie dobrej koniunktury gospodarczej5, jak i w czasach kryzysu6, 
w zasadzie nie różnią się między sobą. Mikroprzedsiębiorstwa w większym 
stopniu niż małe i średnie firmy korzystają ze środków własnych, zarówno 
na etapie rozpoczynania działalności, jak i rozwoju firmy, a w mniejszym 
ze środków obcych. Jedne z ostatnich badań przeprowadzonych w 2009 roku 
przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycz-
nej Microfinance Centre wykazały, że 79% mikroprzedsiębiorstw finansuje 
rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków własnych, 18% z kredytu 
bankowego, 15% pożycza pieniądze na ten cel od rodziny i przyjaciół, a tylko 
po 2% stanowią: bezzwrotna pożyczka/dotacja lub kredyt z innego prywat-
nego przedsiębiorstwa (partnera biznesowego). Okazało się także, że aż 70% 
mikrofirm nigdy nie korzystało z kredytów bądź pożyczek, a spośród 21% 
korzystających z nich w 2009 roku zdecydowana większość, bo 90% mikro-
firm, uzyskała je z banku, 5% z funduszy pożyczkowych, 2% z firmy leasin-
gowej, a 1% ze SKOK7.

5  Zobacz np. Firmy mikro na rynku usług bankowych 2003, B.P.S. Consultants Poland 
Ltd, Gdańsk 2003, Inwestor instytucjonalny 2003. Rynek usług bankowych. Badanie małych 
i średnich firm, B.P.S. Consultants Poland Ltd., Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw, 
Pentor 2005.

6  Zob. M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsię-
biorstw 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008. 

7  Mikroprzedsiębiorczość...
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Tabela 1. Dostępność zewnętrznych źródeł finansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Źródła
finansowania Formy Dostępność

dla mikrofirm

Zewnętrzne 
własne

dopłaty dotychczasowych właścicieli 
aniołowie biznesu
venture capital/private equity
emisja akcji na rynku pozagiełdowym
emisja akcji na giełdzie

+++
++
+
–
–

Zewnętrzne 
obce

Krótkoterminowe:
zobowiązania odnawialne
kredyt kupiecki
pożyczki od rodziny i znajomych
bankowy kredyt krótkoterminowy
faktoring
krótkoterminowe papiery dłużne
Długoterminowe:
fundusze pożyczkowe
fundusze poręczeniowe
środki z funduszy unijnych
leasing
bankowy kredyt długoterminowy
emisja obligacji

+++
+++
+++
++
+
–

+++
+++
+++
++
+
–

+++ łatwo dostępne ++ średnio dostępne + trudno dostępne – brak dostępu
Źródło: opracowanie własne.

Podobne wyniki dały badania przeprowadzone w okresie dobrej koniunktu-
ry gospodarczej, co prowadzi do wniosku, że mimo dostępu do znacznie szerszej 
palety źródeł finansowania większość mikrofirm ogranicza się w praktyce do 
zaledwie kilku, i to najbardziej typowych. Są to przy tym w sporej części źródła, 
z których korzystają także duże firmy mające do nich z reguły lepszy dostęp. 

korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w warunkach kryzysu

W warunkach kryzysu pozycja najmniejszych firm w porównaniu z duży-
mi przedsiębiorstwami w dostępie do takich form finansowania zewnętrznego, 
jak kredyt bankowy czy leasing, dodatkowo się pogarsza8. 

Zdaniem banków, będących głównym dostarczycielem kapitału obcego 
do małych firm, głównymi barierami rozwoju akcji kredytowej dla tych firm 
(poza czynnikami makroekonomicznymi) są m.in.: niska wiarygodność finan-

8  Zob. np. Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów 
kredytowych. I kwartał 2009 r., Departament Systemu Finansowego NBP, Warszawa, styczeń 
2009; K. Ostrowska, Coraz gorzej w branży leasingowej, „Rzeczpospolita” z 20.02.2009.
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sowa i niestabilność rozwoju tych firm, niedysponowanie wymaganymi przez 
bank zabezpieczeniami, wysokie ryzyko kredytowe związane z ich finansowa-
niem, trudność i stosunkowo wysoki koszt w dotarciu do informacji o małych 
przedsiębiorstwach, a ponadto bariery organizacyjno-prawne związane z obo-
wiązującym prawem podatkowym, upadłościowym itp.9 Większość wyżej wy-
mienionych barier jest związana z cechami małych firm, które uniemożliwiają 
stosowanie jakichkolwiek metod oceny zdolności kredytowej i stanowią szcze-
gólnie utrudnienie w okresach spadku aktywności gospodarczej oraz w czasach 
kryzysu. Praktyka pokazuje, że banki szczególnie nieprzychylnie traktują firmy 
nowe, o krótkiej historii funkcjonowania. 

W uzyskaniu kredytu bankowego10, zwłaszcza w okresie kryzysu gospo-
darczego, mogą jednak pomóc mikrofirmom fundusze poręczeniowe, ułatwiają-
ce zorganizowanie wymaganego zabezpieczenia. W Polsce działa 51 funduszy 
poręczeniowych dysponujących kapitałem o wartości 589 mln zł. Ostatnie do-
stępne dane za 2007 roku wskazują, że 68,5% poręczeń zostało udzielonych mi-
kroprzedsiębiorstwom. O poręczenia i gwarancje najczęściej ubiegają się firmy 
handlowe, usługowe (w tym transportowe), produkcyjne i budowlane. Prawie ¾ 
poręczanych kredytów/pożyczek ma przy tym charakter obrotowy, a tylko ¼ in-
westycyjny11. Zwykle gwarancja lub poręczenie wystawiane przez fundusz może 
być zabezpieczeniem ok. 75% wartości udzielanego kredytu/pożyczki (na pozo-
stałą część przedsiębiorca musi znaleźć inne zabezpieczenie). Wysokość prowizji 
pobieranej przez fundusz jest zróżnicowana i zależy od wysokości marży pobie-
ranej przez bank oraz długości okresu kredytowania, jednak zazwyczaj wynosi 
ona od 0,1–3% wartości kredytu/pożyczki12. 

W wyniku utrudnionego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, 
w tym zwłaszcza do kredytu bankowego, mikroprzedsiębiorstwa korzystają 
w bardzo małym zakresie z dźwigni finansowej, preferując środki własne zarów-

9  Szerzej zob. A. Lewicki, Dostęp MŚP do oferty banków w okresie dekoniunktury oraz kryzy-
su, Związek Banków Polskich, II posiedzenie grupy roboczej ds. MŚP, KK i NSRO, 28 września 
2009 r.

10  z usług funduszy poręczeniowych mikroprzedsiębiorstwa mogą korzystać nie tylko przy 
ubieganiu się o kredyt w bankach, ale także o pożyczkę w innych instytucjach oferujących finan-
sowanie zewnętrzne, np. SKOK-ach czy funduszach pożyczkowych. 

11  Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na 31 grudnia 2007 r., Kra-
jowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, s. 12–13.

12  E. Kosycarz, P. Russel, Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 
wynikające z kryzysu na rynkach finansowych i w sferze realnej, „Studia i Prace Kolegium Za-
rządzania i Finansów”, Zeszyt Naukowy 94, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, s. 130.
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no jako źródło finansowania działalności bieżącej, jak i  inwestycji. Ów konserwa-
tyzm najmniejszych firm wynika jednak nie tylko z uwarunkowań zewnętrznych, 
tj. trudnego dostępu do kapitału obcego i jego wysokiego kosztu (w przypadku 
kredytu chodzi nie tylko o prowizje i odsetki, ale także koszt zabezpieczeń kre-
dytów). Głównym powodem, dla którego najmniejsze firmy nie sięgają po środki 
z zewnątrz, jest awersja do ryzyka związanego z wykorzystaniem zewnętrznych 
źródeł finansowania. Mikroprzedsiębiorstwa są w większości firmami rodzin-
nymi i decyzja o rozwoju opartym na środkach z zewnątrz oznacza wystawienie 
firmy na wyższe ryzyko, a tym samym na możliwość utraty firmy (bankructwo, 
przejęcie), a w konsekwencji – miejsca pracy i dochodu13.

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że w odniesieniu do mi-
kroprzedsiębiorstw znajduje zastosowanie po części teoria hierarchii źródeł fi-
nansowania, stworzona przez S.C. Myersa14. Zakłada ona, że przedsiębiorstwa 
wybierają źródła finansowania według określonej kolejności, nie starając się przy 
tym maksymalizować wartości firmy15. Teoria ta wskazuje, że przedsiębiorstwa 
preferują wewnętrzne źródła finansowania i dopiero w przypadku braku ich wy-
czerpywania się sięgają do źródeł zewnętrznych. Wybierając środki zewnętrz-
ne, kierują się kolejnością jak najmniejszego uzależnienia od podmiotu, który je 
przyznaje16. Jeśli teoria ta miałaby mieć pełniejsze zastosowanie w odniesieniu 
do mikrofirm, to wydaje się, że powinny one, zwłaszcza w okresach spowol-
nienia gospodarczego, w mniejszym stopniu korzystać z kredytu bankowego, 
w większym zaś ze specjalnie do nich adresowanych środków, do których należą 
fundusze pożyczkowe czy środki unijne. 

Fundusze pożyczkowe kierują swoją ofertę głównie do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. W połowie 2009 roku mikrofirmy stanowiły 96,3% 
wszystkich ubiegających się o pożyczki, 3,5% to przedsiębiorstwa małe, a tyl-
ko 0,2% średnie. Największe zainteresowanie pożyczkami wykazywały firmy 
usługowe (w tym transportowe) oraz handlowe17. W połowie 2009 roku w Polsce 
działało 70 funduszy pożyczkowych prowadzonych przez 64 instytucje. Łączny 

13  M. Starczewska-Krzysztoszek, op.cit., s. 19.
14  S.C. Myers, The Capital Structure Puzzle, “Journal of Finance” 1984, No. 39.
15  W przypadku małych przedsiębiorstw akcentuje się finansowy cel zarządzania, jakim jest 

maksymalizacja korzyści właścicieli, co jednak nie jest tożsame z maksymalizacją wartości firmy.
16  R. Wolański, Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport…, s. 80.
17  Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, według 

stanu na 30 czerwca 2009 r., Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, raport nr 12/2009, 
Szczecin, wrzesień 2009, s. 31. 
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kapitał funduszy wyniósł 978 mln zł. Oferta funduszy jest kierowana zarówno 
do firm rozpoczynających działalność, jak i tych, które chcą ją rozwinąć. Sta-
tystyki wskazują, że fundusze pożyczkowe, w odróżnieniu od poręczeniowych, 
udzielają pożyczek głównie na cele inwestycyjne lub obrotowo-inwestycyjne – 
w i półroczu 2009 roku stanowiły one odpowiednio 52% i 23,5% ogólnej warto-
ści udzielonych pożyczek18. 

Fundusze pożyczkowe są szansą dla osób, które w trudnym okresie spo-
wolnienia gospodarczego zamierzają założyć własne przedsiębiorstwo, a nie 
dysponują wystarczającymi środkami. Są to często osoby, którym trudno będzie 
uzyskać kredyt w bankach prowadzących nadal bardzo ostrożną politykę kredy-
tową, z uwagi na brak historii kredytowej czy niedysponowanie wystarczającymi 
zabezpieczeniami. Wiele wskazuje na to, że liczba takich osób w najbliższym 
czasie będzie wzrastać, ponieważ w sytuacji ograniczania zatrudnienia, wiele 
osób będzie musiało samodzielnie stworzyć sobie miejsce pracy. Mimo licznych 
zalet tego źródła finansowania należy jednak pamiętać, że pożyczki udzielane 
przez fundusze są wprawdzie łatwiej dostępne, jednak ich koszty są wyższe niż 
w bankach. Ponadto są to środki relatywnie nieduże – średnia wartość pożyczki 
udzielanej przez fundusze pożyczkowe to 16,5–16,6 tys. zł.

Alternatywą dla funduszy pożyczkowych mogą być środki Unii Europej-
skiej skierowane do najmniejszych przedsiębiorstw. Środki można pozyskać za-
równo na uruchomienie działalności, jak i na inwestycje. Obecnie funkcjonuje 
wiele programów, w ramach których możliwe jest uzyskanie środków przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa, w tym Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego, działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”, którego celem jest zwięk-
szenie konkurencyjności najmniejszych firm poprzez ułatwienie im dostępu do 
specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w począt-
kowym okresie funkcjonowania. Ciągle pojawiają się przy tym nowe inicjatywy, 
w tym programy skierowane przede wszystkim do najmniejszych firm19. 

W warunkach kryzysu zainteresowanie małych firm środkami unijnymi 
znacznie wzrosło, co nie powinno być zaskakujące, zważywszy, że jest to pomoc 

18  Oznacza to zmianę ich struktury – do połowy 2008 r. aż 61,3% udzielonych pożyczek było 
bowiem przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji. Może to oznaczać, że w warunkach kryzy-
su część małych firm rezygnuje z inwestowania, a pożyczki przeznacza na pokrywanie przejścio-
wych trudności bieżących. 

19  Przykładem takiej inicjatywy jest przygotowany ostatnio przez PARP projekt „Firmy ro-
dzinne” oferujący wsparcie szkoleniowo-doradcze firmom, w których pracuje co najmniej dwóch 
członków rodziny. Zob. A. Cieślak-Wróblewska, Pomoc dla firm rodzinnych, „Rzeczpospolita” 
z 27.03.2009.
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bezzwrotna (pod warunkiem prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu) i nie-
oprocentowana. Spowolnienie gospodarcze powoduje jednak, że wiele firm uza-
leżnia realizację inwestycji od otrzymania pieniędzy z UE, a część firm wycofuje 
się z realizacji projektów, na które uzyskały dotacje, z powodu niedostosowania 
inwestycji do nowych warunków20. W okresie spowolnienia gospodarczego pro-
blemem okazuje się sfinansowanie pozostałej części inwestycji z uwagi na niskie 
środki własne i utrudniony dostęp do kredytowania. Ponadto duże wahania kursu 
walutowego powodują częste zmiany wartości inwestycji, w tym zwłaszcza kosz-
tów maszyn i urządzeń sprowadzanych z zagranicy. Kryzys powoduje ponadto 
spadek popytu wewnętrznego, w tym na produkty będące efektem inwestycji re-
alizowanych przy współudziale środków z UE21. Dostęp do środków UE utrud-
niają także biurokratyczne procedury, powodujące, że otrzymanie dotacji jest 
skomplikowane, pracochłonne, pochłania sporo czasu i wymaga złożenia wielu 
dokumentów. 

 zakończenie

 Utrudniony dostęp mikroprzedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł fi-
nansowania, stanowiący istotną barierę ich rozwoju, dodatkowo pogarsza się 
w warunkach kryzysu gospodarczego. Barierę tę może złagodzić wykorzystanie 
w większym niż dotąd stopniu specjalnie do nich adresowanych źródeł finanso-
wania, tj. funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dotacji unijnych. Wy-
maga to jednak wzmocnienia kapitałowego tych funduszy, rozwoju ich oferty 
oraz uproszczenia procedur związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne 
(w tym zwłaszcza o środki z UE). Potrzebna jest także koordynacja pomocy dla 
mikroprzedsiębiorstw w postaci stworzenia rządowego pakietu dla małych firm 
obejmującego całość udogodnień (w tym finansowych), budowa portalu udostęp-
niającego w jednym miejscu wszystkie potrzebne małym firmom informacje na 
temat możliwych form wsparcia oraz stworzenie zrzeszeń branżowych i regio-
nalnych sieci świadczących doradztwo prawne, podatkowe, finansowe, z zakresu 
zarządzania, informatyki itp. na ich rzecz.

20  Zob. np. A. Cieślak-Wróblewska, Walka o unijne pieniądze, „Rzeczpospolita” z 6.03.2009.
21  E. Kosycarz, P. Russel, op.cit., s. 133.
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eXterNaL soUrces oF FiNaNciNG micro eNterprises  
iN time oF crisis

Summary

The role of micro enterprises in economic growth is crucial. These firms, how-enterprises in economic growth is crucial. These firms, how-
ever, have to face considerable problems, particularly in first years of activity. Specific 
features of micro enterprises can, paradoxically, prove useful in time of crisis. One of 
the most important barriers hampering their development is limited access to external 
sources of finance, principally banking finance. As a result, an overwhelming majority 
of micro enterprises use their own finance, not only to start a business, but also when 
developing.

In time of crises access of the smallest firms to external capital is even more lim-
ited. This situation can be improved by guarantee funds. Other means of raising finance 
seem more appropriate for micro enterprises, thought. These include loan funds and EU 
subsidies/loans, which are especially designed for this group of firms. It is not easy, 
however, to make use of these funds either. On the other hand, particular advantage of 
these funds in the time of economic slowdown is the fact that they are available for these 
firms which do not meet the requirements of banks, for example when funds are needed 
to start up.

Translated by Ewa Wójcik
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MVA i zysk Netto a stopa zwrotU dLa spółek Giełdowych  
o NaJNiŻszeJ kapitaLizacJi

wprowadzenie

Do oceny efektów funkcjonowania przedsiębiorstw stosowanych jest wiele 
tradycyjnych wskaźników i miar, takich jak m.in. zyski przypadające na akcję 
(EPS, Earnings Per Share), wskaźniki zyskowności (ROI, Return on Investment), 
miary przepływów finansowych, wartości rezydualnej czy samej wartości ak-
cji. Ostatnia dekada przyniosła natomiast rozwój metod opartych na korzyściach 
ekonomicznych, jako miarach efektów związanych z funkcjonowaniem jednostek 
biznesu. Zysk ekonomiczny, obejmując poza kosztem kapitału obcego, uwzględ-
nianym przy wyznaczaniu zysku netto, także koszt kapitału własnego, wydaje się 
być wskaźnikiem pełniej oddającym rzeczywistość1.

Jedną z miar, które ostatnio zyskały na popularności, jest rynkowa wartość 
dodana (MVA), definiowana jako różnica pomiędzy wartością rynkową przedsię-
biorstwa (MV, Market Value) a wartością kapitału własnego (Book Value). Ponie-
waż wartość rynkową można mierzyć kapitalizacją, czyli iloczynem ceny rynko-
wej akcji (P) oraz liczby akcji stanowiących kapitał akcyjny (Issue), to:

MVA = MV – Book Value = P · Issue – Book Value  (1)

MVA jako miara wartości nie może być stosowana do pojedynczych jed-
nostek biznesu, ale wyłącznie do tych podmiotów, które znajdują się w ob-
rocie publicznym, dla nich bowiem możliwe jest wyznaczenie wartości 

1  Ch. L. Baum, L. Sarver, T. Strickland, EVA, MVA and CEO Compensation: Further Evidence, 
“American Business Review”, 2004, June, s. 82–87; M. Siudak, Zarządzanie wartością przedsię-
biorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
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rynkowej. MVA jest wtedy miarą dodatkowej wartości, którą zarządzający 
spółką dodają lub odejmują od wartości zaangażowanego kapitału2. Można 
więc powiązać jej wartość z wynagrodzeniami dla kadry zarządzającej firmą 
jako elementem systemów motywacyjnych, choć badanie takich zależności 
na ogół nie wskazuje na istotną statystycznie pozytywną zależność. Dowie-
dziono, że zmiany cen akcji są silniej związane ze zmianami EVA (Economic 
Value Added) niż zmianami EPS (Earnings Per Share), sama zaś miara EVA 
jest dobrym przybliżeniem wartości MVA3. Część badań wskazuje zupełnie 
przeciwnie, że korzyści ze stosowania miar EVA i MVA nie są aż tak duże 
w stosunku do tradycyjnych miar efektywności4. Istnieje natomiast wykaza-
na statystyczna zależność pomiędzy EVA i MVA. Kim, Ahn i Yun, badając ich 
korelacje dla firm amerykańskich w latach 1990–1995, wykazali, że korelacja 
pomiędzy EVA i MVA w okresie ekspansji wynosiła 0,299, a w okresie stabi-
lizacji cyklu koniunkturalnego rosła do 0,535 (wskaźniki statystycznie istot-
ne na poziomie p = 0,01). Jednocześnie zależność pomiędzy zmianami EVA 
i MVA nie była już tak silna, bo w okresach ekspansji i stabilizacji wyniosła 
odpowiednio 0,078 i 0,2715.

MVA jako kategoria objaśniająca zmiany cen akcji

Rynkowa wartość spółek giełdowych na rynku efektywnym powinna 
być konsekwencją uwzględnienia w ich wycenie informacji, które inwestorzy 
biorą pod uwagę w kształtowaniu kursów. O ile w przypadku spółek dużych 
o największej kapitalizacji można mówić po spełnieniu warunku efektywności 
rynku, o tyle dla małych, a zwłaszcza najmniejszych lub najmniej płynnych 
spółek, warunki te nie są na ogół spełnione. Powstaje więc pytanie, na ile miara 
taka, jak MVA, może być stosowana jako wiarygodny prognostyk wartości akcji 
mikrospółek (small cap companies), a więc tych spółek publicznych, których 

2  A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – 
narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

3  G.B. Steward III, EVA: Fact and fantasy, “Journal of Applied Corporate Finance” 1994, Sum-
mer, s. 71–84.

4  G.C. Biddle, R.M. Bowen, J.S. Wallace, Evidence on EVA, “Journal of Applied Corporate 
Finance” 1999, 12 Summer, s. 8–18; J.K. Kramer, G. Pushner, An empirical analysis of Economic 
Value Added as a proxy for Market Value Added, “Financial Practice and Education” 1997 Spring/
Summer, s. 41–49.

5  J. Kim, J. Ahn, J. Yun, Economic Value Added (EVA) as a Proxy for Market Value Added 
(MVA) and Accounting Earnings: Empirical Evidence from Business Cycle, “The Journal of Ac-
counting and Finance Research” 2004, Vol. 12 No. 1, Spring, s. 40–48. 
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wartość kapitalizacji w warunkach polskich nie przekracza kilkunastu milio-
nów złotych. Biorąc pod uwagę, że większość tego kapitału znajduje się poza 
obrotem giełdowym, a wskaźnik free float kształtuje się na poziomie kilku 
lub kilkunastu procent, przedmiotem faktycznego obrotu bywa często kapitał 
o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Powoduje to, że spółka pozostaje 
poza obszarem zainteresowań dużych inwestorów instytucjonalnych, a przez 
to mikrostruktura rynku jest dla niej permanentnie niekompletna. Oznacza to, 
że mogą nie być także wykorzystywane w dużym stopniu formalne techniki 
wyceny wartości, informacje docierające na rynek mogą być traktowane se-
lektywnie, a wartość rynkowa będzie odbiegać od wartości godziwej. Można 
więc sprawdzić, na ile MVA lub zysk netto są powiązane ze zmianami wartości 
rynkowej spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji.

Niezależnie od przytoczonych wcześniej wyników badań, MVA jest mia-
rą, która pokazuje, na ile wartość spółki oceniana przez akcjonariuszy (kapitali-
zacja) jest większa lub mniejsza od wielkości kapitału w nią zainwestowanego. 
Taka definicja pozwala w prosty sposób podzielić firmy na te, które tworzą war-
tość dodaną dla właścicieli, oraz te, które ją niszczą. Wykorzystanie MVA jako 
miary oceniającej efektywność pozwala przyjąć, że celem działania spółki jest 
maksymalizacja korzyści dla akcjonariuszy (MVA), nie zaś zwiększanie samej 
wartości firmy, co można uzyskać przez ciągłe podwyższanie kapitału. Nie za-
wsze prowadzi to jednak do wzrostu wartości rynkowej firmy, ponieważ działa-
nia, jakie podejmuje spółka w ramach swojej strategii, nie muszą być przez rynek 
pozytywnie postrzegane.

Przyjmując, że MVA jest miarą wartości dodawanej przez rynek, a tym sa-
mym miarą jakości zarządzania spółką w długim okresie, obejmującą całokształt 
działań podejmowanych przez władze spółki, można przypuszczać, że MVA 
jest lepszą miarą objaśniającą zmiany cen akcji niż zysk netto. W stosowanych 
w praktyce metodach wyceny spółek zysk netto jest jednym ze składników gene-
rowanych i prognozowanych przepływów pieniężnych, których zdyskontowana 
suma jest podstawą do wyznaczania wartości spółki. Nie zawsze jednak kon-
sensus rynkowy – oparty na ocenie inwestorów – zgodny jest z wyceną spółki 
wynikającą z tworzonych zysków. W tej sytuacji MVA okazuje się być pełniej-
szym miernikiem, wskazującym na dodatkowe tworzenie lub niszczenie wartości 
spółki niezależnie od generowania przez nią zysku.

Powstaje zatem pytanie, na ile MVA jest lepszym miernikiem objaśniają-
cym zmiany cen spółki niż sam zysk netto, tj. o ile silniejsze jest powiązanie 
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MVA lub jej zmian ze zmianami cen akcji w porównaniu z zyskiem netto lub 
jego zmianami traktowanymi jako czynnik objaśniający zachowanie cen akcji. 
Realizacja tego celu diagnostycznego pozwoli osiągnąć cel praktyczny badania, 
ułatwia bowiem konstrukcję odpowiednich strategii inwestycyjnych, opartych 
na inwestowaniu w spółki tworzące wartość (tj. takie, dla których MVA jest sil-
niej powiązana ze zmianami cen akcji niż zysk netto) lub inwestowaniu w spółki 
zyskowne (tj. takie, dla których zysk netto jest silniej powiązany ze zmianami 
cen akcji niż MVA). Z perspektywy władz spółki, pomiar siły zależności MVA 
i zmian cen akcji pozwoli częściowo objaśniać, jak rynek (akcjonariusze) ocenia 
decyzje i kierunki rozwoju spółki wyznaczane przez jej zarząd. 

procedura badawcza

W analizie przyjęto następujące oznaczenia dla badanych cech badanych 
podmiotów:
– RETt – stopa zwrotu z akcji spółki w ciągu badanego okresu, obliczona na 

podstawie porównania ceny akcji danej spółki na koniec kwartału t i kwartału 
t-1;

– MVAt – wyliczona według zależności (1) rynkowa wartość dodana na koniec 
kwartału t, obliczona na podstawie ceny akcji, wielkości emisji i wartości ka-
pitałów własnych na koniec kwartału t;

– dMVAt – dynamika MVA z kwartału t w stosunku do MVA z analogicznego 
kwartału poprzedniego roku (MVA t-4);

– EARt – wielkość zysku netto wypracowana przez spółkę w badanym kwartale t;
– dEARt – dynamika zysku z kwartału t w stosunku do zysku wypracowanego 

w analogicznym kwartale poprzedniego roku (EARt-4).
Przyjęto ilorazową skalę pomiarową dla wszystkich zmiennych. Wykorzy-

stując powyższe zmienne, wyliczone zostały współczynniki korelacji liniowej 
Pearsona oraz zbadany został ich poziom istotności dla następujących par:
– EARt i MVA t,
– RETt i MVA t,
– RETt i EAR t,
– RETt i dMVAt.

Biorąc pod uwagę prognostyczną funkcję rynku giełdowego, który często 
określa się mianem barometru gospodarki, przeprowadzono dodatkowo badanie 
siły związku powyższych zmiennych z przesunięciem o jeden kwartał. Tak więc 
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dla MVAt, dMVAt, EARt i dEARt badano istotność korelacji z RETt+1. Istotność 
powiązania w tym wypadku może prowadzić do wyznaczenia kryterium decy-
zyjnego dla średnioterminowej strategii inwestycyjnej, pokazuje bowiem, do ja-
kiego stopnia przewidywania inwestorów przenoszone na ceny akcji wyprzedzają 
faktyczne kształtowanie się zysku i wartości dodanej w spółce.

wyniki badań dla spółek notowanych na Gpw

W przedstawionych poniżej wynikach badań wstępnych poddano analizie 
6 spółek o najniższej kapitalizacji według rankingu GPW na koniec 2008 roku, 
z pominięciem akcji funduszy NFI6. W próbie znalazły się: Ampli, Elkop, Izola-
cja, PCGuard, Polna i Resbud. Łączna kapitalizacja tych spółek na koniec 2008 
roku wynosiła około 39 mln zł, co stanowiło około 0,0146% kapitalizacji GPW. 
Dane do obliczeń pochodziły ze źródeł wtórnych: dane finansowe z raportów 
kwartalnych dla lat 1999–2009, dostępnych w serwisach Notoria, DM BOŚ SA 
oraz serwisie Parkiet.com.

Wybór spółek jest podyktowany próbą stwierdzenia, na ile teoria, która może 
być stosowana dla segmentów rynku efektywnego informacyjnie, zwłaszcza dla 
dużych i płynnych spółek publicznych, może być wykorzystana także w przy-
padku niedoskonałej efektywności informacyjnej, przy braku zainteresowania 
spółkami o niskiej kapitalizacji, niskiej płynności i zagrożeniu dla kontynuacji 
działalności operacyjnej. 

6  http://www.gpw.pl.
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Tabela 1. Współczynniki korelacji kwartalnych stóp zwrotu z akcji ze wskaźnikami 
MVA i zyskiem, wartość statystyki testowej (H0: ρ = 0, p < 0.05)  

oraz 95% przedział ufności dla współczynnika korelacji

Spółka
(kapitalizacja**)

Korelacja

EARt i MVAt RETt i MVAt RETt i EARt RETt i dMVAt

Ampli
(5 mln zł)

0,2857
N=43 t=1,9089
(0,0112;0,5602)

0,2357
N=43 t=1,5652

(-0,0446;0,5195)

0,3645*
N=43 t=2,5065
(0,1053;0,6237)

0,6923*
N=43 t=6,1423
(0,5366;0,8479)

Elkop
(3 mln zł)

-0,1230
N=35 t=-0,7118
(-0,4493;0,2033)

0,0527
N=35 t=0,3033
(-0,2776;0,3831)

-0,0570
N=35 t=-0,3279,
(-0,3872;0,2732)

0,2406
N=35 t=1,4241

(-0,0715;0,5527)

Izolacja
(5 mln zł)

-0,0183
N=8 t=-0,0448
(-0,711;0,6745)

0,6018
N=8 t=1,8456

(0,1597;1,0000)

0,0331
N=8 t=0,0811

(-0,6591;0,7253)

0,1139
N=8 t=0,2809

(-0,5701;0,7979)

PCGuard
(11 mln zł)

0,0971
N=16 t=0,3650

(-0,3883;0,5825)

0,1453
N=16 t=0,5494

(-0,3344;0,6249)

0,2323
N=16 t=0,8938

(-0,2312;0,6959)

0,6063*
N=16 t=2,8527
(0,2964;0,9162)

Polna
(7 mln zł)

0,3487*
N=43 t=2,3827
(0,0862;0,6113)

0,5846*
N=43 t=4,6138
(0,3879;0,7813)

0,1902
N=43 t=1,2405

(-0,0979;0,4783)

0,6994*
N=43 t=6,2655
(0,5467;0,8521)

Resbud
(8 mln zł)

-0,1596
N=9 t=-0,4277

(-0,7963;0,4771)

-0,0753
N=9 t=-0,1997

(-0,7249;0,5744)

-0,4899
N=9 t=-1,4867

(-0,9864;0,0067)

0,4299
N=9 t=1,2596

(-0,1028;0,9625)

* Współczynnik statystycznie istotnie różny od zera dla p < 0,05.
** Według rankingu GPW na koniec 2008 roku.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Notoria i DM BOŚ SA.

W tabeli 1 przedstawiono wartości wskazanych współczynników korelacji 
bez opóźnień, wyniki testów statystycznej istotności oraz 95% przedziały ufno-
ści dla współczynników korelacji, Wyniki przeprowadzonych analiz w badanej 
grupie spółek o niskiej kapitalizacji nie potwierdzają tezy, że zależność pomię-
dzy MVA i zachowaniem spółki jest większa niż w przypadku zysku netto, Dla 
danych analizowanych bez opóźnienia stopy zwrotu tylko w jednym przypadku 
uzyskano istotne statystycznie (p < 0,05) współczynniki korelacji, wskazujące na 
umiarkowaną lub silną zależność pomiędzy badanymi zmiennymi, Porównywal-
na jest siła zależności pomiędzy zmianami zysku netto oraz wartością kwartalnej 
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stopy zwrotu, ponieważ także w jednym przypadku uzyskano umiarkowaną sta-
tystycznie istotną zależność pomiędzy zmiennymi opisującymi zysk a zachowa-
niem cen akcji.

Uzyskane wyniki nie potwierdzają roli MVA lub zysku jako wskaźników 
prognostycznych dla zachowania akcji mikrospółek w krótkim terminie (3 mie-
sięcy), W przypadku kwartalnego opóźnienia stóp zwrotu siła związku pomię-
dzy dynamiką cen akcji a zmiennymi objaśniającymi jest znacznie mniejsza niż 
w przypadku analizy bez przesunięć serii, Jedynie w przypadku spółki Polna 
korelacja pomiędzy zyskiem netto a MVA (0,4171) okazała się być statystycznie 
istotnie różna od zera, Wszystkie powiązania zmiany cen akcji z MVA i zyskiem 
netto są statystycznie nieistotne, Sama wielkość kapitalizacji nie ma także wpły-
wu na poziom obserwowanych zależności korelacyjnych. 

Dobrana losowo niewielka próba badawcza nie pozwala jeszcze wniosko-
wać o ogólnej regule dla każdej ze spółek o niskiej kapitalizacji notowanej na 
rynku publicznym, jednak można przypuszczać, że możliwości wykorzystania 
do oceny zachowania cena akcji fundamentalnych kategorii, takich jak MVA, EVA 
czy zysk netto, mogą być mocno ograniczone.

podsumowanie

Przeprowadzona w ramach wstępnego opracowania analiza wskazuje, że 
istnieje potencjalnie wiele czynników, które w określonym stopniu wpływają na 
wartość rynkową przedsiębiorstwa, a z pewnością nie można ich ograniczać wy-
łącznie do wielkości generowanego zysku, Na gruncie konkretnego przedsiębior-
stwa dają się one przełożyć na odpowiednie decyzje strategiczne lub operacyjne, 
które skutkują dodatnią lub ujemną korektą wartości, Ujemna wartość MVA może 
oznaczać, że w przedsiębiorstwie, branży lub całej gospodarce istnieją przejścio-
we zjawiska kryzysowe, w otoczeniu przedsiębiorstwa zachodzą istotne zmiany, 
powodujące trwały brak perspektyw rozwojowych, a zarząd realizuje cele nie-
koniecznie zgodne z celami akcjonariuszy, Innymi przyczynami ujemnej MVA 
mogą być nadzwyczajne zdarzenia losowe (pożar, powódź, strajk itp,), Nieza-
leżnie od przyczyny, z pespektywy akcjonariuszy, wykorzystanie MVA może się 
jednak okazać lepszym indykatorem zmian cen rynkowych akcji niż sam zysk 
netto, jednak dla spółek o najniższej kapitalizacji wskaźnik ten może się nie 
sprawdzić.
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MVA aNd Net earNiNGs Vs, retUrNs oF smaLL cap compaNies

Summary

MVA (Market Value Added) is a common measure of public listed companies per-
formance and returns distributions at the effective capital market, As long as large com-
panies are considered market remains effective but lack of liquidity and investors’ inte-
rest makes price discovery processes for small capitalization companies totally different, 
The research examines correlations between 6 Warsaw Stock Exchange listed companies 
with the smallest capitalization and some fundamental values like MVA and quarterly net 
earnings, The results prove that for the small companies measures mentioned above are 
rather useless in price explanation and predicting.

Translated by Mariusz Kicia
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wstęp

Problem dostępności kapitałów dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw (MSP) dostrzegany jest już od wielu lat. Mimo świadomości i przekona-
nia, że rozwiązanie tego problemu istotnie wpłynęłoby na wzrost innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw, w dalszym ciągu niedostatek kapitałów stanowi istotną 
barierę rozwoju MSP. Odkrywanie obszarów rynku, gdzie sektor prywatny nie 
jest w stanie zapewnić kapitału dobrym kandydatom, to ogromne wyzwanie. Fir-
my nie mogą znaleźć właściwych dla siebie źródeł finansowania. Sektor MSP nie 
jest postrzegany jako strategiczny przez dysponujących kapitałem (tak kredyto-
dawców, jak i inwestorów)1. Zapewnienie środków finansowych na działalność 
MSP nie jest łatwe, szczególnie w ostatnich latach, tj. W warunkach kryzysu.

Celem pracy jest przedstawienie głównych źródeł finansowania działal-
ności małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej oraz wskaza-
nie, że współpraca przedsiębiorstw z bankiem w tym zakresie staje się coraz 
trudniejsza. 

rola kapitałów własnych w finansowaniu msp

MSP muszą realizować przyjętą strategię finansowania. Aby ją we właści-
wy sposób określić, należy przeprowadzić wiele czynności:
1. Zidentyfikować potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa w różnych fazach jego 

istnienia. W każdej z tych faz określić, jakie są potrzeby w zakresie sfinanso-

1  D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka 
kapitałowa, Warszawa 2009, s. 17.
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wania aktywów trwałych firmy, istotne jest również ustalenie zapotrzebowa-
nia na kapitał pracujący firmy.

2. Przeprowadzić szczegółową analizę posiadanych zasobów finansowych, gdyż 
konieczna jest ocena, czy przedsiębiorstwo jest w stanie sfinansować swe po-
trzeby rozwojowe z własnych zasobów, czy też niezbędne jest poszukiwanie 
nowych, dodatkowych źródeł.

3. Dokonać szczegółowej analizy źródeł finansowania oferowanych przez rynek 
i dostępnych dla danego przedsiębiorstwa.

4. Wybrać najbardziej racjonalną w danych warunkach strukturę źródeł finanso-
wania z uwzględnieniem kosztów wszystkich zaangażowanych źródeł, ryzyka 
z tym związanego oraz korzyści wynikających z doboru różnych kapitałów, 
czyli synergii kapitałowej.

5. Ocenić wybrane źródła z punktu widzenia podnoszenia rentowności funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa i zapewnienia intensywnego rozwoju, czyli reakcji 
przyjętej strategii rozwoju2.

Wyniki analiz dotyczących źródeł finansowania wskazują, że MSP najczę-
ściej finansują swoją działalność kapitałami własnymi i kredytami bankowymi. 
Skoncentrowano się zatem na tych metodach finansowania. Kapitały własne są 
sumą kapitałów podstawowych, kapitałów wypracowanych w toku prowadzenia 
działalności i zysków niepodzielonych. Mogą być powiększane nowymi udziała-
mi, kolejnymi emisjami akcji. Innymi formami powiększenia kapitałów własnych 
są środki z funduszy private equity, venture capital oraz od aniołów biznesu. 
Finansowania tymi metodami nie wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów 
finansowych i w krótkim terminie przedsiębiorstwo może otrzymać potrzebne 
środki finansowe.

2  A. Skowronek-Milczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, 
Warszawa, 2005, s. 20.
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Rys. 1. Przykładowy harmonogram ogólny private equity
Źródło: J. Kocjan, Pozyskiwanie finansowania typu Private Equity, 24.08.2009, http://www.in-

westycje.pl/private_equity_venture_capital/pozyskiwanie_finansowania_typu_priva-
te_equity;66851;0.html. 

W zamian za kapitał fundusze VC obejmują akcje lub udziały w przedsię-
biorstwie, stając się tym samym jednym z właścicieli biorących udział w podej-
mowaniu decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem3. Podstawą do zaopiniowa-
nia pozytywnie wniosku o przyznanie pomocy finansowej z funduszy venture 
capital jest finansowany projekt. W ocenie specjalistów funduszu VC, projekt 
musi okazać się nie tylko realnym przedsięwzięciem, ale przede wszystkim zy-
skownym, ponieważ najważniejszym celem VC jest osiąganie znacznych zysków 
z zainwestowanego w przedsięwzięcie kapitału. Każdy projekt inwestycyjny jest 
dokładnie analizowany przez fundusz venture capital, aby upewnić się, czy jest 
on ekonomicznie rentowny. Ocena finansowa przedstawianego projektu inwe-
stycyjnego przesądza o tym, czy fundusz venture capital będzie finansował pro-
jekt, czy też nie. Jak stwierdził G. Nawacki: fundusze private equity są ostatnio 
dość leniwe, więc nie ma co liczyć na szybkie wydanie zgromadzonych 4,1 mld 
EUR. Od października 2008 roku do kwietnia 2009 roku w Europie Środkowej 
Fundusze private equity dokonały 16 zakupów o łącznej wartości 100 mln EUR. 
„W Polsce były trzy inwestycje o wartości 14 mln EUR. Dla porównania w trak-

3  K. Kowalczuk, Finansowanie venture capital to sposób na kapitał dla wzrostu wartości fir-
my. Wystarczy wizja, a inwestorzy się znajdą, „Gazeta Prawna” z 17.10.2006, nr 202(1820), http://
www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1820.81.516.2.24.1.0.3.htm; J. Węcławski, Ven-
ture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
1997, s. 14.



92 Anna Kłopotek

cie półrocza zakończonego w październiku 2008 r. tylko trzy największe transak-
cje w regionie miały wartość 1 mld EUR, a osiem największych zakupów w Pol-
sce przekroczyła 200 mln EUR”4.

Współpraca przedsiębiorstwa z inwestorem private equity/venture capital 
(PE/VC) może przysporzyć przedsiębiorstwu wiele korzyści, przykładowo: in-
westor PE/VC staje się wspólnikiem i razem z właścicielem ponosi ryzyko in-
westycji,
– starannie kalkuluje ryzyko, ale gotów jest inwestować w takie przedsięwzię-

cia, które nie mają szans na uzyskanie kredytu,
– korzystanie z PE/VC nie jest obciążone spłatami odsetek,
– cel inwestora PE/VC jest taki sam, jak cel właścicieli, tzn. rozwój firmy i zna-

czący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat,
– inwestor PE/VC ma doświadczenie w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw, 

na tym zarabia i wie, jak to robić,
– inwestor PE/VC to inwestor elastyczny i cierpliwy,
– oprócz finansowania zapewnia również doświadczenia i kontakty,
– fundusz PE/VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy spółki – 

gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji)5.
Mniejsze inwestycje MSP mogą być finansowane przez aniołów biznesu. 

Inwestycje aniołów biznesu mają podobny charakter współpracy, jak w przypad-
ku VC. Anioły biznesu to zamożne osoby prywatne, nieformalnie wspierające 
przedsiębiorców finansowo, to indywidualni inwestorzy wnoszący swój prywat-
ny kapitał do spółki znajdującej się na początkowym etapie rozwoju bądź fir-
my wymagającej dofinansowania w celu realizacji strategii ekspansji. Ponieważ 
anioły biznesu z reguły posiadają doświadczenia w biznesie, zapewniają firmie 
pomoc w zarządzaniu, tworzeniu planów strategicznych i ich realizacji.

„Aniołowie biznesu preferują branże, na których temat posiadają wiedzę 
zdobytą w wyniku własnych doświadczeń. W odróżnieniu od funduszy venture 
capital aniołowie biznesu angażują się w prowadzenie firmy, są inwestorem, któ-
ry pełni funkcje nie tylko doradcy strategicznego, ale i menedżera. W związku 
z powyższym specyfika prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospo-

4  Nawacki G., Fundusze private equity są i będą mało aktywne, Puls Biznesu, 30.07.2009
5  Venture capital – szansa dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departa-

ment Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 9–10.
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darczej może być czynnikiem utrudniającym znalezienie anioła biznesu skłonne-
go zainwestować w firmę swój kapitał”6.

Duża mobilność aniołów biznesu, niezbiurokratyzowany i szybki proces 
analizy inwestycji sprawiają, że tego typu inwestorzy są szczególnie użyteczni 
do finansowania firm technologicznych. Bardzo istotną kwestią jest też to, że 
aniołowie biznesu obsługują najbardziej boleśnie odczuwany obszar luki kapita-
łowej, a więc transakcje poniżej 500 tys. zł, które raczej nie interesują funduszy 
venture capital7.

Aniołowie biznesu to osoby poszukujące nowych wyzwań, skłonne zaak-
ceptować wyższe ryzyko inwestycyjne oczekując jednocześnie wysokiej wy-
maganej stopie zwrotu. Pomimo że (w 2005 r.) w polskiej sieci aniołów biznesu 
(Polban) zarejestrowanych było jedynie 19 członków, szacunki wskazywały, iż 
w Polsce aktywnie działało ich kilkuset8. Jednakże w dalszym ciągu metody: 
PC, VC i anioły biznesu nie stanowią istotniejszego źródła finansowania w więk-
szości małych i średnich przedsiębiorstw.

wspieranie rozwoju funduszy venture capital przez krajowy Fundusz 
kapitałowy

W celu skłonienia funduszy PE/VC w aktywniejsze inwestowanie w firmy 
znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, w 2005 roku Sejm RP utworzył Kra-
jowy Fundusz Kapitałowy (KFK), który podlega Bankowi Gospodarstwa Krajo-
wego. KFK jest funduszem funduszy PE/VC. Instytucja ma za zadanie wspiera-
nie finansowe funduszy inwestujących w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
o dużym potencjale rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem firm w po-
czątkowej fazie rozwoju9.

Krajowy Fundusz Kapitałowy miał zapewnione na 2006 rok ponad 20 mln 
zł10, z których nie wydał ani złotówki. W dniu 15 stycznia 2007 roku poinformo-
wano, że treść projektu rozporządzenia w sprawie udzielania wsparcia finanso-

6  H. Waniak-Michalak, Aniołowie biznesu – alternatywne źródło kapitału dla przedsiębiorców, 
http://www.euroinfo.org.pl/biuletyn/.

7  P. Tamowicz, S. Szulik, Innowacje i gospodarka – na przekór stereotypom, w: Między nauką 
a gospodarką – kontynuacja czy reforma?, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie Księ-
gi, Gdańsk 2005, s. 84–85.

8  http://www.een.tarr.org.pl/biuletyn/files/b.2005.10.pdf, 20.08.2009.
9  Przedsiębiorczość w Polsce 2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18.08.2006 r., 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 103.
10  Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (DzU Nr 57 poz. 491).
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wego przez KFK została uzgodniona przez właściwe polskie resorty. Informację 
o programie KFK przesłano następnie do Komisji Europejskiej, która weryfikuje 
zgodność programu z przepisami wspólnotowymi11. W sierpniu 2007 roku Mi-
nisterstwo Gospodarki ponownie skierowało projekt odpowiedniego rozporzą-
dzenia do konsultacji międzyresortowych ze względu na nowe wymogi KE, do 
których trzeba dostosować dokument12. Dopiero 2 października 2007 roku KFK 
podpisał z Ministerstwem Gospodarki preumowę dotyczącą realizacji przez KFK 
działania 3.2. „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” w POIG 
2007–2013. Na realizację działania KFK otrzyma 180 mln euro. Środki struk-
turalne przekazane KFK zostaną wykorzystane na inwestycje w fundusze ven-
ture capital finansujące małe i średnie przedsiębiorstwa na wczesnych etapach 
rozwoju. KFK przewiduje, że kwota ta wystarczy na skapitalizowanie około 20 
funduszy13. 

W lipcu 2007 roku KFK ogłosił pierwszy konkurs ofert, przeznaczając 
w nim 47,4 mln zł z kapitałów własnych i z dotacji Ministerstwa Gospodarki na 
skapitalizowanie funduszy VC, wybrano następujące podmioty:
– BBI Seed Fund Sp. z.o.o.,
– Inveno Sp. z.o.o. S.K.,
– MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. 14 

Drugi otwarty konkurs ofert KFK ogłosił dopiero 30 kwietnia 2009 r. Do 
31 lipca 2009 roku – ostatni dzień, kiedy można było składać oferty, do KFK 
wpłynęło 27 ofert. Łączna kwota kapitalizacji funduszy deklarowana w ofertach 
wyniosła 1 547 mln zł, w tym udział KFK wynosi 770 mln zł. Łączna kwota 
bezzwrotnych świadczeń, o którą zaaplikowały fundusze, to 66 mln zł. W dniu 
13 sierpnia 2009 roku została zakończona analiza formalna. Do analizy meryto-
rycznej zakwalifikowano 26 ofert15. Uzasadniając dużą liczbą Ofert oraz koniecz-
nością pozyskania wyjaśnień do ich treści, Zarząd KFK podjął decyzję o prze-
dłużeniu terminu analizy pierwotnej otwartego konkursu ofert – do 6 listopada 
2009 roku. Po zakończeniu analizy pierwotnej, na Skróconej Liście znalazło się 
15 ofert. 

11  http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=27&nid=1.
12  Są pieniądze, nie ma rozporządzenia, „Rzeczpospolita” z 26.08.2006.
13  http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=63&nid=20, 25.10.2007.
14  http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=71, 9.06.2008.
15  http://www.kfk.org.pl/?page=Structure&id=108, 28.08.2009.
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W ciągu czterech lat działalności zaangażowanie KFK w rozwoju rynku 
VC nie wygląda imponująco. Nie znalazł potwierdzenia argument organizacji 
KFK w Banku jako instytucji posiadającej dobrze przygotowaną kadrę.

wykorzystanie kredytów bankowych do finansowania rozwoju msp

Istotnym źródłem finansowania MSP są również kredyty bankowe. Jest to 
forma finansowania przedsiębiorstw kapitałem obcym, która polega na pozyska-
niu środków finansowych z zewnątrz, w tym przypadku z banku. Są to źródła 
finansowania przedsiębiorstwa umieszczane w pasywach bilansu firmy w pozy-
cji zobowiązania, powiększają więc poziom zadłużenia. 

A. Skowronek-Milczarek podkreśla, że kapitał obcy z reguły jest dodatko-
wym źródłem finansowania działalności oraz rozwoju przedsiębiorstwa, jednak 
w sytuacjach małych zdolności akumulacyjnych przedsiębiorstwa może on sta-
nowić główne źródło umożliwiające sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyj-
nych i rozwojowych16.

Kredyty bankowe są najprostszą formę pozyskania kapitału obcego i dość 
wygodną ze względu na szybkość realizacji. Zgodnie z prawem bankowym17, 
udzielanie przez bank kredytu uzależnione jest od posiadania zdolności kredy-
towej przez przedsiębiorstwo. Ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa do 
obsługi zadłużenia w całym okresie kredytowania banki opierają z reguły na 
sprawozdawczości finansowej i na biznesplanie. Wprawdzie drogą kredytów ban-
kowych nie można uzyskać znacznego dopływu środków finansowych ze wzglę-
du na limity wprowadzone w 1989 roku ustawą prawo bankowe, to w wyniku 
konsolidacji zachodzących w tym sektorze limity te nie są barierą dla MSP18.

Można zauważyć, iż oraz trudniej jest otrzymać małym i średnim przedsię-
biorstwom kredyt z banku. Ponad 80% banków zwiększyło zakres wymaganych 
zabezpieczeń kredytu, połowa banków podniosła marże kredytowe oraz poza-
odsetkowe koszty kredytu, a ponad jedna trzecia banków skróciła maksymalny 
okres kredytowania19.

16  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, red. H. Brdulak,  
T. Gołębiowski, SGH, Warszawa, 2005, s. 271.

17  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002 nr 72, poz. 665.
18  A. Sosnowska, S. Łobesko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska, 

Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, Poradnik dla przedsiębiorców, PARP, Warszawa 
2005, s. 99–100.

19  http://www.eurofirma.pl/index.php?symbol=page.htm&kat=37, 8.12.2009.
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zakończenie

Biorąc pod uwagę, iż banki po raz kolejny zaostrzyły politykę kredytową we 
wszystkich segmentach rynku, a w szczególności w zakresie kredytowania ma-
łych i średnich przedsiębiorstw20, szansą dla przedsiębiorstw w Polsce może być 
aktywnie działający rynek private equity, venture capital i anioły biznesu. Nie 
bez znaczenia może być rola rządu poprzez aktywne działanie Krajowego Fun-
duszu Kapitałowego. Władze regionalne i lokalne mogą również odegrać główną 
rolę w finansowaniu MSP poprzez tworzenie organizacji umożliwiających na-
wiązanie kontaktów między przedsiębiorstwami innowacyjnymi a uczestnikami 
rynku szeroko rozumianego kapitału prywatnego. 

FiNaNzierUNG VoN kLeiNer UNd mittLerer UNterNehmeN  
iN poLNischer wirtschaFt

zusammenfassung

In diesem Beitrag wurden grundsätzliche Quelle der Finanzierung von kleiner und 
mittlerer Betrieben vorgestellt. Es wurde untergestrichen, dass in Polen kleine und mit-
tlere Betrieben haben viele Schwierigleiten um finanzielle Mitteln zu erwerben. Auch die 
Tätigkeit des Landfonds nicht befriedigend ist. 

Überzetz von Anna Kłopotek

20  Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety skierowanej do przewodniczących komitetów 
kredytowych, IV kwartał 2009, Warszawa 2009, s. 3.
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wstęp 

Fundusze typu venture capital i private equity zwane są funduszami wyso-
kiego ryzyka. W gospodarkach rozwiniętych są jednym z ważniejszych alterna-
tywnych źródeł finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza 
innowacyjnych i o dużym potencjale wzrostu2. Najczęściej stosuje się następują-
ce rozróżnienie: venture capital to kapitał inwestowany we wczesne fazy rozwoju 
spółki (głównie seed, start-up i early stage), Natomiast private equity to kapitał 
wysokiego ryzyka inwestowany w przedsiębiorstwa znajdujące się w każdej fazie 
rozwoju, w tym także venture capital. Zatem pojęcie private equity jest zakresowo 
szersze. W literaturze przedmiotu spotyka się różne definicje powyższych pojęć3. 
Warto przytoczyć jedną z pierwszych polskich definicji autorstwa J. Węcławskie-
go: venture capital to „kapitał własny wnoszony na ograniczony okres przez in-
westorów zewnętrznych do małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących in-
nowacyjnym produktem, metodą produkcji bądź usługą, które nie zostały jeszcze 
zweryfikowane przez rynek, a więc stwarzają wysokie ryzyko niepowodzenia in-
westycji, ale jednocześnie w przypadku sukcesu przedsięwzięcia, wspomaganego 
w zarządzaniu przez inwestorów, zapewniają znaczący przyrost wartości zainwe-
stowanego kapitału, który jest realizowany przez sprzedaż udziałów”4. 

W Polsce rynek funduszy wciąż się rozwija, istnieją nadal bariery o charakte-
rze prawnym, instytucjonalnym oraz organizacyjnym. Nasz rynek odbiega pozio-

1  Publikacja powstała w ramach grantu promotorskiego nr N 113 243 036, termin realizacji 
2009–2011. 

2  M. Panfil, Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki, Difin, Warszawa 2005, s. 10.
3  Ibidem, s. 15–18.
4  J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Nauko-

we PWN, Warszawa 1997, s. 17.
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mem, zakresem i wysokością zaangażowanych kapitałów od rynku amerykańskie-
go czy rynków europejskich. Jednak pozytywny jest ciągły wzrost liczby funduszy, 
a także wartości zainwestowanego kapitału. W artykule autorka przedstawiła isto-
tę funkcjonowania funduszy VC/PE. Przeanalizowana została również wartość in-
westycji poczynionych przez fundusze w Polsce w ostatnich dwóch latach. 

istota funkcjonowania funduszy Vc/pe

Fundusz VC/PE tworzy zazwyczaj kilka podmiotów prawnych5: 
– firma zarządzająca – często zarządzająca kilkoma funduszami na różnym eta-

pie rozwoju, 
– fundusze, które zasilają finansowo przedsiębiorstwa i projekty inwestycyjne, 
– inwestorzy – dostarczający pieniędzy na działalność funduszy, przy czym 

należy zaznaczyć, że fundusze finansują swoją działalność również kredy-
tem bankowym. 

Według systematyki stosowanej przez European Venture Capital Association 
wyróżnia się następujące podstawowe grupy kapitałodawców (inwestorów)6:
– osoby indywidualne,
– przedsiębiorstwa,
– banki,
– towarzystwa ubezpieczeniowe,
– fundusze emerytalne,
– instytuty naukowe i badawcze,
– uczelnie,
– instytucje publiczne.

Inwestorzy dostarczają kapitału funduszom, które następnie inwestują je 
w wybrane projekty.

Firmy zarządzające, często ze względów podatkowych, zarejestrowane są 
za granicą Polski, natomiast dominującą formą organizacyjną-prawną jest spół-
ka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, ale również są wśród nich spółki 
akcyjne (niektóre notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 
np. MCI czy BMP)7.

5  www.ipo.pl, wywiad z Grzegorzem J. Bielowickim, Inwestycje w private equity – szanse 
i zagrożenia, 5.01.2010.

6  www.evca.com.
7  Rynek private equity/venture capital w Polsce, Krajowy Fundusz Kapitałowy, Warszawa 2006, s. 2.
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Fundusze różnią się między sobą wielkością środków finansowych, jakie 
są gotowe przeznaczyć na inwestycję. Stosują selekcję finansowanych przedsię-
biorstw, biorąc pod uwagę nie tylko profil działalności, ale często również wartość 
obrotów. Fundusze VC/PE poszukują głównie spółek unikatowych ze względu na 
produkt, jaki oferują, lub na stosowaną technologię, a przed decyzją o zaangażo-
waniu przeprowadzają szczegółowe badania spółki, ocenę perspektyw rozwoju 
i powodzenia projektu. Wyróżnia się następujące główne etapy procesu inwesty-
cyjnego z udziałem funduszu VC8:
– ocenę biznesplanu,
– wstępną ocenę wartości przedsięwzięcia oraz struktury finansowania,
– due diligence,
– tworzenie dokumentacji, umów etc.,
– monitorowanie poprzez miejsce w radzie nadzorczej lub zarządzie przedsiębiorstwa,
– wyście z inwestycji.

Do głównych zalet finansowania przez VC/PE zalicza się następujące cha-
rakterystyki9:
– nie wymagają zabezpieczeń przy zaangażowaniu w ryzykowne przedsięwzięcia,
– dostarczają nie tylko kapitał, ale wiedzę, wsparcie merytoryczne, know-how,
– zwiększeniu ulega kapitał własny, więc dostęp do innych form finansowania 

jest łatwiejszy,
– przeważnie podnoszą prestiż spółki.

Forma finansowania za pośrednictwem VC/PE ma także wady:
– zmiana struktury kapitału własnego skutkuje częściową utratą kontroli nad 

spółką, koniecznością dzielenia się zyskami itp.,
– zaliczany jest do droższych form finansowania, ponieważ choć pozornie nie ma 

kosztów (brak odsetek od kapitału, co występuje przy kredycie), to faktycznie są 
dość wysokie, bo fundusz po udanej inwestycji sprzedaje udziały spółki po cenie 
często znacznie przewyższająca tę, którą sam zapłacił, wchodząc w inwestycję,

– relatywnie długi czas pozyskiwania inwestora – od 6 do 12 miesięcy,
– niebezpieczeństwo przejęcia.

8  M. Dobrzyniewska, M. Latos, Fundusze venture capital w Polsce – uwarunkowania rozwo-
ju, w: Nowe usługi finansowe, red. K. Gabryelczyk, CeDeWu, Warszawa 2006, s. 109.

9  www.ipo.pl.
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Źródła finansowania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
w polsce

Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce w latach 2006–2007 Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 94% 
przedsiębiorstw z tego sektora finansowało inwestycje ze środków własnych, 
29% z kredytów i pożyczek, a 3% ze środków publicznych10. 

Według badań przeprowadzanych w 2003 roku przez BPS Consultants 
Poland Ltd dotyczących finansowania inwestycji dla ponad 80% mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, głównym źródłem są środki własne, w drugiej 
kolejności kredyty bankowe oraz leasing. Szczegółowe wyniki prezentują się 
następująco:11

– 89% mikroprzedsiębiorstw oraz 83% małych i średnich firm finansuje inwe-
stycje ze środków własnych,

– 18% mikroprzedsiębiorstw i 26% małych i średnich firm czerpie kapitał z kre-
dytów bankowych,

– 12% mikroprzedsiębiorstw oraz 28% małych i średnich firm korzystało 
leasing,

– 1% mikroprzedsiębiorstw i 1% małych i średnich firm wykorzystuje inne 
źródła.

Kolejne badania przeprowadzone przez Konfederację Pracodawców Pry-
watnych potwierdzają fakt, że główne źródło finansowania inwestycji stanowią 
środki własne12: 
– środki własne przedsiębiorstwa (zysk) – 80,7% badanych firm,
– kredyt bankowy – 20% badanych firm,
– leasing – 7,2% badanych firm,
– pożyczki od znajomych/rodziny/innych osób – 6,4% badanych firm,
– kredyt kupiecki, niespłacone zadłużenie – 3,3% badanych firm.

Najbardziej dostępnymi źródłami finansowania dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw są środki własne, poręczenia kredytowe, środki unijne oraz 
pożyczki funduszy pożyczkowych, kredyty od dostawców, a także środki unijne, 

10  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 181.

11  R. Wolański, Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport o stanie sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

12  Ibidem, s.81
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dotacje budżetowe oraz pożyczki od rodziny i znajomych. Natomiast fundusze 
venture capital są bardziej dostępne dla dużych przedsiębiorstw niż dla mikro, 
małych i średnich. Jako trudno dostępne są kwalifikowane w tej samej grupie co 
emisje obligacji, franchasing oraz długoterminowe kredyty bankowe13.

Przyczyna nieznacznego udziału funduszy VC/PE w finansowaniu rozwo-
ju mikro, małych i średnich spółek nie leży po stronie przedsiębiorstw. Okazuje 
się, że działające w Polsce fundusze, inaczej niż w teorii czy praktyce państw 
zachodnich, chętniej inwestują w duże i bezpieczne projekty. W Polsce w 2008 
roku, 80% środków fundusze zainwestowały w spółki dojrzałe, 12% w spółki 
znajdujące się w fazie wzrostu, a tylko 8% w  przedsięwzięcia na etapie seed lub 
start-up14. Z  kwoty 628 mln euro, którą fundusze zainwestowały w Polsce, nieco 
ponad 54 mln euro trafiło do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw znaj-
dujących się we wczesnych fazach rozwoju. Powodem tego relatywnie niskiego 
udziału jest między innymi fakt, że koszty opracowania małego i dużego projektu 
są na ogół zbliżone, a inwestycja w mikro bądź małe przedsiębiorstwo obarczona 
jest wyższym ryzykiem lub/i gorzej zabezpieczona15. W literaturze przedmiotu 
i fachowych czasopismach można znaleźć również wiele opinii, które przyczyny 
ograniczonego udziału venture capital w finansowaniu mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw upatrują w niekorzystnych regulacjach prawnych. Porównując 
wartość środków inwestowanych przez fundusze VC/PE z alternatywnymi źró-
dłami dostępnymi dla podobnej grupy docelowej (przedsiębiorstwa młode, mikro 
lub małe, w początkowych fazach wzrostu i z potencjałem), znacznie lepiej pre-
zentują się fundusze pożyczkowe, które w 2008 roku udzieliły polskim przedsię-
biorstwom pożyczek na ponad 438 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż fun-
dusze VC/PE16. Potwierdzają to prezentowane wyniki badań, w których pożyczki 
z tych funduszy są jednym z najbardziej dostępnych źródeł finansowani. Dzięki 
emisji akcji w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w 2008 roku przed-
siębiorstwa pozyskały ponad 176 mln zł, czyli blisko 30% mniej, niż dostarczyły 
fundusze VC/PE – jednak należy mieć na uwadze krótką historię tego rynku 
i bessę giełdową 2007–2009.

13  Ibidem, s. 81–82
14  M. Pokojska, Wymagający partner, CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, www.magazynceo.pl, 

1.10.2009.
15  Ibidem.
16  Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Raport nr 11/2009, Fundusze Pożyczkowe 

w Polsce według stanu na 31.12.2008 r. Szczecin 2009, s. 8.
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Fundusze venture capital w polsce

Polsce pierwsze fundusze VC/PE zaczęły powstawać w latach 90. XX wie-
ku. Obecnie większość działających na terenie naszego kraju funduszy zrzeszo-
na jest w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. Według stanu na 
koniec grudnia 2009 roku stowarzyszenie liczyło 51 członków, z czego 38 to 
firmy zarządzające funduszami (tzw. członkowie zwyczajni) a 34 – kancelarie 
prawnicze i firmy doradcze (tzw. członkowie wspierający). Działające w Polsce 
fundusze pozyskują środki finansowe na międzynarodowych rynkach finanso-
wych, a inwestują nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

W roku 2008 fundusze VC/PE zainwestowały blisko 628 mln euro, jednak 
większość tych kapitałów (niemal 80%) podobnie jak w poprzednim roku prze-
znaczono na wykupy, natomiast zaledwie 8,6% na typową działalność venture, 
a tylko 3% na przedsiębiorstwa w fazie zasiewu lub start-up, szczegółowe dane 
przedstawione są w tabeli 1. 

Tabela 1. Podział inwestycji funduszy VC/PE w Polsce pod względem etapu rozwoju 
spółki w 2008 roku (mln euro)

Kwota inwestycji
Procent wartości 

inwestycji ogółem
Liczba dekapitalizowanych 

przedsiębiorstw

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Zasiew 2,483 3,725 0,4 0,6 4 10

Start-up 1,815 14,9 0,3 2,4 9 14

Venture 
– póżniejszy etap

35,911 35,687 5,3 5,7 17 17

Venture ogółem 40,208 54,312 5,9 8,6 30 40

Finansowanie 
wzrostu

95,375 72,454 14,0 11,5 8 5

Restrukturyzacja 1,257 68 0,2 0,0 1 1

Refinansowanie 1,118 0 0,2 0,0 1 0

Wykupy 545,56 501,122 79,8 79,8 27 17
Razem 683,518 627,957 100,0 100,0 65 63

Źródło: www.psik.org.pl, 10.12.2009.
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Pozytywny jest wzrost liczby przedsiębiorstw finansowanych na etapie za-
siewu i start- up – w 2007 roku wsparcie otrzymało 13 podmiotów, a w roku 
2008 – 24. Większość inwestowanych środków kierowana jest do następujących 
branż: produkcja dla biznesu, branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnolo-
gia, transport, usługi finansowe, energetyka i surowce oraz dobra konsumpcyjne. 
Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorstw, które zostały dofinansowane, najwię-
cej podmiotów pochodziło z branży telekomunikacja i media (17), IT (7) oraz 
produkcja dla biznesu, branża medyczna, farmaceutyczna i biotechnologia oraz 
dobra konsumpcyjne (po 6 przedsiębiorstw z każdej branży).

Tabela 2. Struktura branżowa inwestycji VC/PE w Polsce

Branża Kwota inwestycji
Procent wartości 

inwestycji ogółem

 2007 2008 2007 2008
Produkcja dla biznesu 138,227 81,36 20,2 13,0
Usługi dla biznesu 2,6 22,568 0,4 3,6
Chemia i gospodarka materiałowa 875 0 0,1 0,0
Telekomunikacja i media 11,835 5,931 1,7 0,9
IT 26,263 19,045 3,8 3,0
Budownictwo 12,763 5,144 1,9 0,8
Dobra konsumpcyjne – produkcja 
i dystrybucja

74,716 142,1 10,9 22,6

Branża konsumpcyjna - inne 6,261 1,869 0,9 0,3
Energetyka i surowce 62,04 56,139 9,1 8,9
Usługi finansowe 133,462 45,957 19,5 7,3
Branża medyczna, farmaceutyczna, 
biotechnologia

102,757 60,463 15,0 9,6

Transport 111,718 173,37 16,3 27,6
Inne 0 14,011 0,0 2,2
Inwestycje ogółem 683,518 627,957 100,0 100,0

Źródło: www.psik.org.pl, 10.12.2009.

Polska zarówno pod względem wartości inwestycji dokonywanych przez 
fundusze VC/PE i liczby dokapitalizowanych przedsiębiorstw wyróżnia się na 
tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce w 2008 roku zain-
westowano 26% ogółu środków wydanych przez fundusze VC/PE w regionie. 
Polska pozostaje liderem od kilku lat, na drugim miejscu pod względem wartości 
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zainwestowanych kapitałów w 2008 roku była Bułgaria (556 mln euro), następnie 
Węgry (447 mln euro) i Czechy (441 mln euro)17. Również pod względem liczby 
dokapitalizowanych przedsiębiorstw Polska znajduje się na pierwszym miejscu 
wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej, będącej na drugim miejscu Rumu-
nii zainwestowano w 2008 roku w 31 przedsiębiorstwach18.

Do czynników pozytywnie wpływających na rozwój funduszy VC/PE 
w Polsce zalicza się wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przed-
siębiorstw, rozwój giełdy papierów wartościowych, proces konsolidacji systemu 
bankowego, reformę systemu ubezpieczeń oraz stabilną sytuację polityczną. Jed-
nak wciąż istnieją bariery w postaci ograniczeń podatkowych, uciążliwych pro-
cedur administracyjnych, finansowanie skierowane głównie na duże, relatywnie 
bezpieczne przedsięwzięcia oraz brak odpowiednio rozwiniętego rynku wyjść 
z inwestycji19. 

podsumowanie

Fundusze venture capital w założeniach teoretycznych mają głównie finan-
sować fazę „zasiewu” (seed stage) i start-up, także wczesnego rozwoju. Zarzą-
dzający funduszami w Polsce jednak starannie i po drobiazgowych analizach 
i badania wybierają z reguły projekty czy przedsiębiorstwa mało ryzykowne. 
Badania pokazują, że znikoma liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
korzysta z tego źródła finansowania. Pozytywne jest jednak, że wartość środków 
pozyskiwanych na inwestycje i inwestowanych w polskie przedsiębiorstwa przez 
fundusze VC/PE wzrasta sukcesywnie. Podczas gdy w 2003 roku dokapitalizo-
wano polskie przedsiębiorstwa kwotą 177 mln euro, to w 2006 roku było to już 
294 mln euro, a w rekordowym 2007 roku aż 684 mln euro20.

W Polsce, inaczej niż w Europie Zachodniej czy na najbardziej rozwiniętym 
rynku – w Stanach Zjednoczonych, inwestycje VC/PE nie odgrywają znaczącej 
roli w rozwoju przedsiębiorczości i wzroście gospodarczym. Udział inwestycji 
VC/PE w PKB nie przekracza 0,1%21. Pomimo wzrastającej wartości inwestycji 

17  Central and Eastern Europe Statistics 2008, CEE EVCA, s. 9 www.psik.org.pl, 15.12.2009.
18  Ibidem, s. 9.
19  M. Dobrzyniewska, M. Latos, op.cit., s. 112–113.
20  Central and Eastern Europe Statistics, CEE EVCA, za lata 2003–2008 www.psik.org.pl, 

15.12.2009. 
21  M. Pokojska, Wymagający partner, CEO Magazyn Kadry Zarządzającej, www.magazynceo.pl, 

1.10.2009.
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funduszy VC/PE nadal ich największym mankamentem jest niski procent kapi-
tałów kierowany do przedsiębiorstw w fazie zasiewu i start-up oraz relatywnie 
wygórowane wymagania od przedsiębiorstw starających się o dokapitalizowanie 
(zaawansowany biznesplan, dobra sytuacja ekonomiczna i finansowa, opracowa-
ne plany rozwojowe, wysoka jakość kardy tworzącej podmiot gospodarczy etc).

VeNtUre capitaL iN FiNaNciNG oF poLish micro,  
smaLL aNd mediUm compaNies

Summary

The article discusses the main aim and idea of the venture capital funds. The most 
important part of this paper presents the annual investment value in polish companies in 
comparison with other, alternative sources of the capital. The author focuses as well on 
advantages and disadvantages of financing by venture capital.

Translated by Dominika Kordela
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wsparcie koNkUreNcyJNości Firm mikro przy UdziaLe 
FUNdUszy UNii eUropeJskieJ Na przykładzie działaNia 

2.3 sektoroweGo proGramU operacyJNeGo  
wzrost koNkUreNcyJNości przedsiębiorstw

wprowadzenie

W artykule przedstawiono efekty wsparcia konkurencyjności (mierzone 
m.in. przez pryzmat zmian w wielkości zatrudnienia, wielkości przychodów 
oraz sumy aktywów) osiągnięte przez firmy mikro dzięki realizacji projektów 
inwestycyjnych w ramach działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego 
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP), współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej.

Celem działania 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsię-
biorstw poprzez inwestycje było zwiększenie konkurencyjności polskich MSP 
dzięki modernizacji ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach dzia-
łania wspierano mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji 
w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Działanie 2.3 skierowane było do sektora MSP z terenu całego kraju, z za-
strzeżeniem, że w przypadku mikroprzedsiębiorstw dotacja będzie udzielana, je-
żeli prowadzą one działalność gospodarczą od co najmniej trzech lat lub jest ona 
oparta na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wspierane były w szczegól-
ności projekty przewidujące:
– działania modernizacyjne w MSP prowadzące do znaczącej zmiany produktu 

lub procesu produkcyjnego, 
– wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa, 
– zakup wyników prac B + R lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa, 
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– wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych, 
– zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej, 
– zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, 
– dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, 

zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP. 
Kwota wsparcia z działania 2.3 SPO WKP nie mogła być niższa niż 

10 tys. zł, ani wyższa niż 1 250 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie mogło wy-
nieść 50% wydatków kwalifikowanych projektu (30% dla projektów realizowa-
nych w powiecie m. Warszawa i m. Poznań; 40% dla projektów realizowanych 
w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia i m. Sopot; 50% dla 
projektów realizowanych w powiecie innym niż wymienione). 

Dofinansowanie inwestycji przekraczające 250 tys. zł mogło być udzielane 
pod warunkiem, że beneficjent sfinansuje inwestycję w części stanowiącej róż-
nicę pomiędzy posiadanym wkładem własnym a wielkością wydatków kwalifi-
kowanych projektu kredytem, środkami pieniężnymi pochodzącymi z funduszu 
inwestycyjnego lub wykorzystania leasingu, chyba że przedstawi wiarygodne 
i rzetelne udokumentowanie, iż posiada środki własne na realizację projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów przyjmowano w okresie wrzesień 
2004–grudzień 2005 roku w ramach czterech konkursów. PARP zawarła ogółem 
3028 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1,7 mld zł – według kwot pier-
wotnych1. Rzeczywiste zakontraktowanie wyniosło 2800 umów o dofinansowanie 
na kwotę 1 489 638 442,68 zł, w tym środki EFRR wynosiły 1 042 641 113,85 zł 
(wartość uwzględnia aneksy, rozwiązania oraz rozliczenia końcowe umów). Popyt 
na środki z tego działania 5,7 razy przekroczył alokację2. 

ogólna charakterystyka beneficjentów działania 2.3 spo wkp należących 
do sektora mikroprzedsiębiorstw

Udział firm mikro w ogólnej liczbie firm, które zrealizowały projekt w ra-
mach działania 2.3 wyniósł 8% (udział firm małych i średnich wyniósł odpowied-
nio 41,3% i 50,7%). W ujęciu wartościowym firmy mikro były beneficjentem dota-
cji stanowiących 4,1% w całkowitej wartości dotacji związanych ze zrealizowanymi 
projektami (dla firm małych i średnich było to odpowiednio 33,1% i 62,8%).

1  Mapa dotacji. Jak przedsiębiorcy korzystali z 2.3 SPO WKP, Biuletyn Euro Info 2008 nr 5, s. 16.
2  Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost 

Konkurencyjności i Przedsiębiorstw, lata 2004–2006, raport z badania zrealizowanego przez 
PSDB sp. Z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, s. 8.
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Z rysunku 1 wynika, że wśród firm mikro największy odsetek beneficjen-
tów stanowiły firmy, które rozpoczęły działalność w latach 1996–2000 (36%), 
a w dalszej kolejności firmy powstałe w latach 1991–1995 (25%) i firmy o nie 
dłuższym niż 5 lat okresie prowadzenia działalności (24%). Udział najstarszych 
firm, założonych przed 1991 rokiem, wyniósł 15%.

Rys. 1. Struktura beneficjentów wg roku rozpoczęcia działalności
Źródło: opracowanie własne.

Przeszło 2/3 ogólnej liczby beneficjentów wśród firm mikro stanowiły 
przedsiębiorstwa przemysłowe. Udział firm usługowych wyniósł 15%, handlo-
wych – 8%, budowlanych – 4% i reprezentujących inne sektory – 5% (rys. 2).

Rys. 2. Struktura beneficjentów wg sektora działalności
Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazano na rysunku 3, firmy mikro z powodzeniem ubiegały się naj-
częściej o dotację inwestycyjną w kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł (33%). 
Dotacje o wartości pomiędzy 200 001 a 500 000 zł uzyskało 27% firm mikro, 
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dotacje o wartości 100 001–200 000 zł uzyskało 23% firm. Co 20 firma mikro 
zrealizowała projekt inwestycyjny o wartości dotacji przekraczającej 1 mln zł.

Rys. 3. Struktura beneficjentów wg wielkości dotacji
Źródło: opracowanie własne.

wpływ realizacji działania 2.3 spo wkp na konkurencyjność przedsiębiorstw

Prezentowane wyniki pochodzą z prowadzonego przez PARP projektu 
ewaluacyjnego obejmującego działanie 2.1 oraz działanie 2.3 SPO WKP – Oce-
na rezultatów działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach3. Ocena rezulta-
tów jest realizowana w formie cyklicznych badań kwartalnych realizowanych 
techniką Computer Assisted Web Interviewing. Docelowo (do połowy 2010 r.) 
badanie obejmie wszystkie przedsiębiorstwa wsparte w ramach działania 2.3, 
w przypadku których od rozliczenia projektu upłynęło 18 miesięcy. Wyniki 
badania ewaluacyjnego mają posłużyć do wykazania łącznych efektów progra-
mu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz pozwolić na efektywniej-
sze planowanie mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw w ramach dostępnych 
funduszy pomocowych.

Przeprowadzone dotychczas badania ewaluacyjne wykazały, iż działanie 
2.3 przełożyło się na takie czynniki wzrostu przedsiębiorstw, jak wzrost jako-
ści oraz poszerzenie oferty produktów lub usług, a także obniżenie kosztów 
produkcji, a co za tym idzie – wzrost rentowności firm. W firmach, które 
otrzymały dotację, po zakończeniu udziału w projekcie najczęściej podejmo-

3  Ocena rezultatów działania 2.1 i 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach, PARP, Warszawa 2008.
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wano następujące działania: inwestycje w środki trwałe, unowocześnienie 
technologiczne firmy i organizacja szkoleń dla pracowników. Działanie re-
latywnie najbardziej zwiększyło częstość następujących uzyskiwania przez 
firmy certyfikatów i znaków zgodności, a w najmniejszym stopniu wpłynę-
ło na częstość inwestowania w środki trwałe. Według deklaracji beneficjen-
tów, 7% projektów nie byłoby w ogóle zrealizowanych w przypadku braku 
dotacji, a ok. 70% projektów byłoby zrealizowanych w mniejszym zakresie 
lub w późniejszym terminie. Projekty inwestycyjne oddziaływały zwykle na 
wzrost sprzedaży, poprawę konkurencyjności lub innowacyjność w zasięgu 
rynków regionalnego i krajowego, a rzadziej na rynkach unijnym i global-
nym. Spośród osiągniętych czynników sprzyjających poprawie konkuren-
cyjności najczęściej wymieniano zwiększenie możliwości produkcyjnych. 
Wpływ projektu na unowocześnienie technologiczne firmy odczuły niemal 
wszystkie firmy (90%), a na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – 3/4 
MSP. Najsłabszy był wpływ projektu na nawiązanie lub poszerzenie współ-
pracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. W aż 99% przypadkach pro-
jekt wpłynął na rozwój przedsiębiorstwa – wpływ ten w 72% przypadków 
określono jako duży lub bardzo duży. Wpływ projektu na konkurencyjność 
przedsiębiorstwa potwierdziło 96% przedsiębiorców – w 74% przypadków 
był to duży lub bardzo duży wpływ; 92% przedsiębiorców odnotowało duży 
wpływ na innowacyjność firmy.

Jednym z „twardych” rezultatów realizacji działania 2.3 poddanych ocenie 
jest wzrost wielkości zatrudnienia wśród jego beneficjentów. Jak przedstawio-
no na rysunku 4, 42% firm mikro zadeklarowało wzrost wielkości zatrudnienia 
w ciągu 18 miesięcy od zakończenia realizacji projektu, a ok. 12% jego spadek. 
u blisko połowy beneficjentów nie zaobserwowano zmian w poziomie zatrudnie-
nia w firmie. Realizacja projektów przyniosła sumaryczny wzrost wielkości za-
trudnienia o 167 pełnych etatów4, co oznacza, że jeden projekt przyczynił się do 
powstania średnio 0,78 pełnego etatu. Analiza dostępnych danych oznacza także 
to, że wzrost wielkości zatrudnienia o 1 etat wymagał zaangażowania 353,2 
tys. zł środków publicznych.

4  Na pytanie o zmianę wielkości zatrudnienia odpowiedziało 213 firm.
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Rys. 4. Zmiany wielkości zatrudnienia po 18 miesiącach od zakończenia realizacji projektu
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość beneficjentów (81%) odnotowała wzrost wielkości 
przychodów po upływie ok. 18 miesięcy od zakończenia realizacji projektu (rys. 
5). W przypadku 45% beneficjentów ten wzrost nie przekroczył 100 000 zł. Fir-
my mikro były w stanie zwiększyć swoje przychody o średnio 467 tys. zł. Ana-
liza efektywności udzielonego wsparcia pokazuje, że 1000 zł udzielonej dotacji 
przełożył się na wzrost przychodów firm mikro o 1700 zł. wzrost przycho-
dów o 1000 zł wymagał zaangażowania 588 zł dotacji.

Rys. 5. Zmiany wielkości przychodów po 18 miesiącach od zakończenia realizacji projektu
Źródło: opracowanie własne.

Rezultatem realizacji projektu inwestycyjnego był wzrost u zdecydowanej 
większości beneficjentów wielkości sumy aktywów (rys. 6), średnio o 97,3 tys. 
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zł. 1000 zł uzyskanych przez mikro firmę w postaci dotacji inwestycyjnej 
przełożyło się na wzrost sumy aktywów o 352 zł. Innymi słowy, wzrost sumy 
aktywów o 1000 zł wymagał zaangażowania 2835 zł dotacji.

Rys. 6. Zmiany wielkości sumy aktywów po 18 miesiącach od zakończenia realizacji 
projektu

Źródło: opracowanie własne.

podsumowanie

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza pokazuje pozytyw-
ne efekty wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, jakie w większości 
przypadków przyniosła realizacja działań inwestycyjnych w ramach działania 
2.3 SPO WKP. Wyniki badań PARP, koncentrując się na szeroko pojętej skutecz-
ności i efektywności projektów z poziomu brutto, ilustrują zmiany, jakie zaszły 
w grupie przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. 
Istotnym, a z przyczyn technicznych pominiętym, aspektem oceny jest jednak 
wiedza o efektach interwencji z poziomu netto, a więc o tym, jaka część obser-
wowanych efektów jest bezpośrednim skutkiem działań, podjętych w ramach 
projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Brak wiedzy na temat sku-
teczności netto uniemożliwia z kolei pełną ocenę interwencji – nie da się bowiem 
udzielić odpowiedzi na pytanie o to, czy obserwowane zmiany są skutkiem od-
działywania programu, czy czynników zupełnie od niego niezależnych.
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sUpportiNG competitiVeNess oF micro Firms with the Use  
oF eU FUNds eXempLiFied by measUre 2.3 improVemeNt  

oF competitiVeNess oF smes throUGh iNVestmeNts

Summary

The analysis undertaken in this article gives evidence of positive effects for the 
competitiveness of micro firms that was granted under EU-funded Sectoral Operational 
Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises – Measure 2.3 Impro-
vement of competitiveness of SMEs through investments. However, the assessment of the 
Programme’s results should be made with due caution. This is because the results of the 
study – while focusing on broadly defined effectiveness and efficiency – merely illustrate 
changes that occurred in the group of the Programme’s beneficiaries and ignore the net 
effects being a direct result of intervention. The lack of knowledge on the net effects 
makes it impossible to determine whether and to what extent these positive effects result 
from support granted under the Programme scheme or be independent from the Program-
me intervention.

Translated by Janusz Kornecki
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decyzJe ceNowe małych i średNich przedsiębiorstw 
(UJęcie modeLi koNkUreNcJi)1

wstęp

Decyzje cenowe przedsiębiorstwa oraz kształtowanie cenowej polityki wią-
żą się nieodłącznie z analizą uwzględniającą cele działalności przedsiębiorstwa 
i jego stan wewnętrzny, jak i wpływy otoczenia i czynników zewnętrznych. Po-
lityka cenowa kształtowana jest w integracji z takimi rozstrzygnięciami w za-
kresie programu rynkowego przedsiębiorstwa, jak wybór produktu lub usługi, 
poziom ich jakości, sposób dystrybucji i promocji. Cena wchodzi również w ści-
słe interakcje z czynnikami o charakterze wewnętrznym – stosowaną w przed-
siębiorstwie technologią czy systemem wynagrodzeń – które decydują o pozio-
mie kosztów i o charakterze zewnętrznym – popyt, warunki konkurencyjne czy 
regulacje prawne.

Kształtowanie polityki cenowej (jako ogółu decyzji przedsiębiorstwa w za-
kresie cen) małych i średnich przedsiębiorstw na współczesnym rynku, w dobie 
globalizacji i trudnych warunków konkurencyjnych stawianych przez korpora-
cje, wymaga zarówno pomysłowości, jak i dyscypliny. Oprócz potrzeby tworze-
nia innowacyjnych i przedsiębiorczych programów cenowych niezbędna jest ści-
sła metodyka, zapewniająca tym programom opłacalność. Zarządzanie powinno 
mieć charakter planowy, aby przedsiębiorstwo było zdolne realizować własną 
strategię, a nie tylko przystosowywać się do warunków narzuconych przez kon-
kurentów, powinno zatem obejmować kształtowanie cen. 

1  Artykuł powstał w ramach grantu promotorskiego. Numer projektu N N113 2429 36 nt. 
Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Czas realizacji: 2009–2010.
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Celem artykułu jest określenie istoty decyzji cenowych małych i średnich 
przedsiębiorstw z uwzględnieniem wpływu konkurencji na kształtowanie polity-
ki cenowej przedsiębiorstw sektora MSP. 

istota decyzji cenowych. kształtowanie polityki cenowej 

Podejmowanie decyzji z założenia wiąże się z możliwością dokonania wy-
boru. W zakresie decyzji cenowych ich podejmowanie będzie dotyczyć kwestii 
swobody, jaką w ustalaniu ceny ma przedsiębiorstwo. W praktyce kalkulowanie 
ceny bywa często sprowadzone do rozważenia kilku wariantów przewidywanych 
wielkości zbytu, przychodu, kosztu i zysku, towarzyszącym kilku poziomom 
ceny. Decyzja cenowa obejmuje wówczas wybór wariantu najkorzystniejszego, 
zazwyczaj takiego, który gwarantuje najwyższy zysk.

Wynikiem decyzji cenowej jest ustalenie takiej ceny, której poziom jest 
wyższy od tzw. ceny zbyt niskiej i jednocześnie niższy od tzw. ceny zbyt wyso-
kiej. Przedział pomiędzy ceną zbyt niską a ceną zbyt wysoką nosi nazwę dopusz-
czalnego przedziału ceny2.

Rys. 1. Dopuszczalny przedział cenowy
Źródło: M.H.B. McDonald, op.cit., s. 307.

Koszt krańcowy oznacza przyrost kosztu towarzyszący wzrostowi pro-
dukcji o jednostkę. Często można go utożsamiać z kosztem jednostkowym 
zmiennym, czyli tym rodzajem kosztu, który musi wzrosnąć, gdy przedsiębior-
stwo chce zwiększyć produkcję i sprzedaż choćby o jednostkę. Sprzedaż za 
cenę niższą od tego kosztu jest zawsze nieopłacalna i stanowi dumping. Pojęcie 
ceny „zbyt niskiej” jest związane z percepcją ceny produktu na rynku. W przy-

2  M.H.B. McDonald, Marketing Plans, Butterwoirth-Heinemann, Oxford 1992, s. 307.
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padku niektórych produktów cena jest wskaźnikiem jakości, zatem ustalenie jej 
poniżej pewnego poziomu może sugerować klientom gorszą jakość produktu. 
Koszt przeciętny to jednostkowy koszt wyrobu uwzględniający zarówno kosz-
ty zmienne, jak i stałe przypadające na jednostkę. W normalnej działalności 
przedsiębiorstwa jest to dolna granica ceny zapewniająca opłacalność sprze-
daży – przeciętna cena wszystkich produktów przedsiębiorstwa nie powinna 
spaść poniżej tego poziomu. Możliwe są jednak odstępstwa – sprzedaż po cenie 
niższej dla celów promocyjnych lub zwiększenia marży brutto. Cenę zbyt wy-
soką dyktuje rynek – jest ona pewnym uśrednieniem możliwości płatniczych 
klientów oraz ich wyobrażeń uczciwej cenie, jaką powinien mieć dany produkt. 
Przeważnie przedsiębiorstwo powinno ustalić cenę na poziome pomiędzy dolną 
a górną granicą, zdarza się jednak, że cena jest ustalana poniżej jednostkowych 
kosztów produkcji, a czasem powyżej ceny oferowanej przez najdroższego 
konkurenta3. 

Swoboda decyzji cenowych przedsiębiorstwa zależy także od jego wiel-
kości. W sektorach, w których rozmiary przedsiębiorstw są zróżnicowane, wy-
stępuje na ogół lider cenowy – przedsiębiorstwo przodujące, mające największy 
udział w rynku. Ustalona przez nie cena jest punktem odniesienia dla mniejszych 
konkurentów – muszą one podjąć decyzję sprowadzającą się do wyboru spośród 
trzech wariantów: 
a) przyjąć cenę ustaloną przez lidera, co oznacza, konkurowanie niecenowe;
b) zastosować cenę niższą, co oznacza ryzyko podjęcia przez lidera wojny ceno-

wej i niewielkie szanse małego przedsiębiorstwa;
c) ustalić cenę wyższą, co grozi ryzykiem wypadnięcia z rynku, przez znie-

chęcenie klientów, jeśli nie zostaną przekonani do zasadności podniesienia 
ceny4.

Swoboda decyzyjna sektora MSP, a zwłaszcza przedsiębiorstw mikro i ma-
łych ze względu na ich specyfikę, jest bardzo ograniczona. Mimo to w sektorze, 
w którym przywództwo cenowe jest rygorystycznie egzekwowane, mają one 
możliwość (a nawet jest to konieczne) podejmowania decyzji cenowych. Przed-
siębiorstwo musi określić, jaki produkt będzie sprzedawać, w jakiej klasie jako-
ściowej i po jakich cenach funkcjonalnych. Wynika to z faktu, iż ustalanie ceny 
nie sprowadza się tylko do podania jednej liczby – kwoty płaconej przez nabyw-

3  B. Rogoda, Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza, Kra-
ków 2004, s. 17.

4  Ibidem, s.18.
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cę. Obejmuje ono szeroką gamę zagadnień, w tym wybór strategii, metody kal-
kulacji, rabaty, techniki psychologiczne, formy płatności, sposoby reagowania na 
działania konkurentów, zmiany cen.

Przebieg procesu decyzyjnego, którego efektem jest ustalenie ceny, obejmu-
je wiele czynności w ramach tzw. polityki cenowej. 

Polityka cenowa dotyczy rynku docelowego i standardu oferowanego 
produktu. Stanowią one wyznacznik ustalenia celu polityki cenowej przed-
siębiorstwa, co skutkuje wyborem strategii cenowej, taktyki cenowej i me-
tod kalkulacji wysokości ceny. Efektem działań na poszczególnych etapach 
jest ostateczne ustalenie ceny i ewentualne jej zmiany. Cały proces po-
dejmowania decyzji cenowych w ramach polityki cenowej dokonuje się zaś 
z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjono-
wania przedsiębiorstwa. 

decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach konkurencji

W modelu konkurencji doskonałej, zakładającym największą jednorod-
ność działających na rynku firm, pojedyncze przedsiębiorstwo nie ma wpływu 
na cenę może bowiem sprzedać po cenie rynkowej całą swoją produkcję5. Model 
konkurencji doskonałej nie do końca wyjaśnia sytuację małego przedsiębiorstwa. 
Jest on raczej modelem idealnym i nie występującym realnie. Ilość produkcji, 
jaką małe przedsiębiorstwo kieruje na rynek, nie wpływa na cenę rynkową, jed-
nak odwrotna implikacja (cena nie ma wpływu na wielkość sprzedaży) wymaga 
pewnej interpretacji. Po cenie wyższej od rynkowej przedsiębiorstwo nie zdoła 
sprzedać niczego, obniżenie zaś ceny nie ma sensu, skoro po cenie rynkowej 
można sprzedać wszystko6. Można jednak stwierdzić, że nawet minimalny spa-
dek ceny zbytu prowadzi do nieskończenie dużego wzrostu popytu na produkt 
przedsiębiorstwa. Uzasadnieniem jest nieskończona elastyczność cenowa popy-
tu, czyli reakcja sprzedaży na zmianę ceny7. Ostateczne rozwiązanie tego proble-
mu zasadniczo nie istnieje ze względu na nieprecyzyjność modelu konkurencji 
doskonałej. Zakłada on, że wielkość produkcji nie wpływa na sytuację rynkową, 
jednak nie uwzględnia wpływu ceny rynkowej, a ta przecież nie jest dana z góry, 

5  Ibidem, s. 38.
6  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1996, s. 232.
7  D. Laider, S.Estron, Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991, s. 179.
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lecz powstaje w wyniku decyzji jednostkowych, korygowanych na skutek dzia-
łań konkurentów.

Dla małego przedsiębiorstwa lepszym modelem jest konkurencja mo-
nopolistyczna (zróżnicowanie produktów, duża liczba przedsiębiorstw dzia-
łających na rynku, ograniczony wpływ przedsiębiorstwa na cenę, brak barier 
wejścia na rynek nowych firm). W warunkach konkurencji monopolistycznej 
przedsiębiorstwo musi się liczyć z faktem, że im więcej będzie chciało sprze-
dać, tym niższą cenę zdoła uzyskać. Gdyby przedsiębiorstwo przyjęło cenę 
zero, notowałoby stratę, gdyż z uwagi na brak przychodów nie miałoby moż-
liwości zrównoważenia kosztów. W miarę podnoszenia ceny przedsiębiorstwo 
osiąga i powiększa zysk, ponieważ rośnie różnica między ceną a kosztem jed-
nostkowym, czyli marża jednostkowa, zwiększa się więc różnica między przy-
chodem a kosztami. Jednak dalszy wzrost ceny powoduje – na skutek spadku 
popytu – spadek przychodu i zysków. Przedsiębiorstwo stara się więc ustalić 
cenę optymalną, która da maksymalny zysk. Dzięki przewadze konkurencyj-
nej może ją podnieść ponad przeciętną cenę rynkową. Obecnie zdecydowana 
większość przedsiębiorstw funkcjonuje według tego modelu, jest to zatem ty-
powy model dla małych i średnich przedsiębiorstw8. Warunkiem wystąpienia 
konkurencji monopolistycznej jest zróżnicowanie produktów, które ma różne 
formy. Najczęściej konkuruje jedna lub kilka dużych firm oraz wiele małych. 
Jest to typowa konkurencja monopolistyczna. Jednak na danym rynku może też 
występować kilkanaście małych lub średnich przedsiębiorstw w roli lokalnych 
oligopolistów.

Teoretycznie jest także możliwe, że mała firma stanie się pełnym monopo-
listą. Dotyczy to tzw. strategii niszy ekologicznej, którą może zająć mała firma, 
wytwarzając komponent mający wprawdzie niewielki udział w koszcie gotowego 
wyrobu, lecz istotny ze względu na ryzyko wysokich strat w przypadku rezygna-
cji z niego.

Często na rynku działają przedsiębiorstwa o zróżnicowanej wielkości – obok 
dużego, dominującego przedsiębiorstwa, funkcjonują małe. Taka sytuacja wywo-
łuje specyficzne uwarunkowania decyzyjne. W modelu przywództwa cenowe-
go zakłada się, że potentat będzie ustalał cenę dla całego rynku, postępując jak 
monopolista, a małe firmy znajdą się w warunkach konkurencji doskonałej, nie 

8  B. Snowdon, H. Vane, P. Dynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 353, za: B. Rogoda, op.cit., s. 39.
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mając na cenę wpływu.9 Popyt dużej firmy jest różnicą między popytem dla całe-
go rynku a łączną podażą małych przedsiębiorstw. Wówczas potentat wyznacza 
cenę odpowiadającą zrównaniu się jego kosztu krańcowego z przychodem krań-
cowym. Model przywództwa cenowego w większym stopniu jednak uwzględnia 
potrzeby decyzyjne firmy dużej niż małych i średnich. Ponadto zakłada on, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa stosują taką samą cenę, co rzadko ma miejsce 
w praktyce. Należy zatem rozpatrzyć model konkurowania podmiotów różnej 
wielkości z punktu wiedzenia małego przedsiębiorstwa.

Rozpatrując konkurowanie z perspektywy mniejszej firmy, należy podkre-
ślić, że ustalając wysokość ceny, musi ona brać pod uwagę decyzje większego 
konkurenta oraz jego reakcje na te decyzje. Popyt na produkty firmy zależy nie 
tylko od jednej, własnej ceny, ale też od poziomu cen konkurentów oferujących 
wyroby analogiczne lub substytucyjne. Zyski przedsiębiorstw są wzajemnie za-
leżne od ustalonych przez nie cen, można też wyznaczyć takie wielkości cen, 
które dadzą obu firmom maksymalne zyski. 

przywództwo kosztowe i zróżnicowanie cen – przewaga konkurencyjna 
małych i średnich przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstwa można określić jako jego zdolność do 
osiągania swoich celów w opozycji do innych podmiotów obsługujących ten sam 
rynek docelowy. Osiąganie celów za pomocą przyjętych strategii wymaga od ma-
łego i średniego przedsiębiorstwa wytworzenia przewagi konkurencyjnej, którą 
można określić jako te elementy, które pozytywnie wyróżniają produkty firmy 
i ją samą spośród konkurentów w opinii klientów czy ostatecznych użytkowni-
ków. Przewaga konkurencyjna w ujęciu finansowym to zdolność do wytwarza-
nia wartości dodanej, czyli marży10.

Przewaga konkurencyjna może opierać się na dwóch czynnikach: przy-
wództwie kosztowym lub zróżnicowaniu produktu. Uwzględniając szerokość 
asortymentu, wyróżnić można przywództwo kosztowe szerokiego zasięgu, przy-
wództwo kosztowe wąskiego zasięgu, zróżnicowanie szerokiego zasięgu, zróżni-
cowanie wąskiego zasięgu.

9  W.F. Samuelson, S.G.Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s.507, [za]: 
B.Rogoda, Polityka cenowa…, op.cit., s. 41

10  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, 
s. 168.
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Tabela 1. Rodzaje przewagi konkurencyjnej

Typ przewagi konkurencyjnej Produkt – cena

Przywództwo kosztowe 
szerokiego zasięgu

Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment produktów 
o niskich cenach, lecz akceptowanych parametrach ja-
kościowych. Uzyskanie niskich cen jest możliwe dzięki 
temu, że wspólne koszty stałe rozkładają się na dużą licz-
bę produktów, dając w efekcie niski koszt jednostkowy

Przywództwo kosztowe 
wąskiego zasięgu

Opiera się na zawężeniu rynku i skoncentrowaniu się na 
potrzebach jednego – zainteresowanego najniższymi ce-
nami – segmentu oraz wytwarzaniu bardzo ograniczone-
go asortymentu

Zróżnicowanie szerokiego 
zasięgu

Polega na oferowaniu linii produktów substytucyjnych: 
od wersji najprostszych i najtańszych do luksusowych. 
Wszystkie produkty są jednak dobrej jakości i w swojej 
klasie należą do droższych

Zróżnicowanie wąskiego zasięgu Jest stosowane przez przedsiębiorstwa koncentrujące się 
na najwyższym segmencie rynku, w którym dominują na-
bywcy o najwyższych dochodach. Wytwarzane produkty 
są najwyższej klasy, często o charakterze snobistycznym

Źródło:  opracowanie własne, na podstawie A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, 
PWE, Warszawa 1999, s. 59–60; za: B. Rogoda, op.cit., s. 42–43.

Dzięki przewadze kosztowej możliwe jest stosowanie niskich cen i zwięk-
szanie udziału w rynku. Z kolei przewaga zróżnicowania, opierająca się na wy-
sokim poziomie jakości produktów, przynosi wysokie marże. Zarówno jedna, jak 
i druga może generować zysk w porównywalnej wysokości.

Warunki finansowe oraz specyfika małych i średnich przedsiębiorstw 
wskazują, iż mniejszym przedsiębiorstwom trudniej niż przedsiębiorstwom du-
żym osiągnąć potencjał konkurencyjny dający im przewagę na rynku.

Wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw przeważa model kon-
kurowania kosztowego wąskiego zasięgu, który nie wymaga znacznych zaso-
bów, jednak w sytuacji niepowodzenia może doprowadzić do upadku przedsię-
biorstwa. Budowanie przewagi konkurencyjnej wyłącznie na podstawie ceny 
powoduje jej nietrwałość. Niska cena jest względnie łatwa do skopiowania 
i nie buduje lojalności klienta wobec dostawcy. Jednak i taka metoda musi być 
rozważona. Przedsiębiorstwa stosują trzy metody przewagi konkurencyjnej: 
redukcję kosztów poprzez zawężenie asortymentu; redukcję kosztów poprzez 
przeniesienie produkcji do regionów tańszych lub zastosowanie outsourcingu; 
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zwiększenie stopnia odróżniania się od konkurentów poprzez częstsze wprowa-
dzanie innowacji. 

Jeśli małe przedsiębiorstwo zdecyduje się na konkurowanie za pomocą zróż-
nicowania cen, to może liczyć na:
– elastyczność pozwalającą na wytwarzanie krótkich serii dostosowanych do po-

trzeb niewielkiego segmentu rynku,
– znalezienie rynku niszowego, do którego dużemu przedsiębiorstwu nie opłaca 

się dostosowywać produkcji,
– lokalizację w pobliżu klienta, co pozwala oszczędzić czas,
– zastosowanie niecenowych i niewymagających zaawansowanej technologii 

narzędzi marketingowych, nowatorskich metod produkcji11.
Uwzględnienie indywidualnych potrzeb klienta jest szczególnie ważne 

w usługach. To, co nie opłaca się dużemu przedsiębiorstwu, może zrobić mała 
spółka, obciążona niewielkimi kosztami stałymi. Małe przedsiębiorstwo może 
przetrwać i rozwijać się dzięki obsłudze niewielkiej liczby klientów wymagają-
cych specjalnego traktowania. 

Faktyczne osiągnięcie przewagi konkurencyjnej zależy od indywidualnych 
cech zarządzania konkretnym przedsiębiorstwem. Ta sama wielkość nakładów 
w dwóch rożnych przedsiębiorstwach może skutkować rozbieżnymi efektami, je-
śli z braku wiedzy lub czasu zarządzający podejmą niewłaściwe decyzje. 

podsumowanie

Decyzje cenowe ogrywają ważną rolę w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem w warunkach gospodarki rynkowej. Pozwalają one nie tylko budować po-
zycję konkurencyjną firmy na danym rynku produktowym, wówczas cena jest 
integralną częścią strategii marketingowej, ale również mają bezpośredni wpływ 
na kondycję finansową przedsiębiorstwa, w takiej sytuacji cena jest komponen-
tem polityki finansowej.

Kształtowanie cen jest uzależnione od czynników wewnętrznych oraz ze-
wnętrznych oddziałujących na przedsiębiorstwo. Czynniki wewnętrzne obejmują 
głównie zasoby materialne, technologie, wiedzę, poziom kosztów, doświadczenie 
i wizerunek przedsiębiorstwa, fazę cyklu życia produktów. Uwarunkowania ze-
wnętrzne to konsumenci i ich potrzeby, preferencje i oczekiwania, uczestnicy ka-

11  B. Rogoda, op.cit., s. 43.
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nału dystrybucji, konkurenci, regulacje prawne oraz stan gospodarki – inflacja, 
kursy walutowe, poziom dochodów ludności, skłonność do inwestowania. Małe 
przedsiębiorstwo ma niewielkie możliwości oddziaływania na otoczenie, dlatego 
musi dostosować się do warunków otoczenia.

Konstruowanie polityki cenowej przedsiębiorstwa rozpoczyna się w mo-
mencie ustalenie celów, jakie zamierza osiągnąć przedsiębiorstwo (np. maksyma-
lizacja zysku lub zwiększenie udziału w rynku), kontynuację zaś stanowi wybór 
odpowiedniej strategii cenowej konkurencji (modelu konkurencji), opartej bądź 
na przywództwie kosztowym (wąskiego lub szerokiego zasięgu), bądź na zróż-
nicowaniu cen (wąskiego lub szerokiego zasięgu), czyli dyferencjacji rozumianej 
jako wyróżnienie przedsiębiorstwa na tle konkurencji. 

Strategie przywództwa kosztowego oparte są na założeniu, że najlepszą 
pozycję konkurencyjną uzyskują te przedsiębiorstwa, które odznaczają się naj-
niższymi kosztami. Oznacza to minimalizację kosztów w całym procesie. Osią-
gniecie takiej pozycji wymaga agresywnego inwestowania, ścisłej kontroli kosz-
tów i unikania klientów o marginalnym znaczeniu12. Jest to strategia częściej 
wybierana przez większe przedsiębiorstwa. Zaletami tej strategii w przypadku 
małych przedsiębiorstw mogą być: tworzenie silnej podstawy konkurencyjności, 
zniechęcanie konkurentów do działań konfrontacyjnych, wysokie marże rynku 
zapewniające duże możliwości rozwoju, prowadzenie do umasowienia produkcji. 
Ryzyko natomiast związane jest z zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniej 
walki cenowej, niebezpieczeństwem pojawienia się produktów substytucyjnych, 
trudnościami z wycofaniem się, ponoszeniem znacznych obciążeń finansowych 
na wyposażenie, reklamę, postęp techniczny, pogonią za maksymalizacją korzy-
ści w tej strategii, która osłabia zdolność adaptacyjną firmy oraz z niemożnością 
zastosowania we wszystkich sektorach (w sektorach, w których koszt ma dru-
gorzędne znaczenie, np. dóbr luksusowych) tej strategii13. Strategia wyróżniania 
(dyferencjacji) polega natomiast na zróżnicowaniu wyrobu lub usługi (stworzenie 
czegoś, co jest uznawane za unikatowe) i opiera się na znajomości motywów za-
kupu, cech użytkowych produktu, wizerunku, czyli na dostosowaniu się do ocze-
kiwań i wymagań klienta. Strategia ta unika konfrontacji kosztowej i cenowej, 
natomiast kładzie nacisk na unikatowość ofert. Zróżnicowanie może dotyczyć 
samego produktu, sposobu świadczenia usług towarzyszących, sposobu obsługi 

12  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warsza-
wa 1999, s. 50.

13  K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 108–109.
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nabywców, sprawności sieci dystrybucji. Do jej zalet zaliczyć można nadawanie 
przedsiębiorstwu wyraźnych identyfikacji, unikanie wyniszczającej bezpośred-
niej konfrontacji, podnoszenie wartości firmy w oczach klientów i partnerów 
rynkowych, możliwość doskonalenia jakości i podnoszenia cen, możliwość zin-
dywidualizowanej i luksusowej oferty. Ryzyko zaś wiąże się z wymogiem wyso-
kiej efektywności działań marketingowych, trudnościami w konstrukcji strategii 
opartej na unikatowości kilku elementów, wymogami wysokiej jakości produktu, 
koniecznością stałych działań innowacyjnych, mniejszym zapotrzebowaniem na-
bywców na to, co stanowi przedmiot różnicowania14.

Prawie 95% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stosuje, przynaj-
mniej do części swojego asortymentu, ceny zróżnicowane. Nie zawsze jednak 
stanowi to wynik strategicznego wyboru przedsiębiorstwa. Różnicowanie cen 
często ma charakter dostosowawczy, pozwalający reagować na zmiany popytu 
lub różnice w możliwościach nabywczych poszczególnych grup klientów.

Ponieważ sposoby podejmowania decyzji cenowych w większości małych 
i średnich przedsiębiorstw utrudniają planowe gospodarowanie, niezbędne jest 
ich doskonalenie. Właściwa drogą do celu może okazać się współpraca małych 
i średnich przedsiębiorstw zarówno w zakresie środków sprzyjających obniżaniu 
cen sprzedaży, jak i metod podejmowania decyzji cenowych. 

priciNG oF the smaLL aNd mediUm eNterprises  
(competitioN’s modeLs aspect)

Summary

Decisions of the small and medium enterprises, concerning the price formation, are 
often quite complex. That is effect of the row of factors. The article presents the price 
policy of the small and medium enterprises. The article present also pricing of the small 
and medium enterprises (competition’s models aspect).

Translated by Magdalena Kosowska

14  Ibidem, s. 109–110.
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wprowadzenie

Polska należy do państw, w których utrzymuje się stosunkowo wysoki po-
ziom płatności dokonywanych w formie gotówkowej w  porównaniu z innymi 
państwami należącymi do UE lub krajów ze strefy euro. Wysoki udział obrotu 
gotówkowego i wysokie koszty organizacji tego obrotu w Polsce powodują licz-
ne konsekwencje dla całej gospodarki, szczególnie widoczne w okresie kryzysu 
finansowego. 

W związku z istniejąca sytuacją na szeroką skalę prowadzone są działania 
promujące rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce. Przesłankami powstania 
strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego są czynniki zarówno o charakterze 
zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Najważniejszym czynnikiem o charakterze 
wewnętrznym jest przekonanie o korzyściach płynących z rozwoju obrotu bez-
gotówkowego dla państwa, gospodarki, przedsiębiorców i społeczeństwa w cza-
sach kryzysu finansowego.

Celem artykułu jest przede wszystkim pokazanie rozwoju i znaczenia ob-
rotu bezgotówkowego w Polsce. Uwagę skoncentrowano na korzyściach wynika-
jących ze zwiększenia popularności obrotu bezgotówkowego dla mikro i małych 
przedsiębiorstw. 

charakterystyka i rozwój obrotu bezgotówkowego

Płatności mogą być dokonywane pomiędzy stronami w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej. Główną formą pozostają płatności gotówkowe, szczególnie 
w przypadku transakcji detalicznych charakteryzujących się niskimi wartościa-
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mi. Wpływ na taki stan rzeczy ma wiele czynników, w szczególności poziom 
rozwoju technologicznego, zamożność społeczeństwa, zaufanie do instytucji fi-
nansowych, a także tradycje i czynniki kulturowe. Wzrostu popularności obrotu 
bezgotówkowego można upatrywać w spadku cen technologii i telekomunikacji, 
wzroście zamożności klientów, liczbie rachunków, osadu na tych rachunkach, 
liczbie operacji i ich wolumenu1. 

Ważnym podmiotem uczestniczącym w obrocie bezgotówkowym jest pod-
miot gospodarczy. W analizie zalet obrotu bezgotówkowego istotne znaczenie 
ma podział płatności według rodzajów stron rozliczenia. Przedsiębiorstwo może 
występować w roli dłużnika lub wierzyciela. Biorąc pod uwagę pierwszą z nich, 
można wskazać na różne relacje. Przede wszystkim przedsiębiorstwo wypłaca 
wynagrodzenia i inne świadczenia pracownikom oraz dokonuje płatności za ma-
teriały, towary, usługi innym podmiotom gospodarczym. Ponadto uiszcza płatno-
ści podatkowe, płatności składek ZUS.

Rozważając rolę przedsiębiorstwa jako wierzyciela, należy podkreślić, iż 
przedsiębiorstwo przyjmuje płatności za wyświadczone usługi oraz sprzedane 
produkty, materiały, towary, a także dokonuje płatności związanych z zaciągnię-
tymi wcześniej zobowiązania handlowymi lub kredytowymi. Istotna jest także 
rola przedsiębiorstwa jako beneficjenta środków z UE, dotacji z budżetu państwa 
lub zwrotu nadpłaconych podatków2.

Rozwój obrotu bezgotówkowego może być określany przez trzy podsta-
wowe wskaźniki rozwoju obrotu bezgotówkowego. Pierwszy z nich to liczba 
rachunków bankowych osób fizycznych, posiadanie rachunku bankowego jest 
bowiem konieczne do korzystania z usług obrotu bezgotówkowego. Na ko-
niec 2005 roku było ich 21,3 mln, na koniec 2006 roku – 23,1 mln, na koniec 
2007 roku – 26,0 mln, zaś na koniec 2008 roku 30,7 mln. Opublikowane dane 
na koniec czerwca 2009 roku zawierały informację o 32,6 mln prowadzonych 
rachunków. Wyraźny wzrost liczby rachunków bankowych jest bardzo pozy-
tywną tendencją3.

Przedstawienie wzrostu liczby rachunków nie wystarcza do pokazania rozwo-
ju obrotu bezgotówkowego, gdyż posiadanie rachunku nie musi świadczyć o jego 

1  R. Jagiełlo, Bankowość korporacyjna, w: Współczesna bankowość, red. M. Zalewska, Difin, 
Warszawa 2007, s. 180–183. 

2  Obrót bezgotówkowy – zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, NBP, Warsza-
wa, 2008, s. 9.

3  Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w pierwszym półroczu 2009 r.  
http://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2009_1.pdf, s. 21, stan na 5.12.2009.
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wykorzystywaniu. Niezbędne jest przeanalizowanie średniej liczby transakcji bez-
gotówkowych przeprowadzanych na jednym rachunku bankowym. W  latach od 
2005 do 2007 liczba transakcji zwiększyła się z 25,4 do 29,8, by na koniec 2008 
roku spaść do 29,0. Dostępne dane za pierwszą połowę 2009 roku wskazują na po-
wrót tendencji wzrostowej, gdyż średnia liczba operacji kształtowała się na pozio-
mie 28,9. Taka sytuacja może wynikać z niższej aktywności nowych posiadaczy 
rachunków niż dotychczasowych użytkowników obrotu bezgotówkowego4.

Ostatnim wskaźnikiem ułatwiającym analizę rozwoju obrotu bezgotówko-
wego jest udział depozytów gospodarstw domowych w agregacie podaży pienią-
dza M1, który obejmuje pieniądz gotówkowy oraz depozyty a vista. Na koniec 
2004 roku. parametr ten kształtował się na poziomie 37,6,% na koniec 2005 roku 
wynosił 39,5%, na koniec 2006 roku wzrósł do 40,9%, by na koniec 2008 roku 
mieć wysokość 40,9%. Zgodnie z informacjami za pierwsze półrocze 2009 roku 
wynosił on 45,3%. Systematyczny wzrost udziału depozytów gospodarstw do-
mowych w M1 świadczy o powolnym rozwoju obrotu bezgotówkowego i tym 
samym o odpowiednim spadku ilości gotówki w tym agregacie5.

Dla oceny współpracy banków z mikro i małymi przedsiębiorstwami należy 
przeanalizować liczbę wydanych kart kredytowych, które są głównie wykorzy-
stywane do dokonywania płatności bezgotówkowych. W roku 2004 udział kart 
kredytowych w ogólnej liczbie wydanych wyniósł: 18,6%, w 2005 roku 20,4%, 
w 2006 roku 26,6%, w 2007 roku udział ten wzrósł do 28,5%, natomiast na ko-
niec 2008 roku do 31,1%. W pierwszym półroczu 2009 roku udział ten nadal się 
zwiększał i wynosił 31,3%6. 

Wykonywanie operacji bezgotówkowych wymaga wykorzystania urzą-
dzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze. W Polsce na koniec 
2004 roku było 143,23 tys. szt. terminali POS, w 2005 roku – 165,92 tys. szt., 
w 2006 roku – 176,48 tys. szt., w 2007 roku liczba wzrosła do 186,61 tys. szt., 
a w 2008 roku – 212,34 tys. szt. Wzrost dostępności terminali POS sprzyja po-
pularyzacji instrumentów płatniczych i przekłada się na wzrost liczby i wielko-
ści operacji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych7.

4  Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w drugim półroczu 2008 r., http://
www.nbp.pl/ systemplatniczy/ocena/ocena2008_2.pdf, s. 22, stan na 5.12.2009.

5  Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w pierwszym półroczu 2009 r..., s. 24.
6  Szerzej nt Polski: Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2008, http://www.nbp.pl/sys-

templatniczy /karty/q_04_2008.pdf, stan na 10.12.2009 r. Por. J. Grzywacz, Współpraca przedsię-
biorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006, s. 106–107.

7  Statistical Data Warehouse, http://sdw.ecb.europa.eu, stan na 10.12.2009. 



128 Iwa Kuchciak

O rozwoju obrotu bezgotówkowego świadczy też liczba operacji bezgotów-
kowych rozliczanych przez agentów. W roku 2004 wynosiła ona 55,6 mln szt., na 
koniec 2005 roku – 75,6 mln szt., na koniec 2006 roku – 102 mln szt., na koniec 
2007 roku – 130 mln szt., a w 2008 roku – 159 mln szt. Temu wzrostowi liczby 
operacji towarzyszył też wzrost wartości płatności bezgotówkowych8.

Analizie poddano korzystanie z najbardziej rozpowszechnionych na świe-
cie instrumentów płatności bezgotówkowych. Pomimo funkcjonowania w Polsce 
jednego z najbardziej nowoczesnych systemów rozliczeń w UE, udział poszcze-
gólnych form płatności bezgotówkowych w Polsce na tle ogólnej liczby palności 
w ramach UE i w odniesieniu do krajów strefy euro jest niski. Dane te przedsta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Udział danej formy płatności bezgotówkowej w łącznej liczbie transakcji 
zawartych w ramach UE w latach 2004 – 2008 (w%)

Forma płatności 2004 2005 2006 2007 2008

Polecenie przelewu – Polska 3,76 3,92 4,17 4,92 5,27

Polecenie przelewu – strefa euro 73,59 72,16 71,66 68,57 68,43

Polecenie zapłaty – Polska 0,05 0,06 0,08 0,1 0,1

Polecenie zapłaty – strefa euro 80,22 81,38 81,42 80,99 81,65

Płatności kartą – Polska 0,95 1,14 1,41 1,7 1,96

Płatności kartą – strefa euro 61,7 62,17 61,68 61,02 60,82

Czeki – Polska 0,01 0 0 0 0

Czeki - strefa euro 71,06 71,78 72,78 73,61 75,67

E-transakcje – Polska bd bd bd bd bd

E-transakcje – strefa euro 94,73 87,76 89,33 bd 83,78

Inne instrumenty – Polska bd bd bd bd bd

Inne instrumenty – strefa euro 99,83 99,87 99,83 99,77 97,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EBC, http://sdw.ecb.europa.eu, stan na 
12.12.2009. 

Największy udział w formach płatności bezgotówkowej we wszystkich la-
tach miało polecenie przelewu. Należy zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki 

8  Informacja o kartach płatniczych – IV kw 2005–III kw 2009, http://www.nbp.pl/home.
aspx?f=/systemplatniczy/karty/informacje_kwartalne.html, stan na 10.12.2009 r.
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udział płatności dokonanych kartą. Pozytywnym aspektem jest rosnący udział 
wszystkich form płatności w płatnościach ogółem dokonywanych w ramach UE. 
Nie jest on jednak zadowalający9.

Z przedstawionych danych wynika stosunkowo niewielki udział poleceń 
zapłaty w stosunku do wartości dokonanych transakcji. Tak niskiej popularno-
ści tego instrumentu płatniczego można upatrywać głównie w niechęci klientów 
do obciążania ich rachunków w określonym przez wierzyciela dniu. W związku 
z tym niezbędne jest na wzór krajów znajdujących się w czołówce pod względem 
popularności wykorzystania polecenia zapłaty podjęcie przez wierzycieli działań 
o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, mających na celu zachęcenie klien-
tów do wykorzystywania tego produktu. Powinny one polegać na przedstawianiu 
jego zalet, tj. wygody, bezpieczeństwa, terminowości, oszczędności, a także na 
przeprowadzaniu akcji promocyjnych w formie rabatów, bonusów oraz progra-
mów lojalnościowych.

 Mała popularność obrotu bezgotówkowego w Polsce była jedną z przyczyn 
podjęcia przez NBP decyzji o opracowaniu strategii rozwoju obrotu bezgotów-
kowego w Polsce na lata 2009–2013. Została ona przyjęta przez Zarząd Związku 
Banków Polskich 16 stycznia 2009 roku, a następnie przez Zarząd Narodowego 
Banku Polskiego 19 lutego 2009 roku10.

Do pozostałych czynników zewnętrznych należy zaliczyć w szczególności 
rekomendacje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz inne programy i do-
kumenty europejskie, w tym strategię lizbońską, Białą księgę, program SEPA 
oraz powiązanie strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego z innymi ważnymi 
krajowymi programami i strategiami (w szczególności z przystąpieniem Polski 
do strefy euro, strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego czy strategią 
rozwoju handlu elektronicznego i usług). 

Ważnym działaniem na rzecz popularyzacji obrotu bezgotówkowego było 
powołanie Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Jej za-
daniem jest przygotowanie zmian w przepisach prawa oraz zaprojektowanie 
nowych przepisów mających na celu usunięcie barier prawnych i umożliwianie 

9  Ustawowy wymóg przejścia na obrót bezgotówkowy dla przedsiębiorców w ramach jednej 
transakcji przekraczającej równowartość 15 tys. euro nałożyła Ustawa z dnia 2.07.2004 o swobo-
dzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, art. 22.

10  Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
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w jak największym stopniu dokonywania i akceptowania płatności w formie 
bezgotówkowej11.

Z punktu widzenia mikro i małych przedsiębiorstw ważnymi przedsięwzię-
ciami w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego jest propagowanie przekazy-
wania przez pracodawców wynagrodzeń na konta bankowe pracowników oraz 
eliminowanie z obowiązujących przepisów sformułowań mówiących o koniecz-
ności potwierdzania dokonania płatności w formie papierowej. Ważnym aspek-
tem jest dążenie do wprowadzenia elektronicznego składania deklaracji podatko-
wych i elektronicznego regulowania należności oraz wszelkich należności wobec 
państwa.

Do zwiększenia popularności obrotu bezgotówkowego może przyczynić się 
intensyfikacja wykorzystania rachunków bankowych osób fizycznych będących 
klientami podmiotów gospodarczych. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego 
zakłada, iż w 2015 roku 90% społeczeństwa będzie posiadało rachunek bankowy 
(w tym 85–90% powyżej 15 roku życia) i 100% transakcji z administracją publicz-
ną będzie dokonywanych za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych.

zalety wykorzystania obrotu bezgotówkowego przez mikro i małe 
przedsiębiorstwa

Podstawą popularności obrotu bezgotówkowego jest przede wszystkim prze-
konanie o wynikających z niego korzyściach. Wśród najważniejszych należy wy-
mienić na pierwszym miejscu redukcję kosztów związanych z obsługą transakcji 
gotówkowych. Pozostałe zalety dotyczą wpływu na wzrost gospodarczy, sektora 
publicznego i samorządowego, a także obywateli i podmiotów gospodarczych12.

Na szeroki katalog korzyści mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa. 
Z ich punktu widzenia obrót bezgotówkowy jest bardzo wygodną i łatwą formą 
dokonywania płatności za towary lub usługi. Przede wszystkim nie wymaga on 
opuszczenia biura czy domu, ale jedynie posłużenia się Internetem, co pozwala 
na oszczędność czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest dokonanie płat-
ności o każdej porze lub zlecenie jej zrealizowania w wyznaczonym terminie. 

11  K. Pietraszkiewicz, Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikropłatności. Spotkanie 
inauguracyjne, http://www.zbp.pl/photo/alprez/pliki/3.1.2.1.4-kierunki-dzialania-koalicji.pdf, 
stan na 13.12.2009 r.

12  W perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro większy zakres wykorzystania obrotu 
bezgotówkowego może być również korzystny. Mniej banknotów i monet w złotych w obiegu 
prowadzi bowiem do istotnej redukcji kosztów związanych z wymianą waluty.
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Dzięki bankowości elektronicznej i systemowi ELIXIR możliwa jest realizacja 
płatności nawet w ciągu jednego. Dokonanie zapłaty tradycyjnie na poczcie lub 
w agencjach finansowych wymaga nawet od 2 do 3 dni na wpłynięcie środków 
na rachunek wierzyciela, co niekiedy może spowodować opóźnienie w stosunku 
do terminu płatności i tym samym negatywne konsekwencje z tym związane.

Korzyści dla przedsiębiorców należy doszukiwać się we wprowadzeniu jed-
nolitych standardów obsługi wszelkich płatności w strefie jednolitego obszaru 
płatności (SEPA). Umożliwiają one dostęp do tańszych rozwiązań i likwidują 
jedną z podstawowych barier w ekspansji podmiotów gospodarczych na teren 
innych państw UE13.

Obrót bezgotówkowy umożliwia wykorzystanie linii kredytowych, kart 
kredytowych oraz sald debetowych, co w przypadku wystąpienia zatorów płat-
niczych w firmie nie jest bez znaczenia. Istotną zaletą jest również dodatkowy 
dochód z utrzymywania środków na rachunkach bankowych, który może rów-
noważyć koszty utrzymywania takiego rachunku. Korzyści z tytułu odsetek 
pozwalają na ograniczenie negatywnego wpływu inflacji na realną ich wartość. 
Jeszcze większe korzyści finansowe może uzyskać przedsiębiorstwo z lokowania 
środków na wyżej oprocentowanych rachunkach oszczędnościowych. Zwiększe-
nie bazy depozytowej banków bezpośrednio przekłada się na możliwość rozsze-
rzenia przez nie akcji kredytowej, w tym na przedsiębiorców.

Każdy podmiot gospodarczy nastawiony jest, szczególnie w czasach kry-
zysu finansowego, na poszukiwanie nowych rozwiązań, mających na celu mi-
nimalizację kosztów działalności. Koszt dokonywania cyklicznych płatności to 
zauważalna pozycja dla budżetów mikro i małych przedsiębiorstw. Każdy przed-
siębiorca dokonuje co najmniej kilkunastu przelewów wynikających z otrzymy-
wanych rachunków i zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy ZUS. Opłacenie 
każdego rachunku wiąże się dla zleceniodawcy z kosztem dokonania operacji, 
a prowadzona przez sektor bankowy polityka opłat i prowizji ma na celu zachę-
cenie klientów do korzystania z bezgotówkowych form rozliczeń. 

Traktując koszt jako podstawowe kryterium wyboru sposobu płatności, 
można porównać wysokość wydatków, jakie podmiot gospodarczy musiałby 
ponieść, korzystając z danego sposobu wnoszenia opłat. Analizując oferty po-
szczególnych banków oraz koszty dokonywania płatności na poczcie i w firmach 
pośrednictwa finansowego, należy uznać, iż najdroższym kanałem jest dokony-

13  M. Szymański, Konsekwencje wprowadzenia poleceń przelewu i poleceń zapłaty w standar-
dzie SEPA, w: SEPA – bankowa rewolucja, „Zeszyty BRE Bank – Case” 2007, nr 70, s. 26.
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wanie wpłat gotówkowych w oddziałach banków i w agencjach finansowych 
(ok. 2,50 zł), co jest efektem prowadzonej przez sektor bankowy polityki pro-
mowania obrotu bezgotówkowego. Najtańszymi formami płatności są płatności 
dokonywane bezgotówkowo za pomocą Internetu (bardzo często 0,50 gr)14.

Zwiększenie liczby płatności bezgotówkowych powinno przełożyć się na 
dalsze obniżenie kosztów z tytułu opłat bankowych. Wynika to z korzyści skali. 
Wykorzystanie obrotu bezgotówkowego nie wymaga także angażowania dodat-
kowych środków jak w przypadku własnej obsługi kasowej15.

Ważnym aspektem obrotu bezgotówkowego jest pewność i terminowość 
otrzymania zapłaty. Obecnie w Polsce polecenie przelewu jest najczęściej wy-
korzystywaną formą dokonywania różnego rodzaju comiesięcznych płatności. 
Pewnym problemem związanym z poleceniem przelewu może być niezachowa-
nie terminowości przez przesuwanie terminu płatności przez dłużnika. Można to 
rozwiązać przez rozpowszechnienie polecenia zapłaty. Jest to najwygodniejsza 
forma dla wierzycieli, gdyż to oni inicjują płatność i otrzymują środki w ściśle 
określonym terminie, co z punktu widzenia ekonomicznego jest bardzo ważne 
dla firmy świadczącej usługi.

 Następna zaleta dla firm korzystających z rozliczeń bezgotówkowych 
związana jest z prowadzeniem ewidencji księgowej. Bezgotówkowy obrót umoż-
liwia szybkie zweryfikowanie, które operacje płatnicze i kiedy zostały doko-
nane, jakie saldo wykazuje rachunek i jakie płatności zostały zaplanowane na 
kolejne dni. Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych ułatwia identyfikację wpły-
wów i wydatków oraz zapewnia przejrzystą i usystematyzowaną ewidencję roz-
rachunków16.

Ważne jest też zagwarantowane bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego. 
Największym problemem związanym z obiegiem gotówkowym jest fałszowa-
nie banknotów. Coraz nowocześniejsze techniki zabezpieczania banknotów nie 
zapobiegają temu procederowi. Zwiększenie obrotu bezgotówkowego powodu-
je ograniczenie strat związanych z przestępstwami i oszustwami gotówkowym. 
Przekłada się na poprawienie jego jakości i bezpieczeństwa.

14  Na podstawie http://www.money.pl/banki/online/oferty/, stan na 16.12.2009 r.
15  NBP nie przeprowadził dotychczas analizy kosztów instrumentów płatniczych z podziałem 

na uczestników rozliczeń. Takie badania mogłyby pomóc w ocenie efektywności polskiego syste-
mu płatniczego i promowaniu obrotu bezgotówkowego.

16  Szerzej zob. A. Damodaron, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2007, s. 140–153.
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Pewną szansę dla rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw może być orga-
nizacja przez Polskę Euro 2012. Spopularyzowanie do tego czasu obrotu bezgo-
tówkowego powinno przełożyć się na kwotę, która kibice pozostawią w kraju. 
Według szacunków, w czasie mistrzostw Polskę odwiedzi ponad 20 mln tury-
stów i kibiców, którzy są już przyzwyczajeni do powszechnego wykorzystania 
instrumentów obrotu bezgotówkowego. Przedsiębiorcy powinni zatem do tego 
czasu zadbać o jego popularyzację.

podsumowanie 

W ostatnich kilku latach widoczny jest w Polsce rozwój obrotu bezgotów-
kowego, ale nadal potencjał wzrostu jest bardzo duży porównując jego poziom ze 
standardami UE. Przedstawione dane dotyczące rozwoju poszczególnych form 
rozliczeń pieniężnych wskazują na pozytywny kierunek rozwoju systemu płatni-
czego w zakresie rozliczeń detalicznych.

Należy jednak podkreślić, że w celu dalszego, dynamicznego rozwoju usług 
płatniczych konieczne jest aktywne uczestnictwo wszystkich głównych pod-
miotów funkcjonujących na danym rynku. Dzięki temu byłby możliwy szybszy 
rozwój nowoczesnych instrumentów płatniczych. Mikro i małe przedsiębiorstwa 
mogłaby uzyskać szczególnie dużo korzyści ze spopularyzowania palności bez-
gotówkowych.

beNeFits From deVeLopmeNt NoN-cash traNsactioNs  
iN poLaNd For micro aNd smaLL eNterprises

Summary

Although non-cash transactions and modern payment forms are known for almost 
9 years in Poland, they have not become a payment instrument widely used in our coun-
try. The paper depicts development of modern payment forms in Poland while EU coun-
tries’ data provide the background. The aim of this article is to identify the advantages of 
modern payment service for micro and small enterprises. 

Translated by Iwa Kuchciak
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wstęp

Idea mikrofinansów kojarzona jest przede wszystkim z krajami o niskim 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego. Sama koncepcja mikrokredytów 
powstała w Azji w latach 70. XX w., szerzej rozpropagowała ją jednak dopiero 
Nagroda Nobla w 2005 roku dla Mohammeda Yunusa, twórcy Grameen Bank 
w Bangladeszu. Systemy mikrokredytów rozwijają się również w krajach wy-
soko rozwiniętych, z przeznaczeniem dla węższej grupy społeczeństwa – osób 
najuboższych czy dyskryminowanych społecznie. W Europie pionierem mikro-
pożyczek jest Francja. Ich historia sięga lat 80. XX wieku, kiedy to we Francji 
zaczęto obserwować stały przyrost bezrobocia, a za sposób przeciwdziałania 
uznano oferowanie osobom bez pracy niewielkich pożyczek służących pobudza-
niu inicjatyw gospodarczych. W roku 1989 system mikrokredytów wprowadziło 
Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Inicjatywy Gospodarczej ADIE (Association 
pour le Droit à l’Initiative Économique).

Obecnie we Francji istnieją dwie sieci oferujące mikropożyczki – ADIE 
i France Initiative, które łącznie oferują ponad 25 tys. mikropożyczek rocznie, 
co odpowiada 50% wszystkich działań z zakresu mikrofinansów w Europie Za-
chodniej1. Obie sieci finansowane są przede wszystkim ze źródeł publicznych, 
a ich oferta jest coraz bardziej zróżnicowana. 

1  B. Granger, S. Lämmerman, MFI efficiency and State intervention – what correlation? (Em-(Em-
pirical analysis of the two main strategic French microcredit models – used in this paper as ana-– used in this paper as ana- used in this paper as ana-
lytical grids for the ongoing debates about microfinance in the South, working paper presented to 
the First European research conference on microfinance, CERMI, Brussels, 2–4 June 2009, s. 4.



136 Agnieszka Kurczewska

Celem artykułu jest przedstawienie systemu mikropożyczek we Francji, 
w tym identyfikacja różnic i podobieństw między ofertami z zakresu mikrofi-
nansów oferowanymi przez dwie czołowe instytucje: ADIE i France Initiative.

pojęcie mikrokredytu. specyfika instytucji mikrokredytowych

Koncepcja mikrokredytów opiera się na założeniu, że brak dostępu do 
środków finansowych (przede wszystkim kredytu/pożyczki) jest ogranicze-
niem rozwojowym dla ludzi uboższych, nieposiadających stałych źródeł do-
chodu. Niewielka suma pożyczonych pieniędzy umożliwia podjęcie inicja-
tywy gospodarczej osobom wykluczanym w procesie tradycyjnej selekcji do 
kredytów bankowych i tym samym poprawę statusu społecznego i material-
nego. Według definicji Komisji Europejskiej wysokość mikrokredytu nie prze-
wyższa 25 tys. euro. Bardzo często są to jednak kwoty nieprzekraczające nawet 
kilku tysięcy euro.

Rola instytucji mikrofinansowych polega przede wszystkim na zaofero-
waniu niewymagających zabezpieczeń rzeczowych pożyczek wraz z pakietem 
innych usług finansowych pomagających osobom o niskich dochodach podjęcia 
samozatrudnienia2. Pojęcie mikrofinanse obejmuje bowiem wszystkie podsta-
wowe usługi finansowe – nie tylko pożyczki, ale i lokaty, gwarancje czy ubez-
pieczenia. Bardzo często instytucje mikrofinansowe pomagają również swoim 
klientom, świadcząc usługi doradcze czy konsultacyjne. Instytucje mikrokredy-
towe zazwyczaj są finansowane ze źródeł publicznych, krajowych i zagranicz-
nych. Coraz dynamiczniej rozwija się jednak udział komercyjnych podmiotów 
w udzielaniu mikrokredytów.

Dystrybucją mikrofinansów zajmują się zarówno instytucje bankowe, jak 
i pozabankowe. Najogólniej ujmując, instytucje mikrofinansowe wyróżnia3: 
–  świadczenie usług finansowych dla osób o niskich dochodach,
–  udzielanie pożyczek w niewielkich kwotach i o charakterze krótkotermi-

nowym,
–  działanie nie dla celu uzyskania zysku (non profit),
–  realizacja misji społecznej,

2  Mikrofinanse w Polsce. Niewykorzystany potencjał finansowania najmniejszych przedsię-
wzięć gospodarczych, Fundacja Centrum Organizacji Pożyczkowych, Warszawa, grudzień 2002, 
s. 5.

3  A. Alińska, Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym, Mo-
nografie i Opracowania 558, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008. s.152.
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–  niekonwencjonalne procedury udzielenia pożyczek,
–  dotarcie do specyficznych grup społecznych;

Klasyfikację instytucji mikrofinansowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacje instytucji mikrofinansowych

Kryterium podziału Rodzaje instytucji finansowych

Poziom samodzielności

– korzystające ze wsparcia w postaci subwencji, dotacji lub 
darowizn (pochodzących przede wszystkim ze źródeł publicz-
nych)
– samowystarczalne finansowo

Formalne uregulowanie 
zakresu i form działalności

– nieformalne (często wywodzące się z instytucji charytatyw-
nych, nieprowadzące działalności depozytowej)
– quasi-formalne (np. organizacje pozarządowe, unie kredyto-
we, nieprowadzące działalności depozytowej)
– formalne (objęte nadzorem władz publicznych, przede 
wszystkim banki, prowadzą szeroką działalność kredytowo-
depozytową)

Charakter instytucji
– bankowe
– pozabankowe

Źródło: opracowane na podstawie A. Alińska, op.cit., s. 157–166.

przykłady funkcjonowania systemów mikrokredytów we Francji

adie
Najbardziej znanym przykładem instytucji udzielającej pomocy w finanso-

waniu mikroprojektów we Francji jest, powołane w 1901 roku, stowarzyszenie 
propagujące prawo do inicjatywy gospodarczej ADIE. Ułatwiono przedsiębior-
com dostęp do kredytu na drodze tzw. integracji społecznej (fr. l’insertion). Ma 
autoryzację Komisji Bankowej na udzielanie pożyczek osobom niemającym do-
stępu do tradycyjnych kredytów bankowych, często bezrobotnym lub korzysta-
jącym z zasiłków. Stowarzyszenie pożycza pieniądze bezpośrednio z banku lub 
przez bank partnerski. Następnie „odpożycza” je przedsiębiorcom i oferuje im 
pełną informację o sektorze, w którym planowana jest działalność przedsiębior-
stwa, oraz ekspertyzę techniczną dokumentów przez okres pierwszych dwóch lat. 
Kwota udzielanych pożyczek waha się od 1500 do 5000 euro. Oprocentowanie 
wynosi 6,5%, a pożyczki spłacane są miesięcznie (spłaty o stałej kwocie) przez 
okres nieprzekraczający dwóch lat.
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Pomoc finansowa adresowana jest do pomysłodawców dysponujących pew-
nym zasobami ludzkimi, ale niemających dostępu do tradycyjnych form finan-
sowania. Projekty dotyczą najczęściej zakładania własnych przedsiębiorstw, nie-
wymagających wielkich nakładów, w których wnoszona wiedza i umiejętności 
pracowników są podstawowym kapitałem.   

Celem ADIE jest realizacja narodowego programu poszukiwania za-
trudnienia dla osób wyłączonych z życia ekonomicznego. Zgodnie z francu-
skim prawem bankowym z 1984 roku, instytucja ta może wyodrębniać ze 
środków własnych niewielkie kwoty i przeznaczać je na finansowanie celów 
społecznych. ADIE gromadzi swoje środki w kooperacji z partnerami insty-
tucjonalnymi, sektorem bankowym, przedsiębiorstwami prywatnymi i fun-
duszami europejskimi. Partnerami instytucjonalnymi ADIE są: Ministerstwo 
Zatrudnienia (Ministère de l’Emploi), Fundusz Działań Społecznych (Fonds 
d’Action Sociale), Państwowy Sekretariat Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
(Secrétariat d’Etat aux PME, au Commerce et à l’Artisanat), Kasy Depozy-
tów i Konsygnacji, jednostki terytorialne, Społeczne Fundusze Europejskie 
(Fonds Social Européen)4. Partnerami ADIE z sektora bankowego są: BNP 
Paribas, Le Crédit Mutuel, Crédit Agricole, La Société Générale, Caisse 
d’Epargne, HSBC. ADIE współpracuje również z organizacjami prywatny-ADIE współpracuje również z organizacjami prywatny-
mi, np. Fundacją Promocji Zatrudnienia (Fondation Agir pour l’Emploi) czy 
Fundacją France Active. 

Działalność stowarzyszenia opiera się na przedstawicielstwach lokalnych 
(jest ich obecnie 130) skupionych wokół kilkunastu tzw. anten (większych od-
działów). Pożyczki udzielane przez ADIE cieszą się dużą popularnością we Fran-
cji, dynamikę wzrostu ich liczby przedstawiono na wykresie 1. W roku 2008 sto-
warzyszenie udzieliło pożyczek solidarnych 12 824 przedsiębiorcom na łączną 
kwotę 38 980 674 euro, co pozwoliło na otworzenie 9842 przedsiębiorstw, dają-
cych 11 810 miejsc pracy5.

4  Le guide des outils de financement/ADIE, www.pme.artisan.gouv.fr.
5  Association pour le droit á´initiative économoque, Rapport d’ activité 2008, s. 3.
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Wykres 1. Liczba pożyczek solidarnych udzielanych przez ADIE w latach 1990–2005
Źródło: Association pour...

W roku 2007 ADIE powołało nowy program o nazwie Créajeunes, mający 
na celu pobudzenie aktywności do zakładania firm wśród ludzi młodych i bez-
robotnych, głównie mieszkańców zaniedbanych obszarów miejskich. Oprócz mi-
krokredytu osoby te mogą otrzymać serię szkoleń oraz dodatkowy grant w wy-
sokości 500 euro6.

France initiative
Drugą dynamicznie rozwijającą się instytucją mikrofinansową we Francji 

jest stowarzyszenie France Initiative. Oferuje ono przede wszystkim tzw. pożycz-
ki honorowe (fr. prêt d’honneur). System pożyczek honorowych przeznaczony 
jest dla założycieli małych przedsiębiorstw, niedysponujących wystarczającymi 
gwarancjami, by móc ubiegać się o klasyczny kredyt bankowy. Pożyczki hono-
rowe charakteryzuje brak oprocentowania i konieczności przedstawiania zabez-
pieczeń. Udzielane są najczęściej na okres od 3 do 5 lat i są zawierane „na sło-
wo honoru” kapitałobiorcy. Przeciętne kwota takiej pożyczki wynosi 7500 euro. 
Decyzję o przyznaniu podejmuje specjalnie powołany komitet składający się 
z przedsiębiorców, prawników, księgowych, finansistów. Przedsiębiorcy otrzy-
mują wsparcie merytoryczne na każdym etapie działania – od tworzenia bizne-
splanów, po prowadzenie firmy.

6  B. Granger, S. Lämmerman, op.cit., s. 12.
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Instytucja podkreśla, że zadaniem pożyczek honorowych nie jest zastą-
pienie kredytu bankowego, ale wzmocnienie wiarygodności przedsiębiorców 
w oczach banków. Przez cały okres spłaty pożyczek przedsiębiorca korzysta ze 
wsparcia doradczego. Według statystyk France Initiative 86% przedsiębiorstw 
finansowanych przez pożyczki honorowe funkcjonuje na rynku co najmniej 
3 lata.7 

W tabeli 2 scharakteryzowano systemy mikrofinanów we Francji – ADIE 
i France Initiative, skupiając się na ich podobieństwach i różnicach.

Tabela 2. Podobieństwa i różnice systemów mikrokredytów ADIE i France Initiative

Cecha różnicująca ADIE France Initiative

Cel działania Realizacja celów społecznych, 
walka z bezrobociem Rozwój przedsiębiorczości

Źródło finansowania Przede wszystkim publiczne, 
dążenie do niezależności

Przede wszystkim publiczne, 
większe znaczenie 
finansowania lokalnego

Grupa docelowa 
Osoby wykluczone społecznie, 
mające trudności w wejściu 
na rynek pracy

Nowi przedsiębiorcy, nieko-
niecznie znajdujący się  
w trudnej sytuacji, jednak  
w większości osoby bezrobotne 
(czy osoby chwilowo bez pracy)

Podejście 
do mikrokredytów

Oparte na koncepcji 
Mohammeda Yunusa, twórcy 
Grameen Bank w Bangladeszu

Istotą jest zwiększanie poten-
cjału regionu

Współpraca Banki, instytucje publiczne
Izby handlowe, gminy, sieci 
wsparcia biznesowego, banki, 
agencje rozwoju

Oprocentowanie Istnieje, 
ale jest zminimalizowane Brak

Dodatkowe 
usługi biznesowe

Pomoc prawna i admini-
stracyjna, w zarządzaniu, 
rachunkowości, marketingu 
i bankowości.

Pomoc w pisaniu biznespla-
nów, w dostępie do źródeł 
finansowania, kontakty z men-kontakty z men-
torem

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Granger, S. Lämmerman, op.cit.

7  Materiały promocyjne France Initiative.
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inne inicjatywy francuskich banków

Francuskie banki oszczędnościowe oferują możliwość uczestniczenia oso-
bom wykluczonym społecznie (długotrwale bezrobotnym) w projektach lokal-
nych – tzw. PELS (Projets d’Economie Social et Locale). Projekty PELS dotyczą 
przede wszystkim pomocy w zakładaniu, prowadzeniu i finansowaniu mikro-
przedsiębiorstw. Francuskie banki oszczędnościowe współpracują z innymi orga-
nizacjami, w tym z omówionymi ADIE czy France Initiative. Banki gwarantują 
mikrokredyty na wyselekcjonowane przez organizacje projekty, a organizacje 
wspierają działania nowo powstających przedsiębiorstw. Współpraca ta wpływa 
pozytywnie na powodzenie inicjatyw podejmowanych przez osoby wykluczo-
ne społecznie. Statystyki wskazują, że 75% powstałych w ten sposób przedsię-
biorstw funkcjonuje po trzech latach od założenia (podczas gdy średnia w Unii 
Europejskiej to 30%)8. 

Jedną z inicjatyw związanych z PELS jest program Caisse d’Epargne o na-
zwie Parcours Confiance. Program przeznaczony jest dla osób, które znalazły 
się w nowej sytuacji życiowej i z powodu braku środków finansowych nie mogą 
założyć działalności gospodarczej (osoby rozwiedzione, bezrobotne, po przerwie 
w pracy spowodowanej chorobą). Pakiet pomocowy, oprócz wsparcia finanso-
wego, obejmuje doradztwo w zakresie księgowości, rachunkowości, finansów, 
prowadzenia firmy9.

Banki solidarne (fr. banques solidaires) we Francji są instytucjami kredyto-
wymi, mającymi statut prawny towarzystw finansowych10 (fr. société financière). 
Gromadzą one oszczędności osób fizycznych i prawnych, pragnących dokonać 
inwestycji ekonomicznie trwałych i użytecznych. Zgromadzone w ten sposób 
środki finansowe przeznaczane są dla osób, które nie mają lub mają niewielki do-
stęp do tradycyjnych kredytów bankowych. Przykładem jest działalność tzw. kas 
solidarnych, np. Caisse Solidaire du Nord-Pas-de-Calais, udzielającej pożyczek 
na okres od dwóch do pięciu lat, z odsetkami w wysokości 8%. Celem banków 
solidarnych jest popieranie wartości społecznych tworzenia przedsiębiorstw. Naj-
większe szanse na finansowanie mają projekty generujące trwałe miejsca pracy. 

8  Microcredit in Europe – Experiences of Savings Banks, The European voice of savings and 
retail banking, ESBG, Brussels, September 2007.

9  Ibidem.
10  Towarzystwa finansowe we Francji to jednostki instytucjonalne, w skład których wchodzą 

bank centralny, inne instytucje monetarne pośrednicy finansowi, towarzystwa ubezpieczeniowe-
go i fundusze emerytalne.
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La Caisse Solidaire du Nord-pas-de-Calais preferuje również wnioski złożone 
przez przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 20 pracowników i działające w ob-
szarach wiejskich11.

zakończenie

W artykule przedstawiono i porównano dwa systemy oferujące mikro-
kredyty we Francji – ADIE i France Active. Mimo różnic spowodowanych od-
miennością środowisk, do których są adresowane, i odmiennymi sposobami po-
zyskiwania środków na mikrokredyty oraz różnymi systemami ich dystrybucji 
i zabezpieczeń, idee mikrokredytowania łączy ten sam cel: pobudzenie inicjaty-
wy przedsiębiorczości, zwiększenie integracji społecznej, rozbudzenie wiary we 
własne siły i pomoc innych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i mar-
ginalizacji.

Sukces Francji we wprowadzeniu systemu mikrokredytów do praktyki go-
spodarczej i polityki kredytowo-pożyczkowej świadczy o dużym zapotrzebowa-
niu na tego rodzaju inicjatywy i może być wzorem dla innych krajów, nie tylko 
słabiej rozwiniętych.

system oF microcredits iN FraNce

Summary

The article presents and compares two systems of microfinance in France, offered 
by two different organizations – ADIE and France Initiative. Despite many differences 
in: target groups, ways of obtaining funds for microcredits, channels of distributions and 
systems of guarantees, both ideas of microcrediting serve the same purpose: helping pe-
ople in difficulties and enhancing social cohesion.

Translated by Agnieszka Kurczewska

11  A. Kurczewska, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej,  
w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, 
red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s. 169–170.
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wprowadzenie 

We współczesnym przedsiębiorstwie istotne znaczenie w polityce finanso-
wej mają zasady (reguły) kształtowania struktury kapitału. Struktura kapitału 
najczęściej ujmowana jest jako relacja długu do kapitału własnego lub długu do 
pasywów i zależy od wielu czynników, w tym zwłaszcza od dostępności kapitału 
i jego kosztu, ryzyka prowadzonej działalności czy efektywności wykorzystania 
zainwestowanego kapitału. Poszukiwanie najtańszych źródeł finansowania i naj-
bardziej efektywnych możliwości inwestycyjnych to kluczowe decyzje finanso-
we w przedsiębiorstwie. 

Podsumowując dotychczasowy dorobek teoretyczny i praktyczny1, można 
stwierdzić, że współczesny menedżer kształtujący politykę struktury kapitału 
musi dokonać wyboru pomiędzy korzyściami podatkowymi, związanymi z fi-
nansowaniem dłużnym, a widmem bankructwa po przekroczeniu racjonalnego 
progu udziału kapitału obcego w kapitałach ogółem firmy. Musi także wziąć 
pod uwagę efekty teorii sygnalizacji, które polegają na asymetrii informacyjnej 
zarządzających i inwestorów w odniesieniu do przedsiębiorstwa. Te wszystkie 
skomplikowane zjawiska finansowe powodują, iż wybrana praktycznie quasi-

1  Najbardziej znanym w teorii mikrofinansów podejściem do struktury kapitału jest model 
Franco Modiaglianiego i Mertona Millera z 1963 r. (Model M-M) opracowany dla warunków go-
spodarki z podatkami. Poza pracami Modiaglianiego-Millera spotykamy jeszcze inne podejścia 
do struktury kapitału: teorię M.H. Millera (1977) wprowadzającą kwestię osobistego podatku do-
chodowego właścicieli firmy; teorię M. Jensena i W. Meclinga (1976) poszukującą optymalnej 
struktury kapitału, która minimalizowałaby koszty agencyjne; teorię H. DeAngelo i R. Masulisa 
(1980) wprowadzającą do rozważań wpływu struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa ka-
tegorię kosztów bankructwa; teorię S.C. Myersa i N. Majlufa (1984) oceniającą wpływ asymetrii 
informacji na strukturę kapitału i wartość firmy. 
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racjonalna struktura kapitału odbiega od punktu optymalnego, wyznaczonego 
przez teorię2. 

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest analiza i ocena wzajem-
nych relacji pomiędzy strukturą majątku a strukturą kapitału małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce, określanych w literaturze przedmiotu mianem złotych 
reguł finansowania. 

Dane do analiz w większości zostały zaczerpnięte z publikacji Głównego 
Urzędu Statystycznego. Z uwagi na to, że obowiązek sprawozdawczy względem 
GUS nie obejmuje wszystkich podmiotów gospodarczych – tylko przedsiębior-
stwa, w których pracuje więcej niż 9 osób – tzw. mikroprzedsiębiorstwa nie zo-
stały objęte analizą. Jednocześnie należy nadmienić, że dane dotyczące wielkości 
finansowych mogły być pozyskane jedynie od tych jednostek, które prowadzą 
księgi rachunkowe bądź księgę przychodów i rozchodów. Biorąc pod uwagę wy-
mienione ograniczenia należy pamiętać, że przeprowadzone analizy nie oddają 
istoty i nie charakteryzują całej grupy małych i średnich przedsiębiorstw, pozo-
stawiając pewne podmioty poza obszarem zainteresowania. 

definicje złotych reguł finansowania

Właściwe ustalenie wielkości składników majątku oraz prawidłowe określe-
nie udziału kapitałów własnych i obcych w ich finansowaniu odgrywa istotną rolę 
w racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa. Stopień 
tego wykorzystania można oceniać na podstawie wielu kryteriów sprowadzanych 
do określonych wskaźników struktury kapitałowo-majątkowej o zróżnicowanym 
stopniu szczegółowości3.

Relacje pomiędzy strukturą aktywów i strukturą kapitałów w przedsiębior-
stwie to oprócz kosztu kapitału i mechanizmu dźwigni finansowej bardzo istotne 
zagadnienie, gdyż są kryterium wyboru odpowiedniej struktury kapitałowej4.

W zależności od wzajemnych relacji bilansowych wyróżnia się dwie grupy reguł5:

2 J. Ostaszewski, Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Wydawnictwo Difin, 
Warszawa 2000, s. 10.

3 Należą do nich głównie wskaźniki rentowności, płynności oraz struktury źródeł finansowania. 
4 Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, 

Warszawa 2000, s. 162.
5 A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej 

Szkoły Biznesu, Szczecin 2001, s. 236.
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1. Reguły poziomej struktury kapitałowo-majątkowej, w ramach których wyróż-
nia się:

a) złotą regułę finansowania, według której nie należy zadłużać przedsiębior-
stwa ponad wartość kapitałów własnych; stosunek kapitału własnego do obce-
go powinien kształtować się na poziomie większym niż 16, ponieważ zapewnia 
to utrzymanie długoterminowej płynności finansowej, sprzyja ograniczeniu 
obciążenia firmy kosztami od zaangażowanych kapitałów obcych i osiągnię-
ciu większej stabilności w zakresie rentowności;

b) złotą regułę bilansową, która zakłada całkowite sfinansowanie majątku trwa-
łego kapitałem własnym; oscylując w granicach jedności, oznacza utrzymanie 
stabilności finansowej przez przedsiębiorstwo; szersze ujęcie tej reguły zakła-
da sfinansowanie aktywów trwałych i części aktywów obrotowych kapitałem 
stałym przedsiębiorstwa7. 

2. Reguły pionowej struktury kapitału, wyrażające wyłącznie kształtowanie 
właściwych proporcji kapitałów własnych i obcych w pasywach przedsię-
biorstwa.

W praktyce przestrzeganie złotych reguł finansowania zwiększa poczucie 
pewności finansowej. Jej zachowanie sprzyja utrzymaniu równowagi finanso-
wej przedsiębiorstwa i ogranicza ryzyko finansowe związane z niepewnością co 
do kształtowania się przyszłych zysków netto w przedsiębiorstwie wykorzystu-
jącym kapitał obcy8. Równowaga finansowa to równowaga pomiędzy strukturą 
aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Duża ilość aktywów trwałych wymaga 
stabilnego finansowania, a więc zobowiązań długoterminowych i kapitału wła-
snego. Majątek trwały powinien być finansowany kapitałem stałym. Zobowiąza-
nia krótkoterminowe powinny znaleźć pokrycie w majątku obrotowym. Dodatni 
kapitał obrotowy oznacza finansowanie majątku obrotowego kapitałem stałym. 
Ujemny kapitał obrotowy oznacza finansowanie majątku trwałego za pomocą 
kredytu krótkoterminowego (tabela 1). 

6 Wzajemna relacja pokrycia kapitałów obcych kapitałami własnymi może wynosić 1:1 lub 
2:1. Zob. również R. Borowiecki, Zarządzanie kapitałem trwałym w przedsiębiorstwie, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Secesja, Kraków 1993, s. 25.

7 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005, s. 187.
8  A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2001. s. 58.
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Tabela 1. Bezpieczna struktura kapitałowa przedsiębiorstwa 

Aktywa Pasywa

Aktywa trwałe
Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe
Kapitał obrotowy dodatni Kapitał obrotowy ujemny

Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Ickiewicz, Pozyskiwanie, koszt i struktura kapita-

łu w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004, 
s. 37–38; zob. również A. Duliniec, op.cit., s. 14–15.

Zachowanie wymienionych relacji wpływa na wzrost wiarygodności finan-
sowej przedsiębiorstwa oraz określenie optymalnej struktury kapitału9. Umoż-
liwia również zarządzającym diagnozę sytuacji finansowej firmy10. Spotyka się 
także pogląd, że postępowanie przedsiębiorstwa zgodnie ze złotą regułą finanso-
wania może doprowadzić do sprzeczności z zasadą maksymalizacji rentowności 
zainwestowanego kapitału11. 

złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw

Wskaźnik struktury kapitału określający poziom kapitału własnego w sto-
sunku do zobowiązań przedsiębiorstwa powinien być większy lub równy12 1.  
Im wyższy jest ten poziom, tym korzystniej należy ocenić jego sytuację fi-
nansową i możliwości rozwojowe, świadczy tym samym o niezależności fi-
nansowej przedsiębiorstwa. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek udziału ogól-
nej kwoty kapitałów obcych. Natomiast wskaźnik II stopnia pokrycia majątku 
trwałego kapitałem stałym musi osiągać wielkości przewyższające 1. Wynika 
to z konieczności sfinansowania stałych potrzeb w zakresie finansowania ak-
tywów obrotowych13. 

9  A. Bielawska, Złota reguła, „Finansista” 2001, nr 2; zob. również T. Waśniewski, W. Skoczy-
las, Ocena sytuacji kapitałowo-majątkowej (układ poziomy), „Rachunkowość” 1993, nr 6, s. 206.

10  J. Stępniewski, Diagnostyka księgowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Problemy Ra-
chunkowości” 2001, nr 4.

11  A. Bielawska, op.cit., s. 238.
12  Analiza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Roz-

woju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
13 T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 436.
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Tabela 1. Złota zasada finansowania i złota zasada bilansowa oraz ich zmiany  
w zależności od wzrostu/spadku PKB w Polsce w latach 2003–2008  

na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Złota zasada finansowania* 0,92 0,94 1,01 1,01 1,11 0,96
Złota zasada bilansowa** 0,59 0,61 0,68 0,69 0,70 0,67
PKB (%) 3,9 5,3 3,6 6,2 6,5 6,0

*Kapitał własny/kapitał obcy.
**Kapitał stały/aktywa trwałe (wskaźnik II stopnia pokrycia).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki podmiotów gospodarczych za lata 
2003–2008, GUS, Warszawa 2004–2009.

 Powyższe wskaźniki złotej reguły finansowania wynikają ze struktury 
źródeł finansowania badanych przedsiębiorstw (tabela 1). W latach 2003–2007 
zwiększał się systematycznie udział kapitałów własnych w badanych przedsię-
biorstwach. W latach 2003–2004 i w 2008 roku kształtował się poniżej 1. Po-
zytywnym zjawiskiem w 2005 roku było przełamanie spadkowej tendencji za-
chowania złotej reguły finansowania. W latach 2005–2007, gdy przedsiębiorstwa 
utrzymywały niski poziom kapitałów obcych w strukturze kapitału, wskaźnik 
złotej reguły finansowania kształtował się powyżej 1. Należy stwierdzić, że okres 
ożywienia gospodarki sprzyjał zachowaniu niezależności finansowej (zależność 
korelacyjna między zachowaniem złotych reguł finansowania a zmianami PKB 
jest dodatnia), a tym samym – swobodzie podejmowania decyzji inwestycyjnych 
i finansowych. Szacuje się, że w Polsce wewnętrzne źródła finansowania zapew-
niają około 70% środków finansowych przedsiębiorstw14. Utrzymywanie się wy-
sokich stóp procentowych powoduje, że pozyskiwanie kapitału obcego jest dla 
polskich przedsiębiorstw bardzo kosztowne. Również nadal dość płytki krajowy 
rynek kapitałowy nie stwarza korzystnych możliwości napływu kapitału własne-
go ze źródeł zewnętrznych. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa są zainteresowa-
ne wykorzystywaniem wewnętrznych źródeł finansowania, w tym reinwestowa-
niem wypracowanych zysków. 

Złota zasada bilansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być finan-
sowane w całości kapitałem stałym, ogranicza prawdopodobieństwo utraty płyn-
ności finansowej przez przedsiębiorstwo oraz zmniejsza jego ryzyko finansowe. 

14 S. Wilmańska-Sosnowska, Kredyt bankowy w strategii finansowania przedsiębiorstwa 
w okresie transformacji gospodarki, „Bank i Kredyt” 1994, nr 7, s. 54.
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Kształtowanie odpowiednio wysokiego poziomu kapitału stałego w badanych 
przedsiębiorstwach w celu pełnego sfinansowania aktywów trwałych pozwoliło 
utrzymać równowagę płatniczą oraz kształtować ryzyko finansowe na poziomie 
możliwym do zaakceptowania. W strukturze kapitału stałego bardzo istotne zna-
czenie ma jego struktura. Przy podejmowaniu inwestycji finansowych kapita-
łem obcym długoterminowym zarząd przedsiębiorstwa powinien się upewnić, 
czy możliwa będzie jego spłata z uzyskanych nadwyżek finansowych z realizacji 
podjętych inwestycji. Jednym z istotnych elementów wspomagających podjęcie 
takiej decyzji jest oszacowanie kosztu kapitału i porównanie go ze stopą rentow-
ności tego projektu (ROIC > WACC)15. 

Wykres 1. Struktura kapitału stałego w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce 
w latach 2003–2008 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki...

Struktura kapitału stałego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
w latach 2003–2008 została przedstawiona na wykresie 1 – wskazuje na spadek 
udziału zobowiązań długoterminowych przy rosnącym udziale kapitałów wła-
snych w latach 2003–2007. Udział kapitałów stałych w majątku ogółem przed-
siębiorstw w Polsce nie ulegał znaczącym wahaniom – malał udział kapitałów 
stałych oraz kapitału własnego w majątku ogółem. 

15 Jest to podstawowe kryterium efektywności przedsięwzięć, które są wynikiem tego, iż pro-
jekty przyjmowane do realizacji są o dodatniej NPV. W skali całego przedsiębiorstwa kryterium 
efektywności (ROIC>WACC) jest ważnym czynnikiem tworzenia jego wartości. 
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złote reguły finansowania a płynność i rentowność przedsiębiorstwa

Rentowność uzyskiwana przez spółkę należy do kluczowych czynników 
decydujących o strukturze kapitału. Przyszli nabywcy papierów wierzycielskich 
lub udziałowych będą oczekiwali wymaganej stopy zwrotu. Jeżeli rentowność 
wykorzystania aktywów będzie niższa od wartości oczekiwanej, to zaintereso-
wanie inwestorów papierami danej firmy będzie małe lub żadne. To z kolei spo-
woduje brak możliwości dopływu kapitału zewnętrznego do firmy. O strukturze 
kapitału decyduje również płynność finansowa. W zasadzie, im większa płyn-
ność finansowa, tym większe możliwości korzystania z kapitału obcego. 

Tabela 3. Udział aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych w sumie  
bilansowej oraz wskaźnik płynności finansowej małych i średnich  

przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2008 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Udział aktywów 
obrotowych w sumie 
bilansowej (w %)

40,91 42,3 43,76 45,56 43,63 46,93

Udział zobowiązań 
krótkoterminowych 
w sumie bilansowej (%)

34,48 33,9 32,95 32,37 29,86 32,4

Wskaźnik bieżący 
płynności finansowej* 1,19 1,25 1,33 1,41 1,46 1,45

*Aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bilansowe wyniki...

Oceniając wskaźnik bieżącej płynności finansowej, należy zauważyć, że re-
lacja aktywów bieżących do zobowiązań bieżących w latach 2003–2008 wykazy-
wała tendencję rosnącą, a więc zwiększał się poziom bezpieczeństwa finansowe-
go małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż coraz więcej aktywów obrotowych 
można było przeznaczyć na spłatę wymagalnych zobowiązań. Dane ujęto w tabe-
li 3. Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem w analizowanym okresie 
wyraźnie rósł, co świadczy o zwiększeniu zapotrzebowania na te aktywa, a więc 
o pogorszeniu efektywności zarządzania tymi składnikami majątku. Od roku 
2004 widoczny jest spadek udziału zobowiązań krótkoterminowych w sumie 
bilansowej, a zatem maleje ryzyko utraty płynności finansowej. Dla przedsię-
biorstw jest to niewątpliwie sytuacja korzystna – poprawia się ich wiarygodność 
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jako wierzycieli i kredytobiorców, dzięki czemu mogą płacić niższe odsetki od 
zaciąganych kredytów. 

Tabela 4. Wskaźniki rentowności w małych i średnich przedsiębiorstwach  
oraz stopa inflacji w Polsce w latach 2003–2008

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ROE (%) 8,81 14,1 12,48 13,78 14,2 14,7
ROA (%) 4,23 6,84 6,27 6,93 7,46 6,95
Stopa inflacji (%) 0,8 3,5 2,1 1 2,5 4,2
ROE w ujęciu realnym 0,08 0,13 0,12 0,14 0,14 0,14

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki...

Z danych zamieszczonych w tabeli 4 wynika, że w latach 2003–2008 ren-
towność MSP w Polsce wykazywała tendencję rosnącą. Stopa ROE w wyrażeniu 
nominalnym w 2008 roku w porównaniu z 2003 rokiem zwiększyła się o prawie 
6 punktów procentowych. Rosnący poziom wskaźnika rentowności kapitału wła-
snego świadczy o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału w różnych 
jego formach. Prowadzi to zazwyczaj do uzyskiwania wyższych dywidend oraz 
większych możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. 

Oceniając realny poziom stopy rentowności kapitału netto16, obserwuje się 
jej dodatni poziom w latach 2003–2008. Dodatni realny poziom stopy ROE wska-
zuje na zwiększenie się realnej wartości kapitałów zainwestowanych w przedsię-
biorstwie. Przyczyn wzrostu rentowności kapitałów własnych należy upatrywać 
w rosnącej wielkości zysku netto (na pozytywną ocenę zasługuje przyrost zy-
sku netto w stosunku do ubiegłego roku przekraczający poziom inflacji) oraz 
poprawiającej się efektywności wykorzystania majątku (stopa ROA). Na wzrost 
stopy ROE może wpływać również zmniejszenie zaangażowania kapitałów ob-
cych w strukturze kapitału polskich MSP. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
wystąpiły dodatnie efekty dźwigni finansowej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa 
pozyskiwały nowy kapitał obcy po niższym koszcie od osiąganej stopy zwro-
tu z zainwestowanego kapitału. Wzrost poziomu wskaźnika dźwigni finansowej 
oznacza nie tylko możliwość odnoszenia korzyści finansowych przez akcjona-
riuszy, ale prowadzi także do zwiększenia ryzyka finansowego. Wyższy poziom 

16  realna stopa rentowności obliczona została według następującego wzoru:  
gdzie dr – realna stopa rentowności, dn – nominalna stopa rentowności, di – stopa inflacji. 
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rentowności kapitału własnego stanowi bowiem swego rodzaju rekompensatę dla 
właścicieli z tytułu zwiększonego ryzyka finansowego. 

Tabela 5. Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) w małych i średnich  
przedsiębiorstwach w Polsce w latach 2003–2008 (mld zł)

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kapitał obrotowy netto* 5,8 19,7 34 52,3 69,3 74,9

* Kapitał stały – aktywa trwałe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki...

Poziom kapitału pracującego w latach 2003–2008 charakteryzował się war-
tością dodatnią. Wzrost kapitału pracującego oznacza zwiększenie stopnia długo-
okresowego finansowania majątku obrotowego. 

zakończenie 

Sytuacja finansowa MSP w Polsce analogicznie do koniunktury gospodar-
czej po okresie pogorszenia obserwowanego w latach 1998–2001 uległa poprawie 
w okresie 2004–2006 (w 2006 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 
najwyższym od 9 lat), co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę wyników 
finansowych. We wszystkich agregacjach obserwowano wzrost zysków netto 
w analizowanym okresie. Tym samym zwiększył się również udział rentownych 
firm. Począwszy od 2003 roku wszystkie przedsiębiorstwa odczuwały poprawę 
płynności finansowej, jednak w praktyce MSP zachowanie właściwych relacji 
pomiędzy strukturą majątku a strukturą kapitału zapewnia im raczej rentowność 
zainwestowanego kapitału niż płynność finansową. Przedsiębiorstwa wolą po-
nosić wysokie ryzyko finansowe za cenę niskich kosztów finansowania. Prze-
prowadzone badania empiryczne pozwalają stwierdzić, że w Polsce najpopular-
niejszym źródłem finansowania działalności od 2004 roku, w tym inwestycji, są 
kapitały własne.
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GoLdeN rULes For FiNaNciNG iN practice smaLL aNd mediUm 
eNterprises 

Summary

Explored in this article is to analyze the rate between structure of property and capi-
tal structure of small and medium-sized enterprises in Poland, described in the literature 
as golden rules for financing. Empirical studies reveal that in Poland the most popular 
source of financing since 2004, including equity investments are, however, the role of 
external capital is growing steadily.

Translated by Joanna Marzec
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wprowadzenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,85% ogólnej sumy przedsię-
biorstw w Polsce, wytwarzają prawie 50% produktu krajowego brutto i są miej-
scem pracy dla około 68% zatrudnionych1. Jednym z podstawowych warunków 
funkcjonowania tego sektora gospodarki jest dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania. Fundusze i kapitały własne mają bowiem ograniczone rozmiary 
i zazwyczaj nie wystarczają do sfinansowania wszystkich potrzeb związanych 
z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorstwa.

Tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym zewnętrznym źródłem 
finansowania jest kredyt kupiecki (handlowy) i bankowy (głównie obrotowy). 
O ile jednak otrzymanie wydłużonego terminu płatności za dostawy zależy 
przede wszystkim od polityki kredytowej kontrahenta, o tyle zaciągnięcie kre-
dytu bankowego wiąże się z długotrwałą procedurą badania wniosku i jest uwa-
runkowane posiadaniem przez przedsiębiorstwo zdolności kredytowej, kosztami 
kredytu oraz możliwością ustanowienia zabezpieczeń o odpowiedniej wartości 
i jakości. Alternatywnym w stosunku do kredytu bankowego źródłem finanso-
wania działalności gospodarczej, zwłaszcza kontraktów krótko- i średniotermi-
nowych, może być faktoring. 

1  Źródła finansowania działalności gospodarczej i montaż finansowy, Fundacja Edukacji Eu-
ropejskiej, Wałbrzych 2006, s. 2.
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istota i mechanizm działania faktoringu

Faktoring to usługa finansowa pozwalająca przedsiębiorstwom na poprawę 
płynności finansowej przez skrócenie cyklu rotacji należności. Z ekonomicznego 
i prawnego punktu widzenia faktoring polega na odpłatnej odsprzedaży nieprze-
terminowanych wierzytelności handlowych2 wyspecjalizowanej instytucji fakto-
ringowej – bankowi lub spółce faktoringowej. W transakcji faktoringu uczestni-
czą więc trzy podmioty:
– faktorant – przedsiębiorstwo zbywające swoje wierzytelności,
– dłużnik – kontrahent faktoranta zobowiązany do spłaty należności,
– faktor – wyspecjalizowana instytucja nabywająca wierzytelność.

Faktor i faktorant są stronami czynnie uczestniczącymi w transakcji, za-
wierającymi umowę faktoringu. Umowa ta – w świetle polskich przepisów pra-
wa – jest umową nienazwaną, co oznacza że może być zawarta zgodnie z zasadą 
swobody zawierania umów3. Podstawowym elementem umowy faktoringu jest 
cesja wierzytelności4 faktoranta na faktora. W ramach faktoringu przedmiotem 
cesji mogą być jednak wyłącznie należności pieniężne, bezsporne i nieprzetermi-
nowane, przysługujące przedsiębiorstwu z tytułu realizowanych dostaw towarów 
i świadczonych usług. Mogą to być zarówno wierzytelności już istniejące, jak 
i wierzytelności przyszłe, z zasady krótkoterminowe5.

Podpisując umowę faktoringu, faktor zobowiązuje się do nabycia wierzy-
telności przedsiębiorstwa albo udzielenia pożyczki pieniężnej pod zastaw wie-
rzytelności stanowiącej zabezpieczenie dla tej pożyczki. W obu przypadkach 
przedsiębiorstwo otrzymuje gotówkę przed upływem terminu płatności należno-
ści, a wyegzekwowaniem należności od dłużnika zajmuje się faktor. Faktoring to 
zatem specyficzny sposób kredytowania należności handlowych6. 

2  Wierzytelność oznacza prawo podmiotowe do żądania spełnienie świadczenia przez dłuż-
nika. Wierzytelności handlowe są synonimem należności z tytułu dostaw towarów i świadczenia 
usług.

3  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm., 
art. 353. Zauważyć należy, iż w żadnym kraju umowa faktoringu nie doczekała się unormowań 
prawnych wyższego rzędu. Próby takie podjęto w Niemczech, ale przepisy obowiązują tam na 
mocy rozporządzenia ministra, a nie ustawy.

4  Zasady dokonywania cesji, czyli przelewu wierzytelności, określa Kodeks cywilny, art. 509–
518.

5  Przedmiotem faktoringu są najczęściej należności z terminem płatności od 14 do 210 dni, 
aczkolwiek żadne przepisy prawne nie nakładają takich ograniczeń.

6  J. Mojak, Obrót wierzytelnościami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, s. 157.
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Uogólniając, można przyjąć, iż faktoring dotyczy nabywania (przyjmo-
wania) handlowych faktur do dyskonta7. Poprzez umowę faktoringu przedsię-
biorstwo przenosi na faktora wierzytelność główną oraz wszelkie prawa z nią 
związane, w tym prawo do odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach8. Insty-
tucja faktoringu nie ogranicza się jednak do przelewu wierzytelności. Zgodnie 
z definicją Konwencji Ottawskiej z 1988 roku, z faktoringiem mamy do czynie-
nia tylko wówczas, gdy faktor przejmuje na siebie przynajmniej dwie spośród 
następujących funkcji:
– finansowanie dostawcy, w tym przez udzielanie pożyczek i zaliczek,
– rozliczanie i obsługa wierzytelności,
– inkaso należności,
– ochrona przed niewywiązywaniem się dłużnika ze spłaty należności9.

Faktoring jest więc zarówno instrumentem finansowania wierzytelności, jak 
i gwarancją zabezpieczającą przedsiębiorstwo przed ryzykiem niewypłacalności 
dłużnika. Jednocześnie jest formą outsourcingu usług i alternatywą dla ubez-
pieczenia wierzytelności przedsiębiorcy. Może również oznaczać scedowanie na 
faktora części usług administracyjnych, takich jak ściąganie należności, badanie 
wiarygodności i wypłacalności dłużników, prowadzenie rejestru faktur czy kont 
rozliczeniowych wierzycieli. W ten sposób instytucja faktoringu łączy w sobie 
elementy cesji wierzytelności, zlecenia, umowy o dzieło oraz pożyczki.

Dłużnik w transakcji faktoringowej jest stroną bierną, tzn. nie ma wpływu 
na zawarcie i treść umowy faktoringu. W myśl przepisów kodeksu cywilnego, 
przedsiębiorstwo może bez zgody dłużnika przelać wierzytelność na osobę trze-
cią, jeśli nie jest to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwo-
ścią zobowiązania10. Zawarcie umowy faktoringu i będąca jej następstwem cesja 
wierzytelności handlowych nie mogą jednak pogorszyć sytuacji dłużnika. Gdy-
by zaś dłużnik w umowie z dostawcą dóbr lub usług (faktorantem) zastrzegł, iż 
wierzytelność nie może być zbywana osobie trzeciej, to bez jego zgody nie może 
dojść do zawarcia umowy faktoringu.

7  M. Bogin, M. Borkowski, Factoring for Future Success, „CMA Management” 2002, nr 7, 
s. 12.

8  Elementy i cechy umowy faktoringu szeroko omawia J. Grzywacz, Faktoring, Difin, War-
szawa 2005.

9  Convention on International Factoring, Ottawa, 28.05.1988, art. 1 ust. 2 pkt b), www.un-
idroit.org/english/conventions/1988factoring/main.htm (tłumaczenie własne).

10  Kodeks cywilny, art. 509.
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rodzaje faktoringu

Zarówno w teorii, jak i w praktyce, istnieje wiele form i kryteriów podziału 
faktoringu. W zależności od tego, która strona umowy bierze na siebie ryzyko 
niewypłacalności dłużnika, można wyróżnić:
– faktoring pełny (właściwy, bez regresu),
– faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem), 
– faktoring mieszany11.

W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności dłużnika przej-
muje na siebie instytucja faktoringowa, która egzekwuje należność w terminie 
jej wymagalności we własnym imieniu i na własny rachunek. W wyniku zawar-
cia umowy faktoringu dochodzi więc do definitywnego przeniesienia określonej 
wierzytelności z faktoranta na faktora. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje 
prawo do dysponowania otrzymaną zaliczką nawet w przypadku wystąpienia 
kłopotów z wypłacalnością dłużnika. Głównymi zaletami tej formy faktorin-
gu są więc pewność otrzymania zapłaty za towary lub usługi, większe bezpie-
czeństwo prowadzenia działalności, wzrost pewności planowania przepływów 
pieniężnych oraz polepszenie struktury bilansu i wzrost płynności finansowej 
przedsiębiorstwa12. 

W faktoringu niepełnym całe ryzyko niewypłacalności dłużnika spoczywa 
na faktorancie. Umowa faktoringu prowadzi w tym przypadku jedynie do wa-
runkowego nabycia wierzytelności przez faktora. Przedsiębiorstwo pozyskuje od 
faktora środki pieniężne w formie pożyczki. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytel-
ności w terminie wskazanym w umowie faktoringu, powraca ona od faktora do 
faktoranta, który jest zobowiązany do zwrotu pobranych zaliczkowo kwot. Brak 
przejęcia ryzyka i związanych z tym kosztów powoduje, że faktoring niepeł-
ny jest tańszy od pełnego. Wymaga też mniej formalności związanych z oceną 
sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów poszczególnym dłużnikom. Jego 

11  M. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach: forma krótkoterminowego 
finansowania działalności, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 59–64.

12  Uzyskanie środków z tytułu umowy faktoringu pełnego z jednej strony redukuje poziom 
należności z tytułu dostaw i usług, a z drugiej zwiększa stan środków pieniężnych. Ta zmiana 
struktury aktywów obrotowych prowadzi do poprawy wskaźnika płynności natychmiastowej, 
określającego stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych gotówką i jej ekwiwalentami.
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podstawowymi wadami są natomiast brak zabezpieczenia przed ryzykiem oraz 
stosunkowo niewielki wpływ na bilans faktoranta13.

Faktoring mieszany łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. 
Zawierając umowę faktoringu, faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłuż-
nika tylko do określonej kwoty wierzytelności. Jeżeli wierzytelność przekracza 
kwotę graniczną, wówczas instytucja faktoringowa ma prawo do regresu. Ozna-
cza to, iż ryzyko spłaty wierzytelności spoczywa na dwóch stronach umowy fak-
toringu, choć niekoniecznie w jednakowym stopniu.

Instytucja faktoringu umożliwia sprzedaż wierzytelności dotyczących obro-
tu gospodarczego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. W tym drugim 
przypadku faktorant może przelać swoje wierzytelności z transakcji zagranicz-
nych na faktora mającego siedzibę w jego kraju (faktor eksportowy) bądź w kraju 
dłużnika – importera lub wewnątrzwspólnotowego nabywcy (faktor importowy). 
Faktor eksportowy może także, po zakupie wierzytelności od faktoranta, doko-
nać ponownego przelewu tej wierzytelności przez zawarcie umowy faktoringu 
z faktorem importowym. Wystąpi wówczas tzw. system dwóch faktorów14.

Mimo że umowa faktoringu zawierana jest między faktorantem a faktorem, 
to dotyczy również dłużnika – nabywcy towarów lub usług od zbywającego wie-
rzytelności przedsiębiorstwa. Jeżeli dłużnik zostaje poinformowany o umowie 
faktoringu (przez faktora lub faktoranta) niezwłocznie po jej zawarciu, wówczas 
mamy do czynienia z faktoringiem otwartym (notyfikowanym, jawnym). W sy-
tuacji natomiast, gdy o cesji wierzytelności dłużnik dowiaduje się dopiero w mo-
mencie wezwania do zapłaty, mówimy o faktoringu półotwartym. Może również 
wystąpić tzw. faktoring tajny (zamknięty, cichy), wiążący się z niezawiadamia-
niem dłużnika o zawarciu umowy faktoringu15.

13  w przypadku faktoringu niepełnego, w którym po określonym w umowie terminie faktor 
ma prawo regresu w stosunku do faktoranta, sam poziom należności pozostaje bez zmian (chy-
ba że jednostka musi utworzyć odpis aktualizacyjny), natomiast zwiększa się (o wartość otrzy-
manej pożyczki) suma bilansowa. Po stronie aktywów zwiększeniu ulegają środki pieniężne, 
a w pasywach bilansu następuje zwiększenie (o tę samą wartość) zobowiązań wobec faktora. 
Zmniejszenie należności od odbiorców nastąpi dopiero w momencie rozliczenia rozrachunków 
z odbiorcą, gdy ten dokona spłaty wierzytelności. Jednocześnie zmniejszeniu ulegną zobowią-
zania wobec faktora.

14  M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 200.

15  I. Heropolitańska, P. Kawaler, A. Kozioł, Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki: ce-
sja, faktoring, dyskonto, forfaiting, sprzedaż publiczna i niepubliczna, Twigger, Warszawa 2000, 
s. 125–129.
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Kryterium terminu płatności faktorantowi za nabycie przez faktora wierzy-
telności pozwala natomiast wyróżnić faktoring dyskontowy (przyspieszony), za-
liczkowy (awansowy) i terminowy (wymagalnościowy)16. Pierwszy z nich polega 
na tym, że faktor płaci faktorantowi za zakupione wierzytelności natychmiast po 
otrzymaniu faktur do wykupu. Wysokość płatności jest równa kwocie wierzy-
telności pomniejszonej o wynagrodzenie faktora. W przypadku faktoringu za-
liczkowego płatność za nabycie wierzytelności odbywa się w ratach. W chwili 
zawarcia umowy faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę na poczet przyszłej zapła-
ty, a pozostała kwota wnoszona jest w terminie wymagalności lub w dniu rze-
czywistej spłaty wierzytelności. Z faktoringiem wymagalnościowym mamy zaś 
do czynienia wówczas, gdy należność przekazywana jest faktorantowi w dniu 
wymagalności wierzytelności, po otrzymaniu zapłaty od dłużnika albo w innym 
umownym terminie.

Z danych statystycznych wynika, iż w 2008 roku w Polsce faktoring krajo-
wy stanowił 84,8%, a faktoring zagraniczny – 15,2% wykupionych wierzytelności. 
W faktoringu krajowym najczęściej stosowano faktoring z regresem (49,6% obro-
tów), rzadziej faktoring bez regresu (47,9%), a sporadycznie faktoring miesza-
ny (2,5%). Na wierzytelności wynikające z faktoringu w handlu zagranicznym 
składały się w 88,4% wierzytelności w eksporcie, a w 11,6% – w imporcie. Usłu-
gi faktoringu świadczyły zarówno banki, jak i spółki faktoringowe17.

korzyści i koszty faktoringu

Największą korzyścią wynikającą z zastosowania faktoringu do finansowa-
nia działalności gospodarczej jest skrócenie cyklu rotacji należności w przed-
siębiorstwie zbywającym wierzytelności. Otrzymuje ono bowiem od faktora 
gotówkę natychmiast po dostarczeniu dokumentów finansowych, a więc nawet 
kilka miesięcy przed upływem terminu płatności należności. Pozyskiwane w ten 
sposób środki przedsiębiorstwo może przeznaczyć na działalność bieżącą bądź 
inwestycyjną. Faktoring może być również instrumentem budowania przewagi 
konkurencyjnej na rynku dostawców. Umożliwia bowiem wydłużanie kontrahen-
tom terminów płatności i zwiększenie sprzedaży bez konieczności angażowania 
dodatkowych środków finansowych.

16  Ibidem, s. 122–125.
17  http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4404_PLK_HTML.htm.
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Umiejętnie wykorzystany faktoring pozwala utrzymać płynność finansową 
oraz na efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym18. Korzystając z tego źró-
dła finansowania, przedsiębiorstwo uzyskuje poprawę mierników finansowych 
i stałą zdolność do obsługi zobowiązań bieżących, co w konsekwencji prowadzi 
do wzrostu jego wiarygodności i sprzyja negocjowaniu korzystnych warunków 
umów z dostawcami i wierzycielami. W odróżnieniu od kredytu bankowego 
faktoring nie blokuje majątku przedsiębiorstwa. 

Faktoring pozwala także odciążyć służby rozliczeniowo-księgowe przedsię-
biorstwa i znacznie obniżyć koszty administrowania wierzytelnościami. Do isto-
ty faktoringu należy bowiem – oprócz finansowania – świadczenie przez instytu-
cję faktoringową na rzecz faktoranta usług dodatkowych, takich jak księgowanie 
płatności, wyjaśnianie i uzgadnianie sald, monitoring należności czy działania 
windykacyjne. Przejęcie przez faktora obsługi wierzytelności podnosi bezpie-
czeństwo realizowanych transakcji i zwiększa dyscyplinę płatniczą odbiorców.

Sprzedając należności w ramach faktoringu pełnego, przedsiębiorstwo prze-
nosi na faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika. W ten sposób zabezpiecza 
się przed stratami majątkowymi z tytułu braku zapłaty przez odbiorcę i zyskuje 
pewniejszą bazę dla zarządzania swoimi finansami i płynnością.

Korzystanie z faktoringu wiąże się jednak z dodatkowymi wydatkami. Zby-
wając należności, faktorant zostaje obciążony kosztami odsetek mających prze-
ważnie charakter dyskonta. Ich wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju 
umowy faktoringu. W faktoringu właściwym dyskonto (podobnie jak prowizja 
i marża) jest wyższe ze względu na przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacal-
ności dłużnika oraz koszty windykacji. Dodatkowo im dłuższy jest okres finan-
sowania19, tym wyższe jest oprocentowanie. Na poziom kosztów odsetek wpły-
wają także wielkość i zakres administrowania nabytymi wierzytelnościami.

Korzystający z faktoringu ponosi również koszty wynagrodzenia faktora 
za świadczone na jego rzecz usługi dodatkowe. Wysokość marży z tego tytułu 
zależy od zakresu dodatkowych usług oraz przeciętnej sumy należności składa-
jących się na całość umowy i waha się najczęściej w granicach od 0,3 do 2,0% 

18  Przez pojęcie kapitał obrotowy lub kapitał obrotowy netto należy rozumieć tę część aktywów 
obrotowych, która jest finansowana kapitałem stałym, czyli kapitałem własnym, rezerwami na 
zobowiązania oraz zobowiązaniami długoterminowymi. Innymi słowy, kapitał obrotowy stanowi 
różnicę między wartością aktywów obrotowych a krótkoterminowymi (bieżącymi) zobowiąza-
niami oraz rozliczeniami międzyokresowymi, mającymi odzwierciedlenie w pasywach bilansu. 
M. Sierpińska, D. Wędzki, op.cit., s. 74.

19  Okres finansowania oznacza okres między zakupem wierzytelności przez faktora a termi-
nem ich spłaty przez dłużnika.
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wartości netto zakupionych wierzytelności. Opłaty za funkcje administracyjne 
realizowane w ramach faktoringu mogą być opłacalne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw zwłaszcza wówczas, gdy zdadzą się one całkowicie na instytu-
cję faktoringową. Koszt organizacji tych funkcji we własnym zakresie może być 
w tym przypadku wyższy niż koszt powierzenia ich faktorowi.

Kolejnym składnikiem kosztów faktoringu jest prowizja przygotowawcza, 
będąca opłatą za zbadanie zdolności kredytowej faktoranta i dłużnika, rozpa-
trzenie wniosku skupu wierzytelności oraz przygotowanie umowy. Jej wysokość 
oscyluje w granicach 0,1–3% przyznanego limitu zadłużenia. 

Jeżeli umowa dotyczy faktoringu pełnego, dodatkowym kosztem jest dla 
faktoranta prowizja za przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużni-
ka. Zależy ona od oceny ryzyka, wielkości wierzytelności, solidności płatniczej 
dłużników i ich stanu prawnomajątkowego, terminu i sposobu regulowania dłu-
gu, istnienia stosownych zabezpieczeń nabytych wierzytelności, charakteru to-
warów objętych umowami sprzedaży oraz oceny sprawności organizacyjnej i go-
spodarczej dłużnika20. Prowizja za przyjęcie ryzyka wynosi najczęściej od 0,1 do 
1,5% wartości przyjętych przez faktora wierzytelności.

Faktorant może także zostać obciążony prowizją z tytułu zawarcia umowy 
o linię, będącą zobowiązaniem faktora do zawarcia w przyszłości umów fakto-
ringu z dostawcą. Prowizja ta liczona jest od ustalonego limitu (średnio 1%) i pła-
cona niezależnie od odsetek i prowizji za skupione w jej ramach wierzytelności.

podsumowanie

Faktoring jest usługą adresowaną przede wszystkich do tych przedsiębiorstw, 
które sprzedają towary i usługi, stosując odroczone terminy płatności, a jedno-
cześnie mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Jako elastyczne 
źródło finansowania działalności gospodarczej faktoring umożliwia sprawne 
zarządzanie należnościami i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na 
rynku.

Decyzja o zastosowaniu faktoringu do finansowania bieżącej działalności 
przedsiębiorstwa powinna być poprzedzona kompleksową analizą ekonomicz-
ną, uwzględniającą koszty i korzyści faktoringu oraz racjonalne zasady selekcji 
ofert faktoringowych i wyboru faktora. Korzyści ze zbycia wierzytelności przed 

20  M. Sierpińska, D. Wędzki, op.cit., s. 196.
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terminem ich zapłaty przez dłużników powinny przewyższać ponoszone z tego 
tytułu wydatki (odsetki, prowizje, marża). W analizie efektywności należy rów-
nież uwzględnić dodatkowe korzyści w postaci pakietu usług oferowanych przez 
faktora w ramach zawartej z nim umowy.

Na zakończenie trzeba podkreślić, iż faktoring jako źródło finansowania 
działalności gospodarczej to dobry sposób przyspieszenia inkasa należnych środ-
ków pieniężnych. Umożliwia utrzymanie płynności finansowej i prowadzi do 
poprawy wielu wskaźników ekonomicznych. Nie jest natomiast panaceum na złą 
kondycję przedsiębiorstwa. Nie jest więc dobry dla tych małych i średnich przed-
siębiorstw, które cyklicznie zmagają się z problemami finansowymi. 

FactoriNG as a soUrce oF FiNaNciNG ecoNomic actiVities  
oF eNterprises

Summary

The article is devoted to the issue of factoring. In the economic conditions obtaining 
in Poland factoring is numbered among relatively new sources of financing economic 
activities. Since it may finance supplies with deferred payment factoring is first of all an 
alternative for bank credit. At the same time it allows an enterprise to maintain financial 
solvency. In the article the essence, functions and the main kinds of factoring are presen-
ted. Also the costs of factoring as well as the enterprise’s profits resulting from applying 
this form of financing economic activity.

Translated by Tadeusz Karłowicz
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sekUrytyzacJa portFeLi dłUŻNych w aspekcie  
FiNaNsowaNia małych i średNich przedsiębiorstw

wprowadzenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę funkcjonowania współcze-
snego systemu ekonomicznego. To przede wszystkim temu sektorowi gospodarka 
zawdzięcza swój wzrost. Odnosi się to zarówno do wymiaru krajowego, jak i euro-
pejskiego. W Polsce udział MSP przekracza 99%, małe i średnie przedsiębiorstwa 
zapewniają 70% wszystkich miejsc pracy oraz wytwarzają blisko 60% produktu kra-
jowego brutto1. W pozostałych krajach Wspólnoty notuje się wartości zbliżone.

Tak duży wpływ sektora MSP na parametry definiujące i kształtujące sto-
pień rozwoju gospodarczego powoduje, iż są one przedmiotem zainteresowania 
władz różnego szczebla. Formułowane i implementowane programy i polityka 
koncentrują się przede wszystkim na działaniach prorozwojowych w aspekcie 
doskonalenia infrastruktury finansowej MŚP jako podstawowej determinanty 
ich funkcjonowania i rozwoju. Oprócz instrumentów bezpośredniego wsparcia 
finansowego znaczenia nabierają formy pośrednie. Przykładem inicjatywy takie-
go rodzaju są gwarancje sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP oferowane przez 
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) w ramach programu ramowego na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) 2007–2013.

Artykuł ma na celu zobrazowanie istoty i znaczenia procesu sekurytyza-
cji aktywów na tle rozwoju tej techniki finansowania na rynkach europejskich. 
Szczególną uwagę zwrócono na tego rodzaju transakcje w procesie refinanso-
wania akcji kredytowej pośredników finansowych na rzecz sektora MSP prze-
widzianej w programie ramowym UE. Wskazano również na ramowe warun-

1  Według danych PARP; www.parp.gov.pl (dostęp 20.11.2009 r.).
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ki udzielenia takiego wsparcia oraz poddano analizie wykorzystanie gwarancji 
transakcji sekurytyzacji w Polsce.

sekurytyzacja aktywów w warunkach europejskich – zarys problemu

Sekurytyzacja jest złożonym i wielowątkowym mechanizmem finansowa-
nia, polegającym na przekształceniu pozbawionych płynności aktywów o podob-
nej charakterystyce w pakiety oprocentowanych papierów wartościowych o ce-
chach umożliwiających ich wprowadzenie na rynek w celach inwestycyjnych2. 
Jest więc jedną z form finansowania opartego na emisji długu, której szczególną 
cechą jest transfer aktywów zabezpieczenia – od inicjatora procesu do nowo-
powstałego podmiotu emisyjnego (SPV). Modelowe ujęcie organizacji i przebie-
gu procesu sekurytyzacji, będące płaszczyzną odniesienia dla bardziej lub mniej 
typowych rozwiązań praktycznych, przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Organizacja i przebieg procesu sekurytyzacji
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Ł. Reksa, Sekurytyzacja po polsku, „Bank” 2003, nr 10 

(133), październik, s. 52.

2  A.K. Bhattacharya, K. Dandapani, Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy, w: Za-
rządzanie aktywami i pasywami, red. F.J. Fabozzi, A. Konshi, Związek Banków Polskich, Warsza-
wa 1998, s. 369–370.
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Możliwość zorganizowania przez inicjatora transakcji sekurytyzacyjnej, 
a tym samym finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 
przy jej wykorzystaniu, zależy od aktywów wykazywanych w bilansie aran-
żera. Aktywa stanowiące zabezpieczenie dla sekurytyzacyjnych instrumentów 
finansowych powinny charakteryzować się przede wszystkim zdolnością do 
generowania dodatnich przepływów pieniężnych w przyszłości oraz ich pełną 
przewidywalnością co do terminu i wielkości3. Kryteria te mają zapewnić bez-
pieczeństwo i jakość całego programu finansowania.

Technika finansowania drogą sekurytyzacji nabiera coraz większego zna-
czenia na współczesnym rynku usług finansowych. Na kontynencie europejskim 
notuje się rosnącą aktywność w zakresie emisji instrumentów dłużnych zabez-
pieczonych na aktywach (wykres 1).

Wykres 1. Wartość sekurytyzacyjnych instrumentów finansowych wyemitowanych na 
kontynencie europejskim w latach 2000–2009 (mld euro)

*Wyniki podane za 2009 rok obejmują jedynie okres do końca drugiego kwartału roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ESF Securitisation Data Report Q2:2009.

Dokonując analizy europejskiego rynku sekurytyzacji, warto odnieść się do 
jego struktury z punktu widzenia aktywów zabezpieczenia. Jak podaje „Interna-
tional Financial Services London”4, niemal 90% sekurytyzowanych należności 
w 2009 roku to należności z sektora finansowego – wierzytelności leasingowe 
oraz różnego rodzaju należności kredytowo-pożyczkowe. Podstawową przesłan-
ką kształtującą taki rozkład jest potrzeba refinansowania pozycji bilansowych 
pośredników finansowych celem kontynuowania ich działalności. Należności 

3  A. Waszkiewicz, „Papierowe” bogactwo sekurytyzacji, „Bank i Kredyt” 2004 kwiecień, 
s. 17.

4  www.ifsl.org.uk (dostęp 30.11.2009 r.).
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sektora finansowego jako nieliczne spełniają wysokie wymagania stawiane se-
kurytyzowanym aktywom.

program ramowy Ue na lata 2007–2013 a sekurytyzacja portfeli dłużnych 
msp

Ramowy program na rzecz konkurencyjności i innowacji5 realizowany 
w latach 2007–2013 został uruchomiony 26 września 2007 roku. W porównaniu 
z dotychczasowymi funduszami pomocowymi jest on swoistą nowością w sto-
sunkach finansowych Polski z Unią Europejską. Po pierwsze, program ramowy 
CIP jest instrumentem wspólnotowym dedykowanym wszystkim krajom człon-
kowskim UE. Po drugie, zorientowany jest na propagowanie najlepszych praktyk 
w zakresie innowacji i rozszerzenie zakresu finansowania sektora MSP (dotych-
czas absorbowane środki miały na celu wyrównywanie różnic w regionach lu-
b/i pomiędzy państwami należącymi do wspólnoty). Po trzecie, bezpośrednimi 
beneficjentami środków unijnych w ramach programu ramowego są instytucje 
finansowe, a nie jak dotychczas – przedsiębiorstwa. 

Zdefiniowane powyżej podstawowe charakterystyki programu ramowego 
CIP znajdują uzasadnienie w zbiorze oferowanych w jego ramach instrumentów 
finansowych służących do realizacji przyjętej przez Radę Europejską strategii 
lizbońskiej6. Jedną z grup instrumentów finansowych dla małych i średnich 
przedsiębiorstw przewidzianych w programie CIP jest system poręczeń dla MSP 
– SMEG (SME Guarantee Facility), rysunek 2.

Rys. 2. Instrumenty finansowe dla MSP oferowane w ramach programu CIP
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbp (dostęp 29.11.2009 r.).

5  Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP.
6  Szerzej zob. www.eif.org; www.europa.eu.
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Powyższe instrumenty finansowe dla sektora małych i średnich przedsię-
biorstw umożliwiają korzystanie z gwarancji portfelowych finansowanych przez 
Komisje Europejską i obsługiwanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. 
Wśród dostępnych instrumentów znajdują się m.in. gwarancje na finansowanie 
dłużne innowacyjnych projektów MSP, finansowanie mikropożyczkowe z niepeł-
nym zabezpieczeniem czy gwarancje transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych 
małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatni instrument ma na celu wzmocnienie 
struktur sekurytyzacyjnych ukierunkowanych na pobudzenie akcji finansowania 
dłużnego lub gwarancji dla sektora MSP. Na atrakcyjność opcji sekurytyzacji 
z punktu widzenia bezpośrednich beneficjentów programu składa się możliwość 
pozyskania środków na korzystnych warunkach i przy ograniczeniu wymagań 
w zakresie kapitału regulacyjnego i ekonomicznego instytucji finansowych. Co 
więcej, zastosowanie sekurytyzacji portfeli dłużnych (gwarancyjnych) MSP uła-
twia dostęp do rynków kapitałowych podmiotom finansowym, dla których pozy-
skiwanie kapitału z tego segmentu było dotychczas niedostępne.

Rys. 3. Proces sekurytyzacji z opcja gwarancji EIF
Źródło: opracowanie własne.

Instytucje finansujące sektor MSP, aplikując sekurytyzację w struktury 
finansowania prowadzonej działalności kredytowej/gwarancyjnej, mogą liczyć 
na wsparcie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w postaci gwarancji emi-
towanych walorów zabezpieczonych na aktywach. Poprzez udzielenie gwarancji 
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EIF podejmuje zobowiązanie zapłaty określonej kwoty kapitału i odsetek powią-
zanych z sekurytyzacyjnymi instrumentami finansowymi. Maksymalny współ-
czynnik gwarancji (równy 100% transzy) dotyczy wszystkich transz walorów 
z wyłączeniem transzy najniższej klasy, dla której współczynnik ten wynosi 50% 
wartości transzy. Istotne jest, iż horyzont czasowy obowiązywania udzielonej 
gwarancji zamknięto w okresie 10 lat od emisji walorów7.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami emitowane w ramach procesu 
sekurytyzacji walory finansowe muszą podlegać ocenie agencji ratingowej. Obo-
wiązek ten jest odpowiedzią na potrzeby informacyjne inwestorów w aspekcie 
podejmowanego ryzyka. W budżecie środków będących do dyspozycji SMEG 
przewidziano możliwość refinansowania kosztów poniesionych na uzyskanie 
noty ratingowej. Wartość refinansowana kosztów przez EIF nie może przekro-
czyć 50 tys. euro bądź 50% faktycznego kosztu otrzymania oceny ratingowej  
(w zależności od tego, która z kwot będzie wartościowo niższa).

Zasadniczym warunkiem współpracy pomiędzy EFI a pośrednikiem finan-
sowym w zakresie gwarancji transakcji sekurytyzacji jest podjęcie zobowiąza-
nia utworzenia portfela dodatkowego służącego do pokrycia finansowania lub 
gwarancji dla sektora MSP. Wykreowany przy wykorzystaniu sekurytyzacji 
nowy zasób (portfel dodatkowy) służyć ma zwiększeniu podaży instrumentów 
dłużnych charakteryzujących się wyższym stopniem dostępności oraz wydłużo-
nym terminem zapadalności. Struktura portfela dodatkowego powinna również 
uwzględniać w znacznym stopniu instrumenty finansujące nowe inwestycje oraz 
rozpoczynanie i przenoszenie działalności przez sektor MSP, a także formy fi-
nansowania służące do wzmocnienia ich struktury finansowej8.

Podmioty wnioskujące o wsparcie w tej postaci muszą spełniać określone 
kryteria, wśród których warto wymienić9:
a) pozycję finansową i wydajność operacyjną pośrednika finansowego oraz jego 

umiejętność zarządzania ryzykiem i obsługi portfela sekurytyzowanego;
b) gotowość i zdolność pośrednika do założenia portfela dodatkowego oraz za-

kres jego wykorzystania w procesie finansowania sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw;

c) stopień i skalę dotychczasowego zaangażowania w obsługę finansową sektora 
MSP;

7  www.cip.gov.pl (dostęp 2.12.2009 r.).
8  N. Jeziolowicz, Sekurytyzacja wróci do łask? 2008, „Bank”, nr 12, s. 32.
9  www.cip,gov.pl (dostęp 3.12.2009 r.)
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d) zakres, w jakim portfel sekurytyzowany lub struktura transakcji sekurytyza-
cyjnej obejmują elementy innowacyjne (np. mniej typowe aktywa bazowe czy 
aktywa bazowe pochodzące z różnych krajów).

Sekurytyzacja jest elastycznym instrumentem finansowania umożliwiają-
cym dostosowanie jego struktury do potrzeb, oczekiwań i możliwości inicjatora. 
W związku z tym, w programie ramowym CIP nie przewidziano standardowej 
ścieżki przeprowadzana transakcji. Parametry mechanizmu są każdorazowo 
przedmiotem negocjacji pomiędzy wnioskodawcą a Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym. Pozostawiono również dużą swobodę w odniesieniu do rodza-
ju aktywów zabezpieczenia, a w konsekwencji – kategorii instytucji mogących 
finansować działalność w drodze sekurytyzacji przy unijnym wsparciu. Kata-
log aktywów mogących być podstawą do uruchomienia transakcji został sze-
roko zdefiniowany. Sekurytyzowany portfel aktywów składać się może m.in.  
z dłużnych instrumentów finansowych, należności leasingowych, instrumentów 
hybrydowych czy innych walorów powiązanych z kapitałem własnym przedsię-
biorstwa. Istotne jest, by pakiet aktywów był w miarę jednorodny rodzajowo oraz 
zdywersyfikowany pod kątem pierwotnie zobowiązanych. Z kolei wśród inicja-
torów sekrurytyzacji proponuje się banki, przedsiębiorstwa leasingowe, systemy 
gwarancyjne i poręczeniowe, podmioty specjalnego przeznaczenia, instytucje 
mikrofinansowania i pozostałe instytucje finansowe zajmujące się finansowa-
niem MSP

podsumowanie

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007–2013 
dotychczas nie spotkał się z powszechnym zainteresowaniem10, jak to miało 
miejsce w przypadku funduszy strukturalnych. Rozpatrując problem w skali 
europejskiej, ograniczenie beneficjentów bezpośrednich do kategorii instytucji 
finansowych oraz niesława instrumentu sekurytyzacji w ostatnich miesiącach są 
podstawowymi czynnikami ograniczającymi zainteresowanie gwarancjami tych 
transakcji.

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, można stwierdzić, że u podstaw braku 
zainteresowania tym instrumentem leży znikome doświadczenie i wiedza o tej 
technice. Sekurytyzacja pojawiła się na gruncie polskiego systemu finansowego 

10  Po roku od uruchomienia instrumentów SMEG budżet zrealizowano w 20% (www.psfp.org.
pl, dostęp 4.12.2009 r.).
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w 1999 roku i od tego momentu była wykorzystywana incydentalnie. Brak kom-
pleksowych ram prawnych i odpowiednich instytucji wspomagających realizację 
procesu sekurytyzacji można uznać za kolejne bariery w jej rozwoju. 

Są jednak realne przesłanki, by sytuacja uległa zmianie. Utrudnienia 
w funkcjonowaniu rynku międzybankowego, prognozowany popyt na dłużne 
finansowania bankowe, ograniczony wachlarz instrumentów refinansowania 
akcji kredytowej instytucji finansowych to tylko niektóre czynniki, które mogą 
wpłynąć na zainteresowanie finansowaniem w drodze sekurytyzacji. Z pewno-
ścią zaangażowanie Związku Banków Polskich w popularyzację sekurytyzacji 
na krajowym rynku finansowym i współpraca z organami unijnymi przyniesie 
wymierne korzyści.

 

debt FiNaNce secUritisatioN as a sme FiNaNciNG method

Summary

The article presents the concept of SME loans securitization designed in coopera-
tion with European Investment Fund. It focus on provided by EIF securitization guarante-
es dedicated to a wide range of financial intermediaries such as banks, guarantee funds, 
mutual guarantee institutions, micro credit providers, public and promotional banks. The 
article also discuss the aim of the guarantee product which is to generate additional debt 
financing for SMEs. 

Translated by Maciej Pawłowski
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eUropeJski mechaNizm wsparcia mikro,  
małych i średNich przedsiębiorstw  

w ramach iNicJatywy Jeremie

wprowadzenie

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwiło krajowym przedsię-
biorstwom uczestnictwo w wielkim unijnym torcie, jakim są fundusze europej-
skie. Pewna jego część została również przeznaczona dla najmniejszych przed-
siębiorstw. Obecny okres (lata 2007–2013) charakteryzuje się tym, że część 
kompetencji do dysponowania funduszami unijnymi przekazano na niższy 
szczebel administracyjny w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
Środkami zarządzają urzędy marszałkowskie, również tymi o które ubiegać się 
mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na inwestycje, a także te charak-
teryzujące się innowacyjnością. Środki te zaliczane są do dotacyjnych instru-
mentów, polegających na refundacji poniesionych kosztów. Jednak Komisja Eu-
ropejska postanowiła również zastosować innowacyjne podejście do wsparcia 
sektora MSP. W tym celu stworzono nowy mechanizm wsparcia – Inicjatywę 
JEREMIE.

charakterystyka i geneza inicjatywy Jeremie

JEREMIE (Joint european Resources for micro-to-Medium enterprises), 
czyli pozadotacyjny mechanizm wsparcia mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. Jest to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
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(EFI)1, która opiera się instrumentach odnawialnych (rewolwingowych). Ideą 
utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki finansowej w zakre-
sie instrumentów wparcia sektora MSP, zwiększenie podaży kapitału, w tym 
również kapitału ryzyka, dla przedsiębiorstw, zwłaszcza najmniejszych na 
szczeblu regionalnym2. Instrumenty oddziaływania powinny zostać ukierun-
kowane w szczególności na obszar, na którym występują znaczne niespraw-
ności rynku. 

W celu wzrostu innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospo-
darki niezbędne jest umożliwienie rozwoju mikro i małym przedsiębiorstwom 
przez łatwiejszy dostęp do kapitału. Niedostateczny dostęp lub jego brak są 
głównymi przyczynami ograniczania ich rozwoju. Bariery te chociaż w części 
ma zniwelować Inicjatywa JEREMIE dzięki dostarczeniu kapitału przedsię-
biorstwom, które z wielu przyczyn (wysokie ryzyko związane z innowacyj-
nością, krótki okres funkcjonowania, krótka historia kredytowa lub jej brak, 
brak zabezpieczenia) nie mogą korzystać z bankowego zasilania, np. W postaci 
kredytów. Inicjatywa JEREMIE dużą wagę przywiązuje również do kapitału 
podwyższonego ryzyka (venture capital) oraz wzrostu jego dostępności. In-
strumenty inżynierii finansowej w ramach JEREMIE mają docierać w miej-
sca, w które nie dociera sektor bankowy. W szczególności na obszary i do grup 
przedsiębiorców ograniczanych niedoskonałościami rynku (wysokie ryzyko, 
innowacyjny pomysł).

Koncepcja Inicjatywy JEREMIE została po raz pierwszy zaprezentowana na 
spotkaniu Komisji Europejskiej w październiku 2005 roku, jako narzędzie służą-
ce rozwojowi przedsiębiorstw przez zwiększenie dostępu do finansowania w kon-
tekście środków unijnych w latach 2007–20133. Następnie w maju 2006 roku 
podpisano memorandum pomiędzy Komisją Europejską i EFI dotyczące współ-
pracy w rozwijaniu Inicjatywy. W roku 2007 została podpisana pierwsza umowa 
finansowa z instytucją zarządzającą, a w marcu 2009 roku uruchomiono plat-
formę współpracy JEREMIE, służącą wymianie informacji, doświadczeń oraz 
poglądów na temat wdrażania i funkcjonowania Inicjatywy.

1  COUNCIL REGULATION (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provi-
sions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion 
Fund and repealing Regulation (EC), No 1260/1999, art. 36.

2  D. Hübner, Reforming cohesion Policy, SPEECH/05/594, Brussels, 11 October 2005, s. 3.
3  Executive Summaries of Evaluations Studies on SME Access to Finance n EU Member 

States/Regions carried out by EIF in the Context of the JEREMIE Initiative from 2006 to 2008, 
European Investment Fund ,1 March 2009, s. 4.
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Warunkiem wdrożenia JEREMIE było sporządzenie studiów ewaluacji 
w każdym kraju lub regionie zainteresowanym wsparciem, polegającej na zi-
dentyfikowaniu i skwantyfikowaniu luki między podażą i popytem na pro-
dukty inżynierii finansowej (venture capital, w tym również seed capital, 
kredyty, pożyczki, poręczenia). Każda ewaluacja zakończona została propo-
nowanym planem działania w celu zredukowania oszacowanej luki oraz pro-
pozycjami rozwiązań. Określono również stopień wykorzystania instrumen-
tów finansowych oraz zaproponowano te, które mają być wykorzystywane 
w ramach Inicjatywy wraz pośrednikami finansowymi4. EFI sfinalizował 
55 narodowych i regionalnych studiów ewaluacyjnych (19 na poziomie kra-
jowym, 36 na poziomie regionalnym); 15 państw złożyło ewaluacje wyłącz-
nie na poziomie krajowym, co oznacza, że JEREMIE będzie na tym właśnie 
poziomie wdrażane, 2 kraje – ewaluacje tylko na poziomie regionalnym, na-
tomiast 4 kraje przygotowały ewaluacje na poziomie zarówno krajowym, jak 
i regionalnym (w tym również Polska). Łącznie ewaluacje przeprowadziło 
21 państw UE5. Województwo zachodniopomorskie wraz z województwami 
dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim brało udział w negocja-
cjach umowy o finansowanie pomiędzy wymienionymi regionami a EFI. Nie-
stety, negocjacje te zakończyły się fiaskiem, co spowodowało uruchomienie 
programu inną drogą, czyli przez wybór menedżera Funduszu Powierniczego 
spośród krajowych instytucji finansowych. W naszym kraju Inicjatywa wdra-
żana jest na dwóch poziomach, dlatego zostało sporządzonych 5 raportów na 
poziomie regionalnym (województwa: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, za-
chodniopomorskie, wielkopolskie) oraz jeden na poziomie krajowym6.

Kolejnym etapem wdrażania programu (od 2007 r.) było (jest) zorganizowa-
nie przez poszczególne regiony (kraje) konkursów na menedżera Funduszu Hol-
dingowego, czyli wybór instytucji odpowiedzialnych za uruchomienie i funkcjo-
nowanie projektu oraz podpisanie umów z pośrednikami finansowymi. Trzeci 

4  Memorandum of Understanding in respect of a coordinated approach to improving access to 
finance for micro to medium enterprises in the regions supported by the European Regional Devel-
opment Fund between The European Commission and The European Investment Fund, Brussels, 
30 May 2006 s. 2.

5  Kraje, które nie przeprowadziły u siebie badań ewaluacyjnych, to Austria, Belgia, Finlandia, 
Irlandia, Luksemburg, Holandia.

6  w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, pod-
karpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).
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etap (od 2008 r.) to już rzeczywista faza realizacji programu, mianowicie urucho-
mienie oferty instrumentów inżynierii finansowej.

modele funkcjonowania Funduszu holdingowego w ramach inicjatywy 
Jeremie

Kraje członkowskie mają pewną dowolność w umiejscowieniu Funduszu 
Holdingowego i podmiotu, który będzie odgrywał rolę jego menedżera. Wśród 
dostępnych wariantów wyróżnia się modele, w których funkcję Funduszu Hol-
dingowego mogą pełnić:
– Europejski Fundusz Inwestycyjny,
– Europejski Fundusz Inwestycyjny wraz z instytucją krajową,
– krajowa instytucja finansowa.

Kluczową rolę w programie odgrywa instytucja Funduszu Holdingowe-
go, która zarządza środkami przekazanymi przez Instytucję Zarządzającą RPO  
(IZ RPO). W złożonej wraz z dokumentacją konkursową strategii inwestycyj-
nej wskazuje, w jaki sposób zamierza wspierać sektor MSP i za pomocą jakich 
instrumentów. Rolą menedżera Funduszu jest również nadzorowanie całego pro-
jektu przez jego monitorowanie, kontrolę oraz raportowanie o wynikach do IZ 
(schemat przedstawiono na rysunku 1).

W Polsce menedżerem Funduszu będzie krajowa instytucja finansowa. Dla 
pięciu wymienionych województw jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, nato-
miast w przypadku Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – Krajo-
wy Fundusz Kapitałowy (KFK)7. 

7  JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Progress Report on 
Evaluation and Implementation Activities in 27 EU Member States, 1 January 2006 to 1 July 2009, 
European Investment Fund, 8 July 2009, s. 24.
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Rys. 1. Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE 
Źródło: opracowanie własne.

W pozostałych krajach (regionach) Unii Europejskiej stosowane są różne 
modele. Te, w których funkcję Funduszu Holdingowego (FH) będzie pełnił EFI, 
to Grecja, Rumunia, Łotwa, Litwa, Cypr, Langwedocja-Roussillon (Francja), 
Kampania (Włochy). EFI oraz instytucja krajowa jako FH będzie na Słowacji 
i w Bułgarii, natomiast na Węgrzech i Litwie, w Hiszpanii, Polsce (poziom kra-
jowy), Walii, North-East (UK), Owernii (Francja), Andaluzji, Katalonii (Hiszpa-
nia), województwach: wielkopolskim, pomorskim, łódzkim, dolnośląskim oraz 
zachodniopomorskim funkcję menedżera Funduszu będą pełnić krajowe insty-
tucje finansowe. Jego zadania sprowadzają się do opracowania, realizacji oraz 
aktualizacji strategii inwestycyjnej, opracowania zasad przeprowadzania kon-
kursów wśród pośredników, negocjowania i zawierania umów z pośrednikami. 
Ponadto będzie odpowiedzialny za nadzorowanie pośredników finansowych oraz 
przeprowadzanie konkursów i zarządzanie portfelem wkładów do Funduszu oraz 
kontrolę umów zawieranych z pośrednikami.
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Za prawidłowe zorganizowanie i wdrożenie programu odpowiadają w po-
szczególnych regionach urzędy marszałkowskie jako instytucje zarządzające, 
które przeznaczają na ten cel środki w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych (alokację środków przestawiono na rysunku 2). 

Rys. 2. Alokacja na Inicjatywę JEREMIE w poszczególnych województwach (zł)
Źródło: Inicjatywa JEREMIE w Zachodniopomorskiem, Globalne wyzwania – europejskie roz-

wiązania, Szczecin 2009.

inicjatywa Jeremie w województwie zachodniopomorskim

Po przeprowadzeniu przez EFI procesu ewaluacji oraz analizy luki finanso-
wej w regionie zdiagnozowano stan sektora instytucji bankowych (banki komer-
cyjne, banki spółdzielcze) oraz parabankowych (m.in. funduszy pożyczkowych, 
poręczeniowych, instytucji kapitału wysokiego ryzyka). Po niepowodzeniach ne-
gocjacyjnych z EFI postanowiono wdrażać Inicjatywę JEREMIE w wojewódz-
twie bez EFI jako Funduszu Holdingowego. W tym celu ogłoszono konkurs na 
menedżera zarządzającego Funduszem Holdingowym JEREMIE. Wyniki kon-
kursu poznano w trzecim kwartale 2009 roku, zwycięzcą został Bank Gospodar-
stwa Krajowego (BGK), z którym następnie podpisano umowę.

BGK jako menedżer Funduszu będzie odpowiedzialny za organizowanie 
konkursów dla pośredników finansowych i zawierał z nimi umowy operacyjne 
(umowy i stopnia). Wachlarz instrumentów inżynierii finansowej możliwych do 
zastosowania w ramach JEREMIE jest dość szeroki, w zależności od stadium 
rozwoju przedsiębiorstwa (tabela 1). Każde województwo ma pewną dowolność 
w wyborze dostępnych instrumentów, najbardziej odpowiednich dla danego re-
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gionu. Produktami, które będą udostępniane pośrednikom finansowym w woje-
wództwie zachodniopomorskim, są:
– reporęczenia dla funduszy poręczeniowych, 
– pożyczki dla funduszy pożyczkowych, 
– poręczenie portfelowe dla banków (sieciowych, spółdzielczych). 

Tabela 1. Produkty finansowe w ramach Inicjatywy JEREMIE

Start-up
Wczesna faza 

rozwoju
Faza ekspansji

Kapitał założycielski Kapitał ryzyka (venture capital)

Instrumenty dłużne
Kredyty/pożyczki

Mikrokredyt

Gwarancje i poręczenia Gwarancje i poręczenia

Instrumenty dłużne Pożyczki udziałowe Instrumenty typu mezzanine

Inne instrumenty
Finansowanie transferu 
technologii

Inwestorzy indywidualnie

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Schemat wspierania przedsiębiorstw przez menedżera Funduszu JEREMIE
Źródło: opracowanie własne.
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Następnym etapem wdrażania Inicjatywy JEREMIE w regionie jest8 za-
wieranie umów o udzielenie wsparcia (II stopnia) pośredników finansowych 
z przedsiębiorstwami (rysunku 3). Do instytucji pośredniczących między BGK 
a przedsiębiorcami można zaliczyć: fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczko-
we, banki spółdzielcze, banki komercyjne, fundusze transferu technologii, parki 
technologiczne czy fundusze mezzanine9. 

Po przeprowadzeniu konkursów, pośrednicy, którzy pomyślnie przejdą pro-
cedurę konkursową, będą mogli wykorzystywać instrumenty JEREMIE do ak-
tywniejszego wsparcia przedsiębiorstw, np. W postaci kredytów lub pożyczek.

zakończenie

Komisja Europejska z wielkim przekonaniem wdraża Inicjatywę JERE-
MIE. Po raz pierwszy część środków dotacyjnych (bezzwrotnych) została zamie-
niona na instrumenty zwrotne (rewolwingowe), które wraz z upływem umowy 
wracają do menedżera Funduszu. Krajem, który jako pierwszy podpisał umowę 
na stworzenie menedżera Funduszu, była Grecja, która dokonała tego w czerwcu 
2007 roku. Następnie w jej ślady poszły Rumunia, Łotwa i Litwa. 

Innowacyjność wsparcia przynosi wiele korzyści wszystkim uczestnikom 
tego procesu. Ze wstępnych analiz wynika, że dzięki wdrożeniu wsparcia wie-
le instytucji odnosi (będzie odnosiło) korzyści. Do najważniejszych zalicza się 
zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego, dzięki któremu mikro, małe 
i średnie firmy uzyskają dostęp do kredytów, elastyczność wsparcia, kilkakrotne 
wykorzystanie funduszy (mnożnik) 

To, czy Inicjatywa JEREMIE odniesie sukces, zależy od trafności wyboru 
instrumentów inżynierii finansowej w regionach oraz stopnia ich wykorzystania 
przez pośredników i przedsiębiorców. Instrumenty, które są udostępniane pośred-
nikom finansowym, powinny efektywnie i kompleksowo zaspokajać potrzeby 
ostatecznych beneficjentów oraz umożliwiać im zwiększenie absorpcji funduszy 
zewnętrznych w przyszłości. Czy Inicjatywa JEREMIE spełni pokładane w niej 
przez Komisję Europejską oczekiwania, okaże się w 2015 roku, czyli po upływie 
okresu, na jaki zostały podpisane umowy z BGK.

8  BGK planuje zorganizować pierwsze konkursy dla pośredników finansowych w I kwartale 
2010.

9  www.bgk.pl.
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eUropeaN sUpport mechaNism For micro, smaLL aNd mediUm 
sized eNterprises iN the Jeremie iNitiatiVe

Summary

The JEREMIE initiative (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enter-
prises) offers EU Member States the opportunity to use part of their European Funds to 
finance small and medium sized enterprises, through the national or regional Managing 
Authorities. This initiative was developed by the European Commission, the European 
Investment Fund and the European Investment Bank. The JEREMIE Holding Fund can 
provide SME financial instruments including guarantees, co-guarantees, equity guaran-
tees, micro loans, venture capital, Business Angel, investment in Technology Transfer 
Funds, through Holding Fund. The first JEREMIE funding agreement was signed betwe-
en the EIF and the Government of Greece, in June 2007.

Translated by Przemysław Pluskota
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ADRIANA POLITAJ 
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WGRiT w Jeleniej Górze 

wybraNe Formy wsparcia FiNaNsoweGo  
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Globalny kryzys gospodarczy, wywołany w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 2007–2008 zmusił rządy wielu państw do podjęcia radykalnych działań 
chroniących rodzime gospodarki przed jego dotkliwymi konsekwencjami. Dzia-
łania te na całym świecie są z reguły do siebie podobne. Polegają głównie na 
bezpośredniej interwencji w gospodarkę celem zmniejszenia skali bankructw 
i ochrony istniejących miejsc pracy. 

W roku 2008 zauważono pewne symptomy kryzysu gospodarczego rów-
nież w Polsce, jednakże jego eskalacja uwidoczniła się w 2009 roku. Przejawem 
tego było m.in. wyraźne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto 
w 2009 roku (w pierwszych dwóch kwartałach tego roku PKB zwiększył się, 
licząc w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odpowiednio 
w i kw. o 0,8% i w II kw. o 1,1%)1, wzrost liczby przedsiębiorców, wobec któ-
rych wszczęto postępowanie upadłościowe2, oraz wzrost liczby przedsiębiorców 
borykających się z brakiem zamówień i wykazujących znaczny spadek obrotów. 

Kryzys w Polsce jest szczególnie groźny dla małych przedsiębiorców, ze 
względu na ich niewielki kapitał założycielski, utrudniony dostęp do kredytów 

1  Według prognoz Ministerstwa Finansów z czerwca 2008 r. PKB w 2009 r. miał zwiększyć 
się o 5,0%, a jak się wkrótce okazało, zweryfikowane prognozy z 2009 r. są już dużo mniej opty-
mistyczne i przewidują wzrost gospodarczy w tym roku na poziomie ok. 1%. 

2  W ciągu trzech kwartałów 2009 r. polskie sądy ogłosiły wg zebranych przez Euler Hermes 
danych upadłość 494 przedsiębiorstw (w analogicznym okresie 9 miesięcy 2008 r. zanotowano 319 
upadłości polskich firm). 
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bankowych oraz ich dużą wrażliwość na niekorzystne zmiany w gospodarce. 
Spółdzielnie socjalne, jako mali przedsiębiorcy i przykład tzw. ekonomii spo-
łecznej również odczuwają problemy związane z kryzysem ekonomicznym. Co 
prawda w okresie 11 miesięcy 2009 roku zanotowano kolejny raz z rzędu wzrost 
liczby tego typu przedsiębiorców3, jednakże w opinii wielu z nich skutki kryzysu 
powoli dają znać o sobie i tym przedsiębiorcom4. 

Celem artykułu jest próba oceny zakresu oraz efektów podjętych dzia-
łań przez państwo w ramach tzw. pakietu antykryzysowego oraz możliwości 
jego stosowania jako wsparcia spółdzielni socjalnych w dobie kryzysu gospo-
darczego.

Główne założenia rządowego pakietu antykryzysowego w zakresie wsparcia 
przedsiębiorców 

Główne działania rządu na rzecz przeciwdziałania skutkom kryzysu gospo-
darczego w Polsce wprowadzono w życie z dniem 22 sierpnia 2009 roku5 na mocy 
Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców6, zwanej popularnie pakietem antykryzyso-
wym7. Prezentowane tam instrumenty, mające przeciwdziałać skutkom kryzysu 
poprzez wsparcie prawne i finansowe przedsiębiorców, autorka niniejszego opra-
cowania dzieli na dwie grupy. Do pierwszej grupy zalicza zmiany w przepisach 
prawa pracy, skutkujące możliwością zmniejszenia kosztów zatrudnienia i więk-
szą swobodą pracodawcy w kształtowaniu czasu pracy oraz zawierania umów 
o pracę. Do tej samej kategorii instrumentów zalicza także zmiany w przepisach 
podatkowych, skutkujące możliwością zwiększenia kosztów uzyskania przycho-
dów o odpisy na utworzony fundusz szkoleniowy. Do drugiej grupy zalicza zaś 
bezpośrednie wsparcie finansowe przedsiębiorców, stanowiące pomoc państwa. 

3  W całym 2008 r. liczba tych przedsiębiorców zwiększyła się o 22, a w okresie styczeń–listo-
pad 2009 r. przybyło 25 nowych spółdzielni socjalnych.

4  Autorka przeprowadziła w listopadzie 2009 r. wywiad telefoniczny z 24 spółdzielniami, 
spośród 184 wykazywanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, z które-
go wynikało, że co czwarta spółdzielnia odczuwa skutki kryzysu przez spadek liczby zamówień 
na ich wyroby. W 9 spółdzielniach wskazywano na duże obawy, co przyniesie im kolejny rok,  
a w 6 spółdzielniach sygnalizowano możliwość ograniczenia działalności i zatrudnienia ze wzglę-
du na spadek zamówień i trudną sytuację finansową.

5  Pakiet ten był zapowiadany przez rząd pod koniec 2008 r.
6  DzU nr 125, poz. 1035.
7  Pakiet antykryzysowy ma obowiązywać do 2011 r.
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W ramach zmian prawnych jednym z głównych filarów działań antykry-
zysowych wobec wszystkich przedsiębiorców-pracodawców, stały się zmiany 
w prawie pracy. Od 22 sierpnia 2009 roku jest możliwość obniżenia kosztów 
płacowych przez przyjęcie dłuższych okresów rozliczeniowych nadgodzin do 
12 miesięcy, co w praktyce najczęściej oznacza brak wypłat nadgodzin pra-
cownikom. Również pracodawcy zyskali większą swobodę w kształtowaniu 
czasu pracy pracowników i lepszym dostosowaniu harmonogramu czasu pracy 
do potrzeb firmy8. Oprócz tych zmian w prawie pracy, ustawa antykryzysowa 
wprowadziła również zmianę w ustawach podatkowych9, a dotyczącą możliwo-
ści traktowania przez podatnika-przedsiębiorcę odpisów na utworzony fundusz 
szkoleniowy jako kosztów uzyskania przychodów. 

Do zdecydowanie węższego grona przedsiębiorców skierowany został pakiet 
instrumentów bezpośredniego wsparcia finansowego w ramach działań antykry-
zysowych rządu. Beneficjentami wsparcia finansowego mogą być przedsiębior-
cy, którzy znaleźli się w tzw. przejściowych trudnościach finansowych wsku-
tek kryzysu gospodarczego10. Pakiet antykryzysowy umożliwia im skorzystanie 
z bezpośredniego wsparcia finansowego z Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych11 (FGŚP). Zakres tej pomocy obejmuje częściowe pokry-
cie wynagrodzeń za czas przestoju ekonomicznego lub obniżenia pracownikom 
wynagrodzenia wskutek zmniejszenia wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji 
pracodawca może wystąpić do FGŚP o środki finansowe na wypłatę wynagro-
dzenia za czas przestoju ekonomicznego za okres do sześciu miesięcy, w kwocie 
maksymalnej odpowiadającej 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, zależnej 
jednak od wymiaru czasu pracy pracownika. Również formą wsparcia finanso-
wego przedsiębiorców jest zrekompensowanie obniżki wynagrodzeń w związku 
z obniżeniem wymiaru czasu pracy pracownikom. Maksymalna kwota rekom-

8  Pracodawca zyskał możliwość zmniejszania czasu pracy oraz odpowiednio wynagrodzenia 
do nie mniej niż połowy etatowego czasu pracy w okresie sześciu miesięcy, bez konieczności 
stosowania wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

9  W Ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000, 
nr 14, poz. 176, z późn. zm.; w Ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.

10  Dotyczy to tych przedsiębiorców, którym obroty spadły o co najmniej 25% w ciągu trzech 
kolejnych miesięcy po 1.07.2008 r. W porównaniu z obrotami osiąganymi w ciągu trzech miesię-
cy w okresie od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r.

11  Powołany do życia na mocy Ustawy z dnia 29.12.1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU 1994, nr 1, poz. 1, jednolity tekst DzU 2002, nr 9, poz. 
85. Obecnie Fundusz działa na mocy ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU nr 158, poz. 1121, z późn. zm.
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pensaty nie może przekroczyć 70% zasiłku dla bezrobotnych12, uwzględniając 
przy tym stopień zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Obie formy wsparcia finan-
sowego przedsiębiorców ze środków FGŚP nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę13. 

organizacja i ogólne zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych w polsce

Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny14 z momentem jej wpisu do Kra-
jowego Rejestru Sądowego jako przedsiębiorcy. Podlega podobnej procedurze 
rejestracyjnej i przepisom, które dotyczą przedsiębiorców. Musi więc uzyskać 
statystyczny numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatko-
wej – NIP. Musi otworzyć rachunek bankowy oraz prowadzić księgi rachunkowe 
na zasadach przyjętych w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowo-
ści15. Oprócz powyższych obowiązków podlega obowiązkowi płatności składek 
na ubezpieczenia społeczne za zatrudnianych pracowników oraz składek na Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć i być jej członkami osoby bezrobotne, 
bezdomni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzają-
cych, chorzy psychicznie, jak również osoby niepełnosprawne. Warunkiem jest 
posiadanie przez te osoby pełnej zdolności do czynności prawnych i ukończenie 
odpowiednich programów wychodzenia z nałogów. 

Założycielami spółdzielni i jej członkami mogą być również organizacje 
pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego, a także kościelne osoby 
prawne. Minimalna liczba założycieli to pięć osób fizycznych, a jeśli są to osoby 
prawne, to co najmniej dwie. Spółdzielnia socjalna może liczyć nie mniej niż 
pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, z wyjątkiem sytuacji, gdy spół-
dzielnia socjalna powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub 
spółdzielni niewidomych. W tym przypadku może liczyć więcej niż pięćdziesię-
ciu członków. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby 

12  W okresie od czerwca do końca 2009 r. podstawowy zasiłek dla bezrobotnych w kwocie 
575 zł jest wypłacany osobom bezrobotnym, których okres pracy uprawniający do zasiłku jest 
dłuższy, niż 5 lat i nie dłuższy, niż 20 lat; 460 zł, tj. 80% zasiłku otrzymuje bezrobotny, który ma 
staż pracy uprawniający do zasiłku krótszy niż pięć lat. Jeśli ten okres wynosi co najmniej 20 lat, 
należy mu się 120% podstawowej stawki, tj. 690 zł. 

13  W 2009 r. jest to kwota 1276 zł brutto.
14  DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
15  DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.
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niż wskazane powyżej (tzw. eksperci), jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni so-
cjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali człon-
kowie tej spółdzielni. Liczba tych osób nie może być większa niż 50 % ogólnej 
liczby członków spółdzielni socjalnej (przed wspomnianą nowelizacją ustawy 
było to maksymalnie 20%). Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie 
przez 6 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan 
likwidacji. Jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządo-
we, kościelne osoby prawne lub jednostki samorządu terytorialnego, to są one 
zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym16. 

Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działal-
ność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność społeczną 
i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska lokalnego, 
jak również działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, nie 
jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej17. Tego typu działalność 
może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna organizacji pożytku 
publicznego18. 

Spółdzielnia socjalna może również prowadzić działalność gospodarczą 
w zakresie nie-będącym działalnością odpłatną organizacji pożytku publiczne-
go. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy wynagrodzenie jest w odniesieniu do 
działalności danego rodzaju wyższe od tego, które wynika z kalkulacji bezpo-
średnich kosztów tej działalności, lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytu-
łu zatrudnienia (niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodza-
ju i treści umowy cywilnoprawnej) przy wykonywaniu statutowej działalności 

16  Po upływie 12 miesięcy nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej nabywają pra-
wo członkostwa w spółdzielni.

17  DzU 173, poz. 1807, z późn. zm.
18 Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań 

należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji przez organizację pozarządową, za 
którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprze-
daż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające 
z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowa-
nia do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na 
cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności odpłatnej pożytku pu-
blicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów 
statutowych.
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przekracza 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw19 za rok poprzedni. 

Spółdzielnia socjalna, realizująca zadania statutowe (dotyczące reintegracji 
społecznej oraz rehabilitacyjne) jako działalność odpłatną organizacji pożytku 
publicznego oraz równocześnie prowadząca typową działalność gospodarczą 
uosabia w sobie cechy charakterystyczne dla organizacji non profit i typowych 
przedsiębiorców-pracodawców. Budzi to wiele niejasności i wątpliwości praw-
nych co do możliwości objęcia spółdzielni socjalnych rządowym programem 
wsparcia przedsiębiorczości w dobie kryzysu gospodarczego na zasadach takich, 
jak typowych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4. ust. 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

spółdzielnie socjalne a pakiet antykryzysowy

Spółdzielnie socjalne zostały objęte w 2009 roku podwójnym pakietem 
działań pozwalających zminimalizować skutki kryzysu gospodarczego. Pierw-
szą część wsparcia tym przedsiębiorcom przyniosła nowelizacja ustawy o spół-
dzielniach socjalnych, wprowadzona w życie na mocy Ustawy z dnia 7 maja 
2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie nie-
których ustaw20. Na mocy tej noweli rozszerzono katalog instytucji mogących 
zakładać spółdzielnie socjalne oraz zwiększono proporcję pomiędzy osobami 
zagrożonymi wykluczeniem a pozostałymi członkami spółdzielni z 80 : 20 na 
50 : 50. Od czerwca tego roku założycielami spółdzielni i jej członkami mogą 
być również organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego, 
a także kościelne osoby prawne. Warunkiem jest, by liczba tych osób nie była 
wyższa niż 50% ogólnej liczby założycieli. Na brak tych instytucji jako ini-
cjatorów i założycieli spółdzielni uskarżali się członkowie spółdzielni socjal-
nych, samorządowcy oraz duchowni i inne organizacje pozarządowe. Ponadto 
rozszerzono możliwość zatrudniania w różnych formach, tj. Z obowiązującej 
spółdzielczej umowy o pracę również na „zwykłą” umowę o prace, umowę zle-
cenie i umowę o dzieło oraz inne. Równie ważną zmianą ustawową, w kontek-
ście sytuacji finansowej i kosztów zatrudnienia, było wydłużenie okresu refun-

19  Ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Monitor Polski.

20  DzU nr 91, poz. 742.
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dacji składek na ubezpieczenia społeczne dla zatrudnionych osób bezrobotnych 
z 12 miesięcy do 36 miesięcy.

Drugi zestaw instrumentów wsparcia spółdzielni socjalnych przyniosło 
wprowadzenie w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Co prawda, 
spółdzielnie socjalne na mocy tejże ustawy antykryzysowej nie zyskały jakichś 
szczególnych przywilejów, to jednak kilka rozwiązań w niej zawartych może 
poprawić sytuację finansową tej grupy przedsiębiorców w najbliższych dwóch 
latach. Na uwagę zasługują przede wszystkim możliwości otrzymania jednorazo-
wego wsparcia z FGŚP w sytuacji przejściowych trudności finansowych na wy-
równanie zmniejszonych płac pracownikom w związku z przestojem lub wsku-
tek obniżeniem liczby godzin pracy w związku z brakiem zamówień i spadkiem 
sprzedaży. 

W przypadku tego drugiego zestawu działań antykryzysowych nie ma za-
interesowania tymi instrumentami ze strony spółdzielni socjalnych. Co więcej, 
autorka niniejszego opracowania, prowadząc wywiad telefoniczny w 24 spół-
dzielniach, nie spotkała się z przypadkiem znajomości założeń tej ustawy an-
tykryzysowej w kontekście możliwości udzielenia pomocy spółdzielniom so-
cjalnym z FGŚP. Również z informacji otrzymanych w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej – Departamencie Funduszy (nadzorującym wydatki m.in. 
Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) wynikało, że do koń-
ca listopada – czyli po ponad trzech miesiącach od daty wejścia w życie ustawy 
antykryzysowej, żadna spółdzielnia socjalna nie zwróciła się do FGŚP o pomoc 
finansową. 

wnioski

W roku 2009 spółdzielnie socjalne zostały objęte wieloma działaniami 
antykryzysowymi, które mogą poprawić ich sytuację ekonomiczną i finanso-
wą w dobie nasilającego się kryzysu gospodarczego. Ta grupa przedsiębiorców 
stała się potencjalnym beneficjentem zwiększonej pomocy państwa, udzielanej 
z Funduszu Pracy w zakresie dofinansowania osób bezrobotnych zakładających 
spółdzielnię oraz na wniesienie wkładu członkowskiego, dofinansowania tworze-
nia miejsc pracy i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudniane 
osoby zagrożone marginalizacją. Wprowadzono również możliwość pozyskania 
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środków finansowych z FGŚP, jednak brakuje chętnych spółdzielców socjalnych 
na tę pomoc.

Być może źródłem braku zainteresowania przez te podmioty gospodarki 
społecznej środkami finansowymi z FGŚP jest zapis ustawowy ograniczają-
cy możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP w sytuacji przejściowych 
trudności finansowych, w przypadku wcześniejszego korzystania z dofi-
nansowania kosztów utworzenia stanowiska pracy lub wniesienia wkładu do 
spółdzielni socjalnej z Funduszu Pracy. Jeżeli bowiem osoba bezrobotna za-
kładająca spółdzielnię bądź przystępująca do niej jako członek otrzymała na 
to dotacje z Funduszu Pracy, staje się to podstawą do wstrzymania wypłaty 
pomocy finansowej z FGŚP na okres 12 miesięcy od daty wydania decyzji 
o przyznaniu pomocy z Funduszu Pracy. Jest to dość ważne ograniczenie, 
ponieważ jak pokazują wyniki badań ankietowych21 przeprowadzonych przez 
autorkę niniejszego opracowania, spółdzielnie socjalne jako jedno z podsta-
wowych źródeł finansowania zakładania i działalności wymieniają jednora-
zowe dofinansowanie z Funduszu Pracy na wniesienie kapitału początkowe-
go przez członków założycieli i przystępujących do niej członków. W latach 
2005–2008 osoby bezrobotne zakładające spółdzielnie socjalne i przystępu-
jące do spółdzielni otrzymały z Funduszu Pracy na te cele łącznie 1824,3 tys. 
zł. Skorzystały z tego typu wsparcia łącznie 264 osoby22, a w ciągu 10 mie-
sięcy 2009 roku było to 55 osób bezrobotnych23. Zatem wyłączenie spółdziel-
ni socjalnych, których członkowie założyciele lub członkowie przystępujący 
do już istniejących spółdzielni otrzymali jednorazowe wsparcie z Funduszu 
Pracy z możliwości otrzymania wsparcia antykryzysowego z FGŚP, jest dla 
sytuacji finansowej spółdzielni socjalnych niekorzystnym rozwiązaniem. Co 
prawda, dotyczy to osób bezrobotnych, którzy otrzymali takie wsparcie po 
1 lutego 2009 roku, tj. 55 osób bezrobotnych z 11 spółdzielni socjalnych, 
stanowiących około 6% ogólnej liczby zarejestrowanych spółdzielni w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym24, jednak jest formą dyskryminacji w dostępie do 
wsparcia ze środków publicznych w trudnej sytuacji kryzysowej. 

21  A. Politaj, Zakres finansowania spółdzielni socjalnych ze środków państwowych funduszy 
celowych, Zeszyty naukowe nr 546, Ekonomiczne Problemy Usług nr 36, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 303-309.

22  Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departamentu Funduszy.
23  Źródło jak wyżej.
24  Według danych z listopada 2009 r. było ich 184.
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Drugim, być może ważniejszym problemem z pozyskaniem wsparcia w ra-
mach pakietu antykryzysowego jest brak świadomości, tego typu wsparcie jest 
możliwe. Spółdzielnie socjalne nie mają wiedzy, iż wprowadzony w sierpniu 
2009 roku pakiet antykryzysowy umożliwia im pozyskanie środków finanso-
wych, mogących być źródłem wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Co gorsza, 
również nie wiedzą o tym pracownicy Biur Terenowych Funduszu Gwarantowa-
nych Świadczeń Pracowniczych25 .

W opinii autorki niniejszego artykułu, jednym z głównych problemów, 
hamujących rozwój tego sektora przedsiębiorców w Polsce, nie jest niedofinan-
sowanie tych pracodawców, lecz brak odpowiedniej, merytorycznej opieki nad 
nimi, brak wiedzy z zakresu biznesu i świadomości, że po upływie trzech lat 
i zdjęciu z nich parasola ochronnego w postaci finansowania składek na ubez-
pieczenia społeczne, staną się takimi samymi uczestnikami gry rynkowej jak inni 
przedsiębiorcy, niekorzystający z żadnej pomocy państwa. Mankamentem wielu 
spółdzielni jest nieumiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniej niszy rynko-
wej oraz brak dywersyfikacji przedmiotu działalności gospodarczej. Poza tym 
sektor ten mógłby się jeszcze bardziej rozwijać przez umożliwienie podziału czę-
ści nadwyżki bilansowej pośród członków spółdzielni. Na podstawie aktualnych 
przepisów nie mogą partycypować w zyskach spółdzielni, co nie jest zachęcające 
do podjęcia trudu zakładania i prowadzenia tego typu biznesu. Są to oczywiście 
tylko wybrane problemy, z którymi na co dzień borykają się spółdzielnie socjal-
ne, jednak ich zidentyfikowanie i znalezienie na nie odpowiedniego antidotum 
może być źródłem takiego sukcesu, jak we Włoszech, Francji, Hiszpanii i innych 
krajach europejskich, w których spółdzielczość socjalna rozwinęła się na olbrzy-
mią skalę i radzi sobie z kryzysem znakomicie. 

25  Autorka niniejszego opracowania przeprowadziła w listopadzie 2009 r. wywiad telefoniczny 
w 8 z 16 działających biur terenowych FGŚP, z którego jednoznacznie wynikało, że pracowni-
cy nie wiedzą, czy spółdzielnie socjalne mogą skorzystać z pakietu antykryzysowego finanso-
wanego ze środków Funduszu na rekompensaty przestojów i obniżonych wynagrodzeń wskutek 
zmniejszenia liczby godzin pracy.
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seLected Forms oF FiNaNciaL backiNG oF poLish sociaL  
cooperatiVes iN period oF ecoNomic crisis

Summary

Social cooperatives combine ideas of social economy and enterprise. They run 
economic activity and they are exposed to negative results of economic crises, which 
has appeared in Poland in 2008 year, just like other entrepreneurs. In this article author 
has presented possibilities of polish social cooperatives getting of government supports, 
which  was introduced in 2009, countering economic crisis in Poland.

Translated by Adriana Politaj
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kredyt bankowy w małych firmach

Banki należą do najistotniejszych pośredników finansowych z punktu widzenia 
małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadząc działalność gospodarczą, nie sposób 
nie współpracować z instytucją tego typu chociażby w zakresie prowadzenia ra-
chunku bieżącego. W przypadku rozwoju działalności gospodarczej właściciele firm 
bardzo często zgłaszają się do banku po kredyt, który cały czas jest podstawowym 
źródłem pozyskiwania kapitału obcego. Fakt ten potwierdzają badania przeprowa-
dzone przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan (tabela 1). 

Tabela 1. Sposób finansowania inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Źródła finansowania inwestycji
Odsetek MSP korzystających  

z danego źródła finansowania (%)

2005 2006 2007
Środki własne (w tym zysk zatrzymany) 69,1 73,1 72,6
Kredyt bankowy 16,6 12,7 17,4
Leasing 10,5 9,0 6,9
Fundusze unijne 1,4 1,9 1,9

Inne 2,4 3,3 1,2

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsię-
biorstw 2008 – prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 
Warszawa 2008, s. 16, za Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2007–2008, PARP 2009, s. 79.

Zgodnie z nimi, w 2007 roku 17,4% małych i średnich przedsiębiorstw korzystało 
z kredytu bankowego i był to najwyższy poziom w latach 2005–2007. Co ciekawe, 
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w badanym okresie znacznie spadł odsetek korzystających z leasingu, co wydaję się 
zastanawiające w świetle wyraźnego wzrostu koniunktury1 w tym czasie oraz opinii 
o ograniczonym dostępie do kredytu małych firm w czasach prosperity.

Wśród produktów kredytowych najłatwiej pozyskać środki finansujące bie-
żącą działalność firmy, czyli debet w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku 
bieżącym lub kredyt obrotowy. Z kolei najtrudniej dostępnym bankowym źró-
dłem finansowania jest kredyt długoterminowy (inwestycyjny), udzielany jedy-
nie takim małym i średnim przedsiębiorstwom, których kondycja finansowa nie 
budzi zastrzeżeń. W jego przypadku bank wymaga od przedsiębiorców bardzo 
dobrego zabezpieczenia. Oceniając ofertę produktów bankowych pod względem 
ceny, stwierdzić trzeba, że prowizje i marże oferowane mniejszym podmiotom 
gospodarczym są cały czas wyższe niż oferowane dużym przedsiębiorstwom, 
a nawet osobom indywidualnym2. Praktyki takie mogą być przejawem dyskry-
minacji małych i średnich firm na rynku bankowym3. 

Oprócz wymienionych składników kosztu kredytu, tj. marży i prowizji od 
kwoty udzielonego kredytu, kredytobiorcę może obciążać dodatkowo wiele in-
nych kosztów, takich jak:
– inne prowizje (za rozpatrzenie wniosku, przygotowawczą, za przewalutowa-

nie, za szybszą/późniejszą spłatę, za administrowanie kredytem, za niewyko-
rzystane środki),

– opłaty związane z wycenami np. zabezpieczeń, 
– opłaty za wprowadzenie zmian do umowy,
– opłaty za ocenę stanu postępów w realizowanych inwestycjach,
– spread walutowy (w przypadku kredytów denominowanych).

wpływ harmonogramu spłaty rat kredytu na jego koszt

Wśród kosztów związanych z kredytem rzadko wymienia się harmonogram 
jego spłaty jako czynnik różnicujący cenę kredytu. Kredytobiorca może wybrać 
spłatę kredytu w ratach malejących (rata kapitałowa tej samej wysokości przez 

1  Zgodnie z danymi GUS PKB w Polsce w latach 2005, 2006, 2007 wzrastał odpowiednio 
o 6,36%, 7,80% oraz 11,01%.

2  R. Wolański, Relacje między bankami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w: Prace 
Naukowe Katery Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, red. F. Bławat, t. IV, Gdańsk 2005, 
s. 253–255.

3  O problematyce dyskryminacyjnego oprocentowania czytaj w T. Łuczka, Kapitał obcy 
w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001, 
s. 83–101, 108–113.
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cały okres kredytowania) bądź w równych ratach. Jeśli chodzi o wpływ tej decy-
zji na korzyści dla kredytobiorcy, to zauważalny jest brak jednoznacznych opinii 
w literaturze przedmiotu na ten temat. Najczęściej problem wyboru harmonogra-
mu spłaty rat kredytowych przedstawia się na trzy sposoby:
1. Jeżeli kredytobiorcy wystarczy kapitału, aby wybrać spłatę w ratach maleją-

cych to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu 
w równych ratach4.

2. Koszt kredytu spłacanego w ratach stałych jest taki sam jak koszt kredytu 
spłacanego w malejących ratach5. 

3. Oceniając korzystność kredytu ze względu na wybór harmonogramu jego spłaty, 
trzeba wziąć pod uwagę możliwości reinwestycji środków pochodzących z okre-
su, w którym rata kredytu spłacanego według harmonogramu równych rat jest 
mniejsza od raty kredytu spłacanego według harmonogramu malejących rat6.

Do przeprowadzenia dalszej analizy posłużono się przykładem, w którym 
założono, że przedsiębiorca rozważa wzięcie kredytu na kwotę 1 mln zł. Okres 
spłaty tego kredytu wynosi 6 lat, oprocentowanie zaś 10% rocznie, a raty będą 
płatne na koniec każdego roku (tabela 2). 

Tabela 2. Raty kredytu przy spłacie wg harmonogramu rat malejących i rat równych

Okres
Raty malejące (tys. zł) Raty równe (tys. zł)

rata kredytu odsetki rata kapitałowa rata kredytu odsetki rata kapitałowa
1 267 100 167 230 100 130
2 250 83 167 230 87 143
3 233 67 167 230 73 157
4 217 50 167 230 57 173
5 200 33 167 230 40 190
6 183 17 167 230 21 209

Razem* 1 350 350 1 000 1 378 378 1 000
* Suma wierszy 1–6 nie zawsze jest równa pozycji Razem ze względu na zaokrąglanie liczb do 
tysięcy.

Źródło: opracowanie własne. 

4  A. Michalczewski, Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy pro-
centowej i ryzykiem walutowym, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa – studia przypadku, 
red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008, s. 227. 

5  A. Rutkowski, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003, s. 193.
6  Raty równe i raty malejące kredytu hipotecznego – jakie wybrać? Protokół dostępu: http://

www.finansegoc.pl/poradnik.php?art=2 [04.12.2009], lub Raty malejące czy stałe?, protokół do-
stępu: http://www.muratordom.pl/prawo-i-pieniadze/kredyty-i-pozyczki/raty-malejace-czy-stale-
_,7269_3916.htm (4.12.2009).
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Zgodnie z pierwszym punktem widzenia, korzystniej jest wziąć kredyt, któ-
ry jest spłacany w ratach malejących, bo wartość zapłaconych odsetek jest niższa. 
W przykładzie różnica ta wyniosła 28 tys. (378–350). Analizując korzystność wy-
boru harmonogramu spłaty rat na wykresie, można stwierdzić, że pole zysku dla 
rat równych jest mniejsze od pola strat dla tych samych rat, a więc faktycznie ko-
rzystniejszym rozwiązaniem wydają się raty malejące (rysunek 1). Mając jednak na 
względzie elementarne reguły rządzące finansami – chodzi o zagadnienie wartości 
pieniądza w czasie – trzeba stwierdzić, że takie podejście jest nieprawidłowe. Nie 
można bowiem oceniać korzystności kredytu przez pryzmat nominalnych wartości 
przepływów pieniężnych występujących w różnych okresach. 

Drugie podejście, czyli koncepcja mówiąca o tym, że harmonogram spłat kre-
dytu nie wpływa w żaden sposób na koszt kredytu, wydaje się bardziej trafne. Taki 
wariant najlepiej jednak pasuje do optyki oceny korzystności kredytu dokonywanej 
przez bank. Stawiający drugą tezę wychodzą bowiem z założenia, że harmonogram 
spłaty rat kredytu nie ma wpływu na korzystność kredytu, bo o jego koszcie przesą-
dza oprocentowanie (nie nominalna suma zapłaconych odsetek), a ono dla obu wa-
riantów jest takie samo. Oprocentowanie to jest mierzone wewnętrzną stopą zwrotu 
(IRR – Internal Rate of Return) z przepływów pieniężnych związanych z kredytem. 

Wykres 1. Raty kredytu przy spłacie według harmonogramu rat malejących i rat równych
Źródło: opracowanie własne.

Warto jednak pamiętać, że w filozofię IRR jest wpisane założenie, że stopa 
reinwestycji jest równa IRR7. W związku z tym korzystność kredytów spłaca-

7  E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 2005, s. 75.
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nych według różnych harmonogramów jest identyczna, jeśli środki pochodzące 
z pola zysków dla równych rat będą reinwestowane po stopie IRR. W analizowa-
nym przykładzie stopa reinwestycji musiałby więc wynosić 10% (tabela 3). Po-
dejście to jest najbardziej odpowiednie dla oceny korzystności kredytu z punktu 
widzenia banku, ponieważ udziela on kredytu na tych samych warunkach (albo 
przynajmniej zbliżonych) wielu klientom, czyli jest bardzo prawdopodobne, że 
stopa zwrotu, po której bank alokuje ewentualne nadwyżki finansowe wynikają-
ce z różnic w płatnościach w przypadku harmonogramu spłaty według rat rów-
nych i malejących, jest równa oprocentowaniu tego kredytu.

W przypadku oceny kosztu kredytu z punktu widzenia przedsiębiorcy naj-
trafniejsze wydaje się podejście trzecie, pozostawiające swobodę wyboru sto-
py reinwestycji powstającej nadwyżki finansowej. Jeżeli stopa reinwestycji jest 
mniejsza od kosztu kredytu to korzystniejsza dla kredytobiorcy będzie spłata 
kredytu w malejących ratach. Gdyby stopa reinwestycji wynosiła 0% (wariant 
hipotetyczny, wyższą bowiem stopę zwrotu dają zawsze pewne inwestycje), to 
omawiana korzyść wyniosłaby 28 tys. zł na koniec szóstego roku. W odwrot-
nej sytuacji, czyli dla wysokich stóp reinwestycji, lepiej będzie spłacać kredyt 
w równych ratach. Przykładowo, dla stopy reinwestycji wynoszącej 20% korzyść 
dla kredytobiorcy wyniesie 83 tys. zł na koniec szóstego roku.

Tabela 3. Typ harmonogramu spłaty rat kredytu a korzyści dla kredytobiorcy  
przy różnych stopach reinwestycji

Rok

Różnica między ratą kredytu  
spłacanego w ratach malejących  

a ratą kredytu spłacanego  
w ratach równych

Gotówka w kolejnych latach 
dla różnych stóp reinwestycji 

0% 5% 10% 15% 20%

1 37 37 37 37 37 37

2 20 57 59 61 63 65

3 4 61 66 71 76 82

4 -13 48 56 65 75 85

5 -30 19 30 42 56 72

6 -46 -28 -15 0 18 83

Korzyść dla stałych rat -28 -15 0 18 83

Korzyść dla malejących rat * 28 15 0 -18 -83
* Korzyści w przypadku harmonogramu spłaty kredytu w ratach równych i malejących rozkła-
dają się przeciwstawnie.

Źródło: opracowanie własne.
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Zaprezentowane w tabeli 3 korzyści wyznaczono w wartościach nominalnych na 
moment zakończenia umowy kredytowej. W związku z tym pojawia się problem, jak 
kwoty te „wpleść” w kalkulację kosztu kredytu. Jedną z możliwości jest spojrzenie na 
tę problematykę w sposób względny, tzn. dla zadanej stopy oprocentowania kredytu 
i stopy reinwestycji wybór jednego wariantu harmonogramu powinien być oceniany 
przez pryzmat drugiego wariantu. Niezbędne kalkulacje zaprezentowano w tabeli 
4. Interpretując obliczenia w niej zawarte, stwierdzić należy, że jeśli przedsiębiorca 
zdecydowałby się na kredyt spłacany w równych ratach dla stóp reinwestycji na po-
ziomie 15% i 20%, to kredyt ten będzie tańszy od kredytu spłacanego w malejących 
ratach odpowiednio o 0,36% (10,00% – 9,64%) oraz o 1,69% (10,00% – 8,31%). 

Tabela 4. Względne koszty kredytów spłacanych w ratach równych i malejących

Gotówka w kolejnych latach dla równych rat i różnych stóp reinwestycji

rok 0% 5% 10% 15% 20%

0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 -230 -230 -230 -230 -230
2 -230 -230 -230 -230 -230
3 -230 -230 -230 -230 -230
4 -230 -230 -230 -230 -230
5 -230 -230 -230 -230 -230
6* -257 -245 -230 -211 -146

IRR 
 (koszt kredytu spłacanego w równych ratach 
względem kredytu spłacanego w malejących 

ratach oprocentowanego 10% rocznie)

10,52% 10,29% 10,00% 9,64% 8,31%

Gotówka w kolejnych latach dla malejących rat i różnych stóp reinwestycji

rok 0% 5% 10% 15% 20%

0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
1 -267 -267 -267 -267 -267
2 -250 -250 -250 -250 -250
3 -233 -233 -233 -233 -233
4 -217 -217 -217 -217 -217
5 -200 -200 -200 -200 -200
6* -156 -168 -183 -202 -266

IRR 
(koszt kredytu spłacanego w malejących ra-

tach względem kredytu spłacanego w równych 
ratach oprocentowanego 10% rocznie)

9,42% 9,68% 10,00% 10,38% 11.63%

* Korzyść wyznaczone w tabeli 3 zostały uwzględnione w szóstym roku. 

Źródło: opracowanie własne.
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Wykres 2. Względne oprocentowanie kredytów spłacanych w ratach równych i malejących. 
Źródło: opracowanie własne.

Gdyby stopa reinwestycji wynosiła 0% lub 5%, to tańszy będzie wariant 
z malejącymi ratami. Korzyść ta w stosunku do wariantu ze spłatą w równych 
ratach wynosiłaby odpowiednio 0,32% (10,00% – 9,68%) oraz 0,58% (10,00% – 
9,42%). Rozważania te zilustrowano na wykresie 2.

małe firmy a harmonogram spłaty kredytu

Odnosząc rozważania na temat korzystności wyboru harmonogramu spłaty 
kredytu dla przedsiębiorców, stwierdzić trzeba, że opłaca się im wybierać spłatę 
w ratach równych. Wynika to z faktu, że najczęściej rentowność biznesu kre-
dytobiorcy, a już na pewno rentowność podejmowanej inwestycji finansowanej 
z kredytu, musi być wyższa od kosztu zaciągniętego zobowiązania w banku. 
W przeciwnym razie przedsiębiorstwo nie starałoby się o kredyt. W związku 
z tym środki „pochodzące z pola zysku dla rat równych”8 mogą być reinwesto-
wane po stopie zwrotu wyższej niż koszt kredytu, co oznacza wymierne korzyści 
przypadku wyboru wariantu spłaty kredytu w ratach równych. 

8  Zob. wykres 1.
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the iNFLUeNce oF iNstaLLmeNt schedULe choice  
oN cost oF baNk credit iN smaLL Firms

Summary

Bank credit is still the most important source of external capital in small firms. 
Among many types of cost related with it the problem of installment schedule choice is 
rarely under discussion. Usually, borrower can choose diminishing installments or equal 
installments. In case of firms equal installments are better.

Translated by Paweł Przepióra
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rozwoJU małych i średNich przedsiębiorstw

wprowadzenie

Sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego jest niezwykle ważnym czyn-
nikiem rozwoju nowoczesnych gospodarek. Giełda papierów wartościowych, bę-
dąca centrum tego rynku, jest swoistym barometrem gospodarki, dyskontującym 
przyszłość i dającym sygnały co do perspektyw rozwoju gospodarczego kraju. 
Jest też doskonałą alternatywą dla inwestorów, którzy poszukują odpowiednich 
dla siebie form lokowania kapitału, oraz dla spółek, które potrzebują tego ka-
pitału do dalszego rozwoju. Korzyści dla emitentów, płynące z obecności na 
głównych rynkach giełdowych, przypadają w udziale jednak przede wszystkim 
dużym spółkom. Restrykcyjne warunki, które muszą spełnić firmy zaintereso-
wane debiutem na giełdzie, ograniczają lub wręcz odbierają szansę na pozyskanie 
kapitału tą drogą mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim spółkom, a to 
właśnie ten sektor jest motorem napędowym gospodarki. 

Mimo powszechnie akceptowanej opinii o fundamentalnym znaczeniu sektora 
MSP dla gospodarki, przedsiębiorstwa należące do tej grupy wciąż borykają się z wie-
loma problemami, stanowiącymi poważne bariery w ich rozwoju. Niewątpliwie najpo-
ważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest bariera finansowa. 

Szansą na wypełnienie istniejącej luki dostępu do kapitału dla małych i czę-
sto młodych spółek są specjalnie dla nich przeznaczone segmenty rynku kapitało-
wego, zwane rynkami alternatywnymi. Pierwszy taki rynek w Polsce (pod nazwą 
NewConnect – Rynek Akcji GPW) został stworzony przez Giełdę Papierów War-
tościowych w Warszawie w 2007 roku. Powołując do życia NewConnect, jego 
organizator korzystał z doświadczeń krajów rozwiniętych, w których funkcjonu-
ją rynki kapitałowe o wieloletniej tradycji, w tym właśnie rynki alternatywne. 
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Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy rynki te w rze-
czywistości wpływają stymulująco na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP (czy 
spełniają swoje „statutowe” zadania i funkcje)? Zagadnienie zostanie omówione 
na przykładzie polskiego alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Ograniczony dostęp do źródeł finansowania jest, praktycznie od początku 
narodzin sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, główną przeszkodą 
zarówno w ich powstawaniu jak i rozwoju. Prywatne oszczędności oraz majątek 
potencjalnego przedsiębiorcy są na ogół niewystarczające, aby podjąć działalność 
gospodarczą, a pozyskanie najbardziej popularnego zewnętrznego źródła finan-
sowania w formie kredytu bankowego jest w takiej sytuacji niezwykle trudne ze 
względu na zachowawczą politykę kredytową banków wobec MSP.

Występowanie problemów we współpracy małych i średnich firm z insty-
tucjami finansowymi potwierdzają badania empiryczne1. Charakterystyczna dla 
tej grupy podmiotów struktura źródeł finansowania (oparta w dużej mierze na 
środkach własnych, z niewielkim udziałem zewnętrznych źródeł finansowania) 
jest rezultatem wielu barier i trudności, które ograniczają dostęp małych i śred-
nich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wśród nich wymieniane są 
m.in. pracochłonne i czasochłonne procedury, brak doświadczeń firm we współ-
pracy z instytucjami finansowymi, wymagane zabezpieczenia.

Występowanie istotnych przeszkód w dostępie do zewnętrznych źródeł fi-
nansowania dla przedsiębiorstw sektora MSP obrazuje również struktura inwe-
stycji, dokonywanych przez fundusze kapitału ryzyka w Polsce – venture capital/
private equity (VC/PE). Ze statystyk przedstawionych w raporcie2 Europejskiego 
Stowarzyszenia Private Equity/Venture Capital (European Private Equity and 
Venture Capital Association – EVCA), wynika, iż inwestycje w przedsiębiorstwa 
znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (seed i start-up) na terenie Europy 
Środkowo-Wschodniej stanowiły w 2008 roku zaledwie 2,6% wartości wszyst-
kich inwestycji dokonanych przez fundusze PE/VC na terenie krajów tego re-

1  Zob. R. Lisowska, Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsię-
biorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego, w: Małe i średnie przed-
siębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 2007, 
s. 35–50.

2  Central and Eastern Europe Statistics 2008, An EVCA Special Paper, July 2009, s. 12–13, 
www.evca.com, październik 2009.
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gionu, w tym także Polski. Inwestycje w rodzime przedsiębiorstwa znajdujące 
się w fazie zasiewu (seed) oraz uruchomienia (start-up) stanowiły w 2008 roku 
zaledwie 3% całkowitej wartości środków ulokowanych przez fundusze VC/PE 
w Polsce. Świadczy to o znikomym zainteresowaniu tych instytucji małymi 
i bardzo młodymi przedsiębiorstwami. 

alternatywny system obrotu jako segment rynku kapitałowego dla przed-
siębiorstw sektora msp

Rynek kapitałowy powszechnie uważany jest za źródło finansowania do-
stępne dla zaawansowanych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez 
duże ewentualnie średnie przedsiębiorstwa. Jedną z prób ułatwienia dostępu do 
zorganizowanego rynku kapitałowego spółkom z sektora MSP było stworzenie 
regulowanej, ale pozagiełdowej platformy obrotu w postaci Centralnej Tabeli 
Ofert (CeTO). Zgodnie z założeniami zaletą CeTO miały być niższe koszty obec-
ności na rynku publicznym niż na GPW. Zachęty te nie okazały się jednak wy-
starczające dla spółek, które, jeśli już rozważają pozyskanie kapitału w drodze 
publicznej emisji akcji, to wybierają GPW. Z tego też powodu CeTO z roku na 
rok odgrywała coraz bardziej marginalne znaczenie w obrocie akcjami, ewalu-
ując w stronę rynku dłużnych papierów wartościowych3.

Wyżej wymienione trudności w dostępie do rynku kapitałowego nie ozna-
czają jednak, iż polskie przedsiębiorstwa z sektora MSP nie mają w ogóle szans 
na pozyskanie kapitału z tego źródła. Pod koniec sierpnia 2007 roku wprowa-
dzona w życie została ważna inicjatywa GPW, mająca na celu ułatwienie do-
stępu do rynku kapitałowego małym i średnim przedsiębiorcom. Inicjatywą tą 
było rozpoczęcie działalności alternatywnego systemu obrotu (ASO) akcjami pod 
nazwą NewConnect. Oferta GPW w zakresie obrotu poza rynkiem regulowanym 
jest w Polsce nowym rozwiązaniem, ale w Europie funkcjonują już od dłuższego 
czasu takie platformy, np. AIM (Alternative Investment Market) w Londynie czy 
Alternext w ramach sojuszu giełd NYSE-Euronext. Rynki alternatywne, dzia-
łające przy rynkach regulowanych, stanowią ofertę przede wszystkim dla dyna-

3  W 2009 r. MTS-CeTO SA zmieniła nazwę na BondSpot SA i 30.09.2009 r., wraz z Giełdą 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, uruchomiła rynek Catalyst – rynek dłużnych papie-
rów, na którym przedmiotem obrotu będą obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jed-
nostki samorządu terytorialnego.



202 Agnieszka Raczewska

micznie rozwijających się spółek z sektora MSP, które z różnych względów nie 
spełniają jeszcze warunków dopuszczenia do obrotu na rynkach regulowanych4.

Struktura emitentów na rynku NewConnect, z punktu widzenia wielkości 
przedsiębiorstw, potwierdza, iż ten segment rynku kapitałowego przeznaczony 
jest głównie dla mikrofirm oraz przedsiębiorstw małych5. Do dnia 30 września 
2009 roku na rynku NewConnect zadebiutowało 99 spółek, z czego6:
– 57 o statusie mikroprzedsiębiorstwa,
– 37 małych przedsiębiorstw,
– 5 średnich przedsiębiorstw.

Powyższe wyniki wskazują, iż zdecydowaną większość emitentów obec-
nych na rynku NewConnect stanowią mikroprzedsiębiorstwa (57,6% ogółu spół-
ek), natomiast na drugim miejscu plasują się przedsiębiorstwa małe (37,4%). 
Przez ponad dwa lata istnienia rynku NewConnect pojawiło się na nim 5 spół-
ek średnich, nie ma natomiast żadnego dużego przedsiębiorstwa, co potwierdza 
słuszność założenia, iż jest to segment rynku kapitałowego dla firm sektora MSP 
(w tym głównie mikro- i małych przedsiębiorców).

rynek alternatywny jako czynnik stymulujący rozwój małej i średniej 
przedsiębiorczości 

Aby móc podjąć się próby oceny wpływu rynku NewConnect na rozwój 
przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce, należy w pierwszej kolejności zdefi-
niować pojęcie samego rozwoju. Nie jest to sprawą prostą, gdyż w literaturze 
przedmiotu występuje wiele definicji tego pojęcia. Jedna z nich określa rozwój 
przedsiębiorstwa jako „dokonujące się w nim zmiany, w efekcie których wystąpi 
nie tylko zwiększenie produkcji, ale również, a czasami tylko, poprawa jej ja-
kości, zwiększenie walorów użytkowych, wprowadzenie nowego asortymentu, 
poprawa warunków bezpieczeństwa pracy, itp.”7 Rozwój przedsiębiorstwa moż-

4  Chodzi m.in. o wymogi związane z długością historii biznesowej, minimalną kapitalizacją 
spółki czy liczbą akcji znajdujących się w obrocie.

5  W analizie tej struktury przyjęto kryteria klasyfikacji wynikające z przepisów Ustawy 
z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 1807), a dane 
źródłowe zaczerpnięto w większości przypadków z raportów rocznych emitentów (w kilku przy-
padkach z dokumentów informacyjnych, jeżeli spółka nie została objęta obowiązkiem publikacji 
ww. raportu ze względu na debiut po upływie terminu publikacji raportów rocznych za 2008 r.).

6  Struktura emitentów rynku NewConnect (stan na 30.09.2009 r.) stanowi opracowanie własne, na 
podstawie analizy danych z raportów rocznych 2008 oraz dokumentów informacyjnych emitentów.

7  Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. G. Łukasik, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007, s. 37.
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liwy jest w znacznej mierze dzięki realizowanym inwestycjom, definiowanym 
jako „proces gospodarczy, który angażuje kapitał w oczekiwaniu na korzyści, 
które wystąpią w odpowiednio długim czasie w przyszłości”8. Przedsiębiorstwo, 
podejmując się realizacji inwestycji, czyni to poprzez wydatkowanie kapitału, 
mające na celu powiększenie swoich korzyści zarówno materialnych, jak i nie-
materialnych. Inwestycje mogą mieć charakter rzeczowy, finansowy, występują 
też inwestycje o charakterze niematerialnym (np. szkolenia, badania i rozwój)9. 
Same zaś inwestycje rzeczowe można podzielić na kolejne grupy, np. inwestycje 
rozwojowe10 (w wyniku których następuje zwiększenie zakresu działania przed-
siębiorstwa, polegające m.in. uruchomieniu produkcji nowych wyrobów, zasto-
sowaniu nowych technologii), inwestycje modernizacyjne, odtworzeniowe oraz 
założycielskie11.

Rozwój realizowany w drodze działań inwestycyjnych wymaga zaangażowa-
nia kapitału. Utworzenie nowego segmentu rynku kapitałowego w Polsce, w po-
staci alternatywnego systemu obrotu, otworzyło małym i często bardzo młodym 
przedsiębiorstwom nową drogę do pozyskania kapitału z przeznaczeniem na dzia-
łania prorozwojowe. Od początku powstania rynku NewConnect spółki na nim 
debiutujące pozyskały łącznie od inwestorów prawie 440 mln zł12. Zdecydowana 
większość emisji nowych akcji została przeprowadzona w trybie oferty prywat-
nej (skierowanej do maksymalnie 99 inwestorów)13. Pojawiły się jednak również 
przypadki debiutu na rynku NewConnect bez wcześniejszego przeprowadzenia 
oferty, a więc bez pozyskania nowego kapitału. Należy zwrócić uwagę na to, iż 
rynek NewConnect tak naprawdę nie jest bezpośrednim źródłem kapitału, lecz 
jego utworzenie stworzyło odpowiednie mechanizmy, umożliwiające pozyska-

8  Ibidem, s. 38.
9  P. Filip, Działalność inwestycyjna w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Zeszyty Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Szczecin 2009, s. 289.
10  Z punktu widzenia analizowanej problematyki należy podkreślić szczególne znaczenie tej 

grupy inwestycji.
11  P. Filip, op.cit., s. 289, za J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przed-

siębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
12  Dane pochodzą ze strony internetowej rynku NewConnect, www.newconnect.pl, paździer-

nik 2009.
13  Rynek NewConnect oferuje emitentom dwie drogi pozyskania kapitału, a więc daje wybór, 

którego nie mają spółki, decydujące się na debiut na głównym rynku GPW. Pierwszy ze sposobów 
pozyskania kapitału to oferta publiczna, znana z rynku regulowanego. Nowością na polskim ryn-
ku kapitałowym, wprowadzoną w życie wraz z utworzeniem rynku NewConnect, jest natomiast 
możliwość przeprowadzenia oferty niepublicznej (prywatnej, ang. private placement). Pierwsze 
dwa lata funkcjonowania NewConnect pokazały, iż metoda ta cieszy się bardzo dużą popularno-
ścią wśród emitentów i jest zdecydowanie częściej wybierana niż oferta publiczna.
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nie środków finansowych na rynku niepublicznym (w drodze oferty prywatnej) 
przez przedsiębiorstwa od inwestorów, w zamian za zobowiązanie wprowadzenia 
wyemitowanych akcji do obrotu na rynku NewConnect, a tym samym uzyskanie 
lepszej płynności tych papierów wartościowych (w porównaniu z akcjami spółek 
niepublicznych, a więc posiadających bardzo niską płynność). Uruchomienie alter-
natywnego systemu obrotu akcjami małych spółek dało więc bodziec do zwiększe-
nia zainteresowania inwestorów tego typu przedsiębiorstwami.

Inwestorzy, angażując się kapitałowo w dane przedsięwzięcie, oczekują,  
iż przyniesie im ono wymierne korzyści w postaci wzrostu wartości przedsiębior-
stwa, którego stali się współwłaścicielami. Oczekują więc, iż przedsiębiorstwo 
zrealizuje obiecane inwestycje i będzie rozwijać się zgodnie z założoną strategią. 
Większość spółek, które pozyskały kapitał w drodze emisji akcji i zadebiutowały na 
rynku NewConnect, dopiero rozpoczyna realizację zamierzonych inwestycji bądź 
też jest w trakcie ich realizowania. Są jednak wśród nich takie przedsiębiorstwa, 
którym już udało się poczynić inwestycje dzięki pozyskanym środkom (tabela 1). 

Tabela 1. Przykłady spółek oraz inwestycji zrealizowanych z kapitału pozyskanego 
dzięki rynkowi NewConnect

Nazwa spółki Pozyskany 
kapitał (tys. zł) Przykład dokonanej inwestycji

Security System 
Integration (SSI) 4 500,00

dywersyfikacja działalności przez stworze-
nie nowoczesnego systemu do identyfikacji 
kibiców i uczestników imprez masowych

Telestrada 4 456,80 przejęcie dwóch podmiotów z branży

PGS Software 530,00 rozbudowa zespołu pracowników przez za-
trudnienie wysokiej klasy programistów

Elektromont 1 966,16
wejście w nowy segment rynku przez roz-
poczęcie działalności w obszarze instalacji 
telekomunikacyjnych i teletechnicznych

BlueTax Group 7 650,00

ekspansja terytorialna (rozwój sieci placó-
wek franczyzowych); rozszerzenie zakresu 
działalności w segmencie zarządzania nie-
ruchomościami (zakup udziałów w spółce 
Prospector)

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Dowgielski Szkoła i inkubator, „Almanach Ryn-
ku Alternatywnego NewConnect 2009”, dodatek do Gazety Giełdy „Parkiet” 2009, 
nr 197, s. 10 oraz danych ze strony internetowej rynku NewConnect: www.newconnect.
pl (26.10.2009).
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Zamieszczone w tabeli 1 przykłady spółek pokazują, iż przedsięwzięcia 
tych podmiotów mają bez wątpienia charakter inwestycji rozwojowych. Dzięki 
nim zwiększył się zakres działalności przedsiębiorstwa w wyniku uruchomienia 
produkcji nowych wyrobów/ rozpoczęcia świadczenia nowych usług (przykłady 
spółek SSI i Elektromont), ale także w wyniku ekspansji terytorialnej (BlueTax 
Group) czy przejęcia podmiotów z branży, dzięki której spółki również mogły 
zwiększyć skalę swojej działalności (Telestrada, BlueTax Group). Rozwój przed-
siębiorstwa może przejawiać się także przez wzrost kwalifikacji pracowników, 
tak więc rozbudowa zespołu o wysokiej klasy specjalistów również ma charakter 
rozwojowej inwestycji w zasoby ludzkie (PGS Software).

Większość emitentów obecnych na NewConnect podkreśla, że debiut na tym 
rynku, poza oczywistą korzyścią w postaci pozyskanego kapitału na inwestycje, 
daje też dodatkowe efekty, określane przez wielu przedsiębiorców „wartością do-
daną” dla spółki14. Jednym z nich jest tzw. efekt organizacyjny. Przygotowania 
do debiutu na rynku NewConnect wymagają podjęcia wielu istotnych działań, 
do tej pory nieznanych i niestosowanych w wielu firmach. Przedsiębiorstwo 
musi stworzyć i utrzymać odpowiedni ład korporacyjny, aby stać się publiczną 
spółką akcyjną. Na wielu spółkach przygotowania do pozyskania kapitału i de-
biutu wymusiły również konieczność opracowania profesjonalnej, długofalowej 
strategii rozwoju. Oba te czynniki (poprawa zarządzania dzięki wprowadzeniu 
zasad corporate governance oraz przygotowanie strategii rozwoju, której istnie-
nie niewątpliwie przyczynia się do sprawniejszego kierowania działaniami fir-
my) wpływają więc na rozwój przedsiębiorstwa, choć nie mają charakteru stricte 
inwestycyjnego. 

Podobnie jest z drugim efektem, tzw. marketingowym. Na efekt ten składają 
się przede wszystkim lepsza rozpoznawalność marki, prestiż, wzrost zaufania do 
spółki wśród kontrahentów i partnerów biznesowych15. Wzrost zaufania przekła-
da się natomiast na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz ustalenie partnerskich 
warunków współpracy z dostawcami. Dzięki występowaniu efektu marketingo-
wego spółki notowane na rynku NewConnect mogą więc uzyskać nowe kon-
trakty oraz poprawić sprawność gospodarowania swoimi aktywami i kapitałami 
(szczególnie należnościami i zobowiązaniami handlowymi) dzięki wzmocnieniu 
pozycji negocjacyjnej w kontaktach z kontrahentami. Obie te zmiany są bez wąt-

14  K. Kucharczyk, Nie tylko po kapitał, „Almanach Rynku Alternatywnego NewConnect 2009”, 
dodatek do Gazety Giełdy „Parkiet” 2009, nr 197, s. 13.

15  K. Kucharczyk, op.cit., s. 13.
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pienia wpisane w definicję rozwoju przedsiębiorstwa i podobnie jak w przypad-
ku efektu organizacyjnego, mogą wystąpić bez konieczności ponoszenia nakła-
dów inwestycyjnych. 

podsumowanie

Na koniec 2007 roku w systemie REGON zarejestrowanych było ponad 
1,77 mln aktywnych przedsiębiorstw z sektora MSP16. Porównując tę liczbę 
z „populacją” spółek, które obecne są na rynku NewConnect, można uświadomić 
sobie, jak niewielką część całego polskiego sektora MSP stanowią spółki, których 
akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie. Podobne wnioski na-
suwają się po analizie źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw, gdzie rynek kapitałowy wciąż traktowany jest jako źródło kapitału głów-
nie dla dużych przedsiębiorstw, a firmy z sektora MSP muszą polegać głównie 
na zgromadzonych środkach własnych, ewentualnie kredycie bankowym17.

Pomimo wciąż niewielkiej skali oddziaływania alternatywnego segmentu 
rynku kapitałowego na finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, nie należy negatywnie oceniać tego źródła finansowania. NewCon-
nect jest konstrukcją wciąż niezwykle młodą, dodatkowo początkowy okres jego 
funkcjonowania przypadł na trudny czas bessy na rynkach kapitałowych. Mimo 
to wydaje się, iż stworzenie ASO jest krokiem w dobrym kierunku. Istnienie ryn-
ku NewConnect może przyczynić się do ukierunkowania strategii finansowych 
przedsiębiorstw na rynek kapitałowy i zastąpienia nim (bądź też uzupełnienia) 
dotychczasowych źródeł finansowania (co więcej, małe przedsiębiorstwa mają 
od niedawna również nową możliwość pozyskania kapitału na zorganizowanym 
rynku kapitałowym, dzięki uruchomieniu w 2009 roku alternatywnego systemu 
obrotu obligacjami w ramach rynku Catalyst – tak więc spółki mogą pozyskać 
środki finansowe nie tylko z emisji akcji, ale także obligacji). Wzrost znacze-
nia rynku alternatywnego w finansowaniu sektora MSP jest wypadkową wielu 
czynników, tak więc rzetelna ocena szans i perspektyw wzrostu jego znaczenia 
wymaga o wiele szerszego badania. Niemniej z przeprowadzonej w niniejszej 
pracy analizy można wyciągnąć wnioski, iż rynek NewConnect ma realne szanse, 
aby stać się atrakcyjnym źródłem finansowania rozwoju małych i średnich firm, 

16  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 28.

17  Ibidem, s. 79.
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które, poza samym kapitałem na inwestycje daje przedsiębiorstwom dodatkowe 
wartości w postaci wspominanych efektów – organizacyjnego i marketingowe-
go. Tego rodzaju wartości dodanej nie są w stanie zaoferować przedsiębiorcom 
żadne inne, alternatywne źródła finansowania.

the roLe oF aLterNatiVe market iN the deVeLopmeNt  
oF smaLL bUsiNess

Summary

In August 2007 Warsaw Stock Exchange launched alternative market named New-
Connect. It is a new initiative on Polish capital market which targets on small companies 
looking for capital essential for their business development. Taking under consideration 
two years of existence and number of listed companies the role of NewConnect is going 
to be predominant. NewConnect not only helps companies to collect money but also gi-
ves them a chance to take care about their promotion and corporate matters.

Translated by Agnieszka Raczewska
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dotacJe Na rozpoczęcie działaLNości  
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FiNaNsowaNia Fazy startU mikroprzedsiębiorstw  
Na przykładzie powiatU świdNickieGo 

Tworzenie przedsiębiorstwa oraz jego początkowy rozwój to z punktu wi-
dzenia pozyskiwania źródeł finansowania najtrudniejszy okres w cyklu życia 
przedsiębiorstwa. Faza ta wymaga stałego zasilania finansowego, a dostęp do 
źródeł zewnętrznych jest ograniczony m.in. Z racji wysokiego ryzyka towarzy-
szącego powstawaniu nowego podmiotu gospodarczego, braku historii kredyto-
wej, braku odpowiednich zabezpieczeń czy braku możliwości udokumentowania 
zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej. Bariery te sprawiają, że 
przyszli przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po środki oferowane przez powiato-
we urzędy pracy na założenie indywidualnej działalności gospodarczej. W latach 
2007–2008 roku urzędy pracy w całej Polsce odnotowały prawie 30% wzrost ilo-
ści przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczych z Funduszu 
Pracy w porównaniu z 2006 rokiem. W roku 2008 dzięki takim dotacjom po-
wstało w Polsce ponad 50 tys. mikroprzedsiębiorstw1, a w 2009 roku zaintereso-
wanie tą formą finansowania startu przedsiębiorstwa jest jeszcze większe. 

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy poziomu wykorzystania oraz 
ocena efektywności przyznanych dotacji ze środków Funduszu Pracy na przykła-
dzie PUP w Świdnicy w latach 2006–2008. Dla zrealizowania celu zaprezento-
wane zostaną także ogólne zasady przyznawania dotacji na rozpoczęcie indywi-
dualnej działalności gospodarczej.

1  P. Jakubczak, w 2008 roku ponad 50 tys. bezrobotnych otrzymało dotacje na założenie wła-
snej firmy, „Gazeta Prawna” 31.03.2009, nr 82, s. 11. 
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zasady przyznawania dotacji z funduszu pracy na rozpoczęcie indywidual-
nej działalności gospodarczej

Dotacje z Funduszu Pracy stanowią dla wielu przyszłych przedsiębiorców 
jedyne dostępne źródło finansowania fazy startu przedsiębiorstwa. Warunkiem 
uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest posiadanie statu-
su bezrobotnego, a ponadto prowadzenie działalności gospodarczej po otrzyma-
niu dotacji przez minimum 12 miesięcy (przy środkach unijnych min. 5 lat), przy 
czym w okresie tym korzystający 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 (samoza-
trudnienie) oraz przedstawienie zabezpieczeń (np. weksel in blanco, poręczenie 
przez osoby trzecie, zastaw). Maksymalna wysokość takiej dotacji to pięciokrot-
ność przeciętnego wynagrodzenia, co w 2008 roku oznaczało kwotę ok. 15 tys. 
zł, a w 2009 roku maksymalna wysokość dotacji wzrosła do sześciokrotności 
i wynosi blisko 18,5 tys. zł. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o specjal-
nie dla nich przeznaczonej dotacji z Funduszu Pracy w wysokości do 40 tys. zł2. 

Warto podkreślić, iż tryb ubiegania się o dotacje jest znacznie prostszy niż 
w przypadku pozyskiwania środków unijnych z różnych programów operacyj-
nych, niemniej każdy urząd pracy może indywidualnie ustalać warunki przyzna-
nia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i określić rodzaje działalno-
ści preferowane na lokalnym rynku pracy. Obserwuje się znaczne zróżnicowanie 
wymagań stawianych ubiegającym 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 za-
rejestruje, 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 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat. Warunki te 
najczęściej nie dotyczą młodzieży do 25 roku życia oraz studentów i absolwen-
tów do 27 roku życia.

Dotacja ze środków Funduszu Pracy nie wymaga wkładu własnego, acz-
kolwiek wywiady z przedsiębiorcami oraz analiza regulaminów przyznawania 
dotacji np. Z regionu dolnośląskiego wskazuje, iż w zdecydowanej większości 
urzędów pracy „wnioski o dotację z wkładem własnym” uzyskują pierwszeństwo 

2  Europejski Fundusz Spójności, http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=432.
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w przyznaniu dotacji. Część urzędów pracy wręcz wprowadziło skalę punktową 
zależną od poziomu wkładu własnego3. 

Kolejne różnice dotyczą zasad wydatkowania dotacji otrzymanej z PUP.  
Polityka w zakresie kierunków wydatkowania środków jest zróżnicowana, 
a szczegółowe zasady dotyczące wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu 
dotacji należy szukać w regulaminach zatwierdzanych przez dyrektorów urzę-
dów pracy. Ogólnie jednak można wskazać, iż przyznane jednorazowe środki 
na podjęcie działalności gospodarczej najczęściej można wykorzystać na zakup 
maszyn, urządzeń, narzędzi, osprzętu, wyposażenia, zakup towarów będących 
przedmiotem działalności w części nieprzekraczającej 30% przyznanych środ-
ków, a także reklamę w części nieprzekraczającej 20% przyznanych środków 
i przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej w części nie-
przekraczającej 10% przyznanych środków4.

Dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności najczęściej nie można 
wykorzystać na zakup papierów wartościowych (akcji, obligacji) czy udziałów 
w spółkach, kaucje, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy oraz 
remontów maszyn i urządzeń, leasing maszyn, pojazdów, urządzeń, zakup nie-
ruchomości, gruntów, a także opłaty administracyjne i skarbowe, składki ZUS, 
wypłaty wynagrodzeń, zakup środków transportu czy zakup sprzętu i rzeczy 
używanych od członków rodziny5. 

Podkreślić także należy, iż nie otrzyma dotacji z PUP bezrobotny, który był 
karany za przestępstwa gospodarcze czy korzystał ze środków Funduszu Pracy 
lub innych form pomocy publicznej dotyczącej rozpoczynania działalności go-
spodarczej. 

środki będące do dyspozycji powiatowego urzędu pracy w świdnicy  
na tworzenie firmy przez osoby bezrobotne

Powiat świdnicki położony jest w centrum Dolnego Śląska i jest to ob-
szar przemysłowo-rolniczy, mocno nasycony przemysłem i usługami. Jest to 
powiat, w którym w latach 2000–2008 odnotowano znaczny spadek stopy 

3  Na przykład PUP w Kamiennej Górze, który przy wkładzie własnym ponad 50% dotacji 
przyznaje przy ocenie wniosku 2pkt, przy wkładzie własnym mniejszym niż 50% dotacji – 1 pkt, 
a przy braku środków własnych – 0 pkt. Wkład własny musi być potwierdzony fakturami lub 
wyciągiem z rachunku bankowego. http://www.pupkamiennagora.pl/?a=1299.

4 http://www.bierzdotacje.pl/dotacje-na-start/dotacje-na-uruchomienie-dzialalnosci-gospodarczej.
5  Ibidem.
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bezrobocia, a liczba osób bezrobotnych spadła w tym okresie o ponad 9 tys. 
osób, z 16 125 osób w 2000 roku do 6931 osób na koniec grudnia 2008 roku6. 
Rok 2009 podobnie jak w wielu powiatach regionu wykazuje ponownie tenden-
cję wzrostową zarówno stopy bezrobocia jak i liczby bezrobotnych. Na koniec 
września 2009 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 7546 osób, 
a stopa bezrobocia wzrosła z 11,1% (koniec grudnia 2008 r.) do 12,9% (koniec 
września 2009 r.)7. 

Jednorazowa dotacja na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczona 
dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne cieszy się 
w powiecie świdnickim bardzo dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ro-
snąca liczba osób otrzymujących tę dotację. W tabeli 1 została zaprezentowana 
dynamika zmian liczby otrzymanych dotacji przez osoby bezrobotne w powie-
cie świdnickim w latach 2006–2008 oraz liczba przyznanych dotacji w okresie 
1 stycznia–30 września 2009 r. 

Tabela 1. Liczba udzielonych dotacji i ich dynamika zmian powiecie  
w latach 2006–wrzesień 2009

Rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok do 30.09.2009

Liczba dotacji 204 317 338 236

Dynamika zmian (%) – 55,4 6,6 –

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych z Urzędu Pracy w Świdnicy.

Dynamika wzrostu udzielonych dotacji była zdecydowanie najwyższa 
w 2007 roku i w porównaniu z 2006 rokiem wynosiła 52,45%. W roku 2008 
wzrost był znacznie wolniejszy i wyniósł nieco ponad 7% w odniesieniu do 
2007 roku. Dane urzędu pracy na koniec września 2009 roku wskazują, iż jest to 
rok, w którym liczba udzielonych dotacji będzie zbliżona do 2008 roku. 

Wysokość środków z Funduszu Pracy, którymi dysponował świdnicki urząd 
pracy na dotacje przyznawane na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 
2006–2008 przedstawiono w tabeli 2.

6  http://www.praca.swidnica.pl/portal/pl/45/1320/rok2008.html. 
7  Ibidem.
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Tabela 2. Wykorzystanie środków z Funduszu Pracy na wsparcie samozatrudnienia  
w latach 2006–2008 (zł)

Forma pomocy 2006 rok 2007 rok 2008 rok

Ogół środków na realizację programów na 
rzecz promocji zatrudnienia, przeciwdziała-
nia bezrobociu

10 481 800 12 517 000 15 386 700

Dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej 2460 579,61 4083 805,32 4620 371,29

Udział dotacji na podjęcie działalności  
w ogólnej sumie środków na promocję za-
trudnienia (%)

23,47 32,63 30,03

Dynamika zmian udzielonych dotacji (%) – 65,97 13,14

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych z Urzędu Pracy w Świdnicy.

Analiza tabeli 2 wskazuje, iż zarówno poziom (przyrost o blisko 66%  
w stosunku do 2006 r.) jak i udział środków z Funduszu Pracy przeznaczanych 
na dotacje na podjęcie działalności gospodarczych w ogólnej kwocie środków 
z Funduszu Pracy na dany rok znacznie wzrósł w 2007 roku. W kolejnym, 
2008 roku wzrost poziomu środków przeznaczonych na dotacje był już wolniej-
szy i wyniósł zaledwie 13,14%, co przełożyło się także na spadek udziału dotacji 
w ogólnej sumie środków przeznaczanych na promocję zatrudnienia. 

wykorzystanie i efektywność jednorazowych dotacji z funduszu pracy  
na finansowanie fazy startu przedsiębiorstw zakładanych przez osoby 
bezrobotne w latach 2006–2008

Analiza danych zawartych w rocznych sprawozdaniach PUP w Świdnicy po-
zwala szczegółowo ocenić zmianę poziomu wykorzystania dotacji z Funduszu Pra-
cy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto umożliwia dokonanie oceny 
efektywności tego instrumentu wsparcia przedsiębiorczości w fazie startu. 

Tabela 3 zawiera dane liczbowe dotyczące liczby złożonych, a także po-
zytywnie i negatywnie rozpatrzonych wniosków w poszczególnych latach 
z okresu badawczego.
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Tabela 3. Liczba złożonych wniosków do PUP w Świdnicy w latach 2006–2008

Rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Razem

Liczba złożonych wniosków 265 335 394 994

Liczba wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie 204 317 338 859

Dynamika zmian wniosków 
rozpatrzonych pozytywnie (%) – 55,39 6,62 –

Udział wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych (%) 77 94,6 85,8 Średnio 86,4

Liczba wniosków rozpatrzonych 
negatywnie 61 18 56 135

Dynamika zmian wniosków 
rozpatrzonych negatywnie (%) – - 70,49 211,11 –

Udział wniosków negatywnie 
rozpatrzonych (%) 23,0 5,4 14,2 Średnio 13,6

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych z Urzędu Pracy w Świdnicy.

W okresie badawczym 2006–2008 do Powiatowego Urzędu Pracy w Świd-
nicy wpłynęło ogółem 994 wnioski od osób bezrobotnych w sprawie przyznania 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, z czego ponad 86%, tj. 859 wnio-
sków, zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 135 wnioski (blisko 14%) otrzymało 
negatywną ocenę i zostało odrzucone. Podkreślić więc należy, iż w analizowa-
nym okresie systematycznie rosło zainteresowania tą formą wsparcia finansowa-
nia założenia indywidualnej działalności gospodarczej. 

Wśród powodów negatywnego rozpatrzenia wniosków były najczęściej8:
a) brak właściwych dokumentów do rozpoznania sprawy, wnioski niekompletne, 

brak spełnienia wymogów formalnych;
b) brak statusu osoby bezrobotnej – wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych;
c) odmówienie przez wnioskodawcę bez uzasadnionej przyczyny, w okresie 

12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, propozycji odpowied-
niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy, stażu, szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, 
prac interwencyjnych lub robót publicznych;

d) zadłużenie wobec ZUS-u lub urzędu skarbowego.

8  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2007, Świdnica 2007, s. 51. 
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Środki z dotacji mogą być przeznaczone przez osoby bezrobotne na podejmo-
wanie przedsięwzięć w formie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej. 
Szczegółowe dane dotyczące wykorzystania dotacji na podjęcie działalności gospo-
darczej z uwzględnieniem rodzaju działalności zostały przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Wykorzystanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej według rodzaju 
działalności w latach 2006–2008

Rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok

działalność 
produkcyjna 

Liczba osób 19 20 11
Dynamika zmian działalności 
produkcyjnej (%)

– 5,26 - 45,00

Udział w ogólnej liczbie 
udzielonych dotacji (%)

9,32 6,43 3,30

działalność 
usługowa

Liczba osób 127 220 253
Dynamika zmian działalności 
usługowej (%)

– 73,23 15,00

Udział w ogólnej liczbie 
udzielonych dotacji (%)

62,25 70,74 75,98

działalność 
handlowa

Liczba osób 58 71 69
Dynamika zmian działalności 
handlowej (%)

– 22,41 - 2,82

Udział w ogólnej liczbie 
udzielonych dotacji (%)

28,43 22,83 20,72

Razem liczba osób otrzymujących dotację 204 317 338

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych z Urzędu Pracy w Świdnicy.

Jak wynika z tabeli 4, w latach 2006–2008 bezrobotni, którzy otrzymali pomoc 
w formie dotacji, najchętniej rozpoczynali działalność usługową. Liczba osób otrzy-
mujących dotację i otwierających działalność usługową rosła szybciej niż tych, którzy 
zakładali swoje firmy zajmujące się działalnością produkcyjna czy handlową. W bada-
nym okresie udział osób, które otrzymały dotację na działalność usługową w ogólnej 
liczbie przyznanych dotacji, wzrósł z 62,25% w 2006 roku do 75,98% w 2008 roku. 
Największe tempo dotacji przyznanych na usługi odnotowano w 2007 roku – o ponad 
73% więcej. Rok później tempo to znacznie spadło i osiągnęło poziom 15%. 

Drugą w kolejności, często podejmowaną działalnością na terenie powiatu świd-
nickiego, była w badanym okresie działalność handlowa. Liczba bezrobotnych zakła-
dających tę działalności kształtowała się od 58, przez 71 do 69 osób. Ze względu na 
niewielką rozbieżność, udział działalności handlowej w ogólnej liczbie przyznanych 
dotacji wahał się w przedziale od 28% w 2006 roku do blisko 21% w 2008 roku. 
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Najmniejszą popularnością w latach 2006–2008 cieszyło się zakładanie 
działalności produkcyjnej, której udział w ogóle podejmowanych działalności 
stale malał z 9,32% w 2006 roku do zaledwie 3,30% w 2008 roku. 

Istotną kwestią pozwalająca ocenić efektywność przyznanych dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych jest wskaźnik umów za-
kończonych. Z analizy danych PUP w Świdnicy wynika, że udzielanie dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej obarczone jest stosunkowo niskim ryzykiem. 
Zazwyczaj 100% osób, które otrzymało dotację, prowadzi działalność przez 
umowne 12 miesięcy. Jeżeli zdarzają się zwroty takich dotacji, to są to jednost-
kowe przypadki, np. niewydatkowanie całej kwoty czy przekroczenie terminu 
jej wydatkowania9. Tabela 5 zawiera informacje o efektywności wykorzystania 
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2006–2008.

Tabela 5. Efektywność wykorzystania dotacji na finansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej w latach 2006–2008

Rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok Ogółem

Liczba osób,
 które otrzymały dotację 204 317 338 859

Liczba osób, które wypowiedziały lub rozwią-
zały umowy 0

1 osoba 
wypo-

wiedziała 
umowę 

3 osoby 
rozwiązały 
umowę na 

swój wniosek

4

Udział wypowiedzianych lub rozwiązanych 
umów w ogólnej liczbie dotacji (%) – 0,30 0,90 0,47

Liczba osób, które zwróciły niewykorzystaną 
części środków 0 4 9 13

Udział zwrotów niewykorzystanej części środ-
ków w ogólnej liczbie dotacji (%) – 1,26 2,67 1,51

Liczba osób, które ukończyły program 204 316 335 855

efektywność realna (liczba osób, które ukoń-
czyły program/liczbę osób, które otrzymały 
dotację) · 100 (%)

100,00 99,70 99,10 99,53

efektywność według metodologii pUp*
(liczba zatrudnionych po ukończeniu progra-
mu/liczba osób kończących program) · 100 (%)

100,00 100,00 100,00 100,00

* w statystykach PUP wyłączeniu podlegają osoby, które przerwały udział w programie, zrezy-
gnowały lub zostały z niego wycofane przed jego zakończeniem10.

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych z Urzędu Pracy w Świdnicy.

9  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy..., s. 64.
10 Ibidem, s. 65.
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Analizując tabelę 5 można stwierdzić, że w latach 2006–2008 z 859 udzie-
lonych bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaledwie 
1 umowa została wypowiedziana i 3 umowy zostały rozwiązane na wniosek 
osób bezrobotnych. Tym samym tylko 0,47% umów, w ramach których udzie-
lono dotacje, nie przyniosło efektów w postaci założenia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy. Pozwala to wnioskować, 
iż zwrot udzielonej dotacji na terenie powiatu świdnickiego następował tylko 
w szczególnych i pojedynczych przypadkach. 

Podkreślić także, należy, iż w przypadku 13 osób nastąpił częściowy zwrot 
niewydatkowanych w terminie środków z dotacji. Sytuacje takie stanowiły 1,5% 
wszystkich umów zawartych w okresie 2006–2008, niemniej mimo zwrotu czę-
ści dotacji osoby te kontynuowały działalność gospodarczą i są uznawane za te, 
które pozytywnie zakończyły program promocji zatrudnienia. 

Wysoki wskaźnik efektywności realnej, sięgający 99,53%, oznacza, że jest 
to skuteczny program wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce; 855 osób, 
które zakończyły program wykorzystało otrzymane dotacje na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej, spełniając warunki przewidziane prawem. Ponadto z in-
formacji Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wynika, że nie powróciły one 
do ewidencji osób bezrobotnych także w kolejnych miesiącach, co daje podsta-
wę stwierdzić, iż powstałe mikroprzedsiębiorstwa dzięki sfinansowaniu fazy ich 
startu ze środków Funduszu Pracy odnalazły swoje miejsce na rynku. 

zakończenie

Jednym z oferowanych programów rynku pracy jest przyznawanie jednora-
zowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w formie dotacji. Z roku 
na rok zauważalny jest wzrost zainteresowania tym rodzajem wsparcia, o czym 
świadczy rosnąca liczba osób korzystających z tej formy finansowania założenia 
własnej działalności gospodarczej w analizowanym powiecie oraz w całej Polsce. 

Wysoka efektywność wykorzystania dotacji, sięgająca w powiecie świdnic-
kim ponad 99% wskazuje, iż dotację stanowią ważny instrument umożliwiający 
finansowanie fazy startu mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Dzięki dotacjom, w ca-
łej Polsce powstało ponad 50 tys. mikroprzedsiębiorstw, a w powiecie świdnic-
kim w okresie styczeń 2006 do września 2009 roku powstało 1091 mikroprzed-
siębiorstw, które w miarę rozwoju tworzą kolejne miejsca pracy, przyczyniając 
się tym samym do zmniejszania poziomu bezrobocia. 
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Korzystanie z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferowa-
nych przez urzędy pracy jest więc szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw i przy-
czynia się do przeobrażeń na rynku pracy.

district empLoymeNt aGeNcy’s GraNts to bUsiNess start-Ups 
as a soUrce oF FiNaNciNG oF micro-eNterprise start-Ups  

– case stUdy oF świdNica proViNce

Summary

Starting up a business and getting it established are the most difficult phases of 
business development from the financial point of view. A start-up requires continuous 
financial support, while the sources of financing are hardly available yet, so the prospec-
tive businessmen are keen to win the grants offered by District Employment Agencies to 
the sole proprietors in-the-making.

The article focuses on the analysis of absorption and efficiency rates of the grants 
awarded by the District Employment Agency in Świdnica out of their Labour Fund reso-
urces during the 2006–2008 period. To put the analysis results in a proper perspective, 
the author also presents the general principles governing the grant award system.

Translated by Magdalena Rękas
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eFektywNośĆ FiNaNsowaNia działaLNości małych  
i średNich przedsiębiorstw kredytem baNkowym

wstęp 

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP1) we współcze-
snej gospodarce wymaga realizacji inwestycji przez te podmioty. Inwestycje 
są jednym z najważniejszych możliwości zrealizowania celów przedsiębior-
stwa, jak również umożliwiają jego dalszy rozwój. Konieczność inwestowa-
nia wynika także z potrzeby adaptacji działalności operacyjnej przedsiębior-
stwa do zmieniającego się otoczenia rynkowego, wzrostu konkurencyjności 
oraz popytu klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa przeprowadzane inwe-
stycje finansują głównie kapitałami własnymi powiększonymi o zatrzymany 
zysk oraz kapitałami obcymi, wśród których najważniejsze to kredyty ban-
kowe i pożyczki. 

Przez ostatnie lata utrzymuje się tendencja do budowania struktury finan-
sowej MSP głównie w oparciu o kapitały własne2. Jednak ze względu na swoją 
wielkość oraz dużą podatność na zmiany koniunkturalne małe i średnie przedsię-

1  Zgodnie z art. 104 Ustawy z dn. 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 
2173, poz. 1807) za małego uważa się przedsiębiorcę, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 
pracowników, ale więcej niż 10, a także osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów 
i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający 10 mln euro lub suma aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 10 mln euro. Natomiast 
średnim przedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia średniorocznie mniej niż 250 pracowników, 
ale więcej niż 50 oraz osiąga przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający 50 mln euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła 43 mln euro. 

2  E. Stola, E. Stola, Rola kredytu bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, red. K. Kubik, G. Michalczuk, Wy-
dawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 
2008, s. 225. 
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biorstwa często nie są w stanie samodzielnie sfinansować nowych inwestycji. Ko-
rzystają zatem z obcych źródeł finansowania. Z badań literaturowych wynika, 
iż w latach 1998–2007 najważniejszym źródłem finansowania inwestycji prze-
prowadzanych w sektorze MSP były kapitały własne powiększone o zatrzymany 
zysk (87%)3. W przypadku źródeł obcych przedsiębiorcy z sektora MSP korzy-
stali m.in. Z kredytów bankowych (17%)4 oraz leasingu. 

Kredyty bankowe są najczęściej wykorzystanym obcym źródłem finan-
sowania inwestycji w sektorze MSP. Głównymi zaletami korzystania z kre-
dytów bankowych przez MSP są m.in. takie czynniki, jak zachowanie własno-
ści firmy, spłata rat rozłożona w czasie, natomiast wartość zapłaconych odsetek 
obniża podstawę opodatkowania. Jednak forma ta ma także minusy, do których 
można zaliczyć stosunkowo wysokie koszty związane z zaciągnięciem kredy-
tu oraz konieczność dostosowania się do ograniczeń narzuconych w umowie 
kredytowej5. 

Wartość zaciągniętych kredytów przez sektor małych i średnich przedsię-
biorstw oraz osiągnięty wynik finansowy brutto przedstawione zostały na ry-
sunkach 1 i 2. Z kredytów bankowych długo- i krótkoterminowych częściej ko-
rzystały przedsiębiorstwa średnie niż małe. W analizowanych latach zwiększała 
się wartość zadłużenia, zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Wyjątek stanowił 2005 rok, kiedy nastąpił 
zdecydowany spadek zadłużenia tych podmiotów, w przypadku małych przed-
siębiorstw, średnio o 5 p.p., natomiast w średnich przedsiębiorstwach, o ponad 
30 p.p. W roku 2007 w porównaniu z roku 2006, wartość kredytów udzielonych 
małym i średnim przedsiębiorcom także znacząco wzrosła, co m.in. było spo-
wodowane wprowadzaniem łagodniejszych kryteriów przy udzielaniu kredytów 
bankowych w tym okresie. 

3  Na podstawie raportów Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP.
4  Ibidem. 
5  S. Flejterski, Specyfika i źródła finansowania mikro- i małych przedsiębiorstw, w: Zarzą-

dzanie finansami. Zarządzanie i kreowanie wartości, red. D. Zarzecki, Wyd. Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 193. 
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Rys. 1.  Poziom zadłużenia a osiągnięty wynik finansowy brutto w małych przedsię-
biorstwach

ZK_M – zadłużenie krótkookresowe małych przedsiębiorstw. 
ZD_M – zadłużenie długookresowe małych przedsiębiorstw. 
WF_M – wynik finansowy brutto małych przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 
1997–2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1998–2007. 

Rys. 2. Poziom zadłużenia a osiągnięty wynik finansowy brutto w średnich przedsię-
biorstwach

ZK_M – zadłużenie krótkookresowe średnich przedsiębiorstw. 
ZD_M – zadłużenie długookresowe średnich przedsiębiorstw. 
WF_M – wynik finansowy brutto średnich przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bilansowe wyniki finansowe... 
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Zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do 
korzystania z kredytów bankowych, co wynika ze specyfiki ich działalności, 
a mianowicie MSP charakteryzują się zazwyczaj krótką historią działalności 
i tylko niewielki odsetek przedsiębiorców prowadzi pełną księgowość. Czynniki 
te uniemożliwiają przeprowadzenie przez bank pełnego rozeznania w sytuacji fi-
nansowej przedsiębiorstwa. Ponadto przedsiębiorstwa MSP często nie dysponują 
odpowiednimi zabezpieczeniami spłat kredytu6, przez co także nie mogą uzyskać 
kredytu. Dostępność kredytów dla sektora MSP może być także uwarunkowa-
na wielkością banku kredytującego. Według A.N. Berger i in. duże banki nie 
chcą finansować działalności małych przedsiębiorstw ze względu na małą skalę 
działalności tych podmiotów oraz zbyt wysokie koszty rozpoznania lokalnego 
rynku, na którym te przedsiębiorstwa funkcjonują7. Małe banki natomiast, któ-
re działają na lokalnych rynkach, zdecydowanie częściej kredytują sektor MSP 
niż banki duże. Sytuacja ta wynika z małej skali kredytowania pojedynczych 
małych przedsiębiorstw, dokładniejszej oceny sytuacji finansowej pojedynczego 
kredytobiorcy oraz  późniejszego jej monitoringu8. 

cel i metody 

Celem opracowania jest określenie wpływu finansowania działalności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw kredytem bankowym na ich efektywność. Za 
miarę odwzorowującą rozwój efektywności w tym sektorze przyjęto osiągane 
wyniki finansowe przez te podmioty gospodarcze 9.

Do analizy tendencji zmian relacji poziom kredytów bankowych a wartość 
wyników finansowych MSP zastosowano narzędzia analizy szeregów czasowych 
oparte na testowaniu stacjonarności, jak również zbudowano wielowymiarowy 
model regresji wielorakiej. W tym celu wykorzystana została m.in. analiza re-
gresji. Przedmiotem analizy były średnie wartości zobowiązań MSP z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych, zarówno długo-, jak i krótko-
terminowych, poziom kosztów związanych z obsługą zadłużenia, w tym odse-

6  E. Stola, op.cit., s. 228. 
7  A.N. Berger, L.F. Klapper, G.F. Udell, The ability of banks to lend informationally opaque 

small businesses “Journal of Banking & Finance” Issue 25, 2001, s. 2131. 
8  Por. ibidem, s. 429; E. Vos, A. Jia-Yuh Yeh, S. Carter, S. Tagg, The happy story of small busi-

ness financing, “Journal of Banking & Finance” Issue 31, 2007, s. 2650. 
9  Ze względu na różne metody rozliczeń podatkowych w tym sektorze za porównywalny przy-

jęto wynik finansowy brutto. 
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tek, oraz zmienne charakteryzujące wyniki finansowe MSP, tj. wynik finansowy 
netto i brutto. 

Analiza obejmowała lata 1998–2007. Źródłem danych empirycznych przed-
stawionych w opracowaniu są dane pochodzące z raportów Głównego Urzędu 
Statystycznego (GUS). Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu pa-
kietu STATISTICA 8. 

wyniki badań 

W badaniu postawiono pytanie, w jakim stopniu zmienność wyniku finan-
sowego brutto osiąganego przez małe (zmienna objaśniana Ys) i średnie przedsię-
biorstwa (zmienna objaśniana Ym) była determinowana zmiennością zadłużenia 
krótko- i długookresowego w bankach (odpowiednio zmienne objaśniające X1 
oraz X2). W celu uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie, posłużono się 
następującym modelem, sprowadzonym do postaci:

 (1)

gdzie: 
– parametry strukturalne funkcji regresji wielorakiej, – składnik losowy10. 

Do szacowania parametrów strukturalnych zastosowano klasyczną metodę 
najmniejszych kwadratów (KMNK). Dane statystyczne do tych oszacowań miały 
postać trzech liczbowych wektorów obserwacji o długości dziesięciu obserwacji 
w każdym z tych wektorów. 

W przypadku małych przedsiębiorstw model addytywny liniowej regresji 
osiąganych wyników finansowych względem poziomu zadłużenia, przyjął na-
stępującą postać:

 (2)

Współczynnik regresji cząstkowej, który wyniósł 0,8 (wzór 2), oznacza, iż 
na każdy przyrost wyniku finansowego brutto o 1 tys. zł przypada wzrost zadłu-
żenia długoterminowego o 800 zł, pod warunkiem, że przedsiębiorstwo posia-
dało takie kredyty. Ocena tego współczynnika wystąpiła w modelu ze średnim 
błędem wynoszącym 200, a więc przy szacowaniu wartości wpływu zadłużenia 
długoterminowego na wynik finansowy brutto może wystąpić błąd ±200 zł. 

10  A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka. Teoria i zastosowanie, C.H. Beck, Warszawa 
2003, s. 252. 
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Do oceny oszacowanego modelu (2) przyjęto poziom współczynnika de-
terminacji (R2), który w tym przypadku wyniósł 0,53, a także poziom istotności 
(poziom p). Wielkość R2 oznacza, iż model ten wyjaśnia zmienność wyniku fi-
nansowego brutto za pomocą zmienności zadłużenia długookresowego w 52%. 
Pozostałe 48% wskazuje na czynniki nie ujęte w tym modelu. Uzyskany poziom 
wartości R2 kształtuje się na dosyć wysokim poziomie, biorąc pod uwagę fakt, iż 
do budowy modelu wykorzystano tylko trzy zmienne objaśniające, a więc wy-
brana determinanta miała największy wpływ spośród pozostałych poddanych 
analizie. Pod względem poziomu p wszystkie zmienne ujęte w tym modelu były 
istotne statystycznie. 

Addytywny model liniowej regresji osiąganych wyników finansowych 
względem poziomu zadłużenia dla średnich przedsiębiorstw przyjął następującą 
postać:

   (3)

Na podstawie analizy współczynników regresji cząstkowej w modelu dla 
średnich przedsiębiorstw (3) można stwierdzić, że dodatnia zależność wystąpiła 
w przypadku kredytów długoterminowych, które determinowały wzrost osiąga-
nego wyniku brutto, średnio o 1600 zł11, tak więc sytuacja ta jest analogiczna 
do przypadku małych przedsiębiorstw. Jednak model YM uwzględnia dodatko-
wo ujemny wpływ kredytów krótkoterminowych. Tak więc wzrost zadłużenia 
do roku o 1 tys. zł powoduje spadek osiąganego wyniku brutto przeciętnie o 400 
zł, a więc kwoty zwianej z obsługą zadłużenia krótkoterminowego oraz koszt 
odsetek kredytowych. 

Podobnie jak w przypadku modelu dla małych przedsiębiorstw model 
YM charakteryzuje się stosunkowo wysoką wartością R2, 0,93, co pozwala na 
stwierdzenie poprawności zbudowanego modelu oraz wniosku, iż na osiągnię-
ty zysk średnich przedsiębiorstw wpływ ma zarówno zadłużenie długo-, jak 
i krótkoterminowe. Ponadto w modelu tym wszystkie zmienne były statystycz-
nie istotne. 

Do oceny doboru zmiennych do oszacowanych modeli zastosowano analizę 
wariancji oraz analizę rozkładu składników resztowych w tych modelach. Z ana-
lizy wariancji wynikało, iż zmienne objaśniające nie były ze sobą skorelowane 
zarówno w modelu dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Ponadto oszaco-

11  Z zachowaniem klauzuli ceteris paribus. 
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wane modele, YM oraz Ys, charakteryzowały się rozkładem normalnym reszt, któ-
ry został zbadany statystyką Shapiro-Wilka12. 

wnioski 

W opracowaniu przedstawiono zależność między finansowaniem działal-
ności MSP kredytem bankowym a osiąganymi wynikami finansowymi przez te 
podmioty gospodarcze. Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej da-
nych empirycznych sformułowano następujące wnioski: 
1. Zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa zaciągając kredyty bankowe, 

wpływały na osiągany wynik finansowy brutto. W przypadku małych firm 
zdecydowany dodatni wpływ na zysk miały kredyty długoterminowe. Można 
przypuszczać, iż kredyty te były przeznaczone na inwestycje i rozwój przed-
siębiorstw, przez co powiększały ich wartość. 

2. Średnie przedsiębiorstwa także charakteryzowały się dodatnią korelacją mię-
dzy wzrostem wartości kredytów długoterminowych a powiększeniem pozio-
mu osiągniętego zysku brutto. Dodatkowo średni wpływ zadłużenia długo-
okresowego na wynik finansowy brutto był dwukrotnie wyższy w przypadku 
średnich przedsiębiorstw (1,6) niż w przypadku małych firm (0,8). Na wynik 
finansowy brutto w firmach średnich oddziaływało także zadłużenie krótko-
terminowe. Jednak w tym przypadku zależność była ujemna, tak więc zwięk-
szanie wartości kredytów wymagalnych do roku powodowało obniżenie zysku, 
średnio o 400 zł. Sytuacja ta może wynikać z ponoszenia stosunkowo wyso-
kich kosztów obsługi zadłużenia krótkoterminowego, zazwyczaj przeznacza-
nego na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, które obejmuje 
koszty odsetek, prowizji i opłat bankowych przy zaciąganiu kredytów oraz 
koszt zabezpieczenie spłaty kredytu. 

3. Pod względem wartości zadłużenia w bankach zdecydowanie częściej z kre-
dytów bankowych korzystały średnie przedsiębiorstwa niż małe przedsię-
biorstwa, co pozwala na przypuszczenie, iż wraz ze wzrostem skali działania 
przedsiębiorstw następuje zwiększenie zapotrzebowania na kapitał obcy. 

12  Statystyka Shapiro-Wilka (SW) dla modelu Ys wynosiła 0,97 z poziomem istotności p > 0,8; 
dla modelu YM, statystyka SW była równa 0,93 z p > 0,7; tak więc nie było podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej o braku zjawiska autokorelacyjnego.
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eFFicieNcy oF smaLL aNd mediUm eNterprises actiVity FiNaN-
ciNG by baNk LoaNs

Summary

In modern economy functioning of small and medium enterprises required reali-
zation of investment. Small and medium enterprises investments fund by held increment 
net worths and borrowed capitals, it among which most important is banks loans. The 
elaboration presents influence of banks loans on efficiency of small and medium enter-
prise activity. Analysis included 1998–2007 years. On base of research it ascertained 
that small, as well as medium enterprises formed financial result gross by banks loans, 
especially by loans with long duration.

Translated by Emilia Stola
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małe i średNie przedsiębiorstwa Na ryNkU  
iNstrUmeNtów pochodNych1

W roku 2008 ujawniło się nowe zjawisko w działalności MSP w Polsce, 
a mianowicie podejmowanie – nieraz na bardzo szeroką skalę – spekulacji fi-
nansowych. Niezwiązane z podstawową działalnością gospodarczą inwestycje 
w instrumenty pochodne mogły z jednej strony przynieść przedsiębiorstwom 
dodatkowe dochody, a z drugiej pozwalały na lepsze wykorzystanie wolnych zaso-
bów finansowych. W praktyce działalność ta doprowadziła wiele przedsiębiorstw 
do upadłości, a wielu innym dostarczyła bardzo dużych problemów finansowych. 

Podejmowanie na tak szeroką skalę inwestycji spekulacyjnych było efektem 
dwóch czynników:
a) długotrwałego procesu aprecjacji złotego; czynnik ten sprzyjał zajmowaniu 

pozycji dających korzyści finansowe z tytułu wzrostu kursu realnego waluty 
krajowej;

b) zupełnie nieoczekiwanego wzrostu aktywności banków komercyjnych w okre-
sie poprzedzającym zmianę kursu walutowego; czynnik ten skłania do podej-
rzeń, iż banki podjęły działania mające na celu przysporzenie im korzyści 
kosztem swoich klientów, naruszając tym samym zasadę, że są instytucjami 
zaufania społecznego

Celem artykułu jest ukazanie z jednej strony podstawowych zagadnień zwią-
zanych z wykorzystywaniem instrumentów pochodnych przez MSP, a z drugiej 
– przez pokazanie skrajnie nieodpowiedzialnej działalności kierownictwa wybra-
nej firmy – wskazać na konsekwencje nieumiejętnego stosowania instrumentów 
pochodnych. Ze względu na przedstawione zdarzenia zakres analizy ograniczono 
do wykorzystania opcji walutowych przez przedsiębiorstwa.

1  Publikacja naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2010 jako projekt ba-
dawczy NN 113 243636
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specyfika funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu zarówno na rynku zorgani-
zowanym (giełdowym), jak i niezorganizowanym (OTC). Każdy z tych rynków 
ma odrębną specyfikę, wyznaczając tym samym warunki inwestowania. 

Rynek giełdowy poprzez standaryzację kontraktów umożliwia znaczne 
obniżenie kosztów zawieranych transakcji. Standaryzacja oznacza, że produk-
ty będące przedmiotem obrotu zaspokajają potrzeby inwestorów o charakterze 
bardziej uniwersalnym. Masowość operacji oznacza na ogół dużą płynność tego 
rynku. Dużą elastyczność inwestorom zapewnia możliwość wycofania się z za-
wartego kontraktu przez odwrotną transakcję.

Z kolei rynek pozagiełdowy (OTC), organizowany przede wszystkim po-
przez banki, pozwala dostosowywać każdy kontrakt do specyficznych potrzeb 
poszczególnych inwestorów w zamian za wyższe koszty podejmowanych opera-
cji. Transakcje zawierane są pomiędzy bankiem i klientem, zatem wycofanie się 
z takiej transakcji wymaga wzajemnych uzgodnień pomiędzy stronami kontrak-
tu. Jest to więc mało elastyczny system kontraktów.

W Polsce funkcjonują obydwa rodzaje rynków. Oferta instrumentów na ryn-
ku giełdowym jest stosunkowo wąska i obliczona przede wszystkim na potrzeby 
osób inwestujących na rynku kapitałowym. Stąd dominują instrumenty na indek-
sy giełdowe. Są to kontrakty futures na indeks WIG20 i mWIG40 oraz kontrakty 
na akcje 6 spółek notowanych na GPW. Opcje będące w ofercie Giełdy dotyczą 
indeksu WIG202.

Przedsiębiorców interesują przede wszystkim kontrakty na stopy procento-
we oraz kursy walutowe. W tym ostatnim przypadku dotyczy to transakcji futu-
res na 4 podstawowe waluty: dolar USA, euro, funt szterling i frank szwajcarski. 
By ograniczyć spekulację i jednocześnie upłynnić obrót, giełda wprowadziła li-
mity na wielkość zlecenia. 

Z tabeli 1 wynika, iż dominującą walutą w obrotach na GPW jest dolar 
amerykański. Śladowe wielkości dotyczą franka szwajcarskiego i funta bry-
tyjskiego. 

2  Zob. www.gpw.pl;opcje
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Tabela 1. Wielkość obrotów kontraktami futures na GPW w 2009 roku

Waluta
Wartość obrotów Liczba 

transakcji
Wolumen 

kontraktóww mln zł w mln Euro

USD 4863,22 1385,63 45 176 98 219

EUR 2071,26  573,10 10 310 28 600

CHF 280,21 75,60 3112 5669

GBP 6,35 1,72 64 71

Razem 7221,04 2036,05 58 662 132 559

Źródlo: GPW; Statystyki; kontrakty walutowe www.gpw.pl.

Zupełnie inną ofertę mogą przedstawić banki komercyjne na rynku po-
zagiełdowym. Kształtowane w wyniku interakcji z klientem kontrakty mogą 
mieć różną formę i dotyczyć różnych obszarów działalności. Stąd w ofercie 
banków znajdują się wszystkie możliwe instrumenty pochodne, opiewające na 
różne warunki zawieranych kontraktów. Negatywnym aspektem rynku OTC 
jest na ogół olbrzymia asymetria informacyjna, ujawniająca się szczególnie 
w przypadku MSP, które ze względu na swój potencjał nie mają możliwości 
prowadzenia własnych analiz. Swą przewagę informacyjną banki wykorzy-
stały w 2008 roku, doprowadzając bardzo wiele przedsiębiorstw do zapaści 
finansowej.

W roku 2007 na rynku pozagiełdowym dominowały kontrakty opcyj-
nie na wymianę walut obcych na złotego. W kolejnych latach, ze wzglę-
du na opisywane tu zjawiska, proporcje te uległy pogłębieniu. Dopiero po 
ujawnieniu się niekorzystnych konsekwencji w 2008 roku nastąpił odwrót  
od opcji (patrz dalej).

Z kolei w strukturze obrotu poszczególnymi walutami ujawniła się znacz-
na przewaga euro (62,7%) przy znacznie mniejszej roli obrotów dolarem ame-
rykańskim. Wydaje się, że uzewnętrzniła się struktura walutowa działalności 
przedsiębiorstw.
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Tabela 2. Średnie obroty na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych  
na walutę w mln USD w 2007 roku

Kontrakt Waluty obce//PLN Waluty obce/waluty obce Razem

CIRS 61 7 68

Opcje 306 37 3243

Razem 367 44 411

Źrodło: NBP; Obroty na rynku walutowym i rynku pozagiełdowym instrumentów pochodnych 
w Polsce; www.nbp.pl.

Rynek międzybankowy jest rynkiem mało płynnym, a zawierane transak-
cje mało elastyczne. Praktycznie nie jest możliwe ich rozwiązanie lub zamknięcie 
przed terminem wykonania. Tak więc z jednej strony przewaga rynku OTC nad 
rynkiem giełdowym przejawia się w możliwości praktycznie nieograniczonego 
dostosowania transakcji do potrzeb inwestora, a z drugiej ujawnia się przewaga 
rynku zorganizowanego w postaci zdecydowanie większej elastyczności zajmo-
wanych na rynku pozycji.

wykorzystanie instrumentów pochodnych przez przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa w naturalny sposób zainteresowane zarządzaniem ry-
zykiem finansowym powinny preferować wykorzystywanie instrumentów 
pochodnych dla hedgingu. Przy czym jest tu bardzo istotne, że jedynym moż-
liwym rozwiązaniem jest zajmowanie długich pozycji w opcjach3. Polityka 
ochrony przed ryzykiem może mieć różne formy. Wyodrębnia się jej następu-
jące podstawowe rodzaje:
1. Pasywna polityka polegająca na zaniechaniu jakichkolwiek działań ochron-

nych. Jest to możliwe przede wszystkim w przypadku, gdy ekspozycja przed-
siębiorstwa na ryzyko jest stosunkowo niewielka lub gdy nie występuje rynek 
umożliwiający transfer ryzyka4.

2. Aktywna polityka:

3  Krótką pozycję w instrumencie bazowym, zabezpieczamy długą pozycją w opcji call, nato-
miast długą pozycję w instrumencie bazowym dokonując zakupu opcji put.

4  Chodzi tu o instrumentu będące offsetem pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo  
na rynku.
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a) pełny hedging – w wyniku wykorzystania instrumentów pochodnych następu-
je całkowity transfer ryzyka; przedsiębiorstwo zostaje całkowicie uodpornione 
na ryzyko;

b) częściowy hedging – tego typu polityka polegająca na zredukowaniu ekspo-
zycji na ryzyko w przypadku korzystnego układu cen na rynku pozwala na 
uzyskanie dodatkowych przychodów przy umiarkowanym ryzyku;

c) hedging odwrócony – poprzez instrumenty pochodne następuje odwrócenie 
pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo na rynku5. 

Te dwie ostatnie polityki stanowią próbę realizacji spekulacji przy jednocze-
snej częściowej ochronie przed ryzykiem. Wskazuje to na fakt, iż między hedgin-
giem a spekulacją istnieje mało precyzyjnie wykreślona granica.

Natomiast dla celów spekulacyjnych – a więc bez związku z instrumentem 
bazowym – można zajmować zarówno pozycję długą (jest substytutem pozycji 
w instrumencie bazowym) jak i obciążone bardzo wysokim ryzykiem pozycje 
krótkie. Ryzyko związane z pozycjami krótkimi wynika z faktu, że straty mogą 
być nieograniczone, co przy sztywności zajmowanej pozycji może przynieść ka-
tastrofalne rezultaty (por. rys. 1).

Podejmując działalność spekulacyjną poprzez wykorzystywanie instrumen-
tów pochodnych, należy mieć na uwadze zabezpieczenie ewentualnych płyną-
cych z tego tytułu strat. Celowi temu służą fundusze własne. Firma może być 
pewna kontynuacji działalności, gdy straty nie przewyższą kapitałów własnych6. 
Wielkość tych funduszy powinna zatem określać zakres podejmowanej działal-
ności spekulacyjnej. Niestety, świadomość tego faktu wśród wielu menedżerów 
nie jest duża.

5  Przykładem jest próba osiągnięcia korzyści przez przedsiębiorstwo mające długą pozycję 
walutową w sytuacji wzmacniania kursu złotego.

6  Bardzo dobrze wyjaśnia to koncepcja wartości ryzykowanej (VAR). Opisuje ją bowiem for-
muła: VAR = ekspozycja * k *  *  gdzie: VAR – wartość ryzykowana (definiujemy ją jako 
maksymalne, potencjalne i oczekiwane straty z tytułu danego źródła ryzyka), ekspozycja – ob-
szar działalności przedsiębiorstwa wrażliwy na dany rodzaj ryzyka, k – współczynnik wyznacza-
jący poziom ufności, – odchylenie standardowe wyniku podjętej działalności gospodarczej,   

– czas zajmowanej pozycji na rynku.
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Rys.1. Schemat zależności pomiędzy spekulacją i hedgingiem
Źródło: opracowanie własne.

opis przypadku wykorzystania opcji walutowych przez przedsiębiorstwo X

Przedsiębiorstwo x należące do grupy średnich przedsiębiorstw swoje dzia-
łania na rynku opcji walutowych realizowało we współpracy z 5 bankami. Za-
wierało więc transakcje na rynku pozagiełdowym ze wszystkimi wyżej opisywa-
nymi konsekwencjami. Analizując dostępne materiały, można wskazać na kilka 
zasadniczych punktów dotyczących tej współpracy:
1. Koncentracja transakcji w okresie czerwiec–sierpień 2008 roku, a w przypad-

ku niektórych banków tylko w sierpniu. Pamiętajmy, że w miesiącu tym na-
stąpiło bardzo radykalne odwrócenie trendu.

2. Wielkość transakcji pozostawała bez jakiegokolwiek związku z możliwościa-
mi finansowymi przedsiębiorstwa. Aż trudno uwierzyć, że w przedsiębior-
stwie wystąpiła niezachwiana wiara w kontynuację trendu wzrostu kursu re-
alnego złotego, a w bankach wystąpiło przeświadczenie, że zasoby finansowe 
przedsiębiorstwa są nieograniczone. Jak to było możliwe, że w bankach nikt 
nie monitorował ryzyka kredytowego i nie próbowano wcześniej zamykać 
lub rozwiązywać zawartych transakcji? Dlaczego czekano z tym praktycz-
nie do momentu wystąpienia do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorstwa?

3. W momencie wszczęcia procedury upadłościowej banki zgłosiły wierzytelno-
ści na kwotę 128,8 mln zł. Na koniec 2007 roku (a więc roku poprzedzającego 
erupcję kontraktów opcyjnych) fundusze własne przedsiębiorstwa wynosiły 
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39,4 mln zł, tj. 30,6% zgłoszonych wierzytelności, natomiast wartość akty-
wów ogółem wyniosła 100,6 mln zł, tj. zaledwie 78,1% wierzytelności. Liczby 
te wskazują, że jedynym możliwym rozwiązaniem było ogłoszenie upadłości 
przedsiębiorstwa.

4. Bardzo ciekawie na tym tle wyglądają zrealizowane transakcje w jednym 
z banków. Jest to dający dużo do myślenia przykład. Transakcje te zostały zre-
alizowane w dwóch pakietach (opis z punktu widzenia banku):

a) sprzedaż opcji put po cenie wykonania 3,3000 na łączną kwotę 5,5 mln zł oraz 
kupno opcji call po cenie wykonania 3,4000 z górną barierą aktywującą na 
poziomie 3,4700 na łączną kwotę 11 mln zł7; przedsiębiorstwo sprzedało opcje 
call barierowe po stosunkowo niskiej cenie (w stosunku do opcji plain vanil-
la cena jest obniżona o wartość bariery); bariera była ustawiona stosunkowo 
blisko ceny wykonania, stąd bardzo szybko została dotknięta i opcja stała się 
plain vanilla; zakup opcji put mógł sugerować ochronę przed spadkiem kursu, 
gdyby dotychczasowy trend był kontynuowany, ponieważ trend się zmienił, 
opcje te stały się bezwartościowe; wykorzystanie prostych opcji call przy bar-
dzo dynamicznie rosnącym kursie musiało doprowadzić do powstania bardzo 
dużych zobowiązań;

b) drugi pakiet był nieco bardziej złożony, gdyż obejmował:
– kupno opcji put po cenie wykonania 3,3000 na kwotę 11 mln zł,
– sprzedaż opcji put z ceną wykonania 3,4600 także na kwotę 11 mln zł,
– kupno opcji call z ceną wykonania 3,4600 na kwotę 22 mln zł;
 opcje te można konfigurować w różny sposób: proponujemy, by opcje put po-

łączyć w mało efektywny spread rynku rosnącego; spread ten daje maksymal-
ne korzyści w postaci różnicy premii opcyjnych, natomiast maksymalne straty 
równają się wspomnianej różnicy pomniejszonej o różnicę w cenach wyko-
nania (0,16); jest to więc kombinacja o umiarkowanym ryzyku przynosząca 
korzyści w sytuacji wzrostu kursu złotego; pozostała pozycja długa w opcji 
call przynosząca nieograniczone możliwości korzyści w sytuacji wzrostu kur-
su walutowego;

Przedstawiona analiza jednego z bardzo wielu pakietów opcji zaoferowa-
nych przedsiębiorstwu przez 5 banków wskazuje, że banki doskonale wykorzy-
stały swą przewagę informacyjną. Przez nieuwagę (nonszalancję) wpadły jednak 

7  Opcje dotyczyły kursu euro w złotych.
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w zastawioną przez siebie pułapkę. Wielkość powstałych zobowiązań jest tak 
duża, iż banki nie odzyskają nawet części naliczonych wierzytelności.

Lekcje płynące z kryzysu opcyjnego

Skala strat powstałych w wyniku transakcji opcyjnych wywołała ożywione 
dyskusje zarówno w środowisku biznesowym, jak i akademickim. Oczywiście, 
nie mógł pozostać obojętny nadzór nad rynkiem finansowym. Refleksja Komisji 
Nadzoru Finansowego wydaje się jednak mocno spóźniona. Nie wpłynęła tym 
samym na zmianę sytuacji finansowej firm dotkniętych syndromem opcyjnym. 
Zalecenia KNF mogą natomiast uchronić zarówno banki, jak i przedsiębiorstwa 
przed podobnymi skutkami8.

Przede wszystkim dał się zauważyć w 2009 roku spadek zainteresowania 
opcjami9. W lipcu 2009 roku 2,4 tys. przedsiębiorstw posiadało opcje na kwotę 
2,21 mld zł. Jest to spadek w stosunku do kwietnia aż o 51%10, będący efektem 
ucieczki w bieżących transakcjach od opcji na rzecz innych instrumentów po-
chodnych. I tak udział opcji spadł z 87% do 45%11. Tak drastyczne wydarzenia 
spowodowały, iż Komisja Nadzoru Finansowego sformułowała wiele zaleceń ma-
jących na celu przeciwdziałanie opisywanym tu negatywnym zjawiskom. Jako 
najważniejsze należy potraktować:
1. Banki muszą dopasowywać oferowane produkty do rzeczywistych potrzeb od-

biorców, w tym przede wszystkim do odczuwanego przez nie ryzyka kursowego.
2. Oferta banków powinna być prosta i zrozumiana przez odbiorców.
3. Banki muszą poprawić informację klientów o zagrożeniu ryzykiem kursowym.
4. Każda transakcja zawarta telefonicznie musi być potwierdzana pisemnie.
5. Klienci powinni w bankach składać oświadczenia, iż są świadomi związanego 

z opcjami ryzyka finansowego.

8  Zob. Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji po-
chodnych – podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej; 
www.knf.gov.pl.

9  Zob. Komunikat UKNF w sprawie zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty 
pochodne; www.knf.gov.pl.

10  Znacznie mniejsze spadki zaobserwowano w innych instrumentach pochodnych: forward 
o 39% i we swapach o 7%.

11  Warto zwrócić uwagę na zmniejszanie się liczby przedsiębiorstw prowadzących transakcje 
instrumentami w więcej niż z jednym bankiem.
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6. Banki muszą zmienić system motywacyjny pracowników zajmujących się 
sprzedażą produktów. Dotychczasowe zasady przypominały wynagrodzenie 
akordowe, co skłaniało pracowników do podejmowania pewnych nadużyć.

7. Banki powinny wprowadzić limity ekspozycji na ryzyko kredytowe związane 
z transakcjami opcyjnymi.

8. Musi istnieć możliwość zamykania lub rozwiązywania zawartych transakcji 
przed terminem ich wykonania.

9. Powstające spory pomiędzy stronami kontraktów muszą być rozwiązywane na 
zasadzie równych szans.

10.Banki muszą przeprowadzać tzw. stress testing, mający na celu monitorowa-
nie powstających zagrożeń dla wykonalności zawartych transakcji.

Można się zastanawiać, dlaczego tak oczywiste rozwiązania pojawiły się 
tak późno. Myślę, że wielu pracowników zachowałoby swoje miejsca pracy i oby-
łoby się bez tak kosztownej nauki.

smaLL aNd mediUm sized eNterprises iN deriVatiVes market

Summary

In the article was taken an attempt to indicate dangers when financial risks connec-
ted with currency options are ignored. First of all it is a problem of small and medium 
sized enterprises. This analysis was inspired by events that took place in Poland in 2008, 
that could be called „Option Crash”.

Translated by Andrzej Szopa
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wstęp

Klasyczna polityka dywidend w przedsiębiorstwach jest coraz częściej 
zastępowana przez nowoczesną politykę płatności spółki wobec inwestorów. 
W przeciwieństwie do sytuacji, w której jedynym sposobem rozliczeń spółki 
z jej akcjonariuszami jest wypłata regularnej, okresowej dywidendy, polityka 
płatności charakteryzuje się różnorodnością możliwych do wykorzystania in-
strumentów finansowych, uzupełniających klasyczną dywidendę lub stanowią-
cych wobec niej alternatywę. Taka zmiana czyni z polityki płatności efektywne 
i elastyczne narzędzie w arsenale nowoczesnej praktyki zarządzania finansami 
przedsiębiorstw.

 Najpopularniejszym z instrumentów płatności wobec inwestorów jest wy-
kup akcji własnych (buy back, share repurchase). Ze względu na liczne zale-
ty, zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla inwestorów, staje się on dominującą 
w świecie formą rozliczeń pomiędzy spółką a jej właścicielami. 

W artykule opisano perspektywy wykupu akcji własnych przez polskie 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wykorzystywania 
tego instrumentu w mniejszych spółkach akcyjnych. 

wykup akcji własnych jako instrument polityki płatności wobec udziałowców

Polityka rozliczeń spółki z akcjonariuszami jest efektem zarówno prakty-
ki występującej w przedsiębiorstwach, jak i otoczenia prawnego, w jakim firma 
funkcjonuje. Środowisko prawne większości krajów rozwiniętych – w zakresie 
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m.in. prawa spółek, prawa związanego z rynkiem finansowym czy prawa po-
datkowego – sprzyja rozszerzaniu możliwych form takich rozliczeń w celu za-
spokojeniu, potrzeb współczesnego rynku finansowego i zwiększenia satysfakcji 
podmiotów uczestniczących w takich rozliczeniach. Pozwala to na zwiększenie 
poziomu efektywności funkcjonowania całego rynku kapitałowego. 

Firmy stosują wiele metod płatności, stanowiących substytuty klasycznej 
dywidendy inwestorskiej. Zestaw podstawowych instrumentów wykorzystywa-
nych jako narzędzie realizacji polityki płatności spółki wobec inwestorów przed-
stawiony został na rysunek 1.

Rys. 1. Instrumenty polityki płatności w spółkach akcyjnych
Źródło: opracowanie własne. 

W przeciwieństwie do dywidend specjalnych dywidendy zwykłe mają cha-
rakter regularny, okresowy i są zwykle wypłacane w gotówce. Okres płatności 
w firmach europejskich wynosi najczęściej rok, podczas gdy dywidendy w USA 
są płatne zwykle co kwartał. Wiele firm prowadzi politykę płatności, która polega 
na utrzymywaniu w miarę możliwości stałej lub zbliżonej wysokości poszczegól-
nych wypłat (tzw. smoothing). Dywidendy specjalne wypłacane są nieregularnie 
i mają charakter jednorazowy (sporadyczny). Taka charakterystyka tego instru-
mentu powoduje, iż dywidenda specjalna nie wywołuje wśród uczestników ryn-
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ku oczekiwań co do kolejnych wypłat spółki wobec inwestorów. Split natomiast 
jest wymianą akcji danej spółki na akcje o innym nominale (niższym w przypad-
ku splitu klasycznego i wyższym dla splitu odwróconego), dokonywaną głównie 
z myślą o zwiększeniu płynności danej akcji. 

Wykup akcji własnych przez spółkę jest formą dystrybucji jej kapitału do 
udziałowców, realizowaną najczęściej w formie zakupu akcji ze środków wła-
snych przedsiębiorstwa (choć zdarzaja się także przykłady wykupu ze środków 
dłużnych). Wykup taki umożliwia dokonanie zmian w strukturze kapitałowej 
spółki, a także transfer do właścicieli nadmiaru gotówki, może on także być efek-
tywnym instrumentem ochrony przed wrogim przejęciem. Wpływ wykupu akcji 
własnych na podwyższenie wartości akcji, a zatem i wartości spółki, pozostaje 
do dyskusji wśród teoretyków finansów. 

Decyzje o zainicjowaniu procesu wykupu akcji własnych motywowane są wie-
loma czynnikami, najczęściej wynikającymi z ogólnej polityki finansowej firmy, 
która wiązać się może z chęcią umorzenia części udziałów, przekazania nabytych ak-
cji pracownikom (kadrze menedżerskiej lub szerokiemu gronu pracowników spółki) 
lub dokonania ich wymiany na obligacje w związku z emisją przez spółkę obligacji 
zamiennych. Firmy często traktują wykup akcji własnych jako uzupełnienie wobec 
regularnej dywidendy (w tym ostatnim przypadku suma wypłat udziałowców pozo-
staje niezmieniona, a zmienia się jedynie struktura wypłat inwestorskich). 

Dominacja dywidendy jako instrumentu wypłat dla inwestorów należy w wie-
lu krajach do historii. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych wyjątkowo silny jest 
tzw. efekt substytucji, czyli wypierania dywidend przez wykup akcji własnych1. 
Jedno z badań wskazuje, iż o ile jeszcze w 1977 roku aż 71% amerykańskich firm 
przemysłowych wypłaciło dywidendy swoim akcjonariuszom, o tyle w 2003 roku 
22%. Jednocześnie odsetek spółek dokonujących wykupu własnych akcji począt-
kowo stabilny i niewysoki, rósł gwałtownie, zwłaszcza od 1993 roku, osiągając 
w 2006 roku poziom 36% wszystkich badanych firm2. Od roku 1996 wykup akcji 
własnych stanowi w USA dominującą formę płatności inwestorskich.

Dynamika wzrostów w poziomie wykupu akcji własnych w Europie w sto-
sunku do USA jest nieco opóźniona. Jest to efekt głównie odmiennego otocze-
nia prawnego. Wiele krajów europejskich nie pozwala lub nie pozwalało na do-

1  Jedne z pierwszych badań efektu substytucji dywidend regularnych przez buy back, prze-
prowadzili G. Grullon i R. Michaely w Dividends, Repurchases and the Substitution Hypothesis, 
„Journal of Finance” 2002, 57:4, s. 651–680. 

2  J. Hsieh, Q. Wang, Stock Repurchases: Theory and Evidence, Part 1, w: H.K. Baker, Divi-
dends and Dividend Policy, JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009, s. 241.
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konywanie tego typu operacji. Wykup własnych akcji był zakazany we Francji 
i w Niemczech do lat 90. XX wieku. Wielka Brytania, chociaż zniosła formalne 
zakazy w tym zakresie już w latach 80. XX wieku, stosowała jednak niekorzystne 
rozwiązania podatkowe, co hamowało postęp w rozwoju tego instrumentu. W efek-
cie dopiero w ostatnich latach instytucja wykupu akcji własnych mogła zacząć być 
swobodniej wykorzystywana przez przedsiębiorstwa w tych krasjach3. 

W Polsce wykup akcji własnych również jest instrumentem coraz po-
wszechniej wykorzystywanym w praktyce spółek, zwłaszcza spółek giełdo-
wych, chociaż dywidenda gotówkowa pozostaje podstawowym narzędziem 
regulacji płatności spółki wobec inwestorów. Statystyka 2007 roku dotycząca 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wska-
zuje, iż z grupy 351 spółek notowanych na tym parkiecie dywidendę wypłaciło 
87 przedsiębiorstw (24,8%), natomiast 12 firm (3,4%) dokonało wykupu akcji 
własnych. Ponadto 18 spółek (5,1%) przeprowadziło operację splitu. Pierwszą 
polską spółką, która przeprowadziła operację wykupu, była Polfa Kutno. Zna-
czące operacje tego typu, dokonane były między innymi w takich spółkach, jak 
Alchemia czy TVN 4. 

Popularność wykupu w najbliższych latach w Polsce będzie się prawdopo-
dobnie zwiększać, co najmniej z dwóch powodów:
a) zmian o charakterze prawnym (wprowadzenie zmian do Kodeksu spółek han-

dlowych w 2008 roku, jako element implementacji dyrektyw unijnych, zwią-
zanych z harmonizacją europejskiego prawa finansowego);

b) występowanie osłabionej koniunktury giełdowej, wywołującej obniżki cen 
akcji wielu spółek notowanych na GPW; niedowartościowanie podmiotów go-
spodarczych to bowiem uniwersalny sygnał kupna dla każdego podmiotu pla-
nującego dokonanie zakupu (także dla firmy chcącej nabyć swoje akcje). 

specyfika polityki płatności w formie wykupu akcji własnych w małych 
i średnich przedsiębiorstwach

Małe i średnie przedsiębiorstwa są znacznie rzadszymi płatnikami dywi-
dend niż duże podmioty gospodarcze. Liczne badania empiryczne potwierdza-

3  Szerzej na temat tendencji w zakresie wykupu akcji własnych na świecie w International 
Organisation of Securities Commissions (IOSCO) – Report on Stock Repurchase Programs, www.
iosco.org, Madryt 2004. 

4  T. Marciniak, Wykup akcji własnych w teorii i w praktyce, Magazyn Kadry Zarządzającej 
CEO, Warszawa 2009, s. 3.
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ją taką prawidłowość w praktyce; dotyczy to zarówno firm europejskich5, jak 
i przedsiębiorstw amerykańskich6.

Niższy poziom płatności dywidend w mniejszych przedsiębiorstwach skut-
kuje jedną z najważniejszych tendencji w zakresie polityki płatności dywidend 
we współczesnej gospodarce – koncentracji wypłat dywidend na firmach dużych. 
Różnice w podejściu do wypłat dywidend pomiędzy firmami dużymi i mniej-
szymi podmiotami gospodarczymi mają wiele źródeł. Do grupy czynników, któ-
re mają w tym kontekście największe znaczenie zaliczyć można:
a) łatwiejszy dostęp do rynków finansowych, jaki mają firmy duże, co powoduje 

występowanie mniejszego nacisku na wykorzystywanie do przeprowadzania 
inwestycji zysków zatrzymanych;

b) znaczący udział w dużych firmach inwestorów instytucjonalnych; inwestorzy 
ci mają zwykle dużą siłę przetargową w negocjacjach z zarządem, co powodu-
je ich większy wpływ na menedżerów w zakresie wypłat dywidend;

c) funkcjonowanie w sektorach o niższym poziomie wypłat (poziom dywidend 
zależy od sektora, w którym funkcjonuje dany podmiot, przy czym dywidendy 
są tym wyższe, im niższy jest poziom konkurencyjności danego rynku); firmy 
małe nadzwyczaj rzadko operują w sektorach zmonopolizowanych, a domi-
nująca ich większość funkcjonuje w sektorach, w których obniżony poziom 
kosztów wejścia powoduje wysoki poziom konkurencyjności;

d) dywidendy koncentrują się wokół firm najbardziej opłacalnych i przynoszą-
cych najwyższe dochody;

e) dywidendy są zwykle domeną firm „dojrzałych”, funkcjonujących od wielu lat na 
rynku, firmy młodsze, zwłaszcza te, które znajdują się w stadium szybkiego roz-
woju, unikają płacenia dywidend, starając się przeznaczać wypracowane w toku 
bieżącej działalności środki na realizację inwestycji (co wymaga pozostawiania 
większej części zysku netto w spółce, w postaci zysku zatrzymanego); 

f) dywidendy są statystycznie wyższe w firmach, które charakteryzują się wy-
soką stabilnością poziomu dochodów; ta cecha również jest charakterystyczna 
raczej dla przedsiębiorstw relatywnie większych. 

5  Dla przykładu wymienić można: L. Correia da Silva, M. Goergen, L. Renneboog, Dividend 
Policy and Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 7–35; von H.J. Eije, 
W.L. Megginson, Dividend Policy and Share Repurchase in the European Union, “Journal of 
Financial Economics” 2008, 89:2, s. 346–374.

6  Np. H. DeAngelo, L. DeAngelo, D.J. Skinner, Are Dividends Disappearing? Dividend Con-
centration and the Consolidation of Earnings, “Journal of Financial Economics” 2004, 72:3, 
s. 425–456. 
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Opisane powyżej czynniki powodują, iż firmy większe powinny płacić 
wyższe dywidendy niż firmy mniejsze. Liczne badania empiryczne potwierdzają 
przedstawione tezy7. Poza potwierdzeniem faktu, iż wskaźnik płatności dywi-
dend wzrasta wraz ze wzrostem firmy, badania te (głównie o charakterze ankie-
towym) – w stosunku do instytucji wykupu akcji własnych – wskazują, iż:
a) wykup akcji własnych często nie jest traktowany jako alternatywa wobec dy-

widendy, ale raczej jako narzędzie uelastycznienia polityki płatności wobec 
akcjonariuszy;

b) ważnym czynnikiem decyzji wykupu jest posiadanie okazji inwestycyjnych 
oraz zgromadzenie w toku bieżącej działalności dodatkowej gotówki lub płyn-
nych aktywów;

c) stabilność przyszłych dochodów i zrównoważone zmiany dochodu, które są 
głównymi czynnikami wpływającymi na wypłatę regularnej dywidendy, nie 
mają tak wielkiego znaczenia przy decyzjach dotyczących wykupu.

Przedstawione wyniki mogą stanowić pewne wskazówki, dotyczące zarów-
no czynników determinujących wykup, jak i przyczyn rosnącej popularności tego 
instrumentu płatności inwestorskich. Jednym z głównych walorów buy backu jest 
elastyczność tej formy płatności. W przeciwieństwie do dywidendy klasycznej ist-
nieją w tym przypadku znacznie większe możliwości wyboru zarówno terminu, 
jak i poziomu wypłaty. Jest to szczególnie istotny czynnik w przypadku tych pod-
miotów, które nie są w stanie przez dłuższy okres generować regularnych docho-
dów, przeznaczonych na dywidendę. Wypłacie regularnych dywidend nie sprzyja 
także silny trend rozwojowy spółki, charakteryzujący firmy o dużych możliwo-
ściach inwestycyjnych. Obie wymienione cechy wskazuja, dlaczego firmy młodsze, 
mniejsze i znajdujące się we wcześniejszej fazie rozwoju swojego cyklu życiowego, 
powinny preferować nieregularny wykup kosztem klasycznej dywidendy. 

Forma wykupu może również – przynajmniej do pewnego stopnia – być 
determinowana wielkością spółki. Choć dominującą formą wykupu akcji jest ich 
zakup na otwartym rynku po bieżącej cenie rynkowej to w przypadku mniej-
szych spółek bardziej efektywna może się okazać oferta kierowana do wybranych 
udziałowców. Wynika to z większych możliwości wykorzystywania przez mniej-
sze podmioty buy backu do „wyprofilowania” składu właścicielskiego. Odbywa 
się to poprzez wykupienie udziałów tych akcjonariuszy, którzy zostaną uznani za 
„niepożądanych” (przy zachowaniu wszelkich wymogów prawnych związanych 

7  Jednym z przykładów najnowszych badań tej kwestii jest: F.Bancel, N. Bhattacharya, U.R. Mit-
too, Cross-Country Determinants of Payout Policy: European Firms w: H.K. Baker, op.cit., s. 80. 
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z eliminacją takich udziałowców). W mniejszych spółkach częściej natomiast 
występować może kłopotliwy problem przekroczenia progów udziałowych, co 
wymaga wszczęcia procedury publicznego wezwania. 

Przepisy prawne w poszczególnych krajach wpływają na możliwości do-
konywania wykupu, a poszczególne regulacje, mogą – w tym kontekście – być 
nakierowane także na mniejsze podmioty gospodarcze. Przykładami polskich re-
gulacji w tym zakresie są następujące przepisy:
a) umożliwiające dokonanie wykupu akcji własnych także poza rynkiem giełdowym;
b) dające możliwość skorzystania w trakcie procesu wykupu z usług pośrednic-

twa biur maklerskich8;
c) ograniczające poziom zakupów w trakcie jednego dnia wykupu do wysokości 

25% średniego dziennego wolumenu obrotu.
Ostatnia z wymienionych regulacji może niekiedy stanowić problem dla 

spółek o małym obrocie; pozostałe regulacje mają ułatwić dokonywanie wykupu 
mniejszym podmiotom. 

Ważnym celem dokonywania operacji wykupu akcji własnych spółki pozo-
staje chęć dokonania zmian w strukturze kapitałowej9, zarówno spółek dużych, 
jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. Warto w tym kontekście zwrócić 
uwagę, iż mniejsze spółki częściej wykorzystują buy back dla dokonania opera-
cji wykupów o charakterze specjalnym, np. wykupu lewarowanego (LBO) czy 
wykupu menedżerskiego (MBO). Znacznie mniejsze wymogi kapitałowe dla 
dokonania takiej operacji w mniejszych firmach czynią te formy wykupu bar-
dziej dostępnymi dla firm relatywnie niezbyt dużych. Klasycznym przykładem 
takiej operacji na rynku polskim był wykup menedżerski dokonany w Stomilu 
Sanok. 

Łatwiejszy technicznie do przeprowadzenia jest także wykup akcji mniej-
szych spółek, w przypadku chęci dokonania „właścicielskiego upodmiotowienia” 
pracowników spółki przez przekazanie im pewnej porcji akcji, nabytych w pro-
cesie wykupu. 

8  Korzystanie z pomocy biur maklerskich przy operacjach wykupu akcji własnych jest w Pol-
sce powszechna, głównie ze względów podatkowych, zarówno dla małych, jak i dużych spółek. 

9  Ciekawym przykładem wykorzystania operacji buy backu do przejęcia większości udziałów 
w spółce jest Telekomunikacja Polska SA, w której największy udziałowiec – France Telecom, 
wskutek tego typu operacji finansowych – bez dokupywania akcji – zwiększył swoje udziały 
z 46% do 52%. Źródło: T. Marciniak, op.cit. s. 4. 
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wnioski 

1. Rozpowszechnianie się wykupu akcji własnych jako dominującej formy płat-
ności inwestorskich wynika z licznych zalet tego instrumentu (przekazywanie 
jasnego, pozytywnego sygnału dotychczasowym i potencjalnym inwestorom 
o przyszłej kondycji finansowej spółki oraz wysoka – w porównaniu z kla-
syczną dywidendą – elastyczność tej metody płatności ze względu zarówno na 
moment, jak i na poziom wykupu. 

2. Zmiany w polskim systemie prawnym związane z ewolucją prawa europej-
skiego w zakresie polityki finansowej sprzyjają rozwojowi tej formy wypłat 
inwestorskich także w naszym kraju. Wykorzystanie szerszych możliwości 
prawnych w tym zakresie powinno uelastycznić politykę płatności zarówno 
w dużych, jak i w małych przedsiębiorstwach. Przeprowadzone zmiany doty-
czą wyłącznie spółek akcyjnych, dlatego na regulacji tej skorzystają wyłącznie 
te małe i średnie podmioty gospodarcze, które funkcjonują w tej formie orga-
nizacyjno-prawnej.

3. Wykup akcji własnych może być szczególnie praktycznym narzędziem płat-
ności inwestorskich dla mniejszych spółek akcyjnych. Spółki te mają często 
mniejsze możliwości wypłat regularnych dywidend, dlatego rozszerzenie pa-
lety stosowanych instrumentów płatności może stanowić ważny element po-
lityki wypłat, a także skutecznie przekazywać sygnały z takiej spółki (także 
w przypadku, gdy nie jest to spółka publiczna). 

share repUrchase as a Form oF paymeNt poLicy at smaLLer 
pUbLic compaNies

Summary

Buy back (share repurchase) becomes one of the most common instrument of pay-
ment policy in contemporary enterprises, due to the numerous advantages for both - com-
panies and investors. The article describes the prospects for the repurchase of shares by 
companies, with particular emphasis on the analysis of these solutions, which can be used 
in smaller public limited companies.

Translated by Sławomir Zarębski
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wprowadzenie

Warunki wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw uzależnione 
są od wielu czynników1. Ich kształtowanie jest konsekwencją określonych mo-
tywów przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym oraz możliwości finansowych 
stron transakcji handlowych2. Terminy płatności są jednym z narzędzi stosowa-
nego powszechnie kredytu handlowego. Z punktu widzenia dostawcy kredytują-
cego swoich odbiorców ryzyko związane jest głównie z opóźnieniami w regulo-
waniu należności, jak i z następującymi po nich przypadkami niewypłacalności 
odbiorców, a także ich bankructwami. Spowolnienie gospodarcze, mające swój 
początek w 2007 roku, niewątpliwie ma wpływ na warunki rozliczeń pienięż-

1  Por. D. Zawadzka, R. Ardan, Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo sko-
rzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, Zarządzanie finansami 
firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław 2009, s. 945–953.

2  Por. D. Zawadzka, Motywy wyboru kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa, w: 
Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, 
red. A. Bogus, M. Wypych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 488–496; eadem, Przesłanki 
kredytowania kontrahentów w obrocie gospodarczym, w: Efektywność – rozważania nad istotą 
i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wro-
cławiu nr 1183, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 705–713; 
eadem, Efektywność kredytowania kontrahentów w transakcjach handlowych, w: Efektywność 
źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Za-
rządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łódź–Wrocław 2006, s. 458–463. 
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nych w sektorze B2B (Business to Business) oraz wynikające z nich ryzyko3. 
W jego następstwie upadły m.in. wielkie korporacje oraz banki obejmujące 
swym zakresem rynki globalne. Dekoniunktura na rynkach światowych odbiła 
się również na sektorze MSP, szczególnie w obszarze zarządzania płynnością fi-
nansową. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób zmieniły się terminy wzajem-
nych rozliczeń przedsiębiorstw na rynkach lokalnych/krajowych, w tym przede 
wszystkim w Polsce? z jednej strony w literaturze podkreśla się, iż obniżona 
zdolność płatnicza przedsiębiorstw oraz ograniczenia w pozyskaniu kredytów 
bankowych powodują spiralę zatorów płatniczych. Z drugiej strony jednak za-
znacza się, iż w warunkach spowolnienia gospodarki przedsiębiorstwa zaostrzają 
politykę kredytową, aby zmniejszać ryzyko płatnicze kontrahentów. Odpowiedź 
na postawione pytanie jest o tyle trudna, iż brakuje szeroko zakrojonych badań 
empirycznych dotyczących terminów płatności, obejmujących swych zakresem 
dostateczną liczbę podmiotów, aby można było obiektywnie uogólnić wnioski na 
całą populację. 

Celem artykułu jest ocena zmian w terminach wzajemnych rozliczeń pie-
niężnych przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego. Rozważania 
oparto na weryfikacji empirycznej danych dotyczących przeciętnych terminów 
płatności pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) pochodzących m.in. Z między-
narodowych wywiadowni gospodarczych, takich jak Intrum Justitia, Creditre-
form i Euler Hermes. Badaniem objęto kraje europejskie w latach 2004–2008, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu 2007–2008. Dane dotyczące Polski uzupeł-
niono o informacje obejmujące lipiec 2009 roku.

3  Na ryzyko płatnicze kontrahenta bezpośredni wpływ ma ryzyko transakcji w szerokim 
znaczeniu. Dotyczy ono cech konkretnej transakcji będącej przedmiotem obrotu gospodarczego. 
W ramach tej kategorii ryzyka z punktu widzenia dostawcy, warto wyróżnić: a) ryzyko przedmio-
tu transakcji – stopień przetworzenia przedmiotu transakcji ma wpływ przede wszystkim na spo-
sób zabezpieczenia transakcji i termin kredytu kupieckiego; im mniej przetworzony towar, tym 
mniejsze ryzyko dla dostawcy; b) ryzyko związane z postawą odbiorcy w zakresie regulowania 
zobowiązań handlowych – dotyczy skłonności dłużnika do działań oportunistycznych względem 
dostawcy; c) ryzyko finansowe kontrahenta – ma wpływ na dostępność alternatywnych źródeł 
finansowania bieżących dostaw; wpływa na możliwość spłaty zadłużenia z tytułu przyznanego 
kredytu kupieckiego; d) ryzyko płynności finansowej kontrahenta – od niego zależy zdolność do 
terminowego uregulowania zobowiązania z tytułu dostaw towarów lub usług; e) ryzyko niewy-
płacalności kontrahenta – odnosi się do możliwości spłaty zadłużenia z tytułu kredytu kupieckie-
go w ogóle; f) ryzyko dotyczące rodzaju rozliczenia, wykorzystywanego w danej transakcji; g) 
ryzyko dotyczące rodzaju zabezpieczeń. 
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terminy płatności w Unii europejskiej

Problem opóźnionych płatności jest dostrzegany w Unii Europejskiej. W ra-
mach otwartej konsultacji pod nazwą Opóźnione płatności w transakcjach handlo-
wych: czy jest to nadal problem w Unii Europejskiej? Komisja Europejska zbiera od 
przedsiębiorstw krajów członkowskich, w tym MSP w Polsce, informacje o pro-
blemach przedsiębiorców w tym zakresie. W uzasadnieniu KE podaje m.in., iż 
opóźnione płatności w transakcjach handlowych mają dramatyczne konsekwen-
cje dla przedsiębiorstw. W przypadku nie zapłaconych faktur przedsiębiorstw lub 
po ich zapłaceniu już po wymaganym terminie zapłaty wiele przedsiębiorstw 
staje w obliczu ogromnych trudności finansowych. Dotyczy to w szczególności 
małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektywa unijna 2000/35/WE określa obo-
wiązek zapłacenia obowiązkowych odsetek w przypadku opóźnionej zapłaty 
kwoty podstawowej w transakcjach handlowych4. Jednak wiele przedsiębiorstw 
podkreśla, że unijne przepisy dotyczące opóźnionej zapłaty mają zbyt wiele luk 
prawnych i słabych punktów, aby były w pełni skuteczne5. 

Z badań Intrum Justitia6 wynika, iż przeciętny okres realizacji zobowiązań 
handlowych w Unii Europejskiej w 2006 roku wyniósł 59,2 dni, w 2007 roku 
– 58,6 dni, a w 2008 roku – 55,5 dni. Przeciętny termin płatności w obrocie 
gospodarczym uległ zatem skróceniu. W stosunku do 2004 roku obniżył się 
o 2,7 dnia. Szczegółowe zestawienie praktyk płatniczych w Unii Europejskiej 
w latach 2007 i 2008. przedstawiono na rysunku 1. Podane terminy obejmują 
przeciętny umowny okres realizacji zobowiązań wobec dostawców i okres zwło-
ki przypadający poza zakontraktowany termin, wynikający z warunków udzie-
lonego kredytu handlowego.

4  W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 12.06.2003 o terminach zapłaty w transakcjach handlo-
wych, DzU nr 139, poz. 1323, z późn. zm.

5  www.eic.siph.com.pl; data wykorzystania 10.11.2009.
6  Economic growth masks poor payment, European Payment Index – Spring 2007, www.eu-

ropeanpayment.com 10.01.2008. European Payment Index – Spring 2005, All-Time High Num-
ber of Insolvencies – Lower Payment Risk, Intrum Justitia, 20.10.2007. Intrum Justitia jest firmą 
oferującą usługi zarządzania wierzytelnościami zarówno w Polsce jak i w Europie. Usługi obej-
mują kompletny łańcuch zarządzania wierzytelnościami, począwszy od informacji o wierzytel-
nościach, poprzez fakturowanie i przesyłanie upomnień po monitorowanie i windykację odpisa-
nych należności. Usługi firmy zostały w większości podzielone na następujące grupy: windykacja 
należności, monitoring, windykacja międzynarodowa, kupno wierzytelności, obsługa prawna, 
długoterminowe nadzorowanie wierzytelności, zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą oraz 
wiele usług specjalistycznych związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Grupa Intrum po-
siada ponad 80 tys. klientów i zatrudnia około 2900 pracowników w 23 krajach Europy. Siedziba 
główna firmy mieści się w Szwecji. Od czerwca 2002 r. akcje Intrum Justitia są notowane na 
giełdzie Stockholmsbörsen. 
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Rys. 1. Terminy realizacji zobowiązań handlowych w Europie w latach 2007 i 2008 
(przeciętna liczba dni)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Economic growth masks poor payment...

Rys. 2. Terminy realizacji zobowiązań handlowych w Europie w latach 2004–2008 
w podziale na regiony (przeciętna liczba dni)

Kraje nordyckie: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja.
NL/BE/FR: Belgia, Francja, Holandia.
UK/IE: Wielka Brytania, Irlandia.
Kraje południowe: Włochy, Portugalia, Hiszpania.
AT/DE/CH: Austria, Niemcy, Szwajcaria.
Kraje Wschodnie: Czechy, Węgry, Polska.
Kraje bałtyckie: Estonia, Litwa, Łotwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Economic growth masks poor payment...
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Najdłuższe okresy płatności cechują kraje południowej Europy, najkrótsze 
natomiast kraje północne. Porównując zachowania płatnicze przedsiębiorstw, 
można zauważyć, iż wykazują one pewną specyfikę w zależności od regionu 
kontynentu (rysunek 2).

Najniższy poziom ryzyka płatniczego cechuje kraje nordyckie. Przeciętny 
okres realizacji płatności wobec dostawców oscyluje wokół 31 dni. W krajach 
tych przedsiębiorstwa deklarują jednocześnie najniższy odsetek utraconych płat-
ności (rysunek 4). W dalszej kolejności znajdują się tzw. kraje bałtyckie i kra-
je wschodnie. Niemniej jednak, pomimo względnie krótkiego okresu realizacji 
płatności, w krajach tych przedsiębiorstwa deklarują najwyższy odsetek (ca 3%) 
utraconych płatności z tytułu udzielonego kredytu handlowego.

ryzyko wzajemnych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami w Unii euro-
pejskiej

Ryzyko wzajemnych rozliczeń w sektorze B2B wiąże się z możliwością 
niespłacenia przez odbiorców zobowiązań za dostarczone towary lub usługi. 
Dotyczy sytuacji, gdy płatność nie następuje w ogóle, gdy jej wartość jest inna 
od oczekiwanej lub następuje opóźnienie w jej realizacji. Jest elementem każ-
dej transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności7. Jedną z możliwo-
ści oceny ryzyka jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnionej 
płatności na podstawie informacji dotyczących przeciętnych odchyleń pomiędzy 
zakontraktowanymi a zrealizowanymi terminami płatności m.in. W aspekcie 
terytorialnym (region Europy, kraj, województwo) oraz branżowym. Na rysun-
ku 3 zaprezentowano opóźniania w realizacji zobowiązań handlowych w Euro-
pie w latach 2004, 2007 i 2008. 

7  D. Zawadzka, Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych przedsiębiorstw – w świetle 
wyników badań empirycznych, w: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów 
przedsiębiorstw i ubezpieczeń, red. B. Kołosowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008, s. 375–384.
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Rys. 3. Opóźnienia w realizacji zobowiązań handlowych w Europie w latach 2004, 2007 
i 2008 w sektorze przedsiębiorstw (przeciętna liczba dni)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economic growth masks poor payment...

Najwyższe opóźnienia występują w Portugalii (39,9 dni w 2007 r., 
33 w 2008 r.) oraz we Włoszech (23,9 dni w 2007 r. oraz 20 w kolejnym roku). 
Na uwagę zasługuje skrócenie przeciętnego okresu opóźnienia realizacji zobo-
wiązań handlowych w analizowanym okresie. Najkrótsze opóźnienia występują 
w krajach nordyckich.

Z danych Creditreform8 wynika, iż największe opóźnienia płatnicze wystę-
pują we Włoszech i na Ukrainie. Wywiadownia podaje za FENCA (Federation 
of European Collection Assosiation) strukturę opóźnionych płatności (strukturę 
wiekową należności)9. Wynika z niej, iż połowa przedsiębiorstw na tych rynkach 
czeka na swoje należności 365 dni i dłużej. Podobnie jest w Rosji i Hiszpanii. 
Pozytywnie ocenia się sytuację w Norwegii, Niemczech i Czechach. Nie do koń-
ca pokrywa się to z danymi Intrum Justitia. Niemniej badania swym zakresem 
obejmują inną grupę krajów (dodatkowo Rumunię, Rosję, Ukrainę). Na rysunku 

8  Creditreform to międzynarodowa wywiadownia gospodarcza specjalizująca się w dostarcza-
niu przedsiębiorstwom usług informacyjnych. Wywodzi się z Niemiec. Jest obecnie jedną z naj-
starszych i największych w Europie organizacji zajmujących się gromadzeniem, analizą oraz do-
starczaniem informacji o moralności płatniczej przedsiębiorstw oraz prowadzeniem windykacji 
należności. Posiada 175 biur w różnych krajach świata, zrzeszając 170 tys. stałych członków: ban-
ki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe.

9  Informacja prasowa Creditreform, 10.08.2009 r.
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4 zaprezentowano przeciętny udział utraconych należności w należnościach ogó-
łem przedsiębiorstw.

Rys. 4. Utracone należności (%) w latach 2004, 2007 i 2008
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Economic growth masks poor payment...

Najwyższy odsetek utraconych należności w należnościach ogółem przed-
siębiorstw wystąpił w krajach wschodniej Europy. 

terminy płatności przedsiębiorstw w polsce

Z danych Intrum Justitia wynika, iż przeciętny termin płatności w Polsce 
w 2007 roku wyniósł 44,1 dni, w 2008 roku – 46,8 dni. Średni okres opóźnienia 
płatności poza zakontraktowany w ramach kredytu handlowego termin wyniósł 
17,1 dni (zarówno w 2007 r., jak i 2008 r.). Utracone należności wyniosły odpo-
wiednio 3,0% i 2,9% należności przedsiębiorstw ogółem. Creditreform dokonuje 
oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstw za pomocą indeksu zdolności płatni-
czej10. Im niższa jest wartość indeksu, tym lepsza jest kondycja przedsiębiorstwa. 
W Polsce jest niewiele podmiotów i tym samym branż, które charakteryzują się 
indeksem między 100 a 200. Najczęściej są to wartości z przedziału (200, 400). 
Najniższe ryzyko w 2008 roku przypisano branży telekomunikacyjnej. Bran-

10  Jest on obliczany automatycznie z kombinacji 15 cech podawanych w raporcie o wiarygod-
ności płatniczej, a także wartości porównawczych pochodzących z analizy branżowej.
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że o najwyższym ryzyku wystąpienia opóźnionych płatności (przekraczają 
IZP = 300) to rolnictwo i rybołówstwo, działalność wydawnicza i poligrafia, 
górnictwo oraz hotele i restauracje11. Euler Hermes12 zestawia tzw. moralność 
płatniczą13 według województw. Długość przeciętnego okresu rotacji należno-
ści w lipcu 2009 roku wahała się od 47 dni w województwie opolskim i lubu-
skim do 69 dni w województwie mazowieckim14. Najwyższy odsetek należności 
spłacanych w terminie (wg siedziby odbiorcy) co do wartości średnich wystąpił 
w województwie kujawsko-pomorskim (86,8%), najniższy – w województwie 
warmińsko-mazurskim (78%). Najwyższe ryzyko wystąpienia trudnych długów 
(opóźnionych ponad 120 dni) występuje w województwie pomorskim (4,6%) oraz 
małopolskim (4,3%). Dane te nie pokrywają się z przywołanym zestawieniem 
opracowanym przez FENCA. Według niego, wartość należności przedsiębiorstw 
powyżej 180 dni wynosi w Polsce 52% należności powyżej 30 dni (rysunek 5). 
Ryzyko w ocenie międzynarodowego stowarzyszenia firm windykacyjnych jest 
oceniane zatem na poziomie wyższym niż innych przedsiębiorstw dokonujących 
ewaluacji ryzyka płatniczego w sektorze B2B w Europie.

11  Informacja prasowa Creditreform, 20.01.2009 r.
12  Euler Hermes jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej, specjalizu-

jącej się w ubezpieczaniu należności, polubownej i sądowej windykacji oraz ocenie kondycji fi-
nansowej podmiotów gospodarczych. Grupa Euler Hermes w Polsce oferuje rozwiązania dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb firm działających w kraju i specyfiki ich działalności. W Polsce 
działają trzy firmy należące do tego koncernu: Towarzystwo Ubezpieczeniowe Euler Hermes SA, 
Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. Z o.o., Kancelaria Prawna Euler Hermes Sp. Komandy-
towa, Anna Kozińska.

13  Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI – Payment Morality Index) to ocena wystawiona każ-
demu z monitorowanych przez Euler Hermes przedsiębiorstw na bazie jego historycznych i obec-
nych zachowań płatniczych. Na wysokość wskaźnika PMI mają wpływ między innymi opóź-
nienia w regulowaniu zobowiązań handlowych wobec dostawców, długość przeterminowania, 
wysokość długu, prowadzone postępowania windykacyjne i układowe. PMI jest uaktualniane co 
miesiąc, na podstawie danych zebranych od uczestniczących w Programie Analiz Należności do-
stawców. Przetwarzając dane w sposób anonimowy, Euler Hermes każdemu odbiorcy wystawia 
ocenę w postaci wskaźnika moralności płatniczej. Jest to z jednej strony rekomendacja dla rzetel-
nych płatników, z drugiej ostrzeżenie przed nieuczciwymi lub nieterminowymi kontrahentami.

14  W województwie zachodniopomorskim długość średniego okresu należności wyniosła 
w lipcu 51 dni. Raport – Moralność płatnicza wg województw w lipcu 2009 r. Warszawa, wrzesień 
2009 r.
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Rys. 5. Struktura opóźnionych płatności w Polsce
Źródło: informacja prasowa Creditreform Polska, 10.08.2009 (na podstawie danych FENCA 2009).

zakończenie

W danych zaprezentowanych w artykule trudno doszukać się jednoznaczne-
go trendu skracania terminów wzajemnych rozliczeń pieniężnych przedsiębiorstw, 
zarówno w Europie, jak i w obrocie krajowym. Widać jednak, iż przedsiębiorcy 
w miarę możliwości przyznają krótsze terminy kredytowania kontrahentów, aby 
szybciej odzyskać środki pieniężne zaangażowane w należności. Z uwagi na 
ograniczone możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania przed-
siębiorstwa opóźniają zapłatę za dostarczone towary i usługi, dokonując w ten 
sposób substytucji kredytu bankowego kredytem handlowym. 

mUtUaL settLemeNts betweeN compaNies iN ecoNomic crisis

Summary

The paper concentrates on the problems of payment terms between companies which 
are arise from trade credit. The author tries to answer the question: How the payment terms 
has change through the economic crisis? She points out that the late payments causes pay-
ing congestions, which influence on the problems with liquidity. The paper consist of four 
parts. In the first one the author presents the B2B payment terms in Europe. Next, she cha-
racterizes the payment risk in European countries. In the third part, the mutual settlements 
between companies in Poland are discussed. The last part includes conclusions.

Translated by Danuta Zawadzka
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wprowadzenie 

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią większość podmiotów gospodarczych 
w Polsce. W 2008 roku było 1780 tys. jednostek zatrudniających do 9 osób (oko-
ło 96% ogółu przedsiębiorstw). Wśród nich większość zarejestrowanych jest 
jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (89,6%)1. Mikroprzed-
siębiorstwa są specyficzną grupą podmiotów obejmującą w zasadzie wszyst-
kie branże. Najwięcej z nich występuje w handlu. W roku 2008 stanowiły one 
35,3% wszystkich podmiotów tego sektora i wypracowały prawie połowę (47,1%) 
przychodów, które łącznie w sektorze stanowiły 708,2 mld zł. Kolejne miejsca 
zajęły mikrofirmy zajmujące się obsługą nieruchomości (14% ogółu mikroprzed-
siębiorstw) i budownictwem (12,5%). Wyraźny rozwój i wzrost zatrudnienia 
zanotowano w hotelarstwie, edukacji i ochronie zdrowia. Przeciętne wynagro-
dzenie w grupie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynio-
sło 1395 zł, wśród zatrudnionych w podmiotach mających osobowość prawną 
– 2644 zł2. 

Mimo stałego rozwoju najmniejsze przedsiębiorstwa w swojej działalności 
napotykają wiele trudności, z którymi często nie potrafią skutecznie walczyć. 
Pracują w niesprzyjającym otoczeniu i z tego powodu problemem staje się prze-
trwanie pierwszego roku. Wskaźnik przeżycia pierwszego roku wynosi wśród 

1  Mikroprzedsiębiorstwa – kondycja ekonomiczna i bariery rozwoju, http://www.pentor.pl/ 
(1.12.2009).

2  Mikroprzedsiębiorstwa polskie w 2008 r., http://www.egospodarka.pl/45714,Mikroprzedsie-
biorstwa-polskie-w-2008 r,2,39,1.html (dostęp 8.12.2009).
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nich około 60%. Przeżycie dwóch lat udaje się już tylko 50% mikroprzedsię-
biorstw, trzech – niespełna 40%, a czterech zaledwie 32% podmiotów3. 

Niekorzystny wpływ na efektywność działalności mikroprzedsiębiorstw 
i zdolność do utrzymania się na rynku ma niski poziom inwestycji oraz wyko-
rzystania obcego kapitału jako źródła ich finansowania. Podstawowym źródłem 
finansowania w momencie rozpoczynania działalności są środki własne i rodzi-
ny lub znajomych. W roku 2005 kredyt na rozpoczęcie działalności wykorzystało 
zaledwie 3,2% podmiotów4.

Mikroprzedsiębiorstwa charakteryzują się ponadto wysoką kosztochłon-
nością w generowaniu dochodów. Ich łączny poziom w 2008 roku wyniósł 
609,8 mld zł, z czego na jedną firmę średnio przypadło 342,5 tys. zł. Niepokoją-
co wysoki jest udział kosztów w przychodach wynoszący przeciętnie aż 86,1%. 
W handlu doszedł nawet do poziomu 93,3%, a w hotelarstwie – 89,7%5. Ma to 
niekorzystny wpływ na wysokość zysku. W roku 2007 przeciętny roczny zysk 
w mikroprzedsiębiorstwie wynosił 41,9 tys. zł i był blisko 48 razy mniejszy niż 
w przedsiębiorstwie średnim. Taki układ powoduje konieczność poszukiwania 
metod obniżania kosztów w celu generowania wyższej rentowności. Jednym ze 
sposobów wzrostu efektywności jest podniesienie innowacyjności w sektorze 
mikroprzedsiębiorstw.

innowacyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa

Innowacyjność decyduje o poziomie oraz kierunku rozwoju współczesnego 
przedsiębiorstwa, oznaczając postęp, rozwój i przewagę konkurencyjną. Przez in-
nowacyjność należy rozumieć wdrożenie do praktyki gospodarczej niestosowanych 
do tej pory lub w znacznym stopniu ulepszonych rozwiązań w dziedzinie produk-
tu, procesów wytwórczych, organizacji lub marketingu. Innowacje produktowe 
polegają na wprowadzeniu na rynek nowych produktów, towarów lub usług, które 
w inny sposób zaspokajają dotychczasowe lub kreują nowe potrzeby konsumentów. 
Innowacje produktowe często występują łącznie z innowacjami w zakresie proce-
sów technologicznych, wykorzystania nowych urządzeń i narzędzi oraz oprogra-
mowania. Innowacje mogą też dotyczyć organizacji miejsc pracy, relacji z persone-

3  E. Golata, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, w: 
Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, red. J. Paradysz, Zeszyty 
Naukowe nr 116 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 23.

4  Mikroprzedsiębiorstwa – kondycja…
5  Mikroprzedsiębiorstwa polskie…
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lem, kontrahentami i innymi zewnętrznymi podmiotami, a także nowych procedur 
funkcjonowania. Innowacje marketingowe z kolei związane są z wprowadzeniem 
nowej strategii sprzedaży i wyrażają się zmianami w wyglądzie produktu, jego 
opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej.

Najmniejsze przedsiębiorstwa nie budują swej pozycji konkurencyjnej 
w oparciu o strategie innowacyjne. W badaniach ankietowych przeprowadzo-
nych przez PKPP Lewiatan w 2008 roku nowatorski charakter produktu jako 
czynnik decydujący o konkurencyjności wskazało jedynie 0,2% podmiotów. 
Maleje zainteresowanie innowacjami. Ich przydatność docenia obecnie zaledwie 
33,8% przedsiębiorstw, podczas gdy jeszcze w 2006 roku było ich 57,4%. 

Niektóre małe przedsiębiorstwa starają się jednak inwestować w innowa-
cje. W roku 2008 inwestycje mające na celu wdrożenie nowatorskich produktów, 
technologii, systemów organizacji i zarządzania, strategie marketingowe i kana-
ły dystrybucji wprowadziło 22,5% podmiotów6. Same pozytywnie oceniają efek-
ty działalności innowacyjnej, wskazując przede wszystkim na wzrost sprzedaży 
na polskim rynku, zysku i liczby klientów (wykres 1). 

Wykres 1. Efekty działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw (%)
Źródło: Kondycja sektora MSP 2008, PKPP Lewiatan. 

6  Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton Innowacyjności 2008, s. 4–5, 
http://www.innowacyjnefirmy.pl/metodologia (dostęp 12.12.2009). 
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Zachęcone sukcesami podmioty deklarują chęć kontynuowania działalności 
innowacyjnej i dalsze wdrażanie innowacyjnych projektów w 2009 roku, w tym 
35% przedsiębiorstw planuje wprowadzenie na rynek nowych produktów lub 
usług, a zakup nowych technologii i licencji – 17,6%. Niewielka część podmio-
tów (9,7%) jest jednak zainteresowana inwestowaniem w działania proinnowa-
cyjne i badania rozwojowe7. 

W mikroprzedsiębiorstwach innowacyjność dotyczy przede wszystkim za-
stosowania technologii informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i prze-
kazywania informacji, a w szczególności wykorzystania Interne tu i oprogra-
mowania. Wdrożenie innowacyjności pozwala na osiągnięcie konkurencyjności 
przez obniżenie kosztów działalności oraz wzrost jakości produktów i usług. 
Wprowadzanie nowych technologii i technik obsługi pobudza efektywność dzia-
łania, umożliwiając jednocześnie lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców. Inno-
wacje pozytywnie wpływają na ekonomiczno-finansowy standing firmy. Badania 
ankietowe przeprowadzone przez PKPP Lewiatan wśród mikroprzedsiębiorstw 
wskazują, że w związku z wprowadzeniem zmian w dotychczasowej działalno-
ści 61% poddanych ocenie mikroprzedsiębiorstw zauważa poprawę swojej po-
zycji konkurencyjnej, a 41% z nich wzrost jakości produktów i usług. Badane 
podmioty stwierdzają, że innowacje pozwoliły im na wprowadzenie lepszych 
produktów i usług po porównywalnej lub nawet konkurencyjnej cenie8. 

W roku 2008 nakłady inwestycyjne ogółem poniesione przez przedsiębior-
stwa o liczbie pracujących do 9 osób wyniosły 19 650 mln zł, w tym nakłady na 
nowe środki trwałe i modernizację istniejących 16 948 mln zł (w 2007 r. odpo-
wiednio 17 437 mln zł i 15 876 mln zł). Z nakładów ogółem na budynki prze-
znaczono 7 093 mln zł (36,1% ogółu nakładów poniesionych przez najmniejsze 
podmioty), środki transportu – 6 565 mln zł (33,4%), maszyny – 4 214 mln zł 
(21,4%), zakup gruntu 1 778 mln zł (9,0%)9.

bariery wprowadzania innowacji w mikroprzedsiębiorstwach

Niskie zainteresowanie innowacyjnością i obniżająca się liczba przedsię-
biorstw innowacyjnych rodzi potrzebę określenia czynników ograniczających. 

7  Ibidem.
8  Jak radzą sobie firmy innowacyjne w kryzysie?, http://www.egospodarka.pl/46876,Jak-ra-

dza-sobie-firmy-innowacyjne-w-kryzysie,1,39,1.html (data dostępu 19.11.2009r.)
9  Mikroprzedsiębiorstwa polskie…op.cit.
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Hamulce rozwoju innowacyjnosci tkwią zarówno w otoczeniu zewnętrznym 
(przepisy prawa, biurokracja urzędów, system podatkowy, niedogodne warunki 
pozyskania kapitału), jak i wewnątrz tych podmiotów (niska płynność finanso-
wa, trudności ze zbytem, zła organizacja pracy, czy problemy personalne)10. Moż-
na je podzielić na finansowe i pozafinansowe. Z pozafinansowych największe 
znaczenie mają:
– bariery edukacyjne, 
– bariery wynikające z zatrudnienia,
– zbyt niski popyt na innowacyjne produkty, 
– trudności z eksportem,
– ograniczanie znaczenia mikro i małych przedsiębiorstw w środowisku pod-

miotów gospodarczych. 
Bariery edukacyjne mają związek z trudnościami w dostępie do wiedzy. 

Przedsiębiorstwa wdrażające innowacje wymagają zatrudnienia wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników, o których trudno na rynku pracy. Problem stwarza 
także konieczność zapewnienia załodze kosztownych szkoleń, ochrony praw pra-
cowniczych, czy stabilizacji zatrudnienia, a także wysokie koszty ubezpieczeń 
społecznych.

Dla małych podmiotów bardzo uciążliwa jest sama procedura założenia fir-
my oraz niejasne i trudne do interpretacji przepisy prawa. Niesprawny na ogół 
system tzw. jednego okienka spowalnia proces rejestracji. W przeciwieństwie do 
rozwiniętych krajów Europy w Polsce brak jest spójnej, przemyślanej polityki 
wobec małych jednostek, upraszczającej ewidencję i kosztowną administrację 
centralną11.

Istotnym problemem mikroprzedsiębiorstw jest brak popytu. Dotyczy to 
szczególnie produktów innowacyjnych postrzeganych jako dobra luksusowe, 
zbędne w sytuacji obniżonych dochodów rozporządzalnych. Występująca w wa-
runkach kryzysu finansowego niepewność ogólnej sytuacji jest dla małych pod-
miotów bardziej dotkliwa niż dla dużych, stąd nie wytrzymują z nimi konkuren-
cji ze względu na mniejszy udział poszczególnych jednostek w rynku. To z kolei 
ogranicza przychody ze sprzedaży i rentowność firm. 

10  Mikroprzedsiębiorstwa – kondycja…
11  F. Grzegorczyk, G. Miś, Polski system rejestrowy przedsiębiorców – ewolucja i porównanie 

z systemami rejestrowymi w innych krajach, w: Prace z zakresu prawa, Zeszyty Naukowe nr 776, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 33–49.
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Dla rozwoju innowacyjności największe znaczenie mają jednak bariery fi-
nansowe, a przede wszystkim:
– dostępność kapitału,
– nieprawidłowa struktura finansowania, 
– wysokie koszty działalności,
– niesprzyjający system podatkowy. 

Mikroprzedsiębiorstwa skarżą się na brak zainteresowania banków udzielaniem 
małych kredytów. Nieprzyjazne małym podmiotom są też skomplikowane procedury 
kredytowe i wysokie koszty kredytów. Trudny jest również dostęp do kredytu ku-
pieckiego. Wysoki koszt factoringu, a także niekorzystne przepisy dotyczące leasin-
gu wykluczają w praktyce możliwość korzystania z obcych źródeł finansowania12. 

Niepokoi w związku z tym nieprawidłowa struktura finansowania innowa-
cji, w której ponad 60% zajmują środki własne, w tym przede wszystkim zysk 
zatrzymany. Kredyt i leasing nie przekraczają odpowiednio 10% i 5%, a fundu-
sze podwyższonego ryzyka nie występują wcale (wykres 2).

Wykres 2. Źródła finansowania innowacji w małych przedsiębiorstwach w 2008 roku (%)
Źródło: M. Starczewska-Krzysztofek, Drogi finansowania pomysłów, „Rzeczpospolita” 1.11.2009, 

dodatek „Ekonomia”.

Niski stopień wykorzystania kapitałów obcych nie jest wynikiem braku 
dostępu lub ograniczonej oferty rynkowej, ale niekorzystnych warunków sta-
wianych przez zewnętrznych pożyczkodawców. Przedsiębiorcy skarżą się na 

12  J. Bednarz, E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw n rynkach zagra-
nicznych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 31–33.
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wysokie oprocentowanie kredytów, trudne procedury pozyskania środków unij-
nych zarówno z funduszy strukturalnych i bezpośrednio z UE. Głównej bariery 
rozwoju innowacyjności upatrują jednak w braku ulg podatkowych związanych 
z wdrażaniem innowacji (wykres 3). W tym względzie wyraźnie uwidacznia się 
niska wiedza na temat możliwości wykorzystania istniejących już w polskim sys-
temie rozwiązań. Zwiększenie nakładów na edukację i promocję programów po-
mocowych pozwoliłoby na lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie środków 
i umocnienie pozycji małych przedsiębiorstw na rynku.

Wykres 3. Czynniki ograniczające innowacyjność przedsiębiorstw. Wyniki badań  
 ankietowych

Źródło:  Ranking najbardziej innowacyjnych…, s. 36.

Czynnikiem obniżającym innowacyjność mikroprzedsiębiorstw jest tak-
że obawa przed narażeniem się na niepowodzenie. Inwestowanie w nowoczesne 
produkty i technologie zazwyczaj wymaga wysokich nakładów finansowych, nie 
dając pewności co do rezultatu rynkowego. Wywołuje to zachowawcze postawy 
wśród najmniejszych przedsiębiorstw, które boją się podejmowania nadmiernego 
ryzyka. 

zakończenie

Barierą w wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań jest brak wiedzy o możli-
wości finansowania innowacyjności. Upowszechnienie informacji na ten temat po-
zwoliłoby mikroprzedsiębiorstwom na rozwój i poprawę pozycji rynkowej. Państwo 
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i władze samorządowe powinny zapoznać małe podmioty z możliwościami korzy-
stania z programów unijnych i państwowych, np. przez wykorzystanie ulg podatko-
wych, głównie tzw. ulgi technologicznej umożliwiającej na zaliczenie bezpośrednio 
w koszty 50% wartości nabywanych nowych technologii w formie wartości nie-
materialnych i prawnych (np. licencji, patentów, know-how itp.)13. Należy wspierać 
wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu obsługi elektronicznej w ramach tzw. 
e-usługi i wskazać na możliwość finansowania jej dotacją z programu operacyjnego 
„Innowacyjna gospodarka”. W tym względzie małe firmy mają duży potencjał roz-
woju, gdyż dla tej grupy przewidziano odrębne środki na rozwój i badania14. 

FiNaNciaL bariers oF iNNoVatiVe ewoLUtioN  
oF micro eNterprises iN poLaNd

Summary

The most of the business entities in Poland are microenterprises. In spite of per-
manent development, the smallest microenterprises encounter many difficulties in their 
business, which they can’t effectively overcome. Low level of investment and exploitation 
of outside capital as a source of their financing have a disadvantageous influence on 
effectiveness of microenterprises activity and their capacity to stay in the market. Such 
conditionings cause the necessity of searching for methods of reducing costs in order to 
generate higher profitability. One of the methods of efficiency growth in the microenter-
prises sector is boosting innovation, which is defined as an implementation to business 
practice solutions in the field of product, manufacturing processes, organization or mar-
keting, which were no applied or which became improved to a high degree. Low interest 
in innovation and decreasing number of innovative companies give rise to necessity for 
determinate factors, which restrict that innovation. We can distinguish two groups of 
those factors: financial and non-financial. Among non-financial factors the greatest si-
gnificance have: a difficulty with access to knowledge, too low demand for innovative 
products and the export difficulties. To financial factors we can mainly include low share 
of outside capital in financing of innovation and deficiency in tax relief and the difficul-
ties with the European Union funding.

Translated by Joanna Cichorska

13  A. Tałasiewicz, P.Tynel, Bariery dla rozwoju innowacyjności, „Rzeczpospolita” z 24.11.2009, 
dodatek „Innowacje w Firmach”.

14  Szerzej na ten temat Nawet 200 tys. euro na rozwój własnej firmy, „Rzeczpospolita” 
z 24.11.2009, dodatek „Prawo co dnia”; Mali i średni przedsiębiorcy są uprzywilejowani przy wy-
borze dotacji, „Rzeczpospolita”..., Elektroniczna wersja wniosku musi się w pełni zgadzać z pa-
pierowym wydrukiem, „Rzeczpospolita”...
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działaLNośĆ iNNowacyJNa mikro i małych  
przedsiębiorstw w hiszpaNii:  

staN aktUaLNy i perspektywy rozwoJU

wstęp

Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki stanowi jeden z priory-
tetów polityki ekonomicznej Hiszpanii. Pomimo podjęcia wielu działań zmie-
rzających do tego celu, Hiszpania wciąż postrzegana jest jako kraj o stosunko-
wo niskiej innowacyjności. Według raportu European Innovation Scoreboard, 
w 2008 roku Summary Innovation Index (SII)1 wyniósł dla Hiszpanii 0,366 i był 
wyraźnie niższy niż średnia dla 27 krajów UE (0,475)2. Mikro i małe przedsię-
biorstwa (MMP) zajmują dominującą pozycję w gospodarce Hiszpanii, z uwagi 
na ich liczbę oraz udział w tworzeniu dochodu narodowego i miejsc pracy. Sku-
teczne wspieranie ich działalności innowacyjnej może stać się zatem kluczem do 
podniesienia poziomu innowacyjności gospodarki kraju. 

rola mikro i małych przedsiębiorstw w podnoszeniu poziomu innowacyj-
ności gospodarki hiszpanii

Według danych Instituto Nacional de Estadística (INE), na dzień 1 stycznia 
2009 roku w Hiszpanii zarejestrowanych było 3 355 830 przedsiębiorstw, z czego 

1  Summary Innovation Index stanowi syntezę 29 wskaźników odzwierciedlających różne 
aspekty zagadnienia innowacyjności gospodarki. Należą do nich, między innymi: poziom wydat-
ków na badania i rozwój, liczebność personelu badawczo-rozwojowego, liczba małych i średnich 
przedsiębiorstw wprowadzających innowacje produktowe, organizacyjne etc., udział sektorów 
średniej i wysokiej techniki w eksporcie i inne.

2  European Innovation Scoreboard 2008. Comparative analysis of innovation performance, 
PRO INNO Europe Paper No 10 , European Commission, January 2009, s. 58.
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99,2% stanowiły mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 50 pra-
cowników. Zdecydowana większość przedstawicieli tej grupy (1 767 470) to pod-
mioty będące formą samozatrudnienia. Szczegóły podano w tabeli 1.

Tabela 1. Struktura przedsiębiorstw hiszpańskich według wielkości zatrudnienia,  
stan na 1 stycznia 2009 r.

Źródło: Instituto Nacional de Estadística, baza danych on-line, www.ine.es.

O wadze MMP w gospodarce Hiszpanii świadczy również ich udział w two-
rzeniu miejsc pracy (64,3% ogółu zatrudnionych w 2005 r.) i wartości dodanej 
(51,8% w 2005 r.)3. 

Mikro i małe przedsiębiorstwa w Hiszpanii reprezentują głównie tradycyj-
ne sektory gospodarki. Ponad 80% z nich zajmuje się świadczeniem usług, wśród 
których dominują handel, usługi dla firm (księgowe, prawne itp.), hotelarstwo 
i turystyka (tabela 2). Innowacje wprowadzane w tych gałęziach polegają za-
zwyczaj na stopniowym ulepszaniu produktu lub metod pracy. Rzadko są źró-
dłem wynalazków o takim stopniu nowatorstwa, przy którym można by mówić 
o przełomowym wydarzeniu dla postępu technicznego. Efektywna działalności 
w tych dziedzinach często nie wymaga ponadprzeciętnego wysiłku innowacyj-
nego, np. zwiększonych nakładów na badania i rozwój. W oparciu o dwa fakty 
(i) wagę MMP w gospodarce oraz (ii) tradycyjny charakter ich działalności wy-
wnioskować można, iż struktura gospodarki w Hiszpanii stanowi barierę roz-
woju innowacyjności. Ogranicza, między innymi, wydatki na badania i rozwój, 
gdyż małe przedsiębiorstwa działające w tradycyjnych sektorach z trudem przej-
mują od państwa ciężar ich finansowania. 

3  SBA fact scheet: Spain 2008, Eurostat, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/
sme_perf_review/doc_08/spr08_fact_sheet_es_en.pdf, s. 1.
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Tabela 2. Struktura sektorowa mikro i małych przedsiębiorstw w Hiszpanii  
(stan na 1 stycznia 2009)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Instituto Nacional de Estadística, baza danych 
on-line, www.ine.es.

W Hiszpanii w ostatnich latach odnotowano postęp, jeśli chodzi o udział ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MSP – ponad 99% z nich to MMP, które często 
nie są uwzględniane w statystykach jako oddzielna grupa) w finansowaniu dzia-
łalności badawczo-rozwojowej. Rosną zwłaszcza wydatki wewnętrzne, w tym 
na zakup sprzętu i szkolenia (nieprzerwany wzrost od 2001 r.). Większym waha-
niom podlegają natomiast wydatki zewnętrzne, np. na zakup usług badawczych 
(wyraźne spadki w latach 2001 i 2005). Ogólny poziom wydatków B + R w hisz-
pańskich MSP wykazywał jednak w ostatnich latach tendencje wzrostowe: o 20% 
w 2006 i 22,3% w 2007 roku (to ostatnie okresy, dla których dostępne są odpo-
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wiednie dane)4. Te pozytywne zmiany zachodzą jednak zbyt wolno, a tempo doga-
niania przez Hiszpanię europejskich liderów innowacyjności nie jest zadowalające. 
W roku 2008 krajowe wydatki brutto na badania i rozwój wyniosły w Hiszpanii 
1,35% PKB. Oznaczało to wzrost o 0,08 p.p. W stosunku do poprzedniego roku. 
Jest to jednak poziom wciąż daleki od zalecanego w strategii lizbońskiej minimal-
nego progu 3%. Natomiast, jeśli chodzi o udział sektora prywatnego, reprezento-
wanego głównie przez przedsiębiorstwa, w finansowaniu wydatków na B + R, jego 
poziom wykazywał w ostatnich latach znaczne wahania. W roku 2008 spadł on 
do 54,8% z 55,9% w 2007 roku (wykres 1) i również plasuje się wyraźnie poniżej 
minimum określonego w strategii lizbońskiej (66%). 

Wykres 1.  Ewolucja poziomu i struktury wydatków na badania i rozwój w Hiszpanii  
 w latach 2000–2008

Źródło: Instituto Nacional de Estadística, baza danych on-line, www.ine.es.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Hiszpanii wykazują również stosunko-
wo niski poziom aktywności innowacyjnej w porównaniu z ich odpowiednikami 
w innych krajach. Według raportu European Innovation Scoreboard 2008, jedy-
nie 29,5% hiszpańskich MSP wprowadziło w badanym roku innowację produk-
tową lub procesową i tyle samo marketingową lub organizacyjną. Tymczasem 

4  Informe sobre la PYME 2009, Ministerio de Industría, Turismo y Comercio, Dirección Gen-
eral de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, 2009, s. 83–88.
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średnie dla 27 krajów UE wyniosły odpowiednio 33,7% i 40%5. Przyjrzymy się 
teraz głównym barierom, które utrudniają rozwój działalności innowacyjnej mi-
kro i małych przedsiębiorstw w Hiszpanii. 

podstawowe bariery rozwoju innowacyjności mikro i małych przedsię-
biorstw w hiszpanii

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju działalności 
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej są warunki finansowania przedsięwzięć 
o podwyższonym ryzyku, a zwłaszcza dostępność finansowania typu venture ca-
pital, w tym szczególnie funduszy ukierunkowanych na finansowanie początko-
wych faz projektów. Miarą wagi inwestycji venture capital w gospodarce jest ich 
wielkość w relacji do PKB. Wartości tego wskaźnika, w rozbiciu na różne etapy 
inwestowania, dla Hiszpanii i 15 krajów UE (tzn. państw, które były członkami UE 
przed rozszerzeniem z 2004 r.) w okresie 1995–2008 przestawiono w wykresie 2. 

Wykres 2 . Wskaźniki VC/PKB w latach 1995–2008 (%)
Źródło: Eurostat.

Stosunek wartości inwestycji venture capital do PKB ulega dość dużym wa-
haniom. Wartość tego wskaźnika dla fazy zasiewów i startu (fazy początkowe) 
w Hiszpanii jest wciąż wyraźnie niższa niż średnia w 15 krajach UE. Różnice te 
zacierają się natomiast w przypadku późniejszych faz finansowania, tzn. ekspan-

5  European Innovation Scoreboard 2008..., s. 51.



270 Monika Dwilińska

sji i zmian struktury własnościowej, charakteryzujących się niższym poziomem 
ryzyka. Na zbyt silną polaryzację sektora venture capital w Hiszpanii zwrócono 
uwagę w raporcie dotyczącym polityki innowacyjnej tego kraju w 2006 roku, 
sporządzonym na zlecenie Komisji Europejskiej. Wynika z niego, iż fundusze 
venture capital działające w Hiszpanii inwestują głównie w duże projekty spół-
ek o ugruntowanej pozycji rynkowej. Brakuje natomiast funduszy gotowych 
zaangażować się w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia technologiczne małych 
i średnich podmiotów, w tym nowo powstających6. Ponadto luka w finansowaniu 
dostępnym na rynku nie jest dostatecznie rekompensowana przez rząd. Procent 
MSP korzystających z dotacji państwowych jest w Hiszpanii niższy niż średnia 
w UE (9% w stosunku do 11%)7. 

Słabość systemu finansowania wydaje się obecnie głównym czynnikiem ha-
mującym rozwój działalności innowacyjnej MMP w Hiszpanii. Inne bariery nie 
są tak krytyczne i często mają charakter wtórny. Można wymienić wśród nich 
brak zachęt (np. podatkowych) do tworzenia spółek technologicznych, niewystar-
czająca współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi, spa-
dek popularności studiów na wydziałach inżynierskich itp. 

stymulowanie działalności innowacyjnej mikro i małych przedsiębiorstw 
w hiszpanii

W Hiszpanii powstało w ostatnich latach kilka inicjatyw rządowych ma-
jących na celu stymulowanie inwestycji wysokiego ryzyka. Jedną z nich jest 
NEOTEC – program wspierania procesów tworzenia i rozwoju spółek techno-
logicznych, nad realizacją którego czuwa Centrum ds. Rozwoju Przemysłowego 
i Technologicznego (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI), 
zależne od Ministerstwa Nauki i Innowacji. Przewiduje on trzy etapy finansowa-
nia odpowiadające początkowym fazom w cyklu życia firmy: (i) założenie spółki 
– do 650 000 euro w formie nisko oprocentowanego kredytu, (ii) ugruntowanie 
jej pozycji na rynku – do 1 mln euro w formie nisko oprocentowanego kredytu, 
(iii) rozwój – finansowanie typu venture capital (Neotec Capital Riesgo). Pro-
gram Neotec Capital Riesgo realizowany jest poprzez inwestycje bezpośrednie 
w fundusze venture capital lub wspólne inwestycje z funduszami venture capi-

6  Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report: Spain 2006, European Trend Chart 
on Innovation, European Commission, s. 29.

7  SBA fact scheet: Spain 2008..., s. 2. 
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tal. Zakłada on wydanie na ten cel 183 mln euro w latach 2006–2010 (scenariusz 
przyspieszony) lub 2006–20128.

 Inwestycje typu venture capital ze środków publicznych realizowane są rów-
nież przez ENISA S.A. (Empresa Nacional de Innovación S.A.) – spółkę skarbu 
państwa, utworzoną w roku 1982. Zarządza ona środkami przeznaczonymi na fi-
nansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość 
dokonywanych przez nią inwestycji zazwyczaj nie przekracza miliona euro9. 

Postęp, jaki dokonuje się w Hiszpanii w sferze finansowania typu venture 
capital, zauważony został przez autorów raportu Inno-policy TrendChart – Po-
licy Trends and Appraisal Report: Spain 2008. Wyrazili oni jednak obawę co 
do tempa zmian, a zwłaszcza stabilności sektora w warunkach trwającej recesji 
gospodarczej10.

 podsumowanie

Z powyższych rozważań wynikają dwie podstawowe bariery hamujące 
rozwój innowacyjności hiszpańskich mikro i małych przedsiębiorstw i w konse-
kwencji całej gospodarki. Pierwsza to przestarzała struktura gospodarcza, w któ-
rej dominują tradycyjne gałęzie o stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu na 
innowacje. Druga to bardzo ograniczony dostęp do finansowania typu venture ca-
pital, szczególnie dla przedsięwzięć o charakterze nowatorskim i podwyższonym 
ryzyku. W tej sytuacji jednym z głównych kierunków polityki proinnowacyjnej 
w Hiszpanii jest obecnie znoszenie barier tworzenia i dynamicznego rozwoju 
spółek technologicznych, w tym zwłaszcza poprawa warunków finansowania ich 
działalności. Spodziewane korzyści to, między innymi: (i) uruchomienie efektów 
spill-over poprzez stymulację rozwoju spółek prowadzących działalność wspo-
magającą i uzupełniającą, (ii) tworzenie krajowego popytu na technologię, co 
pobudzi rozwój ośrodków naukowo-badawczych, (iii) zwiększenie budżetu na 
B + R poprzez zmotywowanie sektora prywatnego do wzmożonej aktywności 
w tym zakresie, (iv) stworzenie miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych 
kadr w dziedzinie B + R, technologii i inżynierii i tym samym przeciwdziałanie 
zjawisku „drenażu mózgów” przez kraje wysoko rozwinięte. 

8  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie CDTI, www.cdti.es.
9  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie ENISA, www.enisa.es.
10  Inno-policy TrendChart – Policy Trends and Appraisal Report: Spain 2008, European Com-

mission, Enterprise Directorate-General, s. 6.
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iNNoVatioN actiVity oF micro aNd smaLL eNterprises  
iN spaiN: cUrreNt sitUatioN aNd deVeLopmeNt prospects

Summary

Micro and small enterprises represent more than 99% of all business entities re-
gistered in Spain. They also account for more than 50% of the labour market and value 
added in the Spanish economy. Thus, their innovation skills are of crucial importance for 
the level of innovation to the whole Spanish economy. However, their activity is mainly 
focused on traditional fields such as: trade, tourism, hotel management and construc-
tion etc. These sectors, in principle, do not require any extraordinary innovative efforts, 
contrary to the “new economy” with branches such as: biotechnology, electronics, pro-
cessing of new materials etc. The underdeveloped venture capital sector and especially 
the lack of financing for early stage projects (i.e. seed and start-up financing) is one of 
the most important obstacles for the increase of innovativeness of the Spanish micro and 
small enterprises. The Spanish government has defined as a high priority goal of its pro-
innovation policy, the facilitation of launching new technology firms and the stimulation 
of their sustainable development, including the improvement of financing their activities. 
The expected advantages are, among others: initiation of “spill-over effects”, a growth 
in the domestic demand for technology, the increase of the private business R&D budget 
and the creation of job places for highly qualified R&D specialists in order to avoid “bra-
in drainage” by other countries. 

Translated by Monika Dwilińska
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wiedza o Nowych techNoLoGiach Jako czyNNik  
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wprowadzenie

Analizując obecną rzeczywistość gospodarczą, należy uznać, że współcze-
snym przedsiębiorstwom przyszło funkcjonować w wyjątkowo trudnych, bo zło-
żonych, wymagających i dynamicznie zmieniających się warunkach. Warunki 
o takim charakterze tworzy też otoczenie techniczne, stawiając ambitne wyzwa-
nia producentom w różnych sektorach. Okazuje się w konsekwencji, że bardzo 
często samodzielnie, zwłaszcza przedsiębiorstwa małe i średnie, bądź co bądź 
o ograniczonym potencjale, nie potrafią im sprostać, dlatego też zmuszone są po-
szukiwać nowych rozwiązań technologicznych poza swoją organizacją. Przejmo-
wanie bowiem technologii z zewnątrz zwykle wiąże się z mniejszymi kosztami 
i krótszym czasem jej wdrożenia, a także mniejszym ryzykiem1. Podejmowanie 
natomiast współpracy w tym zakresie z innymi organizacjami może przynieść 
ponadto korzyści w postaci wzrostu skali i zakresu tego rodzaju aktywności, 
zwiększenia umiejętności radzenia sobie ze złożonością występujących w tych 
działaniach problemów oraz podziału często wysokich kosztów i ryzyka2. 

Również państwo w ramach prowadzonej polityki gospodarczej może 
wspomagać aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze wdrażania 
nowych technologii, chociażby poprzez tworzenie instytucji wspierania biznesu, 

1  Zarządzanie technologią, skrypt szkoleniowy wydany przez UNIDO oraz ICS, Warszawa 
2001, s. 82.

2  M. Dodgson, D. Gann, A. Salter, The Management of Technological Innovation. Strategy and 
Practice, Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 148.
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realizację specjalnych programów czy stosowanie określonych instrumentów in-
terwencyjnych3.

Wdrażając zatem technologiczne innowacje, przedsiębiorstwa powinny 
zastanowić się nad dostępnymi źródłami ich pozyskania oraz kryteriami wybo-
ru, aby technologie pozwoliły na budowanie trwałych zdolności do skuteczne-
go konkurowania. Wcześniej jednak muszą pozyskać informacje o dostępnych 
oraz znaczących dla sektora technologiach, najlepiej ze źródeł gwarantujących 
oryginalność i wysoką efektywność. Umiejętność odnajdywania i pozyskiwania 
o takim charakterze informacji może stać się ważną kompetencją organizacji, sta-
nowiącą podstawę cennej przewagi konkurencyjnej. Należy bowiem pamiętać, że 
informacja, jako bodziec rozwoju wiedzy know-how, umiejętności i zdolności ma 
kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa w procesie transferu technologii4.

Celem, jaki stawia sobie autor niniejszego artykułu, jest ocena dostępu ma-
łych i średnich przedsiębiorstw wiodących branż regionu kujawsko-pomorskie-
go do informacji o nowych technologiach oraz identyfikacja źródeł, z których 
przedsiębiorstwa te pozyskiwały i zamierzają pozyskiwać wiedzę o nowych 
technologiach.

Przedstawione w artykule wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych ze-
społowo na zlecenie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dotyczyły one 
proinnowacyjnych potrzeb technologicznych przedsiębiorstw sześciu wybranych 
– uznanych za wiodące – branż regionu kujawsko-pomorskiego. Badania zosta-
ły zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadu kwestionariuszowego. Przy 
doborze próby badawczej posłużono się informacjami na temat przynależności 
firm do szczegółowych podsekcji PKD, a także kryteriami uwzględniającymi wy-
brane charakterystyki populacji przedsiębiorstw w województwie. 

W efekcie prowadzonych badań informacje uzyskano od 110 przedsiębiorstw 
sektora MSP, w tym 19 z branży meblarskiej, 13 z poligraficznej, 16 z rolno-
spożywczej, 26 z narzędziowej, 14 z teleinformatycznej oraz 22 z biotech-
nologicznej. 

3  Zob. S. Bridge, K. O’Neill, S. Cromie, Understanding Enterprise, Entrepreneurship and 
Small Business, Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 420–422.

4  Zob. P. Trott, Innovation Management and New Product Development, FT Prentice Hall, 
London 2008, s. 324.
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Uwarunkowania aktywności przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych 
technologii 

Aktywność przedsiębiorstw podejmowana na rzecz wzrostu ich innowa-
cyjności niewątpliwie uwarunkowana jest istniejącą wśród zarządzających nimi 
menedżerów świadomością potrzeby i znaczenia wdrażania określonego rodza-
ju innowacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że kadra kierownicza 
małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego jest przeko-
nana o zasadności podejmowania przedsięwzięć mających na celu wdrażanie 
nowych technologii. Świadczy o tym dokonana przez nich ocena wpływu in-
westycji technologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstwa, która w pię-
ciostopniowej skali wyniosła, średnio rzecz ujmując, 4,16. A zatem zarządy 
firm jednoznacznie dostrzegają, jak istotną rolę w budowaniu długotrwałych 
zdolności przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania odgrywają właśnie 
technologie.

Można dodać, iż wśród analizowanych branż najsilniejsze przekonanie 
o sugerowanych relacjach mają menedżerowie reprezentujący branżę poli-
graficzną (średnia ocen 4,62), natomiast nieco mniej wiary w znaczenie tego 
rodzaju inwestycji pokłada kadra kierownicza przedsiębiorstw branży meblar-
skiej, choć oczywiście w liczebnej większości ten korzystny wpływ potwierdza 
(średnia ocen 3,58).

Mimo wręcz powszechnie występującej wśród przedstawicieli badanych 
firm świadomości istotnego znaczenia wdrażania nowych technologii, tyl-
ko w symbolicznej przewadze (51,8%) znajdują się przedsiębiorstwa, które 
w ostatnich trzch latach zrealizowały takowe inwestycje. Największą aktyw-
nością w zakresie wprowadzania innowacji technologicznych w badanym 
okresie wykazały się branże biotechnologiczna (63,6% respondentów wdro-
żyło nowe technologie) i poligraficzna (61,5% respondentów). Z kolei naj-
rzadziej tego rodzaju inwestycje podejmowały przedsiębiorstwa branży me-
blarskiej (31,6%), na co zapewne niebagatelny wpływ miało zdiagnozowane 
nie najsilniejsze przekonanie ich kadry kierowniczej o wymiernych efektach 
tego rodzaju przedsięwzięć.

Nie wszystkie jednak przedsiębiorstwa wykazywały się aktywnością w tym 
zakresie. Aż 48,2% z nich nie wdrożyło w ostatnich trzech latach żadnych no-
wych technologii. Oznacza to, że w przypadku niemalże połowy zarządzających 
świadomość o potrzebie wprowadzania określonego rodzaju innowacji nie prze-
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łożyła się na podejmowanie zmierzających ku temu działań. Ta inercja w przy-
padku tak wielu świadomych, jak się przecież okazało, podmiotów wydaje się być 
co najmniej zastanawiająca, a jednocześnie niepokojąca.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że 62,7% indagowanych przedsiębiorstw 
tłumaczy swoją bierność w obszarze protechnologicznej działalności innowacyj-
nej napotkanymi na przestrzeni ostatnich lat barierami. Niewątpliwie głównym 
ograniczeniem wdrażania nowych technologii niezależnie od analizowanych 
branż okazały się być możliwości finansowania tego rodzaju przedsięwzięć. Dla 
przedsiębiorstw poligraficznych brak odpowiednich środków finansowych był 
jedynym zgłaszanym powodem braku inwestycji technologicznych. W branży 
meblarskiej natomiast równie ważną przyczyną takiego stanu rzeczy była prze-
widywana przez samych zainteresowanych niska opłacalność inwestycji w nowe 
technologie, która okazała się hamować innowacyjną aktywność również pozo-
stałych, biorących udział w badaniu przedsiębiorstw, choć może w nieco mniej-
szym stopniu. 

Najrzadziej odczuwanymi w ostatnich latach barierami podejmowania in-
westycji w nowe technologie były natomiast brak wiedzy o nowych technolo-
giach oraz brak dostępu do tych technologii. Zgodnie z uzyskanymi wynikami 
badań brak owej wiedzy uniemożliwił wdrożenie nowych technologii 5 przedsię-
biorstwom – 3 z branży narzędziowej oraz po jednym z branż rolno-spożywczej 
i teleinformatycznej, a brak dostępu do samej technologii tylko 2 – też po jednym 
z branż rolno-spożywczej i teleinformatycznej.

Analizując dzisiejsze uwarunkowania technologicznych przedsięwzięć in-
nowacyjnych, dostrzega się co prawda nieznaczne, aczkolwiek jednak pogorsze-
nie sytuacji, jako że już ponad 69% badanych przedsiębiorstw napotyka w swej 
obecnej rzeczywistości bariery podejmowania inwestycji w nowe technologie, 
czyli o 6,4% więcej niż w minionych trzech latach. 

Z kolei w hierarchii aktualnie dostrzeganych barier podejmowania inwe-
stycji technologicznych, biorąc pod uwagę całą badaną zbiorowość, zmieniło się 
raczej niewiele. Nadal największym problemem jest brak możliwości finanso-
wania tego rodzaju inwestycji, choć wydaje się on występować nieco rzadziej. 
W zasadzie tylko przedsiębiorstwa branży poligraficznej odczuwają go bardziej 
dotkliwie teraz niż w minionych latach. 

Również obecnie brak wiedzy o nowych technologiach oraz brak do-
stępu do nich są najrzadziej występującymi ograniczeniami, a nawet zaczęły 
mieć absolutnie marginalny charakter. Zaledwie 3 firmy, po jednej z branż 



277Wiedza o nowych technologiach jako czynnik innowacyjności...

rolno-spożywczej, narzędziowej i teleinformatycznej, zadeklarowały, że 
brak informacji o nowych technologiach staje im na drodze do jej wdrożenia, 
a jedna firma z branży narzędziowej jako barierę podała brak dostępu do tych 
technologii. 

Zgodnie z uzyskanymi w trakcie badań deklaracjami można uznać zatem, 
że stan wiedzy o nowych technologiach nie blokował, ani też nie blokuje obecnie 
wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego w ob-
szarze wdrażania nowych technologii.

dostępność informacji o nowych technologiach w opinii przedsiębiorstw

Jeśli przez pojęcie innowacyjności rozumiemy zdolność organizacji do per-
manentnego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji5, to dostęp-
ność do informacji o nowych technologiach należy uznać za istotny jej czynnik. 
Chcąc zdiagnozować tę dostępność wśród przedsiębiorstw regionu, poproszono 
ich przedstawicieli o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy trudno jest przedsię-
biorcom pozyskać informacje dotyczące ważnych w ich branżach nowych techno-
logii? Udzielając odpowiedzi, respondenci posługiwali się pięciostopniową skalą 
oceny stopnia trudności pozyskiwania tych informacji, gdzie wartość 1 oznaczała 
najniższy poziom trudności w procesie pozyskiwania informacji o nowych tech-
nologiach, natomiast wartość 5 – stopień najwyższy.

Średnia ocena stopnia trudności pozyskiwania informacji o nowych techno-
logiach obliczona dla całej próby badawczej wyniosła 2,06. Oznacza to, iż gene-
ralnie respondenci nie odczuwają większych trudności, jeśli chodzi o docieranie 
do tych informacji. 

Bardziej szczegółowy obraz sytuacji prezentuje analiza średnich ocen stop-
nia trudności pozyskiwania informacji o nowych technologiach w poszczegól-
nych, zaproszonych do badania branżach. Wartości tych średnich przedstawiono 
w tabeli 1.

5  A. Pomykalski, Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2001, s. 15.
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Tabela 1. Stopień trudności pozyskiwania informacji o nowych technologiach 

Branże reprezentowane  
przez badane przedsiębiorstwa

Średnia wartość oceny stopnia trudności  
pozyskiwania informacji o nowych technologiach

Branża rolno-spożywcza 2,29

Branża biotechnologiczna 2,27

Branża narzędziowa 2,08

Cała próba badawcza 2,06

Branża poligraficzna 2,00

Branża meblarska 1,94

Branża teleinformatyczna 1,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Zaprezentowane w tabeli 1 wyniki badań wskazują na to, iż największe trud-
ności w procesie pozyskiwania informacji na temat ważnych dla ich branż nowych 
rozwiązań technologicznych mają przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej oraz 
biotechnologicznej. W obu wymienionych przypadkach analizowana średnia war-
tość wyniosła niespełna 2,3. Wartość ta przewyższa nieco średnią ocenę stopnia 
trudności w pozyskiwaniu informacji o nowych technologiach uzyskaną dla całej 
próby (2,06), niemniej nie wydaje się świadczyć o istotniejszych trudnościach. 

Branżami, w których z kolei respondenci odczuwają trudności w pozyskiwaniu 
informacji o nowych technologiach w najniższym stopniu, a raczej ich nie odczuwa-
ją, są: branża teleinformatyczna (średnia 1,69) oraz meblarska (średnia 1,94). 

Źródła pozyskiwania przez przedsiębiorstwa informacji o nowych technologiach

Traktując wiedzę o nowych technologiach jako ważny czynnik innowacyj-
ności przedsiębiorstw, za istotny problem badawczy uznano również identyfika-
cję wykorzystywanych źródeł tej wiedzy. Wiadome jest bowiem, że w rzeczy-
wistości istnieje wiele takich źródeł, lecz nie zawsze potencjalni zainteresowani 
mają świadomość ich istnienia6. Analizując zatem zagadnienia odnoszące się do 
aktywności przedsiębiorstw w sferze kreowania i wdrażania nowych technolo-
gii, zbadano między innymi, z jakich źródeł respondenci pozyskują informacje 

6  Negocjacje w transferze technologii, skrypt szkoleniowy wydany przez UNIDO, Warszawa 
2004, s. 123–124.
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na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wyniki dotyczące tej kwe-
stii, uzyskane dla całej próby badawczej, przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa źródła informacji  
o nowych technologiach

Źródła pozyskiwania 
informacji  

o nowych technologiach

Odsetek 
przedsiębiorstw 
korzystających  
z danego źródła  
systematycznie 

Odsetek 
przedsiębiorstw 
korzystających  
z danego źródła  

sporadycznie 

Odsetek 
przedsiębiorstw 

nigdy 
nie korzystających  
z danego źródła 

Literatura i czasopisma 
branżowe 68,87 25,47 5,66

Targi i wystawy branżowe 57,84 32,35 9,80

Kontakty indywidualne 57,14 30,48 12,38

Portale internetowe 43,43 31,31 25,25

Publikacje w mediach 29,47 43,16 27,37

Konferencje branżowe 25,81 33,33 40,86

Agencje Rozwoju 
Regionalnego 5,32 27,66 67,02

Firmy konsultingowe 4,60 13,79 81,61

Uczelnie wyższe 3,45 18,39 78,16

Urząd patentowy 3,45 13,79 82,76

Centra transferu technologii 2,27 12,50 85,23

Regionalne centra 
innowacyjności 2,27 12,50 85,23

Fundacje naukowe 1,15 2,30 96,55

Placówki PAN 1,14 13,64 85,23

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, do najistotniejszych źródeł in-
formacji, które ponad połowa uczestników badania eksploatuje systematycznie, 
należą: literatura i czasopiśmiennictwo branżowe, targi i wystawy branżowe 
oraz indywidualne kontakty przedsiębiorców. Ponadto wiele przedsiębiorstw 
wykorzystuje systematycznie bądź sporadycznie portale internetowe, publikacje 
w mediach oraz konferencje branżowe. Natomiast w zasadzie nie korzystają one 
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z informacji udostępnianych przez fundacje naukowe, instytuty badawczo-ro-
zwojowe, regionalne centra innowacyjności, centra transferu technologii, urzędy 
patentowe, firmy konsultingowe oraz uczelnie wyższe. 

Badane przedsiębiorstwa – jak widać – co do zasady nie są zbyt aktywne 
w poszukiwaniu informacji o nowych technologiach. Nie podejmują zbyt wiele 
wysiłku, by nawiązać w tym zakresie współpracę z wyspecjalizowanymi jed-
nostkami, co oznacza, że nie przejawiają aspiracji do uzyskania pozycji liderów 
w reprezentowanych przez siebie sektorach. Raczej skupione są na utrzymaniu 
swoich pozycji konkurencyjnych w oparciu o łatwo dostępne i powszechnie zna-
ne technologie. Taka postawa kadry kierowniczej przedsiębiorstw, uważanych za 
wiodące w regionie kujawsko-pomorskim, nie wpływa na wzrost innowacyjno-
ści tego regionu.

Pewnym wyjątkiem na tle całej próby badawczej wydaje się być branża 
rolno-spożywcza. Należące do niej przedsiębiorstwa częściej niż inne dekla-
rują współpracę w zakresie pozyskiwania informacji o nowych technologiach 
z uczelniami wyższymi (ponad 50%). Również bardziej intensywnie niż w przy-
padku pozostałych branż kształtują się kontakty badanych przedsiębiorstw bio-
technologicznych z urzędem patentowym. Aż jedna trzecia uczestników badania 
zadeklarowała, iż w urzędzie patentowym poszukuje informacji o nowych tech-
nologiach w swojej branży. 

przewidywane źródła informacji dla planowanych wdrożeń nowych technologii 

By zwiększyć innowacyjność przedsiębiorstw w regionie, należałoby ocze-
kiwać wzrostu skłonności zarządzających nimi menedżerów do sięgania po bar-
dziej wyszukane informacje o dostępnych technologiach, wymagające większe-
go zaangażowania, zwłaszcza intelektualnego. W celu rozpoznania przyszłych 
źródeł nowoczesnej wiedzy technologicznej wykorzystywanej przez biorące 
udział w badaniu przedsiębiorstwa zapytano ich przedstawicieli: skąd będą czer-
pać w przyszłości informacje o nowych technologiach? Respondenci, dokonując 
w ramach odpowiedzi ocen, posługiwali się pięciostopniową skalą, gdzie 1 ozna-
czało, że zdecydowanie nie będą korzystać, a 5 – zdecydowanie będą korzystać 
z danego źródła informacji. 

Graficzny obraz uzyskanych dla całej próby badanych przedsiębiorstw wy-
ników prezentujących średnią wartość uzyskanych odpowiedzi przedstawiono na 
rysunku 1.
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Rys. 1. Wskazywane przyszłe źródła informacji o nowych technologiach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Niestety, otrzymane wyniki nie napawają optymizmem. Menedżerowie ba-
danych przedsiębiorstw, podobnie jak w latach ubiegłych, planują pozyskiwać in-
formacje o nowych technologiach przede wszystkim z literatury i czasopiśmien-
nictwa branżowego, targów i wystaw branżowych oraz przez kontakty osobiste 
lub zatrudnionych pracowników. Niestety, nie mają zamiaru zwiększyć swego 
zainteresowania informacjami udostępnianymi przez regionalne centra innowa-
cyjności, centra transferu technologii, uczelnie wyższe, instytuty badawczo-ro-
zwojowe, fundacje naukowe oraz urzędy patentowe. 

Analizowana skłonność badanych przedsiębiorstw wskazuje, że to raczej 
nie one będą stroną zabiegającą o współpracę z instytucjami naukowymi oraz 
wspierania biznesu, a bez współpracy z nauką i instytucjami wspomagającymi 
transfer innowacyjnych technologii nie staną się pionierami postępu techniczne-
go. Nie wróży to zatem zbyt dobrze przyszłej innowacyjności i konkurencyjności 
regionu. W związku z powyższym wyłania się ogromne zadanie i wyzwanie dla 
wspomnianych instytucji. To one muszą przejąć inicjatywę budowania pożąda-
nych relacji i oczekiwanego poziomu proinnowacyjnej współpracy. 
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Poziom branżowego zróżnicowania deklaracji korzystania w przyszłości ze 
źródeł informacji o nowych technologiach zbadano za pomocą współczynnika 
korelacji porządku rang Spearmana. Wyniki przeprowadzonej analizy przedsta-
wiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Korelacje porządku rang Spearmana wyrażające zakres branżowego zróżnico-
wania wskazywanych przyszłych źródeł informacji o nowych technologiach 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

CP 0,94
†

0,98
†

0,92
†

0,99
†

0,87
†

0,90
†

* p <= 0,1; ** p <= 0,05; *** p <= 0,01; † p <= 0,001. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach.

Współczynniki korelacji przybrały wartości w przedziale od 0,87 do 
0,99 z prawdopodobieństwem błędu na poziomie 1 promila, co świadczy o nie-
mal pełnej zgodności odpowiedzi wszystkich respondentów, niezależnie od przy-
należności branżowej. Ta zaskakująca jednomyślność utwierdza w przekonaniu, 
że wynik badania zaprezentowany na rysunku 1 jest wiarygodnym obrazem 
rzeczywistości.

zakończenie

Wśród małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego 
istnieje wysoka świadomość znaczenia innowacji technologicznych w procesie 
budowania zdolności przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania. Mimo to, 
tylko w nieznacznej przewadze znajdują się przedsiębiorstwa, które w ostatnich 
latach zrealizowały inwestycje polegające na wdrożeniu nowej technologii. Ba-
rierą ograniczającą tę aktywność nie jest natomiast brak wiedzy o istniejących 
w otoczeniu rozwiązaniach technologicznych, jako że dotarcie do tych informacji 
– jak się okazuje – nie sprawia badanym firmom większych trudności.

Niemniej struktura źródeł wiedzy o dostępnych technologiach, z których 
badane przedsiębiorstwa regionu korzystają obecnie i zamierzają korzystać 
w przyszłości, nie napawa optymizmem. Świadczy ona bowiem o ich dużej bier-
ności i niezbyt wysokich aspiracjach, ponieważ sięgają one do informacji łatwo 
i powszechnie dostępnych, nie podejmując większego wysiłku w nawiązaniu 
współpracy z wyspecjalizowanymi w tym kierunku instytucjami wspierania 
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biznesu. Stąd też trudno uznać wykorzystywane źródła wiedzy o nowych tech-
nologiach jako zapowiedź wzrostu innowacyjności, a w konsekwencji konkuren-
cyjności przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.

kNowLedGe oF New techNoLoGies as the Factor  
oF smes iNNoVatioN iN kUJawsko-pomorskie reGioN

Summary

The access to existing new technological solutions as well as the nature of their 
sources are important elements influencing enterprise’s innovation level. The research 
findings presented in the paper aim at verification this hypothesis on the example of 
SMEs representing leading industries in kujawsko-pomorskie region.

According to these findings, companies don’t face serious difficulties in getting to 
the sources of the information about new technologies. But while analyzing the structure 
of these sources, it is visible that SMEs are quite passive and rather not creative in the 
process of obtaining new knowledge. Unfortunately such situation doesn’t herald any 
significant change in the level of innovation and competitiveness of studied region.

Translated by Waldemar Glabiszewski





EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 51

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 588                                                                                       2010

MARTA GRABOWSKA
KATARZYNA BURDYNOWSKA
Politechnika Poznańska

aNaLiza typów iNNowacJi wdraŻaNych  
w mikroprzedsiębiorstwach

Pojęcie innowacji funkcjonuje od wielu lat zarówno w potocznym życiu, jak 
i w literaturze. Do pewnego momentu utożsamiano innowacje z wynalazkiem, 
który definiowany jest jako „nowe rozwiązanie techniczne nadające się do za-
stosowania w gospodarce narodowej lub w zakresie obrony państwa, na który 
może być wydany patent”1, także zgodnie z prawem patentowym rozumiany jest 
jako nowe rozwiązanie techniczne najczęściej poprzedzone pomysłem. Wynika 
z tego, że wynalazek idealnie wpisuje się w rozwój technologii. Zatem oba po-
jęcia, wynalazek i innowacja, w toku rozwoju technologii nabierały silniejsze-
go znaczenia. O ile rozwój teorii związanej z wynalazkiem osiągnął swój stan 
ostateczny i został przypisany do osiągnięć technicznych, o tyle innowacja jako 
pojęcie zmienia się. Łacińskie innovare oznacza „stworzenie czegoś nowego” 
2. Na warunku nowości oparta jest definicja wprowadzona przez schumperta, 
dzięki czemu materialny efekt innowacji, będący produktem, zazębia się z poję-
ciem wynalazku. Jednak definicja ta nie dotyczy tylko gotowego produktu. Obej-
muje ogół nowych idei, także rozwiązania techniczne, ekonomiczne, zarządcze 
oraz relacje międzyludzkie stosowane w konkretnym celu. Na pojęcie nowości 
powołują się także h.G. barnett oraz e.m. rogers kolejno pisząc, iż „innowa-
cja to każda myśl, zachowanie lub rzecz, która jest nowa, tzn. jakościowo różni 
się od form istniejących”3, a także, że „innowacja to idea postrzegana przez jed-
nostkę jako nowa”4. Kryterium nowości podkreślane przez schumperta współ-

1  Encyklopedia, PWN, Warszawa 1986.
2  M. Strużycki, Innowacyjność w teorii i praktyce, SGH, Warszawa 2006, s. 12.
3  H.G. Barnett, Innovation. The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York 1953, 

s. 7–8.
4  E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, Ferr Press, New York 1962, s. 13.
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cześnie straciło na znaczeniu, ale nie zostało wyeliminowane. Pojęcie nowości 
zostało potraktowane w skali mikro, np. W obrębie jednego przedsiębiorstwa, 
a nie tylko w sensie globalnym. W toku rozwoju pojęcia innowacji jej cel istnie-
nia z ideowego punktu widzenia, opartego na bezwzględnej nowości, sprowadza 
się do zapewnienia konkurencyjności firmy. Innowacje są zatem definiowane 
i interpretowane przez pryzmat efektów ich wprowadzania przez przedsiębior-
stwo. Z kolei z punktu widzenia konsumenta innowacja to produkt oferowany 
przez firmy, który w większym stopniu zaspokaja potrzeby niż podobny wyrób 
lub usługa nieokreślona mianem nowości. Mnogość dotychczas opracowanych 
definicji innowacji pozwala na wywieranie wpływu na konsumenta. Ponieważ 
nowość jest postrzegana przez klienta jako pozytywna cecha, dzięki grze słów 
możliwe będzie zdobycie przynajmniej chwilowego zainteresowania klienta da-
nym wyrobem lub usługą.

W kolejnej grupie definicji autorzy określają innowację jako proces5 podle-
gający zarządzaniu i wykluczający tym samym możliwość przypadkowego jej 
powstania. Postrzeganie innowacji jako proces jest na pograniczu pojęcia innowa-
cyjności. a. pomykalski definiuje innowacyjność jako „zdolność organizacji do 
stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji”6, a tym samym 
postrzega ją jako proces mierzalny. Wymienia także kilka głównych wskaźników 
innowacyjności oraz powołuje się na innych autorów, którzy rozpatrują innowa-
cyjność jako zjawisko charakterystyczne dla gospodarki (skala makro)7. Kryte-
ria składające się na wskaźniki i mierniki oceny innowacyjności są przydatne 
do oceny innowacyjności gospodarki, regionów, ewentualnie dużych przedsię-
biorstw. Podobny problem (braku uniwersalności) pojawia się przy próbie od-
niesienia proponowanych w literaturze definicji innowacji i innowacyjności do 
mikroprzedsiębiorstw. Czynnikami dyskwalifikującymi mikroprzedsiębiorstwa 
jako środowiska dla stosowania definicji zaczerpniętych z literatury są:
– nietypowy, bo zwykle rodzinny charakter firm, 
– specyficzna struktura organizacyjna lub niekiedy jej brak, 
– mała wartość inwestycji (w porównaniu z średnimi i dużymi firmami),
– niekiedy brak sprecyzowanych planów strategicznych,
– ograniczony terytorialnie rynek zbytu (w porównaniu ze średnimi i dużymi 

firmami),

5  Szerzej zob. M. Strużycki, op.cit.
6  A. Pomykalski, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 15.
7  Szerzej zob. ibidem.
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– typ produkcji,
– czytelność procedur (raczej rządzenie niż zarządzanie), niekiedy ich brak,
– konkurencja itp.

Podstawowy problem stanowi jednak kryterium nowości podkreślane 
w większości definicji. W mikroprzedsiębiorstwach produkcyjnych rozwiązania 
techniczne i organizacyjne są zapożyczane z pokrewnych przedsiębiorstw, więc 
są nowością tylko w skali danej firmy. W niniejszym opracowaniu określono 
podstawowe pojęcia: innowacji, typów innowacji oraz innowacyjności, adekwat-
ne do cech mikroprzedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę mikroprzedsiębiorstw 
i uwzględniając wcześniej wymienione czynniki, za podstawowe kryteria inno-
wacyjności uznano kryterium nowości ograniczone do obszaru przedsiębiorstwa 
i możliwość zarządzania innowacją, czyli procesowe jej rozumienie w obrębie 
wszystkich działań. Można przyjąć, że celem wprowadzania innowacji w mikro-
przedsiębiorstwach jest zapewnienie przetrwania firmy na rynku, poprawa lub 
usprawnienie działań przedsiębiorstwa dzięki czemu będzie możliwe uzyskanie 
przewagi nad konkurencją. Dodatkowym celem jest uzyskanie satysfakcji właści-
cieli firmy, gdyż jest to najczęściej twór rodzinny mający być nie tylko źródłem 
dochodu, ale także sposobem na życie dla członków rodziny. 

Na potrzeby badania przyjęto podział innowacji w mikroprzedsiębiorstwach 
według a. pomykalskiego8 na typy funkcyjne, przedmiotowe, procesowe oraz 
organizacyjne: 
– innowacje funkcyjne – prowadzące do zaspokojenia nowych lub nieujawnio-

nych potrzeb społecznych,
– innowacje przedmiotowe – prowadzące do zastępowanie dotychczasowych 

rozwiązań technicznych nowymi, które usprawniają realizację ich funkcji,
– innowacje procesowe – polegające na wprowadzaniu nowych metod wytwa-

rzania usprawniających proces produkcyjny,
– innowacje organizacyjne – polegające na usprawnieniu w dziedzinie organiza-

cji pracy i produkcji, np. poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.
W celu zebrania informacji na temat typów innowacji wprowadzanych 

w mikroprzedsiębiorstwach wybrano ankietę jako formę badania pierwotnego. 
Ze względu na łatwość dostępu i wzrastającą powszechność Internetu zdecydo-
wano się na wykorzystanie go jako sposobu dostarczenia kwestionariusza do ba-

8  Ibidem.
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danych przedsiębiorstw. Po uzyskaniu ankiet zwrotnych nastąpiła telefoniczna 
weryfikacja informacji związanych m.in. ze statutem firmy.

Kwestionariusz został wysłany do 100 firm zatrudniających mniej niż 
10 osób. Przyjęto założenie, że badaniu poddane zostaną tylko mikroprzedsię-
biorstwa produkcyjne. 

Zgodnie z przyjętym podziałem na cztery typy innowacji zadano przynaj-
mniej po jednym pytaniu na temat każdego rodzaju innowacji. Kwestionariusz 
zawierał też jedno pytanie otwarte, służące do zweryfikowania odpowiedzi re-
spondenta. Pozostałe pytania miały formę zamkniętą. W skład kwestionariusza 
ankietowego weszło zatem sześć pytań. Dodatkowo każde pytanie wzbogacono 
podpunktami związanymi z częstością, ilością, krotnością występowania jakie-
goś zjawiska. Odpowiedzi posłużyły do ustalenia wskaźnika innowacyjności.

Okres prowadzenia badań przypadał od stycznia do sierpnia 2009 roku. 
W rezultacie uzyskano 66 odpowiedzi zwrotnych. Po przeprowadzeniu telefo-
nicznej weryfikacji firm dotyczącej m.in. liczby zatrudnionych pracowników, 
aktywności na rynku okazało się, że tylko 44 odpowiedzi można uznać za wiążą-
ce i wpisujące się w założenia przeprowadzanego badania.

W pytaniu poświęconym innowacjom funkcyjnym 22 przedsiębiorstwa 
odpowiedziały, że wprowadzają tego typu innowacje, a 50% respondentów opie-
ra swoją działalność na stałej ofercie. Dodatkową informacją było uściślenie, jak 
często dostosowuje się ofertę do klienta – 2 przedsiębiorstwa zaznaczyły, iż nie 
ma reguły związanej z identyfikowaniem indywidualnych potrzeb i odbywa się 
to na wyraźne życzenie odbiorcy; pozostałe firmy dokonywały zmian ofertowych 
minimum raz w roku. Najaktywniejsze mikroprzedsiębiorstwo dokonuje zmian 
ofertowych raz w miesiącu, co w skali roku daje 12 aktualizacji. 33% responden-
tów dokonuje jednej zmiany na półrocze. 

Kolejne zagadnienie – ingerencja w park maszynowy – w przypadku mi-
kroprzedsiębiorstw stanowi innowację przedmiotową pod warunkiem, że nie 
ma ona charakteru remontu. Na tego typu innowacyjną inwestycję zdecydowała 
się ponad połowa badanych firm. Respondenci zadeklarowali także czas, jaki 
upłynął od ostatniej wymiany sprzętu – wynosi średnio 19 miesięcy; 29% dekla-
rujących modernizacje dokonało ich około roku temu. Należy zaznaczyć, że wli-
czono w to także 16% respondentów wymieniających okresowe remonty. Jedno 
przedsiębiorstwo nie modernizowało do tej pory sprzętu i wynika to z krótkiego 
czasu działalności na rynku.
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Trzecim typem badanych innowacji są innowacje procesowe. Ten typ jest 
wprowadzany głównie w celu zmniejszenia kosztów wewnętrznych. Ingerencję 
w proces wytwórczy zadeklarowało 14 firm, co stanowi 32% badanych. Wpro-
wadzanie zmian procesowych często związane jest z poniesieniem znacznych 
kosztów. Środki, jakimi dysponują mikroprzedsiębiorstwa, często są mniejsze niż 
w dużych firmach. Także dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania małych 
firm bywa ograniczony. Dodatkową barierę stanowi niechęć właścicieli mikro-
przedsiębiorstw do podejmowania kredytów bankowych lub innych zewnętrz-
nych zobowiązań finansowych9. Z tego właśnie względu zmiany w procesach 
wewnętrznych są mało popularne w mikroprzedsiębiorstwach. Tylko 1 mikro-
przedsiębiorstwo z deklarujących wprowadzanie zmian zaznaczyło, iż zmiana 
miała charakter całościowy i jednocześnie bardziej kosztowny; 30% wszystkich 
badanych przedsiębiorstw zadeklarowało zmianę części procesu wytwarzania. 
Prawie wszystkie te zmiany miały charakter punktowy i upłynęło od nich od 
kilku do kilkunastu miesięcy. Jedno mikroprzedsiębiorstwo dokonywało zmian 
w procesie w czasie trwania badania i jest to jedyna zmiana uzależniona od spe-
cyfiki oferowanych usług powiązanych z produkcją. Firma ta dostosowuje każde 
zlecenie do klienta, a w rezultacie każdy proces wytwarzania przedmiotu końco-
wego znacząco różni się od pozostałych.

Specyfika organizacyjna mikroprzedsiębiorstw nie wyklucza wprowadza-
nia istotnych zmian, usprawnień, a także innowacji w zakresie organizacji 
firmy. Temu zagadnieniu poświęcono piąte pytanie ankiety. Zmiany tego typu 
zadeklarowały 23 firmy. Stanowi to 52% ogólnej liczby badanych. Dodatkową 
informacją było uściślenie liczby wprowadzanych zmian oraz określenie dokład-
nego czasu wprowadzenia ostatniej z nich. W rezultacie większość, bo aż 41% 
badanych, wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat działalności tylko jedną 
zmianę o charakterze organizacyjnym. Należy zwrócić uwagę, iż tylko 15% firm 
wprowadzających zmiany jest na rynku ponad 5 lat. Spodziewać się można, że 
wszelkie reorganizacje będą obejmować pierwsze 3 lata działalności firmy, gdyż 
w przypadku mikroprzedsiębiorstw jest to kluczowy okres, decydujący o prze-
trwaniu na rynku10. Ponad 70% deklaracji związanych z ostatnimi ingerencjami 

9  Szerzej zob. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, PWN, Warsza-
wa–Poznań 2001.

10  Szerzej zob. H. Bochniarz, Kamerton przedsiębiorczości 2008, „Innowacje i Konkurencyj-
ność” z 11.12.2008.
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o charakterze organizacyjnym przypadają na lata 2007–2009, z czego 39% firm, 
zadeklarowało ostatnie zmiany w 2009 roku.

Ostatnie pytanie miało pełnić funkcję uzupełnienia i sprawdzenia dla py-
tań zamkniętych. Respondent samodzielnie opisywał charakter wprowadzanych 
zmian. Udzielone w tym punkcie odpowiedzi można podzielić ze względu na 
obszar wdrażania. Po przeanalizowaniu informacji potwierdziła się tezę, iż wie-
dza na temat innowacji w mikroprzedsiębiorstwach jest znikoma. Każda firma 
postrzega innowację w zupełnie inny sposób, często utożsamiając ją z remontem 
lub wymianą zużytego sprzętu na taki sam tylko sprawny. Opisując charakter 
wprowadzanych zmian, respondenci sami zaznaczali, że większość z nich to tyl-
ko usprawnienia lub zmiany niekoniecznie innowacyjne. 

Badanie dowodzi, że mikroprzedsiębiorstwa wprowadzają proponowane 
cztery typy innowacji. Na rysunku 1 ukazano procentowy udział innowacji okre-
ślonego typu w każdej z czterech (zgodnie z przyjętym wskaźnikiem innowacyj-
ności) analizowanych grup mikroprzedsiębiorstw.

Rys. 1. Procentowy udział innowacji dla całej badanej grupy
Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ wszystkie rodzaje innowacji były premiowane taką samą liczbą 
punktów, więc te, które w rezultacie uzyskały wyższe noty mogą być traktowa-
ne jako najpopularniejsze i najczęściej wdrażane w danej grupie mikroprzedsię-
biorstw. Wynika z tego, że w firmach zatrudniających mniej niż 10 osób naj-
rzadziej wprowadza się innowacje funkcyjne (rysunek 1). Innowacje funkcyjne, 
czyli identyfikowanie nowych potrzeb społecznych i ich zaspokajanie, mają 
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ogromne znacznie dla konkurencyjności firm na rynku. Jednak w przypadku mi-
kroprzedsiębiorstw koszty, które trzeba ponieść na badania i promowanie, ucze-
nie nowych funkcji, niekoniecznie przyniosłyby wymierny efekt w skali mikro. 
Niepewność efektu wdrażania innowacji funkcyjnych sprawia, że mikroprzedsię-
biorstwa częściej dążą do pozyskania przychylności klienta poprzez oferowanie 
niższej ceny produktu. Jest to możliwe np. przez obniżanie kosztów, a to z kolei 
wymaga wprowadzania zmian lub udoskonaleń w już istniejącym procesie pro-
dukcyjnym. Zmiany te mogą mieć charakter innowacji przedmiotowych, które 
zadeklarowało 36% badanych przedsiębiorstw (rysunek 1).

Rozpatrywanie innowacyjności badanych mikroprzedsiębiorstw potwier-
dziło bardzo niską świadomość innowacyjności zarówno własnej jak i ogólnie 
postrzeganej. Innowacja identyfikowana była z udoskonaleniem i modernizacją, 
a w skrajnych przypadkach nowatorskim rozwiązaniem technicznym, do które-
go mikroprzedsiębiorstwa nie mają dostępu. Jedynie w kwestii produktowej ro-
zumiana jest jako coś nowego, jednak ze względu na konieczność stosowania 
zaawansowanych technik wytwarzania, znaczna część badanych firm twierdzi, 
iż one ich nie dotyczą. Takie rozumienie innowacji wyklucza możliwość postrze-
gania siebie jako przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż grupa mi-
kroprzedsiębiorstw, pomimo swej niskiej świadomości innowacyjnej, nie pozo-
staje bierna – także wprowadza innowacje jednak adekwatnie do swojej skali.

the aNaLysis oF iNNoVatioNs’ types impLemeNted  
iN micro compaNies

Summary

Innovation and innovativeness have many different definitions and descriptions in 
the literature. In the paper different approaches were compared to the specific features of 
micro companies. It was necessary to project research about types of innovation imple-
mented in and by micro companies. Researches were leaded from january to august 2009. 
The questionnaires were sent to 100 micro companies. Each questionnaire consists of six 
questions about four types of innovation connected to: function, organization, object and 
process. There were 66 answers but only 44 were used to prepare conclusion. One of the 
information from the gained answers was: which type of innovation is the most popular 
in the micro companies. 

Transleted by Marta Grabowska
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wprowadzenie

Innowacyjność jest kluczową determinantą konkurencyjności firm zarówno 
w szybko rozwijających się, wysokotechnologicznych sektorach, jak i tradycyj-
nych. Wdrażanie innowacyjności powinno pozwolić na pełne wykorzystanie po-
mysłów, wizji, możliwości oraz kapitału ludzkiego. Źródłem innowacji może być 
przedsiębiorca (wówczas liczy się jego zaangażowanie w dane przedsięwzięcie 
oraz zależność od innowacyjnego środowiska przemysłowego) bądź pojedyncza 
firma. Doskonałym motorem napędzającym innowacje jest konkurencja między 
przedsiębiorstwami oraz naśladowanie wzajemnych działań. Jednak w rzeczywi-
stości gospodarczej te same innowacje mogą rozwijać się w różny sposób zależ-
nie od fazy rozwoju firmy, branży, obszaru czy czasu.

Celem artykułu jest przedstawienie założeń Programu operacyjnego Inno-
wacyjna gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu 6 polskiej go-
spodarki na rynku międzynarodowym, a w jego ramach działania 6.1. Paszport 
do eksportu.

 internacjonalizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w dużej mierze determinowane 
są ich zdolnością do sprostania wyzwaniom globalizacji. Tylko nieliczne mikro 
i małe firmy zdołają schronić się przed międzynarodową konkurencją w specy-
ficznych niszach rynkowych. Pozostałe muszą zastosować, choćby jako strategię 
obronną, działania zmierzające w kierunku szeroko rozumianej internacjonaliza-
cji. W tym kontekście powstaje problem możliwych strategii internacjonalizacji 
MSP. Naturalnym źródłem dostarczającym wskazówek w tym zakresie powinien 
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być dorobek modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Jednak wydaje się, że 
podstawowy nurt analizy umiędzynarodowienia przedsiębiorstw nie uwzględnia 
w wystarczającym zakresie specyfiki MSP, szczególnie funkcjonujących w wa-
runkach transformacji. Wywołuje to konieczność formułowania pewnych specy-
ficznych założeń modelowych, uwzględniających uwarunkowania tych podmio-
tów w procesie internacjonalizacji1. 

Przez pojęcie internacjonalizacji rozumie się najczęściej każdy rodzaj dzia-
łalności gospodarczej podejmowanej przez przedsiębiorstwo za granicą2. Kla-
syczne podejście do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw zakłada, 
że proces ten ma charakter ciągły i kumulatywny, polegający na stopniowym 
przechodzeniu przez przedsiębiorstwa od prostszych do coraz bardziej złożo-
nych form zagranicznej ekspansji. W ramach ewolucyjnego modelu internacjo-
nalizacji próbuje się wyodrębnić kolejne jego etapy czy formy, określane także 
jako sposoby wejścia na rynki zagraniczne. Zalicza się do nich między innymi 
eksport bezpośredni, licencjonowanie, joint venture, inwestycje bezpośrednie 
o stuprocentowej formie własności3. Formy te pozostają w quasi-przyczynowym 
związku, rozumianym w ten sposób, że osiągniecie niższej formy internacjona-
lizacji warunkuje, do pewnego stopnia, możliwość przejścia do następnej for-
my, bardziej zaawansowanej. Ewolucyjny charakter procesu internacjonalizacji 
przejawia się także w rosnącym udziale operacji zagranicznych w całokształcie 
działalności przedsiębiorstwa oraz w rosnącej liczbie krajów, będących terenem 
ekspansji. Czasami nawet samo pojęcie internacjonalizacji stosuje się do sytuacji 
osiągnięcia określonego stopnia intensywności i zaangażowania przedsiębior-
stwa za granicą.

Większość teoretyków zajmujących się internacjonalizacją przedsiębiorstw 
zgadza się co do ewolucyjnego charakteru tego procesu. Pewne rozbieżności po-
jawiają się raczej przy ustaleniach dotyczących kolejności poszczególnych faz 
i sposobów wejścia na rynki zagraniczne4. Podkreśla się jednak, że przedsiębior-

1  B. Plawgo, Internacjonalizacja – przyszłość MSP, w: Przedsiębiorczość i rozwój małych 
i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, 
s. 371.

2  J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 58. 
3  M. Gorynia, Podstawy strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym, w: K. Fon-

fara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodo-
wym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 131.

4  J.E. Vahlue, The Mechanism of Internationalisation, “International Marketing Review” 1990, 
nr 4. 
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stwa dążą do zwiększenia kontroli nad operacjami zagranicznymi, co jednocze-
śnie wymaga angażowania coraz większych środków.

Analiza modeli zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa prowadzi do 
wniosku, że postępy procesu internacjonalizacji wiążą się ze wzrostem zaanga-
żowania zarządzania w operacje zagraniczne, z większym poziomem ryzyka, 
stopniem kontroli i potencjałem zysku przedsiębiorstwa5. Słabe wyposażenie 
małych przedsiębiorstw w zasoby ludzkie, niedostatki wiedzy w zakresie za-
rządzania w odmiennych warunkach będą sprzyjały preferowaniu form eks-
pansji, w których zaangażowanie na rynku zagranicznym będzie dotyczyło 
głównie produktów. Można zatem przypuszczać, że specyfika zasobów małych 
i średnich firm będzie skłaniała je do wybierania eksportu jako głównej meto-
dy ekspansji zagranicznej.

Rozpoczęcie działalności eksportowej z punktu widzenia rozwoju firmy 
i jej prestiżu przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim pozyskanie rynku 
zbytu za granicą pozwala zwiększyć wielkość produkcji i tym samym, korzysta-
jąc ze zwiększenia skali produkcji, obniżyć jej jednostkowe koszty. Przekłada się 
to na rentowność działania firmy. Pozyskanie zagranicznych partnerów powięk-
sza bazę handlową przedsiębiorstwa, a w konsekwencji przy dużych zamówie-
niach może nawet uniezależnić firmę od wahań koniunktury na rynku krajowym. 
Z eksportem wiąże się też istotna kwestia podnoszenia prestiżu i wiarygodności 
przedsiębiorstwa. W zasadzie tylko bardzo konkurencyjne i innowacyjne pod-
mioty są w stanie produkować na eksport6. 

Jednym z wyznaczników konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa jest 
jego pozycja na rynku międzynarodowym. Zwłaszcza dla małych i średnich 
przedsiębiorców możliwość sprzedaży swoich produktów i usług za granicą, na 
dobrze rozwiniętym rynku, jakim jest rynek Unii Europejskiej, stanowi duży 
sukces i świadczy o wysokiej konkurencyjności firmy. Dane zawarte w tabeli 
1 przedstawiają wartość eksportu małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich 
udział w eksporcie w latach 2002–2008 na tle ogółu eksporterów. 

5  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Gebethner & Ska, Warsza-
wa 1994, s. 79.

6  K. Wąsowski, Handel zagraniczny sektora MSP. Kontrakt handlowy i jego klauzule, Biule-
tyn Euro Info dla MSP 2006, nr 1, s. 11.
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Tabela 1. Wartość eksportu MSP oraz ich udział w eksporcie w latach 2002–2008

Jednostki miary 2002 2004 2006 2008

eksport ogółem mld euro 34,4 43,5 59,7 88,3

eksport msp mld euro 13,24 20,57 28,47 27,37

Udział msp w eksporcie ogółem % 38,5 47,3 47,7 31

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki.

Z danych zawartych w tabeli wynika, że wzrost znaczenia eksportujących 
firm z segmentu MSP wzrastał od 2002 do 2006 roku. W roku 2002 udział małych 
i średnich przedsiębiorstw w eksporcie wynosił 38,5%, w 2006 roku już ponad 
47%. Dwa lata później udział ten zmalał do 31%. Wskazywać to może z jednej 
strony na postępujące procesy koncentracji i specjalizacji w polskiej gospodarce, 
a z drugiej na występowanie barier w eksporcie dla firm najmniejszych.

Problemem pozostaje nadal nikłe zainteresowanie eksportem i możliwościa-
mi sprzedaży produktów i usług za granicę dużej grupy polskich przedsiębiorstw. 
Z badań wynika, że przeciętnie 80% MSP nie jest zainteresowana eksportem. 
W tych firmach, które są nim zainteresowane, podlega on silnym wahaniom. Pre-
ferencje właścicieli małego biznesu na temat podjęcia, kontynuacji czy rezygnacji 
ze sprzedaży na eksport przedstawiają dane zawarte na wykresie 1.

Wykres 1. Firmy rozpoczynające, kontynuujące i rezygnujące ze sprzedaży na eksport
Źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2007–2008, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.

Z informacji uzyskanych na podstawie ankiety adresowanej do małych 
i średnich przedsiębiorców wynika, że w 2006 roku 6,6% przedsiębiorstw eks-
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portowało swoje produkty i usługi (w tym liczona była sprzedaż na Jednolitym 
Rynku), a planowało rozpocząć sprzedaż na eksport dalsze 2,2% firm. W efekcie 
w 2007 roku działalność eksportową kontynuowało 8,7% MSP, a planowało jej 
rozpoczęcie dalsze 4,6%. Oznacza to, że w badanym okresie bardzo niewielką 
liczbę małych i średnich firm stanowili eksporterzy.

Ponadto dla firm małych koszty związane z utrzymaniem się na rynkach 
zagranicznych, w stosunku do relatywnie niewielkich przychodów ze sprzedaży 
na eksport, są wysokie. Jeżeli więc pojawia się możliwość koncentracji sprzedaży 
na polskim rynku, korzystają z niej. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że 
powrót na rynki zagraniczne może być bardzo trudny lub wręcz niemożliwy.

 Dynamiczna konsumpcja na rynku wewnętrznym zmniejsza zaintereso-
wanie eksportem przedsiębiorców. Dodatkowo wzrostowi konsumpcji towarzy-
szy silny złoty, powodując sprzedaż eksportową mniej atrakcyjną, zwłaszcza dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty eksportu są stosunkowo 
wysokie, a wygenerowane z niego przychody mogą być niewielkie. W takiej sy-
tuacji możliwość koncentracji sprzedaży na polskim rynku pozostaje dla nich 
bardziej atrakcyjna. 

Istotnym bodźcem do podejmowania przez przedsiębiorców działalności 
eksportowej stają się fundusze unijne dostępne w Programie operacyjnym In-
nowacyjna gospodarka. Konfrontując problemy polskiego eksportu w sektorze 
MSP z założeniami działania Paszport do eksportu, nasuwa się wniosek, że to 
może ono przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów. 

działania w ramach priorytetu 6.1. Paszport do eksportu 

Paszport do eksportu jest częścią Programu operacyjnego Innowacyjna go-
spodarka realizowanego w ramach priorytetu 6. Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Za wdrażanie działania odpowiedzialna jest Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Instytucją zarządzającą jest mini-
ster właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Celem działania jest wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki przez pro-
mocję Polski jako dobrego partnera gospodarczego oraz miejsca, gdzie można 
nawiązywać atrakcyjne kontakty handlowe. Działanie ma na celu również zwięk-
szenie wielkości polskiego eksportu oraz liczby przedsiębiorców prowadzących 
działalność eksportową. 
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Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeprowadzono analizę na 
potrzeby działania 6.1 i całego Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka, 
i zdiagnozowano następujące problemy w dziedzinie handlu zagranicznego7:
– relatywnie niski poziom umiędzynarodowienia polskiej gospodarki,
– brak jednolitego, systemowego wsparcia dla krajowych inwestorów inwestują-

cych poza granicami Polski,
– stymulowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w szczegól-

ności do sektora B + R,
– brak jednolitego, systemowego wsparcia dla krajowych eksporterów,
– nie najlepszy wizerunek polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych,
– niewystarczająca znajomość marki „Polska” oraz krajowych marek na rynkach 

międzynarodowych.
Działanie Paszport do eksportu ma więc przyczynić się do wzrostu licz-

by przedsiębiorstw prowadzących eksport w oparciu o Plany rozwoju eksportu 
przygotowane i wdrażane w ramach przewidzianych dla działania 6.1, które za-
kładają, iż przedsiębiorstwa w nich uczestniczące:
– zwiększą udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,
– zintensyfikują powiązania z zagranicznymi partnerami,
– osiągną rozpoznawalność większej liczby polskich marek handlowych i fir-

mowych na rynkach zagranicznych.
Ponadto działanie to przez udział przedsiębiorców w międzynarodowych 

targach i misjach gospodarczych pozwoli na promocję polskiej gospodarki na 
rynku międzynarodowym.

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców roz-
poczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów, którzy 
muszą spełniać dodatkowy warunek, a mianowicie w roku obrotowym, w któ-
rym złożą wniosek o wsparcie, ich udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie 
przekracza 30%. Środki finansowe przydzielane są tym projektom, które mają 
na celu zwiększenie rozmiarów eksportu w stosunku do całkowitej sprzeda-
ży, zwiększenie rozpoznawalności polskich marek na rynkach zagranicznych, 
umacnianie powiązań z zagranicznymi partnerami. Pomoc finansowa stanowi 
wsparcie de minimis, udzielana jest w formie refundacji części wydatków kwa-
lifikujących się do objęcia wsparciem. Zgodnie z założeniami pomoc otrzyma 
2000 przedsiębiorstw rocznie. 

7  Ocena szacunkowa (ewaluacja ex-ante) projektu Programu operacyjnego Innowacyjna go-
spodarka na lata 2007–2013, Warszawa 2006.
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W ramach działania Paszport do eksportu wyróżnia się dwa etapy, a w ich 
ramach można starać się o dofinansowanie:

I etap – przygotowanie „Planu rozwoju eksportu”,
II etap – wdrożenie „Planu rozwoju eksportu”.
Dofinansowanie na wdrożenie „Planu rozwoju eksportu” może być udzielo-

ne mikroprzedsiębiorcy, małemu i średniemu przedsiębiorcy, którzy mają „Plan 
rozwoju eksportu” opracowany w ramach działania 6.1. Na i etapie można apli-
kować o pieniądze na usługę sporządzenia „Planu rozwoju eksportu”. Można 
uzyskać 10 tys. zł dotacji. Maksymalne dofinansowanie to 80% kosztów kwali-
fikowanych projektu. Okres przygotowania „Planu rozwoju eksportu” w ramach 
i etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy. W ramach II etapu można ubiegać się 
o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie „Planu roz-
woju eksportu”. Okres wdrożenia „Planu rozwoju eksportu” w ramach II etapu 
nie może przekroczyć 24 miesięcy. Można uzyskać do 200 tys. zł, co ma stano-
wić do 50% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie można otrzymać jednokrotnie. 
W tabela 2 przedstawiono wartość środków na realizację priorytetu 6.1. Paszport 
do eksportu, a na wykresie 2 – liczbę wniosków rekomendowanych do dofinan-
sowania z podziałem na poszczególne województwa.

Tabela 2. Wartość środków na realizację priorytetu 6.1. Paszport do eksportu

Działanie
Alokacja całkowita  

na działanie 
(w euro)

% alokacji na działanie 
przeznaczony na bezpośrednie  

wsparcie dla msp

Alokacja dla MSP 
wsparcie bezpośrednie  

(w euro)

Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

6.1. Paszport 
do eksportu 121 840 000 100% 121 840 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP.

W ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na rozwój 
MSP zostanie przeznaczonych 3 645 520 070 euro, a środki na realizację działa-
nia Paszport do eksportu pochłoną ponad 3% całej kwoty, natomiast w ogólnym 
bilansie 65% środków zostanie przeznaczonych na bezpośrednie wsparcie sektora 
MSP.
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Wykres 2. Liczba wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach ii rundy
Źródło: Raport o stanie sektora MSP...

Ponad 90% firm, które zgłosiły się po dofinansowanie w ramach programu 
Paszport do eksportu, otrzyma łącznie 2,7 milionów zł. na działalność związaną 
z eksportem.

zakończenie 

Firmy eksportujące przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju i pod-
noszą jego rangę na arenie międzynarodowej. Istotna jest także ich rola w popra-
wie konkurencyjności regionów i tworzeniu miejsc pracy oraz wykorzystywaniu 
lokalnych surowców i materiałów. Przedsiębiorcy jednak wciąż napotykają wiele 
barier rozwojowych, a szansę w ich pokonywaniu mogą być środki pozyskane 
z funduszy strukturalnych. Takie możliwości stwarza działanie 6.1. Paszport do 
eksportu, z którego mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa rozpoczynające, 
jak i kontynuujące działalność eksportową. Środki pochodzące z tego działania 
wspierają nowe i istniejące podmioty eksportujące, promując tym samym kon-
cepcję rozwoju przedsiębiorczości, będącą jedną z podstawowych priorytetów 
odnowionej Strategii Lizbońskiej.
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eXportiNG iNNoVatiVe eNterprises

Summary

The article presents the framework of Operational Programme Innovative Econo-
my, with a special focus on activity 6.1 Passport to export. The programme is aimed 
at increasing the volume of polish export transactions and number of exporting enter-
prises.

Translated by Maria Kurowska
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wstęp

Innowacyjność rozumiana jako zdolność podmiotów gospodarczych, 
a nawet całych gospodarek, do tworzenia i wdrażania innowacji, ich absorp-
cji, aktywne angażowanie się w procesy innowacyjne, w tym także w zdoby-
wanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych procesach, 
uważana jest za najważniejszy czynnik rozwoju społeczno-gospodarcze-
go i źródło przewagi konkurencyjnej, zarówno na rynkach krajowych, jak 
i światowych.

Działalność innowacyjna małych firm jest bardzo często ograniczona 
z uwagi na trudności z pozyskaniem środków finansowych. Stan taki może 
przynieść, niestety, w dłuższym okresie utratę rynku zbytu z uwagi na brak 
odpowiedniej przewagi w ofercie produktów bądź stosowanie nieefektywnego 
procesu technologicznego. Z punktu widzenia konsumenta prowadzi to do nie-
korzystnych zjawisk – monopolizacji rynku i ograniczenia oferty produktowej. 
Pozycja konkurencyjna na rynku to nie jedyny efekt wynikający z działalności 
innowacyjnej. Równie ważnym zagadnieniem jest to, że innowacje, poprzez ra-
cjonalizację i wzrost efektywności działań przedsiębiorstw, sprzyjają osiągnię-
ciu rozwoju zrównoważonego w ujęciu globalnym Należy przy tym zaznaczyć, 
że taki model rozwoju budowany w warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
jest – w obliczu rosnących barier ekologicznych – jedynym zapewniającym 
trwały wzrost gospodarczy. 
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innowacje a rozwój zrównoważony

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw obejmuje wiele działań nauko-
wych, technicznych, organizacyjnych, finansowych i komercyjnych, które pro-
wadzą do wdrażania innowacji. Najszersze określenie innowacji można znaleźć 
u J.A. Szumpetera, który wymienia różne jej rodzaje, takie jak:
– wprowadzenie nowego lub modyfikację istniejącego już produktu,
– wprowadzenie nowej metody produkcji,
– pozyskanie nowego rynku zbytu, na którym dana gałąź nie była reprezentowana,
– uzyskanie nowych źródeł surowców lub półproduktów, 
– zmiany w organizacji rynku1.

Nieco inny od już przedstawionego podział innowacji wynika z rodzaju 
i charakteru nowych elementów wprowadzanych w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa (tabela 1).

Tabela 1. Podział innowacji

Innowacje

rodzaj charakter zakres

Technologiczne
produktowe

dobra

usługi

procesowe

produkcja dóbr
i świadczenie usług

zaopatrzenie i działania wspierające proces 
produkcji

Pozatechnologiczne

organizacyjne

zasady funkcjonowania

podział zadań
i uprawnień

relacje zewnętrzne

marketingowe

projekt i opakowanie
dystrybucja 
strategia cenowa
promocja

Źródło: opracowanie własne.

1  R. Ciborowski, Innowacje technologiczne a proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, 
w: Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 290–291.



305Innowacyjność małych firm w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Małe przedsiębiorstwa najczęściej wdrażają, pomimo wysokiego ryzy-
ka i kosztów, innowacje (imitacje2) technologiczne – produktowe i procesowe. 
Wskaźnik ten wyniósł w latach 2006–2008 w przemyśle 14,6%, a w sektorze 
usług 12,5% ogółu przedsiębiorstw. Małe firmy są aktywne również we wdraża-
niu innowacji pozatechnologicznych. Innowacje o charakterze organizacyjnym 
wprowadziło wówczas 9,0% małych firm przemysłowych oraz 12,0% firm z sek-
tora usług, z kolei innowacje marketingowe odpowiednio 10,9% firm funkcjonu-
jących w przemyśle oraz 11,9% z sektora usług. 

W porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami odsetek firm wpro-
wadzających innowacje jest stosunkowo mały. Dla przykładu innowacje produk-
towe bądź procesowe wprowadziło w latach 2006–2008 aż 60,7% ogółu dużych 
firm oraz 32,7% średnich firm z sektora przemysłu3. Należy jednak zaznaczyć, 
że małe przedsiębiorstwa są nierzadko bardziej elastyczne w poszukiwaniu nisz 
rynkowych i wprowadzaniu innowacji niż duże firmy. Zakres funkcjonowa-
nia sprawia również, że aktywność innowacyjna małych firm prowadzona jest 
w stosunkowo niewielkim stopniu. Prawidłowość ta wynika przede wszystkim 
z wąskiej specjalizacji i ogranicza innowacyjność najczęściej do jednego rodza-
ju produktu czy usługi. Z reguły wprowadzanie innowacji w dużych przedsię-
biorstwach, dysponujących zróżnicowaną ofertą produktową, realizowane jest 
w szerszym stopniu niż w małych przedsiębiorstwach.

Innowacje przynoszą też często korzyści dla środowiska w postaci zmniej-
szenia zużycia energii i materiałów, obniżenia emisji zanieczyszczeń oraz uła-
twienia recyklingu odpadów produkcyjnych bądź zużytego już produktu. Eko-
innowacje są zgodne z koncepcją rozwoju zrównoważonego, u podstaw której 
leży ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych. Innowacje takie w la-
tach 2006–2008 wprowadziło ogółem 26,2% wszystkich firm przemysłowych 
i 15,5% podmiotów w sektorze usług. Aż 11,2% badanych przedsiębiorstw 
w przemyśle i 6,2% badanych przedsiębiorstw w sektorze usług wskazało 
jako powód wprowadzenia ekoinnowacji obowiązujące już prawo środowisko-
we, a 7,2% w przemyśle i 3,4% w sektorze usług spodziewane zmiany w tym 
zakresie. Niezależnie od przyczyn wprowadzanie ekoinnowacji i dążenie do 
rozwoju zrównoważonego powoduje powstawanie sprzężeń zwrotnych w po-

2  Imitacja – naśladowanie, powielanie znanych i stosowanych już metod. Wdrażanie rozwią-
zań, które są nowościami przynajmniej dla badanego przedsiębiorstwa, również określane jest 
jako innowacja, a samo przedsiębiorstwo jako innowacyjne.

3  Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, GUS, Urząd Statystyczny 
w Szczecinie 2009, s. 1.
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staci zapotrzebowania na dalsze innowacje. W tym znaczeniu aktywność inno-
wacyjna może stanowić podstawę wspierania przez przedsiębiorstwa rozwoju 
zrównoważonego i odwrotnie. Pierwsze efekty takich działań można już zaob-
serwować w postaci wyższego tempa wzrostu gospodarczego w porównaniu 
ze wzrostem zapotrzebowania na energię. Do działań sprzyjających ekoinno-
wacjom należy wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego i audytu 
EMAS czy ISO 14 000, które włączają kryteria środowiskowe do funkcjonują-
cych systemów zarządzania. Wdrożenie systemów zarządzania środowiskiem 
pozwala przy tym na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz negatyw-
nego wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko4.

trudności w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej i wdrażaniu 
innowacji

Z działalnością innowacyjną wiąże się także działalność badawczo-rozwo-
jowa przedsiębiorstwa, która nie zawsze jest bezpośrednio związana z tworze-
niem konkretnej innowacji, ale ma istotny udział w poszukiwaniu nowych roz-
wiązań. Wynika to z przekonania, że w gospodarce XXI wieku najcenniejszym 
zasobem determinującym pozycję konkurencyjną firmy jest wiedza i związana 
z nią działalność badawczo-rozwojowa (B + R). Gospodarka oparta na wiedzy 
jest kolejnym, po schyłku ery industrialnej, etapem przemian cywilizacyjnych5. 
Współczesny rozwój możliwy jest tylko poprzez naukę i jej ścisłe powiązanie 
z gospodarką. Takim elementem wiążącym powinna być współpraca ośrodków 
naukowych i przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie badań rozwojowych. 
W ramach tych badań następuje bowiem połączenie wyników prac naukowych 
z wiedzą techniczną, skutkujące wdrożeniem nowego produktu, usługi czy zmian 
organizacyjnych. Dzięki badaniom rozwojowym inwencje zostają przekształcone 
w innowacje6.

4  R. Kudłak, Przyczyny wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębior-
stwach w Polsce, „Ekonomia i Środowisko” 2009, 1 (35), s. 63.

5  Przez gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) należy rozumieć taką gospodarkę, której filara-
mi są: dobrze zorganizowane otoczenie instytucjonalno-prawne, innowacyjność i przedsiębior-
czość, infrastruktura teleinformatyczna oraz edukacja. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tego 
typu środowisku bazują bezpośrednio na tworzeniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i dystrybucji 
wiedzy, co prowadzi do dynamicznego rozwoju przemysłu wysokiej techniki.

6  K. Szopik, Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, nr 453, Szczecin 2007, s. 286.
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Według współczesnych teorii, działalność B + R jest bardzo ważnym 
i niekwestionowanym źródłem innowacji i wynalazków, dotyczy to w szcze-
gólności badań rozwojowych. Aktywności innowacyjnej nie można jednak roz-
patrywać wyłącznie przez pryzmat skutecznie wdrożonych nowych rozwiązań. 
Zgodnie z tzw. modelem systemowym (systemic model lub systems oriented 
approach), innowacje są wynikiem licznych powiązań pomiędzy jednostkami 
naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami i środowiskiem, w którym funk-
cjonują te podmioty7.

Na poziom innowacyjności małych firm może mieć wpływ zarówno otocze-
nie firmy, jak i sytuacja wewnętrzna. Do czynników zewnętrznych kształtują-
cych innowacyjność małych przedsiębiorstw należy zaliczyć przede wszystkim:
– kierunki globalnych zmian technologicznych oraz możliwości ich adaptacji 

w kraju,
– ogólny poziom rozwoju gospodarczego danego kraju,
– stopień otwartości gospodarki i możliwości inwestycyjne,
– uwarunkowania systemu społeczno-gospodarczego i prawnego,
– politykę w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji,
– lokalizację firmy i uwarunkowania środowiskowe otoczenia,
– sytuację na rynku produktów przemysłowych, konsumpcyjnych i usług8.

Z kolei najistotniejsze czynniki wewnętrzne innowacyjności wynikają z na-
stawienia do innowacji i doświadczenia osób zarządzających i pracowników fir-
my oraz sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa.

Ograniczony zasób środków finansowych stanowi jeden z podstawowych 
problemów niskiej innowacyjności małych firm. Problemy z finansowaniem 
wdrożenia innowacji są szczególnie widoczne na etapie powstawania produktu 
oraz w fazie wczesnego rozwoju. Wynika to z ograniczonej ilości środków wła-
snych, zarówno finansowych, jak i majątku trwałego oraz trudności z pozyska-
niem obcych źródeł finansowania. Instytucje finansowe niechętnie podejmują 
bowiem ryzyko wsparcia działań innowacyjnych, obarczonych często dużą nie-
pewnością co do osiągnięcia sukcesu, bez adekwatnego zabezpieczenia mająt-
kiem trwałym udzielanego kredytu. Także możliwości wsparcia prowadzonej 
działalności przez tzw. kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) są ograniczone, 
ponieważ małe firmy nie zawsze mają doświadczenie w pozyskaniu takich środ-

7  Nauka i technika, GUS, Warszawa 2009, s. 119.
8  Czynniki kształtujące innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.rswi-

olsztyn.pl/index.php (Data wejścia: 10.11.2009).
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ków, ani też odpowiedniej historii potwierdzającej skuteczność wprowadzanych 
w życie innowacji. Nawet w sytuacji, kiedy częściowe koszty innowacji zostały 
już poniesione, trudno jest firmom wykazać, że wdrożenie innowacji zakończy 
się sukcesem9. Czynnikiem, który potęguje niepewność, jest bardzo często długi 
okres wdrażania innowacji – podnosi to koszty bieżące działalności i wprowadza 
dodatkowy element ryzyka – bez gwarancji powodzenia. Innowacje, w szczegól-
ności produktowe, wymagają realizacji całego procesu: od etapu projektowania, 
poprzez badania rynkowe, wdrożenie do produkcji, aż do zaoferowania produktu 
na rynku w odpowiednim kanale sprzedaży. Stąd też wynika niepewność koń-
cowych rezultatów, dystans i skrupulatna ocena innowacji przez instytucje fi-
nansowe. Jedną z możliwości pozyskiwania kapitału na innowacje przez małe 
przedsiębiorstwa może być znalezienie inwestora strategicznego, który zaryzy-
kuje, oczekując udziałów w zyskach, jeśli się powiedzie wdrożenie innowacji.

Innowacje, oprócz kapitału finansowego wymagają również znacznych nakła-
dów kapitału intelektualnego. Trudności w stworzeniu własnego zespołu badaw-
czego sprawiają, że niezbędna jest współpraca naukowców z wielu firm i ośrod-
ków naukowo-badawczych. Takie podejście wprawdzie zwiększa szansę realizacji 
projektu i powoduje rozproszenie ewentualnego ryzyka niepowodzenia, ale przy-
nosi również wzrost kosztów przedsięwzięcia, problemy z koordynacją działań oraz 
stwarza możliwość nieetycznych zachowań członków zespołu badawczego poprzez 
wykorzystanie rezultatów wspólnych prac do prywatnych celów.

Trudności i obawy małych przedsiębiorstw przed inwestowaniem mają też 
związek z rynkową specyfiką wiedzy. Z uwagi na szybkość dyfuzji wiedzy, 
możliwość uzyskania równolegle w różnych ośrodkach badawczych podobnych 
wyników oraz występujące przypadki kradzieży własności intelektualnej przez 
osoby niezwiązane bezpośrednio z projektem istnieje duże ryzyko, że przedsię-
biorstwa prowadzące badania rozwojowe nie uzyskają spodziewanych korzyści 
ani rekompensaty za poniesione na badania wydatki. Takie sytuacje powodują 
niechęć do podejmowania aktywności innowacyjnej.

rola państwa we wspieraniu innowacji

Rola państwa powinna być widoczna przede wszystkim w finansowym 
wspieraniu badań naukowych i innowacji, zarówno poprzez bezpośrednie dofi-

9  I. Goldberg, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyj-
ności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Washington D.C. 2004, s. 45.
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nansowanie badań naukowych, jak i udzielanie gwarancji podmiotom podejmują-
cym starania o pozyskanie obcego kapitału. Szczególne znaczenie powinna mieć 
pomoc w zadaniach o podwyższonym ryzyku finansowym i realizacyjnym. 

Rolą państwa jest również koordynacja działań innowacyjnych i badawczo-
rozwojowych, prowadzonych zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. 
Wśród nich wymienić należy wspieranie wspólnych inicjatyw publiczno-pry-
watnych w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej, dopasowanie systemu 
kształcenia do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw innowacyjnych, dbanie 
o rozwój infrastruktury technicznej zapewniającej przekazywanie informacji, 
motywowanie autorów innowacji eliminujące wewnętrzne bariery innowacyjno-
ści, promowanie nowych rozwiązań w gospodarce oraz pomoc merytoryczną dla 
przedsiębiorców w korzystaniu z funduszy wspólnotowych, tworzenie regulacji 
prawno-administracyjnych sprzyjających innowacyjności. Regulacje te powinny 
zagwarantować przedsiębiorstwom innowacyjnym ochronę praw własności inte-
lektualnej, wspierać konkurencyjność małych przedsiębiorstw względem dużych 
międzynarodowych firm, ułatwiać pozyskiwanie nowych technologii10, wreszcie 
sprzyjać wdrażaniu i komercjalizacji innowacji.

Działania państwa przynoszą, poza wspieraniem rozwoju samych przedsię-
biorstw, także pozytywne efekty zewnętrzne w postaci korzyści społecznych, 
które są niejednokrotnie trzy razy wyższe niż prywatne11. Wśród nich wymienić 
należy:
– pobudzenie rynku pracy i spadek bezrobocia wskutek zapotrzebowania na 

wykształconych pracowników,
– rezygnację z wyjazdów za granicę osób wykształconych i ich pracę w kraju,
– spadek energochłonności i materiałochłonności produkcji, co pozwala na oszczęd-

ności często importowanych nośników energii oraz zasobów naturalnych,
– wzrost eksportu dóbr wysokiej techniki poprawiający bilans handlowy kraju,
– wzrost PKB oraz dochodów mieszkańców zwiększający poziom konsumpcji 

i jakość życia,
– zachętę do kształcenia i zdobywania specjalistycznej wiedzy,
– poprawę konkurencyjności na rynku krajowym,
– wzrost znaczenia kraju na arenie międzynarodowej.

Opisana rola państwa w zakresie B + R i innowacji nie oznacza, że powinno 
ono przejąć cały ciężar i ryzyko wspierania innowacji. Sprawdzonym w krajach 

10  Ibidem, s. 32.
11  Ibidem, s. 31.
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wysokorozwiniętych sposobem jest współfinansowanie prac badawczo-rozwo-
jowych przez państwo. Udział środków publicznych w tym zakresie z reguły 
kształtuje się na poziomie ok. 1/3 ogółu wydatków na B + R. Udział nakładów 
ogółem na B + R w porównaniu z PKB w tych krajach przekracza nawet 3%, 
a średnia wielkość w UE w 2007 roku wyniosła 1,8%. Dodając do tego zróżni-
cowanie poziomu PKB na mieszkańca, otrzymać można znaczącą wartość no-
minalną nakładów na B + R na mieszkańca, np. W Szwecji nakłady te wyniosły 
w 2007 roku 1287 EUR na mieszkańca12. 

Prezentowana statystka, ale w odniesieniu do Polski, kształtuje się, niestety, 
odmiennie. Udział środków publicznych w finansowaniu prac B + R w 2007 roku 
wyniósł 64,9%13 ogółu nakładów, a sektora prywatnego – tylko w 24,5%14.

Udział nakładów na B + R do PKB w Polsce jest jednym z niższych w Unii 
Europejskiej i wyniósł w 2007 roku 0,57%, co w porównaniu z osiągniętym 
PKB daje 54 EUR wydatków na B + R na mieszkańca. Tak znaczne dysproporcje 
w zaangażowaniu zarówno państwa, jak i sektora prywatnego w działalność ba-
dawczo rozwojową bez wątpienia wpływają na poziom dochodów społeczeństwa, 
natomiast bezpośrednim przykładem skutków takiej polityki jest wyjątkowo ni-
ski udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie ogółem Polski, wynosi on bowiem 
2,30%, a w Szwecji – 14,1%15.

Uwagi końcowe

Budowa gospodarki opartej na wiedzy wymaga intensywnego rozwoju 
przemysłu wysokiej techniki i usług opartych na kapitale intelektualnym. Taki 
kierunek rozwoju wymusza również rosnące zanieczyszczenie środowiska i wy-
czerpywanie się zasobów naturalnych. Szansą na zbudowanie gospodarki opartej 
na wiedzy jest bez wątpienia aktywność innowacyjna. Wymaga ona jednak na-
kładów finansowych i odpowiedniego klimatu instytucjonalno-prawnego sprzy-
jającego działalności badawczo-rozwojowej i innowacjom. Szczególne wsparcie 
należy zapewnić małym przedsiębiorstwom, które z reguły nie mają dostatecznej 
ilości środków własnych pozwalających na samodzielne sfinansowanie zaplano-

12  Obliczenia własne na podstawie Polska w Unii Europejskiej, GUS, Warszawa 2009, s. 41, 
60.

13  Wartość ta stanowi sumę środków budżetowych oraz wydatków jednostek naukowych PAN 
i jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych głównie z budżetu państwa.

14 Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 283.
15  Wskaźnik ten można również uznać za średnią unijną.
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wanych działań, nie mają też dostatecznej siły oddziaływania, aby skutecznie 
wpływać na wprowadzanie korzystnych dla ich rozwoju uregulowań prawnych. 
Polski system bankowy nie jest przygotowany na finansowanie innowacyjnych, 
często wysoce ryzykownych przedsięwzięć, co powoduje, że wiele godnych uwa-
gi innowacji napotyka bariery rynkowe uniemożliwiające ich wykorzystanie.

W tej sytuacji niezbędny jest udział państwa w postaci finansowego wspar-
cia aktywności innowacyjnej, tworzenia niezbędnych regulacji prawnych i ad-
ministracyjnych motywujących innowatorów oraz pośrednictwa w sprawnej 
dystrybucji środków wspólnotowych przeznaczonych na badania naukowe, prace 
badawczo-rozwojowe, innowacje i rozwój kapitału ludzkiego.

Jak wskazuje przeprowadzona analiza, udział państwa, szczególnie fi-
nansowy, jest niewystarczający. Wydatki na B + R nie powinny być traktowa-
ne jako kolejna pozycja obciążająca budżet, ale jako czynnik tworzenia PKB, 
niezależnie od charakteru prowadzonych badań naukowych. Ważne jest, aby 
były one właściwie ukierunkowane na wykorzystanie zarówno badań pod-
stawowych, jak i stosowanych dla zwiększenia innowacyjności gospodarki 
krajowej. Niezbędne jest również zwiększenie udziału sektora prywatnego 
w finansowaniu badań naukowych innowacji16. Kontynuacja dotychczasowej, 
złej polityki może doprowadzić do marginalizacji Polski w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz utratę konkurencyjności polskich firm na wyso-
korozwiniętych rynkach17.

iNNoVatioNs oF smaLL bUsiNess iN coNditioNs  
oF kNowLedGe-based ecoNomy

Summary

Innovation is considered the most important factor of social-economic develop-
ment and the source of competitive superiority on both domestic and world markets. 

16  Rozwój potencjału naukowo-badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce 
gospodarki opartej na wiedzy, http://kbn.icm.edu.pl/analizy/20040518_tezy.html (Data wejścia: 
10.11.2009). 

17  Należy przy tym zauważyć, że niższy potencjał innowacyjny stanowi również istotną prze-
szkodę w napływie inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa innowacyjne nie przenoszą swo-
ich mocy produkcyjnych, widząc lukę technologiczną oraz brak wykwalifikowanej kadry. W ta-
kich sytuacjach nie wystarczą nawet występujące, chociaż w coraz mniejszym stopniu, korzyści 
w postaci niższych kosztów siły roboczej. Może to powodować wyraźne osłabienie wzrostu go-
spodarczego.
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Innovations promote the achievement of sustainable development which faces growing 
ecological barrier in conditions knowledge-based economy and at the same time is the 
only factor that is able to assure permanent economic growth.

The carried out analysis has exerted that Polish banking system is not prepared for 
financing of innovative, and frequently risks enterprise. Besides, it is indispensable to 
increase participation of private sector in financing of scientific research and develop-
ment as well as innovations. According to the author the state participation in financing 
of innovations is insufficient. That is why, continuation of existing, bad policy can cause 
marginalization of Poland in range of R&D and innovations and can lead to the loss com-
petitiveness of Polish business on highly-developed markets.

Translated by Marcin Łuszczyk
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wprowadzenie

Rozwój gospodarki jest silnie zależny od zdolności przedsiębiorstw do po-
dejmowania działań innowacyjnych celem skorzystania z okazji i ucieczki przed 
zagrożeniami charakteryzującymi przedsiębiorczość i jego otoczenie. Efektyw-
nie działająca jednostka gospodarcza to przede wszytstkim jednostka przedsię-
biorcza, a to z kolei wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian w działal-
ności przedsiębiorstwa, a zatem jednostka przedsiebiorcza musi być nastawiona 
na innowacje techniczne i organizacyjne1. „Innowacja jest specyficznym narzę-
dziem przedsiębiorczości – środkami w jaki przedsiębiorcy wykorzystują szan-
se jako możliwość prowadzenia działalności lub świadczenia usług (…) oznacza 
zdolność do uczenia się i prowadznia praktyki”2. Stąd innowacje nierozłącznie 
wiążą się z przedsiebiorczą działalnością mikro i małych przedsiębiorstw. Wdra-
żanie innowacji jest kluczowym wyzwaniem stojącym przed przedsiębioracmi 
z sektora MSP3. Globalizacja, zmiany w gospodarce, skracanie cylku życia pro-
duktu, rosnące możliwości technologiczne, zmiany potrzeb konsumentów oraz 
rosnąca konkurencja dopisują się do tych wyzwań. Sektor MSP musi odpowie-
dzieć poprzez adaptacje bardziej innowacyjnej struktury organizacyjnej, procesu 

1  A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2007, 
s. 39.

2  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 32.
3  R. McAdam, T. McConvery, Barriers to innovation within small firms in a peripheral lo-

cation, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research” 2004, Vol. 10, No 3, 
s. 206–221. 
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technologicznego i kultury, aby móc utrzymać lub ugruntować przewagę konku-
rencyjną na nowym, innowacyjnym rynku4. 

mikro i małe przedsiębiorstwa w województwie śląskim

Przedsiębiorstwa z sektora MSP są siłą napędową każdej gospodarki. To 
one przede wszystkim przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i zachowa-
nia konkurencji. Dla zobrazowania stanu gospodarki danego regionu kluczowe 
jest przedstawienie struktury i dynamiki działających na nim podmiotów go-
spodarczych.

Wykres 1. Struktura podmiotów gospodarczych w województwie śląskim według klas 
wielkości w 2008 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS www.stat.gov.pl.

W województwie śląskim zarejestrowano w 2008 roku ponad 428 tys. 
podmiotów gospodarczych. Rozpatrując strukturę podmiotów według klas 
wielkości, należy zauważyć, iż kluczowe znaczenie w gospodarce wojewódz-
twa śląskiego mają mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. 
Ich udział w strukturze wynosi ponad 94%, co oznacza ponad 404 tys. za-
rejestrowanych przedsiębiorstw. W województwie śląskim zarejestrowanych 
jest ponad 20,6 tys. małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 10 do 49 pra-
cowników, czyli 4,8% wszystkich przedsiębiorstw województwa śląskiego. 
Przedsiębiorstwa średnie, w liczbie ponad 3,5 tys., zatrudniające od 50 do 
249 pracowników, stanowią 0,8% wszystkich podmiotów gospodarczych wo-
jewództwa. Natomiast duże przedsiębiorstwa, których w województwie ślą-
skim zarejestrowano 601, zatrudniające powyżej 250 pracowników, stanowią 

4  S. Mosey, J. Clare, D. Woodcock, Innovation decision making in British manufacturing 
SMEs, „Integrated Manufacturing Systems” 2002, Vol. 13 No. 3, s. 176–83.
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tylko 0,1%. To potwierdza ogólną tendencję krajową, gdyż procentowy udział 
poszczególnych grup wielkości przedsiębiorstw w stosunku do wszystkich 
zarejestrowanych przedsiębiorstw w Polsce przedstawia się prawie identycz-
nie jak w województwie śląskim.

innowacyjność mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego

Badania działalności innowacyjnej i badawczo–rozwojowej przeprowadzo-
no w 150 przedsiębiorstwach zarejestrowanych w województwie śląskim, z czego 
102 przedsiębiorstwa należały do grupy mikro (26,5%) i małych przedsiebiorstw 
(73,5%)5. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań innowacyjno-
ści mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego. Analizując badane 
przedsiębiorstwa pod względem sekcji PKD, największy udział w badaniu miały 
przedsiebiorstwa należace do sekcji: G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów (29,4%), C – przetwórstwo przemysłowe (25,9%), F - budownictwo 
(14,7%) oraz S – pozostała działalność usługowa (14,7%). Prawie połowa oma-
wianych przedsiębiorstw działa głównie na rynku lokalnym i regionalnym – 48% 
mikroprzedsiębiorstw i 41% małych przedsiębiorstw. Około 30% z nich obejmu-
je swoim zasięgiem rynek krajowy. Do działalności na terenie Europy przyznaje 
się ponad 20% małych przedsiębiorstw i tylko 15% mikroprzedsiębiorstw. Za-
sięg ogólnoświatowy ma niemal 4% mikroprzedsiębiorstw i prawie 7% małych 
przedsiebiorstw. 

5  Badania ankietowe przeprowadzono w ramach projektu „Plan rozwoju Politechniki Często-
chowskiej” moduł VI – „Profil Inżyniera”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Tabela 1. Pojmowanie pojęcia „innowacyjność” w mikro i małych przedsiębiorstwach

Wskazania Udział procentowy*
Wprowadzanie nowych technologii 30
Wprowadzanie nowych rozwiązań 20
Rozwój firmy, modernizacja 10
Wprowadzanie nowych produktów /usług 9
Brak zdania/trudno powiedzieć 8
Wprowadzanie nowych/udoskonalanie sposobów pracy 8
Udoskonalanie działalności 6
Poszukiwanie nowych rozwiązań, wprowadzanie nowych programów 
komputerowych 5

Wprowadzanie nowych maszyn i urządzeń 4
Udoskonalanie procesów produkcji 3
Otwartość na zmiany, udoskonalanie świadczonych usług 2
Automatyzacja pakowania, dążenie do uzyskania pozycji lidera, mo-
dernizacja procesu produkcji, otwartość na nowe, pozornie nierealne 
pomysły, poprawa estetyki, poprawa wyników sprzedaży, poszerzanie 
działań marketingowych, poszukiwanie udoskonaleń, poszukiwanie 
nowych klientów, różnicowanie produkcji, wprowadzanie nowych spo-
sobów handlu, wprowadzanie oferty na nowe rynki, wyznaczanie no-
wych kierunków działalności firmy, wzrost konkurencyjności firmy, 
zdolność dostosowania się do wymagań rynku

1

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż część respondentów wskazała kilka odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne.

W przeprowadzonych badaniach nie podano wyboru odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące pojęcia innowacyjność przedsiębiorstwa. To spowodowało bardzo 
szeroki wachlarz odpowiedzi, a jednocześnie pokazało ich różnorodność – od 
typowych skojarzeń jak wprowadzanie nowych technologii, po skojarzenia nieod-
dające charakteru innowacyjnego przedsiębiorstwa, jak poprawa estetyki, a tak-
że takie, które sugerują podejmowanie wyzwań, jak otwartość na nowe pozornie 
nierealne pomysły. Dla 30% badanych przedsiębiorstw innowacyjność przedsię-
biorstwa wiążę się z wprowadzeniem nowych technologii; 20% uważa, iż jest 
to wprowadzanie nowych rozwiązań; 10% przedsiębiorstw wiąże pojęcie inno-
wacyjności z rozwojem firmy i tyleż samo z jej modernizacją. Na innowacyj-
ność jako wprowadzanie nowych produktów/usług wskazuje 9% badanych, a 8% 
kojarzy ją z działaniami dotyczącymi wprowadzania nowych lub udoskonalania 
systemów pracy. 
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Wykres 2. Innowacyjny charakter mikro i małych przedsiębiorstw w województwie śląskim
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Prawie 60% mikro i małych przedsiębiorstw stara się być innowacyjnymi, 
testując nowe produkty i technologie produkcji; 22% badanych mikroprzedsię-
biorstw uważa się za innowatorów na rynku. Podstawą ich strategii działania 
jest testowanie nowych technologii produkcji, nawet jeśli okażą się nietrafione. 
Tylko 9% małych przedsiębiorstw wyraża taki sam pogląd; ¼ badanych małych 
przedsiębiorstw nie uważa się za przedsiębiorstwa innowacyjne. Ich domeną 
działania jest trzymanie się przetestowanego już produktu bądź technologii 
produkcji. Takie samo zdanie ma 15% mikroprzedsiębiorstw. Rzadko jesteśmy 
innowacyjni – tylko wtedy, gdy istnieje silna presja ze strony konkurencji – 
w ten sposób charakter innowacyjny opisuje 4% mikroprzedsiebiorstw i 8% 
małych przedsiebiorstw. 

Truizmem jest stwierdzenie, że procesy innowacyjne wymagają pono-
szenia bardzo wysokich nakładów finansowych i charakteryzują się wysokim 
stopniem ryzyka. Wśród badanych mikro i małych przedsiębiorstw 22% z nich 
angażuje się w działania badawczo-rozwojowe, ale tylko 10% posiada fundusze 
przeznaczane wyłącznie na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. 
Badane przedsiębiorstwa oprócz własnych środków finansowych przeznacza-
nych na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową, korzystają w dużej 
mierze z funduszy Unii Europejskiej, rzadziej z kredytów bankowych i innych 
środków publicznych. 
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Wykres 3. Współpraca mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji 
z innymi instytucjami

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż część respondentów wskazała kilka odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Przeprowadzone badania wskazują, że 20% mirko i małych przedsie-
biorstw na przestrzeni ostatnich trzech lat współpracowało z innymi organiza-
cjami lub firmami na polu badań i innowacji. Widoczne są jednak spore róźni-
ce w rodzju współpracy mikro i małych przedsiębiorstw. O ile wśród małych 
przedsiębiorstw nie wskazano na współpracę z organizacjami zagranicznymi, 
tylko krajowymi, o tyle mikroprzedsiębiortswa współdziałały zarówno z jed-
nostkami krajowymi jak i zagranicznymi. Małe przedsiębiorstwa wskazały 
głównie na współpracę z krajowymi ośrodkami akademickimi (60%), krajo-
wymi instytutami badawczymi (36%) oraz innymi organizacjami lub firmami 
w kraju (36%). Mikroprzedsiębiorstwa oprócz współpracy z krajowymi insty-
tutami badawczymi (33%) i innymi organizacjami i firmami krajowymi (33%) 
wytypowały także współpracę z jednostkami zagranicznymi, zarówno ośrod-
kami akademickimi jak i instytutami badawczymi, a także innymi organiza-
cjami i firmami (po 16,5%). 
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Wykres 4. Zakres współpracy badawczo-rozwojowej mikro i małych przedsiębiorstw
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż część respondentów wskazała kilka odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

W trzy główne obszary współpracy badanych przedsiębiorstw wpisały się szko-
lenia i kursy dla pracownikow na potrzeby firmy (45%), badania nowych produktów 
(40%) oraz certyfikacja produktów (40%). Najmniejszym zainteresowaniem wśród 
ankietowanych przedsiębiorstw cieszył się zakup wypracowanych elementów. 

Wykres 5. Rodzaje wprowadzanych innowacji 
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż część respondentów wskazała kilka odpowiedzi.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że w ostatnich trzech latach 
zarówno mikro (70,5%) jak i małe porzedsiębiorstwa (57%) potwierdziły wprowa-
dzanie innowacji. Najczęściej innowacje dotyczyły wdrożenia nowego produktu 
na rynek. Na taki rodzaj innowacji wskazało aż 74% mikroprzedsiębiorstw i 63% 
małych przedsiębiorstw. Na nowy proces produkcji wskazało 58% małych przed-
siębiorstw i tylko 26% mikroprzedsiebiorstw. Najmniej wprowadzono innowacji 
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organizacyjnych. Zarówno w przypadku małych jak i mikro przedsiębiorstw do 
wdrożenia tego rodzaj innowacji przyznało się 21% badanych przedsiębiorstw. 

podsumowanie

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw wymaga przede 
wszystkim ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez te przedsiębiorstwa. 
Obecnie rozwój przedsiębiorstw nie może odbywać się bez nowych technologii 
i wiedzy. Istotne zatem stają się działania innowacyjne w przedsiębiorstwach. 
Mikro i małe przedsiębiorstwa są siłą rozwojową każdej gospodarki. Pobudzanie 
aktywności gospodarczej prowadzi także do rozwoju sektora MSP. W polskim 
sektorze MSP należy zauważyć pozytywne działania na rzecz rozwoju i podno-
szenia konkurencyjności małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Wzrost działań innowacyjnych i jego pierwsze efekty stanowią dobrą drogę 
do dalszego rozwoju i umacniania się pozycji mikro i małych przedsiębiorstw6. 
Ten sektor gospodarki wykazuje większą odporność na kryzysy dzięki elastyczno-
ści w dostosowaniu się do zmieniających warunków działania. Korzystniej oddzia-
łuje na rozwój innowacji i wynalazczości, jest komplementarnym dostawcą czę-
ści, podzespołów i usług do produkcji realizowanej przez duże przedsiębiorstwa. 
Współczesna gospodarka jednak cechuje się dużą ilością procesów dostosowaw-
czych, które wymuszane są poprzez globalizację. Przedsiębiorstwa z sektora MSP 
funkcjonujące tylko na rynku lokalnym zmuszane są do uczestniczenia w global-
nej konkurencji. Sytuacja ta wymaga od nich ciągłych procesów dostosowawczych 
oraz innowacyjnych, aby móc konkurować i funkcjonować na danym rynku.

iNNoVatioN aNd r&d actiVity iN micro aNd smaLL eNterprises 
oF siLesia VoiVodeship

Summary

Introducing the innovation activity and co-operation in the area of R&D in micro 
and small enterprises of Silesia voivodeship is an aim of this paper. An issue of innova-
tions of micro and small enterprises was raised because exactly an innovation influences 
on faster growth and the competitiveness of the economy of the given country. 

Translated by Iwona Otola

6  I. Otola, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo wobec 
wyzwań globalnych, red. A. Herman K. Poznańska, t. 3, SGH, Warszawa 2008, s. 57.
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KRYSTYNA POZNAŃSKA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wspieraNie iNNowacyJNości i koNkUreNcyJNości  
w małych i średNich przedsiębiorstwach  

w poLskieJ Gospodarce

przesłanki wspierania innowacyjności i konkurencyjności małych i śred-
nich przedsiębiorstw

Innowacje należą do najistotniejszych czynników warunkujących rozwój 
gospodarek poszczególnych krajów, regionów oraz przedsiębiorstw. Decydu-
ją zarówno o tempie i kierunkach rozwoju gospodarczego, jak i wyznaczają 
formy oraz strukturę międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw. Zakres 
i tempo wdrażania innowacji jest również ważnym czynnikiem osiągania prze-
wagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa na rynku. Świadczą o tym przy-
kłady wielu firm wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz Eu-
ropy Zachodnich. Wystarczy wymienić takie firmy, jak IBM, Kodak, General 
Motors, Philips czy Siemens, które dzięki innowacyjności wyprzedzały ocze-
kiwania rynku. Wyzwanie systematycznego wprowadzania innowacji dotyczy 
również polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które aby wypracować 
i utrzymać odpowiednią pozycję konkurencyjną na rynkach międzynarodo-
wych, muszą opierać podstawy swojej konkurencyjności na takich źródłach 
przewagi, jak innowacje. 

Innowacje są wynikiem procesu innowacji, który obejmuje fazy opracowa-
nia, stosowania, uruchamiania, rozwijania twórczej idei oraz kierowania jej roz-
wojem i upadkiem. Droga od pomysłu do wprowadzenia w życie innowacji jest 
więc z reguły bardzo żmudna i czasochłonna. Wiąże się również z wieloma ba-
rierami zróżnicowanej natury. Widoczne jest to szczególnie w polskiej rzeczywi-
stości, odznaczającej się stosunkowo niskim poziomem innowacyjności. Świad-
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czy o tym m.in. poziom syntetycznego wskaźnika innowacyjności SII1, oparte-
go na zestawie 25 wskaźników opisujących efektywność innowacyjną. W roku 
2007 wynosił on 0,24 dla Polski. Średni wskaźnik dla 27 krajów UE uwzględ-
nionych w analizie kształtował się na poziomie 0,452. Pozycja Polski w zakresie 
innowacyjności sytuuje się znacznie poniżej średniej. Niższe od Polski wartości 
SII uzyskały tylko takie kraje, jak Bułgaria, Łotwa i Rumunia. Wskaźniki w tych 
krajach kształtowały się odpowiednio 0,23; 0,19; 0,18. Znacznie lepsze wyniki 
osiągnęły kraje, które przystąpiły w tym samym czasie do UE co Polska, czyli 
Estonia (0,37), Czechy (0,36) oraz Słowenia (0,35).

Szczególnie niskim poziomem innowacyjności odznaczają się małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Poziom ich innowacyjności jest jednak niższy w porów-
naniu z przedsiębiorstwami w UE. Przykładowo, w 2004 roku przedsiębiorstwa 
małe i średnie (MSP) wprowadzające innowacje stanowiły w Polsce zaledwie 
13,4% ogółu firm z tego sektora, a Polska zajmowała pod tym względem jedno 
z ostatnich miejsc w UE, wyprzedzając tylko trzy kraje UE – Rumunię, Słowację 
i Węgry. Mimo wielu inicjatyw i programów wsparcia konkurencyjności i inno-
wacyjności, wciąż istnieje wiele barier wzrostu innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw. Badania preprowadzone przez PARP, dotyczące tylko polskich 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz procesów innowaycjnych prowadzonych 
przez MSP, potwierdzają występowanie tych samych ograniczeń co w UE, jed-
nakże w innych proporcjach. Z badań tych wynika, że najważniejsze czynniki 
utrudniające procesy innowacyjne to brak środków finansowych, zbyt wysokie 
koszty innowacji oraz brak zewnętrznych źródeł finansowania. Na takie czyn-
niki wskazało od 50% do 60% małych i średnich przedsiębiorstw. Drugą gru-
pę trudności stanowią czynniki rynkowe, tj. niepewny popyt oraz opanowanie 
rynku przez dominujące przedsiębiorstwo, na które wskazało co trzecie badane 
przedsiębiorstwo. Około 22% MSP uznało, iż istotną barierę we wdrażaniu inno-
wacji stanowi dostęp do wiedzy, a 15% przedsiębiorstw wskazało na brak wykfa-
lifikowanego presonelu. Brak informacji na temat technologii i rynku uznaje za 
barierę 10% MSP3.

1  Wskaźnik ten przyjmuje wartość od 0 do 1, przy czym im wartość ta zbliża się do 1, tym 
wyższy jest poziom innowacyjność kraju.

2  European Innovation Scoreboard 2007, European Commission, Luxemburg 2007.
3  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, 

red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007, s. 217–218.
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Na działalność innowacyjną przedsiębiorstw wpływa wiele czynników 
o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Czynniki zewnętrzne odnoszą się 
do otoczenia, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa. Na działalność innowa-
cyjną wpływają zjawiska i procesy na zewnątrz danego podmiotu oraz instytu-
cje działające w otoczeniu. Umożliwiają one, skłaniają lub zmuszają podmio-
ty do wdrażania innowacji. Poniżej skoncentrowano się na instytucjonalnych 
aspektach wspierania innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw.

infrastruktura instytucjonalna wspierania innowacyjności i konkurencyj-
ności małych i średnich przedsiębiorstw w polsce

Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przed-
siębiorstw należy traktować jako integralną część systemu wspierania przed-
siębiorczości i procesów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. 
System taki obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie 
klimatu i środowiska ekonomiczno-społecznego sprzyjającego podejmowa-
niu samodzielnej działalności gospodarczej. Działania w tym zakresie obej-
mują bardzo wiele instrumentów – od stymulatorów wkomponowanych 
w system ekonomiczno-społeczny i ład prawny, poprzez programy i za-
dania podejmowane bezpośrednio przez administrację publiczną różnych 
szczebli, po wyspecjalizowane instytucje sektora obywatelskiego. Obecna in-
frastruktura instytucjonalna wspomagania rozwoju małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce obejmuje współpracę pomiędzy odpowiednimi jednost-
kami na trzech poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym4. Instytucje 
te obejmują: 
1. Poziom krajowy – agencja rządowa odpowiedzialna za wdrażanie polityki sek-

torowej państwa wobec MSP. Jest to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści odpowiedzialna za zarządzanie wdrażaniem środków pomocy państwa dla 
sektora MSP. 

2. Poziom regionalny – to regionalne instytucje finansujące (RIF), zarządzające 
realizacją programów skierowanych do sektora MSP i współpracujące z PARP 
przy realizacji programów sektorowych. Zostały one wyłonione w drodze 

4  T, Klimczak, Teraźniejszość i przyszłość instytucjonalnego systemu pomocy dla firm, mate-
riały konferencyjne nt. Rola systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu 
konkurencyjności gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002.
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konkursu spośród istniejących instytucji regionalnych. Są to instytucje o cha-
rakterze publicznym stawiające sobie za cel działalność na rzecz określonego 
obszaru geograficznego. 

3. Poziom lokalny – jest reprezentowany przez bezpośrednich usługodawców 
mających duże doświadczenie we współpracy z małymi i średnimi przedsię-
biorstwami i świadczącymi usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, fi-
nansowe i proinnowacyjne. Na tym poziomie wyróżnia się dwie grupy usługo-
dawców:

a) ośrodki świadczące usługi dla MSP, które współpracują w ramach sieci 
Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw; obec-
nie w systemie działa 180 organizacji, w tym również ośrodki tworzące 
Krajową Sieć Innowacji (KSI), której zadaniem jest pomoc w tworzeniu 
warunków do transferu i komercjalizacji nowych rozwiązań technolo-
gicznych oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębior-
stwach sektora MSP;

b) wyspecjalizowane podmioty sektora prywatnego (instytucje komercyjne), 
świadczące usługi dla MSP w ramach poszczególnych instrumentów wspiera-
nia tego sektora. 

Funkcjonalnie wymienione instytucje koncentrują swoją aktywność na 
newralgicznych dla procesów rozwojowych obszarach wspierania przedsiębior-
czości i procesów innowacyjnych w formie:
a) szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia, informację 

w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych;
b) pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 

transferu technologii;
c) pomocy finansowej (seed i start-up) w formie parabankowych funduszy po-

życzkowych, zalążkowych i poręczeń kredytowych, sieci aniołów biznesu ofe-
rowanej osobom podejmującym działalność gospodarczą i młodym firmom 
bez historii kredytowej;

d) asysty w tworzeniu nowych firm w otoczeniu instytucji naukowych i szkół 
wyższych, zakładanych przez studentów, absolwentów, doktorantów i pra-
cowników naukowych w preinkubatorach i akademickich inkubatorach 
przedsiębiorczości;

e) szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych przed-
siębiorstw w inkubatorach przedsiębiorczości i centrach technologicznych; 
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f) tworzenia skupisk przedsiębiorstw (klastrów) i animacji innowacyjnego śro-
dowiska poprzez łączenie na określonym, zagospodarowanym terenie usług 
biznesowych i różnych form pomocy firmom w ramach parków technologicz-
nych, stref biznesu, parków przemysłowych5.

W połowie 2009 roku funkcjonowało w Polsce 717 instytucji wspierania 
przedsiębiorczości oraz małych i średnich, w tym:6 
– 23 parki technologiczne i 23 inicjatywy parkowe,
– 17 inkubatorów technologicznych,
– 51 preinkubatorów (akademickich inkubatorów przedsiębiorczości),
– 46 inkubatorów przedsiębiorczości,
– 87 centrów transferu technologii,
– 9 funduszy kapitału zalążkowego,
– 7 sieci aniołów biznesu,
– 82 lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe,
– 54 fundusze poręczeń kredytowych,
– 318 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji.

Od początku lat 90. XX wieku wzrastały zarówno liczba instytucji 
wspierających przedsiębiorczość i procesy innowacyjne, jak i zakres ich 
działalności. Powstaje więc pytanie o ocenę tego rodzaju instytucji przez 
przedsiębiorców?

5  K.B. Matusiak, Stan polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2009 r., w: Ośrodki 
innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP, Łódź–Warsza-
wa 2009, s. 11–14.

6  Ibidem, s. 23–27. 
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ocena instytucji wspomagających przedsiębiorczość i procesy innowacyjne 

Z badań wynika, iż przedsiębiorcy nie mają zbyt dużej wiedzy o insty-
tucjach, których głównym celem jest wspomaganie przedsiębiorczości i in-
nowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw sektora7. Spośród badanych 
przedsiębiorstw 40% potrafiło wskazać instytucje wspomagające sektor MSP, 
a 20% odpowiedziało, że korzystało z instytucjonalnego wsparcia. Jako powo-
dy korzystania z usług tego rodzaju instytucji wymieniono:
– chęć posiadania większej wiedzy o działalności instytucji wspomagających 

innowacyjność i konkurencyjność MSP,
– chęć skorzystania z programów pomocowych,
– potrzebę udziału w tanich lub darmowych szkoleniach,
– potrzebę pozyskania odpowiedniej informacji gospodarczej.

Stosunkowo duża liczba respondentów (80%) odpowiedziała, iż nie korzy-
stała ze wsparcia instytucjonalnego. Jako przyczyny tego stanu rzeczy podano:
– brak wiedzy na temat istnienia tego rodzaju instytucji,
– brak szczegółowych informacji w tym zakresie,
– brak zaufania do tego typu organizacji,
– obawę przed dodatkowymi kontrolami w związku z korzystaniem z tego ro-

dzaju wsparcia,
– zbyt dużo wymagań formalnych,
– niespełnienie oczekiwań. 

Przedsiębiorcy w swoich wypowiedziach wskazywali też na swoje oczeki-
wania wobec instytucjonalnego wspomagania przedsiębiorczości i innowacyj-
ności. Było to pytanie otwarte, dające przedsiębiorcom całkowitą swobodę od-
powiedzi. Analiza udzielonych odpowiedzi pozwoliła na określenie oczekiwań 
badanych przedsiębiorców, które zostały przedstawione w tabeli 1.

7  Badania te stanowią drugi etap badań rozpoczętych w 2006 r. Zostały przeprowadzone 
w 2009 r. i obejmowały teren Mazowsza. Badane przedsiębiorstwa miały możliwość korzystania 
z pomocy instytucjonalnej. Zgodnie z Ustawą z 30.0.2000 roku o warunkach dopuszczalności 
i nadzorowaniu pomocy publicznej, taką możliwość mają m.in. małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Dobór przedsiębiorstw do badań opierał się na kryterium ilościowym i jakościowym zgodnie 
z definicją małych i średnich przedsiębiorstw określoną w Ustawie o swobodzie działalności go-
spodarczej z 2.07.2004 r. Warunkiem absolutnym była chęć współpracy samego przedsiębiorstwa, 
zaproszonego do udziału w badaniach. W sumie wysłano ponad 1000 zapytań dotyczących udzia-
łu w badaniach . Do końca września otrzymano 110 wypełnionych kwestionariuszy od przedsię-
biorstw prowadzących działalność na terenie Mazowsza. W związku z tym należy podkreślić, iż 
wnioski z badań odnoszą się wyłącznie do przebadanych przedsiębiorstw. Nie upoważniają do 
jednak do generalizacji wniosków.
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Tabela 1. Oczekiwania przedsiębiorców wobec instytucjonalnego wsparcia

Wyszczególnienie
Procentowy udział uzyskanych 

wskazań w ogólnej liczbie 
badanych przedsiębiorców

Lepsze formy przekazywania informacji na temat funkcjono-
wania instytucji wspomagających rozwój MSP 91

Efektywniejsze działania na rzecz sektora MSP 88

Inne formy wsparcia niż szkolenia i doradztwo 80

Stworzenie możliwości pośrednictwa w kontaktach z bankami 79

Lepsze dostosowanie oferty do potrzeb MSP 76

Umożliwienie łatwiejszego dostępu do zewnętrznych źródeł 
finansowania działalności gospodarczej 69

Większa znajomość specyfiki MSP 66

Większa aktywność instytucjonalnego wsparcia 62

Pomoc w sporządzaniu wniosków o skorzystanie 
z programów pomocowych 59

Inne formy udzielania dotacji inwestycyjnych 56

Wsparcie polityki lokalnej 52

Większa liczba spotkań i konferencji z udziałem tych instytucji 51

Większa aktywność inkubatorów przedsiębiorczości 49

Skuteczniejsze wsparcie w walce z zagraniczną konkurencją 44

Lepszy dostęp do instytucji wsparcia 42

Skuteczniejsze reprezentowanie interesów sektora MSP 
na szczeblu centralnym 36

Pomoc w dostępie do rynków zagranicznych 21

Więcej doradztwa specjalistycznego 19

Skuteczniejsza promocja małych i średnich przedsiębiorstw 
na rynkach UE 19

Kojarzenie z partnerami handlowymi 16

Bezpłatne szkolenia związane przede wszystkim z zarządza-
niem finansami firmy 12

Nie wiem, jakie są moje oczekiwania 5

Źródło : opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, przedsiębiorcy mają wiele ocze-
kiwań wobec instytucjonalnego wspomagania. Wobec tego nasuwa się pytanie, 
czy większość funkcjonujących instytucji nie dostosowuje swoich ofert do po-
trzeb i specyfiki sektora MSP, czy też główna przyczyna tkwi w złym systemie 
informowania przedsiębiorców o działalności poszczególnych instytucji lub bra-
ku szczegółowej informacji na temat korzyści wynikających z pozyskiwania tego 
rodzaju wspomagania?

Mali i średni przedsiębiorcy upatrują szansy rozwoju przede wszystkim 
w dostępie do nowych technologii. Szansa ta została wymieniona przez 58% ba-
danych przedsiębiorstw. Należy przy tym dodać, iż przedsiębiorcy tak wysoko 
cenią nowe technologie, dlatego będą dążyć do tego, aby wyposażyć swoje firmy 
w nowoczesne maszyny i urządzenia. Przedsiębiorcy ponadto dostrzegali szanse 
podniesienia swojej konkurencyjności poprzez inwestycje w nowoczesne techno-
logie. Najbardziej pożądaną formą wspomagania instytucjonalnego jest dotacja 
inwestycyjna. W związku z trudnościami pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw najbardziej cenioną formą in-
stytucjonalnego wsparcia są dotacje inwestycyjne. Przedsiębiorcy bardzo chętnie 
korzystają z tej formy pomocy, gdyż w znacznym stopniu ułatwia im to dokona-
nie niezbędnych inwestycji, których realizacja nie byłaby możliwa bez tej formy 
pomocy. Uważają, że jednym z głównych celów działalności instytucji wspoma-
gających MSP powinno być zasilanie tego sektora w środki finansowe. Banki 
i inne instytucje finansowe nie są zainteresowane udzielaniem kredytów czy po-
życzek MSP. W ich opinii jest to bardzo trudny klient, o niskiej wiarygodności 
i zbyt wysokim ryzyku.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż pozycja gospodarki polskiej pod wzglę-
dem innowacyjności należy do najniższych wśród krajów unijnych. Potrzebne są 
więc różnorodne działania w zakresie wspierania innowacyjności, w tym kształ-
towania kultury proinnowacyjnej w społeczeństwie. Pewną rolę w tym zakre-
sie może odegrać ogłoszenie roku 2009 Rokiem Kreatywności i Innowacyjności 
oraz działania podejmowane w ramach tej inicjatywy.
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iNNoVatioNs- UNd wettbewerbsFÄhiGkeitsFÖrderUNG  
VoN kLeiNer UNd mittLerer UNterNehmeN  

iN poLNischer wirtschaFt

zusammmenfassung

Ziel dieses Beitrags war die Vorstellung und Beurteilung der institutionellen Förde-
rung der Innovativität von kleiner und mittlerer Unternehmen. Es wurden die Vorrauset-
zung und Arten der institutionellen Förderung vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit 
wurde auf die Umfragen der Unternehmer gelenkt. Die Umfragen wurden an 1100 Unter-
nehmen der Mazovia Region gesendet. 110 Unternehmen haben die Antworten zurück 
geschickt. Die Ergebnissen der Umfragen zeigten, dass etwa 80% der befragten Unte-
nehmen keine institutionelle Förderung benutzte. Jedoch es besteht ein großer Bedarf an 
institutionellen Förderung der Innovativität von kleiner und mittlerer Unternehmen. 

Überzetz von Krystyna Poznańska





EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 51

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO

NR 588                                                                                       2010

ROBERT STANISŁAWSKI
Politechnika Łódzka 

roLa FUNdUszy strUktUraLNych w procesie wspieraNia 
rozwoJU iNNowacyJNeGo poLskich msp 

wstęp

Rozwój polskich MSP w znacznym stopniu uzależniony jest od warunków, 
jakie stwarza Unia Europejska. Dotyczy to zarówno tych, które bezpośrednio 
wynikają z założeń funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego, przy-
jętej strategii lizbońskiej jak i realizowanej obecnie polityki spójności na lata 
2007–2013. Dla polskich przedsiębiorców szczególnie istotne wydaje się przyję-
cie w ramach tej polityki realizacji wspólnych celów zakładających bezpośrednie 
wspieranie sektora MSP za pośrednictwem funduszy strukturalnych. Problemem 
z jednej strony jest zapewnienie absorpcji tych środków na właściwym poziomie, 
z drugiej zaś wykorzystanie ich w sposób jak najbardziej „pożyteczny”, tzn. taki, 
który pozwoli na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, i to zarówno 
na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Konieczność bezpośredniej pomocy 
dla tego sektora wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, z jego znaczenia w go-
spodarce wszystkich krajów członkowskich i jednocześnie jego słabej pozycji 
ekonomicznej wynikającej z dużego wewnętrznego zróżnicowania (większość 
stanowią przedsiębiorstwa mikro i małe, które często bez pomocy z zewnątrz 
nie są w stanie się ekspansywnie rozwijać). Po drugie, jak dowiodły ostanie ba-
dania, jedną z najbardziej uciążliwych barier, na które napotykają mali i średni 
przedsiębiorcy w swojej działalności, jest brak środków finansowych, wynika-
jący z ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Po trzecie, 
gwarancją prawidłowego ich rozwoju (i jednoczesnego podnoszenia konkuren-
cyjności) jest ukierunkowanie działań na innowacyjność. Niestety, bez względu 
na to, czy ma ona być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej, czy 
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też implementacji z zewnątrz, wymaga ona ogromnych nakładów. Z tego faktu 
zdaje sobie sprawę Unia Europejska, dlatego umożliwia ona w ramach funkcjo-
nujący programów krajowych (unijnych) przeznaczanie środków finansowych 
na ten cel. W Polsce takim przykładem jest Program operacyjny Innowacyjna 
gospodarka, którego głównym założeniem jest finansowanie dużych inicjatyw 
w zakresie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, procesowych 
i organizacyjnych. Program ten funkcjonuje już od trzech lat, co może stanowić 
podstawę do pierwszych ocen jego „przydatności” we wspieraniu wdrożeń inno-
wacyjnych w omawianym sektorze.

Jak pokazują badania, skłonność polskich przedsiębiorców omawianego 
sektora do wdrożeń innowacyjnych jest relatywnie niewielka. To słabe zainte-
resowanie innowacyjnością jest następstwem kilku czynników. Wśród nich na 
„pierwszym planie” można wskazać brak zewnętrznych motywatorów do po-
dejmowania przez przedsiębiorstwa tego typu działalności, w postaci chociażby 
popytu rynkowego, którego istnienie mogłoby „wymuszać” wdrażanie nowych 
rozwiązań wśród sektora MSP. Drugim czynnikiem jest wysoki ich koszt, co 
skutecznie hamuje postęp w tym zakresie. Nie należy również zapominać, że nie-
sprzyjające są warunki pozyskiwania na ten cel środków (o czym wspomniano 
powyżej), na co wpływ ma wiele przyczyn: brak informacji o tym gdzie i na ja-
kich warunkach można taką pomoc przedsiebiorstwa uzyskać, brak kompetencji 
urzędników, zbyt małe zaangażowanie jednostek państwowych, a szczególnie sa-
morządowych w propagowaniu i wdrażaniu takiej pomocy. Dochodzą tutaj jesz-
cze czynniki związane z ryzykiem niepowodzenia implementowanych rozwią-
zań, a w przypadku prowadzenia własnej działalności B + R, długim procesem 
żmudnych badań, niekoniecznie uwieńczonych sukcesem. Wszystko to wpływa 
niekorzystnie na skłonność przedsiębiorców do podejmowania „innowacyjnych 
wyzwań”, których skutkiem mogłyby być nowe rozwiązania technologiczne lub 
gotowe do zaaferowania produkty. Poprawy sytuacji będzie można oczekiwać 
tylko wówczas, gdy stworzone zostaną zewnętrzne warunki do podejmowania 
tego typu inicjatyw przez MSP, a przede wszystkim będzie wywierana zewnę-
trza presja (przez czynniki rynkowe) na wdrażanie innowacji. Warunki w tym 
zakresie pomimo istniejących barier powinny ulegać znacznej poprawie wskutek 
lepszego dostępu do zewnętrznego finansowania (fundusze strukturalne) i coraz 
większej mody na tworzenie związków partnerskich pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi czy klastrów sprzyjających działalności innowacyjnej. Zwiększa to również 
szanse w staraniach o środki unijne. 
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Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania funduszy 
strukturalnych jako jednego ze źródeł finansowego wsparcia publicznego pol-
skich MSP i ich wykorzystania do podnoszenia innowacyjności w tym sektorze. 
Analiza ta ma zwrócić uwagę na kilka kwestii związanych z ich pozyskiwaniem 
i odpowiedzieć na pytanie o zbyt niski poziom absorpcji tych środków wśród 
sektora MSP w Polsce. 

innowacyjność polskich msp w kontekście krajów Unii europejskiej

Polskie MSP należą do grupy najmniej innowacyjnych przedsiębiorstw 
w Unii Europejskiej (UE). Z badań przeprowadzonych przez GUS w 2008 roku 
wynika jednoznacznie, że tylko ok. 23% przedsiębiorstw produkcyjnych i 21% 
usługowych prowadziło działalność innowacyjną (Działalność innowacyjna…, 
2008). Oznacza to, że w praktyce wprowadziły one przynajmniej jedną inno-
wację (produkt lub innowacja procesowa) w ciągu ostatnich trzech lat. Porów-
nując te dane ze średnim poziomem w UE, wynoszącym 39,5% w odniesieniu 
do przedsiębiorstw przemysłowych, należy stwierdzić jednoznacznie, że polskie 
MSP znajdują się w „ogonie” Europy (rysunek 1).

Rys. 1. Innowacyjność przedsiębiorstw w UE
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Science, Technology and Innovation in Europe, Euro-

pean Commission, Eurostat, Brussels 2008.

Dane te wskazują, że Polska pod względem innowacyjności sektora MSP 
(przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie) znajduje się na 23 miejscu. Zdecydowa-
nie wyprzedzają nas takie kraje, jak Niemcy (72,8%), Irlandia (60,9%) czy Belgia 
(58,1%). Nie jest zbyt pocieszane, faktem, że jesteśmy lepsi od Łotwy, Węgier, Bułga-
rii czy Rumunii. Nie można bowiem dokonywać porównania w odniesieniu do naj-
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słabszych, koniecznie należy dążyć do „doskonałości”, czerpiąc przykład z liderów 
Europy, zgodnie z założeniami przyjętymi na szczycie w Lizbonie w 2000 roku. 

Fundusze strukturalne jako źródło finansowania działalności innowacyjnej msp

Dokonując analizy wpływu funduszy strukturalnych na innowacyjność 
polskich MSP, należy stwierdzić, że do tej pory ich rola jest dosyć ograniczona. 
Do końca 2007 roku udział środków unijnych nie przekroczył 5%. W roku na-
stępnym (2008) nastąpił wzrost tego wskaźnika do poziomu ok. 5,6%. General-
nie można stwierdzić, że innowacyjność w Polsce jest finansowana ze środków 
własnych (rysunek 2).

Rys. 2. Źródła inwestycji na rzecz innowacyjności polskich MSP w latach 2007–2008 
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Starczewska-Krzysztoszek, Ranking najbardziej 

innowacyjnych firm w Polsce, Kamerton innowacyjności 2008, Polska Konfederacja Pra-
codawców Prywatnych „Lewiatan”, Warszawa 2008. 

Powyższe dane wskazują, że udział środków własnych kształtuje się na 
poziomie ok. 67–62%. W roku 2008 nastąpiła niewielka zmiana, polegająca na 
zmniejszeniu znaczenia wkładów własnych w podejmowanie działań innowacyj-
nych. Jest to niewątpliwie korzystna tendencja, biorąc pod uwagę fakt, że nastąpił 
wzrost znaczenia funduszy strukturalnych. Co prawda, jest to dość duży przyrost 
w stosunku do poprzedniego roku, bo wynoszący 100% (z 5% do 10%), jednakże 
cały czas zbyt mały w ogólnej strukturze finansowania wydatków przeznacza-
nych na inwestycje innowacyjne. Można się zastanawiać nad przyczynami ciągle 
tak małego zaangażowania unijnych środków w działalność innowacyjną. Jedna 
z nich jest utrudniony dostęp do tych środków przez zbyt złożone procedury apli-
kacyjne. Pokazują to dane, z których wynika, że tylko ponad połowa podmiotów 
starających się o takie wsparcie otrzymała je (rysunek 3).
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Rys. 3. Wykorzystanie wsparcia Unii Europejskiej przez MSP na działalność innowacyjną
Źródło: opracowanie na podstawie: M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, Kierunki inwesto-

wania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, Raport z badania ankieto-
wego, PARP, Warszawa 2007.

Z danych tych wynika, że 55% przedsiębiorstw wnioskujących o takie wsparcie  
je otrzymało. Najwięcej przedsiębiorstw średnich. Tutaj aż 63% aplikujących 
o środki w ramach funduszy strukturalnych stało się ich posiadaczami. Koniecz-
ne wydaje się więc dokonanie zmian ułatwiających do nich dostęp. Brak właści-
wych rozwiązań w tej kwestii będzie niewątpliwie działał na przedsiębiorców 
demobilizująco. Z badań przeprowadzonych w 2007 roku wyraźnie wynika, ze 
dostępność wsparcia w ramach funduszy wsparcia unijnego jest źle oceniana 
przez przedsiębiorców, co jest efektem zbyt skomplikowanych procedur apliko-
wania o te środki (rysunek 4). (R. Stanisławski, M. Greta, 2008).

Rys. 4. Ocena dostępności funduszy unijnych na cele innowacyjne przez MSP
Źródło: S. Pyciński, A. Żołnierski, Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2005–2006, 

PARP, Warszawa 2007.
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Aż 55% badanych respondentów wskazało, że dostęp do unijnych środków jest 
(bardzo) trudny. Dla porównania tylko ok. 10% wskazało, ze nie ma problemu z uzy-
skaniem środków z funduszy unijnych. Największe kłopoty mają przedsiębiorstwa 
mikro, tylko 24% małych i średnich przedsiębiorstw wymieniło trudności w do-
stępie do unijnej pomocy finansowej. Główne bariery wynikają z braku wiedzy na 
temat aplikowania o te środki i braku doświadczenia w tym zakresie. Najchętniej 
z nich korzystają ci, którzy już wiedzą, jak podejść do tego problemu. W grupie tej 
są główie większe podmioty, które nawet w przypadku trudności z pozyskaniem ze-
wnętrznego finansowania potrafią sobie pomóc, zatrudniając wyszkolony personel. 
Wynika stąd pewien paradoks, polegający na tym, że „średni”, czyli dający sobie 
dobrze radę w sensie ekonomicznym, częściej są wspierani przez środki unijne niż 
ci, którzy tego bardziej potrzebują (czyli mikroprzedsiębiorcy). Konieczne jest więc 
stworzenie mechanizmów (rola rządu i samorządów lokalnych) promujących (i jed-
nocześnie ułatwiających pozyskanie) fundusze unijne jako jeden ze sposobów finan-
sowania działalności innowacyjnej przez tych najmniejszych. Okazuje się jednak, że 
główną przeszkodą jest nie tylko słaba ich dostępność, ale również małe zaintereso-
wanie ich pozyskaniem wśród potencjalnych beneficjentów. Przedsiębiorcy widząc 
małą „skuteczności” podejmowanych wysiłków na rzecz uzyskania tej pomocy oraz 
relatywnie spore nakłady, które należy ponieść w związku z trudnym procesem apli-
kowania, często rezygnują już na samym początku. Świadczą o tym dane, które obra-
zują zainteresowanie przedsiębiorców pozyskaniem środków unijnych (rysunek 5). 

Rys. 5. Zainteresowanie MSP składaniem wniosków o dofinansowanie w ramach pomo-
cy unijnej

Źródło: opracowanie na podstawie M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, op.cit.

Wynika z nich, że tylko 5% badanych firm składało wnioski o dofinanso-
wanie w ramach unijnej pomocy publicznej. Natomiast aż, 93% respondentów 
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z sektora MSP nie podjęło wyzwania, jakim jest zdobycie środków na dalsza 
działalność i rozwój innowacyjny własnego przedsiębiorstwa. Charakterystycz-
ne jest to, że większą chęć pozyskania tych środków miały podmioty większe 
niż mniejsze. Znacznie częściej bowiem o środki aplikowały przedsiębiorstwa 
małe (13%) niż mikro (5%). Ciekawe jest natomiast to, że przydatność tych finan-
sów unijnych lepiej oceniają małe i mikropodmioty. Stwierdziły one, ze nie byłyby 
w stanie realizować swoich celów, gdyby nie dostęp do funduszy UE (rysunek 6).

Rys. 6. Ocena znaczenia unijnego wsparcia przez przedsiębiorców MSP
Źródło: opracowanie na podstawie M. Dzierżanowski, M. Rybacka, S. Szulika, op.cit.

Najwięcej, bo aż 76% małych przedsiębiorstw doceniło, znaczenie unijnych 
środków pomocowych. Wpływ funduszy strukturalnych na realizację założeń 
innowacyjnych zauważyły też podmioty mikro. Jednocześnie największy odse-
tek w tej grupie oceniło pomoc unijną jako „bez znaczenia”, co wynikać może 
z faktu, że wiele mikropodmiotów nie potrafiło we właściwy sposób spożytko-
wać otrzymanych środków finansowych, a tym samym osiągnąć zakładanych 
celów już na etapie aplikowania. Okazuje się bowiem, ze skuteczne pozyskiwanie 
unijnej pomocy nie musi przekładać się na wymierne efekty, skutkujące ekspan-
sywnym rozwojem innowacyjnym sektora MSP.

zakończenie 

Innowacyjność jest istotnym czynnikiem podnoszenia konkurencyjności sek-
tora MSP w ujęciu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Okazuje się jednak, 
że nie wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie ci mikro, doceniają rolę tego czynnika 
w walce o klienta. Wynika to ze specyfiki polskiego rynku, którego immanentną 
cechą jest brak impulsów zewnętrznych do podejmowania działań innowacyjnych 
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oraz niechęć do ryzyka. Jest to również spowodowane tym, że w większości są to 
mikroprzedsiębiorcy, którzy dysponują bardzo skromnymi środkami finansowy-
mi. Dostęp do zewnętrznych źródeł jest natomiast bardzo ograniczony, będąc jak 
sami twierdzą, barierę nie do pokonania. Poprawy sytuacji należałoby oczekiwać 
po uruchomieniu w ramach unijnej polityki spójności programów wspierających 
rozwój innowacyjny polskiego sektora MSP. Jednak, jak pokazuje praktyka, rów-
nież w tym obszarze pojawiły się bariery ograniczające swobodny do nich dostęp. 
Wynikają one z jednej strony ze zbyt skomplikowanych procedur aplikacyjnych, 
z drugiej zaś z ogólnego zniechęcenia, przejawiającego się niskim poziomem zaan-
gażowania, szczególnie podmiotów małych, w pozyskanie środków pochodzących 
z Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że konieczna jest więc podwójna zmiana 
w tym zakresie, z jednej strony powinna ona polegać na poprawie nastawienia 
przedsiębiorców do procedur aplikacyjnych, a z drugiej na znacznym uproszcze-
niu tych procedur i tym samym na lepszej dostępności do oferowanych środków 
finansowych. Należy bowiem pamiętać, że okres absorpcji funduszy struktural-
nych kończy się w 2013 roku i nie możemy (jako kraj) zmarnować szansy, jaką one 
stwarzają dla polskiej gospodarki, w tym dla sektora MSP. 

Wybór problematyki tego artykułu nie jest przypadkowy. Obecnie trwa-
ją badania wykorzystania pomocy publicznej do rozwoju innowacyjnego MSP 
w Polsce, realizowane przez Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Łódzki. 
Należy mieć nadzieję, że dostarczą one ciekawego materiału do dalszej analizy 
omawianego zagadnienia i pozwolą odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań.

the roLe oF strUctUraL FUNds iN the FiNaNciaL sUpport   
For the iNNoVatioN deVeLopmeNt proccess oF poLish sme

Summary

Poland in comparison to the western European countries is in 23rd position in rela-
tion to the development of innovation. A low level of development of innovation process 
in the small and medium sized enterprises is the serious barrier to improve their com-
petitiveness in the country’s, European and world’s markets. This is the result of limited 
access to the external financial sources. It is expected that this situation can be improved 
in effect of better access to European funds (structural funds). Thus, there are some bar-
riers in this field. The most important among of them are: too much complicated applica-
tion procedures and the discouragement of Polish entrepreneurs to take a risk to receive 
financial public support in the range of the offered structural funds.

Translated by Robert Stanisławski
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wstęp

Współczesna gospodarka, w której funkcjonują zarówno duże, jak i średnie 
oraz małe podmioty gospodarcze, jest gospodarką opartą na wiedzy. Pojęcie go-
spodarki opartej na wiedzy pojawiło się w konsekwencji dokonującego się proce-
su globalizacji oraz nowego krajobrazu konkurowania. Coraz większą uwagę za-
częto zwracać na znaczenie wiedzy. Obecnie szybko postępujący rozwój wiedzy 
wymaga od przedsiębiorstw realizacji działań nacelowanych na ciągłe uczenie 
się i modyfikowanie swoich ofert rynkowych, czyli działań ukierunkowanych na 
podnoszenie poziomu ich innowacyjności.

istota innowacyjności przedsiębiorstwa

Dziś powszechny jest już pogląd, iż XXI wiek będzie erą szeroko rozumia-
nych innowacji. W związku z powyższym, otwartość przedsiębiorstw na zmiany 
oraz ich gotowość do ciągłego uczenia się staje się jednym z najistotniejszych 
czynników sukcesu na rynku1. Należy podkreślić, że twierdzenie o kluczowym 
znaczeniu innowacji w procesie budowania i umacniania pozycji przedsiębior-
stwa na rynku jest powszechnie akceptowane zarówno przez przedstawicieli na-
uki, jak i praktyki gospodarczej2.

1  M. Brzeziński, Uczenie się zmian, w: Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyj-
nymi, red. M. Brzeziński, Difin, Warszawa 2001, s. 300.

2  W. Janasz, Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w mode-
lach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2003, s. 61.
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Zdaniem W. Janasza, innowacje mogą być tworzone w każdym przedsię-
biorstwie, niezależnie od jego wielkości. To nie wielkość ma decydujący wpływ 
na innowacyjność danego podmiotu gospodarczego, lecz charakteryzujący je 
sposób zarządzania, otwartość na pozyskiwanie i kreowanie nowej wiedzy, na 
potrzeby rynku oraz szanse, jakie się na nim pojawiają3. Należy zaznaczyć, że 
w przypadku przedsiębiorstw małych innowacje często mają charakter lokalny 
i nie wymagają ani specjalistycznego przygotowania, ani znaczących nakładów 
finansowych, a jednak stają się dla tych przedsiębiorstw źródłem przewagi kon-
kurencyjnej na obsługiwanym rynku4. Nasuwa się tu pytanie o istotę innowacji. 
W literaturze występuje szerokie spectrum ujęć tego pojęcia. Najbardziej znaną 
jest definicja sformułowana przez J. Schumpetera. Autor ten interpretuje innowa-
cje jako nieciągłe przedsięwzięcia nowych kombinacji czynników wytwórczych, 
odnoszących się do pięciu sytuacji: wprowadzenia nowego lub udoskonalonego 
produktu, który na rynku nie jest znany, wprowadzenia nowej lub zmodyfikowa-
nej metody produkcji, która nie była dotychczas wykorzystywana w ramach dane-
go zastosowania, otwarcia nowego rynku, zdobycia nowego źródła surowców lub 
półfabrykatów oraz wprowadzenia nowej organizacji procesów gospodarczych 
w zakresie produkcji, jak również dystrybucji5. Kierując się takim podejściem, 
można zauważyć, że innowacje obejmują znaczną część zmian, jakie zachodzą 
w ramach realizowanej przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. 

Z kolei zdaniem P. Druckera, innowacja oznacza świadomą, korzystną 
zmianę, wynikającą z potrzeb lub systematycznej obserwacji otoczenia. W świe-
tle tego podejścia bodźcem do pojawienia się innowacji nie musi być czynnik 
o charakterze technicznym. Innowacje mogą powstawać na skutek analizy po-
trzeb i braków występujących na rynku6. 

Podsumowując, innowacjami można określić różnego rodzaju zmiany ja-
kościowe, zarówno mające charakter kreatywny, jak i imitacyjny, dokonujące się 
w sferze technologii, organizacji pracy, zarządzania przedsiębiorstwem oraz dzia-
łalności marketingowej, charakteryzujące się nowością i oryginalnością w danym 
przedsiębiorstwie, na określonym rynku czy w regionie lub w skali świata7.

3  W. Janasz, Modele działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Innowacje…, s. 126.
4  S. Gudkova, Wiedza a rozwój małych przedsiębiorstw, w: Zarządzanie wiedzą w warunkach 

globalnej współpracy przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 69.

5  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
6  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 41.
7  M.A. Weresa, Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej 

gospodarki, Monografie i Opracowania nr 504, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 10.
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W świetle powyższego bardzo istotne pytanie, jakie powinno postawić sobie 
każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w warunkach globalnych, dotyczy pozio-
mu jego innowacyjności. Pytanie to odnosi się do sposobów kreowania takiego 
środowiska przedsiębiorstwa, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, które 
zapewni mu poziom innowacyjności pozwalający skutecznie konkurować na ryn-
ku. Zagadnienie kreowania określonych warunków sprzyjających podnoszeniu 
poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa wiąże się z reali-
zacją procesów dostosowawczych ukierunkowanych zarówno do wewnątrz, jak 
i na zewnątrz, pozwalających na przystosowanie się do zmian już zaistniałych, 
ale także na antycypowanie nowych. 

Odwołując się do zaakcentowanej wcześniej kwestii kreowania zdolności 
przedsiębiorstwa do tworzenia innowacji, należy zastanowić się nad cechami 
podmiotu, który ma taką zdolność.

Na podstawie analizy źródeł literaturowych można uznać, że wśród najważ-
niejszych cech przedsiębiorstwa cechującego się innowacyjnością, czyli zdolnością 
do kreowania i komercjalizacji innowacji, należy zaliczyć umiejętność wykorzysty-
wania innowacyjnego potencjału przedsiębiorstwa do utrzymania wysokiej pozycji 
konkurencyjnej, opartej na kluczowych kompetencjach, co wiąże się z posiadaniem 
zespołu twórców, innowatorów gwarantujących wysoki poziom innowacyjności 
przedsiębiorstwa. Ponadto niezwykle ważną kwestią jest permanentne monitoro-
wanie otoczenia i pozyskiwanie z niego określonych informacji, jak również stały 
kontakt z klientami przedsiębiorstwa celem poznania ich bieżących i przyszłych 
potrzeb. Działania takie zwiększają nie tylko zdolność przedsiębiorstwa do prze-
widywania przyszłości i perspektywicznego myślenia, ale także jego elastyczność 
w dostosowywaniu do zmieniających się warunków otoczenia8.

Innym, ważnym aspektem związanym z podnoszeniem zdolności przedsię-
biorstwa do kreowania innowacji jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 
w szerokim zakresie i przeznaczanie na nie stosunkowo wysokich nakładów 
finansowych oraz systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań naukowo-tech-
nicznych, czego konsekwencją powinno być posiadanie dużego udziału nowych 
wyrobów i/lub technologii w wolumenie produkcji i usług9.

Obserwacja praktyki przedsiębiorstw określanych mianem innowacyjnych 
pozwala stwierdzić, iż do przedsięwzięć realizowanych wewnątrz przedsiębior-

8  Zarządzanie nowym produktem, red. A. Sosnowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2000, s. 11–12.

9  A. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 25.
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stwa, a ukierunkowanych na umacnianie innowacyjności przedsiębiorstwa zali-
czyć należy także dążenie do realizacji projektów, które integrują pracowników 
z różnych działów, oraz podkreślanie innowacyjności jako ważnej wartości, na 
której opiera się misja przedsiębiorstwa10.

Należy podkreślić, iż niezwykle istotny aspekt dotyczący problematyki pod-
noszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa stanowi kultura organizacyj-
na charakteryzująca dane przedsiębiorstwo. Występuje ona w każdej firmie, choć 
często nie jest nazwana, w szczególności w małych przedsiębiorstwach. Jednak 
nawet wówczas, gdy pracownicy nie uświadamiają sobie jej istnienia i znaczenia, 
wyznacza ona sposoby postrzegania świata i kreuje swoistą „osobowość” danej 
firmy. Kultura organizacyjna stanowi bowiem system akceptowanych przez pra-
cowników norm i wartości, którymi kierują się oni wykonując swoją pracę. Jedną 
z ważnych funkcji, jakie spełnia kultura organizacyjna, jest umożliwienie pra-
cownikom zrozumienia misji i strategii przedsiębiorstwa. Ponadto ułatwia ona 
integrację pracowników wokół celów strategicznych firmy i pozwala na ich in-
tegrację, warunkującą realizację tych celów11. W kontekście problematyki inno-
wacyjności charakter kultury organizacyjnej występującej w przedsiębiorstwie, 
wartości, jakie są w jej ramach eksponowane, mogą w istotny sposób wspierać 
działania związane z umacnianiem potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa. 
Do elementów kultury organizacyjnej wspierającej rozwój innowacyjności na-
leży zaliczyć wartości i postawy związane z małym dystansem władzy, które 
sprzyjają skutecznej komunikacji, pozwalającej szybko i efektywnie reagować na 
nowe szanse i wyzwania. Ponadto akcentowanie postawy otwartości na zmiany, 
dążenia do doskonalenia umiejętności i działań czy promowanie w przedsiębior-
stwie nastawienia na uczenie się oraz kolektywizmu, prowadzących do wymiany 
myśli przez pracowników różnego szczebla, a tym samym do ich integracji, są 
elementami sprzyjającymi wzrostowi kreatywności w firmie. Reasumując roz-
ważania, można powiedzieć, że obserwacja praktyki gospodarczej jednoznacz-
nie dowodzi, iż kultura organizacyjna przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę 
w procesie umacniania jego potencjału innowacyjnego.

Odnosząc się do działań wykraczających poza granice przedsiębiorstwa, 
bardzo ważne jest tworzenie na rynku powiązań z podmiotami, które stanowią 

10  O. Jones, Innovation in SMEs: Intrapreneurs and new routines, w: Competitive Advantage 
in SMEs. Organizing for Innovation and Change, red. J. Oswald, f. Tilley, John Wiley&Sons Ltd, 
Chichester 2003, s. 139.

11  E. Głuszek, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Aka-
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 115.
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potencjalne źródła informacji, a w szczególności budowanie trwałych relacji 
z najważniejszymi klientami przedsiębiorstwa12. 

Podsumowując rozważania nad istotą innowacyjności podmiotów gospo-
darczych, można powiedzieć, że przedsiębiorstwa innowacyjne to takie, które 
charakteryzują się zdolnością do ciągłego adaptowania się do zmian zachodzą-
cych w ich otoczeniu. 

działania przedsiębiorstw na rzecz umacniania ich innowacyjności

Przedstawione w niniejszej publikacji wyniki badań prezentują przejawy 
działań przedsiębiorstw sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim 
zorientowanych na zwiększanie swoich zdolności do kreowania innowacji. Ba-
daniami objęto 50 przemysłowych przedsiębiorstw reprezentujących sektor MSP. 
Projekt badawczy, którego celem było wstępne rozpoznanie sytuacji w zakresie 
aktywności podmiotów gospodarczych podejmowanej na rzecz zwiększenia ich 
innowacyjności, zrealizowano w ramach badań własnych.

Wśród przejawów dążenia do umocnienia swojej zdolności do kreowania roz-
wiązań i produktów o charakterze nowatorskim wyróżniono dwie kategorie: działa-
nia realizowane wewnątrz przedsiębiorstw oraz działania związane z funkcjonowa-
niem podmiotów w otoczeniu i wychodzeniem poza własne granice organizacyjne.

W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań działań realizowanych wewnątrz 
badanych przedsiębiorstw, które można uznać za przejawy zwiększania ich zdol-
ności do kreowania innowacji. Wskazują one na to, że największy odsetek re-
spondentów realizuje działania związane z usprawnieniem sfery komunikacji. 
Jak wiadomo, dobrze funkcjonujący system komunikacji stanowi w przedsiębior-
stwie fundament jego skuteczności i efektywności. Optymizmem napawa zatem 
fakt, iż ponad 80% uczestników badań deklaruje realizację działań na rzecz do-
skonalenia umiejętności menedżerów w zakresie komunikowania się z pracow-
nikami. Do inicjatyw związanych z podnoszeniem jakości w sferze komunikacji 
należy zaliczyć również działania realizowane w obszarze informatyzacji przed-
siębiorstwa, które zadeklarowało 69,23% badanych podmiotów. Sprawna baza 
danych, podobnie jak system elektronicznej komunikacji wewnątrz firmy to pod-
stawą szybkiego i efektywnego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, ale też 
reagowania na określone zdarzenia pojawiające się w otoczeniu. Informatyzacja 

12  G. Biemans, Managing innovation within networks, Routledge, London 1992, s. 224–225.
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przedsiębiorstwa zdecydowanie przyczynia się do kreowania innowacji organiza-
cyjnych, pozwalając na usprawnienie kontaktów z klientami, stworzenie nowego 
kanału dystrybucji czy sposobu rozwiązywania reklamacji. 

Wyniki badań wskazują również na fakt, iż przedsiębiorcy doceniają funda-
mentalne znaczenie klimatu panującego w przedsiębiorstwie, będącego wynikiem 
określonej kultury organizacyjnej. I tak, 67,13% respondentów zadeklarowało, że 
w swoich firmach kładzie nacisk na podnoszenie własnych umiejętności, a tak-
że kompetencji wszystkich pracowników, natomiast 50,00% na pracę zespołową. 
Także blisko połowa badanych (46,15%) uważa, że w swoich przedsiębiorstwach 
świadomie kształtuje kulturę organizacyjną promującą otwartość na zmiany.  
Do działań związanych z kreowaniem klimatu organizacyjnego sprzyjającego 
uczeniu się, kreatywności, a tym samym innowacyjności, należy też budowanie 
relacji społecznych wewnątrz przedsiębiorstwa, związane z celowym integrowa-
niem pracowników. Tego rodzaju inicjatywy realizuje ponad jedna trzecia spo-
śród badanych przedsiębiorstw.

Tabela 1. Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw  
obserwowane wewnątrz przedsiębiorstw

Działania
Przedsiębiorstwa 

realizujące  
działanie (%)

Doskonalenie umiejętności komunikowania się menedżera 
z pracownikami 82,69

Informatyzacja przedsiębiorstwa 69,23

Nacisk na podnoszenie własnych umiejętności 
i kompetencji wszystkich pracowników 67,13

Nacisk na pracę zespołową 50,00

Świadome kształtowanie kultury organizacyjnej promującej otwartość na 
zmiany 46,15

Orientacja długookresowa przedsiębiorstwa 42,31

Modernizacja technologii 42,31

Budowanie relacji społecznych wewnątrz przedsiębiorstwa 34,62

Zakup technologii 34,62

Długookresowe zatrudnianie pracowników 30,77

Pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój innowacyjności 5,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż wśród rodzimych przedsię-
biorców pojawia się myślenie długookresowe. Jego przejawem jest deklaracja 
42,31% respondentów, że w ich firmach występuje orientacja długookresowa, 
czyli strategiczna. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ w sytuacji, kiedy przed-
siębiorstwo działa w perspektywie krótkookresowej, nie jest ukierunkowane na 
rozwój, ale jedynie na przetrwanie. Niestety, obserwacja realiów gospodarczych 
w Polsce wskazuje, że bardzo wiele przedsiębiorstw, w szczególności małych, 
przyjmuje właśnie orientację krótkookresową, co zdecydowanie hamuje rozwój 
ich konkurencyjności i innowacyjności. Do przejawów myślenia długookreso-
wego należy zaliczyć inwestycje czynione przez badane przedsiębiorstwa na 
rzecz modernizacji (42,31% wskazań) lub zakupu (34,62%) technologii. Prezen-
towane wyniki dotyczące kwestii technologii można uznać za budujące, świad-
czą bowiem one nie tylko o dostrzeganiu znaczenia nowoczesnych technolo-
gii, ale także o aktywności przedsiębiorców w tej sferze. Z przykrością należy 
stwierdzić, iż wiele polskich firm jest jeszcze zacofanych pod względem tech-
nologicznym. Tymczasem nowe technologie pozwalają niejednokrotnie produ-
kować taniej, podnosząc jednocześnie jakość wyrobów. Świadomość znaczenia 
technologii cieszy i napawa optymizmem. Jednak problemem, z którym bory-
kają się polskie przedsiębiorstwa, w szczególności te mniejsze, jest brak dosta-
tecznej ilości środków finansowych na modernizację technologii czy jej zakup. 
Przedsiębiorstwa mają wprawdzie możliwości pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych na rozwój innowacyjności, jednakże rzadko z nich ko-
rzystają. Wśród badanych przedsiębiorstw jedynie 5,77% zadeklarowało reali-
zację takich działań. Niska aktywność przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środ-
ków finansowych ze źródeł zewnętrznych wynika przede wszystkim z faktu, 
iż przedsiębiorcy nie mają wiedzy na temat rozmaitych możliwości ich pozy-
skiwania. Ponadto niezwykle poważną barierą jest wysoki poziom biurokracji 
związanej z dofinansowaniem przedsięwzięć gospodarczych ze środków Unii 
Europejskiej. W obliczu tej bariery wielu przedsiębiorców nie próbuje nawet 
aplikować o fundusze unijne, bojąc się, że nie sprostają określonym procedu-
rom i wymogom formalnym.

W związku z faktem, iż działającemu w pojedynkę przedsiębiorstwu, 
w szczególności małemu, trudno jest sprostać rozmaitym wyzwaniom, między 
innymi związanym z poszukiwaniem sposobów finansowania rozwoju swojej in-
nowacyjności, obserwuje się, że współczesne przedsiębiorstwa podejmują dzia-
łania związane z wychodzeniem poza swoje granice i nawiązywaniem na rynku 
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różnych układów kooperacyjnych. Należy podkreślić, iż w dzisiejszych realiach 
gospodarczych współdziałanie firm uznaje się za bardzo ważne w podnoszeniu 
poziomu ich innowacyjności. 

Kierując się powyższym założeniem w ramach badań podjęto próbę identy-
fikacji najważniejszych działań przedsiębiorstw w zakresie współdziałania z in-
nymi firmami, podejmowanej w celu umocnienia ich potencjału innowacyjnego. 
W tabeli 2 przedstawiono uzyskane wyniki. 

Tabela 2. Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw  
obserwowane poza granicami przedsiębiorstw

Działania Przedsiębiorstwa realizujące  
działanie (%)

Outsourcing 53,85

Włączenie się w strukturę grupy kapitałowej 25,00

Włączenie się w strukturę regionalnej sieci przedsiębiorstw 
(klastra/inicjatywy klastrowej) 21,15

Cosourcing (wspólne dostarczanie środków do realizacji 
określonego działania) 21,15

Włączenie się w strukturę sieci franchisingowej 11,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wyniki badań przedstawione w tabeli 2 pozwalają stwierdzić, że najpopular-
niejszą (53,85% wskazań) formą działań związanych z wychodzeniem poza gra-
nice organizacyjne przedsiębiorstwa jest outsourcing. Trzeba jednak podkreślić, 
iż jest on związany przede wszystkim z dążeniem przedsiębiorstw do zwiększe-
nia efektywności swojego działania. W odniesieniu do problematyki podnoszenia 
poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, należy stwierdzić przede wszystkim 
inicjatywy respondentów związane z włączaniem się w zgrupowania podmiotów 
gospodarczych, jakimi są grupy kapitałowe czy klastry. W obu wymienionych 
wyżej przypadkach, działania takie zadeklarował dość niski odsetek uczestników 
badań (odpowiednio 25,00% oraz 21,15%). Za optymistyczny należy uznać fakt, 
iż respondenci są świadomi roli kooperacji w procesie podnoszenia poziomu in-
nowacyjności przedsiębiorstwa. W gospodarce obserwuje się bowiem niezaprze-
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czalną prawidłowość, wskazującą, że kooperacja staje się jedną z podstawowych 
dróg rozwijania innowacyjności podmiotów gospodarczych. Tendencja ta doty-
czy zarówno przedsiębiorstw dużych, jak i małych. Jednak trzeba podkreślić, 
że mniejsze firmy mają ograniczony dostęp do kapitału, nowości technicznych 
i technologicznych, często nie dysponują własnym zapleczem badawczo-rozwo-
jowym, co stanowi duże utrudnienie w realizacji ekspansji rynkowej. W związ-
ku z powyższym, podjęcie kooperacji z innymi przedsiębiorstwami stanowi dla 
nich szansę rozwoju.

zakończenie

Współcześnie rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa jest jednym 
z wyznaczników jego konkurencyjności. Podmioty gospodarcze coraz inten-
sywniej zaczynają podejmować rozmaite działania ukierunkowane na zwięk-
szanie ich zdolności do tworzenia nowatorskich produktów czy rozwiązań 
organizacyjnych. 

Wyniki badań zaprezentowane w artykule świadczą o coraz większej ak-
tywności przedsiębiorstw sektora MSP w podejmowaniu działań o charakterze 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, których celem jest wzrost poziomu ich inno-
wacyjności. Można zatem stwierdzić, iż w polskich firmach rośnie świadomość 
znaczenia innowacji oraz warunków, jakie sprzyjają ich kreowaniu.

siGNs oF iNNoVatioN poteNtiaL streNGhteNiNG  
iN the compaNies oF sme sector

Summary

The constantly changing market competition as well as the turbulently developing 
environment forces companies that focus on their competitiveness to constantly introdu-
ce innovations into market. The ability to create innovations requires undertaking seve-
ral adjusting activities, both internal and external. This paper is an attempt to point out 
chosen internal and external activities of Polish SMEs aimed at improving their ability 
to create innovations.

Translated by Agata Sudolska
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przedsiębiorstw1

wprowadzenie

Innowacyjność jest jednym z kluczowych instrumentów niezbędnych do 
pomyślnego rozwoju i konkurowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki 
XXI wieku. Zgodnie z twierdzeniem Petera Druckera, „przedsiębiorstwo, które 
nie potrafi tworzyć innowacji, ginie”2, dlatego konieczne jest wsparcie polskiej 
przedsiębiorczości, która wypada zdecydowanie niekorzystnie pod względem 
rozwoju innowacyjności w porównaniu z Unią Europejską. W procesie powsta-
wania innowacji w przedsiębiorstwach coraz większego znaczenia nabiera wyko-
rzystanie wyników prac naukowo-badawczych.

Cel opracowania ma charakter poznawczy. Dotyczy identyfikacji podstawo-
wych źródeł odnoszących się do działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, 
ze szczególnym uwzględnieniem współpracy sfery nauki i biznesu. W artykule 
przedstawiono obecny stan świadomości przedsiębiorstw i naukowców na temat 
innowacji oraz możliwości finansowania transferu wiedzy w tym zakresie w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007–
2013. W niniejszym opracowaniu wykorzystano wyniki badania stanu sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, źródła literaturowe oraz dokumenty 
programowe w zakresie funkcjonowania Programu operacyjnego Kapitał ludzki.

1  Praca naukowa współfinansowana ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego progra-
mu operacyjnego rozwoju regionalnego, działania 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer 
wiedzy, projektu własnego województwa kujawsko-pomorskiego Stypendia dla doktorantów 
2008/2009 – ZPORR. 

2  P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 21.
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pojęcie i źródła innowacji

Autorem klasycznej w naukach ekonomicznych definicji innowacyjności, 
będącej punktem wyjścia do zagadnień z zakresu funkcjonowania działalności 
innowacyjnej jest J.A. Schumpeter. Innowacje rozumiał on jako:
a) wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub udoskonalenie dotych-

czasowych;
b) wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji;
c) otwarcie nowego rynku;
d) zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów;
e) zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów;
f) wprowadzanie nowej organizacji produkcji3.

Zakres przedmiotowy innowacji w tym ujęciu jest szeroki i obejmuje 
wszystkie zmiany o charakterze technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym 
dokonujące się w firmach. 

Z kolei M. Porter zdefiniował innowacje jako pomyślną eksploatację no-
wych pomysłów, dzięki której można uzyskać odpowiednią efektywność przed-
siębiorstwa i stworzyć przewagę konkurencyjną4. Przedsiębiorstwa zorientowane 
na innowacje to podmioty, które potrafią tworzyć, absorbować i zdobywać nowe 
produkty i usługi oraz dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu. 
Cechy charakterystyczne tych przedsiębiorstw to:
– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
– przekazywanie znaczących nakładów finansowych na działalność B + R,
– permanentne wdrażanie nowych rozwiązań o charakterze naukowym i technicznym,
– duży udział nowości w ogólnej ofercie towarów i usług,
– ciągłe wprowadzanie innowacji na rynki5.

Z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorstwa źródła innowacji podzie-
lić można na wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne). W litera-
turze przedmiotu źródła są niekiedy dzielone na krajowe i zagraniczne6. W uję-
ciu prezentowanym przez P. Druckera i Z. Kin sposobności do udanej innowacji 

3  J. Brdulak, Zarządzanie innowacjami, w: Zarządzanie w przedsiębiorstwie, red. J.S. Kardas,  
M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa 2008, s. 333.

4  Ibidem, s. 334.
5  W. Janasz, Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 

jako systemu społecznego, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. 
W. Janasz, Difin, Warszawa 2009, s. 54.

6  K. Kozioł, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 35. 
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należy systematycznie i świadomie poszukiwać w siedmiu obszarach-źródłach, 
które zostały sklasyfikowane z punktu widzenia przedsiębiorstwa (tabela 1).

Za najważniejsze źródło innowacji uznaje się wyniki własnych prac naukowo-
badawczych i rozwojowych (B + R), których rezultatem są nowe rozwiązania w for-
mie wynalazków i know-how o wysokim stopniu oryginalności i powodujące istot-
ne zmiany w gospodarce. Z tych źródeł korzystają również polskie przedsiębiorstwa, 
które w niewielkim stopniu pozyskują rozwiązania z instytucji naukowo-badawczych,  
ze względu na ograniczone możliwości finansowe mikro i małych przedsiębiorstw, 
jak i wciąż zauważalnego niedostosowania oferty sfery nauki do potrzeb biznesu.

Zdaniem J. Baruka, niezależnie od różnorodności ujęć prezentowanych w li-
teraturze przedmiotu, można wskazać jedno wspólne źródło wszystkich innowa-
cji – wiedzę. Rozważając temat czynników kreujących innowacyjność należy, 
zaznaczyć, iż źródłem innowacji może być wszystko to, co generuje określone 
idee, pomysły i projekty oraz inspiruje człowieka do wprowadzania zmian7.

Tabela 1. Porównanie źródeł innowacji według P. Druckera i Z. Kin

Według P. Druckera Według Z. Kin

Zewnętrzne – zmiany w otoczeniu

przeobrażenia demograficzne prace naukowo-badawcze o charakterze podstawowym

przeobrażenia poglądów ludzi
prace naukowo-badawcze i naukowo-techniczne o charakterze 
stosowanym

nowa wiedza – naukowa 
techniczna, społeczna

opracowania z zakresu nowych konstrukcji wyrobów, metod 
wytwarzania

informacja naukowo-techniczna, ekonomiczna i organizacyjna

Wewnętrzne – wewnątrz przedsiębiorstwa lub branży

przeobrażenia w strukturze branży 
i rynku

opracowania z zakresu nowych konstrukcji wyrobów, techno-
logii i organizacji

rozbieżności między założeniami 
i oczekiwaniami a rzeczywistością

wynalazki, wzory użytkowe, udoskonalenia konstrukcji, tech-
nologii, usprawnienia organizacji produkcji i metod pracy

potrzeby procesu

niespodziewane zdarzenie

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Baruk, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwo-
ju przedsiębiorstwa (aspekty ekonomiczno-organizacyjne), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1992, s. 40; P. Drucker, Natchnienie i fart, czyli inno-
wacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004, s. 40.

7  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, 
s. 119.
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stan świadomości przedsiębiorców i naukowców na temat innowacji 

Z badań8 przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynko-
wą na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dotyczących 
stymulatorów i hamulców współpracy sektora nauki z przedsiębiorstwami wyni-
ka, że polskie przedsiębiorstwa są bardzo zróżnicowane pod względem skłonno-
ści i potencjału do inwestowania w nową technologię. 

Przyjmując pewne uproszczenie, można przyjąć następującą klasyfikację 
przedsiębiorstw pod względem stopnia świadomości co do potrzeby inwestowa-
nia w technologię, posiadania niezbędnej wiedzy w zakresie jej pozyskiwania 
jak również potencjału do jej absorpcji: firmy tradycyjne (rzemieślnicze), „ak-
tywni imitatorzy” i innowatorzy. Firmy tradycyjne to najczęściej niewielkie pod-
mioty funkcjonujące od wielu lat, konkurujące na rynku niską ceną wyrobów 
i dużą elastycznością w podejściu do klientów. Właścicielami są najczęściej oso-
by z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim, nienastawione 
prorozwojowo i mające ograniczoną zdolność do zaadaptowania nowych tech-
nicznych rozwiązań. Aktywność innowacyjna takich firmy zazwyczaj ujawnia 
się w postaci drobnych technologicznych usprawnień. 

8  Badanie zostało przeprowadzone w pierwszej połowie 2008r. W oparciu o wyniki indywi-
dualnych wywiadów pogłębionych (75 wywiadów) przeprowadzonych z przedstawicielami wyż-
szego kierownictwa przedsiębiorstw przemysłowych, reprezentantami instytucji otoczenia bizne-
su i organizacji pracodawców oraz naukowcami.
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Schemat 1. Klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem stopnia świadomości co do po-
trzeby podejmowania aktywności innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2006–2007, red. A. Żołnierski, P. Zadury-Lichota, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 221.

Aktywni imitatorzy to firmy działające głównie na rynku krajowym i czę-
ściowo na regionalnym, których kadra zarządzająca zdaje sobie sprawę, że firma 
musi się rozwijać, jeśli chce się utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku. 
Atutami tych firm jest wysoka jakość wyrobów, konkurencyjna cena, duża ela-
styczność realizacji zleceń i wykwalifikowana kadra. Znaczna część z tych firm 
w ogóle nie rozważa inwestycji w technologię w bardziej ryzykownej formie 
i dotyczącej zwrotu poniesionych nakładów w dłuższej perspektywie. Wpro-
wadzanie zmian w dotychczasowej działalności jest dla tego typu firm decyzją 
przełomową, co wiąże się z bardzo dużym obciążeniem finansowym. 
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Schemat 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw pod względem stopnia świadomości co do po-
trzeby podejmowania aktywności innowacyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora..., s. 223.

Innowatorzy to firmy, które budują swoją przewagę konkurencyjną na za-
stosowaniu nowych, eksperymentalnych technologii. Właścicielami są osoby 
z wykształceniem wyższym, nastawione na długookresowe planowanie rozwoju 
firmy. Firmy, choć niekiedy bardzo małe, często konkurują z przedsiębiorstwami 
zlokalizowanymi na terenie całego kraju lub działającymi globalnie. Utrzymują 
bardzo intensywną współpracę ze sferą nauki, poprzez zlecanie jednostkom na-
ukowym pojedynczych prac badawczych lub nawiązując długookresową współ-
pracę. Specyficzną grupą tego typu firm są przedsiębiorstwa odpryskowe (spin 
off ), koncentrujące swoją działalność na rozwoju i praktycznym zastosowaniu 
innowacyjnej technologii opracowanej przy współudziale uczelni.

Trudno jednoznacznie określić liczebność poszczególnych typów przedsię-
biorstw, gdyż nie prowadzono szczegółowych badań w tym zakresie, jednakże 
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biorąc pod uwagę strukturę populacji przedsiębiorstw po względem wielkości 
(przeważająca część firm to mikroprzedsiębiorstwa), dane dotyczące innowa-
cyjności przedsiębiorstw prezentowane przez GUS oraz opinie przedstawicieli 
jednostek naukowych i instytucji pośredniczących w transferze technologii, 
którzy wskazywali na bardzo ograniczoną liczbę podmiotów zainteresowanych 
transferem wiedzy ze sfery nauki do biznesu, można stwierdzić, iż najliczniejszą 
grupę tworzą firmy z pierwszej grupy. Drugie miejsce pod względem liczebno-
ści zajmują aktywni imitatorzy, natomiast najmniej liczną grupę stanowią firmy 
o znacznym potencjale technologicznym. 

Z kolei oceniając świadomość środowiska naukowego na temat konieczno-
ści współpracy z biznesem, poszczególnych naukowców można skategoryzować 
na trzy grupy: biernych niewspółpracujących, potencjalnych współpracujących 
i aktywnych współpracujących. Z informacji PARP wynika, że większość pra-
cowników zatrudnionych na uczelni nie współpracuje z gospodarką, przy czym 
na uczelniach politechnicznych ich udział jest relatywnie mniejszy niż na uni-
wersytetach. Natomiast udział naukowców aktywnie współpracujących można 
szacować na kilka do kilkunastu procent, a w przypadku jednej z politechnik 
oszacowano go na około 5–6%9.

możliwości finansowania współpracy sfery nauki i biznesu w ramach euro-
pejskiego Funduszu społecznego w okresie programowania 2007–2013

Źródłem finansowania współpracy sfery nauki i biznesu w okresie progra-
mowania 2007–2013 mogą być środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na realizację projektów konkursowych w ramach poddziałania 8.2.1. 
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2. Transfer 
wiedzy, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Programu operacyjnego Ka-
pitał ludzki10. Celem działania 8.2 jest „zwiększenie transferu wiedzy i wzmoc-
nienie powiązań sfery B + R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodar-
czemu regionów”.

W ramach poddziałania 8.2.1 można realizować następujące typy projektów:
a) staże i szkolenia praktyczne dla:
– pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,

9  Raport o stanie sektora..., s. 223.
10  R. Kasprzak, Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wy-

dawnictwo Helion, Gliwice 2009, s. 81.
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– pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych 
i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach;

b) tymczasowe zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach wysoko 
wykwalifikowanego personelu;

c) promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy 
i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej;

d) szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycz-
nych jednostek naukowych oraz uczelni, doktorantów, studentów i absolwen-
tów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu 
spin off lub spin out,

e) wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między 
naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii 
na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez:

– kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji 
transferu wiedzy i innowacji,

– rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji;
f) stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komer-

cjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych 
za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa11.

W zależności od rodzaju projektu wsparciem mogą zostać objęci przedsię-
biorcy, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie i jednostki naukowe, pracownicy 
naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni i jednostek naukowych, a także 
doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia stu-
diów) i studenci.

Najwięcej jednak wątpliwości budzą definicje firm typu spin off  lub spin out. 
Zgodnie ze Słownikiem terminologicznym dla szczegółowego opisu priorytetów 
PO Kapitał ludzki12, są to przedsiębiorstwa założone przez co najmniej jednego 
pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co 
najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów, wiedzy lub technologii. Podstawowa różnica pomię-
dzy tymi firmami polega na tym, iż spin off jest zazwyczaj zależna organizacyj-
nie, formalnoprawnie lub finansowo itp. od instytucji naukowej lub badawczej, 

11  Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał ludzki, Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 241–244.

12  Fundusze Europejskie, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programo-
we/Attachments/89/Szop_nowelizacja_1_6_2009_POKL.pdf (12.01.2010).
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natomiast spin out jest niezależna od jednostki macierzystej i posiada niezależne 
źródła finansowania.

Alokacja przewidziana w planie działania na 2009 roku dla poddziałania 
8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, w ramach kompo-
nentu regionalnego PO KL, wynosi łącznie 108168112,54 zł. Szczegółowy po-
dział alokacji na poszczególne województwa przedstawiono w tabeli 2. Z przed-
stawionych danych wynika, że najwięcej środków na ten cel przewidziano 
w województwie śląskim – 20 mln zł, natomiast w województwie podkarpackim 
i pomorskim nie przewidziano środków na to poddziałanie.

Tabela 2. Podział alokacji na województwa w ramach poddziałania 8.2.1.  
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,  

komponentu regionalnego PO KL w 2009 roku

Województwo Kontraktacja (zł)

dolnośląskie 11 308 600,00

kujawsko-pomorskie 6 000 000,00

lubelskie 10 000 000,00

lubuskie 4 131 730,00

łódzkie 16 482 986,00

małopolskie 5 000 000,00

mazowieckie 12 423 511,00

opolskie 6 636 073,00

podkarpackie 0

podlaskie 4 500 000,00

pomorskie 0

śląskie 20 000 000,00

świętokrzyskie 2 600 000,00

warmińsko-mazurskie 3 031 470,54

wielkopolskie 6 053 742,00

zachodniopomorskie 2 977 707,00

Razem 108 168 112,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie planów działań na 2009 r. dla poszczególnych woje-
wództw, http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Strony/Plandzialanpokl.aspx (15.11.2009).
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zakończenie

Przeprowadzona analiza badań literaturowych pozwala na wyróżnienie na-
stępujących wniosków kluczowych:
1. Głównym zasobem przedsiębiorstwa jest wiedza oraz umiejętność efektyw-

nego organizacyjnego uczenia się, przynosząca rezultaty w postaci tworzenia 
nowatorskich rozwiązań.

2. Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzy-
stanie przez przemysł wiedzy i badań naukowych są obecnie kluczowymi 
czynnikami konkurencyjności gospodarki zarówno na poziomie krajowym, 
jak i regionalnym. 

3. Polskie przedsiębiorstwa są bardzo zróżnicowane pod względem skłonności 
i potencjału do inwestowania w procesy innowacyjne, przy czym największy 
odsetek stanowią firmy o znikomej aktywności innowacyjnej, związanej jedy-
nie z wprowadzaniem drobnych usprawnień technologicznych. 

4. Poziom świadomości co do znaczenia inwestycji w technologie wynika często 
z potencjału przedsiębiorstw do absorpcji nowej wiedzy opartej na współpracy 
sfery nauki i biznesu oraz wynikach prac badawczo-rozwojowych. 

5. Efektywne wykorzystywanie środków unijnych w ramach Programu ope-
racyjnego Kapitał ludzki przeznaczonych na zwiększenie transferu wiedzy 
i wzmocnienia powiązań sfery B + R z biznesem umożliwia realizację działań 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach oraz służy rozwojowi gospodarczemu 
regionów.

cooperatioN oF scieNce aNd bUsiNess as a soUrce  
oF iNNoVatioN For eNterprises

Summary

The purpose of this paper has a cognitive character. The subject of this study is 
the identification of primary sources related to innovation activities in enterprises, with 
particular emphasis on the cooperation of science and business . The article presents the 
current state of awareness of enterprises and researchers about innovation and financing 
possibilities of knowledge transfer in this field in the European Social Fund. In this study, 
the results of the survey concerning the condition of the small and medium enterprises 
sector in Poland in 2006–2007, the literature sources and program documents for the ESF 
operations were used. 

Translated by Agnieszka Syrocka
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kULtUra orGaNizacyJNa Jako eLemeNt kształtUJĄcy 
iNNowacyJNośĆ małych przedsiębiorstw

wstęp 

Transformacja ustrojowa, akcesja do Unii Europejskiej, globalizacja, nacisk 
na przedsiębiorczość i innowacyjność, wprowadzenie wysokich standardów ja-
kościowych, a przede wszystkim nasilenie oddziaływania konkurencyjnego oto-
czenia, zmienia źródła sukcesu również dla małych przedsiębiorstw, które muszą 
sprawnie odnaleźć się w nowym otoczeniu. W dzisiejszych czasach nie ma bo-
wiem podmiotu gospodarczego, który byłby niezmienny od wielu lat. Przedsię-
biorstwo, które nie wprowadza zmian, przestaje konkurować z innymi na ryn-
ku, gdyż stabilność jest rozumiana raczej jako przejaw stagnacji niż solidność, 
a przedsiębiorstwa, które nie zmieniają się i nie ulęgają ewolucji, powszechnie 
uważane są za skostniałe1. Małym przedsiębiorstwom stawia się więc nowe wy-
zwania dotyczące usprawnienia swojej całej działalności. Postrzeganie małych 
firm jako typowych organizacji nastawionych tylko na maksymalizacje zysku 
ustępuje miejsca nowym ideom wprowadzanym do sektora MSP, gdyż wykorzy-
stywane reguły i zasady zarządzania, tworzone przez lata w czasach względnej 
stabilności gospodarczej, wobec dzisiejszych wyzwań otoczenia są niewystar-
czająco skuteczne. Należy więc dostrzec, że immanentne cechy małych firm po-
zwalają stwierdzić, że ich rola będzie ciągle wzrastać, w związku z czym należy 
wyznaczać im nowe kierunki zmian. Przedmiotem artykułu jest kultura organi-
zacyjna jako element kształtujący innowacyjność małych przedsiębiorstw. Celem 
opracowania jest wskazanie głównych elementów kultury organizacyjnej wpły-
wających na innowacyjność wskazanych podmiotów.

1  K.S. Cameron, R.E Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości kon-
kurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s.11.
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motyw zmian kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw

Jednym z czynników, który nabiera w sytuacji zmian szczególnego znacze-
nia, jest kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna, która stanowi zespół norm, 
wartości obowiązujących w danej organizacji, gdzie wartości oznaczają coś co – 
w sensie absolutnym lub na gruncie danego zespołu poglądów – jest cenne i god-
ne pożądania i co stanowi przedmiot szczególnej troski oraz cel ludzkich dążeń. 
Wartości to nic innego jak swoisty drogowskaz postępowania dla członków danej 
organizacji. Normy z kolei wskazują na wartości, do których prowadzą, są ustalone 
i obowiązujące w danym środowisku organizacyjnym2. Każde przedsiębiorstwo, 
również małe, kreuje swoją specyficzną kulturę, składającą się z elementów, które 
wyróżniają je spośród innych firm oraz wytwarzają specyficzną atmosferę, kształ-
tują relacje między ludźmi, uczą reagowania na zachodzące w danej firmie i jej 
otoczeniu zmiany oraz pozwalają odróżnić członków jednych grup od innych. Tak 
więc identyfikacja systemu kulturowego z jednej strony pozwala wyjaśnić i zrozu-
mieć zachowania ludzi w danym przedsiębiorstwie, a z drugiej dokonać wyboru 
właściwych metod kształtujących pożądane zachowania pracowników, które zin-
tegrują ich wokół wspólnych celów i strategii innowacyjnej. W tym przypadku in-
nowacje są uznawane za podstawowy warunek utrzymania i wzmocnienia pozycji 
danego przedsiębiorstwa na rynku. Odnosząc działania innowacyjne do przedsię-
biorstw, można je zdefiniować jako tworzenie lub modyfikowanie procesów, wy-
robów, technik i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako 
coś nowe i postępowe w danej dziedzinie oraz prowadzą do zwiększenia efektyw-
ności wykorzystania zasobów będących do jej dyspozycji3. Należy więc dążyć do 
zachowania równowagi dynamicznej organizacji małego przedsiębiorstwa i kultu-
ry, przy czym konieczna jest odpowiednia elastyczność, czyli podatność na zmiany 
zarówno wzorów kulturowych jak i organizacyjnych. 

Uznanie kultury za część systemu organizacyjnego małego przedsiębiorstwa 
pozwoli na zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy wzorcami kulturowym pracow-
ników, kierowników i otoczenia a innymi podsystemami lub cechami organizacji. 
Wychodząc z założenia, że na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw mają wpływ 
przemiany zachodzące w gospodarce całego kraju, tj. transformacje ustrojowa, glo-
balizacja, akcesja do Unii Europejskiej, przyjęto, że tradycyjna kultura organizacyjna 
tych przedsiębiorstw musi ulegać zmianom pod wpływem tych procesów.

2  M. Siemiński, Kształtowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, Dom 
Wydawniczy, Toruń 2008, s.175. 

3  K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 37.
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W związku z powyższym polskie małe przedsiębiorstwa, chcąc sprostać tym 
wyzwaniom, muszą doskonalić swój system zarządzania, tworząc i realizując ce-
lowo strategie innowacyjne, które aby kreować i rozwijać czynniki sukcesu, po-
mogą im określić się na globalnym rynku. Wymaga to łączenia szans istniejących 
w otoczeniu z możliwościami, jakie daje im samo przedsiębiorstwo. Należy za-
uważyć, że wraz ze wzrostem wymagań, stawianych przed firmami z sektora MSP 
przez wszystkie zainteresowane strony, tj. klientów, społeczności lokalne, władze 
zwierzchnie, rząd, pracowników, inwestorów i partnerów, przedsiębiorstwa te mu-
szą sobie radzić z równoważeniem i jak najpełniejszym spełnianiem nowych ocze-
kiwań. Powodzenie tych procesów zależy od zasadniczych zmian kultury organiza-
cyjnej małych przedsiębiorstw, która została utrwalona w przeszłości. W związku 
z czym niezbędne jest poznanie tradycyjnej kultury i wyznaczenie zmian w kie-
runku pożądanej kultury organizacyjnej, nastawionej na innowacyjność. Jednak 
należy zaznaczyć, że największym i najtrudniejszym obszarem zmian są postawy 
ludzi, ich mentalność, przekonania, wyznawane wartości. Niestety jak zauważył  
P. Drucker, „ludzie dużo trudniej oduczają się rzeczy starych, niż uczą się nowy-
ch”4. Mimo że pracownicy są głównym motorem zmian w przedsiębiorstwach, to 
jednocześnie ich opór może blokować lub nawet wstrzymać procesy adaptacyjne.

charakterystyka kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw

Prezentowane poniżej dane zawierają wybraną część badań przeprowadzo-
nych przez autora w ramach rozprawy doktorskiej. Badania wykonane w latach 
2008–2009, poprzedzone zostały studiami literaturowymi. Narzędziem badaw-
czym był kwestionariusz ankiety własnego opracowania oraz materiały źródłowe 
badanych przedsiębiorstw. Dobór próby badawczej miał charakter celowy. Bada-
niami objęto 50 przedsiębiorstw. Zgodnie z przyjętą w badaniach metodologią, 
ankietowane firmy działały w jednym z dziesięciu powiatów województwa łódz-
kiego. Należały do następujących sekcji PKD: produkcja, tzw. pozostałe usługi, 
transport, budownictwo i rolnictwo. W działalności firm dominuje produkcja 
(78,3% firm). W badanej próbie przeważały firmy określane jako firmy małe 
o liczbie pracujących od 10 do 49. Badania poprzedzono wyborem jednej z defi-
nicji, która posłuży za podstawę do dalszych rozważań. Przyjęto główną definicję 
kultury organizacyjnej określoną przez jednego z klasyków i znawców kultury 

4  Zamówienie na zmianę mentalną, „Personel” 2001, nr 1, s. 24.
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E.H. Scheina, który zinterpretował ją jako: „Zespół rozsądnych reguł postępowa-
nia, odkrytych, ustanowionych, i rozwiniętych przez grupę, służących do zma-
gania się z problemami wewnętrznej integracji i zewnętrznym dostosowaniem, 
które dzięki wystarczająco dobremu działaniu wytyczają nowym członkom spo-
sób myślenia i odczuwania w aspekcie wspomnianych problemów5”. Wybór tej 
definicji był zdeterminowany względami metodologicznymi, gdyż pozwoliła ona 
na całościowe odniesienie się do kultury organizacyjnej bez wartościowania jej 
poszczególnych elementów, co oznacza, że postawy, wartości i wzory zachowań 
można potraktować na równi.

Zadaniem respondentów było wskazanie obowiązujących w badanych 
przedsiębiorstwach wartości i postaw kulturowych. Wyboru dokonano na pod-
stawie zaproponowanej listy składającej się z 30 pozycji wskazanych wartości, 
z możliwością dopisania własnej propozycji Na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów wśród pracowników wszystkich badanych przedsiębiorstw uzyskano 
odpowiedzi, na podstawie których zidentyfikowano 20 najczęściej powtarzają-
cych się wartości i postaw (rysunek 1).

Rys. 1. Wartości i postawy określone przez pracowników badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań.

5  E.H.Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publisher, San Francisco 
2004, s. 22.
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Jak wynika z przedstawionego rysunku, najczęściej wskazywaną wartością 
przez pracowników badanych przedsiębiorstw jest profesjonalizm (85,3%), który 
odnosi się do osiągania jak najlepszych rezultatów ze swojej pracy. Profesjonalizm 
łączono bezpośrednio z wartościami, które wymieniono jako trzecie w kolejności, 
tj. pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność, 
rzetelność (72,3%). Natomiast jako drugą występującą wartością wymieniano sza-
cunek i nastawienie na klienta (82,2%). Wskazanie jako jednej z najważniejszych 
wartości szacunku dla klienta świadczy o samym podejściu do głównej koncep-
cji marketingowej, w której punktem wyjścia jest tworzenie wartości dodanej dla 
klienta, co zostało potwierdzone w praktyce. Następne wskazane wartości, tj. ko-
munikatywność, bezinteresowność, równość oraz duma z pracy (63,3%), świadczą 
o tym, że pracownicy mają świadomości swojej roli i znaczenia dla sukcesu całej 
organizacji o czym świadczą następne wskazania wartości, tj. zaangażowanie, lo-
jalność (51,0). Zdolność do współpracy to następna istotna wskazywana wartość 
(21,4), co oznacza, że pracownicy w coraz większym stopniu stają się partnerami 
dla swoich przełożonych, a nie tylko są wykonawcami ich poleceń. To wartość, 
która wyznacza stosunki między pracownikami, kształtuje relacje kooperacyjne 
w przedsiębiorstwach. Pozostałe zaznaczone wartości, tj. niechęć do zmian, bier-
ność, rutyna, są niewątpliwe efektem funkcjonowania przez lata w systemie, który 
wymagał jedynie realizacji poleceń wydawanych przez szefów tych przedsiębiorstw. 
Bycie biernym to postawa dla wielu pracowników nawet dziś gwarantująca spokój 
i stabilizację, gdyż ci pracownicy przez lata byli wykonawcami tych samych zadań, 
postępowali według tych samych reguł i na pewno twórczo nie angażowali się w swo-
ją pracę. Wyzwolenie w pracownikach aktywnej postawy jest jednym z prioryteto-
wych zadań, które mają do zrealizowania kierownicy przedsiębiorstw. Zaznaczenie 
tych wartości na ostatnich miejscach świadczy o namiastce nowego podejścia do 
kultury organizacyjnej tych przedsiębiorstw nastawionych na zamiany. 

instrumenty kształtujące innowacyjną kulturę organizacyjną w małych 
przedsiębiorstwach

Przeprowadzone badania umożliwiły stworzenie listy ogólnych instrumen-
tów, za pomocą których można kształtować innowacyjną kulturę organizacyjną 
w przedsiębiorstwach z tego sektora. W przypadku tych organizacji skuteczność 
tego procesu będzie zależała od uwzględnienia wszystkich obszarów kultury or-
ganizacyjnej. Oznacza to, że przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości na-
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leży unikać pojawiających się zagrożeń, które budują określony system wartości. 
Kształtowanie kultury organizacyjnej polegać więc będzie na oddziaływaniu na 
wzory zachowań i normy, które z kolei wynikają z uznawanych wartości. Jak wy-
kazały przeprowadzone badania, istnieje wciąż wiele symptomów tworzenia się 
nowej orientacji kulturowej. Wykazanie głównych kierunków zmian kulturowych 
umożliwia zarówno, interwencję jak i eliminację powstałej luki kulturowej. Skut-
kiem tego będzie możliwe przeprowadzenie bieżącej korekty kształtujących się no-
wych wartości, wzorów zachowań i norm w kulturze organizacyjnej urzędów. 

Należy zaznaczyć, że istnieje wiele metod i narzędzi, za pomocą których zacho-
dzi proces kształtowania się innowacyjnej kultury organizacyjnej, które w większości 
badanych przypadków nie zostały wprowadzone. W tym miejscu należy wymienić:
– programy promowania wysokiej jakości usług i produktów,
– rozwój nowych systemów motywacji,
– wzrost świadomości organizacyjnej wśród wszystkich pracowników,
– zmiana struktur organizacyjnych,
– innowacyjne planowanie strategiczne,
– wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania,
– wprowadzenie informatycznych systemów wspomagania procesów zarządzania.

Jak wiadomo, wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się ko-
nieczność wprowadzania standardów jakości do wszystkich firm, co stanowi wa-
runek konieczny do uzyskania wysokiej jakości świadczonych usług. Jednym ze 
sposobów tworzenia i zapisu kultury organizacyjnej jest wdrożenie systemu za-
rządzania jakością ISO. Dzięki programom promującym jakość usług i produk-
tów będzie możliwa poprawa jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstw, co przyczyni się do budowania pożądanej kultury organizacyj-
nej. Programy promowania wysokiej jakości usług i produktów odnoszą się do 
koncepcji zarządzania jakością, której główne znaczenie nadaje filozofia TQM – 
Total Quality Management. TQM jest swoistą strategią działania, która prowadzi 
do podniesienia jakości produktów, usług jak i pracy. Główną rolę w rozwoju tej 
koncepcji przypisuje się pracownikom i kierownikom, gdyż to oni wyznacza-
ją poziom jakości usług i produktów oraz tworzą kulturę organizacyjną. Z kolei 
sama jakość zależy od przesłanek kulturowych.

Zarządzanie przez jakość traktuje się jako ogólną ideę podejścia do pożąda-
nych zmian w działalności przedsiębiorstw, gdyż jej celem jest dostosowanie do 
rynkowych warunków gospodarowania. Przez jakość rozumie się dążenie do ciągłej 
poprawy oferowanych usług i produktów oraz ciągłe eliminowanie błędów. Jakość 
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to również dostosowanie się do ustalonej specyfiki, czyli tworzenie i przestrzega-
nie wyznaczonych wartości, wzorców i standardów. Można powiedzieć, że jest to 
jakość wewnętrzna, na którą składają się wartości, normy, wzory zachowań, posta-
wy i symbole, czyli elementy kultury organizacyjnej. Zatem w jaki sposób kultura 
organizacyjna wpływa na jakość i efektywność małych przedsiębiorstw? Odpo-
wiadając na to pytanie, należy wymienić wiele korzyści, jakie wynikają z wdro-
żenia systemu zarządzania jakością: usprawnienie obsługi klienta, kompleksowe 
załatwianie spraw, usprawnienie działalności przedsiębiorstwa, poprawa organi-
zacji pracy i wizerunku przedsiębiorstwa, ujednolicenie procedur postępowania, 
integracja pracowników i lepsza wiedza o pracy innych działów, zastępowalność 
pracowników, szybszy dostęp do informacji, czytelny podział zadań i inne. Korzy-
ści te jednoznacznie wskazują, iż przyczyniają się one do polepszenia pracy ma-
łych przedsiębiorstw. Wprowadzenie tych zmian jest możliwe, jeżeli kierownictwo 
i pracownicy zaangażują się w nie oraz wykażą chęć do zmian. 

Jako następną metodę kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej wy-
mieniono planowanie strategiczne polegające na zmianie misji i wizji małych 
przedsiębiorstw. W tym przypadku kierownicy powinni wykazać się kluczową 
umiejętnością uczynienia z wizji rozwoju podstawy do działań wszystkich komórek 
organizacyjnych i całego personelu danej jednostki oraz współpracy ze społeczno-
ścią lokalną-klientami. Kształtowanie kultury organizacyjnej przez przyjmowanie 
odpowiedniej strategii działania w długim okresie świadczy o świadomości kie-
rowników tych przedsiębiorstw, iż wyznawane wartości kulturowe mają wpływ 
na określenie decyzji strategicznych. Założenie, że przyjęta strategia odzwiercie-
dla kulturę organizacyjną, pozwala stwierdzić, że sprawnie funkcjonująca małych 
przedsiębiorstw musi dopasować swoją kulturę organizacyjną do przyjętej strategii 
rozwoju, co z kolei czyni strategię jednym z ważniejszych instrumentów kształtu-
jących kulturę organizacyjną nastawiona na innowacje.

Następnym instrumentem kształtującym pożądana kulturę organizacyjną są 
przekształcenia, które zmierzają do poprawy funkcjonowania całego przedsiębior-
stwa, głównie odnoszące się do zmiany struktur organizacyjnych, która pomimo 
większej elastyczności niż w dużych przedsiębiorstwach, mniejszemu sformalizowa-
niu, pozostawia jednak ciągle wiele do życzenia, gdyż uprawnienia do podejmowania 
decyzji są w rękach kierownictwa. Pracownicy odgrywają jedynie rolę przekaźnika 
i nadzoru odpowiedzialnego za wykonywanie zadań, co wpływa na małe ich zaan-
gażowanie się w pracę, innowacyjność, kreatywność i gorszą motywację. W związ-
ku z czym zmiana struktur organizacyjnych polegająca na decentralizacji otworzy 



366 Katarzyna Szymańska

pracowników na nowe podejście do wykonywanej pracy i przystosuje ich do realizo-
wania oczekiwań wyznaczonych przez otoczenie. Zmiana struktur organizacyjnych 
powinna zostać powiązana z rozwojem nowych koncepcji motywowania w małych 
przedsiębiorstw. Współcześnie motywowanie pracowników uznaje się za główną 
wartość dla osiągnięcia celów strategicznych i polepszenia efektywności pracy w ca-
łej organizacji, co przekłada się na pożądane instrumenty kształtujące kulturę. Zatem 
wiele czynników motywujących, do których należą zarówno płacowe i pozapłacowe 
środki motywowania, należy wdrażać małych przedsiębiorstw.

Ostatnim instrumentem kształtującym kulturę organizacyjną są nowocze-
sne metody zarządzania. Wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania jest 
koniczne ze względu na zmiany odbywające się w małych przedsiębiorstw, kie-
rownicy często potwierdzają ich znajomość, jednak stan ich wprowadzania sto-
sunkowo pozostaje niewielki. Wszystkie wyżej wymienione instrumenty powin-
ny być wspomagane systemami informatycznymi pomagającymi w zarządzaniu 
małymi przedsiębiorstwami.

podsumowanie

Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że zmieniające się otoczenie 
wymusza na małych przedsiębiorstwach prowadzenie działań dostosowawczych. 
Ważnym jest zatem dostrzeżenie, że oprócz kryteriów rynkowych i ekonomicznych 
we wspomnianym procesie zmian należy uwzględnić również czynniki kulturowe, 
których szczegółowa diagnoza odnosząca się do danego przedsiębiorstwa pozwoli na 
opracowanie spójnego systemu narzędzi i metod pozwalających na zbudowanie wła-
ściwej kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw nastawionych na innowacje. 

orGaNisatioNaL cULtUre as eLemeNt shapiNG iNNoVatioN 
smaLL eNterprises

Summary

The innovation Polish small enterprises are on low.level. The main articel is to 
show the kultur gap between the kultur paterns existing to date In small enterprises 
and the desired patterns resulting from the changes In the social and economic environ-
ment. The articel is based on assumption that organisational culture influence the quality  
and functioning of small enterprises. 

Translated by Katarzyna Szymańska
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marketiNG iNNowacJi w mikro i małych  
przedsiębiorstwach Jako Źródło bUdowaNia  

przewaGi koNkUreNcyJNeJ 

istota i źródła innowacji

Pojęcie innowacji oznacza fakty, zjawiska i procesy o charakterze technicz-
nym, organizacyjnym, psychologicznym czy społecznym. Związane jest ono nie-
rozłącznie ze zmianą, reformą, nowością. Innowacje to zmiany twórcze w struk-
turach gospodarczych, w technice, przyrodzie i systemie społecznym. Jest to 
rozwiązywanie trudności, które prowadzi do reformy istniejącego stanu rzeczy 
i przyczynia się do postępu.

Teorię innowacji do nauk ekonomicznych wprowadził J.A. Schumpeter, 
który po raz pierwszy na gruncie teorii ekonomii sformułował pięć przypadków 
pojawienia się nowych kombinacji różnych przyrodniczych elementów i pro-
dukcyjnej siły człowieka, tj. innowacji1. W jego interpretacji innowacje to nowe 
kombinacje zachodzące w następujących przypadkach2:
– wytworzenia nowego produktu lub wprowadzenia na rynek towarów o no-

wych właściwościach,
– wprowadzenia nowej metody produkcji,
– otwarcia nowego rynku zbytu,
– zdobycia nowych źródeł surowców,
– przeprowadzenia nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. utworzenie mono-

polu lub jego likwidacja.

1  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 16.

2  J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960, s. 104.



368 Katarzyna Zioło

J.A. Schumpeter zaznaczył, że innowacja następuje dopiero wtedy, kiedy 
nowe produkty, metody produkcji itd. zostały wdrożone do praktyki, a więc fak-
tycznie dokonano zmiany. Poza tym dokonane reformy powinny mieć charakter 
jednorazowy, niepowtarzalny, nieciągły.

Z kolei Ph. Kotler określa mianem innowacji każde dobro, które postrzega 
się jako nowe3. Szersze podejście prezentuje P. McGowan, który uważa za inno-
wacje każdą działalność twórczą, gdzie kładzie się większy nacisk na wdrożenie 
twórczego pomysłu. Jest to nieustanny proces, który rozpoczyna się od dostrze-
żenia okazji, potrzeby do zaspokojenia lub problemu do rozwiązania. Proces ten 
zmierza do zakończenia z chwilą podjęcia decyzji o wdrożeniu określonego po-
mysłu wybranego spośród wielu rozważanych i przystąpienia do jej realizacji4.

Jak wynika z ww. wymienionych definicji, nie ma ustalonych jednolitych 
pojęć z zakresu innowacji. Termin ten jest dość dowolnie interpretowany – przez 
jednych kojarzony z wielkimi przemianami, a dla drugich oznaczający drobne 
i nieznaczne usprawnienia. Innowacje są klasyfikowane według różnych kry-
teriów. Przykładowo możemy je dzielić ze względu na dziedzinę działalności, 
której dotyczą; skalę ich wielkości i zakres skutków; środki prowadzące do inno-
wacji; możliwości przewidywania zdarzeń itd. Często zdarza się tak, że ta sama 
innowacja może być zaliczana do kilku grup w zależności od tego, jaki podział 
przyjęliśmy.

Tak wiele, jak wiele jest kryteriów podziału innowacji, tak również źró-
dła innowacji są wielorakie i bogate. W obecnych czasach istnieje dużo miejsc 
i systemów wytwarzających informacje, z których przedsiębiorstwa mogą czer-
pać inspiracje i użyteczne impulsy potrzebne do opracowania innowacji, czy też 
gotowe rozwiązania.

Źródłem innowacji może być wszystko, co generuje określone idee, pomy-
sły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania czy wynajdowania rzeczy 
nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonale-
nia5. Wszystko to, co inspiruje człowieka do procesu zmian. Źródłami innowacji 
dla przedsiębiorstw mogą być:

transfer technologii,– 

3  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebetner & Ska, Warsza-
wa 1994, s. 322.

4  P. McGowan, Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, w: Praktyka kierowania, red.  
D.M. Stewart, PWE, Warszawa 1994, s. 581–582.

5  J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębior-
stwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 157.
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– działalność sfery B + R,
– doradztwo firm konsultingowych,
– prowadzenie badań marketingowych,
– stymulowanie kreatywności pracowników i kierownictwa.
Pomysły na nowe produkty i idee mogą pochodzić również od instytucji 

rządowych, dostawców, instytucji naukowo-badawczych krajowych i zagranicz-
nych; mogą być rezultatem uczestnictwa w konferencjach, sympozjach, targach; 
mogą być wynikiem czytania fachowej literatury itp.

charakterystyka sektora mikro i małych przedsiębiorstw w polsce

Sektor mikro i małych przedsiębiorstw jest wyznaczany przez dwie katego-
rie: ilościowe (wielkość zatrudnienia, wartość majątku trwałego, wartość rocz-
nych obrotów, itd.) oraz jakościowe (konkretne cechy firmy, np. finansowa nie-
zależność, struktura organizacyjna, udział w rynku, itd.). Większość krajów do 
definiowania mikro i małych firm stosuje wielkość zatrudnienia, a jako miernik 
pomocniczy wielkość obrotów, kapitału lub aktywów.

Mirkoprzedsiębiorstwo spełnia jednocześnie następujące kryteria:
a) zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro 
lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 2 mln euro. 

Małe przedsiębiorstwa natomiast to takie, które:
a) zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro 
lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 10 mln euro.

Mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią przeważającą grupę podmio-
tów gospodarczych w każdym wysokorozwiniętym państwie. W Polsce grupa 
mikroprzedsiębiorstw zdecydowanie dominuje nad pozostałymi grupami, co 
przedstawiono w tabeli 1. Odgrywają one istotną rolę w gospodarce rynkowej. 
Przedsiębiorstwa te wnoszą wiele możliwości w zakresie kreowania innowacji, 
tym samym przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu kon-
kurencyjności gospodarki. Wpływają również na zmniejszanie poziomu bezro-
bocia – osoby bezrobotne mają szansę na samozatrudnienie i rozpoczęcie wła-
snej działalności gospodarczej. Jednak małe podmioty mają ograniczony dostęp 
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do kapitału, w wyniku czego są bardziej pracochłonne, a więc ma to wpływ na 
generowaną przez nie wielkość zatrudnienia. Jednocześnie mikro i małe przed-
siębiorstwa napotykają na swojej drodze do rozwoju wiele barier, m.in. wysokie 
obciążenia podatkowe czy rozwiniętą biurokrację. 

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących w Polsce  
w drugim kwartale 2009 roku

Wyszczególnienie Ogółem Sektor publiczny Sektor prywatny

Mikro 3 552 735 68 536 3 484 199

Małe 157 580 39 248 118 332

Średnie 29 599 10 974 18 625

Duże 4862 1817 3045

Ogółem 3744 776 120 575 3 624 201

Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w II kwartale 2009,  
www.stat.gov.pl.

Małe firmy mają wiele specyficznych charakterystyk rynkowych, finanso-
wych, lokalizacyjnych, organizacyjnych i technologicznych, które określają ich 
operacyjne i strategiczne zachowania różne od dużych firm. Odrębność ta wyni-
ka z innej, słabszej pozycji rynkowej małych podmiotów, ich większej podatności 
na zmiany w otoczeniu, konieczności szybszego dostosowania się do zmieniają-
cych się warunków zewnętrznych, czy innej struktury celów i motywów działa-
nia, będącej odzwierciedleniem cech osobowych właściciela/menedżera firmy6.

To, co odróżnia mikro i małe przedsiębiorstwa od dużych firm, to większe 
prawdopodobieństwo ewolucji i zmiany, niepewność działania oraz rola w inno-
wacjach. Podmioty te w przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw nie mogą 
pozwolić sobie na sztywność, zwłaszcza jeśli ich otoczenie jest dynamiczne 
i konkurencyjne. To właśnie dzięki kreatywnemu i adaptacyjnemu reagowaniu 
na środowisko zewnętrzne oraz zdolności do radykalnych i szybkich zmian mogą 
one zyskiwać przewagę konkurencyjną.

Działalność mikro i małych przedsiębiorstw charakteryzuje się wyso-
ką niepewnością. Ze względu na ograniczone zasoby własne i niski udział 
w rynku mają one praktycznie zerowe możliwości wpływania na otoczenie, 

6  E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 
s. 93.
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natomiast wszystkie zmiany zachodzące w otoczeniu silnie wpływają na ich 
sytuacje rynkową i ekonomiczną. Inaczej jest w przypadku podmiotów ma-
łych, lecz działających na rynkach lokalnych, zajmujących nisze rynkowe,  
o ustabilizowanej produkcji, funkcjonujące w tradycyjnych sektorach. Nie są one 
narażone na tak silną presję ze strony środowiska zewnętrznego i mają większe 
możliwości oddziaływania na nie. 

Wysoka niepewność działania małych firm powoduje, iż są one określane 
jako podmioty o podwyższonym stopniu ryzyka, bardziej narażone w porównaniu 
z firmami dużymi na niepowodzenie lub upadek7. Jednakże wykazują one wyso-
ką innowacyjność na rynku. Związane jest to z dynamizmem ich działania, wza-
jemną pomocą i współpracą oraz z możliwością zaspokojenia potrzeby samoreali-
zacji. Sektor ten charakteryzuje się wysoką heterogenicznością w odniesieniu do 
innowacji. Mikro i małe firmy mają swoje specyficzne zachowania innowacyjne. 
Może to być wprowadzanie prostych nowości, jak również zmian radykalnych oraz 
zawiązywanie skomplikowanych stosunków z innymi podmiotami. Ma to wpływ 
na znaczenie poszczególnych jednostek lub grup w gospodarce oraz przemyśle,  
a także na ich atrakcyjność dla partnerów w procesie innowacyjnym.

zastosowanie marketingu innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach

Aktualny rynek staje się coraz bardziej bezwzględny – firmy muszą dostar-
czać wyrobów oraz usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, 
o wysokiej jakości i niezawodności. Wzmaga się również aktywność konkuren-
tów, z których każdy chce zwiększyć swój udział w rynku i zdobyć jak najlepszą 
pozycję na nim. Aby przedsiębiorstwo mogło przetrwać, powinno wprowadzać 
odpowiednie zmiany w swoim działaniu. Ważna staje się przy tym szybkość 
i kompleksowość wprowadzania tych zmian, aby uprzedzić działania konkuren-
cji i osiągnąć efekt synergetyczny wynikający ze skoordynowania równoległych 
działań, zwłaszcza związanych z tworzeniem wartości dla klienta8. Takie podej-
ście stawia nowe wymagania zarówno w zakresie produkcji, jak i marketingu – 
wymaganie pełnej integracji. Integracja przyczynia się do tego, że firmy spełniają 
oczekiwania klientów, a także oferują im coraz lepsze i atrakcyjniejsze produkty 
oraz mogą realizować nowe pomysły.

7  A. Bielawska, Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i śred-
nich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993, s. 36.

8  J. Penc, op.cit., s. 31.
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Marketing decyduje o charakterze przedsiębiorstwa i o jego sukcesach. No-
woczesny marketing, to taki który „rozumie”, że rozwój firmy zależy od znajo-
mości potrzeb konsumentów oraz od odpowiednio dostosowanej sfery B + R 
i sprzedaży. Opiera się on na wiedzy i informacji, które pozwalają uzyskać 
przewagę konkurencyjną w obszarze jego funkcjonowania, a także umożliwiają 
szybsze dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia. Nowoczesny marketing 
to także umacnianie relacji z klientami, monitorowanie konkurencji oraz zasto-
sowanie systemów analizujących dane, które przedsiębiorstwo wykorzystuje do 
kreowania nowych produktów. 

Kierownictwo musi uzmysłowić sobie, że to klient decyduje, czy produkt 
odniesie sukces rynkowy. To klient przekazuje w końcu płace pracownikom 
i menedżerom, a także środki stanowiące zysk przedsiębiorstw i podstawę jego 
egzystencji. Trzeba więc dostarczać klientowi dobry produkt po umiarkowanej 
cenie, a za podstawowe funkcje biznesu uznać marketing i innowacje9.

Mikro i małe przedsiębiorstwa ze względu na swą słabszą pozycję, czyli 
uzależnienie od rynków lokalnych, małą aktywność na rynkach zagranicznych 
oraz trudniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego, powin-
ny większy nacisk położyć na swą działalność marketingową. Jak wynika z ba-
dań przeprowadzonych przez GUS, w latach 2006–2008 innowacje produktowe 
i procesowe wprowadzone w mikro i małych firmach stanowiły odpowiednio 
w przemyśle 14,6% i w sektorze usług 12,5% ogółu przedsiębiorstw. Innowacje 
dokonane w sferze marketingowej tych podmiotów wyniosły w przemyśle 10,9% 
oraz w sektorze usług 11,9% – również w stosunku do ogółu przedsiębiorstw10.

Innowacyjny marketing to głównie:
– marketing internetowy,
– marketing relacyjny,
– marketing docelowy.

Najwięcej zmian w przedsiębiorstwach nastąpiło w obszarze komunikacji 
marketingowej poprzez Internet. Jest on innowacją stymulującą rozwój we wszyst-
kich sferach życia ze względu na nieograniczoną możliwość porozumiewania się 
za pomocą globalnych sieci komputerowych. Za jego pomocą można zrealizować 
dwa podstawowe zadania marketingu innowacji: dotrzeć precyzyjnie z ofertą 
do określonych grup klientów oraz komunikować się w sposób interaktywny na 
drodze sprzedawca–klient. Cybermarketing to prowadzenie własnej strony www 

9  P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994, s. 52.
10  www.stat.gov. pl/gus/5840_3574_PLK_HTML.htm.
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oraz wykupywanie reklam na innych stronach internetowych; całodobowa obsłu-
ga klienta przez siedem dni w tygodniu, dialog on-line, naprawianie na odległość 
dzięki diagnostyce komputerowej; demonstracje produktu na ekranie komputera  
i wideokonferencje; kwestionariusze wysyłane e-mailem itp. Mikro i małe przed-
siębiorstwa poprzez wykorzystanie Internetu mogą zrewolucjonizować swój spo-
sób prowadzenia działań marketingowych, a dzięki temu uzyskać przewagę nad 
konkurencją, i dotrzeć z ofertą do większej liczby konsumentów. 

Marketing relacyjny to integrowanie procesów wewnętrznych oraz ze-
wnętrznych, przyciąganie nabywców do firmy oraz czynienie z nich aktywnych 
członków procesów rozwoju i adaptacji. Jest to całokształt działań podejmowa-
nych przez firmę w celu utrzymywania dotychczasowych oraz zawierania no-
wych, przynoszących sukces relacji z otoczeniem. Relationship marketing to 
angażowanie konsumentów w proces projektowania produktów; wykorzystanie 
wiedzy organizacji o rynkach, aby mogła wybrać najlepsze dla siebie segmenty 
funkcjonowania; stworzenie infrastruktury opierającej się na relacjach między, 
dostawcami, odbiorcami, akwizytorami, uczestnikami społeczności i innymi 
partnerami, którzy przyczyniają się do utrzymania dobrej opinii o przedsiębior-
stwie i tworzą jego przewagę konkurencyjną. Stosowanie marketingu relacyjne-
go w mikro i małych przedsiębiorstwach powoduje, że wychodzą one naprzeciw 
potrzebom klientów i dzięki temu mogą podnosić poziom ich zadowolenia oraz 
opracować skuteczne strategie innowacji, co przesądza o zdobyciu oraz utrzyma-
niu określonej pozycji na rynku.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się działać na rozległym obszarze rynku, 
szybko dochodzą do wniosku, że nie mogą w sposób prawidłowy i pełny zaspo-
kajać potrzeb wszystkich klientów. Ich liczba jest bowiem zbyt duża, są rozpro-
szeni i zróżnicowani pod względem swoich potrzeb i preferencji. Klienci po-
szukują produktów przeznaczonych specjalnie dla nich. Przedsiębiorstwa coraz 
częściej przyjmują strategię tzw. marketingu docelowego, która pozwala im lepiej 
zidentyfikować szanse marketingowe11. Marketing docelowy jest wyróżnieniem 
kilku segmentów rynkowych przez firmę, wybraniu jednego lub kilku z nich 
i rozwijaniu produktów oraz planów marketingowych wyłącznie dla tych seg-
mentów. Przygotowując strategię marketingową, mikro i małe przedsiębiorstwa 
muszą więc skrupulatnie sprawdzić informacje na temat chłonności rynku, jego 
segmentów oraz oczekiwań i potrzeb nabywców. Na tej podstawie dokonuje się 

11  A. Pomykalski, op.cit., s. 153–154.
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wyboru takiego wariantu strategii, który jest najkorzystniejszy z punktu widze-
nia pozycji zajmowanej przez przedsiębiorstwo i stopnia atrakcyjności branży, 
w której działa. Dzięki takiemu podejściu mikro i małe przedsiębiorstwa mogą 
budować swą przewagę strategiczną. W ten sposób koncentrują się na tej grupie 
nabywców, których potrzeby mogą najlepiej zaspokoić. 

the marketiNG oF iNNoVatioN iN the micro aNd smaLL eNter-
prises, as a soUrce bUiLdiNG the competitiVe sUperiority 

Summary

The micro and small enterprises are very essential part of economy – they modern-
ize industrial structure, expand “culture of enterprise” and generate new places of work. 
These enterprises must show an innovation attitude to develop and resilient operate. The 
companies have to introduce the system changes to succeed in present turbulent times. 
They increase the flexibility and learn how to satisfy the customer’s needs as well as pos-
sible. These assumptions can be reached with the marketing of innovation. In this way 
the micro and small enterprises can continue their business and have the superiority in 
comparison with rivals. 

Translated by Katarzyna Zioło
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determiNaNty iNNowacyJNości małych przedsię-
biorstw sUbreGioNU tarNobrzeskieGo

Wzrost konkurencji i globalizacji rynku zmienił w sposób nieodwracalny 
zasady jego funkcjonowania i wymógł większe niż dotychczas uwzględnienie 
innowacji w zarządzaniu organizacją i wywołał konieczność twórczego reago-
wania na wszelkie zmiany w swoim otoczeniu. Gdy klienci sygnalizują nowe po-
trzeby, zwiększa się przewaga konkurencji, zachodzą zmiany w którymkolwiek 
obszarze otoczenia dalszego lub konkurencyjnego, przedsiębiorstwa te modyfi-
kują strategię działania, przebudowują się, dopasowują, przekształcają i dostoso-
wują do nowych sytuacji. 

Wraz ze wzrostem natężenia procesów konkurencji, globalizacji i ryzyka 
powinno wzrastać również tempo tworzenia wiedzy organizacji, co wymaga in-
terakcyjnego stymulowania rozwoju procesów tworzenia, wdrażania i dyfuzji 
innowacji oraz elastyczności i efektywności działania relacji innowacje–organi-
zacja w zmiennym otoczeniu.

Stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, poszukiwanie zmian oraz 
reagowanie na nie, poszukiwanie sposobów na osiąganie wyższych zysków 
i wzmocnienie pozycji swojej firmy w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu 
to problemy, z jakimi borykają się współcześni przedsiębiorcy.

Od wielu lat innowacje i przedsiębiorczość są postrzegane jako kluczowe 
źródło rozwoju gospodarczego, wzrostu konkurencyjności i wydajności. Rozwój 
rynków i współczesna konkurencja międzynarodowa „opierają się” na pogoni za 
nowością i wyższą jakością.  

Przedsiębiorstwo innowacyjne jest definiowane jako inteligentna organiza-
cja, permanentnie generująca innowacje i realizująca projekty innowacyjne dla 
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wytworzenia produktów i usług znajdujących uznanie u odbiorców ze względu 
na wysoki poziom nowoczesności i konkurencyjności1.

Zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, no-
wości, reformy czy idei postrzeganej jako nowa, nie ma bowiem innowacji bez 
zmian dotychczasowego stanu rzeczy i wprowadzania nowości2. Innowacje są 
zatem najlepszym sposobem na zachowanie i poprawienie przez przedsiębior-
stwo swojej pozycji rynkowej.

Każdy innowator spotyka się z dwoma podstawowymi barierami działania. 
Pierwszą z nich jest bariera myśli, która zamyka się w pytaniu: co zrobić, aby 
w efekcie doprowadzić do powstania nowatorskiego rozwiązania? oczywiście 
z miarodajnymi wynikami ekonomicznymi. Drugą barierą jest wdrożenie już 
opracowanej innowacji, a w następnej kolejności rozpropagowanie jej i uzyska-
nie wymiernych korzyści3.

Natura procesów innowacyjnych jest zagadnieniem złożonym i wielowąt-
kowym. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że innowacje niejako 
spinają ze sobą trzy sfery: naukę, technikę i produkcję. Trudno jest zapropono-
wać dokładny zespół warunków, które określałyby i determinowały skłonność 
przedsiębiorstw do tworzenia rozwiązań innowacyjnych. Oryginalne i przełomo-
we innowacje są często efektem stosowania niekonwencjonalnych metod reali-
zacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Bliższe spojrzenie na 
istotę tych metod skłania do wniosku, że charakteryzują się one oryginalnością, 
niepowtarzalnością i w pewnym stopniu, mimo postępującej instytucjonalizacji 
procesów innowacyjnych, istotnym udziałem kreatywności indywidualnej. Istot-
nymi czynnikami warunkującymi osiągnięcie sukcesu innowacyjnego są rów-
nież: niezależność myślenia, fantazja, umiejętność krytycznej oceny rzeczywi-
stości i gotowość do podjęcia ryzyka4.

Aby przedsiębiorstwo mogło wprowadzać innowacje i lepiej dostosowywać 
się do potrzeb rynku i zmieniającego się otoczenia, konieczna jest otwartość na 
zmiany. Warunkiem bowiem trwania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest 

1  A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Wyd. Difin, War-
szawa 2000, s. 7.

2  E. Stawasz, Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, 
s. 11.

3  Bariery w rozwoju innowacyjności, http://www.ced.tczew.com.pl/innow.html.
4  M. Martin, Czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki, „Przegląd Organi-

zacji” 2005, nr 3, s. 22.
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umiejętność dostosowania własnej zmienności do zmienności otoczenia5. Inno-
wacyjność jest zasadniczym warunkiem wzrostu atrakcyjności towarów i usług, 
który pociąga za sobą rozwój rynku i eksportu, a wiec decyduje o pozycji firmy 
w otoczeniu. Potrzebę tę rozumie 63% badanych przedsiębiorców, którzy dekla-
rują wprowadzanie innowacji6.

Mimo powstawania całej sieci instytucji wspierania rozwoju innowacyjno-
ści w polskich firmach, nadal istnieje wiele barier utrudniających jej rozwój. Naj-
większe znaczenie ma ogólny stan gospodarki, który nie generuje mechanizmów 
wpierających wchłanianie innowacji przez przedsiębiorstwa. Ograniczający jest 
także popyt rynkowy, niewyzwalający zapotrzebowania na zaawansowane tech-
nologicznie produkty.

Kolejną barierą jest bariera finansowa, którą stwarza wysokie oprocento-
wanie kredytów, brak własnych środków finansowych przedsiębiorstw dla kon-
tynuowania rozwoju oraz bark instrumentów finansowo- zabezpieczających 
ułatwiających pozyskanie tych zasobów. Innymi przeszkodami pochodzącymi 
z otoczenia przedsiębiorstw, które utrudniają rozwój innowacji są między inny-
mi, znaczny stopień niepewności zbytu wytworzonej technologii, czy produktu, 
uregulowania prawne, nie rozpoznanie potrzeb rynkowych, brak informacji na 
temat technologii, ograniczone możliwości współpracy z innymi instytucjami 
w tej dziedzinie. Ograniczenia w zakresie wprowadzania innowacji tkwią, tak-
że wewnątrz przedsiębiorstw, są nimi, brak kompetentnej kadry w prowadzeniu 
badań i prac rozwojowych oraz zarządzania innowacjami, bark odpowiedniej in-
frastruktury technicznej.

5  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 
2001, s. 91.

6  Badania ankietowe pod kierunkiem dr L. Kaliszczak zrealizowano w 646 losowo wybranych 
małych przedsiębiorstwach działających w granicach byłego województwa tarnobrzeskiego, gdzie 
dominującą była funkcja przemysłowa, oparta głównie na przemyśle siarkowym. Oddziaływanie 
tej funkcji w procesie przekształceń strukturalnych regionu jest niezależne od aktualnego podzia-
łu administracyjnego. W badaniu uwzględniono również przedsiębiorstwa funkcjonujące obecnie 
w granicach województwa świętokrzyskiego i lubelskiego, położone w bliskości obecnego po-
wiatu tarnobrzeskiego. Na potrzeby niniejszego opracowania małe przedsiębiorstwa charaktery-
zowane są razem z mikroprzedsiębiorstwami zatrudniającym do 9 pracowników. Obszar byłego 
województwa tarnobrzeskiego (6283 km2) zamieszkuje 610 tys. mieszkańców, co stanowi 29% 
mieszkańców województwa podkarpackiego. Należą do niego następujące powiaty: tarnobrze-
ski, stalowowolski, sandomierski, staszowski, niżański i janowski. Województwo miało charak-
ter przemysłowo-rolniczy. Jego rozwój oparty był głównie na górnictwie i przetwórstwie siarki. 
W okresie transformacji ustrojowej nastąpił znaczny spadek industrialnych czynników rozwoju, 
co przyczyniło się do zmniejszenia się potencjału przemysłowego, który przejawił się spadkiem 
rozwoju społeczno-gospodarczego, co miało odzwierciedlenie w spadku poziomu zatrudnienia 
oraz we wzroście bezrobocia.
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Do czynników zewnętrznych kształtujących innowacyjność małych przed-
siębiorstw można zaliczyć przede wszystkim uwarunkowania systemu społecz-
no-gospodarczego i prawnego, poziom rozwoju gospodarczego kraju oraz możli-
wości inwestycyjne.7.

Za najważniejsze czynniki sprzyjające innowacyjności gospodarki  
(wg rankingu procentu wskazań) ankietowani uznali: dostępność kredytu i ka-
pitału, inwestowanie w badania i rozwój, a także klimat przedsiębiorczości 
i konkurencyjności, co potwierdzają również badania I. Steinerowskiej – Streb.8 
Najmniej ważnym czynnikiem według ankietowanych jest współpraca na styku 
wyższe uczelnie-przedsiębiorstwa. Szczegółowe dane przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Czynniki sprzyjające innowacyjności gospodarki

Wyszczególnienie Liczba
respondentów

Procent 
respondentów*

Klimat przedsiębiorczości i konkurencyjności 296 48,13

Dobry, motywacyjny system prawno-patentowy 185 30,08

Wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa 284 46,18

Inwestowanie w badania i rozwój 309 50,24

Rozwój wyższych uczelni i instytutów naukowych 188 30,57

Współpraca na styku wyższe uczelnie–przedsiębiorstwa 103 16,75

Centra handlowe i wystawiennicze 106 17,24

Sprawny przepływ informacji 259 42,11

Dobry system instytucji wspierania i transmisji innowa-
cji i postępu technologicznego 152 24,72

Dostępność kapitału i kredytu 346 56,26

Współpraca międzynarodowa i międzyregionalna 159 25,85
* Możliwość kilku wskazań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

 

7  Regionalny system wspierania innowacji, www.rswi-olsztyn.pl, styczeń 2007.
8  I. Steinerowska-Streb, Czynniki kształtujące innowacyjność małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce w obecnych warunkach rynkowych, w: Zarządzanie innowacjami w przedsię-
biorstwie, red. S. Lachniewicz, A. Adamik, M. Matejuk, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 
2008, s. 151.
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W wielu publikacjach poświęconych procesom innowacyjnym wyraźnie od-
dziela się czynniki zewnętrzne innowacyjności od uwarunkowań wewnętrznych. 
Niewątpliwie wiele uwarunkowań tworzenia innowacji leży poza przedsiębior-
stwem. Są one albo niezależne, albo mało zależne od przedsiębiorstwa. Słuszne 
jest jednak stwierdzenie, że: „Procesy innowacyjne rzadko zamykają się w ra-
mach pojedynczej firmy, wymagają wspólnie połączenia czynników zewnętrz-
nych i wewnętrznych”9.

Wśród badanych przedsiębiorców dominuje pogląd, że innowacja wymaga 
nakładów, co znajduje odzwierciedlenie w uznaniu następujących barier skłon-
ności i zdolności innowacyjnej (tabela 2). Na pierwszym miejscu wymieniany 
jest brak kapitału. Dotyczy on prawie 60% ankietowanych. Na drugim miejscu 
odnotowano deficyt pomysłów i wiedzy, jakie nowe rozwiązania można wpro-
wadzić, a wśród innych badani wymieniali brak odpowiednich pracowników, 
opór pracowników przed zmianami, brak wiary w siebie.

Tabela 2. Wewnętrzne bariery wprowadzania innowacji

Wyszczególnienie
Liczba

respondentów
Procent

respondentów*
Brak kapitału 370 59,11
Brak pomysłów i wiedzy, jakie nowe rozwiązania można 
wprowadzić

164 26,20

Trudności wdrożeniowe 114 18,21

Brak informacji rynkowej 77 12,30

Brak specjalistycznych maszyn, urządzeń 65 10,38

Brak wiedzy o nowych wzorach lub technologiach 56 8,95

Trudności techniczno-badawcze 48 7,67

Inne 16 2,56
*Możliwość kilku wskazań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Analizując wyniki badań zaprezentowane w tabeli 2, można przypusz-
czać, iż przedsiębiorcy biorą raczej udział w transferze i dyfuzji innowacji 
niż w ich tworzeniu, o czym świadczy wymieniona na pierwszym miejscu 
bariera kapitału.

9  E. Stawasz, op.cit.
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Wśród barier zewnętrznych podawanych w badaniach innych autorów sil-
nie akcentowane są czynniki systemowe10. Realizację projektów innowacyjnych 
utrudniają głównie zbyt wysokie koszty innowacji: zbyt wysokie koszty kredy-
tów, brak własnych środków oraz ograniczone możliwości dostępu do finansowa-
nia zewnętrznego. Ankietowani przedsiębiorcy uznali posiadane zasoby finan-
sowe za niewystarczające, a jako główne źródło finansowania wykorzystywane 
w prowadzeniu działalności gospodarczej wskazali środki własne.

W małych przedsiębiorstwach na kształtowanie postaw innowacyjnych 
szczególny wpływ wywierają czynniki wynikające z osobowości przedsiębiorcy, 
takie jak kreatywność i zdolności organizacyjne, wiążące się z doświadczeniem 
przedsiębiorcy, z zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, związane z bezpośred-
nim otoczeniem rynkowym (innowacyjność konkurencji) oraz czynniki finanso-
we warunkujące możliwości innowacyjne przedsiębiorstw.

Według innych autorów badających aktywność innowacyjną przedsię-
biorstw wśród uwarunkowań rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach 
zazwyczaj największe znaczenie ma wzrost gospodarczy, poziom nakładów na 
naukę, rozwiązania prawne i regulacyjne. Chociaż zakres możliwości oddzia-
ływania na działalność innowacyjną przedsiębiorstw zmienia się w zależno-
ści od uwarunkowań zewnętrznych, to jednak aktywność w tym zakresie jest 
w znacznym stopniu zdeterminowana czynnikami zależnymi od przedsiębior-
stwa, które tworzą i kształtują bezpośrednie otoczenia innowatora, ułatwiając  
i stymulując jego postawę bądź utrudniając jego działalność i hamując zaintere-
sowanie dokonywaniem innowacji11.

Zwiększające się potrzeby społeczeństwa są możliwe do zaspokojenia głów-
nie dzięki innowacyjności, która ma duży wpływ na efektywność procesów go-
spodarowania. Teoretycy i praktycy badający innowacje są zgodni, że wpływ 
innowacji na gospodarkę jest bardzo duży, ponieważ innowacje tworzą popyt, 
obniżają ceny lub przyspieszają tempo rozwoju organizacji, która je wprowa-
dza. Wiele badań potwierdza tezę, że zarówno wydajność jak i konkurencyjność 
przedsiębiorstw jest bezpośrednio związana z wprowadzaniem innowacji12. 

10  K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

11  B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wydaw-
nictwo AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 22.

12  A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informa-
cyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 11. 



381Determinanty innowacyjności małych przedsiębiorstw...

coNditioNs oF iNNoVatioNs oF smaLL aNd mediUm compaNies  
iN tarNobrzeG coUNty

Summary

The innovations are the strategic stimula for the economic development. The intro-
duction of innovations is the task for the enterprising units that is, enterpreneurs. There-
fore, enterprise and being innovative are the main powers causing the economic develop-
ment. The force for the long – term development is knocking economics off its balance 
by business – oriented enterpreneurs. Therefore, it is very important to make the optimal 
conditions for innovative business. 

The topic of the article is the attempt to specify factors determining the activity of 
small companies in Tarnobrzeski county. 

Translated by Anna Zych
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makroekoNomiczNa pozycJa sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw w Gospodarce1

Zmiany systemowe i strukturalne polskiej gospodarki zapoczątkowane 
na przełomie lat 80. i 90. XX wiekudoprowadziły do niezwykle dynamicznego 
rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Makroekonomiczna pozycja 
tych przedsiębiorstw w gospodarce wpływa zarówno na sferę gospodarczą, jak 
i społeczną kraju. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia mikro i małej 
przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowi ona praktycznie 
jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowa-
nia polskiej gospodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji także na 
rynkach światowych. 

W publikacji podjęto próbę przedstawienia pozycji sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw w gospodarce. W szczególności zwrócono uwagę na cztery pod-
stawowe przesłanki działalności tych przedsiębiorstw: tworzenie miejsc pracy, 
zapewnienie zmian strukturalnych, generowanie innowacji oraz wkład w inte-
grację gospodarki narodowej z gospodarką światową.

wprowadzenie

Poglądy na makroekonomiczną rolę sektora mikro i małych przedsiębiorstw 
w gospodarce narodowej w świetle teorii ekonomii ulegały zmianom i zależa-
ły często od wielu uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, gospodarczych 
oraz społecznych (itp.). Przez prawie dwa ostatnie stulecia postrzeganie wpły-
wu mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój społeczno-gospodarczy nieznacz-

1  Publikacja przygotowana w ramach grantu własnego nr NN113 1484 33 finansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. Znaczenie ochrony ubezpieczeniowej w działal-
ności mikro i małych przedsiębiorstw, Termin realizacji 2007–2009.
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nie się zmieniało, bowiem do lat 70. ubiegłego wieku ekonomiści uważali, że 
sektor ten nie odgrywa istotnej roli w gospodarce2. Panowało przekonanie, że 
fundamenty nowoczesnej gospodarki tworzą duże przedsiębiorstwa, a praca 
i kapitał najlepiej są wykorzystywane w produkcji na szeroką skalę. Dokonując 
przeglądu prac związanych z literaturą przedmiotu można zauważyć stopnio-
wą ewolucję poglądów związaną z postrzeganiem tych przedsiębiorstw w go-
spodarkach poszczególnych krajów. Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw 
jako jeden z pierwszych doskonale określił P.F. Drucker stwierdzając, że są one 
„solą gospodarki rynkowej” i stanowią bazę demokratycznego porządku spo-
łeczno-ekonomicznego3. Z kolei odpowiedzi na pytanie o sens istnienia sektora 
mikro i małych przedsiębiorstw jako jeden z pierwszych udzielił J.Schumpeter, 
w sformułowanej tezie o „kreatywnej dystrybucji”. Badacz ten wskazywał, że 
kapitalizm nie mógłby istnieć bez ciągłego tworzenia nowych przedsiębiorstw 
powstających na gruzach tych, które upadły. Dzięki temu zdrowa kapitalistyczna 
gospodarka podlega wciąż reinkarnacji, jest w ciągłym procesie transformacji 
wiodącej ją na coraz wyższy poziom. Jednak proces upadania starych i rodzenia 
się nowych firm, a więc formowania się sektora mikro małych i średnich, nie 
przebiega wszędzie jednakowo. Gospodarcze i społeczne funkcje pełnione przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa zależą zarówno od osiągniętego już poziomu roz-
woju gospodarczego, jak i ustroju społeczno-politycznego państwa4. 

Zmieniające się w kolejnych latach podejście do gospodarowania pokazało, 
że mikro i małe przedsiębiorstwa nie są podmiotami skazanymi na egzystowanie 
jedynie na obrzeżach nowoczesnej gospodarki i pozostawanie w cieniu działania 
dużych przedsiębiorstw. Pozycja mikro i małych stopniowo się umacniała, a ich 
liczebność i znaczenie w gospodarce wyraźnie rosło i to nie tylko w krajach Eu-
ropy, ale również na kontynencie amerykańskim, azjatyckim, a także na afrykań-
skim i australijskim. Mikro i małe przedsiębiorstwa zaczęły wywierać istotny 

2  Zob. B. Mikołajczyk, Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej. Difin, 
Warszawa 2007, s. 22, P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce. PWN, Warszawa 
2005, s. 48 i następne, R.Gabryszak: Typy przedsiębiorczości w doktrynie ekonomicznej, Eko-
nomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce, red. S. Pioch, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 
2008, s. 22. 

3  Szerzej na ten temat pisze S.K. Chetty, Explosive international growth and problems of suc-
cess amongst small to medium-sized firms. “International Small Business Journal” 2003, Vol. 21 
No.1, s. 5–27.

4  M. Leicht, Der Schumpeter – Unternehmer stirbt nicht aus! Zukunftschancen und Risiken 
selbständiger Unternehmer, Betriebswirtschaftslehre mittelständischer Unternehmen, red. H. Al-
bach, T. Held, C.E Poeschel Verlag Stuttgart, Stuttgargt 1984, s. 51–56.
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wpływ na procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne, a także stawały się bo-
gatym źródłem inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, ich działal-
ność zaczęła się przyczyniać do poprawy spójności gospodarczej i społecznej. 

miejsce sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce 

Proces transformacji w Polsce podobnie jak w innych krajach Europy Środ-
kowo-wschodniej zapoczątkował rozwój tych przedsiębiorstw. W rozwoju pol-
skiej przedsiębiorczości, począwszy od lat 80. XX wieku można wyróżnić klika 
faz. Po tzw. wstępnej fazie rozwoju przedsiębiorczości (lata 1981–1988) i eksplozji 
przedsiębiorczości (1989–1992) sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
wszedł w fazę „samoregulacji rynkowej”, w której został poddany oddziaływa-
niu wielu czynników rynkowych, takich jak wahania popytu globalnego i popytu 
na rynkach cząstkowych oraz presji związanej z globalizacją i potrzebą budowy 
trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynkach krajowych i zagra-
nicznych5. Można stwierdzić, że w Polsce dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego 
wieku, powstały warunki do dynamicznego rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Od tego czasu prawne uwarunkowania rozwoju mikro i małych 
przedsiębiorstw nie odbiegały zasadniczo od obowiązujących w krajach Unii Eu-
ropejskiej, a zapoczątkowane wówczas przekształcenia ustrojowe przyczyniły się 
do ich ogromnego wzrostu ilościowego, co stało się w pewnym sensie symbolem 
transformacji gospodarczej w Polsce. 

Także w Unii Europejskiej od przełomu lat 80. i 90. XX wieku rozpoczął 
się proces wzrostu liczebności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tempo 
wzrostu wynoszące 1,5% rocznie, zbliżyło się do tempa powstawania nowych 
dużych przedsiębiorstw. Oznacza to, że udział mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw w Unii Europejskiej ustabilizował się na poziomie 99,8%, ogólnej licz-
by wszystkich przedsiębiorstw, przy czym w poszczególnych państwach człon-
kowskich jest to od 99,4% do 99,9%6. Zatrudnienie w tych przedsiębiorstwach 
stanowi 75% ludności czynnej zawodowo7 oraz z 70,5–procentowym udziałem 

5  T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa–Poznań 
2001, s. 27.

6  Według danych Eurostatu (za 2006 r.) w Niemczech sektor mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw stanowił 99,5% funkcjonujących przedsiębiorstw, a przykładowo we Francji zanotowa-
no udział 99,9%.

7  Według danych Eurostatu (za 2006 r.) w Niemczech udział sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w zatrudnieniu wynosi 70,2%, natomiast we Francji 63,9%.
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w produkcie krajowym brutto, przy czym największe ich znaczenie jest w han-
dlu i usługach. Graficznie rozkład przedsiębiorstw w Unii Europejskiej przedsta-
wiono na rysunku 1.

Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw według zatrudnienia i obrotu
Źródło: Betriebswirtschaftslehre der Mitel- und Kleinbetriebe, red. H.Ch. Pfohl, Erich Schmidt 

Verlag, Berlin 2006, s. 27.

Kielichowy rozkład przedsiębiorstw w gospodarce (opracowany dla Unii 
Europejskiej) przedstawia udział poszczególnych przedsiębiorstw w rynku we-
dług zatrudnienia i wartości przeciętnego obrotu. Największy udział mają przed-
siębiorstwa zatrudniające do 5 pracowników oraz przeciętnym obrotem rocznym 
kształtującym się na poziomie 0,5 mln lokalnej waluty. Z kolei najmniej na rynku 
jest przedsiębiorstw zatrudniających 300 i więcej pracowników o obrocie wyno-
szącym około 100 mln lokalnej waluty.

makroekonomiczna charakterystyka sektora mikro i małych przedsiębiorstw 

Znaczenie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce często się 
niedocenia, a przecież to właśnie te firmy w dużej mierze wyznaczają ramy roz-
woju społeczno-gospodarczego kraju, co wynika m.in. Z ich wpływu na poszcze-
gólne segmenty gospodarki i podmioty, a docelowo także na osiąganie wysokich 
wartości makroekonomicznych oraz zmiany zachodzące na rynku lokalnym i re-
gionalnym. W szczególności należy zwrócić uwagę na cztery podstawowe prze-
słanki działalności tych przedsiębiorstw: tworzenie miejsc pracy, zapewnienie 
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zmian strukturalnych, generowanie innowacji oraz wkład w integrację gospodar-
ki narodowej z gospodarką światową8. 

Podstawowym warunkiem przetrwania oraz rozwoju każdego przedsiębior-
stwa jest generowanie innowacji. Od zdolności do bycia innowacyjnym, przez 
ciągłe podnoszenie jej poziomu i uzyskiwania dzięki temu odpowiedniej efek-
tywności zależy przede wszystkim, jak twierdzi M.E. Porter, przewaga konku-
rencyjna przedsiębiorstwa9. Zatem innowacje zajmują szczególne miejsce wśród 
czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Innowacyjne przedsiębiorstwo umiejętnie 
tworzy, absorbuje i wyko rzys tuje nowe produkty czy usługi, a także jest przy-
gotowane do ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu. 
Przewaga mikro i małych przedsiębiorstw polega m.in. na efektywności badań 
i tempie wdrażania ich efektów w życie, zdolności szybkiego reagowania w celu 
natychmiastowego dostosowania się do zmiennych wymagań rynkowych, braku 
biurokracji, większej skłonności do ryzyka oraz efektywnej, nieformalnej sieci 
komunikacji10. Podaje się, że 75% nowości małe przedsiębiorstwa wykorzystują 
w ciągu 2 lat, w dużych zaś udaje się wdrożyć tylko 30% z nich11. Te zdolności 
są wynikiem zarówno korzyści efektywnego wykorzystania bardzo ograniczo-
nych zasobów wskutek nacisku konkurencji, zmuszającej do ciągłego odnawiania 
swoich produktów, jak i bezpośredniego zaangażowania przedsiębiorcy w proces 
innowacyjny. Należy również nadmienić, że przedsiębiorstwa w Polsce wzglę-
dem gospodarek światowych znacznie odbiegają w swoich działaniach innowa-
cyjnych. W roku 2007 The Summary Innovation Indem (Sll) dla Polski wyniósł 
0,24 (w Unii Europejskiej 0,45)12. 

Następnie należy zauważyć korzystny wpływ mikro i małych przedsię-
biorstw na zatrudnienie i tworzenie miejsc pracy. Efekt zatrudnienia można prze-
analizować w różnych przekrojach. Przede wszystkim w tym sektorze przedsię-

8  H.H. Bass, KMU in der deutschen Volkswirtschaft: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, 
Nr 101. Universität Bremen. Bremen 2006, s. 10–11.

9  M.E. Porter, Porter o konkurencyjności. PWE, Warszawa 2001, s. 192.
10  Szerzej na ten temat pisze K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
11  A. Bielawska, Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, „Ekonomista” 1992, 

nr 3, s. 467.
12  Niższą wartość współczynnika innowacyjności zanotowano tylko w Turcji, Rumunii, Li-

twie, Bułgarii, Chorwacji. Źródło: European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis 
of Innovation Performance, 2008, s. 5.
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biorstw w 2007 r. W Polsce zatrudnienie znalazło ok. 4,6 mln osób, tj. 51,29% 
wszystkich pracujących13. Wartości liczbowe prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Liczba pracujących w przedsiębiorstwach sektora mikro i małych  
przedsiębiorstw w latach 2005–2007 (tys. osób)

Rok Ogółem 
Z czego przedsiębiorstwa o liczbie zatrudnionych

0–9 10–49
udział MMP w ogólnej 
liczbie pracujących (%)

2004 8161 3384 967 53,31%

2005 8288 3403 972 52,78%

2006 8556 3475 977 52,03%

2007 8969 3593 1008 51,29%

Źródło: opracowanie własne.

Przeciętnie w Unii Europejskiej przedsiębiorca z tego sektora zatrudnia 
6 pracowników14, w Polsce około 4, z kolei mikroprzedsiębiorca około 3 pra-
cowników15. Mikro i małe przedsiębiorstwa wnoszą duży wkład w powstawanie 
nowych miejsc pracy i dają większą pewność ich utrzymania niż przedsiębior-
stwa duże. Miejsca pracy w tej grupie przedsiębiorstw są też przeciętnie tańsze 
od miejsc pracy w dużych przedsiębiorstwach16. Mikro i małe przedsiębiorstwa 
mają też znaczący udział w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego 
(w Niemczech około 85%17). Ważnym aspektem funkcjonowania tych przedsię-
biorstw jest to, że generują one mniejszy poziom bezrobocia, zatem pozytywnie 
oddziałuają na realizowaną przez państwo politykę regionalną18. Wykazują też 
większą dynamikę w zatrudnieniu niż przedsiębiorstwa dużych rozmiarów19. 

13  W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten kształtuje się podobnie i wynosi około 52%, 
www.eurostat.com. 

14  J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe..., s. 33. Dane te dotyczą 
krajów grupy E-19 (tj. UE-15 oraz Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein) za 2003 rok.

15  Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008. s. 52.

16  P. Dominiak, op.cit., s. 144.
17  Betriebswirtschaftslehre der Mitel- und Kleinbetriebe, red. H.Ch. Pfohl, Erich 

Schmidt Verlag, Berlin 2006, s. 35.
18  Ibidem, s. 35.
19  A.G. Schmidt, Der überproportionale Beitrag kleiner und mittlerer Unternehmen zur Be-

schäftigungsdynamik: Realität orer Fehlinterpretation von Statistiken?, „Zeitschrift für Betriebs-
wirtschaft“ 1996, Nr 66, s. 538. 
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Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce należy przeana-
lizować także przez pryzmat miar i wielkości makroekonomicznych. Należy 
tu wymienić mierniki, które oddziałują na funkcjonowanie i rozwój przedsię-
biorstw tego sektora, a zalicza się do nich przede wszystkim: produkt krajowy 
brutto (PKB), inflację i bezrobocie, politykę makroekonomiczną w tym politykę 
pieniężną i fiskalną oraz instrumenty przeciwdziałające zakłóceniom i wstrzą-
som ekonomicznym w gospodarce, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, globa-
lizację oraz pozostałe mierniki. Jeżeli chodzi o zakres powiązań pomiędzy PKB 
a rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw, w warunkach gospodarki rynkowej 
sprowadza się do układu wzajemnych zależności, w którym uczestniczy państwo, 
gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa. Udział mikro i małych przedsię-
biorstw w tworzeniu PKB wyniósł 37,44%, łącznie z przedsiębiorstwami śred-
nimi 47,4% (dla porównania w 1995 r. udział sektora MSP w tworzeniu PKB 
wyniósł 30%. Strukturę PKB w latach 2005–2007 r. przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Struktura PKB w latach 2005–2007

Wyszczególnienie 2005 2006 2007
w mln zł

PKB 983302,0 1061031,0 1175266
W tym: przedsiębiorstwa: 686833,0 746549,2 831024,2
Z tego: liczba zatrudnionych 0–9 osób 308966,3 329150,4 354242,1
Zatrudnionych 10–49 osób 71927,3 77515,4 85894,4
Zatrudnionych 50–249 osób 86982,4 98602,6 117316,5
Zatrudnionych powyżej 249 osób 218957,0 241280,6 273571,2
Udział MSP w tworzeniu PKB (%) 47,5 47,7 47,7
Udział MMP w tworzeniu PKB (%) 38,74 38,33 37,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2006–2007…, s. 39.

Znaczny udział sektora mikro i małych przedsiębiorstw w Produkcie Kra-
jowym Brutto jest przejawem konkurencyjności tegoż sektora. Mikro i mały 
podmioty rynkowe w Polsce nie mają większych problemów na znalezienie od-
biorców na produkowane wyroby (obecnie jedynie 4,3% badanych firm). Przed-
siębiorstwa te szacują, że pomimo kryzysu wysoki popyt na ich wyroby utrzyma 
się także w przyszłości. 
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Rolę mikro i małych przedsiębiorstw można też analizować przez zapew-
niane sektorowe zmiany strukturalne oraz rozwój regionalny. Przemysłowe cykle 
innowacyjne stają się na całym świecie coraz krótsze, a wynika to z przyczyn 
związanych z konkurencją rynkową oraz z powodów technicznych. Regiony 
o długich tradycjach przemysłowych mają większą szansę na ponowny rozwój, 
ale również zacofane gospodarczo regiony nie są pozbawione szansy na prze-
skoczenie rozwoju technicznego o jedną generację oraz na zastosowanie najbar-
dziej aktualnych technologii20. Mikro i małe przedsiębiorstwa nie potrzebują do 
funkcjonowania szczególnych warunków infrastrukturalnych, dlatego mogą być 
tworzone nawet tam gdzie dla dużych przedsiębiorstw jest to nierentowne. Zgod-
nie z cechami małej przedsiębiorczości jest ona tworzona by działać lokalnie 
a zatem skala jej działania jest ograniczona. Można, zatem powiedzieć, że mi-
kro i małe przedsiębiorstwa przesądzają ostatecznie o decentralizacji gospodarki 
i wprowadzają ją na tory gospodarki rynkowej. Dzięki swobodzie działania ma-
łych przedsiębiorstw oraz ich skłonności i możliwości wykorzystania lokalnych 
zasobów, wolności integrowania się powstają efektywne procesy gospodarcze, 
wzrasta zamożność społeczeństwa w regionie, zmienia się styl życia właścicieli 
i pracowników oparty na swobodzie wyborów rynkowych, wolności gospodar-
czej, efektywnej przedsiębiorczości21.

W tym kontekście nie sposób pominąć również roli mikro i małych przed-
siębiorstw w wypełnianiu nisz rynkowych. Ok. 80% firm tego sektora to przed-
siębiorstwa niszowe22. Należy mieć jednak na względzie, że działalność w ni-
szy rynkowej wiąże się w praktyce z ryzykiem procesu konsolidacji. Tocząca 
się globalna konsolidacja branż zagraża wszystkim przedsiębiorstwom, które nie 
tworzą trójki liderów określonego rynku, a więc wszystkim graczom niszowym.

podsumowanie 

Istotnym aspektem działalności mikro i małych przedsiębiorstw jest ich sta-
bilizacyjny wpływ na gospodarkę. Ważne jest także to, że mikro i małe przed-
siębiorstwa znacznie lepiej radzą sobie z recesją, kryzysem czy załamaniem ko-
niunktury. Jest to wynikiem lepszych zdolności adaptacyjnych oraz większych 

20  H.H. Bass, op.cit., s. 11.
21  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużyński, PWE, Warsza-

wa 2004, s. 19.
22  F. Kröger, A. Vizjak, A. Kwiatkowski, Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania 

globalnej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006, s. 11.
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możliwości elastycznego reagowania na oddziaływania rynku23. Mniejsza w po-
równaniu z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami aktywność mikro i małych 
firm sprawia, że w mniejszym stopniu odczuwają one pogorszenie światowej 
koniunktury gospodarczej, ponieważ często ich działalność ogranicza się do ryn-
ków lokalnych oraz rynku krajowego. 

macroecoNimicaL positioN oF sme sector iN the ecoNomy

Summary

The article presents the position of sector micro and small sized enterprises in the 
economy. A special attention was put to the four basics functioning: create new jobs, 
structural changes, introduce innovations and integration of the national economy with 
global economy.

Translated by Anna Bera

23  W czasie kryzysu duże przedsiębiorstwa i koncerny reagują na trudne sytuacje zwalnianiem 
pracowników z kolei, małe przedsiębiorstwa często utrzymują stan zatrudnienia lub wręcz go 
zwiększają. Pisze na ten temat R. Bartel, Organisationsgrößen: Vor- und Nachteile, w: Jahrbuch 
für Sozialwissenschaften, Gettingen 1990.
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zarzĄdzaNie zapasami w małym przedsiębiorstwie 
o proFiLU haNdLowym (stUdiUm przypadkU)

wstęp

W każdej firmie, zarówno produkcyjnej, jak i handlowej, stykamy się 
z pojęciem zapasu. Zapasem nazywamy środki (dobra) znajdujące się w danym 
przedsiębiorstwie, niebędące jednak wykorzystywane w danym momencie - słu-
żące zapewnieniu ciągłości produkcji lub sprzedaży1. 

W dobrze zorganizowanej firmie dokładnie planowane są poziomy zapa-
sów. W tym celu przeprowadza się analizy wykorzystania zapasów pod kątem 
ilości i statusu (zapasy strategiczne i niestrategiczne). Typuje się towary najważ-
niejsze, które muszą być stale na składzie w ilości odpowiadającej ewentualnym 
zamówieniom, oraz klasyfikuje się produkty w zależności od ich znaczenia dla 
całkowitych obrotów firmy, jednak nie w znaczeniu rodzin produktów, czy też 
zbyt szeroko zdefiniowanej gamy towarów. Poprzez analizy sprzedaży poszuku-
je się produktów, które przynoszą przedsiębiorstwu najwyższe zyski finansowe. 
Oczywiście pomijane są te towary, które przy 50% wszystkich zapasów przyno-
szą jedynie ok. 10% całkowitej wartości zysków. Określając rezerwy, które nie są 
zapasami strategicznymi, maksymalnie je się redukuje.

Z utrzymywaniem zapasów wiążą się jednak pewne niedogodności, jak ko-
nieczność zamrożenia części posiadanego kapitału, przeznaczenie przestrzeni 
niezbędnej na jej magazynowanie oraz koszty związane z ich obsługą. Zawsze 
istnieje również ryzyko utraty wartości towaru ze względu na wahania cen lub 

1  S. Krzyżaniak, P. Cyplik, Zapasy i magazynowanie, t. I, Instystut Logistyki i Magazynowa-
nia, Poznań, 2008, s. 14.
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przekroczenie terminu zdatności do wykorzystania. Niestety, nie zawsze możemy 
uniknąć, bądź pozwolić sobie na luksus nieposiadania zapasu. Wynika to najczę-
ściej z konieczności utrzymania wysokiego poziomu obsługi, zapewnienia odpo-
wiedniej ilości towaru w przypadku problemów z dostawami, ograniczeń wyni-
kających z partii transportowych (narzuconych przez dostawcę lub ze względów 
ekonomicznych); przy większej dostawie mamy szansę wynegocjowania lepszej 
ceny, a tym samym zmniejszenia kosztów transportu.

poszukiwanie metody zarządzania zapasami dla małej firmy

O zapasach magazynowych w przedsiębiorstwie zawsze należy myśleć 
w kategoriach gotówki, wówczas unikniemy zbędnych kosztów, zarówno zwią-
zanych z magazynowaniem, czyli zamrażaniem zaangażowanego kapitału, jak 
i uwolnimy środki na inwestowanie, np. W towary sprzedające się lepiej. 

Podstawowym miernikiem zarządzania zapasami jest wskaźnik rotacji, któ-
ry informuje o szybkości obrotu danego towaru. Istnieją dwa rodzaje wskaźni-
ków rotacji: rotacja w razach oraz rotacja w dniach. Wskaźnik rotacji w razach 
informuje, ile razy należy odnowić zapas średni, aby otrzymać wielkość sprzedaży 
dla danego okresu. Natomiast, wskaźnik rotacji w dniach informuje, ile dni jest 
potrzebnych, aby średni zapas został sprzedany2. Dzięki wskaźnikom rotacji można 
ustalić, które towary sprzedawane są szybko (mają wysoki wskaźnik rotacji w ra-
zach), a które towary sprzedają się słabo (mają wysoki wskaźnik rotacji w dniach), 
przez co koszty związane z ich magazynowaniem mogą okazać się wyższe od 
uzyskiwanych ze sprzedaży zysków. Należy dążyć do utrzymania możliwie wy-
sokiego wskaźnika w razach, świadczącego o wysokiej rotacji zapasów3.

Poszukując najlepszej metody wspomagającej zarządzanie zapasami dla małej 
firmy, okazało się, że większość z nich jest zbyt skomplikowana, zbyt wysokie są 
koszty jej wdrożenia (mogą przewyższyć wysokość spodziewanych oszczędności) 
lub zwyczajnie nie sprawdzi się w firmie o profilu handlowym, w której trudno 
w dokładny sposób zaplanować popyt na towary. Stąd zastosowanie takich metod, 
jak np. MRP czy just in time nie ma uzasadnienia. Do najprostszych, a jednocze-
śnie najbardziej pasujących do niewielkich firm, należą trzy metody: ABC, XYZ 

2  S. Czachura, Koncepcja rozwoju struktury organizacyjnej i  zarządzania przedsiębiorstwa 
na przykładzie hurtowni materiałów budowlanych, Praca dyplomowa magisterska napis. pod kier. 
W. Grzybowskiego, Poznań 2008, s. 14.

3  Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 1998, s. 214.
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oraz metoda będąca połączeniem dwóch poprzednich, a nazywana metodą ABC/
XYZ. Metoda ABC jest metodą prostą, bazującą na tzw. prawie Pareto, mówiącym, 
że ok. 20% czynników wpływa w 80% na efektu. Metoda ta jest szeroko wykorzy-
stywana przy analizowaniu kosztów operacyjnych, odbiorców czy właśnie zapa-
sów magazynowych4. Zakłada ona podział asortymentu na grupy, które wymagają 
określonych poziomów uwagi: w przypadku grupy a są to towary mające najwięk-
sze znaczenie, a więc wymagające najwyższej uwagi – stanowiące od 5–20% pod 
względem liczebności, ale generujących ok. 80% przychodu (lub stanowiących ok. 
80% zapasów firmy), grupa B – o mniejszym znaczeniu, zawierająca ok. 15–20% 
liczebności towarów i generująca przychody o zbliżonej wielkości, oraz grupa C 
– stanowiąca zdecydowaną większość pod względem liczebności, lecz obrót w ra-
mach tej grupy stanowi ok. 5% obrotu całkowitego. Podział asortymentu na trzy 
grupy nie jest obligatoryjny i dopuszczalne jest zwiększenie liczby grup.

Wysokie znaczenie grupy A, niosące za sobą konieczność ciągłej kontroli 
towarów z tej grupy, wynika z faktu, iż ma ona największe znaczenie dla sprze-
daży oraz struktury magazynu. W przypadku rozważanej małej firmy, o profi-
lu handlowym z branży budowlanej, nadzór nad tą grupą jest niezwykle ważny 
również ze względu na ciągłe zmiany cen oraz, niekiedy terminy ważności obo-
wiązujące znaczną część towarów.

Tabea 1. Typowe relacje procentowe w klasyfikacji ABC

Grupa wg klasyfi-
kacji ABC

Procentowy udział łącznej 
wartości obrotu danej grupy 

w obrocie całkowitym

Procentowy udział liczności danej 
grupy w odniesieniu do liczności 

wszystkich rozpatrywanych pozycji

A 80 20

B 15 30

C 5 50

Źródło: S. Krzyżaniak, op.cit., s. 43.

Metoda XYZ jest odmianą metody ABC, różnica polega na kryterium, we-
dług którego porządkowane są pozycje asortymentowe. W przypadku metody 
XYZ zwraca się uwagę głównie na zużycie (sprzedaż) w ujęciu ilościowym. Inne 
kryterium sprawia, że charakterystyka poszczególnych grup jest również inna5. 

4  K. Grzybowska, Gospodarka zapasami i magazynem, cz. 1, Difin, Warszawa 2009, s. 88–89.
5 Ibidem, s. 100.
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Do grupy X przyporządkowywane są towary, których charakterystyka pobrań 
odznacza się wysoką regularnością zużycia (sprzedaży) - czyli popyt na dane 
produkty jest stały, dzięki czemu możliwe jest wykonanie względnie wiarygod-
nej prognozy popytu. W grupie Y zawarte są wszystkie pozycje asortymentowe 
odznaczające się sezonowością popytu, a co się z tym wiąże – wykonane dla 
tej grupy prognozy popytu charakteryzować się będą większymi błędami. Gru-
pę z stanowią towary o bardzo niskich wskaźnikach rotacji oraz nieregularnej 
sprzedaży, co utrudnienia (lub uniemożliwienia) wykonanie prognozy dla tej 
grupy.

Połączona metoda ABC/XYZ, jako analiza dwukryterialna, wykorzysty-
wana jest w celu uzyskania pełniejszego obrazu rozpatrywanego asortymentu. 
Wykonanie analizy polega na podzieleniu asortymentu firmy na 9 grup według 
schematu przedstawionego w tabeli 2. Podział na 9 grup pozwala okreslić, jak 
dokładnie uda nam się wykonać prognozy popytu dla poszczególnych pozycji 
asortymentowych. Podział ten stanowi punkt wyjścia do określenia sposobu za-
rządzania poszczególnymi grupami asortymentów (np. zupełnie odmiennego 
sposobu wymagają towary z grupy AX i ZC).

Tabela 2. Charakterystyka grup wg klasyfikacji ABC/XYZ

A B C

X

Towary o dużej wartości 
obrotu, jednocześnie 

dużym równomiernym 
ilościowym zużyciu. Nie-

wielkie błędy prognoz

Towary o średniej warto-
ści obrotu, jednocześnie 
dużym równomiernym 
ilościowym zużyciu.

Niewielkie błędy prognoz.

Towary o małej wartości 
obrotu, jednocześnie 

dużym równomiernym 
ilościowym zużyciu.

Niewielkie błędy prognoz.

Y

Towary o dużej wartości 
obrotu, przy mniejszym 
i mniej równomiernym 

ilościowym zużyciu.
Większe błędy prognoz.

Towary o średniej warto-
ści obrotu, przy mniej-

szym i mniej równomier-
nym ilościowym zużyciu.
Większe błędy prognoz.

Towary o małej wartości 
obrotu, przy mniejszym 
i mniej równomiernym 

ilościowym zużyciu.
Większe błędy prognoz.

Z

Towary o dużej warto-
ści obrotu i niewielkim 

ilościowym zużyciu. 
Duże błędy prognoz, duża 
niepewność co do rzeczy-

wistego popytu.

Towary o średniej war-
tości obrotu i niewielkim 

ilościowym zużyciu.
Duże błędy prognoz, duża 
niepewność co do rzeczy-

wistego popytu.

Towary o małej wartośc 
obrotu i niewielkim ilo-

ściowym zużyciu.
Duże błędy prognoz, duża 
niepewność co do rzeczy-

wistego popytu.

Źródło: S. Krzyżaniak, P. Cyplik, op.cit., s. 52.
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 Do zarządzania zapasami w małej firmie potrzebny jest jeden, dobrze prze-
szkolony, pracownik odpowiedzialny za dokonywanie zakupów i stałą kontrolę 
zapasów. Osoba taka powinna m.in.:
– znać dobrze potrzeby klientów,
– doskonale znać towar i odpowiednio regulować stan zapasów pod względem 

zarówno ilości, jak i asortymentu,
– umieć prawidłowo ocenić jakość towaru,
– właściwie ocenić szansę sprzedania towaru,
– mieć dobry kontakt z dostawcami, kierownictwem punktu sprzedaży oraz 

działem sprzedaży i marketingu, czyli reklamą i promocją sprzedaży6.

prezentacja firmy

Badaną firmą jest hurtownia materiałów budowlanych, zajmująca się kom-
pleksową obsługą firm budowlanych oraz inwestorów prywatnych w zakresie 
profesjonalnego doradztwa związanego z branżą budowlaną oraz obsługi budów. 
Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia 14 pracowników.

Asortyment przedsiębiorstwa jest podzielony na 34 grupy, zawierające ro-
dzajowo podobne towary. Wyjątek stanowi jedna grupa towarów, których nie 
można przyporządkować do żadnej innej.

Ofertę asortymentową firmy należy zaliczyć do szerokiej, choć jednocze-
śnie płytkiej7. W obrębie każdej z grup artykułów znajdują się produkty o nie-
wielkim stopniu zróżnicowania, zaledwie od 1 do 3 producentów, o zbliżonej 
jakości i cenie. Zdecydowaną większość stanowi asortyment z grupy tzw. cięż-
kich materiałów budowlanych, służących do budowy fundamentów, ścian, dachu 
i wstępnego, wewnętrznego wykończenia pomieszczeń. W ofercie znalazły rów-
nież miejsce towary niezwiązane z tą kategorią towarów, ale stanowiące podsta-
wę działalności firmy8.

wybór i praktyczne zastosowanie metody

Przed dokonaniem w firmie jakichkolwiek zmian w zarządzaniu zapa-
sami koniecznością było zapoznanie się z obecnym stanem zapasów. W tym 

6  Podstawy zarządzania..., s. 214.
7  M. Buddeberg, Betriebslehre des Binnenshandels, Gabler Velfrag, Wiesbaden 1959, s. 53.
8  S. Czachura, op.cit., s. 36.
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celu wykonano obliczenia rotacji w dniach dla każego asortymentu. Średnia 
wielkość zapasu dla wszystkich grup asortymentowych w 2009 roku wyniosła 
1079 686,28 zł, natomiast rotacja w dniach, obliczona według poniższego wzo-
ru, uzyskała wartość 92,86.

gdzie:
Rd – rotacja w dniach,
d – liczba dni (okres, dla którego wskaźnik jest obliczany)9.

W wyniku przeprowadzonej oceny rotacji ustalono, że dwie spośród bada-
nych grup mają współczynnik rotacji o wartości powyżej 2000 (łączna wartość 
średniego zapasu dla obu grup wynosi 5% wysokości zapasu średniego dla całe-
go przedsiębiorstwa). Podjęto decyzję o likwidacji jednej z grup oraz znacznym 
zmniejszeniu wysokości średniego zapasu w przypadku drugiej grupy (m.in. po-
przez wprowadzenie sprzedaży na zamówienie). Ustalono również, że grupa za-
wierająca fugi (wskaźnik rotacji – 456,42) nie ma logicznego uzasadnienia – brak 
w ofercie firmy płytek utrudnia sprzedaż towarów z tej grupy.

Kolejnym krokiem był wybór właściwej metody zarządzania zapasami. 
Ostatecznie zdecydowano się na metodę ABC, której główną zaletą jest prosto-
ta umożliwiająca pracownikowi firmy sprawdzanie, czy nie zaszły jakieś zmia-
ny w dotychczasowym przyporządkowaniu grup asortymentowych. Ponadto 
uwzględnia średnią wielkość zapasu przy tworzeniu grup, czyli wartość, która 
nas najbardziej interesuje i którą będziemy próbowali obniżyć.

Zgodnie z zasadmi metody, wszystkie grupy asortymentowe zostały przy-
porządkowane według obowiazującej klasyfikacji ABC. Podczas wprowadzania 
metody do grupy a zaliczonych zostało 12 grup asortymentowych, stanowią-
cych 26% pod względem liczebności oraz 79% pod względem wysokości zapasu 
średniego w stosunku do całej firmy. Dla tej grupy ustalono bardzo restrykcyjne 
zasady zamawiania towaru, w tym m.in. konieczność potwierdzania przez wła-
ściciela lub osobę przez niego upoważnioną wartości zamówienia powyżej śred-
niej, czyli 20 tys. zł. W grupie B znalazło się 10 grup asortymentowych, których 
liczba pozycji asortymentowych w stosunku do całości wynosiła 16%, a suma 

9  M. Sławińska, Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowsym, PWE, Warszawa 2002, s. 109.
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wysokości zapasu średniego 18%. W tej grupie nie ustalono tak restrykcyjnych 
zasad, jak w przypadku grupy A. Ostatnią grupę C utworzyło 9 grup asortymen-
towych, których łączna liczba pozycji asortymentowych wyniosła 56% w stosun-
ku do wszystkich pozycji asortymentowyh przedsiębiorstwa przy łącznej średniej 
wielkości zapasu ok. 5%. Ponieważ w grupie C znalazły się asortymenty o nie-
wielkim znaczeniu dla firmy (piany poliuretanowe, tarcze, wkręty itp.) uznano, 
iż najprostszą metodą zarządzania zapasami będzie tu wykorzystanie systemu 
jeden za jeden. Wprowadza on na miejsce każdej sprzedanej sztuki jedną nowo 
zamówioną. Niestety, w praktyce nie zawsze udawało się w pełni realizować za-
łożenia tego systemu m.in. ze względu na wielkości partii transportowych lub 
opakowań zbiorczych, ustalanych przez dostawcę.

Wprowadzony system zarzadzania zapasami, monitorowano w cyklu dwu 
tygodniowym, systematycznie i konsekwentnie weryfikując przyporządkowane 
do poszczególnych grup według klasyfikacji ABC grupy asortymentowe.

otrzymane rezultaty

Zastosowanie w badanej firmie o profilu handlowym branży budowlanej 
metody ABC jako narzędzia wspomagającego zarządzanie zapasami przyczyniło 
się do obniżenia wartości średniej wielkości zapasu do 925 891,40 zł, co oznacza 
obniżenie o 11,92% wartości w odniesieniu do wartości początkowej. 

Również w poszczególnych grupach asortymentowych skala wartości śred-
nich wielkości zapasu znacząco uległa zmianie: w przypadku grup, które znajdo-
wały się przez cały czas badania (lub przeważającej części) w grupie A, według 
klasyfikacji ABC zanotowano zmniejszenie średniej wielkości zapasu z 19,54% 
do 5, 98%, natomiast w grupie C wystąpił wzrost średniej wielkości zapasu nawet 
o 20,54%. Nie jest to jednak zjawisko szczególnie niepokojące, ponieważ stanowi 
jedynie 0,17% średniej wielkości zapasu dla całej firmy i wynika z ograniczeń 
wielkości partii zamawianego towaru.

podsumowanie

Zarządzanie zapasami to bardzo ważny element funkcjonowania każdej fir-
my, jednak często zaniedbywany. Zbyt duże zapasy zamrażają gotówkę, blokują 
przepływ pieniądzy i w ekstremalnych przypadkach mogą zagrażać funcjono-
waniu firmy. Zbyt małe mogą zagrażać pomyślenu jej rozwojowi, ponieważ stwa-
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rzają sytuację, w której klient może nie otrzymać zamówionego towaru. Prawi-
dłowe gospodarowanie zapasami przynosi firmie wymierne korzyści w postaci 
oszczędności przestrzeni magazynowej oraz zmniejszenia wartości zablokowa-
nego w towarze kapitału. 

W przeprowadzonym badaniu, dzięki wprowadzeniu z powodzeniem me-
tody ABC, najprostszego narzędzia wspomaganiającego zarządzanie zapasami, 
udało się zmniejszyć wysokość zainwestowanego kapitału o ponad 10%, czyli 
o kwotę ok. 100 tys zł, co w przypadku małej firmy ma wymierne korzyści. 
Z pewnością w przyszłości wskazane by było monitorowanie rozpoczętego pro-
cesu lub jeśli efekty nie będą gwarantowały stale rosnącej poprawy, skorzystanie 
z innych metod kontroli zapasów w firmie.

iNVeNtory maNaGemeNt iN smaLL tradiNG compaNy  
(case stUdy)

Summary

The article presents the way of choice making method of inventory management in 
a small enterprise and the effects of its implementation. There were described three the 
most helpful and easiest methods such as ABC, XYZ, ABC/XYZ, and furthermore - the 
selection of one of them was reasoned. The process of implementing the ABC method in 
the enterprise succeeded and brought about the decrease of assortment’s tied up capital’s 
level what matters particularly in a small enterprise.

Translated by Małgorzata Wiśniewska
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Małe przedsiębiorstwa branży spożywczej nie wykorzystują rozwiązań 
w ramach nowoczesnego controllingu. Wdrożenie takiego systemu wymaga bo-
wiem niejednokrotnie przebudowania nie tylko systemu rachunku kosztów oraz 
zmiany systemu analiz, ale również systemu i struktur zarządzania, co wiąże się 
ze znacznymi (dla małych przedsiębiorstw i nie tylko) nakładami finansowymi1. 
Rachunek kosztów i wyników odgrywa ważną rolę w zarządzaniu jednostka-
mi spółdzielczymi przetwórstwa mleczarskiego, ponieważ generuje informacje 
o kosztach wykorzystywane przez zarządzających w bieżącej działalności2. Do 
podejmowania trafnych decyzji operacyjnych czy rozwojowych w spółdzielniach 
mleczarskich niezbędna jest zatem dokładna czy wręcz perfekcyjna znajomość 
kosztów we wszystkich możliwych przekrojach. Coraz więcej zarządzających 
małymi przedsiębiorstwami, w tym również spółdzielczymi, uświadamia sobie, 
iż wysoki poziom poznania kosztów może zostać osiągnięty jedynie w oparciu 
o sprawnie zorganizowany system rachunku kosztów3. W ostatnich kilkudzie-
sięciu latach opracowano i przetestowano wiele nowoczesnych metod rachunku 
kosztów między innymi wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych, rachunek 
kosztów działań, rachunek kosztów, jakości czy rachunek cyklu życia produktu. 

1  M. Chmielewska, Kalkulacja kosztów w spółdzielni mleczarskiej a wykorzystaniem różnych pod-
staw podziału kosztów pośrednich, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, s. 380.

2  T. Maszczak, Rachunek kosztów i wyników na potrzeby zarządzania jednostkami spółdziel-
czymi przetwórstwa mleczarskiego. Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocła-
wiu nr 1139, Wrocław 2006, s. 263.

3  A. Zych, Wykorzystanie informacji księgowych w controlling, „Controlling i Rachunkowość 
Zarządcza” 2007, nr 8 (95), s.12.
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Odmiany rachunku kosztów są związane ze sposobem i czasem ujęcia informacji 
o kosztach w stosunku do realnych procesów, przyjętym układem klasyfikacyj-
nym kosztów oraz metodami i stopniem powiązania kosztów z efektami działa-
nia, przy czym efekty te mogą być rozumiane jako naturalne jednostki produktów 
bądź przychody otrzymane w wyniku ich sprzedaży4. Wraz z nowymi orienta-
cjami rachunku kosztów pojawiły się metody wspomagające zarządzanie koszta-
mi, do których należy między innymi budżetowanie oraz analiza kosztów.

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem go-
spodarki nie tylko polskiej, ale europejskiej, jako całości. Są one głównym źródłem 
zatrudnienia, budzą ducha przedsiębiorczości i innowacji w UE, a tym samym 
mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Spół-
dzielnie mleczarskie w Polsce nie wykorzystują w zarządzaniu informacji o kosz-
tach z podziałem na zmienne i stałe. Nie przeprowadzają podstawowych analiz 
krótkoterminowych w okresach tygodniowych czy miesięcznych. Wykorzystanie 
tych analiz finansowych jest w tym przypadku wydatnie ograniczone, a przecież 
skup mleka charakteryzuje się dużą sezonowością, przez co ustalenie odpowiedniej 
ceny skupu i sprzedaży produktów ma duże znaczenie. Wskazane byłoby podjęcie 
działań w kierunku zastosowania w spółdzielniach mleczarskich wielostopniowe-
go rachunku kosztów, opartego na zasadach rachunku kosztów zmiennych5. 

Celem opracowania jest określenie opinii zarządzających małymi spółdziel-
niami mleczarskimi odnośnie do specyfiki i przydatności informacyjnej stosowa-
nego rachunku kosztów. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem 
kwestionariusza wywiadu skierowanego do zarządzających małymi spółdziel-
niami mleczarskimi w Polsce. Z uwagi na fakt, iż większość spółdzielni sektora 
mleczarskiego to średnie i duże firmy, liczba małych spółdzielni będzie niewielka. 
Zgodnie z nową definicją MSP, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2005 rokiem, 
badaniem objęto 16 małych spółdzielni mleczarskich6. Okres badań to 2008 rok. 

4  A. Kostur, Rachunek kosztów procesów jako etap rozwoju rachunku kosztów, Zeszyty Teore-
tyczne Rady Naukowej SKwP nr 51. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 
1999, s. 103.

5  M. Chmielewska, M. Wasilewski, Conception for introduction of variable cost accounting in 
dairy cooperatives in Poland, Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos, “Problemos ir Perspekty-
vos” 2008, nr 1(6) s. 173.

6  Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz 
jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln 
euro; mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz 
jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro; 
małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego 
roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. 
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wyniki badań

W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań dotyczące opinii zarządzających 
małymi spółdzielniami mleczarskimi w zakresie specyfiki i przydatności infor-
macyjnej stosowanego rachunku kosztów. 

Tabela 1. Opinie zarządzających małymi spółdzielniami mleczarskimi  
w zakresie stosowanego rachunku kosztów

Treść
Udział opinii zarządzających 
małymi spółdzielniami mle-

czarskimi (%)
 *

Stosowanie rachunku kosztów jako głównego systemu ewidencji kosztów
Rachunek kosztów pełnych 100,0 89,6

Stosowanie pomocniczego rachunku kosztów
Nie stosuję żadnego 62,7 55,3
Rachunek kosztów zmiennych 18,8 24,5

Znajomość nowoczesnych rachunków kosztów
Rachunek kosztów jakości 65,0 35,3
Rachunek kosztów działań 18,8 26,6

Cel stosowania rachunku kosztów
Bieżące zarządzanie 75,0 71,2
Cel sprawozdawczy 68,8 74,1
Wycena zapasów 69,2 62,4

Uszczegółowienie rachunku kosztów
Koszty ujmowane jednocześnie w dwóch układach 
– rodzajowym i kalkulacyjnym 87,9 80,1

Podział kosztów tylko na bezpośrednie i pośrednie 31,3 17,4
Ewidencja tylko w układzie rodzajowym 25,0 14,7

Częstotliwość sporządzania rachunku kosztów
Miesięcznie 100,0 80,2
Kwartalnie 6,7 17,6

Wykorzystywane narzędzia techniczne (oprogramowanie) do ewidencji, analizy kosztów
Tylko do ewidencji kosztów dla celów sprawozdawczych 95,0 93,0
Do analizy kosztów 6,3 36,4

Sposoby pozyskiwania informacji o kosztach
Informacje o kosztach uzyskiwane są z arkuszy rozliczeniowych kosz-
tów w dziale księgowości 78,4 75,6

Istnieje wyodrębniony dział zajmujący się pozyskiwaniem tych in-
formacji i ich analizą 0 26,9

Znaczenie informacji z rachunku kosztów
Dobór odpowiedniej podstawy podziału kosztów pośrednich może 
wpływać na ustalanie ceny produktów 62,5 43,8

Prawidłowe rozpoznanie kosztów jest istotne w polityce cenowej 50,0 56,0
Mają wpływ na ustalenie optymalnej struktury produkcji 43,8 44,6
Zapotrzebowanie na informacje o kosztach – najbardziej odczuwalny brak informacji
O reagowaniu kosztów na zmiany wielkości produkcji 47,5 59,2
O rentowności na poziomie pojedynczych produktów 50,0 59,9
O powiązaniu kosztów pośrednich z wytwarzanymi produktami 56,3 37,1
* Średnia dla całej populacji małych i średnich spółdzielni mleczarskich.

Źródło: opracowanie własne.
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W badanych spółdzielniach jako główny stosuje się rachunek kosztów 
pełnych – takiej odpowiedzi udzielili wszyscy respondenci, podczas gdy 
średnia dla spółdzielni średnich i dużych wynosiła 89,6% (taki odsetek ba-
danych zarządzających wskazało, iż nie stosuje pomocniczo żadnego innego 
rachunku kosztów, niż ten stosowany jako główny w spółdzielni). Zarządza-
jący w 62,7% małych spółdzielni mleczarskich stosują tylko jeden, głów-
ny rachunek kosztów – rachunek kosztów pełnych (przeciętnie w średnich 
i dużych odsetek wskazań na tę odpowiedź wynosił 55,3%). Tylko w 18,8% 
małych spółdzielni stosowany jest pomocniczo (do zarządzania, planowania) 
rachunek kosztów zmiennych, podczas gdy w spółdzielniach dużych i śred-
nich przeciętnie w 24,5%. Znajomość nowoczesnych rachunków kosztów7 
wśród zarządzających małymi spółdzielniami mleczarskimi była niewielka. 
Zarządzający małymi spółdzielniami deklarują głównie znajomość rachunku 
kosztów jakości (65% wskazań), podczas gdy wiedza na temat tego rachunku 
w spółdzielniach średnich i dużych jest niższa – przeciętnie 35,3% wskazań. 
Znajomość tego rachunku może wynikać z tego, iż przed przystąpieniem do 
Unii Europejskiej zarządzający spółdzielniami, którzy chcieli utrzymać się 
na rynku, musieli dokonać przekształceń (dostosowań) w zakresie odpowied-
niej jakości surowca i wytwarzanych wyrobów (jakość skupowanego mleka, 
wysokiej jakości technologie wytwarzania produktów mleczarskich – HAC-
CAP, ISO itp.). Warto podkreślić fakt, iż zarządzający małymi spółdzielniami 
deklarowali znajomość – nie stosowanie – tego rachunku. Drugim najbardziej 
znanym nowoczesnym systemem rachunku kosztów wśród respondentów jest 
rachunek kosztów działań, na którego znajomość wskazało średnio 18,8% 
wszystkich badanych, jednak ze względu na swoją specyfikę nie ma zastoso-
wania w spółdzielniach mleczarskich, w których koszty pośrednie stanowią 
niewiele ponad 10% ogółu kosztów. Nie odnotowano wskazań dotyczących 
znajomości innych nowoczesnych systemów rachunku kosztów wśród zarzą-
dzających małymi spółdzielniami mleczarskimi. 

Stosowany w małych spółdzielniach mleczarskich rachunek kosztów służy 
głównie do sporządzania okresowych sprawozdań, bieżącego zarządzania i wy-
ceny zapasów. Takie cele deklaruje odpowiednio 75%, 68,8% oraz 69,2% bada-
nych. Przeciętnie w 62,4% średnich i dużych spółdzielniach mleczarskich celem 

7  Są to rachunki kosztów, w których zastosowano nowe rozwiązania metodyczne dające moż-
liwość bardziej rzeczywistego przyporządkowania wszystkich kosztów na poszczególne wyroby, 
ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pośrednich.
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stosowania rachunku kosztów jest również wycena zapasów. Pod tym względem 
zarządzający spółdzielniami małymi nie różnią się znacząco od tych, którzy kie-
rują średnimi i dużymi – stosowany rachunek kosztów i zawarte w nim informa-
cje są wykorzystywane również w sprawozdawczości finansowej. 

Wśród zarządzających małymi spółdzielniami 86,4% wskazań odnoszą-
cych się do stopnia szczegółowości sporządzanego rachunku kosztów dotyczy-
ło ujmowania kosztów jednocześnie w dwóch układach – rodzajowym oraz 
kalkulacyjnym. 

Reasumując, można stwierdzić, że głównym celem stosowania rachunku 
kosztów w badanych spółdzielniach mleczarskich jest sporządzanie okreso-
wych sprawozdań, możliwość bieżącego zarządzania całą jednostką oraz wyce-
na zapasów produktów mleczarskich. Jest to uzasadnione, biorąc pod uwagę, iż 
większość respondentów deklarowała stosowanie rachunku kosztów pełnych, 
który służy głównie celom sprawozdawczym, natomiast jest nieprzydatny do 
kontroli kosztów w krótkich okresach, ustalania struktury asortymentowej 
oraz oceny efektywności produkcji. Większość analizowanych spółdzielni spo-
rządza rachunek kosztów stosując jednocześnie dwa ich ujęcia – w układzie 
kalkulacyjnym i rodzajowym oraz wykorzystując podział na koszty bezpo-
średnie i pośrednie.

W zakresie częstotliwości sporządzania dominuje prowadzenie miesięcz-
nego rachunku kosztów. Wszyscy badani preferują rachunek kosztów w takim 
ujęciu. Dodatkowo 6,7% wskazań dotyczyło sporządzania rachunku kosztów raz 
na kwartał. Zarządzający ci deklarowali sporządzanie rachunku kosztów jedno-
cześnie miesięcznie oraz kwartalnie w roku sprawozdawczym. 

Zarządzający 95% małych spółdzielni mleczarskich deklaruje posiadanie 
specjalnych programów komputerowych do ewidencji kosztów i sporządzania 
sprawozdań finansowych. Małe spółdzielnie dysponują nieskomplikowanym 
oprogramowaniem, służącym przede wszystkim sprawozdawczości, a nie anali-
zowaniu kosztów, natomiast średnie i duże spółdzielnie korzystają ze specjalnych 
narzędzi komputerowych do analizy kosztów. Odpowiedzi 6,3% zarządzających 
spółdzielniami dotyczyły planowania wdrożenia programów analizujących kosz-
ty oraz stosowania arkusza kalkulacyjnego programu MS EXCEL jako narzędzia 
służącego analizie kosztów w spółdzielniach. 

Zarządzający analizowanymi spółdzielniami pozyskują informacje o kosz-
tach głównie z arkuszy rozliczeniowych kosztów, przygotowywanych przez księ-
gowych za pomocą specjalnych programów komputerowych. Taka odpowiedź do-
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tyczyła średnio 78,4% badanych małych spółdzielni. W żadnej małej spółdzielni 
nie ma działu lub osoby odpowiedzialnej za pozyskanie i przetwarzanie danych 
o kosztach. Pozyskiwaniem informacji o kosztach zajmuje się wyznaczona oso-
ba tylko w niewielu największych spółdzielniach. W niewielkim stopniu nawet 
zarządzający największymi spółdzielniami mleczarskimi mogą sobie pozwolić 
na utworzenie działu zajmującego się tylko i wyłącznie zbieraniem informacji 
o kosztach i ich analizą. W większości małych spółdzielni obowiązki takiego 
działu wypełniane są przez księgowość.

Według opinii 50% respondentów, informacje z rachunku kosztów są waż-
ne, gdyż ich rozpoznanie jest istotne przy ustalaniu cen wytwarzanych produk-
tów, natomiast 62,5% zarządzających małymi spółdzielniami uważa, iż infor-
macje o kosztach są ważnym elementem w zarządzaniu, ponieważ umożliwiają 
dobór odpowiedniej podstawy podziału kosztów pośrednich, co może wpływać 
na politykę cenową. 

Stosowany w spółdzielniach rachunek kosztów jest sporządzany głównie 
potrzeb sporządzania okresowych sprawozdań finansowych, dlatego większość 
badanych zarządzających wskazuje, iż rachunek kosztów zaspokaja potrzeby de-
cyzyjne właśnie w omawianym zakresie. Brak informacji o kosztach w zakresie 
ich reagowania na zmiany wielkości produkcji jest najbardziej odczuwalny w ma-
łych spółdzielniach. Według opinii 47,5% zarządzających małymi spółdzielnia-
mi odczuwalny jest brak podziału kosztów na zmienne i stałe, natomiast połowa 
zarządzających uważa, iż najbardziej brakuje informacji o kosztach, umożli-
wiających badanie rentowności na poziomie pojedynczego produktu. W 56,3% 
spółdzielni najbardziej brakuje informacji o powiązaniu kosztów pośrednich 
z wytwarzanymi produktami. Biorąc pod uwagę opinię zarządzających badany-
mi spółdzielniami, można stwierdzić, iż według znacznej ich liczby najbardziej 
odczuwalny jest brak informacji, jakie mogłyby zostać uzyskane przy zastosowa-
niu rachunku kosztów zmiennych. 

Reasumując, zarządzający małymi spółdzielniami mleczarskimi wykorzy-
stują dla celów sprawozdawczych informacje z rachunku kosztów głównie w ob-
szarze ich ewidencjonowania. W analizie kosztów produkcji rachunek kosztów 
wykorzystywany jest w niewielkim stopniu – głównie do zarządzania całą spół-
dzielnią oraz przy wycenie zapasów.
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 podsumowanie

W małych spółdzielniach mleczarskich stosowany jest głównie rachunek 
kosztów pełnych, z którego informacje są wykorzystywane do obliczania jed-
nostkowego kosztu wytworzenia produktu (zarówno technicznego, jak i całkowi-
tego), wyceny zapasów produktów i produkcji niezakończonej, ustalenia poziomu 
kosztów produkcji, kosztów sprzedaży, kosztów okresu i wyniku prowadzonej 
działalności. Rachunek ten jest wykorzystywany zarówno w zarządzaniu, jak 
i do celów sprawozdawczych. Sytuacja taka wynika głównie z dotychczasowej 
akceptacji przez większość respondentów stosowania tego rachunku oraz braku 
środków na sfinansowanie przebudowy systemu rachunku kosztów w małych 
spółdzielniach. 

Znajomość nowoczesnych rachunków kosztów w małych spółdzielniach 
mleczarskich jest niewielka. Najbardziej rozpoznawany przez zarządzających 
jest rachunek kosztów działań oraz rachunek kosztów jakości. W małych spół-
dzielniach mleczarskich prowadzono ewidencję kosztów zarówno w układzie 
rodzajowym, jak i kalkulacyjnym, co należy ocenić jako zachowanie pozytyw-
ne. Przydatność informacyjna takiego rozwiązania jest większa, gdyż umoż-
liwia analizę kosztów w różnych przekrojach. Większość zarządzających ma-
łymi spółdzielniami wykorzystuje informacje o kosztach przede wszystkim 
w obszarze ich ewidencji, nie funkcjonują wyodrębnione działy zajmujące 
się analizą kosztów. W opinii większości zarządzających nie ma potrzeby ich 
tworzenia, ponieważ stosowany rachunek kosztów zaspokaja potrzeby infor-
macyjne dotyczące kosztów, a pozyskiwaniem tych danych zajmuje się dział 
księgowości. Małe spółdzielnie nie wykorzystują dotychczas w zarządzaniu 
informacji o kosztach z podziałem na zmienne i stałe oraz nie przeprowadzają 
podstawowych analiz krótkoterminowych. 

Głównym problemem, na który należałoby zwrócić uwagę, jest brak od-
powiedniego systemu informacyjnego rachunku kosztów. Wdrożenie takich 
rozwiązań pozwoliłoby zarządzającym nie tylko małymi spółdzielniami na po-
dejmowanie odpowiednich decyzji (krótkookresowych) w zakresie opracowania 
struktury asortymentu w oparciu o dane np. o zyskowności na poziomie poje-
dynczych produktów. 
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UseFULNess oF accoUNt oF cost iN smaLL dairy cooperatiVes 

Summary

The paper presents the opinion of small dairy cooperatives managers about cost 
accounting systems. In these cooperatives, a traditional calculation of costs and results 
has been used. Cost evidence has been carried out both in generic and calculation sys-
tems. Variable costs’ accounting has not been used in the cooperatives’ management yet. 
Implementation of the accounting would efficiently improve effectiveness of decision 
process concerning the products in assortment structure and production optimizing. In 
the dairy cooperatives it is necessary to implement controlling procedures for a better 
source of information, what would probably improve their activity’s effectiveness.

Translated by Marzena Chmielewska
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czyNNik LUdzki w zarzĄdzaNiU JakościĄ  
(specyFika małych przedsiębiorstw)

istota systemowego zarządzania jakością 

W warunkach globalnej gospodarki rynkowej oraz powiązanej z nią, nie-
ustannie rozszerzającej się konkurencji zapewnienie klientom odpowiedniej 
(przez niech pożądanej) jakości wyrobów i usług staje się warunkiem przetrwa-
nia. Ciągła zmienność otoczenia wymaga poszukiwania środków i narzędzi, 
których zastosowanie w konkurencyjnym środowisku funkcjonowania jednostek 
gospodarczych przyczynia się do ich rozwoju. Jest to szczególnie istotne w małej 
firmie, w której zaangażowanie zaledwie kilku osób decyduje o sukcesie lub po-
rażce w prowadzonej działalności gospodarczej1.

Jakość, rozumiana jako stopień zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów2, 
stanowi jeden z istotnych czynników wpływających na skuteczność prowadzo-
nej działalności gospodarczej. Sposobem na spełnienie wymagań jakościowych 
jest prowadzone w ujęciu systemowym zarządzanie działalnością przedsiębior-
stwa, ujmujące wszystkie aspekty jego funkcjonowania. Wymaga to zapewnienia 
współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi jednostki oraz określenia 
jednoznacznych i, często trudnych do uzyskania w małych firmach, formalnych 
zależności pomiędzy nimi. 

Równie istotnym elementem systemowego podejścia do zarządzania 
organizacją jest posiadanie lub dostęp do niezbędnych zasobów, zarówno 
w sferze materialnej, jak i niematerialnej. Niestety, również w tym obszarze 

1  Na podstawie T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wy-
dawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

2  PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, pkt 3.1.1.
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organizacje należące do kategorii MSP często natrafiają wiele trudności3. Za-
rządzanie jakością związane jest z potrzebą gromadzenia i odpowiedniego 
przetwarzania zasobów dotyczących jakości (danych wejściowych). Realiza-
cja powyższych procesów pozwala na ukształtowanie końcowej jakości okre-
ślonych obiektów4.

Wśród czynników determinujących skuteczność systemowego zarządzania 
jakością ważną rolę odgrywa czynnik ludzki, powiązany z m.in. sferą psycho-
logiczną i socjologiczną działalności gospodarczej. W sytuacji oczekiwania od 
pracowników, że będą wykonywali różnorodne zadania w firmie, konieczne jest 
posiadanie przez nich szerokich kompetencji i umiejętności.

czynnik ludzki

pojęcie czynnika ludzkiego

W inżynierii zarządzania czynnik ludzki traktowany jest jako wypełnienie 
struktury organizacyjnej. Tworzą go jednostki i grupy ludzi realizujące w or-
ganizacjach zarówno obowiązki, jak i zadania wynikające z pełnionych funkcji 
oraz dążenia i cele wskazywane do osiągnięcia.

Poprzez identyfikację czynnika ludzkiego wskazać można na znacze-
nie człowieka w skutecznej i efektywnej realizacji celów organizacji oraz 
znaczenie personelu w zapewnieniu zgodnego z wymaganiami wykonywa-
nia prac decydujących o jakości wyrobu lub usługi5. Dotyczy to również pra-
cowników niezaangażowanych bezpośrednio w wytwarzanie wyrobów (np. 
zajmujących się zakupami, planowaniem, kontaktami z klientami)6. Pamiętać 
należy, że każdy pracownik ma pewien wpływ na funkcjonowanie systemu 
zarządzania jakością. 

W szerokim ujęciu zagadnień systemowego zarządzania jakością czynnik 
ten determinuje efektywność wprowadzanych zmian, ale również określa możli-

3  P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 40.

4  Na podstawie A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 102 oraz PN-EN ISO 9001:2009, pkt 1.

5  Zob. PN-EN ISO 9001:2009, pkt 6.2.1.
6  Na podstawie ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania. Poradnik komitetu ISO/TC 

176, PKN, Warszawa 2003, s. 80–83.
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wość ich wprowadzenia. W ujęciu zasobów, czynnik ludzki może być traktowa-
ny jako składnik ekonomicznej wartości organizacji.

rozumienie czynnika ludzkiego w ujęciu inżynierii jakości

Powodzenie każdego przedsięwzięcia zależy od ludzi biorących w nim 
udział7. Na przykład zmiany zachodzące w strukturze procesu zarządzania 
przedsiębiorstwem w dużym stopniu oparte są na emocjach uczestniczących 
w procesie osób, szczególnie gdy przepływ informacji jest nieadekwatny do po-
trzeb. Wobec tego, chcąc uzyskać skuteczność podejmowanych działań, zapewnić 
należy dostęp do potrzebnej wiedzy np. na temat konieczności ich wprowadzenia 
w czymś, co wydaje się prawidłowo funkcjonować. Bez wątpienia informacja 
stanowi istotną gwarancję skuteczności podejmowanych działań, determinując 
projakościowy oraz proklientowskie zmiany w organizacji. Zatem w interesie 
organizacji powinno być dokładne określenie sposobów ich pozyskiwania, szcze-
gólnie w odniesieniu do klienta zewnętrznego.

Orientacja na klienta, przejawiająca się w podstawowych zasadach zarzą-
dzania jakością, stanowi istotną cechę wymagań systemowych powiązanych 
z czynnikiem ludzkim. Klient jest dla przedsiębiorstwa obszarem, na którym 
powinno mu szczególnie zależeć. Można tutaj mówić zarówno o klientach ze-
wnętrznych jak i wewnętrznych (pracownikach organizacji). 

Charakterystykę wskazanych zależności w odniesieniu do zasad zarządza-
nia jakością zamieszczono w tabeli 1. 

7  Na podstawie T. DeMarco, T. Lister, Czynnik ludzki. Skuteczne przedsięwzięcia i wydajne 
zespoły, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
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Tabela 1. Ujęcie czynnika ludzkiego w strukturze zasad zarządzania jakością

Zasada Istota zasady Ujecie w odniesieniu 
do czynnika ludzkiego

Zorientowanie 
na klienta pozycja organizacji na rynku za-

leżna jest od klientów i dlatego 
należy starać się zrozumieć ich 
oczekiwania

klient traktowany jest jako  
istotny i ważny element (gwarant) 
funkcjonowania przedsiębiorstwa na 
rynku

Zaangażowanie 
ludzi

ludzie są najważniejszym do-
brem organizacji, dokładać na-
leży wszelkich starań aby mogli 
oni w pełni wykorzystać swoje 
uzdolnienia

zadaniem pracodawcy jest zapewnić 
optymalne warunki pracy, również 
w odniesieniu do wzajemnych relacji 
pomiędzy zatrudnionymi oraz pomię-
dzy pracodawcą a pracownikami

Przywództwo zadaniem kierownictwa jest wy-
pracowanie spójnych celów jako-
ściowych oraz stworzenie sprzyja-
jącego ich osiągnięciu środowiska 
wewnętrznego

wspólna praca, oparta na potrzebie re-
alizacji tych samych celów przyczynia 
się do zwiększenia zadowolenia pra-
cowników oraz zwiększenia konku-
rencyjności firmy

Systemowe 
podejście 
do zarządzania 

zarządzanie jakością stanowi za-
rządzanie powiązanymi procesa-
mi

istotnym kryterium oceny realizowa-
nych procesów jest zadowolenie wy-
konawców

Podejście 
nastawione 
na proces

skuteczność i efektywność  
organizacji w istotny sposób zale-
ży od jakości realizowanych pro-
cesów

warunkiem zapewnienia wymaganej 
jakości procesów jest zapewnienie 
kompetentnych pracowników je reali-
zujących

Ciągłe 
doskonalenie

stałym celem organizacji jest cią-
głe doskonalenie realizowanych 
w niej procesów

warunkiem ciągłego doskonalenia 
procesów jest doskonalenie kompeten-
cji pracowniczych

Podejmowanie 
decyzji 
na podstawie 
faktów

podejmowanie decyzji oparte jest 
na analitycznej, logicznej lub in-
tuicyjnej analizie dostępnych ocen 
i informacji

dostępne informacje obejmować muszą 
aspekty psychospołeczne wykonywa-
nia pracy oraz poziom przygotowania 
pracowników do jej wykonywania 

Wzajemne 
stosunki 
z dostawcami

tworzenie wzajemnie korzystnych 
relacji z dostawcami jest gwarancją 
wysokiej jakości oferowanych przez 
organizację usług i wyrobów

osobiste zadowolenie pracownika ze 
współpracy z klientem, lub dostaw-
ców stanowi istotny element przewagi 
konkurencyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Hamrol, W. Mantura, op.cit., s. 187–188; PN-EN 
ISO 9001:2009, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN Warszawa; ISO 9001 
dla małych firm...
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Nawiązanie więzi z klientami stanowi istotny czynnik przewagi konku-
rencyjnej8. Jest to szczególnie istotne, gdy producenci decydują się pozyskiwać 
klientów również instrumentami pozacenowymi, czyli wówczas, gdy wzajem-
ne relacje klienta (nabywcy) i producenta (usługodawcy) odgrywają szczególnie 
istotna rolę we współpracy gospodarczej. Niewątpliwie jest to działanie tworzące 
wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Liczba zadowolonych klientów przekłada 
się w sposób wymierny na zysk przedsiębiorstwa. 

Analiza wskazanych powyżej zasad zarządzania jakością, a szczegól-
nie możliwe sposoby odniesienia ich do czynnika ludzkiego, potwierdzają tezę 
o znaczeniu czynnika ludzkiego dla skuteczności i efektywności systemowego 
zarządzania jakością.

warunki skutecznego zarządzania jakością 

czynniki skutecznego zarządzania jakością 

Wśród wielu determinantów sukcesu firmy na rynku wymienić należy 
sprawność procesu zarządzania. Do czynników sprawnego zarządzania, powią-
zanych w pro pracowniczymi potrzebami, można zaliczyć m.in.9:
– potrzebę właściwego traktowania pracowników (obiektywnego, sprawiedliwe-

go, uczciwego, przychylnego itp.),
– zapewnienie stabilności personelu, istotnej dla uniknięcia niekorzystnych dla 

organizacji skutków fluktuacji zatrudnienia,
– zapewnienie możliwości swobodnego podejmowania działań przez pracowników,
– uzyskanie zespołowości, oznaczającej wytworzenie poczucia jedności w gru-

pach pracowniczych.
Decydując o wprowadzeniu rozwiązań wpływających na skuteczność funk-

cjonowania powiązań w systemie zarządzania jakością, pamiętać należy, aby nie 
zakłócać możliwie efektywnego działania organizacji, szczególnie w zakresie 
komunikacji z klientami zewnętrznymi oraz komunikacji wewnątrz firmy. Co 
więcej, wprowadzone rozwiązania gwarantować powinny efektywność i sku-

8  B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania in-
strumentów przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innnowa-
cyjność współczesnych organizacji, red. J. Stankiewicz , Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 
2007, s. 9.

9  A. Hamrol, W. Mantura, op.cit., s. 60–61.
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teczność realizacji zadań. Dla zapewnienia skuteczności niezwykle istotne są 
właściwe kompetencje osób uczestniczących w tym procesie10. Zatem przyjąć 
można, że jednym z istotnych czynników decydujących o możliwości zaspokoje-
nia potrzeb i oczekiwań klientów (jakości) jest człowiek wraz z jego kwalifika-
cjami, kompetencjami i predyspozycjami do wykonywania pracy.

czynnik ludzki jako element skutecznego zarządzania jakością 

Czynnik ludzki stanowi istotne kryterium postępowania związanego z two-
rzeniem systemu zarządzania jakością. Jego znaczenie przejawia się na każdym 
etapie budowania struktury tegoż systemu, tj. w:
– fazie projektowania, poprzez jednoznaczne określenie kwalifikacji i kompe-

tencji osób uczestniczących w systemie, będących gwarantem efektywnego 
funkcjonowania organizacji i systemu,

– fazie wprowadzania, w której istotne jest przekonanie potencjalnych adwersa-
rzy o potrzebie wprowadzenia zmian,

– fazie utrzymania i doskonalenia, będącej wyznacznikiem prawidłowości pod-
jętych wcześniej decyzji, również dotyczących przydzielania uprawnień wła-
ściwym i kompetentnym do wykonywania określonych zadań pracownikom.

Związana z zapewnieniem skuteczności funkcjonowania organizacji po-
trzeba zmian determinowana jest możliwościami przystosowania się do nich oraz 
ich zaakceptowania przez personel przedsiębiorstwa. Dla zapewnienia skutecz-
ności systemu niezbędne jest przeciwdziałanie potencjalnym trudnościom i nie-
prawidłowościom, ujawniającym się w trakcie wprowadzania zmian. Wymaga 
to odpowiedniego dostępu do informacji, zrozumienia zakresu podejmowanych 
zmian oraz akceptacji ich przyczyn, w tym akceptacji autorów proponowanych 
zmian11.

Człowiek musi mieć wpływ na to, co się wokół niego dzieje, wówczas mo-
żemy mówić o świadomym odnoszeniu się do zachodzących zmian. W podejmo-
wanych przez niego działaniach istotna jest wizja (odpowiedź na pytanie dokąd 
zmierzamy i co chcemy osiągnąć), plan (czyli jasno nakreślony sposób realiza-
cji celu) oraz zasoby (dostęp do niezbędnych, umożliwiających zmianę zasobów 

10  Więcej na ten temat zob. M. Szafrański, Skuteczność w świetle norm serii ISO 9001:2000, 
„Problemy Jakości” 2002, 12, s. 18–24. 

11  Zob. M. Kostera, S. Kownacki, Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi, w: Zarządzanie. 
Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1995, s. 265–275. 
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i środków) i motywacja ludzi do odejścia od istniejącego stanu. Nieuleganie 
strachowi, że po wprowadzeniu zmiany będzie gorzej niż przed zmianą. Przyjąć 
należy, że system zarządzania, ze względu na jego cechy jest optymalnym narzę-
dziem do wprowadzania zmian. Równocześnie, odbywająca się zgodnie z przy-
jętymi koncepcjami zmiana pozwala na doskonalenie systemu. Zatem mamy do 
czynienia z obopólną korzyścią.

Dla skutecznego funkcjonowania systemu należy wykorzystać wszystko to, 
co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstwa i skuteczności podejmowa-
nych przedsięwzięć. Pracownicy wraz ze swoimi kwalifikacjami stanowią istot-
ny element zasobów przedsiębiorstwa, pozwalający na osiągniecie założonych 
celów, lub często warunkujący ich osiągnięcie12.

Wśród wskazanych zadań istotne jest czynne zaangażowanie kierownictwa 
wszystkich poziomów zarządzania oraz czynne uczestnictwo załogi, niewyni-
kające z przymusu administracyjnego (służbowego), lecz z przekonań o ich roli 
i znaczeniu13. Na potrzebę zaangażowania kierownictwa wskazuje odpowiedzial-
ność kierownictwa za utrzymanie systemu zarządzania jakością14. Wymaga to 
włączenia czynnika ludzkiego do polityki jakości w postaci powiązań pomiędzy 
osobami uczestniczącymi w procesach oraz zachęcenia pracowników do aktyw-
nego udziału we wszystkich działaniach projakościowych. Równocześnie wyma-
ga ciągłego dążenia do poprawy efektywności gospodarowania zasobami oraz 
skuteczności osiągania i harmonijnego łączenia celów przedsiębiorstwa, jego 
klientów, pracowników i innych uczestniczących w procesie podmiotów15.

Dla zapewnienia odpowiedniej realizacji działań istotne jest uwzględnienie 
socjologicznej i kulturowej charakterystyki klientów. Zakres i sposób zaspokaja-
nia potrzeb w tym obszarze decyduje o trwaniu współpracy z klientem usługi16.

Dla zapewnienia możliwości efektywnego i projakościowego funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa istotne jest uwzględnienie właściwych stosunków między-
ludzkich w organizacji. Zgodnie z wykształconą w ramach psychologii przemy-
słowej tezą, dla reakcji pracowników istotne są bodźce materialne, ale równie 
ważny jest społeczny kontekst świadczonej pracy. Praca pozwala na zaspokojenie 
różnorodnych potrzeb, od potrzeb fizjologicznych po potrzeby społeczne (tj. m.in. 

12  A. Hamrol, W. Mantura, op.cit., s. 138.
13  Ibidem, s. 165.
14  Zob. ibidem, s. 181. ISO 9001 dla małych firm…, s. 65–79.
15  A. Hamrol, W. Mantura, op.cit., s. 165.
16  Na podstawie ibidem, s. 145, M. Kostera, S. Kownacki, op.cit., s. 265–275. 
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potrzeby uznania i samorealizacji). Jedna z wykrystalizowanych w tym kierun-
ku koncepcji (kierunek tzw. szkoły behawioralnej) zakłada całościowe spojrzenie 
na skutki zachowań międzyludzkich oraz ich uwarunkowania17. Szkoła behawio-
ralna jako szczególnie istotny i ważny zasób przedsiębiorstwa uznaje człowieka 
wraz z opisującymi go zjawiskami, tj. zadowoleniem z pracy, stresem, motywa-
cją, przywództwem, dynamiką grupy, mechanizmami występujących konflik-
tów, stosunkami służbowymi, innowacyjnością, umiejętnościami itp.18

podsumowanie  

Warunkiem właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jest zapew-
nienie niezbędnych to jego utrzymania i doskonalenia zasobów. Wśród zasobów 
szczególnie istotne są zasoby ludzkie opisywane poprzez czynnik ludzki, decydu-
jące o możliwościach przedsiębiorstwa w zakresie realizacji postawionymi przed 
nim zadań i oczekiwań klientów. Czynnik ludzki istotny jest zarówno w zakresie 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. Tym 
samym można go rozpatrywać na różnych poziomach funkcjonowania organi-
zacji oraz wpływu otoczenia na możliwości tego funkcjonowania19, szczególnie 
w ujęciu specyficznej natury przedsiębiorstw grupy MSP.

Czynnik ludzki jest istotnym kryterium skuteczności realizacji potrzeb 
i oczekiwań klientów. Jest elementem funkcjonowania procesów, warunkują-
cych podejście systemowe do zarządzania jakością. To od zakresu i doskonałości 
opracowanych procesów zależy funkcjonowanie systemu oraz przedsiębiorstwa, 
determinując możliwości jego rozwoju. Zatem długofalowa strategia rozwoju 
przedsiębiorstwa nie może nie uwzględniać czynnika ludzkiego20. 

W procesie rozwoju przedsiębiorstwa, w którym istotnym etapem jest wpro-
wadzanie zmian, to człowiek musi zaakceptować proponowane zmiany a następ-
nie, określając ich zakres, wpływa na skuteczność wprowadzania. W sytuacji, 
gdy reakcja firmy uzależniona jest od zmian zachodzących w jej otoczeniu, czło-
wiek staje się szczególnie ważnym czynnikiem związanym z konkurencyjnością 

17  Zob. A. Hamrol, W. Mantura, op.cit., s. 61.
18  Ibidem, s. 61–62.
19  W. Nowak, L. Pacholski, Human factors in improving process of company organization-

al culture, w: Macroergonomics vs. social ergonomics, red. L. Pacholski, Publishing House of 
Poznań University of Technology, Poznań 2009, s. 61–74.

20  W.M. Cempel, Human aspects in the model of creation and implementation the enterprise 
strategy, w: Macroergonomics..., s. 23–44.
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na globalnym rynku21. Zakup coraz nowocześniejszych technologii, maszyn oraz 
sprawne zarządzanie procesami realizowanymi w przedsiębiorstwie nie wystar-
cza do zwiększenia jego efektywności. W warunkach funkcjonowania małych 
przedsiębiorstw (często o niskich dochodach) zatrudnienie wykwalifikowanych, 
skłonnych do innowacji pracowników często jest równoznaczne z możliwością 
pozyskania obcego kapitału a w efekcie uznania go za w pełni dostosowane do 
rynkowych potrzeb i wymagań klientów.

hUmaN Factor iN the maNaGemeNt oF QUaLity  
(speciFicity oF the smaLL eNterprises)

Summary

The human resources are the particularly important supplies for efficient of quality 
management. They are characterized through the human factor. The human factor is 
essential in both internal, as and the external possibilities of development of enterprises. 
It is determining effectiveness criterion undertaken actions, which they serve the fulfill-
ments the needs and the expectations of customers. Therefore for assurance of efficiency 
and the effectiveness of management system indispensable is regard the human factor in 
a long-wave development strategy of enterprise.

Translated by Adam Górny

21  A. Górny, Projakościowa struktura systemu zarządzania małym przedsiębiorstwem (na przy-
kładzie Stacji Kontroli Pojazdów), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego r 427, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 2, Szczecin 2006, s. 143–150.
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wprowadzenie

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju całej gospodar-
ki jest niekwestionowalne. Wyznacznikiem przedsiębiorczości w skali kraju jest 
także liczba zarejestrowanych podmiotów, z czego znaczący udział mają właśnie 
małe i średnie przedsiębiorstwa. Oprócz kapitału, ziemi i pracy przedsiębior-
czość jest postrzegana jako konieczny czynnik produkcji. Na przedsiębiorczość 
składa się wiele zjawisk, czynników, zdarzeń. Studenci stanowią potencjał roz-
woju, edukacja na poziomie wyższym należy bowiem do istotnych uwarunkowań 
determinujących przedsiębiorczość. Wraz z rozwojem techniki, informatyzacją 
społeczeństwa, globalizacją nowa gospodarka (oparta na wiedzy) mobilizuje 
(szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – o czym świadczy ich 
liczebność w stosunku do dużych przedsiębiorstw) – pozytywne cechy osoby 
przedsiębiorczej i je stymuluje. 

Wobec powyższego nasuwa się pytanie: które z charakterystyk są postrze-
gane jako te, które decydują o byciu osobą przedsiębiorczą i jak wpływają na 
zachowania? Tak postawione pytanie wyznacza cel opracowania, jakim jest pró-
ba identyfikacji cech, przejawów i zachowań przedsiębiorczych, a także wskaza-
nie czynników sprzyjających i ograniczających bycie przedsiębiorczym w opinii 
tych, którzy posiadają potencjał do działalności na „własny rachunek”, a więc 
studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W opracowaniu 
przedstawiono wyniki badania ankietowego, które mimo że nie ma charakteru 
reprezentatywnego, skłania do rozważań.
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postawy determinujące przedsiębiorczość

Człowiek na rynku może odgrywać różne role: klienta, nabywcy, dostawcy, 
producenta. Każda z tych form cechuje się charakterystykami właściwymi dla 
niej samej. Fakt, że każdy może być klientem czy nabywcą, nie determinuje po-
dobnego schematu do bycia przedsiębiorcą, a tym bardziej do bycia przedsiębior-
czym. Przedsiębiorczość stanowi centrum zainteresowania wielu nauk i w każdej 
z nich poruszane są jej składniki, które się ze sobą kompilują. Niezależnie jednak 
od tego, należy mieć na uwadze fakt, iż przedsiębiorczość trwa w określonych ra-
mach czasowych. Wymaga ona wdrażania ciągłych zmian zarówno na poziomie 
jednostki jak i całości. Z tego względu, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem wie-
loaspektowym, nie istnieje jego jednorodna definicja. Próbując się dopasować do 
rzeczywistości, współcześni przedsiębiorcy za cel swojej działalności wytyczają 
osiągnięcie określonej wartości dodanej, która umożliwi uzyskanie i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej1. To inicjatywę tworzenia innowacji nazwano przedsię-
biorczością (wewnętrzną i zewnętrzną), a podmiot realizujący na rynku tę kon-
cepcję jest postrzegany jako osoba przedsiębiorcza2. Tak więc istnieje silne sprzę-
żenie zwrotne między przedsiębiorczością a innowacyjnością. W literaturze jest 
wiele różnych typologii osobowości charakteryzujących osoby przedsiębiorcze, 
które bezpośrednio związane są z wyborem określonych zachowań. Kryteriów, 
według których dokonuje się klasyfikacji, może być wiele. Z tego względu, iż 
cechy odróżniające przedsiębiorców od innych jednostek nie są (w większości 
przypadków) dziedziczone czy uwarunkowane genetycznie, ważne jest odpo-
wiednie ich utrwalanie w trakcie procesu uczenia. Ważne jest również dostrze-
żenie, iż dzięki indywidualnym wyborom czy decyzjom zdobywa się doświad-
czenie, które również umacnia cechy przedsiębiorcy. Można stworzyć długą listę 
cech osobowościowych, jednakże żaden człowiek nie jest w stanie posiadać ich 
wszystkich. Ponadto taka lista zawsze będzie niekompletna, a także obarczona 
semantycznością czy synonimowością i rozpiętością znaczenia. Jedyną cechą, 
którą towarzyszy osobom prowadzącym działalność, a która wynika ze zmien-
ności otoczenia, jest ryzyko. Cechy osobowościowe bez wątpienia warunkują 
zachowania. Tak naprawdę nie można postrzegać przedsiębiorczości jako indy-

1  M. Bartnicki, Refleksje i teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesne-
go biznesu, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 5.

2  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 369–370; W. Tatar-
kiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 309–311; J.A. Schum-
peter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104–108.
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widuum, na jej charakter składa się bowiem wiele składowych. Elizabeth Chell, 
Jean M. Haworth, Sally Brearley wyróżnili ze względu na indywidualne atrybuty 
i charakterystyki następujące typy przedsiębiorców3:
a) przedsiębiorca sukcesu – osoba zaangażowana, o silnym charakterze, ze zdol-

nościami do konkurowania, wykształcona, podejmująca ryzyko, określana 
jako budowniczy, wytyczająca realistyczne cele, z wysoka moralnością;

b) przedsiębiorca bez sukcesu – osoba o przeciwnych kompetencjach, a więc 
skoncentrowana na sobie, niechętnie słuchająca innych, nierozróżniająca „ska-
li” ryzyka, z niejasnymi celami, dla której pieniądze są ważniejsze niż tworze-
nie, działanie i zaangażowanie w działalność;

c)  profesjonalny zarządzający – osoba doświadczona, potrafiąca wytyczać cele, 
zarządzać i motywować, pewna siebie, myśląca o kolejnej pracy, w której mo-
głaby się sprawdzić, podchodząca z lekką dozą ostrożności do ryzyka;

d) wynalazca – osoba charakteryzująca się wysokim wzorcem osobistym, pewna 
siebie, z wyobraźnią, niezmienna, z wiedzą teoretyczną, o umyśle analitycz-
nym, ale samotnik;

e)  promotor – tzw. artysta najniższego szczebla, o niskiej etyce, a więc i jego fu-
zja wchodzi w grę, motywowany przez własne ego, hazardzista, o wysokim 
potencjale „sprzedawcy”.

Przedsiębiorcą może być każdy, kto ma właściwe, naturalne cechy do pod-
jęcia działalności. Zdobyta wiedza w czasie studiów nie tylko kształtuje postawy 
czy zachowania przedsiębiorcze, ale także je umacnia. 

metodyka badań

Wychodząc z założenia, że przedsiębiorczość wynika z doświadczenia 
i ciągłego uczenia się, podjęto badanie studentów Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania, którego celem było:
a) poznanie cech osobowościowych i przejawów determinujących określone za-

chowania przedsiębiorcze, które są preferowane przez studentów;
b) poznanie preferencji w podejmowaniu decyzji przedsiębiorczych;
c) określenie podejścia studentów do postrzegania zjawiska przedsiębiorczości 

w stosunku do prezentowanego w literaturze.

3  E. Chell, J.M. Haworth, S. Brearley, The entrepreneurial personality: concepts, cases, and 
categories, Routledge, London 1991, s. 44–53.
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Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, złożony z metryczki 
i 7 części dotyczących przejawów przedsiębiorczości, cech osobowych, elemen-
tów systemu wartości przedsiębiorczości, stwierdzeń, opisujących zachowania 
przedsiębiorcze, czynników utrudniających lub pobudzających do działań przed-
siębiorczych, charakterystyki doświadczenia zawodowego i podstawy przedsię-
biorczej, planów na przyszłość. Badanie zostało przeprowadzone w październi-
ku 2009 roku. Objęto min studentów wszystkich lat studiów I i II stopnia, na 
wszystkich kierunkach prowadzonych na WNEiZ, czyli 3649 osób. Jednakże ze 
względu na liczebność kwestionariuszy do tej pory uzyskano 580 (z 590) popraw-
nie wypełnionych kwestionariuszy, które stanowią materiał badawczy niniejsze-
go opracowania. Struktura badanej zbiorowości ze względu na wybrane cechy 
przedstawiała się następująco:
1. Ze względu na płeć: kobiety 406 osób (70%), mężczyźni 174 osoby (30%).
2. Ze względu na miejsce zamieszkania: wieś 170 osób (29,3%), miasto 409 osób 

(71,7%).
3. Ze względu na wiek: od 18 do 21 lat 240 osób (41,4%), od 22 do 25 lat 241 osób 

(41,5%). od 26 do 30 lat 41 osób (7%), od 31 do 40 lat 47 osób (8,1%), pow. 
40 lat 11 osób (1,9%).

4. Ze względu na średnią ocen: od 3,0 do 3,4 16 osób (2,7%), od 3,5 do 3,8 119 osób 
(20,3%), od 3,9 do 4,2 196 osób (33,8%), od 4,3 do 4,5 58 osób (10%), pow. 4,5 
33 osoby (5,7%), 159 (27,5%) badanych studentów nie udzieliło odpowiedzi na 
to pytanie.

5. Ze względu na posiadanie „korzeni” w prowadzeniu działalności: rodzice, któ-
rzy prowadzili, prowadzą dzielność gospodarczą, 177 osób (30,5%), rodzice, 
którzy nie prowadzili dzielności gospodarczej, 403 osoby (69,5%). 

6. Ze względu na doświadczenie zawodowe studentów: pracujący (w tym także 
praca dorywcza) 269 osób (53,6%), bez doświadczenia zawodowego 311 osób 
(46,4%).

7. Ze względu na zależność finansową od rodziny: zależni finansowo (całkowicie 
lub częściowo) 215 osób (37,1%), niezależni finansowo 365 osób (62,9%).

8. Ze względu na tryb studiów: stacjonarne 320 osób (55,2%), niestacjonarne 
260 osób (44,8%).

Jednocześnie przyjęto założenie, że uzyskane odpowiedzi są odzwierciedle-
niem tego, co sądzą studenci o sobie samych i jakie prezentują własne postawy. 
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postawy studentów dotyczące zachowań, charakteru i cech osoby przed-
siębiorczej

Dla studentów przedsiębiorczość kojarzy się z „realizacją przedsięwzięć” 
(83,6% badanych studentów), „podejmowaniem racjonalnych decyzji” (82,5%), 
„inicjowaniem przedsięwzięć” (81%). Kobiety zdecydowanie bardziej akcento-
wały wyróżnione działania niż mężczyźni. Warto zauważyć, że średnio 75% stu-
dentów z działaniami przedsiębiorczymi kojarzyło także „utworzenie własnego 
przedsiębiorstwa”, „ponoszenie ryzyka”. W najmniejszym stopniu badani stu-
denci (42%) postrzegali fakty „posiadania władzy menedżerskiej”, a także, „że 
ma się zawsze rację”. Jak się okazało, cechy badanej zbiorowości nie miały istot-
nego wpływu na uzyskane odpowiedzi, a różnice wyniosły średnio 4%. Należy 
zauważyć, że studenci studiów niestacjonarnych II stopnia o średnio 7% bardziej 
akcentowali wskazane odpowiedzi niż studenci i stopnia. W przypadku badanej 
próby studentów trybu dziennego odpowiedzi były już zróżnicowane. Osoby stu-
diujące na i stopniu (około 83%) preferowały podejmowanie „racjonalnych de-
cyzji” na równi z „realizacją przedsięwzięć” (o średnio 4% więcej niż studenci 
II stopnia); 76% badanych na studiach licencjackich kojarzy przedsiębiorczość 
z „utworzeniem własnego przedsiębiorstwa” (różnica między studentami I i II 
stopnia wyniosła 2%). 

Według 488 (84,1%) badanych studentów osoba przedsiębiorcza powinna 
cechować się ambicją; 436 badanych studentów (75,2%) uważa, że osoba przed-
siębiorcza powinna „zawsze służyć pomocą”, a dla 430 (74,1%) badanych studen-
tów odzwierciedleniem charakteru osoby przedsiębiorczej jest „bycie realistą”. 
Dla (14 badanych osób) 88,2% studentów z najniższą średnią, osoba przedsię-
biorcza powinna mieć przede wszystkim „temperament”, dla około 83% tej gru-
py badanej powinna również „zarażać entuzjazmem” i „zawsze chętnie służyć 
pomocą”. Warto zauważyć że badane studentki studiujące w trybie niestacjo-
narnym udzielały o około 7% więcej takich odpowiedzi, niż badane kobiety ze 
studiów stacjonarnych. W przypadku mężczyzn ta różnica wahała się maksy-
malnie o 4%. Jedynie w przypadku postrzegania osoby przedsiębiorczej za taką, 
która się „nie odzywa, gdy jej nie pytają”, 10% więcej mężczyzn studiujących 
w trybie zaocznym uważa, że jest to najmniej ważna charakterystyka w stosun-
ku do 20% mężczyzn studiujących w trybie stacjonarnym. Studenci z ocenami 
dobrymi, którzy stanowili najliczniejszą badaną grupę – 47% studiuje dziennie 
i 61,5% studiujących „zaocznie” – wskazywali na działania, które pokrywały się 
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z ogólnie przedstawionymi. Natomiast osoby przekraczające średnią 4,5, stano-
wiący nieliczną badaną próbę, w przypadku studiów niestacjonarnych uważają 
że najważniejsze jest „być realistą” (80%); 77% tej grupy badanej na kolejnym 
miejscu wskazywało „bycie ambitnym”, „posiadanie entuzjazmu”, „bycie chęt-
nym do współpracy”. Najmniej, bo 20% ankietowanych studentów, uważa, że 
„bujanie w obłokach” to cecha, którą powinna posiadać osoba przedsiębiorcza. 
Wśród studentów przeciwnego trybu, stanowiący 11% badanych, dominowały te 
same odpowiedzi, jednakże z niewielką różnicą procentową. I tak, około 80% 
wskazywało przede wszystkim na „ambicje” i „entuzjazm”, około 70% na „chęć 
współpracy” i „bycie realistą”. W znacznie większym stopniu, bo aż 37,2% bada-
nych studentów studiów stacjonarnych, uważa, że „bujanie w obłokach” to war-
tość charakteryzująca przedsiębiorcę. 

Wśród studentów dominuje pogląd, że bycie przedsiębiorczym związane 
jest z „trzeźwym” stąpaniem po ziemi, nie ma miejsca na marzenia, co jednak nie 
przeszkadza w entuzjastycznym podejściu do twórczego myślenia. Takie twarde, 
utarte skojarzenia mogą być uwarunkowane historyczne.

Studenci mieli również za zadanie odnieść się do 10 stwierdzeń, które tkwią 
jako paradygmaty w społeczności. Są one niejako odzwierciedleniem polskich 
losów, a także kreowania wizerunku przedsiębiorcy przez media. Dla ponad 90% 
badanych studentów przedsiębiorcą jest ten, który „potrafi dostrzec potencjalne 
szanse wynikające z otoczenia”, i ten, który „podejmuje racjonalne decyzje, liczą-
cy się z ryzykiem i zarządzający przedsiębiorstwem”. Prawie połowa badanych 
uważa, że przedsiębiorcą jest ten, który ma „układy i potrafi je wykorzystać”, 
jednak także „człowiek czynu, dla którego wiedza ma drugorzędne znaczenie”, 
i ten, który jest „wynalazcą”. Oznacza, to, iż zachwiane w pewnym stopniu zo-
stało podejście do norm etycznych czy moralnych. Należy jednak wskazać, że to 
kobiety studiujące na studiach dziennych częściej udzielały takich odpowiedzi, 
utożsamiając się z osobą przedsiębiorczą, podczas gdy na studiach niestacjonar-
nych dominowali mężczyźni – kierunek studiów nie miał tutaj większego zna-
czenia. Zauważyć należy również, że w tym przypadku widoczna była niewielka 
(średnio 5%) zależność udzielonych odpowiedzi od posiadanego doświadczenia 
– osoby pracujące i jednocześnie studiujące w trybie zaocznym podchodziły bar-
dziej sceptycznie do badanych stwierdzeń niż osoby posiadające doświadczenie 
zawodowe, studiujące dziennie. 

Badaniu zostały poddane także 33 cechy, które charakteryzują osobę przed-
siębiorczą. Dominowały następujące: „szacunek” – wskazywany przez: 98% 
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najmłodszych studentów, 89% wywodzących się z rodzin prowadzących dzia-
łalność, 92% bez doświadczenia zawodowego, 90% uzależnionych finansowo od 
rodziców; „ambicja” – 82,1% wskazań wśród badanych mężczyzn na studiach 
niestacjonarnych, 85,4% badanych na kierunku zarządzanie (studia niestacjonar-
ne, II stopnia); „zaradność” – głównie doceniana przez kobiety (82,4%) studiujące 
na studiach niestacjonarnych, 81,8% niezależnych finansowo (również ze studiów 
niestacjonarnych); „dokładność” i „pomysłowość”, które dominowały niezależ-
nie od przyjętych cech badanej zbiorowości. Cechy te wskazywało średnio 80% 
badanych, lecz dla kobiet (85%) były to dominujące charakterystyki (mężczyźni 
stanowili 75%). Dla 89,5% badanych studentów mieszkających w mieście naj-
ważniejszą cechą był „szacunek”, a dla 82% badanych mieszkających na wsi „do-
kładność” i „ambicja”. Dodatkowo, osoby uczące się najsłabiej (82%) wskazywa-
ły „zaradność” , „pomysłowość” i „aktywność”, a najlepsi (92,4%) uważali, że 
„wrażliwość” jest cechą determinującą postać osoby przedsiębiorczej, również tę 
cechę wskazywało 80% studentów kierunku ekonomia (niestacjonarne). Różni-
ce w postrzeganiu cech osobowych szczególnie widać wśród studentów studiów 
zaocznych w podziale na stopień studiów. I tak, na studiach licencjackich wska-
zania dotyczą w ponad 70% badanych – „dokładności”, „wrażliwości”, „pomy-
słowości”, „zaradności” i „spostrzegawczości”, a na studiach magisterskich ce-
chy te są wskazywane przez ponad 80% (na studiach stacjonarnych rozbieżności 
kształtują się średnio na poziomie 1,5%).

Jak wspomniano w pierwszej części opracowania, to zdobycie i utrzymanie 
przewagi konkurencyjnej staje się głównym celem działalności przedsiębiorstw, 
z której wynikają wszelkie korzyści. Jednakże inicjatorem działań przedsiębior-
czych w założeniu pierwotnym jest przedsiębiorca, którego zdolność do reagowa-
nia na zmiany zależy od konfiguracji cech osobowościowych. Szczególnie wśród 
małych i średnich przedsiębiorców. Poziom świadomości przedsiębiorcy wpły-
wa na jego działania i decyzje pozwalające dopasować się do zmian w otocze-
niu. Oczywiście nie jest tak, że przedsiębiorcy funkcjonują na rynku bez ryzyka 
i obawy. W naturalnym środowisku także występują pewne ograniczenia. Warto 
zauważyć, że 36,7% studentów uważa, że w Polsce nie ma pozytywnych warun-
ków do podejmowania działalności przedsiębiorczej, z czego bardziej sceptyczni 
okazali się studenci studiów niestacjonarnych (39,7%). 

Studenci poproszeni zostali również o wybór czynników, które w ich opinii 
„zdecydowanie hamują” lub „zdecydowanie pobudzają” do działań przedsiębior-
czych. Do pierwszej grupy czynników zaliczyć zdecydowanie można „utrudnienia 
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w dostępie do kredytów”, co potwierdzają liczne publikacje naukowe dotyczące 
źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak i „politykę państwa”. 
Zagrożenia te dostrzegali częściej studenci studiów niestacjonarnych i stacjonar-
nych mieszkając w miastach (o średnio 4% więcej wskazań) niż mieszkający na 
wsi. Do czynników pobudzających działalność przedsiębiorczą studenci, zaliczy-
li „postęp techniczny” i „cechy osobowościowe”. Równie ważnym czynnikiem 
okazało się „członkostwo Polski w Unii Europejskiej”, które otworzyło perspek-
tywy na generowanie i wykorzystanie nowego potencjału. Działalność małych 
i średnich przedsiębiorstw uzależniona jest od warunków, które umożliwiają im 
nie tylko przetrwanie, ale także rozwój, co związane jest niewątpliwie z doko-
nującymi się zmianami w otoczeniu. Jednakże wśród studentów studiów sta-
cjonarnych to kobiety zdecydowanie wyżej oceniały te czynniki niż mężczyźni 
(o średnio 10%), a wśród studentów studiów niestacjonarnych byli to mężczyźni 
(o średnio 4% wyższe wskazania). Do czynników niejako neutralnych zaliczyć 
można system podatkowy, który w opinii 50% badanych może wpływać pobu-
dzająco, ale także ograniczająco na działalność przedsiębiorców. 

podsumowanie

Studenci utożsamiają się z pozytywnymi cechami kształtującymi osobowość 
przedsiębiorczą. Są świadomi występowania istotnych barier, ale także istnienia 
pobudzających implikatorów. Potrafią zauważyć i docenić zmieniające się wa-
runki w kraju w zakresie uwarunkowań prawnych i wskazują na UE jako jeden 
z głównych czynników dających szansę na rozwój. Studenci zdają sobie sprawę 
z faktu, że w ramach strategii lizbońskiej przedsiębiorcy mają szanse na działal-
ność innowacyjną. Postrzegając osobę przedsiębiorczą, badani wskazują na wiele 
istotnych cech, jednakże kojarzenie przedsiębiorczości z „posiadaniem układów” 
skłania do refleksji głównie przedstawicieli zaufania publicznego. Wraz z rozwo-
jem społecznym i gospodarczym zmienia się postrzeganie i przedsiębiorczości. 
Mimo braku jednoznacznej definicji i kontrowersyjności pojęcia, zarówno wśród 
badaczy jak i społeczeństwa istnieje zgoda co do pozytywnego wpływu zarów-
no na jednostkę, ale również na kraj i całą sytuację gospodarczą. Pozytywnym 
aspektem jest fakt, że ponad 80% badanych studentów chce w przyszłości zało-
żyć własne przedsiębiorstwo mimo istnienia wielu rzeczywistych barier, w któ-
rych to studenci upatrują szanse a nie zagrożenia. Studenci dostrzegają swoje 
możliwości i potencjał, wiedzą że mają wpływ na swoje własne życie.
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criticaL determiNaNts oF eNtrepreNeUrship oF smaLL  
aNd mediUm-sized eNterprises iN the opiNioN oF ecoNomics 

aNd maNaGemeNt FacULty stUdeNts, UNiVersity  
oF NicoLas coperNicUs

Summary

The importance of small and medium-sized enterprises for the development of the 
economy is unquestionable. In addition to capital, land and workforce , the spirit of en-
terprise is seen as a necessary factor of production. Enterprise involves many factors 
and events. Students, in particular, have potential for growth, because higher education 
is an important element which contributes to the development of enterprise. With the 
development of technology throughout society, globalization, new economy (knowled-
ge) mobilizes (especially in small and medium-sized enterprises – as evidenced by their 
abundance in relation to large enterprises) the positive features of entrepreneurial people 
and stimulates them.

Translated by Aleksandra Kolemba
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wprowadzenie

Wszystkie współczesne przedsiębiorstwa i organizacje codziennie stają 
w obliczu nowych wyzwań i problemów powodowanych przez rosnące wyma-
gania klientów, silniejszą konkurencję i szybki postęp techniczny. Jako klienci 
mamy coraz większe wymagania, ale jako producenci musimy te wymagania 
spełnić. W celu osiągnięcia optymalnej jakości produkcji i usług, przy jedno-
czesnej minimalizacji kosztów, większość organizacji wdraża systemy zarzą-
dzania i zapewnienia jakości, takie jak TQM, Six Sigma czy normy ISO 9000 
i ISO/TS 16949. Do efektywnego stosowania zasad narzucanych przez te syste-
my potrzebna jest odpowiednia infrastruktura służąca do gromadzenia danych, 
przekształcania ich w użyteczną wiedzę i upowszechniania tej wiedzy. Z do-
świadczenia wielu przedsiębiorstw wynika że gromadzenie danych, ich analiza 
oraz podejmowanie decyzji w oparciu o poprawne wnioskowanie daje ogromne 
oszczędności i umożliwia wytwarzanie coraz lepszych produktów przy zało-
żonych zyskach. W wielu dziedzinach przemysłu zbieranie i przechowywanie 
danych oraz ich analiza są wymogiem prawnym, tak jest np. W przemyśle far-
maceutycznym. Właśnie korzystanie z danych i wydobytej z nich wiedzy przy 
podejmowaniu decyzji jest jednym z ważniejszych elementów sterowania i do-
skonalenia procesów w firmie. Konieczność zbierania, analizy i wnioskowania 
dotyczy również mikro i małych przedsiębiorstw wytwórczych. Okazuje się jed-
nak, że organizacje te napotykają pewne trudności związane głównie z analizą 
danych służących do oceny stanu procesów wytwarzania.
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ocena stanu procesu wytwarzania

Ocena stanu procesów wytwarzania w każdym nowoczesnym i wrażliwym 
na problemy jakości przedsiębiorstwie opracowywana jest z wykorzystaniem na-
rzędzi wspomagających zarządzanie jakością. Narzędzia te odznaczają się prosto-
tą i służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami 
zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Są niezastąpione w wykrywaniu re-
lacji zachodzących między elementami systemu zarządzania, szczególnie w ilo-
ściowym opisywaniu tych relacji i szacowaniu prawdopodobieństwa ich wystą-
pienia. Dane zbierane za pomocą odpowiednich instrumentów wykorzystuje się 
do podejmowania decyzji zarówno na szczeblu strategicznym jak i operacyjnym 
na każdym stanowisku pracy. Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością są 
niezbędne do prawidłowego wykorzystania metod zarządzania jakością1.

Jedną z wielu metod wspomagających kontrolę i doskonalenie procesów 
kształtujących jakość jest Statystyczne Sterowanie Procesami (ozn. SPC). SPC 
najczęściej kojarzy się bezpośrednio z kartami kontrolnymi. Może takie ograni-
czone spojrzenie na SPC jest nie do końca słuszne, jednak nie podlega dyskusji, 
że początki SPC wzięły się wraz z powstaniem kart kontrolnych Shewharta w la-
tach 20. zeszłego stulecia. Wraz z powstaniem i rozwojem koncepcji zarządzania 
jakością Six-Sigma2 w latach 80., SPC zyskało na znaczeniu, często będąc okre-
ślane jako jedno z narzędzi Six-Sigma. Obecnie norma ISO 9001 zaleca stosowa-
nie technik statystycznych (przede wszystkim SPC, a zwłaszcza karty kontrolne) 
do monitorowania i oceny funkcjonowania procesów.

Każdy proces produkcyjny ma w swojej naturze zmienność, wynikającą 
z warunków otoczenia oraz sytuacji wewnętrznej firmy, na które często przed-
siębiorstwo ma ograniczony wpływ3. Ze zmiennością procesu przedsiębiorstw 
godzą się ad hoc, ponieważ trudno im jest sprostać produkowaniu wyrobów ide-
alnych (zgodnych z ostrymi wymogami specyfikacji). Każdy proces produkcyj-
ny i jego wynik jest losowy4. Zmienność procesu trzeba jednak rozumieć jako 
zjawisko negatywne i dążyć do utrzymania jej na minimalnym poziomie. Zmien-

1  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2008.

2  G.M. Smith, Statistical Process Control and Quality Improvement, Pearson Prentice Hall 
2004.

3  Przyczyny naturalne nierozerwalnie związane z procesem oraz przyczyny specjalne, które 
można (i trzeba) usunąć, aby proces był bardziej stabilny, są one szczególnie niepożądane i muszą 
być wyeliminowane z procesu w pierwszej kolejności.

4  A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
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ność procesu opisana jest najczęściej rozkładem statystyki i jest to, w idealnym 
założeniu, rozkład normalny. Za pomocą odpowiednio dobranego rozkładu moż-
na dokonać przybliżenia modelowego rzeczywistego procesu. Zadaniem staty-
stycznej kontroli procesu jest przede wszystkim5:
a) monitorowanie statystycznej zmienności procesu produkcyjnego;
b) wczesne wychwytywanie niepożądanych zaburzeń w tym procesie;
c) rozpoznawanie zdolności jakościowej procesu i utrzymywanie właściwości 

statystycznych procesu w granicach wyznaczanych przez jego zdolność jako-
ściową, w konsekwencji zapobieganie występowaniu zaburzeń procesu i cią-
głe doskonalenie procesu. 

Przegląd literatury z zakresu kontroli procesów wytwarzania za pomocą 
tradycyjnych narzędzi pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Przede wszyst-
kim należy podkreślić, że tradycyjne narzędzia wspomagające zarządzanie ja-
kością powstały w czasach, gdy dominował model produkcji masowej – wielu 
tysięcy takich samych produktów. Od tego czasu produkcja bardzo się zmieniła6. 
Zmiana koncepcji zarządzania jakością nałożyła wiele ograniczeń na tradycyj-
ne narzędzia i metody statystycznego sterowania procesami, a w szczególności 
na klasyczne karty kontrolne Shewharta. Najważniejsze z nich, a prezentowane 
w literaturze, to7:
1. Istnieje konieczność założenia o normalności rozkładu badanej statystyki, co 

według niektórych badań, w przypadku rzeczywistych procesów produkcyj-
nych tylko czasami okazuje się prawdziwe8. Natomiast nieprawidłowy dobór 
karty do modelu rozkładu opisującego proces może prowadzić do poważnych 
konsekwencji, jak fałszywe alarmy o wyjściu procesu poza granice kontrolne, 
niewykrycie przyczyn specjalnych, nieoptymalne ustawienie procesu, źle ob-
liczone wskaźniki zdolności jakościowej czy pogarszanie przebiegu procesu 
zamiast ciągłego ulepszania.

2. Istnieje konieczność pobierania dużej liczby wieloelementowych próbek  
(m.in. na potrzeby próby pilotażowej), co ogranicza zastosowanie tych w pro-

5  A. Hamrol, op.cit.
6  Między inymi poprzez rozpowszechnienie koncepcji zarządzania jakością Six-Sigma, meto-

dy wspierającej zarządzanie jakością just in time.
7  International Quality Institute & Quality Today SPC for short production runs, Reference 

Handbook.
8  Stwierdzenie to obala tezę postawioną w latach 30. XX. przez Shewharta, jakoby model 

procesu o rozkładzie normalnym wiernie odzwierciedlał zachowanie procesów w rzeczywistości. 
Badania wskazują, że rozkład normalny w produkcji krótkoseryjnej jest rzadkością.
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dukcji małoseryjnej charakterystycznej między innymi dla mikro i małych 
przedsiębiorstw.

3. Założenie o niedużej zmienności procesu w czasie nie uwzględnia możliwości 
wystąpienia dużego rozrzutu wartości średnich pomiędzy próbami w stosun-
ku do rozrzutu wartości wewnątrz samych prób, co jest charakterystyczne dla 
wielu procesów produkcyjnych, w których występują np. różne partie produk-
cyjne. Klasyczna karta kontrolna  prowadzona dla takiego procesu alarmo-
wałaby wciąż o utracie stabilności przez proces.

4. Brak możliwości nanoszenia danych dla różnych produktów na tej samej kar-
cie kontrolnej, co implikuje konieczność użycia oddzielnej karty dla każdego 
produktu. W przypadku produkcji setek bądź tysięcy produktów stwarza to 
ogromne problemy natury technicznej i ekonomicznej.

5. Standardowe karty pojedynczych obserwacji Xi oraz ruchomej średniej XR 

są niedostosowane do wszystkich sytuacji występujących w produkcji mało-
seryjnej, m.in. wyżej wspomniane założenie o niedużej zmienności procesu 
w czasie, poza tym w tradycyjnym podejściu karty te wymagają obliczenia 
linii kontrolnych w klasyczny sposób, co nie zawsze sprawdza się w produkcji 
krótkoseryjnej, gdzie nie ma czasu na zebranie odpowiednio dużej liczby da-
nych w próbie pilotażowej.

6. Wszystkie tradycyjne karty kontrolne Shewharta wymagają próby pilotażowej 
w celu wyznaczenia linii centralnej i kontrolnych. Stąd brak możliwości nano-
szenia pomiarów na kartę już od pierwszego pomiaru.

Wszystkie te ograniczenia sprawiają, że tradycyjne narzędzia SPC wykazu-
ją znikomą przydatność do zastosowań w produkcji krótko- i małoseryjnej cha-
rakterystycznej dla firm mikro i małych. Kiedyś zwykło się mówić, że w typo-
wych sytuacjach prawie zawsze można zastosować klasyczną kartę  -R, jednak 
takich typowych sytuacji jest coraz mniej, stąd potrzeba wykorzystania bardziej 
zaawansowanych narzędzi w większości przedsiębiorstw produkcyjnych, najczę-
ściej odpowiednio zmodyfikowanych klasycznych kart kontrolnych.

krótkie serie produkcyjne

Od lat 20. ubiegłego wieku procesy produkcyjne przeszły wiele istotnych 
zmian. Na przykład rosnące zastosowanie koncepcji zarządzania just in time wy-
maga, aby produkcja odbywała się w małych partiach w krótkich przebiegach pro-
dukcyjnych. Produkcją tego typu charakteryzują się w dużej mierze mikro i małe 
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przedsiębiorstwa. Wymaga to częstszych ustawień maszyn w celu przystosowa-
nia do produkowania wielu różnych typów wyrobów różniących się np. nume-
rem modelu, kolorem, a często także specyfikacją techniczną w obrębie jednego 
procesu produkcyjnego. Ze względu na ograniczone rozmiary partii produkcyj-
nych systemy produkcji krótkoseryjnej borykają się z trudnościami w zastoso-
waniu metod SPC.

Krótkie przebiegi produkcyjne przyczyniają się do powstania problemów 
z użyciem tradycyjnych kart kontrolnych, ponieważ brakuje danych do wyzna-
czenia linii kontrolnych w odpowiednio krótkim czasie. Zwykle przebieg pro-
dukcyjny kończy się zanim linie kontrolne mogą być oszacowane, a karta kon-
trolna sporządzona. Oznacza to, że operator dopiero po zakończeniu procesu 
dowiaduje się, czy proces był stabilny, co oczywiście jest zaprzeczeniem celo-
wego użycia SPC.

Nawet w przypadku, gdy zebrano wystarczającą ilość danych dla przebie-
gu pierwszego typu produktu, jest to nieprzydatne, gdy następny w kolejce jest 
produkt innego typu, ponieważ trzeba stworzyć nową kartę. Ponieważ większość 
systemów gniazdowych ma setki, a nawet tysiące typów produktów, zbierają się 
ogromne ilości kart kontrolnych. Zmusza to operatora do tracenia czasu na szu-
kanie odpowiedniej karty za każdym razem, gdy zmienia się typ produktu, co 
pociąga za sobą zmniejszenie efektywności. Obsługa tak dużej ilości kart kon-
trolnych dla każdego typu produktu nie jest, niestety, zbyt efektywna w ocenie 
ciągłych wyników w czasie.

Nowe karty SPC dla produkcji krótkoseryjnej, stworzone przez Międzynaro-
dowy Instytut Jakości9, są odpowiedzią na większość scharakteryzowanych pro-
blemów. Karty te zdążyły się już sprawdzić w wielu firmach na świecie, w tym 
m.in. W produkcji dla tak wymagających jakościowo odbiorców, jak Armia Sta-
nów Zjednoczonych10. Te innowacyjne metody pozwalają operatorowi sporządzać 
wykres różnych typów produktów na jednym wykresie poprzez użycie specjal-
nych transformacji danych, które skalują dane z różnych typów produktów do 
jednego, wspólnego rozkładu. Standaryzacja danych pozwala operatorowi nary-
sować jeden wspólny zestaw linii kontrolnych dla wszystkich typów produktów, 
co eliminuje konieczność prowadzenia wielu odrębnych kart. Dzięki temu, że 
wszystkie dane są nanoszone chronologicznie na jednym wykresie, można szyb-
ciej zlokalizować zmiany w procesie. 

9  International Quality Institute & Quality Today SPC...
10  Ibidem.
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wybrane narzędzia dla monitorowania stabilności krótkich serii

Z krótką serią mamy do czynienia zawsze wówczas, gdy jest niewystarcza-
jąca podgrupa danych dla danego typu produktu, aby wyznaczyć tradycyjne linie 
kontrolne w bieżącym przebiegu czasowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia 
w dwóch przypadkach:
1. Bardzo mała wielkość partii (1–15 produktów) nie pozwala pobrać wystar-

czającej liczby próbek (k ≥ 15) podczas próby pilotażowej, a zatem nie można 
wyznaczyć linii kontrolnych. Jest to typowe dla produkcji w systemie gniazdo-
wym, produkcji opartej na JIT i elastycznym systemie produkcyjnym (FMS).

2. Duża partia produkcyjna (ponad 100 produktów), jednak ze względu na szybki 
przebieg procesu interwały pobierania próbek są zbyt duże, aby zebrać odpo-
wiednią próbę pilotażową.

Zanim wprowadzono innowacyjne metody monitorowania krótkich serii, 
stosowano kilka mało efektywnych metod:
1. Inspekcja 100% jest przeciwieństwem kontroli statystycznej, jest kosztowna 

i czasochłonna, poza tym nie zawsze możliwa (np. gdy kontrola wymaga znisz-
czenia próbki)11. Według niektórych specjalistów kontrola 100% jest skuteczna 
tylko w ok. 85%, tzn., że jeśli w partii znajduje się wadliwy egzemplarz, wy-
stępuje ok. 15% prawdopodobieństwo, że nie zostanie odrzucony przez inspek-
cję 100%.

2. Kontrola pierwszej i ostatniej części – metoda ryzykowna, ponieważ wiele za-
burzeń procesu ma miejsce dopiero po upływie pewnego czasu (np. zmęczenie 
pracownika, zużycie narzędzia, rozregulowanie maszyny). W przypadku, gdy 
ostatnia część jest niezgodna brakuje danych, od kiedy w  procesie pojawiły 
się niezgodności.

3. Prowadzenie oddzielnych kart dla każdego typu produktu – to niezwykle cza-
sochłonna i mało efektywna metoda. Poza tym zebranie odpowiedniej liczby 
próbek dla określenia linii kontrolnych wymaga wielokrotnego przebiegu pro-
cesu dla danego typu produktu, co może rozłożyć się na bardzo długi czas.

W roku 1995 Hough i Pond przedyskutowali 4 możliwe sposoby budowania 
kart kontrolnych dla krótkich przebiegów12:
1. Zignorować systematyczną zmienność i rysować punkty na jednej karcie.

11  E. Dietrich, A. Szchulze, Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn 
i procesów produkcyjnych, Wydawnictwo Notika System, Warszawa 2000.

12  T. Greber, Niestandardowe karty kontrolne – czyli jak sobie radzić w nietypowych sytu-
acjach, http://www.statsoft.pl/czytelnia/jakosc/p3.pdf.
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2. Rozwarstwić dane z różnych typów produktów i rysować punkty na jednej 
karcie.

3. Stworzyć model danych za pomocą analizy regresji liniowej.
4. Standaryzować dane i nanosić na kartę standaryzowanych punktów.

Czwarta z tych metod spotkała się z największym uznaniem ekspertów, 
m.in. Nelsona (1989), Wheelera (1991) i Griffitha (1996).

Rys. 1. Wykres decyzyjny wyboru karty kontrolnej wartości liczbowych dla krótkich 
serii

Źródło: opracowanie własne na podstawie International Quality Institute & Quality Today SPC...
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Karty kontrolne tworzone według tej idei kwalifikuje się czasami jak karty 
typu Z, a ich najpowszechniej spotykane odmiany to13:
1. Karty różnic, gdzie od każdej obserwacji odejmuje się stałą, np. dane ze spe-

cyfikacji (wartość nominalna), wartość celu, średnią znaną z poprzednich ob-
serwacji itp. W roku 1989 karty te zostały dokładniej omówione i uznane za 
skuteczne przez Burra.

2. Karty standaryzowane, w których po odjęciu stałej od każdej obserwacji uzy-
skany wynik dzieli się przez drugą stała (często odchylenie standardowe).

3. Specjalne karty  – R dla krótkich przebiegów (ang. short run).
Na rysunku 1 zaprezentowano wykres decyzyjny wyboru karty dla cech 

liczbowych wraz z ich ograniczeniami. 

podsumowanie

Podsumowując, ocena stanu procesów wytwarzania w każdym nowocze-
snym przedsiębiorstwie opracowywana jest z wykorzystaniem narzędzi wspo-
magających zarządzanie. Do tych narzędzi zalicza się między innymi narzędzia 
z obszaru SPC. Do niedawna techniki SPC dedykowane były dla produkcji ma-
sowej, wielkoseryjnej. Narzędzia takie, jak karty kontrolne Shewharta, wskaź-
niki zdolności i inne, nie znajdowały zastosowania w produkcji krótkoseryjnej, 
tak charakterystycznej dla firm mikro i małych. Przyczyną takiego stanu rzeczy 
był fakt, że w produkcji małoseryjnej nie ma możliwości wykonania określonej 
wymaganej minimalnej liczby pomiarów (w granicach od 20 do 30 pomiarów, 
co w przypadku krótkich serii często jest nierealne). Założenie to jest często wa-
runkiem koniecznym do wykorzystania określonego narzędzia. Z drugiej strony 
mikro i małe firmy produkcyjne zmuszone są do prowadzenia oceny swoich pro-
cesów. Rozwiązaniem problemu może być wykorzystanie kart specjalnych, tzw. 
kart kontrolnych dla krótkich serii. „Nowe” karty SPC dla produkcji krótkoseryj-
nej, stworzone przez Międzynarodowy Instytut Jakości, pozwalają na sporządze-
nie wykresu różnych typów produktów na jednym grafie poprzez użycie specjal-
nych transformacji danych, które skalują dane z różnych typów produktów do 
jednego, wspólnego rozkładu.

13  International Quality Institute & Quality Today SPC...
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statisticaL eVaLUatioN processes iN the micro  
aNd smaLL eNterprises

Summary

Recent years brought significant changes in approach to production and quality 
management. The most important change that influenced statistical process control was 
divergence from mass production to modern methods of job shops, short production runs, 
JIT etc. Many traditional SPC tools, which have been used for years (especially traditio-
nal Shewhart control charts), appeared to be only of a little or no use at all. 

In the paper the SPC tools (especially control charts), which can be used in all abo-
vementioned atypical production situations, were presented.

Translated by Agnieszka Kujawińska
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annotation

In the article the improved model of analysis of financial results of small 
enterprises is exposed from data of their financial reports. The groupment of 
incomes, expenses and financial results on the types of activity is specified for 
implementation of comparative analysis of financial results of small enterprises. 
On base of specifying current world method of analysis of financial results com-
panies from data of financial statement the conception of classification of global 
indexes of profitability of activity small enterprises is developed in the condi-
tions of modern informative economy. In this article the method determination 
of profitability indexes at small enterprises are showed towards realization and 
expenses according data of report about financial results and on the digital model 
of Ukrainian form № 2-m.

introduction 

actuality of theme

In conditions of globalization of economy the questions of analysis of the 
financial state of companies from data of the financial reporting take important 
place. It’s especially important towards small enterprises as one of the main part 
in subject economy system. In financial analysis of small enterprises research 
report about financial results takes special place. Learning this report form we 
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should pay attention on absolute and relative indexes. Unfortunately, for today 
single point of view towards content and methods of calculation indexes of ana-
lysis of report about financial results of companies, and especially small enter-
prises, scientists do not have. Ukrainian scientists estimate indexes report about 
financial results subjects of economy in different ways1. 

Foreign scientists don’t have single point of view 2. It’s serious obstacle in 
making global comparative analysis financial results economic subjects of the 
different countries of the world.

It could be said about small enterprises, which give their report about finan-
cial results in shorten form. 

aim of the article: researches methods of the analysis financial results of 
small enterprises from data of financial statement in conditions of global econo-
my and spreading of information space.

tasks of the research: to develop the system of the organizational stages 
of making analysis of financial results of small enterprises within outer financial 
analysis; paying attention opinions about indexes of profitability of companies to 
elaborate the classification of indexes of profitability and to develop general con-
ception their group for small enterprises of the world countries in conditions of 
globalization; to make a practical example of analysis from data of the Ukrainian 
report about the financial results of small enterprise.

results of the research: the subject of small enterprises in Ukraine make 
shorten financial report within balance (form № 1-m) and report about financial 

1  Efimenko V.I., Lakhtionova L.A., Kirichenko N.O. – Global analysis of financial results 
of the activity of economic subjects according the data of the financial reports. - International 
Scientific Conference «Finance and Accounting: Theory and Practice, Development and Trends», 
Riga, University of Latvia, on September 18–19, 2008. Lakhtionova L.A., Organization stages of 
analysis of financial state of enterprise according statistics of form №1 “Balance”. - International 
Conference «Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing», Estonia: Tallinn, Tallinn Uni-
versity of Technology, November 6–7, 2008; another Authors: ����� �.�., ������� �.�.; ������-����� �.�., ������� �.�.; ������-
�� Р.�.; Шм��гун �.П., Г�л���� �.В.; С�������н�� Г.Г., ����� �.В ; П���ль�ь�� В.�., Я��ш 
�.В.

2 Б��н���йн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация.
П��. � �нгл./��учн. ���. п������� чл.-����. РА� И.И. Ели�����. Гл. �������� ���ии п��ф. 
Я.В.С���л��, �.: Фин�н�� и ����и��и��, 2002.; ���лин Т.Р., ���мин А.Р. Анализ финансо-
вых отчетов (на основе GAAP): Уч�бни�. �. И�ФРА-�, 2001., p. 448 ��л��� Б. Управление 
финансовой деятельностью предприятия. П��бл�м�, ��нц�пции и м�����: Уч�б. п���б. / 
п��. � ф��нц. п�� ���. п��ф. Я.В. С���л���. – �.: Фин�н��, Ю�ИТИ, 1997. p.576; �����нз�, 
В�н��. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: П��. з 
�нг. �.: В��у�и��; ��у���� �ум��, 2003. p.283; �����нзи В�н�и. Использование и интерпре-
тация финансовой отчетности: П��. � �нгл. �н�п��п�������: Б�л�н�-�луб Бизн�� Бу��, 
2006. p. 600; another Authors: С��ун �., Хи�чинг �.; У�лш �я��н; Хиггин�, Р�б��� С; Э��илл 
П. Paupa V., Sneidere R.
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results (form № 2-m), methodological principles regulate Ukrainian standard of 
accounting 25 “Financial report subject of small enterprise”.

Paying attention at opinions about making analysis financial results from 
data of financial report, we propose the next organizational stages of analysis 
about financial results of small enterprises:
– analysis of contain and structure incomes of small enterprise in dynamic;
– analysis of dynamic contain and structure expenses of small enterprise;
– analysis of dynamic and structure financial results of small enterprise accor-

ding the types of activity: main operating, other operating, financial and inve-
stment;

– analysis of relative indexes – profitable activity of small enterprise in dynamic 
according classification groups.

In such a way we have already done proposals of analysis report about fi-
nancial results and show example of agrarian firm, but were not done towards 
small enterprises3.

It is enough simply to make analysis of incomes contain and structure, 
expenses and financial results activity of small enterprise, with distribution them 
into three type of activity: operating, financial and investment. It isn’t problem4. 
But analysis of indexes of profitability is another situation.

For today we have not only one opinion towards group and methods of deter-
mination indexes of profitability.

Ukrainian scientists recommend dividing all indexes of profitability in ana-
lysis of subject activity of small enterprise into four main groups:
– indexes of profitability towards to realization;
– indexes of profitability towards to assets;
– indexes of profitability towards to own capital and duties;
– indexes of profitability expenses and production data.

3  Л�х���н��� Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств. ���ч. п���б. – 
�.: ��ЕУ, 2005. p. 222–250.

4  Л�х���н��� Л.А., �и�ич�н�� �.�. Аналіз доходів суб’єкта малого підприємництва у 
зовнішньому фінансовому аналізі. - В��ни� Хм�льниць��г� н�ц��н�льн�г� ун�����и���у, 
2007 , № 6, �. 2. – Хм�льниць�ий: Х�У, 2007 ; Л�х���н��� Л.А., �и�ич�н�� �.�. Аналіз вит-
рат суб’єкта малого підприємництва у зовнішньому фінансовому аналізі. ��у���ий ���ни� 
Ужг�����ь��г� ун�����и���у: Зб.н�у���их п��ць. С���я «Е��н�м���. Сп�ц�ипу�� 22. Ч���и-
н� 2. Ужг����: У�У, 2007.



444 Ludmila Lakhtionova, Nataliya Kirichenko

According this scheme, the researches of Ukrainian companies were made. 
But they were not made with small enterprises 5. These data consist the first 
group:
1. Profitability gross incomes (marginal incomes) – connection gross incomes 

(marginal income) towards clear gain from realization. It will be next formula:

where:
PGV— gross profitability (marginal income),
GV (ME) — gross profit (marginal income), 
CG — clear gain from realization (clear income).

It shows how many hryvnas of gross income is on 1 hryvnas clear gain. It 
can be shown in percents. Than higher this index, so much the better.

The same indexes in scheme account as connection gross incomes towards 
sales are discovered by:
– foreign scientists P.Etryl, E.MacLain, who call it as standard gross profit and 

use this index comparative the activity of different companies6,
– American scientist Robert C.Higgins who calls it as gross marga,7

– British scientist V.MacCanthy who calls it as gross profitability 8,
So, making global analysis of financial results report we should investigate 

gross index of profitability or standard of gross profit (gross profitability, marga) 
as connection gross income (marginal incomes) towards clear gain from realiza-
tion (clear income, sale volume). 
2. Profitability from operating income (OI) (POI) – sum operating income towards 

clear income (gain) from realization:

5  Л�х���н��� Л.А. Ф�н�н���ий �н�л�з ��ль�ь��г��п�����ь�их п��п�и�м���: ���ч. п���б. 
�.: ��ЕУ, 2005, p. 241–250.

6  Э��илл П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Пи��� Э��илл, Э��и 
���л�йни: П��. � �нгл. – 2-� из�. �.: Альпини Бизн� Бу��, 2007, p.187.

7  Хиггин�, Р�б��� С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес- решений.: 
П��. � �нгл. �.: ��� «И.�. Вильям�», 2007, p. 58.

8  �����нзи В�н�и. Использование и интерпретация финансовой отчетности: П��. � 
�нгл. �н�п��п�������: Б�л�н�-�луб Бизн�� Бу��, 2006, p. 310.
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It describes how many hryvnas of operating income is on 1 hryvnas on clear 
income (gain). It can be calculated in percents. Than higher this index, so much 
the better. Analogous index according scheme calculating as connection opera-
ting income towards sales (gain) is described by:
– Walsh Cyaran from Ireland Management Institute in Dublin, who calls it as 

index of efficiency of management 9,
– British scientist V.MacCanthy who calls it as profitability of operating income 

10, Profitability of clear income (PCI) – sum of clear income (CI) towards clear 
gain from realization. It is the next formula:

According the word experience the profitability standard of clear profit is 6 
-12% 11 This index is recognized by the most scientists:
– American scientist Bernstein who calls it as coefficient of clear profit12,
– foreign scientists P.Etryl, E.MacLain, who call it as the standard of clear profit13, 

American scientist Robert C.Higgins who calls it as sale profitability14,
– American scientists Carlyn, MacMean who calls it as coefficient “profit/sale” or 

clear profit standard. It shows, what profit is in calculation on sale dollar 15,
– French scientist B. Colass who calls it as standard of clear profit16,

So, taking in attention the world experience in analysis of report about finan-
cial results at small enterprises it is necessary to research next index - profitability 

9  У�лш �я��н. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підпри-
ємства: п��. з �нгл. �.: В��у�и��; ��у���� �ум��, 2001, p. 58.

10  �����нзи В�н�и. Использование и интерпретация финансовой отчетности: П��. � 
�нгл. �н�п��п�������: Б�л�н�-�луб Бизн�� Бу��, 2006, p. 310.

11  Л�х���н��� Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: ���ч. П���б; 
�.: ��ЕУ, 2005, p. 248 

12 Хиггин�, Р�б��� С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес- решений.: 
П��. � �нгл. �.: ��� «И.�. Вильям�», 2007, p. 543.

13  Э��илл П. Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов / Пи��� Э��илл, Э��и 
���л�йни: П��. � �нгл. – 2-� из�. �.: Альпини Бизн� Бу��, 2007, p. 186.

14  Хиггин�, Р�б��� С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес- решений.: 
П��. � �нгл. �.: ��� «И.�. Вильям�». 2007. s. 96.

15  ���лин Т.Р., ���мин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Уч�бни�. �. 
И�ФРА-�, 2001. s. 292. 

16  ��л��� Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. П��бл�м�, ��нц�п-
ции и м�����: Уч�б. п���б. / п��. � ф��нц. п�� ���. п��ф. Я.В. С���л���. �.: Фин�н��, 
Ю�ИТИ, 1997. s. 118.
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of clear profit or clear profit standard as attitude clear profit towards clear inco-
mes from realization or sales.

These indexes are called also as indexes of realization production profitabi-
lity of gross, operating and clear profit. So this group of indexes we can also call 
as indexes of realized production profitability.

The second and the third group of indexes can be calculated taking balance 
in attention.

Indexes of fourth group are the following:
1. Operating expenses profitability (POE ) – relation operating activity profit (OAP) 

towards sum of operating expenses (OE):

It describes the profitability of operating expenses and shows how much 
profit is at 1 hryvnas of operating expenses.
2. Profitable of production with gross profit (PPGP – relation of gross profit (GP) to 

prime cost of realized goods (CRG):

It describes how much profit is from 1 hryvnas of prime cost of realized 
goods. It is profitable of realized goods.
3. Profitability of activity expenses – relation general profit from general activity 

to all expenses from common activity:

Expended profitability shows how much profit comes from 1 hryvnas of all 
expenses for current period. 
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Bernstein (USA) and MacCanthy (UK) pay attention on expended profitabili-
ty, but they doesn’t connect it with financial report indexes of small enterprises 17,

Now look at the analysis of financial results report of “Globe Ukraine” en-
terprise. It’s private small enterprise and it’s situated in Obolon district of Kiev. It 
sells haberdashery “Solingen” and “DUP”, German and Czech productions.

Table 1. Financial results report of small enterprise “Globe Ukraine” 2008

Article Line code Current 
period Last period

Income from realization (goods, services ) 010 1286,6 553,2

Indirect taxes 020 (214,4) (92,2)

Clear income (gain) from realization production 
(goods, services) (010 - 020) 030 1072,2 461,0

Other operating incomes 040

Other ordinary incomes 050

Extraordinary incomes 060

clear incomes (sum) 070 1072,2 461,0

Increasing (diminution) rests of non-complete 
production and ready production 080

Material losses 090

Salary 100 (17,7) (4,7)

Social expenses 110 (6,8) ()1,8

Amortization 120

Other operating expenses 130 (28,0) (5,5)

Including: 131

Prime cost 140 (973,5) (432,5)

Other ordinary expenses 150

Extraordinary expenses 160

Profit tax 170 (11,6) (4,9)

General expenses (090 + 100 +110 + 120 + 130 + 
140 + 150 + 160 + 170) 180 (1037,6 (449,5)

Clear profit (expenses) 190 34,6 11,5

17  �����нзи В�н�и. Использование и интерпретация финансовой отчетности: П��. � 
�нгл. �н�п��п�������: Б�л�н�-�луб Бизн�� Бу��, 2006, p. 310; Б��н���йн Л.А. Анализ фи-
нансовой отчетности: теория, практика и интерпретация.П��. � �нгл./��учн. ���. п���-
���� чл.-����. РА� И.И. Ели�����. Гл. �������� ���ии п��ф. Я.В.С���л��, �.: Фин�н�� и 
����и��и��, 2002, p. 543.



448 Ludmila Lakhtionova, Nataliya Kirichenko

Table 2. Analysis of profitability data of small enterprise “Globe Ukraine” according 
data form № 2-m “Report about financial results” 

Profitability data 2007 2008 Deviation 
(+,-)

1. indexes of profitability towards to  
realization:

1.1. Profitability data towards to realization (marga) 
or gross profit standard (gross profitability, gross 
marga) 
1.2. Profitable of operating profit
1.3. Clear profit standard (coefficient of clear pro-
fit)

6,10

3,56
2,49

9,21

4,31
3,23

+ 3,11

+0,75
+0,80

4. data of expended profitability:
4.1. Operating expenses profitability 
4.2. Profitability of activity expenses
4.3. Profitability of production gross profit

3,69
3,69
6,49

4,50
4,50
10,14

+ 0,81
+0,81
+3,65

Private enterprise “Globe Ukraine” has lo indexes of profitability, in spite of 
the fact that they increase in dynamic. For example, profitability on clear profit 
(2,49% in 2007 and 3,23% in 2008) is much lower standard. Operating expenses 
profitability is equal expenses activity profitable because of absence financial 
and investment activity. So “Globe Ukraine” is low-profitable enterprise (2007-
2008).

conclusions

From this research following conclusions can be done:
a) we have new improved model of the organizing stages analysis financial results 

report at small enterprises including the following stages of analysis:
– analysis of income structure and contain at small enterprises in dynamic;
– analysis dynamic of expenses contain and structure at the small enterprise;
– analysis of financial results contains and structure in dynamic at the small en-

terprise including the types of activity: main operating, other operating, finan-
cial and investment;

– analysis of the relative data:
* profitability of activity at small enterprise according its classification groups 
in dynamic;
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* defined the group of incomes, expenses and financial results in types of acti-
vity: operating, financial and investment activity for making comparative ana-
lysis of financial results at small enterprises;

b) developed conception of global indexes classification of profitability at small 
enterprises according their financial report in conditions of modern informa-
tion economy in four groups:

– indexes of profitability towards to realization;
– indexes of profitability towards to assets;
– indexes of profitability towards to own capital and duties;
–indexes of profitability expenses and production.
c) described the method of the determination of profitable indexes at small enter-

prises towards to realization:
– profitability of gross profit or standard of gross profit (gross profitability, gross 

marga) as connection gross profit (marga profit) to clear gain from realization;
– profitability on operating profit or profitability of operating profit as connec-

tion sum of operating profit to clear income (gain) from realization (sale);
– profitability on clear profit or clear profit standard (clear profit coefficient) as 

connection clear profit to clear income (gain) from realization or sale.
These indexes are called also indexes realized production profitability (reali-

zed goods) on gross, operating and clear profit. That is why, this group of indexes 
also can be names as indexes of profitability from realized production (realized 
goods);
d) discovered the method of the determination indexes of profitability at small 

enterprises towards to expenses:
– profitability of operating expenses as profit from operating activity to sum of 

operating expenses;
– profitability of production on operating profit as gross profit to prime cost of 

realized goods;
– profitability of activity expenses as general profit from ordinary activity to all 

expenses from ordinary activity.
So, according world experience and native Ukrainian theory and practice of 

the financial analysis of economy subjects the following indexes of profitability 
for making global analysis of report about financial results at small enterprises 
help to avoid disorder in the method of analysis, to understand its results better, to 
find out the reasons of differences and changes of the level of profitability. 
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aNaLiza raportów dotyczĄcych wyNików FiNaNsowych 
w małym przedsiębiorstwie – doświadczeNia Ukraińskie

streszczenie

W artykule przedsatwiono zmodyfikowany model analizy wyników finansowych 
małego przedsiębiorstwa, dostosowując dotychczasowe metody analizy raportów finan-
sowych małych przedsiębiorstw do globalnych standardów. Omówiono główne metody 
ustalania wskaźników zyskowności małych firm.
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Uwagi wstępne

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest uzależnione w znacznym stopniu 
od określonych zasobów kapitałowych. Sprawna koordynacja zapotrzebowania 
kapitałowego i zasobów kapitałowych jest warunkiem zachowania płynności 
finansowej, równowagi finansowej i w konsekwencji wyznacza pozycję przed-
siębiorstwa na rynku oraz granice jego ekspansji gospodarczej. MSP charakte-
ryzują się niedostatkiem kapitału, co powoduje konieczność równoważenia go 
tak na rynku bankowym jak i pozabankowym. Kredyt bankowy jest istotnym 
źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw z wielu powo-
dów: po pierwsze, jest najtańszym źródłem tego kapitału – leasing (najczęściej), 
factoring i kredyt handlowy są droższe od kredytu bankowego. Po drugie, MSP 
charakteryzują się niską elastycznością cenową popytu na kredyt bankowy1. 
Po trzecie, finansowanie z kredytu bankowego umożliwia MSP korzystanie 
z efektów dźwigni finansowej.

Dostęp MSP do kredytu bankowego jest jednak utrudniony – J.K. Galbraith 
w związku z tym wprowadził pojęcie dyskryminacji kredytowej MSP2. W kon-
sekwencji w strukturze kapitału obcego przedsiębiorstw tej wielkości dominują 
źródła finansowania pozabankowego, akceptujące niższą wiarygodność kredy-
tową klientów niespełniających kryteriów stawianych przez banki. G.H. Moore 
zwracał uwagę, że obniżanie przez kredytodawcę wymagań kredytowych pro-

1 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i ma-
kroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Szczecin 2001.

2  Ibidem.
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wadzić może do zwiększenia ryzyka kredytowania przedsiębiorstwa, co może 
przyczynić się do obniżenia jakości udzielonego kredytu, a w skrajnym wypad-
ku skutkować utratą udzielonego kredytu3.

istota credit rating i Nowej Umowy kapitałowej

Rating, najogólniej biorąc, polega na oszacowaniu wiarygodności kre-
dytowej kredytobiorcy według określonej skali. Ryzyko kredytowe jest sza-
cowane poprzez określenie możliwości i prawdopodobieństwa upadku i oraz 
przewidywanej w przyszłości wartości kapitału kredytobiorcy4. Poprzez rating 
określona zostaje premia od ryzyka powiązana z wiarygodnością kredytową 
i maksymalna wielkość kredytu Tym zabiegom służy system ratingowy po-
zwalający odpowiednio wcześnie rozpoznać ryzyko zagrożenia i niespłacenia 
kredytu. Główne ramy badania wiarygodności kredytowej i zarządzania ryzy-
kiem kredytowym określają postanowienia Nowej Umowy Kredytowej, tzw. 
Basel II. Badanie to obejmuje analizę wyników ekonomiczno-finansowych 
przedsiębiorstwa, zwłaszcza danych bilansowych uzupełnione o analizę jako-
ściowych aspektów działalności kredytobiorcy, takich jak rodzaj działalności 
gospodarczej, pozycja firmy na rynku i możliwości jej ekspansji gospodarczej 
(por rys.1). Takie podejście – tzw. trzy filary – zakłada zróżnicowanie warun-
ków szacowania ryzyka i możliwości uzyskania kredytu. Instytucje finansowe 
oprócz obowiązku prowadzenia ratingu według ściśle określonych procedur, 
zobowiązane są do przeprowadzania ocen przebiegu wiarygodności kredytowej 
w kontekście rynku i następstw jego zmian.

3  H.G. Moore, Application of Business Cycle Research, Report on Selected Bureau Projects, 
Part 2, National Bureau Of Economic Research. 1963, No. 43, May.

4 J. Andreas, Gründungsfinanzierung, w: Finanzierung im Unternehnenslebenszyklus, red. 
W. Portisch, s. 103.
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Rys. 1. Struktura Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II)
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Stefański, Nowe regulacje dotyczące wymagań ka-

pitałowych wobec banków, Materiały i Studia NBP z. 212, Warszawa 2006.

Określenie ryzyka kredytowego może być dokonywane za pomocą wie-
lu metod. I tak, ryzyko kredytowe w metodzie standardowej jest wynikiem 
powiązania kryterium rodzaju kredytobiorcy i rodzaju należności: poszcze-
gólnym kredytobiorcom nadawana jest waga ryzyka na podstawie ratingu ze-
wnętrznego (por. tab 1). Jak widać, przy braku ratingu zewnętrznego waga ry-
zyka wynosi 100%.
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Tabela 1. Wagi ryzyka należności bankowych (%)

Kategorie należności 
 Od 

AAA
 do AA-

 Od 
A+ do 

A-

 Od 
BBB+

do BBB-

 Od 
BB+

 do B-

Poniżej
 B-

Brak
ratingu

Władz państwowych 
 i banków centralnych 0 20 50 100 150 100

Bankowe
 opcja 1 20 50 100 100 150 100
 opcja 2 20 50 50 100 150 50
 opcja 2 należności 
 krótkoterminowe (1) 20 20 20 50 150 20

Korporacyjne 20 50 (2) (2) (2) 100
Regulacyjny portfel  
detaliczny 75

Zabezpieczone na  
nieruchomościach  
mieszkalnych

35

Zabezpieczone na  
nieruchomościach  
komercyjnych 100

Inne
(1) z terminem rozliczenia równym lub krótszym niż 3 miesiące,
(2) te kategorie zastąpiono dwoma od BBB+do BB-: waga 100%, poniżej BB-waga 150%

Źródło: M Stefański, op.cit. 

Metoda IRB (internal raings based) – kolejna metoda szacowana ryzyka 
kredytowania – jest powiązaniem miary nieoczekiwanej straty, – UL (unexpec-
ted loss), i oczekiwanej straty (expected loss). Wymogi związane ze stosowaniem 
metody IRB przedstawiono na rysunku 2.
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Rys. 2. Wymogi w zakresie zastosowania metody IRB
Źródło: M. Stefański, Nowe regulacje…

Należy zwrócić uwagę, że gdy okoliczności uniemożliwiają bankowi 
wypełnienie wszystkich wymagań minimalnych, jest on zobowiązany do 
opracowania planu w tym zakresie i uzyskania zatwierdzenia przez władze 
nadzorcze banku5. 

skutki Nowej Umowy kapitałowej dla dostępu małych i średnich przedsię-
biorstw do kredytu bankowego

Wprowadzenie zasad Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) spowodowało 
wiele dyskusji i obaw zarówno wśród wielu stowarzyszeń właścicieli małych 
i średnich przedsiębiorstw, jak i rządów poszczególnych krajów. Aby zmniej-

5  Nowa Umowa Kapitałowa wprowadziła również możliwość stosowania przez banki we-
wnętrznych narzędzi oceny ryzyka kredytowego, takich jak: – prawdopodobieństwo niewyko-
nania zobowiązania: PD (probabilisty of default), – stratę z tytułu niewykonania zobowiązania: 
LGD (loss given default), – ekspozycję niewykonania zobowiązania: EAD (exposure of default), 
– termin rozliczenia: M (maturity). 
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szyć te obawy, Komisja Europejska opublikowała w raporcie6 wyniki badań, 
zgodnie z którymi zaledwie 13% MSP w Unii Europejskiej postrzega trudności 
w dostępie do źródeł finansowania jako główną barierę funkcjonowania. Sza-
cowano równocześnie, że około 80% z nich miało otwartą przynajmniej jedną 
linię kredytową. 

Śledząc ewolucję podejścia Komitetu Bazylejskiego, należy stwierdzić, że 
początkowo małe i średnie przedsiębiorstwa były przedmiotem jego szczególnej 
uwagi. Na przykład trzykrotnie zmieniano formułę kalkulacji wagi ryzyka, sta-
rając się o jak najlepsze dopasowanie jej do specyfiki małych i średnich przed-
siębiorstw. W ostatniej wersji z czerwca 2004 roku banki zostały zobowiązane 
do traktowania klientów z przedsiębiorstw tej wielkości zarówno jako kredy-
tobiorców kredytu detalicznego jak i kredytu korporacyjnego, przyjmując za 
kryterium wartość ich sprzedaży: jeśli jest ona mniejsza niż 1mln €, należy je 
zaliczać do grupy klientów ubiegających się o kredyt detaliczny, pozostałych do 
grupy klientów korporacyjnych. Sformułowano jednak dodatkowe wymagania 
jakościowe, na przykład że zarządzanie kredytem musi być takie, jak w przy-
padku kredytu detalicznego Parlament Europejski zażądał w tych warunkach 
od Komisji Europejskiej sporządzenia raportu o skutkach Nowej Umowy Ka-
pitałowej dla poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem MSP. 
W raporcie sporządzonym w 2004 roku stwierdzano, iż biorąc pod uwagę wy-
niki wielu studiów i badań przeprowadzonych przez liczne ośrodki europejskie 
nad możliwością wpływu Basel II na wzrost wymagań kapitałowych, nie nale-
ży dopatrywać się możliwości wzrostu kosztów finansowania MSP w związ-
ku ze wzrostem wymagań wewnętrznego ratingu w bankach. Wskazywano, że 
spodziewane jest zmniejszenie wymagań kapitałowych związanych z  ryzykiem 
w stosunku do MSP, zwłaszcza w bankach, które stosują podejście IRB. Jednak-
że – jak podkreślano we wnioskach końcowych – nie eliminowano obaw małych 
i średnich przedsiębiorców co do ich przyszłości w świetle uregulowań Nowej 
Umowy Kapitałowej. 

Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na dostęp małych i średnich przedsię-
biorstw do kredytu bankowego w USA, Hiszpanii i Australii był przedmiotem 
badań E.I. Altmana i G. Sabato7. Badania prowadzono w każdym kraju, oddziel-
nie dla kredytów korporacyjnych i kredytów detalicznych, przyjmując wielkości 

6  2003 observatory of European SMEs, European Commission, Enterprise Publications, 2003. 
7  E.I. Altman, G. Sabato, Effects of the New Basel Capital Accord on Bank Capital Require-

ments for SMEs, “Journal of Financial Services Research”, 2005, Vol. 28.
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sprzedaży jako wielkość przedsiębiorstwa. Dla każdego z klientów określano po-
dejście IRB, oszacowanie ryzyka niewypłacalności (PD) i (LGD). Stwierdzono 
jednoznacznie, że daje się zaobserwować znaczne obniżenie wymagań kapitało-
wych przez banki w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw traktowa-
nych jako klienci kredytów detalicznych. Natomiast dla MSP rozpoznawanych 
jako klienci ubiegający się o kredyt korporacyjny wymagania kapitałowe były 
nieznacznie wyższe niż obowiązujące w ramach ustaleń Nowej Umowy Kapi-
tałowej Basel I. Jak wykazały dalsze wyniki badań, banki były zobowiązane do 
klasyfikowania co najmniej 20% portfela kredytów dla MSP jako kredyty deta-
liczne, aby zachować wymagania kapitałowe na poziomie 8%. Okazało się po-
nadto, iż odsetek MSP klasyfikowanych jako klienci tych kredytów wzrastał do 
co najmniej 40% w sytuacji, jeśli banki chciały wprowadzić niższe wymagania 
kapitałowe przez zamianę podejścia standardowego na Advanced IRB. „Od mo-
mentu, kiedy jeden z głównych celów Nowej Umowy Kapitałowej był w stanie 
polepszyć wydajność systemu zarządzania ryzykiem bankowym, uważamy, że 
podobne podejście będzie dodatkowo motywować banki, aby uznawać i zarzą-
dzać swoimi klientami z MSP jako klientów kredytów detalicznych”8. 

Wyniki badań przeprowadzonych w Australii wśród 11 610 małych i śred-
nich przedsiębiorstw o obrocie od 1 mln € do 50 mln €, dowiodły z kolei, że 
wprowadzenie przepisów Basel II spowodowało znaczącą obniżkę wymagań ka-
pitałowych (do 5,40% i 6,36%) w porównaniu z obowiązującymi 8%. Zwraca się 
przy tym uwagę, że wielkość spodziewanych strat (PDxLGD) nie była odejmo-
wana od wielkości wymagań kapitałowych, jak tego wymagają przepisy Nowej 
Umowy Kapitałowej, 

W Hiszpanii z kolei stosowano zagregowane średnie wartości prawdopo-
dobieństwa strat, tak jak tego wymagają przepisy i, podobnie jak w Australii, 
spodziewana wielkość strat nie pomniejszała wymagań kapitałowych. Wstępne 
obliczenia wskazują na występowanie zależności, zgodnie z którą, im mniejsze 
przedsiębiorstwo (mierzone wielkością sprzedaży), tym większe jest prawdopo-
dobieństwo strat. Problem ten wielokrotnie był przedmiotem badań9. W związku 
z tym Komitet Bazylejski podkreśla jedynie występowania dodatniej korelacji 
między wartością aktywów przedsiębiorstwa a jego wielkością. Zależność ta ma 
wyjaśniać stosowanie tzw. correlation discount dla MSP o wielkości sprzedaży 
mniejszej niż 50 mln €. E.I Altman i G. Sabato stwierdzają w związku z tym, że 

8  Ibidem.
9  Zob. T. Łuczka, op.cit. 
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„to przypuszczenie prawdopodobnie pozostaje w związku z możliwością klasy-
fikowania przez banki kredytów małych średnich przedsiębiorstw jako kredytów 
detalicznych”10.

Dalsze wyniki badań wskazują, iż hiszpańskie banki kalkulowały wyma-
gania kapitałowe stosując podejście IRB dla dużych firm w wysokości 6,50%, 
natomiast dla małych i średnich zaliczanych do grupy kredytów korporacyjnych 
8,94%, a dla zaliczanych do grupy kredytów detalicznych 6,26%. Zatem wyma-
gania w stosunku do tych ostatnich kredytobiorców były znacząco niższe, acz-
kolwiek wobec małych i średnich przedsiębiorstw zaklasyfikowanych jako kre-
dyty korporacyjne w porównaniu z kryteriami w podejściu standardowym, jak 
i w stosunku do dużych firm, wymagania były najwyższe.

W USA z kolei podejście do zasad Basel II ocenia się jako nieco bardziej 
kompleksowe niż w Unii Europejskiej. W roku 2003 wprowadzono trójszcze-
blowy system, w którym tylko duże, międzynarodowe banki (tzw. core banks), 
których liczbę na rynku amerykańskim szacuje się na od 10 do 20, zostały zobo-
wiązane do stosowania podejścia A-IRB. Banki zaliczane do grupy Accord, obej-
mującej wybrane spośród grupy Accord 1988 banki oraz posiadające aktywne 
międzynarodowo grupy bankowe, mogą stosować podejście A-IRD, natomiast 
większość banków amerykańskich stosuje dalej rozporządzenia Basel I. Dalsze 
wyniki badań wskazują, że 17 spośród 22 badanych instytucji bankowych oce-
niało, że stosując podejście A-IRD (w tym czasie wliczano spodziewane straty 
jako część wymagań kapitałowych), zmniejszyło wymagania kapitałowe zwią-
zane z ryzykiem kredytowym średnio o 33%. Oznaczałoby to, że wysoki spadek 
mógł być spowodowany spodziewaną zmianą formuły na Basel II.

E.I. Altman i G. Sabato11 w wyniku prowadzonych rozważań sformułowali 
wniosek, że dostęp do finansowania bankowego wydaje się łatwiejszy i praw-
dopodobnie tańszy z momentem, gdy duże banki uznają kredyty dla małych 
i średnich przedsiębiorstw za bardziej zyskowne. Poprzez zastosowanie bardziej 
zaawansowanych technik zarządzania ryzykiem kredytowym możliwa stanie się 
inna alokacja kapitału. Twierdzą również, że wzrost kosztów finansowania MSP 
pod wpływem rozwiązań Basel II jest prawdopodobny, ale wprowadzenie za-
awansowanych technik wyceny ryzyka powinno skutkować wzrostem cen tylko 
w przedsiębiorstwach słabszych ekonomicznie i tylko w początkowym okresie 
ponoszenia tych kosztów. 

10  E.I Altman, G. Sabati, op.cit.
11 Ibidem. 
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W warunkach Nowej Umowy Kapitałowej ilościowe metody ratingu, ta-
kie jak IRB mogą skutkować przypisywaniem większej wagi do wskaźników 
finansowych niż do jakościowych, takich jak przedsiębiorczość, kreacja nowych 
produktów czy spójny i skuteczny biznesplan. Dodatkowo firmy start-up mogą 
doświadczać trudności w dostępie do kredytu bankowego z uwagi na często wy-
stępujący brak historii ratingowej „Taka sytuacja prowadzi do wzrostu kosztów 
kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i może ograniczać dostęp do 
źródeł finansowania. Biorąc pod uwagę rolę małych i średnich przedsiębiorstw 
w gospodarce Unii Europejskiej może to mieć negatywny wpływ na wzrost eko-
nomiczny, zatrudnienie i innowacje”12. 

W Nowej Umowie Kapitałowej występują odniesienia do procykliczności. 
W okresie restrykcyjnej polityki banku centralnego – Europejskiego Banku Cen-
tralnego – dostęp do kredytu bankowego pogarsza się, co prowadzi do wdraża-
nia specjalnego monitoringu, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw13. 
Wyniki badań przeprowadzonych w Hiszpanii potwierdzają dodatkowo, że małe 
przedsiębiorstwa tracą więcej na nowych wymaganiach kapitałowych niż więk-
sze. Nowe regulacje podnoszą koszty małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie 
z oceną ryzyka przez banki14.

Z kolei z badań nad alokacją kredytu w warunkach Nowej Umowy Kapi-
tałowej wynika, że banki powinny przesuwać kredyt od klientów o wysokim 
ryzyku inwestowania do klientów o niskim ryzyku oraz modelować swoją stopę 
oprocentowania tak, by była bardziej wrażliwa na ryzyko niewypłacalności. Wy-
niki badań przeprowadzonych we Włoszech15 – w kraju, którego rynek kredyto-
wy jest szczególnie dobrym obiektem badań ze względu na silne zróżnicowanie 
ryzyka kredytowania – wskazują, że stopy procentowe są bardziej wrażliwe na 
prawdopodobieństwo niewypłacalności. Oznacza to, że kredytobiorcy o wyż-
szym ryzyku zwykli uzyskiwać wyższe koszty kredytu. W ten sposób przed-
siębiorstwa z południowych Włoch dotknięte są w większym stopniu warunka-
mi wynikającymi z uregulowań Basel II. Wyniki badań potwierdzają tzw. efekt 

12  European Central Bank Occasional Paper No. 42, December 2005.
13 T. Łuczka, Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe roz-

woju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 540, Szczecin 2009.

14  I. Drumond, J. Jorge, Basel II Capital Requirements, Firms’ Heterogenity and the Business 
Cycle, Cempre and Faculdade de Economie, Unv. De Porto, May 2008. 

15  M. Falcone, B. Silipo, F. Trivieri, Basel II and Banking Behavior in Local Markets, papers.
ssrn.com, January 20, 2009.
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terytorialny, zgodnie z którym występuje związek między stopą procentową 
a prawdopodobieństwem niewypłacalności. W regionach południowych Włoch 
wzrost stopy procentowej zmniejsza dostęp do kredytu, w przeciwieństwie do 
środkowych i północnych regionów. Oznaczać to może, że MSP mogą podlegać 
dodatkowym ograniczeniom w dostępie do kredytu bankowego w związku z po-
ziomem rozwoju gospodarczego regionu, w którym są zlokalizowane. 

zakończenie

Jedną z barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest bariera kapi-
tałowa. Niedostatek kapitału, w pierwszej kolejności kapitału własnego, powo-
duje konieczność poszukiwania kapitału obcego na rynku bankowym, a w razie 
odmowy kredytu bankowego, na rynku pozabankowym. Dostęp do kredytu ban-
kowego – w zasadzie najtańszego źródła finansowania MSP – jest utrudniony, 
na co zwracał już uwagę J.K. Galbraith, określając go zjawiskiem dyskrymina-
cji kredytowej. Z kolei z punktu widzenia banku, MSP są klientami o wyższym 
ryzyku kredytowania, wynikającym z (1) niewielkiego udziału w rynku zbytu, 
a więc braku wpływu przedsiębiorstw tej wielkości na podstawowe parametry 
rynku, takie jak cena i popyt, (2) dużej wrażliwości na cykliczne wahania gospo-
darki, (3) poręczeń kredytu niskiej jakości. Stąd podejście banków do problem 
wiarygodności kredytowej klientów, w tym MSP, jest sprawą kluczową w dostę-
pie do kredytu bankowego. Nowa Umowa Kapitałowa, wprowadzając nowe pro-
cedury ratingowe, stworzyła małym i średnim przedsiębiorstwom nową sytuację 
na rynku kredytu bankowego, która powinna być przedmiotem zainteresowania 
polityki państw na rzecz MSP.

credit ratiNG aNd smes’ access to baNk credit.  
chooseN aspects

Summary

The New Basel Capital Accord introducing new rating procedures has created for 
SMEs new conditions of bank credit access. In the paper some of the results of Basel 
i and Basel II are presented.

Translated by Teresa Łuczka
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wstęp 

Kapitał intelektualny od zawsze był obecny w przedsiębiorstwie. Jednak 
współcześnie obserwuje się zmiany ilościowe, które polegają na tym, że to wła-
śnie komponenty kapitału intelektualnego stają się najważniejszym czynnikiem 
przewagi konkurencyjnej. W coraz większym stopniu wpływają one na realną 
wartość przedsiębiorstwa jako partnera rynkowego oraz na zdolność przedsię-
biorstwa do skutecznego uczestnictwa w rywalizacji rynkowej i odnoszenia 
w niej sukcesów.

Stanowiąc źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, komponenty 
kapitału intelektualnego muszą stać się szczególnym przedmiotem ich zaintere-
sowania. Powinny być poddawane takiej samej analizie, jaką objęte są obecnie 
aktywa materialne. Dotyczy to między innymi procesu ich pozyskiwania i two-
rzenia, pełnego wykorzystania oraz maksymalnej ochrony. Problem ten dotyczy 
szczególnie małych przedsiębiorstw, w odniesieniu do których odpowiednie wy-
korzystanie kapitału intelektualnego może stanowić ich strategiczną kompeten-
cję. Implikuje to jednak konieczność dostrzeżenia przez zarządzających roli ka-
pitału intelektualnego.

Kapitał intelektualny jest w swojej istocie kategorią złożoną, składającą 
się z różnych komponentów, wśród których ważną rolę odgrywa kapitał klien-
tów. Klienci stanowią bowiem najważniejszy zasób przedsiębiorstwa. Współcze-
sna rywalizacja nie jest walką na produkty. Na rynku toczy się głównie walka 
o klienta. Tak więc koncentracja małych przedsiębiorstw na klientach wydaje się 



462 Grażyna Michalczuk, Urszula Widelska

istotna dla osiągnięcia przez nie pozycji konkurencyjnej i czerpania z tego tytułu 
oczekiwanych profitów. 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kapitału intelektualnego 
w małych firmach w kontekście kreowania go w oparciu o wykorzystanie ka-
pitału klienta. Skoncentrowano się na ukazaniu istoty kapitału intelektualnego 
w małej firmie, którego wartość uzależniona jest od trwałych i długotermino-
wych relacji z klientami.

kapitał intelektualny małego przedsiębiorstwa

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez małe przedsiębiorstwa jest nie-
wątpliwie uwarunkowane posiadaniem przez nie zasobów pozwalających stwo-
rzyć wartość, którą trudno zniwelować konkurentom i która w przyszłości nie 
będzie mogła być przez nich wykorzystana. Niewątpliwie takimi zasobami są 
pozycje kapitału intelektualnego, tj. wiedza i umiejętności pracowników, kultura 
organizacji, zasoby informatyczne, kontakty z klientami, listy klientów, marki 
handlowe, prawa autorskie. Są one wartościowe (mogą być podstawą wykorzysta-
nia szans lub przeciwstawienia się zagrożeniom), a ich struktura jest niepowta-
rzalna i trudna do imitacji oraz kopiowania przez konkurentów. Są rzadkie dla 
obecnej i przyszłej konkurencji oraz nie stanowią substytutu dla innych zasobów. 
Mają też zdolność do podnoszenia wartości firmy, gdyż pozwalają kreować nowe 
produkty, nowe procesy gospodarcze i tworzyć nowe formy organizacji. Kapitał 
intelektualny ma więc atrybuty zasobów zapewniających długotrwałą przewagę 
konkurencyjną1. Stąd też ważne jest zrozumienie roli kapitału intelektualnego 
przedsiębiorstwa oraz uświadomienie sobie jego struktury oraz dynamiki. 

Problem ten szczególnie dotyczy małych przedsiębiorstw, które napotykają 
w swojej działalności znacznie więcej barier rozwoju niż przedsiębiorstwa duże. 
Wśród głównych barier wyróżnia się2: bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się 
z problemami wynikającymi z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunk-
tury) i zmian natężenia konkurencji; problemy zarządzania wynikające z niewy-
starczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej; 
bariery finansowe.

1 J. Barney, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, “Journal of Management” 
1991, No 17(1). 

2  Krajowy fundusz kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania rozwoju sektora MSP, 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005, s. 4
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Niewątpliwie istotną barierą w kontekście podjętego tematu jest niewystar-
czająca wiedza i umiejętności przedsiębiorców (kadry zarządzającej) w zakresie 
zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji. Zarządzający małym przed-
siębiorstwem w większości przypadków nie dostrzegają znaczenia tej problema-
tyki, co powoduje powstanie luki między obiektywnym występowaniem kapitału 
intelektualnego w małym przedsiębiorstwie a jego subiektywnym postrzeganiem 
przez menedżerów. Zniwelowanie tej luki wymaga z pewnością posiadania przez 
nich wiedzy na temat istoty kapitału intelektualnego i korzyści, jakie daje przed-
siębiorstwu zarządzanie tymi niematerialnymi zasobami. Wiedza ta jest niezbęd-
na również do oceny własnych relacji pomiędzy potencjałem przedsiębiorstwa 
i potencjałem wypływającym z otoczenia3.

Kapitał intelektualny powinien stać się pryzmatem, przez który małe przed-
siębiorstwa dokonują oceny swoich dokonań. Jednak w praktyce może to stwa-
rzać trudności. Pierwszą barierę, na jaką napotkają zarządzający małym przed-
siębiorstwem, jest brak wypracowanego standardu w zakresie definiowania 
i kategoryzowania kapitału intelektualnego. Jest to podstawowa trudność, gdyż 
aby zarządzać kapitałem intelektualnym, trzeba wiedzieć, czym trzeba zarzą-
dzać. Do dzisiaj wypracowano wiele definicji kapitału intelektualnego. Kategorię 
tę próbuje się wyjaśniać w sposób opisowy za pomocą elementów go tworzą-
cych. Najczęściej kapitał intelektualny kategoryzuje się za pomocą trzech podsta-
wowych komponentów: kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego i kapitału 
klientów oraz interakcji zachodzących między nimi. 

Niezależnie od przyjętego sposobu definiowania istotne znaczenie ma do-
strzeżenie przez zarządzających małym przedsiębiorstwem roli kapitału intelek-
tualnego w kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Jest to o tyle ważne, że małe 
przedsiębiorstwa dysponują zasobami niematerialnymi, natomiast nie zawsze są 
świadome ich znaczenia. 

Charakterystykę oraz cechy wyróżniające małe przedsiębiorstwa w zakresie 
możliwości identyfikowania, wykorzystania i tworzenia poszczególnych kompo-
nentów kapitału intelektualnego przedstawiono w  tabeli 1.

3  J. Penc, Zarządzanie w zmieniającym się środowisku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny 1993, z  I, s. 123.
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Tabela 1. Komponenty kapitału intelektualnego oraz sprzyjające cechy małego  
przedsiębiorstwa

Komponenty IC Charakterystyka Sprzyjające cechy

K
ap

ita
ł l

ud
zk

i

Odzwierciedla on cechy indywidual-
ne pracowników i odpowiada twórczej, 
myślącej części kapitału intelektualnego 
(know-how, wykształcenie, kwalifikacje 
i predyspozycje zawodowe, przedsiębior-
czość, zmienność, kreatywność, umiejęt-
ności kierownicze i wiarygodność zarzą-
dzających). Skupia się na wartości osoby 
w sensie ekonomicznym i wiąże z aku-
mulowaną wartością inwestycji w ich 
wiedzę, kompetencje, przyszłość. Stanowi 
podstawę do uzyskiwania korzyści z po-
siadanego przez jednostkę kapitału rze-
czowego i finansowego oraz bazę do two-
rzenia pozostałych elementów IC

Dynamiczni, przedsiębior-
czy menedżerowie, których 
charakteryzuje skłonność do 
podejmowania ryzyka oraz 
szybka reakcja na otwierają-
ce się możliwości; realizacja 
procesów pracy w oparciu 
o osobiste stosunki i powią-
zania wewnątrz i na zewnątrz 
przedsiębiorstwa; bliski kon-
takt właściciela z kadrą oraz 
znajomość jej potrzeb; szybki 
przebieg procesów decyzyj-
nych

K
ap

ita
ł o

rg
an

iz
ac

yj
ny

Odzwierciedla sieć wiedzy umożliwia-
jącej firmie generowanie i gromadzenie 
wiedzy. Jest on własnością przedsiębior-
stwa i może być przedmiotem obrotu han-
dlowego. W ramach kapitału organizacyj-
nego najczęściej wymienia się dwie grupy 
komponentów, tj, własność intelektualną 
oraz kapitał procesowy, na który składa 
się całość wewnętrznych procesów (np. 
procesy rekrutacyjne, marketingowe), mo-
deli (np. metodyki projektowe), systemów 
IT oraz dokumentacja

Prosta struktura organizacyj-
na, nastawiona głównie na 
realizację celów; możliwość 
szybkiej reorganizacji w celu 
dostosowania się do zmian 
w otoczeniu; akcentowanie 
znaczenia tradycji oraz do-
świadczenia; szybki prze-
pływ informacji oraz niefor-
malna sieć komunikacyjna; 
elastyczność i dynamizm

K
ap

ita
ł k

lie
nt

ów

Odzwierciedla potencjał, jaki przedsię-
biorstwo posiada w związku z niemate-
rialnymi zasobami powiązanymi z ryn-
kiem i dotyczy między innymi sieci 
dostawców oraz klientów, którzy stanowią 
nie tylko bezpośrednie źródło generowa-
nia strumieni pieniężnych, ale też są źró-
dłem przewagi konkurencyjnej

Bliskość rynku oraz po-
wiązania z dostawcami; 
wykorzystywanie nieskom-
plikowanych narzędzi marke-
tingowych; szybkość reakcji 
na zmiany gustów i potrzeb 
klientów; szczególna dbałość 
o klienta (bliskie i częste 
kontakty)

Źródło: opracowanie własne na podstawie G. Michalczuk, Aktywa niematerialne jako źródło two-
rzenia wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, 
red. B. Bernaś, W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, s. 244–255; A. Sokołowska, Zarządzanie kapita-
łem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005, s. 30–31.
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Niewątpliwie małe przedsiębiorstwa mają cechy niezbędne do wprowadze-
nia do praktyki zarządzania koncepcji kapitału intelektualnego. 

Coraz częściej podkreśla się, że jednym z istotnych elementów, decydu-
jących o skuteczności i efektywności małych przedsiębiorstw, jest budowanie 
właściwych relacji z klientami. Odzwierciedlają one kapitał klienta i właściwie 
zarządzane przez małe przedsiębiorstwa mogą być źródłem ich przewagi konku-
rencyjnej. 

relacje z klientem w małej firmie

Klient, a przede wszystkim relacje z nimi, to główna determinanta kapitału 
intelektualnego. Relacje te odzwierciedlają one tworzenie długotrwałych i opar-
tych na lojalności więzi z rynkami docelowymi. Współcześnie klient to nie ele-
ment otoczenia przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim zasób firmy, a wiedza 
o nim i jego potrzebach umożliwia przekształcanie nowych klientów w stałych. 

Funkcjonowanie małej firmy w kontekście budowania relacji z klientami 
jest specyficzne i wynika z cech, jakie przyporządkowuje się małym przedsię-
biorstwom. Należą do nich: elastyczność, kreatywność i motywacja. W tym przy-
padku, elastyczność polega na możliwie szybkiej reakcji na potrzeby klientów, 
którzy w małym przedsiębiorstwie nie są bezimienni i pozostają w bezpośred-
nich relacjach z dostawcą. Rozwój małego przedsiębiorstwa zależy od kreatyw-
ności personelu. Aby funkcjonować w dynamicznym otoczeniu zewnętrznym, 
należy być twórczym, czemu sprzyja często dobra atmosfera pracy oraz poczucie 
przywiązania do firmy. Wpływa to na kreatywność małego przedsiębiorstwa. 
Motywacja natomiast oznacza silną wolę przetrwania na rynku i jest zdetermi-
nowana głównie dążeniem do rozwoju. 

Niestety, zarządzających małym przedsiębiorstwem charakteryzuje niski 
poziom wiedzy w zakresie sposobów utrzymania klientów i konkurowania. Naj-
częściej podejmowane działania ograniczają się do rozwiązań umożliwiających 
przetrwanie na rynku4. Badania małych firm potwierdzają, że ich świadomość 
rynkowa sprowadza się raczej do tradycyjnego postrzegania roli marketingu w re-
alizacji zadań przedsiębiorstwa. Dla większości przedsiębiorstw główne działa-
nia firmy, polegające na wykorzystaniu szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu 
zewnętrznym, sprowadzają się do wprowadzania nowych produktów na rynek, 

4  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 
PARP Warszawa, 2008, s. 168.
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redukcji kosztów i wzrostu sprzedaży na dotychczasowych rynkach. Przy takim 
podejściu potrzeby klienta i stałość relacji z klientami mają znaczenie drugopla-
nowe. Wiadome jest, iż sama świadomość nie wystarczy, potrzebna jest również 
wiedza i ukształtowane umiejętności5. Biorąc pod uwagę zarówno mocne, jak 
i słabe strony polskiego sektora MSP, istnieją przesłanki do budowania trwałych 
więzi z klientem (tabela 2).

Tabela 2. Słabe i mocne strony polskiego sektora MSP w kontekście kreowania relacji 
z klientami

Cechy polskiego sektora MŚP Konsekwencje dla procesu budowania 
relacji z klientami

Słabe strony polskich MSP

Konkurencyjność cenowa a nie jako-
ściowa
Niewielki nowatorski i innowacyjny 
charakter produktów
Przewaga mikroprzedsiębiorstw
Konkurencja na rynku lokalnym i mała 
zdolność eksportowa
Niski poziomom kooperacji między 
przedsiębiorstwami
Brak doświadczenia przedsiębiorców
Niski poziom wiedzy na temat zarzą-
dzania i marketingu
Brak strategii działania, koncentracja 
na działalności bieżącej
Niski poziom inwestycji
Niedostrzeganie IC pracowników

Przekonanie, iż cena jest głównym determinantem 
zakupu przez klienta, co często jest błędem
Ograniczenia w tworzeniu atrakcyjnej oferty
Silna orientacja na lokalnych rynkach
Zahamowanie ekspansji ograniczające rozwój asor-
tymentu i zmianę struktury nabywców
Zahamowanie rozwoju, a tym samym pozyskiwa-
nie nowych rynków zbytu
Słaba znajomość zachowań nabywców na rynku
Działania krótkookresowe nastawione na bieżące 
zaspokajanie potrzeb, a nie na zmiany w długim 
okresie
Brak planowania i kreacji wspólnych przedsięwzięć 
z klientami
Ograniczenie rozwoju nowych produktów
Ograniczony proces zmian

Mocne strony polskich MSP

Niższy poziom kosztów produkcji
Zdolność do szybkiej zmiany rodzaju 
działalności
Zdolność do naśladowania i imitacji 
produktów
Duży dynamizm i szybki rozwój
Silna motywacja do pracy zarówno pra-
cowników jak i pracodawców
Zdolność do szybkiego uczenia się i na-
bywania umiejętności

1. Tworzenie produktów konkurencyjnych cenowo
2. Elastyczność w reakcji na zmianę potrzeb ryn-
ków docelowych
3. Możliwość przejmowania klientów firm konku-
rencyjnych
4. Tworzenie unikatowych kompetencji ważnych 
z punktu widzenia klientów 
5. Wspólny wysiłek w tworzeniu wartości dla klienta
6. Szybsze dostosowywanie się do zmian potrzeb 
klientów

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Steinerowska-Streb, Sytuacja małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 8, s. 32.

5  Szerzej zob. M. Smolarek, Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw, www.sbc.org.pl. 
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Mimo swojej specyfiki małe przedsiębiorstwa mają atrybuty, które pozwa-
lają na tworzenie bliskich relacji z klientem. Nie posiadają jednak dostatecznych 
środków i wiedzy o tym, jak to wykorzystać. Współcześnie sprawność marketin-
gowa każdego przedsiębiorstwa jest determinowana właśnie tworzeniem bliskich 
relacji z klientem. Ten zindywidualizowany kontakt z klientem jest warunkiem 
skutecznych przedsięwzięć marketingowych, a tym samym podnoszenia pozio-
mu konkurencyjności.

kapitał klienta jako komponent kapitału intelektualnego małej firmy

Biorąc pod uwagę specyfikę małych przedsiębiorstw, szczególnie w kontek-
ście budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, najważniejsza wydaje się świa-
domość pewnego uzależnienia wyników od trwałości związków z klientem. Jak 
wspomniano, cechy małej firmy sprzyjają tworzeniu bliskich więzi kooperacyj-
nych, lecz brak wiedzy właścicieli małych firm o rynkach docelowych i ich po-
trzebach ogranicza zdolności konkurencyjne analizowanego sektora. Klient jest 
wartością sam w sobie, ale przede wszystkim jest on zasobem firmy. Biorąc pod 
uwagę specyficzne uwarunkowania funkcjonowania małych firm, jest to zasób 
szczególny, stąd kapitał kliencki wydaje się być głównym komponentem kapitału 
intelektualnego małego przedsiębiorstwa.

Kapitał kliencki to ta cześć kapitału intelektualnego, która stanowi głów-
ną determinantę rozwoju działalności marketingowej przedsiębiorstwa. Wyzna-
cza marketingowe możliwości tworzenia i wykorzystywania baz klientów oraz 
dostarczania na ich podstawie produktów odpowiadających potrzebom klienta. 
W perspektywie prowadzi to do kreowania postaw lojalnościowych6. Współcze-
sny marketing bowiem przestaje być postrzegany w kategorii działań mających 
na celu przyciąganie nabywcy, a koncentruje się na obecnym kliencie i doskona-
leniu jego obsługi7. 

Spojrzenie na znaczenie kapitału klienta w małej firmie wymaga pewnej 
przemiany dotychczasowego tradycyjnego spojrzenia na marketing. Kapitał 
klienta może bowiem wzrastać, jeżeli klient nie będzie tylko odbiorcą produktów 

6  S.S. Liu, C. Yuh-Yun, Building customer capital through knowledge management processes 
in the health care context, „Health Care Manage Reviev” 2007, April–June, 32(2).

7  P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, „Marketing i Rynek” 2006, nr 
9 s. 15–19; M. Kowalewska-Musiał., Marketing relacyjny – zmiana paradygmatu czy nowa orien-
tacja rynkowa, „Marketing i Rynek”2006, nr 3, s. 2–8.
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firmy, ale zostanie potraktowany jako współkreator tworzenia wartości przedsię-
biorstwa. Może to przejawiać się w następujących obszarach8:
–  włączeniu klienta w proces wytwarzania wartości (np. zaangażowanie w pro-

cesach projektowania działań marketingowych),
–  współplanowanie produktu z jednoczesnym określeniem poziomu zaangażo-

wania nabywcy,
–  współudział w diagnozowaniu problemu, który miałby rozwiązać wykonawca,
–  dialog i personalizowane relacje,
–  bogactwo jednostkowych doświadczeń,
–  modyfikacja doświadczeń środowiskowych w celu wykorzystania w nowych 

zdolnościach kreacyjnych.
Skuteczność tych działań uzależniona jest od wiedzy. Zapotrzebowanie 

na wiedzę jest coraz większe, a zakres niezbędnej wiedzy zwiększa potencjał 
kapitału intelektualnego na poziomie organizacji9. Tak więc budowanie kapita-
łu klienta w małej firmie będzie uzależnione od wiedzy na temat rynku i doce-
lowych odbiorców. O przewadze konkurencyjnej decyduje bowiem odpowiedni 
dobór metod i narzędzi marketingowych związanych z osiągnięciem zadowole-
nia odbiorcy10.

Kontakty z klientami ocenia się jako najcenniejsze źródło wiedzy11. Zarzą-
dzanie relacjami z klientem (CRM) współcześnie zastępuję się zarządzaniem 
wiedzą klienta (CKM – Consumer Knowledge Managament). Strategiczne my-
ślenie w takich kategoriach umocniłoby z pewnością pozycję konkurencyjna 
małych firm. Coraz większe znaczenie ma więc rynkowe podejście do kapita-
łu klienta. Z tego punktu widzenia wyróżnia się trzy podstawowe determinanty 
kapitału klienta12: kapitał wartości, czyli obiektywną wartość produktu, kapitał 
marki – czyli postrzeganie marki i jej wizerunek, relacje z klientami – czyli ka-
pitał relacji.

Kapitał klienta kumuluje zdolności przedsiębiorstwa do oddziaływania na 
rynki zbytu. Jest to bardzo istotna kompetencja małej firmy, gdyż przejawia się 

8  K. Rogoziński, Klient jako współtwórca wartości, „Marketing i Rynek” 2006, nr 8, s. 4.
9  Ibidem.
10  P. Chlipała, Strategia i planowanie zasobów intelektualnych przedsiębiorstwa, „Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 11, s. 46.
11  Szerzej na ten temat zob. A. Mazur, K. Jaworska, D. Mazur, CRM. Zarządzanie kontaktami 

z klientami, MADAR, Zabrze 2001, s. 84–113.
12  G. Urbanek, Determinanty kapitału klienta a kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa, „Mar-

keting i Rynek” 2006, nr 9, s. 11.
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w usprawnianiu sfery organizacji marketingu w przedsiębiorstwie, intensyfikacji 
działań rynkowych oraz kreacji trwałych związków z klientami13. Należy pod-
kreślić, że kapitał klienta ma duże znaczenie w zarządzaniu całym przedsiębior-
stwem. Po pierwsze, klient jest wartością dla przedsiębiorstwa. Wartość klienta 
dla firmy określają strumienie generowane przez klientów firmy; wartość klien-
tów określana jest tym, co oni wnoszą do organizacji14. W tym kontekście istot-
ne jest tworzenie wartości oferowanej klientowi przez firmę (korzyści w postaci 
wyrobów i usług) po to, aby zapewnić sobie ich satysfakcję i lojalność, a w kon-
sekwencji przychody ze sprzedaży15. Na procesy budowy wartości klienta skła-
dają się zrozumienie i zdefiniowanie wartości dla klientów, kreowanie wartości 
z uwzględnieniem innowacji oraz komunikowanie i dostarczanie wartości16. 

Kapitał klienta staje się w małej firmie najważniejszym zasobem, a zdol-
ność zarządzania nim podstawową kompetencją. Współcześnie budowanie prze-
wagi konkurencyjnej nie odbywa się w oparciu o produkt i ofertę, ale w oparciu 
o trwałe więzi z klientem. 

zakończenie

Aby uzyskać i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku, małe przed-
siębiorstwa powinny nie tylko posiadać komponenty kapitału intelektualnego 
trudne do skopiowania, ale też praktyczną umiejętność wykorzystywania ich 
w jak największym stopniu oraz zdolność nieustannego ich pozyskiwania i po-
mnażania. Takim komponentem jest niewątpliwie kapitał klientów. To stali klien-
ci, a nie produkty decydują o przewadze rynkowej małego przedsiębiorstwa. 
Rozwój kapitału klienta tworzy unikatowe kompetencje firmy i włącza klienta 
w proces wytwórczy. Może to być kluczowy czynnik rozwoju małego przedsię-
biorstwa, jednak biorąc pod uwagę tradycyjne podejście do marketingu i klien-
ta w małych firmach, proces zmian w tej sferze wydaje się być długotrwały, 
aczkolwiek konieczny. 

Kapitał klienta jest komponentem kapitału intelektualnego i wynika z wie-
dzy zarządzających małą firmą o rynku i klientach. Niestety, tradycyjne podej-

13  M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin Warszawa 
2008, s. 66.

14  B. Dobiegała-Korona, Budowa i wzrost kapitału klienta, „CEO” 2008, maj.
15  A. Kozakiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, „Rachun-

kowość Zarządcza” 2007, nr 5.
16  B. Dobiegała-Korona, op.cit.
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ście do marketingu ogranicza rozwój zasobów niematerialnych, mających bezpo-
średnie przełożenie na wyniki finansowe małych przedsiębiorstw.

coNsUmers aNd creatioN oF iNteLLectUaL capitaL iN smaLL 
eNterprises

Summary

The article is focused on creation of intellectual capital in small enterprise. The 
main purpose is the presentation of essence of intellectual capital in small business. In 
this case the value of intellectual capital is depended on long term relations with the cu-
stomers. It concerns the specific of relations with the clients in the conditions of dynamic 
environment. The article is also concentrated on client capital, which is the main compo-
nent of intellectual capital in the case of small enterprise.

Translated by Grażyna Michalczuk and Urszula Widelska
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Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w gospodarce. Według da-
nych statystycznych stanowią one 96% wszystkich aktywnie działających w Pol-
sce firm1. Mają również duży wkład w rozwój gospodarczy, patrząc przez pry-
zmat liczby zatrudnionych i generowanej wartości brutto. Tym samym sektor 
mikroprzedsiębiorstw to ważny komponent gospodarczego krajobrazu Polski 
i jako taki powinien być przedmiotem szczegółowej analizy, zarówno dla celów 
praktycznych, jak i związanych z prowadzeniem polityki gospodarczej.

Jednym z przekrojów analizy mikrofirm jest badanie ich elastyczności. Ela-
styczność podmiotu gospodarczego w dużej mierze kształtuje rynkowe szanse 
danego przedsiębiorstwa. Pozwala mu bowiem z jednej strony na dopasowanie 
do turbulentnego otoczenia, a z drugiej na zachowanie niezbędnego dla każdego 
podmiotu gospodarczego zakresu stabilności organizacyjnej. 

Celem artykułu jest przeanalizowanie czynników oddziałujących na ela-
styczność mikroprzedsiębiorstwa. Naturalnym kontrapunktem dla określenia 
powyższych czynników jest zestawienie cech mikro i dużego przedsiębiorstwa, 
co pozwoli na uchwycenie i uwypuklenie pozytywnych i negatywnych aspektów 
elastyczności mikrofirmy. 

1  E. Balcerowicz, Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej, w: Raport o sta-
nie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, 
Warszawa 2009, s. 63.



472 Mirosław Moroz

znaczenie mikro przedsiębiorstw dla gospodarki

Zgodnie z definicją wyrażoną w artykule 104 ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia do 9 pracowników włącznie, a jego roczny obrót nie przekracza 
równowartości 2 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza równowartości 
2 mln euro. Według ostatnich dostępnych danych w 2007 roku w Polsce działal-
ność prowadziło ponad 1,7 mln przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób2. 
Oznacza to udział mikropodmiotów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw na pozio-
mie 96 %3. Co więcej, w ujęciu dynamicznym udział ten cały czas rośnie.

Znaczenie niedużych podmiotów nie wynika tylko z ich liczebności. Sek-
tor mikroprzedsiębiorstw odgrywa ogromną rolę w zapewnieniu rezerwuaru 
miejsc pracy i tworzeniu produktu krajowego brutto. W roku 2007 w najmniej-
szych przedsiębiorstwach znalazło pracę ponad 3,5 mln osób (wzrost o 3,5% 
w stosunku do 2006 r.), w tym dla 2,9 mln osób było to główne miejsce pracy 
(wzrost o 7,6%)4. Wkład przedsiębiorstw sektora MSP w tworzenie PKB wyniósł 
w 2007 roku 47,4%, w tym przedsiębiorstwa mikro wytworzyły 30,1%5. Ozna-
cza to, iż sektor mikrofirm jest na drugim miejscu – po kategorii dużych przed-
siębiorstw – w generowaniu PKB. 

W tabela 1 przedstawiono w sposób syntetyczny rolę mikroprzedsiebiorstw 
w rozwoju gospodarczym Polski według stanu na 31 grudnia 2007 roku.

Tabela 1. Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce polskiej (%)

Kategoria przedsiębiorstw mikro Małe Średnie Duże
Udział w liczbie aktywnych przedsiębiorstw 96,4 2,5 0,9 0,2
Udział w generowaniu miejsc pracy 40,0 11,2 18,1 30,7
Udział w tworzeniu PKB 30,1 7,3 10,0 52,6

Źródło: obliczenia własne na podstawie A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Ra-
port o stanie sektora..., s. 24, 25, 27.

2  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 roku, In-
formacja bieżąca GUS, 16.10.2008, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_dzial_gosp_
przed_o_l_prac_9os_2007.pdf

3  E. Balcerowicz, op.cit.
4  Działalność gospodarcza przedsiębiorstw….
5  A. Żołnierski, op.cit., s. 25.
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elastyczność mikroprzedsiębiorstwa w ujęciu desygnatów elastyczności

Elastyczność przedsiębiorstwa jest zagadnieniem, które nurtuje praktyków 
i teoretyków zarządzania. Niewątpliwie określony stopień elastyczności przed-
siębiorstwa jest cechą pozytywną, sprzyjającą rozwojowi organizacji i uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej6. Jednocześnie elastyczność jest zjawiskiem charakte-
ryzującym się wieloaspektowością, wielopoziomowością, występowaniem wza-
jemnych sprzężeń zwrotnych, powodujących przenikanie się przyczyn ze skutka-
mi; jest więc bardzo trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Mimo że termin 
elastyczność jest powszechnie i systematycznie używany na gruncie nauk o za-
rządzaniu, to relatywnie rzadko występuje precyzyjne określenie tego zjawiska7. 
Przywoływane w literaturze definicje w większości przypadków akcentują rolę 
adaptacji, dostosowania się przedsiębiorstwa do zmian w otoczeniu. Elastyczność 
jawi się więc jako określony ciąg akcji (w otoczeniu) i reakcji (wewnątrz przed-
siębiorstwa), proces nieustannego wytrącania i powracania do stanu chwilowej 
równowagi, spowodowany ciągłymi „erupcjami” na zewnątrz przedsiębiorstwa. 
Definicją trafiającą w sedno tak pojmowanej elastyczności jest zaproponowane 
przez K.M. Nelsona, M. Ghodsa określenie elastyczności jako zdolności do ada-
ptacji zmian, niezależnie od ich charakteru (ewolucyjnego czy rewolucyjnego) 
przy minimalnym włożonym wysiłku, poniesionym koszcie, odłożeniu w czasie 
wyników8.

Drugim desygnatem, który znajduje mniejsze odzwierciedlenie w literatu-
rze, jest wolność wyboru opcji, wielowariantowość. Elastyczność polega bowiem 
nie tylko na dostosowaniu zachowania organizacji do wymogów narzuconych 
przez otoczenie, ale również na możliwości wyboru różnych scenariuszy, wyni-
kających z pojawienia się szans rynkowych bądź niejako samoistnie wygenero-
wanych wewnątrz organizacji. W tym duchu wypowiadał się J.B. Quinn – ela-
styczność oznacza utrzymywanie pewnych opcji poprzez szeroką specyfikację 
celów i pozwolenie na konkurowanie ze sobą nowych podejść tak długo, jak to 

6  W. Golden, Ph. Powell, Towards a definition of flexibility: in search of the Holy Graal? 
„Omega” 2000, Vol. 28, s. 375.

7  G. Osbert-Pociecha, Elastyczność organizacji – atrybut pożądany a niezidentyfikowany „Or-
ganizacja i Kierowanie”, 2004, nr 2 (116), s. 51.

8  K.M. Nelson, M. Ghods, Measuring technology flexibility, „European Journal of Information 
Systems” 1998, Vol. 7, s. 233.
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jest możliwe. Wiąże się to z posiadaniem określonego potencjału przez organiza-
cję, redundancją zasobów i kompetencji9. 

Z dynamicznego punktu widzenia elastyczność można rozpatrywać w kon-
tekście czasu. Szybkość działania jawi się jako kolejny (trzeci) atrybut elastycz-
ności, ponieważ w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu czas reakcji bądź roz-
poczęcia określonych działań ma podstawowe znaczenie i przesądza o ocenie 
skuteczności i efektywności podmiotu. W skrajnej postaci znaczenie czasu dla 
powodzenia przedsiębiorstwa przejawia się w „przewadze pierwszego kroku” 
(ang. The first mover advantage). 

Przytoczone trzy desygnaty elastyczności organizacji, tj. adaptacja do 
zmian, wielowariantowość i wolność wyboru oraz kompresja czasu, stanowią 
o istocie elastyczności przedsiębiorstwa. Dopiero bowiem wszystkie te trzy per-
spektywy razem wzięte tworzą spójny i w miarę pełny obraz elastyczności. Gra-
ficznie przedstawiono to na rysunku 1.

Rys. 1. Desygnaty elastyczności przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

9  G. Osbert-Pociecha, Określenia, definicje, problemy – elementy teorii elastyczności organi-
zacji, w: Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 15.
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Przedstawiona koncepcja elastyczności przedsiębiorstwa jest punktem wyj-
ścia dalszych rozważań, dotyczących określenia czynników kształtujących ela-
styczność mikropodmiotów. W potocznej opinii ta klasa przedsiębiorstw charak-
teryzuje się relatywnie dużym poziomem elastyczności. Oczywiście, stwierdzenie 
to opiera się explicite bądź implicite na porównaniu z innymi klasami przedsię-
biorstw, a dokładniej rzecz ujmując, na zestawieniu z dużym przedsiębiorstwem, 
zatrudniającym co najmniej 250 osób. Należy się zgodzić z taką konwencją, gdyż 
duże przedsiębiorstwo jest naturalnym kontrapunktem na kontinuum elastyczno-
ści. Czy jednak rzeczywiście elastyczność mikrofilmy można określić jako wyso-
ką? W tabeli 2 zdefiniowano czynniki, które oddziałują na elastyczność niewiel-
kich podmiotów, w przekroju przedstawionych desygnatów elastyczności. 

Tabela 2. Czynniki pozytywnie i negatywnie oddziałujące na elastyczność  
mikroprzedsiębiorstwa

Desygnaty elastyczności Czynniki pozytywne Czynniki negatywne

Adaptacja do zmian – Bliski kontakt z odbiorcą
– Kreatywność i decyzyjność 

przedsiębiorcy
– Łatwa zmiana organizacji 

pracy
– Mniej formalne podejście do 

planowania
– Duża uniwersalność pracow-

ników

– Brak elastyczności kosztowej
– brak możliwości obniżki kosz-

tów wraz ze wzrostem skali 
działania

Wielowariantowość – Możliwość sięgnięcia po 
nieformalne zasoby (rodzina, 
pracownicy)

– Zastosowanie nowych 
technologii, w szczególności 
Internetu

– Względnie ograniczona dy-
wersyfikacja

– Relatywnie ograniczone 
zasoby

– Mniejsza liczba źródeł finan-
sowania

– Relatywnie niska aktywność 
szkoleniowa

Kompresja czasu – Niska formalizacja – podej-
mowanie decyzji w krótkim 
czasie

– Niewielka liczba zatrudnio-
nych – bezpośredni kontakt 
przedsiębiorcy z pracownikami

– Generalnie jedność własności 
i zarządzania

– Uniwersalność pracowników 
może skutkować odłożeniem 
w czasie niektórych zadań

Źródło: opracowanie własne.
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Mikroprzedsiębiorstwo na ogół cechuje się przewagą pozytywnych czynni-
ków z punktu widzenia desygnatów elastyczności. Jest to szczególnie widoczne 
w zakresie dostosowania i szybkości działania. Takie pozytywne spojrzenie na 
elastyczność podmiotu wynika z cech niewielkiego podmiotu – nieskomplikowa-
nej struktury organizacyjnej, specjalizacji, nieformalnej i osobistej koordynacji, 
pracy zespołowej i uniwersalizacji pracowników10. W takim zakresie charakte-
rystyka mikroprzedsiębiorstwa zbliża się do wzorca elastyczności – tzw. zwinne-
go przedsiębiorstwa (the agile enterprise)11. 

Z kolei w przekroju drugiego desygnatu elastyczności widać wyraźne sła-
bości mikropodmiotów. Wiążę się to z typową dla tej klasy firm szczupłością 
posiadanych zasobów mogących podlegać alokacji w razie pojawienia się szansy 
w otoczeniu czy wyjścia z ciekawą inicjatywą własną. Należy jednak wspomnieć 
o zastosowaniu nowych technologii. Obecnie stosuje się na coraz szerszą skalę 
technologie skalowalne, modularne i łatwo przezbrajane, co wiąże się z ich spa-
dającym kosztem pozyskania, a to z kolei jest efektem przejścia na model użyt-
kowania z modelu posiadania. Powoduje to, że także najmniej zasobne podmioty 
mogą realizować różne scenariusze i nie są w takiej mierze jak wcześniej ogra-
niczane szczupłością zasobów. Przykładowo Z. Acs, B. Audretsch i B. Carlsson 
wykazali, że dzięki zastosowaniu przezbrajanych technologii może się rozwijać 
i przetrwać większy niż wcześniej odsetek małych firm12. W tym kontekście 
warto podkreślić też rolę technologii teleinformatycznych, a w szczególności 
Internetu. Dzięki swoim właściwościom, w tym przede wszystkim interaktyw-
ności, globalnemu zasięgowi, różnorodnym możliwościom wykorzystania (sfera 
informacyjna, komunikacyjna i transakcyjna), zwiększa stopień elastyczności 
przedsiębiorstwa13.

Mimo istniejących negatywnych uwarunkowań przewaga dodatnich czyn-
ników kształtujących elastyczność wystarcza, aby mówić o istotnym poziomie 
elastyczności przeciętnego mikropodmiotu. Jednakże są badania, które zakwe-

10  A. Hatum, A. Pettigrew, Adaptation under environmental turmoil: organizational flexibility 
in family-owned firms, „Family Business Review” 2004, vol. 17, Iss. 3, s. 245.

11  B. Sherehiy, W. Karwowski, J.K. Layer, a review of enterprise agility: Concepts, frameworks 
and attributes, „International Journal of Industrial Ergonomics” 2007, vol. 37, s. 449.

12  Z. Acs, B. Audretsch, B. Carlsson, Flexibility, Plant Size and Restructuring, w: The Eco-
nomics of Small Firms: a European Challenge, red. Z. Acs, B. Audretsch, B. Carlsson, Kluwer, 
Dordrecht 1990, s. 141.

13  M. Moroz, Elastyczność funkcjonowania przedsiębiorstwa a zastosowanie technologii te-
leinformatycznych, w: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 367.
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stionowały wysoką elastyczność niewielkich podmiotów, stawiając na pierwszym 
miejscu ze względu na elastyczność duże przedsiębiorstwa14. Większość autorów 
przychyla się do tezy przeciwnej, głoszącej dużą elastyczność mikroprzedsiębior-
stwa15. Słabości dużego przedsiębiorstwa w kontekście reaktywnego i proaktyw-
nego podejścia do elastyczności przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Przyczyny porażek dużych firm
Źródło: G. Hamel, C. K. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kon-

troli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 96.

14  R. Krupski, Elastyczność polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2005, nr 11, 
s. 10.

15  B. Power, G.C. Raid, Flexibility, Firm-Specific Turbulence and the Performance of the Long-
Lived Small Firms, „Review of Industrial Organization” 2005, vol. 26, s. 416; M. Dickinson, Flex-
ibility gives small players an edge, „Rochester Business Journal” 1995, vol. 11, Iss. 23, s. 19.
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zakończenie

W warunkach turbulentnego otoczenia elastyczność funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jest jedną z podstawowych przesłanek przetrwania i rozwoju. 
Stwierdzenie to jest szczególnie zasadne dla mikroprzedsiębiorstw, ponieważ 
umiejętność dostosowania się do zmieniającej się szybko sytuacji rynkowej, po-
siadanie alternatywnych możliwości wyboru działania bardzo często przesądzają 
o sukcesie rynkowym w dłuższym terminie.

Przeprowadzona w artykule analiza stopnia elastyczności mikrofirmy wska-
zuje na różnorodność czynników, które oddziałują na stopień jej elastyczności. 
Czynniki te zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływają na poziom 
elastyczności danego podmiotu. Elastyczność niewielkiej firmy kształtuje się 
głównie w przekroju dostosowania do otoczenia i szybkości działania.  
Te dwa obszary przesądzają o pozytywnej recepcji elastyczności całkowitej 
mikroprzedsiębiorstwa.

Na koniec nasuwa się jeszcze jedna refleksja. Jakkolwiek duży stopień ela-
styczności jest atrybutem pożądanym dla mikroprzedsiębiorstwa, nie można prze-
sadzić z aplikacją działań uelastyczniających. Spojrzenie powyższe uwzględnia 
fakt, iż organizacja nie może reagować na każdy bodziec z taką samą uwagą, 
ponieważ prowadziłoby to do stałych perturbacji w jej funkcjonowaniu, a poza 
tym nie każdy impuls jest jednakowo ważny dla przedsiębiorstwa. 

the Factors iNFLUeNciNG the FLeXibiLity  
oF microeNterprise

Summary

The paper is devoted to the question of flexibility of microenterprise. Flexibility 
of organization is a focal point in the context of turbulent environment. Certain level of 
flexibility is strongly welcome for small firms, because of it is the first line of defense in 
coping with volatility.

In the first section has been discussed the economic role of microenterprises in Po-
lish economy as regards participation in creation of GDP and the number of new jobs; as 
well as participation in the total number of firms. Next the paper explores the concept of 
flexibility, groups it into three layers (adaptation, multi-option, speed of action) as a start 
point to analyze agility of microenterprises. Author based on proposed concept of elasti-
city identifies positive and negative drivers of flexibility of microenterprise.

Translated by Mirosław Moroz
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kodeks etyczNy w przedsiębiorstwie Jako eLemeNt  
społeczNeJ odpowiedziaLNości bizNesU

wstęp

W ostatnich latach przed przedsiębiorstwami pojawiło się nowe wyzwanie 
polegające na potrzebie godzenia celów ekonomicznych ze społeczną ich odpo-
wiedzialnością wobec interesariuszy, w tym wobec pracowników1. W zasadzie 
w każdej koncepcji i systematycznej praktyce społecznie odpowiedzialnego 
biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), etyka, kluczowy czynnik wła-
ściwego prowadzenia biznesu, jest jednym z jego trzech głównych elementów 
(oprócz ekonomii i ekologii). Wprowadzane przez duże przedsiębiorstwa normy 
i programy etyczne mogą zostać z sukcesem przyjęte i wdrożone przez właści-
cieli i menadżerów mikro, małych i średnich firm. Problem działań nieetycznych 
może dotyczyć każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości i rodzaju 
prowadzonej działalności. Jednym z czynników, który powoduje powstawanie 
działań nieetycznych, jest chciwość. Według ks. Marka Dziewieckiego, dzisiaj 
„chciwość” kojarzy się bardziej z nadmiernym przywiązaniem do dóbr material-
nych niż z poważną winą moralną czy grzechem. Dramatyczne zło chciwości 
uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy odkrywamy jej skutki. Otóż chciwość 
to postawa, która sprawia, że rzeczy materialne stają się dla człowieka ważniejsze 
od osób. Chciwiec bardziej „kocha” pieniądze niż ludzi. W konsekwencji staje 
się niewrażliwy na los i na potrzeby bliźnich. Nie jest w stanie nikomu pomóc 
w bezinteresowny sposób. Chciwość nie tylko blokuje zdolność do miłości, lecz 

1  M. Król, A. Winnicka-Wejs, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki. 
Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, red. J. Birliński, R. Płoska, Fundacja Rozwoju Uniwer-
sytety Gdańskiego, Sopot 2009, s. 223.
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prowadzi do bolesnych konfliktów międzyludzkich. Niszczy nie tylko życie ro-
dzinne, ale też więzi społeczne2.

Celem artykułu jest próba określenia kodeksu etycznego jako ważnego ele-
mentu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wskazanie przykładów pro-
gramów etycznych wprowadzonych przez przedsiębiorstwa działające na rynku 
polskim.

społeczna odpowiedzialność biznesu a kodeks etyczny

W gospodarce wysokorozwiniętej coraz częściej o sukcesie przedsię-
biorstwa decyduje jego wizerunek zbudowany w oparciu o wartości etycz-
ne. Jedną z ważnych wartości etycznych jest odpowiedzialność, która w ujęciu 
etycznym oznacza relacje między czynem podmiotu a jego świadomością mo-
ralna, natomiast w życiu społecznym przejawia się ona w postaci konsekwencji 
moralnych za dobro lub zło popełnianych czynów, czyli oznacza zobowiązanie 
za swe czyny3.

W życiu gospodarczym spotykamy się z odpowiedzialnością społeczną 
uczestników wymiany rynkowej. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa 
przejawia się w dwóch płaszczyznach – wewnętrznej i zewnętrznej. Działania 
społeczne odpowiedzialne wewnątrz organizacji dotyczą pracowników i ich roz-
woju oraz przestrzegania prac człowieka, natomiast odpowiedzialność zewnętrz-
na skupia się na podmiotach działających w otoczeniu przedsiębiorstwa i środo-
wisku przyrodniczym4.
1. wewnętrzne działania przedsiębiorstwa obejmują między innymi:
a) z zarządzanie zasobami ludzkimi (np. równouprawnienie pracowników, party-

cypacja pracownicza, rozwój i doskonaleni kwalifikacji, sprawiedliwe płace);
b) programy etyczne dla pracowników (np. kodeksy etyczne, szkolenia za zakresu 

etyki);
c) bezpieczeństwo i higiena pracy (także różne formy opieki zdrowotnej dla pra-

cowników);

2  Z. Bierzański, Chciwośc, kryzys i kodeksy etyczne, „Businessman.pl” 2009, nr 4, s. 94.
3  F. Bylok, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania reputacją firmy, 

w: Przedsiębiorstwo w warunkach..., s. 201.
4  M. Rybak, Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów ludzkich, w: Standar-

dy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchniewicz, Poltex, Warszawa 2004, 
s. 131.
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d) umiejętność dostosowywania się do zmian (np. uwzględnienie interesów 
wszystkich stron w przypadku restrukturyzacji, tak aby minimalizować jej 
negatywne skutki, elastyczność zatrudnienia, outplacement);

e) zarządzanie ochroną środowiska (np. redukcja zużycia energii, wody, zagospo-
darowanie odpadów). 

2. zewnętrzne działania przedsiębiorstwa obejmują między innymi:
a) społeczność lokalną (np. zasady współpracy z organizacjami pozarządowy-

mi i innymi partnerami lokalnymi, wolontariat pracowniczy, zaangażowa-
nie w działalność filantropijna, obywatelskie zaangażowanie, inwestycje 
społeczne);

b) partnerów handlowych, dostawców i klientów (np. przestrzeganie terminowo-
ści dostaw i płatności wobec kooperantów, monitoring jakości, sprawne reago-
wanie na skargi klientów i innych partnerów, określanie wymagań związanych 
ze stosowaniem systemów społecznej odpowiedzialności przez dostawców czy 
podwykonawców, uwzględnienie społecznych i ekologicznych aspektów w de-
cyzjach handlowych, dostarczania na rynek produktów i usług bezpiecznych 
dla środowiska i ludzi, przeciwdziałanie korupcji);

c) prawa człowieka (np. zobowiązanie się firm do przestrzegania praw człowieka, 
czyli np. do niezatrudniania dzieci, niestosowania pracy przymusowej, stwa-
rzania różnych szans, zasad sprawiedliwego handlu);

d) globalne problemy ekologiczne (np. troska o szeroko pojęte środowisko natu-
ralne, czyli, np. efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne, technologie zmniej-
szające zużycie zasobów nieodnawialnych)5.

przyczyny wprowadzenia kodeksu etycznego

Kodeks etyczny to dokument kodyfikujący wartości wspólne członków or-
ganizacji określający zachowania, które uważa się za właściwe, wskazujący to 
co nie jest właściwe oraz określający sankcje, jakie mogą być orzekane w przy-
padku niestosowania się do postanowień kodeksu. Kodeksy etyczne opatry-
wane są różnymi nazwami, są to mianowicie kodeksy dobrej praktyki, kodeksy 
postępowania itd.6 

5  M. Bąk, P. Kulawczuk, Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsię-
biorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Społecznym, Warszawa 2008, 
s. 24.

6  W. Gacparski, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzania i stosowanie (na wybra-
nym przykładzie), „Annales” 2000, t. 3, s. 131. 
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Kodeks etycznego postępowania jest dokumentem określającym:
–  najważniejsze wartości (etyczne) przyświecające spółce, jej właścicielom i kie-

rownictwu (kodeks wartości),
– reguły postępowania w określonych sytuacjach, które są akceptowane lub 

uznane za niewłaściwe (kodeks postępowania),
– normy (etyczne), zgodnie z którymi prowadzona jest działalność spółki i każ-

dego z pracowników (kodeks norm),
– sankcje, które są związane ze złamaniem norm, zasad postępowania określo-

nych w kodeksie,
Za najlepsze kodeksy etyczne uważa się te, które łączą w sobie cechy kodek-

su wartości, kodeksu postępowania oraz kodeksu norm7.
Przed dyrektorami i menedżerami stoi zadanie tworzenia ducha organiza-

cji, wykreowania wizji, wyznaczenia dalekosiężnej strategii działania i decydo-
wania na ile bieżąca działalność odpowiada duchowi organizacji. Menedżerom 
przychodzi bezpośrednio zarządzać ludźmi, którzy z natury są indywidualistami 
skłonnymi zabiegać o własny interes. Z nich to menedżerowie muszą ukształto-
wać zespół działający dla dobra organizacji. Programy etyczne pełnią funkcję 
poprzez wprowadzenie wspólnych norm działania. Profesjonalni menedżerowie 
dzięki zastosowaniu programów etycznych mogą obniżyć możliwość wystąpie-
nia konfliktów ze społecznością lokalną. Programy etyczne również pozwalają na 
dokonywanie właściwych wyborów w sytuacjach nieprzewidzianych, gdy eko-
nomia nie wskazuje jasnych rozwiązań i nie ma jednoznacznych rozstrzygnięć 
prawnych. Stosowanie się do wskazań programów etycznych pozwala na budo-
wanie systemu wczesnego ostrzegania zapobiegającego powstawania sytuacji 
konfliktu moralnego i łamania przez organizację zasad etycznych. Sam personel 
staje z jednej strony przed koniecznością sprostania postawionym zadaniom przy 
poszanowaniu zasad etycznych, a drugiej zaś przed koniecznością stałych zabie-
gów o własne prawa i godne traktowanie przez organizację.

Co zyskują wszyscy, od dyrektorów począwszy, a na personelu najniższe-
go szczebla kończąc, gdy w firmie wprowadzony zostaje i funkcjonuje kodeks 
etyczny? Są oni w stanie dostrzec niebrany pod uwagę wymiar etyczny i dzięki 
wskazówkom zawartym w programach unikać łamania zasad moralnych naraża-
jących firmę na ponoszenie znacznych kosztów: utraty dobrego mienia, częstych 

7  W. Gasparski, Kodeks etyczny jako narzędzie w procesie budowania i utrwalania reputacji 
firm, Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.
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procesów i zadośćuczynienia, ale i kosztów na pierwszy rzut oka nieistotnych – 
kosztów moralnych, które poniesie każdy pracownik, nawet gdy opuści firmę.

Kierowanie się nakazami programów etycznych pozwala dokonywać traf-
nych wyborów, to znaczy unikać krzywdzenia innych i czynić jak najwięcej 
dobra w danej sytuacji. Wtedy chronimy siebie przed destrukcyjnymi skutkami 
wyrzutów sumienia i możemy ocalić to najważniejsze: szacunek do samego sie-
bie. Wtedy spełnia się cel ludzkiego działania, które to działanie oprócz skutecz-
ności (parakseologia), efektywności (ekonomia), godziwości (etyka) prowadzi do 
odczucia satysfakcji z dobrze przeżytego życia8.

zasada pięć p

Siłę etycznego zarządzania czerpie się z wewnętrznego przekonania, które-
go ugruntowanie pozwala zdecydowanie i skutecznie działać w sferze biznesu. 
Na to przekonanie składa się pięć przeświadczeń, zwanych pięć P.9

1. (Purpose) CEL, czyli to co wyznacza nam stałe kierunek w naszym życiu, na-
sza wizja kim chcemy być, a więc kimś więcej niż tylko ludźmi zarabiającymi 
duże pieniądze; wpływa to na nasze zachowanie tak w kontaktach osobistych 
jak i zawodowych.

2. (Pride) DUMA, to satysfakcja płynąca z zachowania szacunku do samego sie-
bie, gdy uda nam się zachować moralnie w trudnej sytuacji.

3. (Panience) CIERPLIWOŚĆ, wyrastająca ze słuszności własnego postępowania 
i wiary, że zwycięży dobro po stronie, za którą opowiedzieliśmy się, nawet 
jeśli jeszcze nic na to nie wskazuje.

4. (Persistence) STANOWCZOŚĆ, konsekwencja i upór w świadczeniu do-
bra, stanowcze opowiedzenie się za tym, co jest zgodne z wyznawanymi 
wartościami.

5. (Perspective) PERSPEKTYWA, pozwalająca na każdorazową ocenę sytuacji 
i decyzji w kontekście naszych przeświadczeń etycznych10.

8  Ibidem, s. 46.
9  W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Skulczewski, Etyka biznesu w zastosowa-

niach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & Wpisz, 
Warszawa 2002, s. 47.

10  K. Blanchard, N.V. Peale, Siła etycznego zarządzania, William Morrow and Company, Nowy 
Jork 1988, s. 45–70.
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przykłady działań przedsiębiorstw związane z wprowadzaniem programów 
etycznych

 Przykładem jest kodeks etyczny PKN Orlen, którego credo brzmi: „Za-
wsze, gdy nas potrzebujesz”. Kluczowymi wartościami firmy są: konsekwencja 
w dążeniu do celu, współpraca, uczciwość, profesjonalizm, odpowiedzialność 
i przedsiębiorczość. Kodeks definiuje i normuje postawę firmy i jej pracowni-
ków w relacjach z otoczeniem (społecznością lokalną), stosunek do środowiska, 
relacje z klientami i kooperantami oraz akcjonariuszami i pracownikami. 

Tabela 1. Kluczowe wartości PKN ORLEN (z kodeksu etycznego koncernu)

Konsekwencja 
w dążeniu do celu

– sumiennie realizuję swoje zadania
– z determinacją dążę do osiągnięcia celu
– angażuję się w swoją pracę
– pytam, gdy mam wątpliwości

Współpraca – współdziałam z innymi dla dobra firmy
– w sposób jasny komunikuje się z innymi
– współpracuję z innymi, buduję zaufanie
– sukces zespołu jest najważniejszy

Uczciwość – postępuję uczciwie wobec siebie i innych
– otwarcie wyrażam swoje zdanie
– postępuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego
– szanuje mienie firmy

Profesjonalizm – chcę być ekspertem w swojej dziedzinie
– dążę do najwyższej jakości
– odnoszę się z szacunkiem do klientów i pracowników, niezależnie 
od zajmowanego przez nich stanowiska
– rozwijam swoje kompetencje

Odpowiedzialność – dotrzymuję danego słowa
– biorę odpowiedzialność za swoje działania oraz za zespół, którym 
zarządzam
– nie daję obietnic bez pokrycia
– zawsze kończę rozpoczęte zadania

Przedsiębiorczość – identyfikuję się ze swoją pracą i firmą
– chętnie podejmuję się nowych zadań
– świadomie podejmuję ryzyko
– dbam o koszty

Źródło: opracowanie własne na podstawie kodeksu etycznego PKN ORLEN, s. 5.
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Pozostałe propozycje działań mających na celu propagowanie etyki w przed-
siębiorstwie:

1. przewodnik etyki piznesu – procter & Gamble.

Głównym celem jego wprowadzenia było zapoznanie pracowników z uak-
tualnionymi przepisami i ustalenie obowiązujących standardów zachowań etycz-
nych, zgodnych z wartościami wyznawanymi przez firmę. Dział Personalny, 
współpracując z menedżerami poszczególnych działów, upewnił się, że każdy 
pracownik otrzymał kopię nowego kodeksu, przeszedł szkolenie w formie pre-
zentacji, ukończył elektroniczny kurs potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, 
podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią przewodnika i zobowiązał się 
do przestrzegania zawartych w nim zasad. Powstał zestaw norm obowiązujących 
wszystkich pracowników. Jednocześnie wzmocniono komunikat dotyczący me-
chanizmów przestrzegania przewodnika i zgłaszania ewentualnych przypadków 
niezgodnego z nim zachowania. Przewodnik etyki biznesu P&G zbudowany 
jest wokół pięciu kluczowych zagadnień. Są to: konflikt interesów, zachowanie 
w miejscu pracy, informacja o firmie i konsumentach, rzetelność dokumentacji 
finansowej firmy, uczciwe zasady działania i konkurencji. Opisane są w nim 
wzorcowe zachowania w sytuacjach biznesowych wraz ze szczegółowym ich 
omówieniem mającym na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości. Do nadzo-
ru nad stroną merytoryczną i interpretacją przewodnika została powołana we-
wnętrzna Komisja Etyki P&G.

2. telefon zaufania rady etyki abb 

Takie telefony istnieją w Grupie ABB, a także w każdym kraju, w którym 
działa firma. Celem istnienia Telefonu Zaufania jest umożliwienie pracownikom 
firmy anonimowe przekazywanie informacji dotyczących zagadnień z zakresu 
etyki biznesu. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez członków Rady Etyki 
ABB w Polsce, a następnie problem przekazywany jest do odpowiedniego mene-
dżera, którego zadaniem jest doprowadzić do jego skutecznego rozwiązania.

3. zasady etyki biznesowej – Grupa Żywiec

Zasady etyki biznesowej określają stanowisko firmy w takich aspektach, 
jak przeciwdziałanie oszustwom, korupcji i konfliktowi interesów, prawo kon-
kurencji, wręczanie i przyjmowanie upominków, przestrzeganie praw człowieka, 



486 Dariusz Pauch

zakaz dyskryminacji i równość praw, molestowanie seksualne i mobbing. Wdro-
żenie zasad poprzedzone było przeprowadzeniem specjalnie przygotowanej kam-
panii komunikacyjnej, której celem było przedstawienie pracownikom założeń 
i celów projektu, zapoznanie z możliwościami zgłaszania nieprawidłowości oraz 
zachęcenie do podzielenia się uwagami na temat materiałów i publikacji. W tym 
celu wykorzystano różne dostępne pracownikom narzędzia komunikacyjne: listy 
do pracowników, ogłoszenia na tablicach informacyjnych, intranet a także spo-
tkania bezpośrednie11.

zakończenie

Potrzeba jasnego ustalenia, co jest dobre i jakie są właściwe wzorce zacho-
wania, zawsze towarzyszyła człowiekowi. Nic więc dziwnego, że przeniosła się 
również na sferę gospodarowania. Etyka i moralność nie są wybiórcze – nie moż-
na żyć według zasad tylko w życiu osobistym, a już ignorować je w biznesowym. 
Nie jest również powiedziane, że etyka oznacza tylko dawanie i prowadzi do strat 
finansowych. Bardziej pożądaną postawą jest narzucenie sobie i otoczeniu reguł, 
według których prowadzący działalność będą konsekwentni i które, będąc jasne 
i wyraźne, ułatwią rozwiązywanie dylematów natury etycznej bez jakichkolwiek 
wątpliwości. Wdrożenie kodeksu etycznego postępowania może być pierwszym 
krokiem do poprawienia środowiska etycznego firmy, np. w postaci wdrożenia 
kompleksowego programu etycznego lub szerzej – systemu zapobiegania i wy-
krywania nadużyć gospodarczych.

ethicaL code iN eNterprise as a eLemeNt  
oF corporate sociaL respoNsibiLity

Summary

The article presents code of ethic as a important element of corporate social re-
sponsibility. It discuss examples of ethical programs by enterprises on polish market 
introduce.

Translated by Dariusz Pauch

11  Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, War-
szawa, Raporty z lat 2004, 2005.
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wstęp

Zysk ekonomiczny, inaczej zwany zyskiem rezydualnym, po raz pierwszy 
został zdefiniowany już w 1880 roku przez brytyjskiego ekonomistę Alfreda 
Marshalla. W publikacji Zasady ekonomii, wydanej w 1890 roku, swoje spo-
strzeżenia dotyczące dochodu rezydualnego wyraził następująco: „to co po-
zostaje z zysków (właściciela lub menedżera) po odjęciu odsetek od kapitału 
według obowiązującej stopy procentowej możemy nazwać zyskiem z przed-
sięwzięcia lub z tytułu sprawowania zarządu”1. Można zatem stwierdzić, że 
koncepcja ta opiera się na założeniu, iż wysokość dochodu osiąganego przez 
przedsiębiorstwo powinna rekompensować ponoszone ryzyko.

Na bazie zysku rezydualnego we wczesnych latach osiemdziesiątych 
XX wieku po raz pierwszy wdrożona została koncepcja ekonomicznej wartości 
dodanej (EVA – Economic Value Added). Ekonomiczną wartość dodaną można 
oszacować według następującej formuły2:

1  A. Marshall, Principles of Economics, Vol 1, Macmillan & Co., New York 1890, s. 142, cyt. 
za W. Kąkol, Wykorzystanie modelu EVA do szacowania wartości przedsiębiorstwa, „Controlling 
i Rachunkowość Zarządcza” 2003, nr 1, s. 42–43.

2  Opracowanie własne na podstawie A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez 
długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa–Rzeszów 2007, s. 32 
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EVA = NOPAT’ – WACC  • IC’,
gdzie:

NOPAT’ – [Net Operating Profit After Taxes] skorygowany zysk operacyjny 
po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

WACC – średni ważony koszt kapitału,
IC’ – skorygowana wartość zainwestowanego kapitału.

Jeżeli zysk operacyjny jest wyższy od wymaganej stopy zwrotu uwzględ-
niającej ryzyko, dochód rezydualny przyjmuje wartość dodatnią. Koncepcja 
dochodu rezydualnego ma na celu wyeliminowanie wad zysku księgowego. 
W księgowym rachunku zysków i strat wynik finansowy koryguje się o wartość 
odsetek od kapitałów obcych, jednak zupełnie pomija się koszt kapitału własnego 
uznając, iż akcje nie wiążą się z żadnym kosztem3. Zdarzają się sytuacje, kiedy 
spółki rentowne (z księgowego punktu widzenia) nie zwiększają swojej wartości 
rynkowej. 

EVA jest rozwiązaniem wykorzystywanym w procesie wyceny i okresowe-
go pomiaru wyników oraz przy tworzeniu programów motywacyjnych dla kadry 
zarządzającej4. Jest koncepcją opartą na odpowiednim połączeniu czynników or-
ganizacyjnych i finansowych. Przy jej szacowaniu wychodzi się z założenia, że 
wzrost efektywności pracy spółki znajdujący odzwierciedlenie we wzroście warto-
ści nie jest możliwy bez systematycznego doskonalenia organizacji i zarządzania. 
EVA jest rezultatem wykorzystania dorobku nauk organizacji i zarządzania (szkół 
naukowej organizacji pracy oraz klasycznej teorii organizacji) oraz nauk o finan-
sach. Usprawnienie procesu organizacji pracy, odpowiedni sposób motywowania 
pracowników oraz skoncentrowanie się na tych rodzajach działalności, które są naj-
bardziej rentowne, oraz minimalizacja zapasów to najważniejsze aspekty związane 
z wdrażaniem EVA. 

Ekonomiczna wartość dodana, podobnie jak inne koncepcje, nie jest po-
zbawiona wad. Podstawowym mankamentem EVA jest mnogość sposobów jej 
kalkulacji, które wynikają z konieczności dokonywania różnych korekt wyniku 
księgowego. Stern Stewart wyodrębnił ponad 160 potencjalnych poprawek mają-
cych na celu uwiarygodnienie wartości zysku operacyjnego oraz kapitału. W za-

3  A. Ehrbar, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000, 
s. IX.

4  M. Mikołajek-Gocejna, Ekonomiczna wartość dodana (EVA) – czy rzeczywiście mierzy war-
tość tworzoną dla akcjonariuszy, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i  Finansów”, Zeszyt 
Naukowy 54, SGH, Warszawa 2005, s. 122.
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leżności od liczby korekt zastosowanych przy szacowaniu zysku ekonomicznego 
oraz na skutek dosyć subiektywnego korygowania wartości kapitału spółki, eko-
nomiczna wartość dodana może przyjmować zupełnie różne wartości. 

A. Ehrbar zauważa, iż wdrażając system ekonomicznej wartości dodanej, nie 
można sobie pozwolić na stosowanie gotowych wzorców. Każda spółka jest od-
mienna. Jego zdaniem, „każda firma potrzebuje definicji dopasowanej do jej struk-
tury organizacyjnej, profilu działalności, strategii i systemu rachunkowości”5. 

problemy wynikające z określenia istoty oczekiwanej i zrealizowanej 
stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału w mikro i małych przed-
siębiorstwach 

Średni ważony koszt kapitału, określający oczekiwaną stopę zwrotu 
z zaangażowanych przez przedsiębiorstwo źródeł finansowania, przy kalkulacji 
zysku ekonomicznego (po pomnożeniu przez zainwestowany kapitał) konfronto-
wany jest z zyskiem operacyjnym po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Zysk operacyjny to pojęcie niewystępujące w polskiej ustawie o rachunko-
wości. Tę kategorię wyniku finansowego odnaleźć jednak można w sprawozda-
niach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Ra-
chunkowości. Z analizy porównawczej tych aktów prawnych można odczytać, 
że zysk operacyjny należy utożsamiać z „polskim” zyskiem z działalności ope-
racyjnej, przy obliczaniu którego uwzględnia się również tak zwaną pozostałą 
działalność operacyjną.

Biorąc pod uwagę powyższe, na wysokość zysku NOPAT wpływ mają takie 
czynniki, jak6:
– przychody ze sprzedaży netto i zrównane z nimi,
– koszty działalności operacyjnej,
– pozostałe przychody operacyjne,
– pozostałe koszty operacyjne,
– stopa podatku dochodowego. 

Spośród pięciu wymienionych czynników, z uwagi na pewne kontrower-
sje dotyczące istoty omawianego w artykule problemu, pod uwagę należy wziąć 

5  Ibidem, s. 135.
6  Wyszczególnienie czynników kształtujących poziom zysku NOPAT przeprowadzono dla wa-

riantu porównawczego rachunku zysków i strat.
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koszty działalności operacyjnej. Według wariantu porównawczego rachunku zy-
sków i strat, na koszty działalności operacyjne składają się takie czynniki, jak7:
– amortyzacja,
– zużycie materiałów i energii,
– usługi obce,
– podatki i opłaty,
– wynagrodzenia,
– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
– pozostałe koszty rodzajowe,
– wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Z zestawienia tego wynika, że w niektórych pozycjach kosztów operacyj-
nych mogą być zawarte korzyści dla właścicieli. Do pozycji tych zaliczyć można 
przede wszystkim wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
oraz pozostałe koszty rodzajowe. 

W przedsiębiorstwach prowadzonych na niewielką skalę funkcjonuje zazwy-
czaj tradycyjny system zarządzania przedsiębiorstwem, w którym właściciel jest 
jednocześnie zarządcą (w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem 
zarządu). Z uwagi na to pobiera on wynagrodzenie oraz naliczane są na jego „kon-
to” świadczenia społeczne. W wielu przypadkach gro korzyści uzyskiwanych przez 
właścicieli-członków zarządu księgowanych jest jako pozostałe koszty rodzajowe. Do 
najczęstszych przykładów tego typu kosztów zaliczyć można diety za posiedzenia człon-
ków zarządu oraz rady nadzorczej, wydatki związane z delegacjami, czy też koszty po-
noszone na różnego rodzaju dodatkowe uposażenie kadry zarządzającej. Z uwagi na 
to, miernik, jakim jest zysk operacyjny po opodatkowaniu, nie zawsze można trak-
tować wiarygodnie w kontekście porównania jego wartości z wymaganym zyskiem 
(korzyściami) wynikającymi z oszacowanego kosztu kapitału przedsiębiorstwa. 

analiza czynników wpływających na wynik ekonomiczny w oparciu 
o przykładowe mikroprzedsiębiorstwa 

W celu wyeksponowania mankamentów bezkrytycznego przyjmowania zy-
sku operacyjnego jako miernika efektywności sektora mikro i małych przedsię-
biorstw analizie poddano przychody i koszty operacyjne przykładowych mikro-
przedsiębiorstw. Dane finansowe badanych jednostek zaprezentowano w tabeli 1.

7  Por. Załącznik nr 1 do Ustawy o rachunkowości, DzU 02.76.694, z póź. zm.
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Tabela 1. Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych analizowanych  
mikroprzedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B
Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży 1 000 000 A. Przychody netto ze sprzedaży 1 000 000
B. Koszty działalności operacyjnej 950 000 B. Koszty działalności operacyjnej 950 000
1. Amortyzacja 95 000 1. Amortyzacja 95 000
2. Zużycie materiałów i energii 325 000 2. Zużycie materiałów i energii 325 000
3. Usługi obce 154 600 3. Usługi obce 74 957
4. Podatki i opłaty 17 500 4. Podatki i opłaty 13 190
5. Wynagrodzenia 213 865 5. Wynagrodzenia 247 500
6. Ubezpieczenia społeczne 40 634 6. Ubezpieczenia społeczne 47 025
7. Pozostałe koszty rodzajowe 6 000 7. Pozostałe koszty rodzajowe 98 000
8. Wartość sprzedanych towarów 

i materiałów 97 401
8. Wartość sprzedanych towarów  

i materiałów 49 328

C. Zysk ze sprzedaży 50 000 C. Zysk ze sprzedaży 50 000

Źródło: dane umowne.

Z danych zaprezentowanych w tabeli 1 wynika, że analizowane przedsię-
biorstwa są tej samej wielkości, tzn. osiągają przychody ze sprzedaży w tej sa-
mej wysokości. Identyczny jest również poziom ich kosztów działalności ope-
racyjnej. Z uwagi na to, wynik ze sprzedaży obydwu przedsiębiorstw również 
jest identyczny i wynosi 50 tys. zł. Konsekwencją tego jest również dokładnie 
taki sam poziom rentowności sprzedaży, wynoszący dla obydwu podmiotów 5%.  
Na podstawie tych informacji oraz zakładając, że efektywna stopa podatkowa oby-
dwu przedsiębiorstw jest taka sama i wynosi 19%, można stwierdzić, że poziom 
zysku NOPAT (Net Operating Profit After Taxation) również będzie identyczny.  
Dla obydwu jednostek tę kategorię wyniku finansowego skalkulowano na pozio-
mie 40 500 zł [50 000 *(1-0,19)]. 

Zakładając ponadto, że średni ważony koszt kapitału obydwu analizowa-
nych przedsiębiorstw jest taki sam i wynosi 10%, a zaangażowany na początek 
okresu kapitał kształtuje się na poziomi 800 tys. zł, można oszacować dla nich 
kwotę wyniku ekonomicznego.

Wynik ekonomiczny dla obydwu przedsiębiorstw jest zatem taki sam i wynosi 
–39 500 zł. Ujemna wartość wyniku ekonomicznego oznacza, że zysk osiągnięty przez 
te przedsiębiorstwa na działalności operacyjnej nie rekompensuje ryzyka związanego 
z zaangażowaniem w nie kapitału. Na podstawie tych szacunków, nieuwzględniających 
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żadnych korekt, można byłoby stwierdzić, że obydwa badane przedsiębiorstwa, mimo 
osiągania zysku księgowego, z punktu widzenia ekonomicznego generują stratę. 

Należy jednak podkreślić, że specyfika przedsiębiorstw niewielkich roz-
miarów każe z dystansem podchodzić do kwestii zysku jako miernika efektyw-
ności ich działalności. W tego typu przedsiębiorstwach właściciele są zaangażo-
wani w proces działalności podstawowej organizacji. Z uwagi na to osiągają oni 
korzyści uwzględnione w kosztach operacyjnych. Na potrzeby analizowanego 
przykładu uwagę skoncentrowano na strukturze kosztów operacyjnych badanych 
podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kosztów wynagrodzeń 
i ubezpieczeń społecznych (por. tabelę 2).

Tabela 2. Zestawienie struktury kosztów wynagrodzeń analizowanych  
mikroprzedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B
Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł)
I. Struktura wynagrodzeń 213 865 I. Struktura wynagrodzeń 247 500
1. Pracownicy fizyczni 101 000 1. Pracownicy fizyczni 143 800
2. Pracownicy umysłowi, w tym: 112 865 2. Pracownicy umysłowi, w tym: 103 700
- wynagrodzenie zarządu (wła-

ściciela) 24 000
- wynagrodzenie zarządu (wła-

ściciela) 78 500

Źródło: dane umowne. 

Kwotę ubezpieczeń społecznych przyporządkowano do poszczególnych 
kategorii pracowników, proporcjonalnie do udziału ich wynagrodzeń w kwocie 
wynagrodzeń ogółem. Przyporządkowane w ten sposób kwoty ubezpieczeń spo-
łecznych dla właścicieli kształtują się na poziomie odpowiednio: przedsiębior-
stwo A: 4 560 zł; przedsiębiorstwo B: 14 915 zł. Przyjęto również, że całość po-
zostałych kosztów rodzajowych stanowią diety za posiedzenia członków zarządu, 
czyli dla właścicieli. 

Na podstawie przyjętych założeń można obliczyć łączne korzyści finansowe 
właścicieli analizowanych przedsiębiorstw, uwzględnione w kosztach działalno-
ści operacyjnej badanych jednostek. Korzyści te kształtują się następująco8: 
– przedsiębiorstwo A: 34.560 zł.
– przedsiębiorstwo B: 191.415 zł.

8  Korzyści te są sumą kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych właścicieli, po-
większonych o pozostałe koszty rodzajowe. 
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Zestawienie danych niezbędnych do obliczenia skorygowanego wyniku 
ekonomicznego przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Zestawienie danych potrzebnych do wyznaczenia skorygowanego wyniku 
ekonomicznego analizowanych mikroprzedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B
Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł) Lp. Wyszczególnienie Wartość (zł)
1. Skorygowany NOPAT 75 060 1. Skorygowany NOPAT 231 915
2. Skorygowany zysk rezydualny -4 940 2. Skorygowany zysk rezydualny 151 915

Skorygowany NOPAT obliczony został jako suma wyniku NOPAT, obliczonego na podstawie da-
nych z tabeli 1 oraz korzyści dla właścicieli analizowanych przedsiębiorstw. 

Źródło: dane umowne.

Z obliczeń, których wyniki zaprezentowano w tabeli 3, wynika, że po 
uwzględnieniu niezbędnych korekt dotyczących korzyści „pozawynikowych” uzy-
skiwanych przez właścicieli analizowanych mikroprzedsiębiorstw, w jednostkach 
tych zanotowano odmienne poziomy wyniku ekonomicznego (rezydualnego).

Dla przedsiębiorstwa a skorygowany wynik ekonomiczny w dalszym ciągu 
jest ujemny i wynosi – 4 940 zł. Oznacza to, że nawet po uwzględnieniu korzyści 
„pozawynikowych” osiągnięty przez przedsiębiorstwo zysk ze sprzedaży w wy-
sokości 50 tys. zł nie rekompensuje ryzyka związanego z zaangażowanym w ten 
podmiot kapitałem 

Odmienną sytuację zanotowano natomiast w przypadku przedsiębiorstwa 
B, gdzie skorygowany wynik ekonomiczny osiągnął poziom powyżej zera. Ozna-
cza to, że łączne korzyści ekonomiczne właścicieli tej jednostki przewyższają wy-
rażone w jednostkach pieniężnych oczekiwania dostarczycieli kapitału o kwotę 
151 915 zł. Można zatem wyrazić przekonanie, że podmiot ten osiąga zysk eko-
nomiczny, mimo że z pierwszych obliczeń, nie uwzględniających korzyści „poza-
wynikowych”, wynikało, że przedsiębiorstwo generuje ekonomiczną stratę. 

wnioski

Z zaprezentowanej w artykule analizy przykładowych mikroprzedsię-
biorstw wynika, że obliczanie dochodu ekonomicznego z wykorzystaniem nie-
skorygowanego zysku operacyjnego dla jednostek prowadzących działalność nie-
wielkich rozmiarów, gdzie funkcje kierownicze pełnione są przez właścicieli tych 
podmiotów, nie zawsze jest poprawne. Korzyści, jakie właściciele tych jedno-



494 Artur Paździor

stek uzyskują z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z zastosowaniem 
modelu klasycznego zarządzania (tj. takiego, gdzie właściciel jest jednocześnie 
zarządcą), w dużej mierze zawarte są w kosztach działalności operacyjnej w po-
staci wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych oraz pozostałych kosztów rodza-
jowych. Z uwagi na to budowanie modelu kalkulacji wyniku ekonomicznego na 
bazie nieskorygowanej wartości księgowego zysku operacyjnego wydaje się być 
nieuzasadnione merytorycznie. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność większych rozmiarów, korzyści „niewynikowe”, mimo że mogą spra-
wiać wrażenie wysokich, to z punktu widzenia generowanego zysku operacyjne-
go mogą być znikome. 

Zaprezentowany w artykule przykład wskazuje, że w przypadku niewiel-
kich przedsiębiorstw zastosowanie korekty w postaci uwzględnienia zaewiden-
cjonowanych w kosztach operacyjnych korzyści, uzyskiwanych przez właścicieli 
wydaje się niezbędne do konfrontacji korzyści otrzymanych z korzyściami ocze-
kiwanymi. 

diLemmas coNNected with aN ecoNomic proFit VaLUatioN  
iN micro-eNterprises – case stUdy

Summary

This article presents the essence and the way of the an economic (residual) profit es-
timation. There were also analyzed two typical micro-enterprises for which an economic 
profit where calculated. This profit was estimated without and with using the correction 
including some values which are not a part of the accountant profit. 

The study presented in this article shows that, in the case of micro and small compa-
nies, using the correction, reflected in taking into consideration the shareholder’s profits 
included in operating costs, seems to be necessary in the aim of their comparison with 
expected profits 

Translated by Artur Paździor
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społeczNa odpowiedziaLNośĆ bizNesU  
a koNkUreNcyJNośĆ małych przedsiębiorstw

wstęp

Wdrażanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corpora-
te Social Responsibility – CSR) może być traktowane jako świadoma strategia 
kształtowania przewagi konkurencyjnej. Wydaje się jednak, że ograniczony 
potencjał rzeczowy, ludzki i finansowy mniejszych podmiotów może stanowić 
istotną barierę we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności. Działania społecznie 
odpowiedzialne w małych firmach będą występowały przede wszystkim w ob-
szarze ich relacji handlowych, a zatem w stosunku do dostawców i odbiorców. 
Stosowanie w tych wymiarach zasad CSR może przyczyniać się do podnoszenia 
konkurencyjności nawet najmniejszych podmiotów. Do weryfikacji powyższej 
hipotezy, oprócz analizy teoretycznej, posłużyły badania empiryczne przepro-
wadzone w ramach projektu „Sieć współpracy na rzecz promocji społecznej od-
powiedzialności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach Programu 
operacyjnego Kapitał ludzki, priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, pod-
działanie 8.1.3.

koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w małych przedsiębiorstwach

Badania praktyki wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w ma-
łych firmach wymagają dokonania konceptualizacji tego pojęcia. Najbardziej 
powszechnym sposobem jest wyodrębnienie płaszczyzn tej koncepcji w opar-
ciu o rodzaje interesariuszy i w konsekwencji specyficzne zasady postępowania 
wobec ich poszczególnych kategorii. Istnieją różne klasyfikacje interesariuszy. 
Jedna z nich uwzględnia specyfikę relacji między otoczeniem a przedsiębior-
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stwem, wyodrębniając trzy podstawowe grupy1: 1) interesariusze substanowiący 
– podmioty współtworzące firmę, takie jak zarząd, pracownicy, akcjonariusze, 
właściciele; 2) interesariusze kontraktowi – podmioty, z którymi firma wchodzi 
w relacje w związku z bezpośrednim celem działalności, tj. klienci, kooperanci, 
dostawcy; 3) interesariusze kontekstowi – podmioty, na które przedsiębiorstwo 
wpływa w sposób pośredni, tj. instytucje społeczne, rządowe, organizacje ekolo-
giczne, mieszkańcy regionu.

Z punktu widzenia powyższej klasyfikacji można zauważyć, że w od-
niesieniu do małych przedsiębiorstw, które ze względu na strukturę wła-
snościową praktycznie nie mają interesariuszy substanowiących, oraz ze 
względu na niewielki potencjał ekonomiczny, nie mogąc oddziaływać na 
interesariuszy kontekstowych, swoją uwagę raczej skupiają na interesariu-
szach kontraktowych. 

Badanie empiryczne społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga nie-
wątpliwie przyjęcia określonego sposobu pomiaru. W oparciu o analizę litera-
tury przedmiotu, w tym dokumenty omawiające CSR w UE i w innych krajach2 
i własne doświadczenia autora zdobyte w ramach międzynarodowych projektów 
dotyczących CSR3, zaproponowano wyznaczniki społecznej odpowiedzialności 
biznesu jako zbioru zachowań w obszarze relacji handlowych – charakterystycz-
nych dla małych firm. 

Zasady dotyczące obszaru: Dostawcy, partnerzy:

1  M.A. Rodriquez, J.E. Ricart, Towards the Sustainable Business, “IESE Universidad Narra 
Revista de Antiquos Alumnow” 2002, No. 85, s. 30–31.

2  Między innymi Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Przegląd 2000, Or-
ganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii 
Gospodarczej 2000 r. (OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, 1994); Zasady 
Prowadzenia Działalności Gospodarczej z Caux, Miesięcznik ZNAK, nr 513, Kraków 1998, nr 
2. (Caux Round Table Principles for Business); Globalne zasady Sullivana (Global Sullivan Prin-
ciples, 1999), w: B. Rok, Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, stan-
dardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, 178–179; Global Compact, w: B. Rok, 
op.cit., s. 179–191; Zielona Księga (Green Paper. Promoting a European Framework for Corpo-Promoting a European Framework for Corpo-
rate Social Responsibility), Commission of the European Communities, Brussels, 18 lipca 2001.; 
i inne. 

3  Projekty DISCERNO I, DISCERNO II oraz DISCERNO III były współfinansowane przez 
Komisję Europejską. Icj celem było promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
w przedsiębiorstwach świadczących usługi użyteczności publicznej. Liderem projektu było Eu-Liderem projektu było Eu-
ropean Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of General Economic 
Interest (CEEP). Wśród partnerów znajdują się: CEEP Włochy, CEEP Francja, Wyższa Szkoła Ad-Wśród partnerów znajdują się: CEEP Włochy, CEEP Francja, Wyższa Szkoła Ad-
ministracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, Federation National des Societes d’Econo-
mie Mięte (FNSEM), Deutscher Städte und Gemeindebund – Eurocommunalle (DStGB), Verband 
Kommunale Unternehme (VKU) oraz Confservizi. 
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1. Przedsiębiorstwo dba o kształtowanie długoterminowych relacji z do-
stawcami.

2. Przedsiębiorstwo udziela dostawcom, partnerom niezbędnych informacji na te-
mat podejmowanych działań o charakterze strategicznym i włącza ich w pro-
cesy planowania.

3. Przedsiębiorstwo uczciwie postępuje wobec dostawców we wszystkich dzia-
łaniach, włączając w to politykę cenową, licencyjną i udzielanie prawa 
sprzedaży.

4. Przedsiębiorstwo dokonuje terminowych i zgodnych z przyjętymi zasadami 
płatności dostawcom, partnerom.

5. Przedsiębiorstwo przestrzega terminowości dostaw wobec kooperantów.
6. Kodeks etyczny firmy uwzględnia zasady współpracy z dostawcami, partne-

rami handlowymi.
7. Przedsiębiorstwo tworzy system partnerskiej współpracy z małymi lub średni-

mi przedsiębiorstwami w celu lepszej wymiany doświadczeń.
8. Przedsiębiorstwo w miarę możliwości podejmuje współpracę z firmami lo-

kalnymi, zakładami pracy chronionej i innymi, mającymi mniejsze szanse 
na rynku.

9. Przedsiębiorstwo domaga się stosowania zasad CSR przez dostawców su-
rowców i materiałów oraz podwykonawców i innych partnerów handlo-
wych, zachęcając i pomagając we wprowadzeniu koniecznych ulepszeń 
w ich działalności (firma jasno określa wymagania związane ze stosowa-
niem systemów CSR przez dostawców, podwykonawców oraz monitoruje 
ich wdrażanie).

10. Przedsiębiorstwo odpowiada na reklamacje partnerów nawet wówczas, gdy 
formalnie są nieuzasadnione.

Zasady dotyczące obszaru: Klienci:
1. Przedsiębiorstwo oferuje klientom produkty i usługi najwyższej jakości.
2. Przedsiębiorstwo dąży do zwiększenia zadowolenia klientów przez regularne 

badanie ich potrzeb i satysfakcji oraz tworzenie innowacyjnych produktów/
usług i monitorowanie ich jakości.

3. Przedsiębiorstwo zapewnia zgodność dostarczanych towarów i usług z wszel-
kimi prawnie wymaganymi normami z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumenta (obejmującymi m.in. oznakowanie ostrzegające o zagrożeniach 
dla zdrowia oraz etykiety informacyjne).
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4. Przedsiębiorstwo dostarcza dokładne i jasne informacje na temat produktów, 
co do ich zawartości, bezpieczeństwa użytkowania, konserwacji, przechowy-
wania oraz pozbywania się. Opakowania produktów zawierają także informa-
cje zwiększające świadomość w kwestiach aktywności społecznej i ochrony 
środowiska.

5. Przedsiębiorstwo dba o to, aby charakter oferowanych produktów oraz działań 
marketingowych i reklamowych nie naruszał zasady poszanowania ludzkiej 
godności, przedsiębiorstwo reklamuje się zgodnie z zasadą uczciwości oraz 
z branżowymi i ogólnymi kodeksami postępowania.

6. Przedsiębiorstwo szybko reaguje na wnoszone przez konsumentów zastrze-
żenia, reklamacje, rzetelnie rozstrzyga kwestie sporne i dotrzymuje warunki 
gwarancji.

7. Przedsiębiorstwo respektuje prywatność konsumenta i zapewnia ochronę po-
ufności jego danych osobowych.

8. Przedsiębiorstwo umożliwia klientom udział w rozwiązywaniu problemów 
społecznych poprzez stosowanie marketingu zaangażowanego społecznie lub 
innych tego typu instrumentów.

9. Przedsiębiorstwo wdrożyło standardy zarządzania jakością z serii ISO 9000, 
w szczególności ISO 9001.

badania stosowania csr w małych przedsiębiorstwach

Ocena wpływu na konkurencyjność i praktycznego stosowania wyżej wy-
mienionych zasad CSR została dokonana na podstawie wywiadów bezpośred-
nich w oparciu o przygotowany kwestionariusz ankietowy na próbie 80 małych 
i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego4.

4  Szczegółowe informacje o próbie badawczej i sformułowaniu pytań zostały zawarte w ra-
porcie z badań. Zob. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport z badań, red. B. Plawgo, Wyż-
sza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2009. 
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Wykres 1. Wpływ zasad CSR stosowanych wobec dostawców, partnerów na konkuren-
cyjność

Źródło: opracowanie własne, n = 80.

Przestrzeganie zasad CSR w sferze relacji z dostawcami i partnerami oka-
zało się zdaniem respondentów, silnie oddziaływać na konkurencyjność przedsię-
biorstw (wykres 1). Podmioty reprezentujące badaną populację przedsiębiorstw 
poproszone o ocenę wpływu danego instrumentu na ich konkurencyjność, naj-
wyżej oceniły: zasadę 4 – przedsiębiorstwo dokonuje terminowych i zgodnych 
z przyjętymi zasadami płatności dostawcom, partnerom; (82,5% wskazań zdecy-
dowanie pozytywnie), zasadę 5 – przedsiębiorstwo przestrzega terminowości do-
staw wobec kooperantów (82,3%), zasadę 1 – przedsiębiorstwo dba o kształtowa-
nie długoterminowych relacji z dostawcami (80%), i zasadę 3 – przedsiębiorstwo 
uczciwie postępuje wobec dostawców we wszystkich działaniach, włączając w to 
politykę cenową, licencyjną i udzielanie prawa sprzedaży (72,5%). Jako szczegól-
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nie charakterystyczne można podkreślić, iż przestrzeganie zasad z tej grupy nie 
wywiera, zdaniem respondentów negatywnego wpływu na konkurencyjność.

W obszarze relacji z dostawcami i partnerami można zaobserwować wśród 
przedsiębiorstw biorących udział w badaniu daleko idącą zgodność pomiędzy 
deklarowanym wpływem poszczególnych zasad na konkurencyjność a ich re-
alnym wdrażaniem. Najczęściej stosowanymi zasadami CSR wobec partnerów 
biznesowych i dostawców okazały się: zasada 4 (73,8% – wskazań tak), zasada 
5 (72,5%), oraz zasada 1 (60,8%) – wykres 2. Kolejność najczęściej stosowa-
nych zasad dokładnie pokrywa się z kolejnością zasad według ich wpływu na 
konkurencyjność. 

Wykres 2. Stosowanie zasad CSR wobec dostawców, partnerów
Źródło: opracowanie własne, n = 80.

Jeszcze większy wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw niż relacje 
z dostawcami przypisano zasadom CSR związanym ze sferą relacji z klientami 
(wykres 3). Szczególnie pozytywny wpływ na konkurencyjność mają zdaniem 
respondentów: zasada 1: przedsiębiorstwo oferuje klientom produkty i usługi 
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najwyższej jakości (86,1% ankietowanych), zasada 6: przedsiębiorstwo szybko 
reaguje na wnoszone przez konsumentów zastrzeżenia, reklamacje, rzetelnie 
rozstrzyga kwestie sporne i dotrzymuje warunki gwarancji (85% badanych), 
i zasada 3: przedsiębiorstwo zapewnia zgodność dostarczanych towarów i usług 
z wszelkimi prawnie wymaganymi normami z zakresu zdrowia i bezpieczeń-
stwa konsumenta (obejmującymi m.in. oznakowanie ostrzegające o zagrożeniach 
dla zdrowia oraz etykiety informacyjne) (82,5% respondentów). W tym przypad-
ku oddziaływanie wielu innych zasad także jest jednak postrzegane jako silnie 
oddziałujące na konkurencyjność.

Wykres 3. Wpływ zasad CSR stosowanych wobec klientów na konkurencyjność
Źródło: opracowanie własne, n = 80.

Wyrównany w istocie poziom oceny, w jakim poszczególne zasady kształ-
towania relacji z kientami oddziałują na konkurencyjność, sprawił, iż trudno 
oczekiwać dokładnego odwzorowania minimalnych różnic w ocenie wpływu na 
konkurencyjność we wskazaniach dotyczacych praktycznego stosowania zasad. 
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W największym stopniu wdrażane były: zasada 5: przedsiębiorstwo dba o to, aby 
charakter oferowanych produktów oraz działań marketingowych i reklamowych 
nie naruszał zasady poszanowania ludzkiej godności, przedsiębiorstwo reklamu-
je się zgodnie z zasadą uczciwości oraz z branżowymi i ogólnymi kodeksami 
postępowania, i zasada 6: przedsiębiorstwo szybko reaguje na wnoszone przez 
konsumentów zastrzeżenia, reklamacje, rzetelnie rozstrzyga kwestie sporne i do-
trzymuje warunki gwarancji (po 80% ankietowanych), oraz 7: przedsiębiorstwo 
respektuje prywatność konsumenta i zapewnia ochronę poufności jego danych 
osobowych (77,5% badanych) (wykres 4). 

Wykres 4. Stosowanie zasad wobec klientów
Źródło: opracowanie własne, n = 80.

Uzyskane wyniki wskazują na docenianie wpływu zasad CSR na konkuren-
cyjność małych przedsiębiorstw oraz proporcjonalne do tego deklarowanie sto-
sowania tych zasad w badanych firmach. Można domniemywać, że niezależnie 
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od samej znajomości modelowej koncepcji CSR małe firmy w naturalny sposób 
dążą do poszukiwania przewagi konkurencyjnej w obszarze kształtowania rela-
cji handlowych z uwzględnianiem interesów partnerów.

wnioski 

Wyniki badań potwierdziły możliwości stosowania zasad CSR w małych 
przedsiębiorstwach. Potwierdziła się także hipoteza, iż będą one skłonne wdrażać 
raczej te zasady CSR, które przynoszą im bezpośrednie korzyści z poprawy ich 
konkurencyjności. Za szczególnie interesujący ogólny wniosek z badań można 
uznać, że realne wprowadzanie zasad CSR nie musi być tożsame ze świadomo-
ścią bycia firmą odpowiedzialną społecznie. Można się domyślać, że wiele firm 
odpowiadających pozytywnie na pytania o stosowanie poszczególnych zasad nie 
znało szczegółów koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Oznacza to, 
że znaczna część firm, które realizują działania określane jako zasady CSR, robi 
to nieświadoma, że postępuje „odpowiedzialnie społecznie”. Traktuje te zasady 
jako ważny element „normalnej” działalności swojej firmy i nie widzi tego jako 
odrębnego obszaru zadań. 

corporate sociaL respoNsibiLity (csr) aNd competitiVeNess 
oF smaLL-sized eNterprises

Summary

In the study a problem was taken, how Corporate Social Responsibility (CSR) con-
ception can be administered in specific conditions of small-sized enterprises and in what 
way it can influence their competitiveness. Assessment of the impact on the competitive-
ness and practical applying CSR principles shown above – was made due to the immedi-
ate intelligence services, based on a prepared questionnaire form on the attempt of 80 
small and medium enterprises from the area of the Voivodeship of Podlasie. The results 
confirmed possibilities of applying CSR principles in small-sized enterprises. Also a hy-
pothesis, that they would be prone to implement rather these CSR principles which bring 
them direct benefits in the improvement of their competitiveness, has confirmed.

Translated by Bogusław Plawgo
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postawy stUdeNtów wobec przedsiębiorczości

wstęp

Przedsiębiorczość jest zjawiskiem wielowymiarowym, które można ana-
lizować jako kategorię ekonomiczną, socjologiczną i psychologiczną. Podej-
mowanie zachowań przedsiębiorczych w przyszłości w dużej mierze zależne 
jest od teraźniejszych postaw młodych ludzi. Stąd też celowe jest prowadzenie 
badań nastawienia wobec przedsiębiorczości, które analizowane jest w odnie-
sieniu do cech, doświadczenia oraz wiedzy studentów. 

pojęcie przedsiębiorczości i jej komponenty

W literaturze przedmiotu formułuje się liczne definicje przedsiębiorczości, 
które ukazują ją jako zjawisko szerokie i wielowymiarowe. Wśród nich na uwa-
gę zasługują szczególnie te, które podkreślają, że przedsiębiorczość w istotnym 
stopniu uwarunkowana jest postawami potencjalnych przedsiębiorców. W tym 
ostatnim ujęciu omawiane zagadnienie wiązane jest z określonymi cechami jed-
nostek, przejawiającymi się głównie w działaniach kreatywnych i innowacyj-
nych. W prezentowanym podejściu przedsiębiorczość może być rozumiana za-
równo jako właściwość jednostki, jak i sposób postępowania1. 

Jako pierwszy koncepcję przedsiębiorczości stworzył R. Cantillon, któ-
ry nazwał tak umiejętność dostrzegania okazji i wykorzystywania szansy, jaką 
stwarza rynek, w celu osiągnięcia zysku motywującego do dalszego skutecznego 
działania. J. Schumpeter związał pojęcie przedsiębiorczości z innowacyjnością, 
a więc z działaniem ukierunkowanym na stworzenie nowego produktu lub usłu-

1  Por. T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, Przedsiębiorczość studentów w Polsce w wybranych 
krajach Europy środkowo-wschodniej, Wydawnictwo PRINT GROUP, Szczecin, 2008, s. 7–19.
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gi. Ponadto przedsiębiorczość ujmowana jest jako pewna właściwość jednostki, 
którą konstytuują takie cechy, jak kreatywność i motywacja2. Nietrudno więc 
zauważyć, że problem ze zdefiniowaniem przedsiębiorczości wynika z jej wielo-
wymiarowego charakteru oraz możliwości ujmowania jej zarówno jako kategorii 
ekonomicznej, społecznej i psychologicznej. 

Przedsiębiorczość w sensie ekonomicznym polega na rozpoczynaniu dzia-
łalności gospodarczej i podejmowaniu związanego z tym ryzyka w celu uzyska-
nia określonych korzyści, głównie o charakterze materialnym. Z przedsiębior-
czością jako kategorią społeczną i psychologiczną wiążą się natomiast cechy 
jednostki, takie jak inicjatywa i energiczność3, które umożliwiają jej realizację 
zamierzeń. Co ciekawe, właściwości te w dużej mierze uwarunkowane są przez 
proces wychowania i uczenia, ale również opierają się na pewnych wrodzonych 
predyspozycjach4. 

postawa wobec przedsiębiorczości a przedsiębiorczość jako cecha

Oprócz teorii głoszących brak związku pomiędzy postawami a zachowania-
mi5, istnieją również i takie, które przypisują postawie moc przewidywania za-
chowań o charakterze zamierzonym. Określenie przyszłych zachowań jednostki 
możliwe jest poprzez określenie postaw wobec konkretnego zachowania, subiek-
tywnych norm oraz sposobu postrzegania własnego wpływu na zachowanie6. 

W prowadzonych dotychczas badaniach podejmowano próby określenia 
kluczowych cech, które stanowić mają wskaźnik podejmowania efektywnych 
zachowań przedsiębiorczych. Wśród nich odnaleźć można między innymi pięć 
cech istotnych dla podejmowania inicjatywy w zakresie własnej działalności 
gospodarczej7. Są to: umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność, wyso-
ka potrzeba osiągnięć, duża potrzeba autonomii, wewnętrzne umiejscowienie 
kontroli. Ponieważ posiadanie tych właściwości nie zawsze determinuje zacho-

2  Por. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa, 2000, s. 81. 

3  T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1965.
4  H. Bieniok, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, 

www.fundacja.edu.pl/przedsiębiorczość/_referat/sesja_IIIa/23.pdf, 2007, s. 2–3.
5  Festinger 1964, za D.G. Myers, Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk & Spółka, Po-

znań, 2003, s. 153.
6  E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna, op. cit., s. 197.
7  Caird, 1991, za R. Athayde, Measuring Enterprise…, s. 482.
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wania podejmowane przez jednostkę, zaczęto poszukiwać innych, lepszych 
predykatorów8. 

Badania przekonań na temat cech osoby przedsiębiorczej wskazują na pew-
ne zbieżności. Najczęściej na ich podstawie wyróżniano takie właściwości, jak 
umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka; chęć szukania nowych rozwią-
zań; adaptacja do zmieniających się warunków; przebojowość i kreatywność9. 

W odniesieniu do obserwacji dotyczących nastawień studentów w anali-
zowanym zakresie warto uświadomić sobie różnicę pomiędzy tkwiącym w jed-
nostce potencjałem przedsiębiorczości, który rozumieć można jako zbiór cech, 
a intencją zostania przedsiębiorcą10. Osoba mająca właściwości psychiczne pre-
dysponujące ją do efektywnego prowadzenia własnej firmy niekoniecznie będzie 
przejawiać również motywację do podjęcia takiej działalności. W zakresie ukry-
tego potencjału przedsiębiorczości wyróżniono pięć podstawowych jego wymia-
rów11, które przypisują osobie przedsiębiorczej takie charakterystyki, jak duża 
potrzeba osiągnięć; wiara w posiadanie kontroli nad swoim życiem, która skłania 
ją do podejmowania aktywności; umiejętność działania w sposób innowacyjny; 
zdolność kierowania innymi oraz bazowania na intuicji w sytuacjach niepew-
ności i niestabilności otoczenia12. W zakresie intencji podjęcia działań przedsię-
biorczych, a więc ukierunkowanych na założenie własnej firmy, zauważono, że 
nie bez znaczenia są doświadczenia jednostki związane z przedsiębiorczością, 
w tym również te, których dostarcza nauka w szkole13.

postawa wobec przedsiębiorczości a doświadczenia

Postawy sprzyjające podejmowaniu zachowań przedsiębiorczych zależne są 
od umiejętności, właściwości oraz przekonań jednostki, które tworzą się w opar-
ciu o nauczanie, obserwowanie zachowań innych oraz doświadczenia życiowe14. 
W przypadku rozwijania przedsiębiorczych kompetencji i właściwości jednost-
ki duże znaczenie ma środowisko rodzinne, które może zarówno ułatwiać, jak 
i hamować ich powstawanie i rozwój. Niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw 

8  Ibidem, s. 482–483.
9  T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, op.cit., s. 33–35.
10  R. Athayde, op.cit, s. 483.
11  Ibidem, s. 483.
12  Ibidem, s. 484–486.
13  Peterman, Kenedy, za ibidem, s. 483.  
14  A. Ward, Enterprise skills and enterprise learning, „Foresight” 2004, No 2, s. 104–109. 
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i przekonań na temat przedsiębiorczości odgrywa również realizowany w szko-
le programom nauczania. Młodzież, która uczestniczyła w kursie przedsiębior-
czości prowadzonym w ramach zajęć szkolnych, dużo częściej deklarowała chęć 
założenia własnego biznesu niż grupa porównawcza, która nie miała możliwości 
brania udziału w takich lekcjach15. Również doświadczenia związane z obserwo-
waniem rodziców prowadzących własną firmę powodowały, że uczniowie dekla-
rowali większą gotowość do rozpoczęcia działalności gospodarczej16. 

Analiza wyników badań dotyczących polskich studentów również wskazuje 
na zależność pomiędzy zakładaniem własnej działalności gospodarczej a aktyw-
nością rodziców w tym zakresie (44%)17. Można zatem wnioskować o „wynosze-
niu” z domu postaw przedsiębiorczych.

wiedza a przedsiębiorczość 

Przedsiębiorczość jednostki jest funkcją co najmniej kilku istotnych czynni-
ków. W pewnym stopniu może ona być zależna od genów jednostki. Mimo to na-
wet wśród dzieci niezwykle utalentowanych biznesmenów można odnaleźć osoby 
kompletnie pozbawione tego typu zdolności. W kształtowaniu przedsiębiorczości 
niezwykle istotną rolę odgrywa również motywacja, dzięki której możliwe jest 
uruchomienie potencjału tkwiącego w jednostce. 

Ważnym czynnikiem, który wywiera wpływ na postawę wobec przedsię-
biorczości jednostki, jest bez wątpienia wiedza i wykształcenie18. Jak wykazu-
ją badania, brak odpowiednich informacji może stanowić jedno ze źródeł braku 
inicjatywy studentów w zakładaniu własnych firm19. Większość ankietowanych 
twierdzi, że pomimo iż chciałoby założyć własny biznes, nie wie, jakie formalno-
ści powinno spełnić, aby było to możliwe. Do swej wiedzy częściej przekonani są 
studenci uczelni ekonomicznych (42,9%) niż innych uczelni (18,5%) oraz miesz-
kańcy dużych miast (37,0%) niż mniejszych (20,8%)20. 

15  R. Athayde, op.cit, s. 483.
16  Ibidem, s. 493. 
17  T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, op.cit., s. 36. 
18  H. Bieniok, op.cit., s. 4. 
19  T. Bernat, J. Korpysa, M. Kunasz, op.cit., s. 44–51.
20  Ibidem, s. 46–48.
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postawy studentów wobec przedsiębiorczości w świetle badań empirycznych

W celu określenia postaw studentów wobec przedsiębiorczości przeprowa-
dzono ankietę opracowaną przez pracowników Politechniki Gdańskiej. Badaniu 
poddano 47 studentów pierwszego roku zarządzania na Politechnice Poznańskiej, 
a uzyskane wyniki miały posłużyć do wykonania w przyszłości analizy porów-
nawczej pomiędzy wspomnianymi uczelniami. W badanej grupie studentki sta-
nowiły 63,8% badanych (30 osób), a studenci 36,2% (17 osób). Około 21% osób 
badanych pochodziło z miast o liczbie ludności przekraczającej 200 tys. Ze wsi 
pochodziło natomiast około 25% respondentów. A zatem niemal 75% badanych 
to mieszkańcy miast (por. wykres 1). 

Wykres 1. Studenci według miejsca zamieszkania 
Źródło: badania własne.

Kolejne zadane respondentom pytanie dotyczyło tego, czy znają osobę, któ-
ra prowadzi własną firmę. Zdecydowana większość odpowiedziała na nie twier-
dząco. Najwięcej osób (46,8%) stwierdza, że jest to ktoś z kręgu znajomych. 
W 40,4% osobą prowadzącą własną firmę jest członek rodziny. Tylko 12,8% 
respondentów nie zna blisko nikogo, kto ma swoją firmę. W grupie mężczyzn 
94,1% twierdzi, że ktoś z rodziny lub ze znajomych prowadzi własną firmę. 
Wśród kobiet jest to 83,3% osób. Respondenci zostali również zapytani o to, czy 
pomagali w prowadzeniu zaprzyjaźnionych firm. Odpowiedź 63,8% z nich była 
przecząca, a 25,5% potwierdzało, że ma doświadczenia w tego typu działalności. 
Podział na płeć ukazuje, że 41,2% studentów pomagało w prowadzeniu firmy, 
podczas gdy w grupie studentek było to zaledwie 16,7%. 
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Na pytanie: Czy czujesz się osobą przedsiębiorczą, większość badanych od-
powiedziała twierdząco. W tej grupie 31,9% odpowiedziało tak, a 48,9% wybra-
ło opcję raczej tak. Podział na płeć ukazuje, że 47,1% studentów odpowiedziało 
tak, a 41,2% raczej tak. Wśród studentek 23,3% potwierdziło, że czuje się osobą 
przedsiębiorczą, a 53,3% raczej zgadza się z tym stwierdzeniem. 

Respondenci zapytani o to, czy mają zamiar założyć własną firmę, najczę-
ściej nie są jeszcze zdecydowani (31,9%). Jednak 29,8% badanych deklaruje, że 
po nabraniu doświadczenia zawodowego ma taką intencję. Podział ze względu na 
płeć pozwala stwierdzić, że 26,7% studentek i 35,3% studentów ma zamiar zało-
żyć własną firmę po nabraniu doświadczenia zawodowego (por. tabelę 1)

Tabela 1. Intencje założenia własnej firmy (%).

 Już mam
Założę  

w trakcie 
studiów

Założę  
po stu-
diach

Założę  
po zdobyciu 

doświadczenia

Jeszcze 
nie wiem Nie

studentki – 10,00 20,00 26,67 43,33 –

studenci 5,88 23,53 23,53 35,29 11,76 –

ogółem 2,10 14,90 21,30 29,80 31,90 –

Źródło: badania własne.

Studenci zapytani, co jest najważniejsze w prowadzeniu przedsiębiorstwa, 
najczęściej wskazywali na doświadczenie – 42,6%. Na drugim miejscu znalazły 
się cechy osobiste – 34,0%, a na kolejnym wiedza – 23,4%. W badanej grupie 
studentki najczęściej wskazywały na doświadczenie (43,3%), a ich koledzy na 
cechy osobiste (47,1%).

Wykres 2. Czynniki sukcesu w prowadzeniu przedsiębiorstwa według studentek i studentów
Źródło: badania własne.
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Ankietowanych studentów poproszono również, by ustosunkowali się do 
14 cech, określając, w jakim stopniu każda z nich opisuje osobę przedsiębior-
cy. Najbardziej charakterystyczną dla przedsiębiorcy właściwością jest według 
badanych dobre zorganizowanie. Aż 70,2% respondentów zgodziło się, a 27,7% 
raczej zgodziło się ze stwierdzeniem, które przypisywało przedsiębiorcy tę ce-
chę. Podział ze względu na płeć ukazuje, że 80% studentek i 52,9% studentów 
zdecydowanie popiera tę opinię.

Jedną z bardziej typowych dla przedsiębiorcy właściwości okazała się 
pewność siebie. Aż 68% respondentów odpowiedziało, że zgadza się z opinią 
przypisującą przedsiębiorcy tę cechę, a 29,8% raczej zgadza się z nią. Podział 
ze względu na płeć ukazuje, że kobiety i mężczyźni podobnie ustosunkowują 
się do twierdzenia o pewności siebie przedsiębiorcy (por. tabele 2 i 3). Kolejną 
właściwością cechującą osoby przedsiębiorcze jest według badanych kreatyw-
ność. Ponad połowa respondentów (53,2%) zgadza się, a 36,2% raczej byłaby 
skłonna zgodzić się z tą opinią. Około 90% kobiet w mniejszym lub większym 
stopniu aprobuje pogląd, że cechą przedsiębiorcy jest kreatywność (por. tabele 
2 i 3). Wizja przedsiębiorcy jako osoby dynamicznej jest właściwa dla 80% 
badanych, w tym zdecydowanie przekonanych o tym jest tylko 38,3%. Około 
70% studentów i 86% studentek aprobuje wspomnianą właściwość, uznając ją 
za charakterystyczną dla przedsiębiorców (por. tabele 2 i 3). Łatwość nawiązy-
wania kontaktów to właściwość, na którą wskazało około 80% respondentów, 
lecz tylko 23,4% jednoznacznie pozytywnie. Cechę tę przypisuje przedsiębior-
cy 93% studentek i 88% studentów. Ponad 76% studentów postrzega przedsię-
biorcę jako kogoś, kto lubi podejmować ryzyko. W tej grupie 53% raczej się 
zgadza, a pozostała część opowiada się za taką charakterystyką bardziej rady-
kalnie. Co ciekawe, kobiety częściej (82%) niż mężczyźni (64%) postrzegają 
skłonność do ryzyka jako cechę przedsiębiorcy. Ze stwierdzeniem: „przedsię-
biorca jest osobą charyzmatyczną”, zgodziło się 74% badanych, mimo że 44,7% 
respondentów było o tym nieco mniej przekonanych. Około 57% respondentów 
postrzega przedsiębiorcę jako osobę odpowiedzialną za innych, w tym 21,3% 
jest o tym zdecydowanie przekonanych. Studentki nieco częściej (60%) przypi-
sują tę właściwość niż ich koledzy (52%). Wśród respondentów 50% twierdzi, 
że przedsiębiorca jest osobą odporną na stres. Co ciekawe studenci, znacznie 
częściej wiążą odporność na stres z przedsiębiorczością niż ich koleżanki (por. 
tabele 2 i 3). Przekonanie, że przedsiębiorca sam steruje swoim życiem, jest 
bliskie około 48% respondentów, lecz tylko 8,5% opowiada się za nim jedno-
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znacznie. Przeświadczenie o wewnętrznej kontroli jako właściwości przedsię-
biorcy częściej charakteryzowało studentów płci męskiej (64%), niż żeńskiej 
(40%). Około 72% studentów w mniejszym lub większym stopniu nie zgadza 
się z opinią, że przedsiębiorca jest osobą nieuczciwą. Podział na płeć wskazuje, 
że 52% studentów i 80% studentek nie zgadza się z powyższym stwierdzeniem. 
W sprawie łatwego dostosowywania się przedsiębiorcy badani obu płci najczę-
ściej nie mają zdania. W kwestii tego, czy przedsiębiorca jest zainteresowany 
tylko pieniędzmi opinie są podzielone. Ponad 60% studentek i 35% studentów 
nie zgadza się z tą opinią (por tabele 2 i 3). Ze stwierdzeniem, że przedsiębior-
cą może być tylko osoba prowadząca firmę, nie zgadza się w mniejszym lub 
większym stopniu ponad połowa badanych studentów obu płci. 

Tabela 2. Postrzeganie osoby przedsiębiorcy przez studentki
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Nie zgadzam
się 3,3 – – 3,3 50,0 – 3,3 20,0 3,3 – 3,3 33,3 10,0 3,3

Raczej się nie 
zgadzam – – 3,3 3,3 33,3 3,3 23,3 43,3 3,3 – 6,7 26,7 13,3 20,0

Nie mam 
zdania – – 10,0 16,7 16,7 13,3 46,7 26,7 10,0 10,0 30,0 40,0 36,7 36,7

Raczej się 
zgadzam 30,0 20,0 50,0 53,3 – 56,7 23,3 10,0 56,7 36,7 43,3 – 33,3 30,0

Zgadzam się 66,7 80,0 36,7 23,3 – 26,7 3,3 – 26,7 53,3 16,7 – 6,7 10,0

Źródło: badania własne.
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Tabela. 3. Postrzeganie osoby przedsiębiorczej przez studentów
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Nie zgadzam 
się – 5,9 – – 17,6 – 11,8 17,6 – – – 29,4 5,9 5,9

Raczej się 
nie zgadzam – – – 5,9 35,3 5,9 17,6 17,6 5,9 – 17,6 41,2 17,6 5,9

Nie mam 
zdania – – 29,4 23,5 41,2 29,4 35,3 11,8 17,6 11.8 29,4 11,8 5,9 23,5

Raczej się 
zgadzam 29,4 41,2 29,4 29,4 5,9 47,1 17,6 41,2 58,8 35,3 23,5 5,9 41,2 58,8

Zgadzam się 70,6 52,9 41,2 41,2 – 17,6 17,6 11,8 17,6 52,9 29,4 11,8 29,4 5,9

Źródło: badania własne.

zakończenie

 Postawy wobec przedsiębiorczości zależne są od wielu czynników, wśród 
których szczególne znaczenie mają konstytutywne właściwości jednostki, ale 
również umiejętności, które nabywane są w efekcie obserwacji i doświadczeń 
życiowych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzić można, 
że zdecydowana większość studentów pierwszego roku zarządzania Politechniki 
Poznańskiej ma bezpośredni kontakt z osobami, które zajmują się prowadzeniem 
własnej firmy. Najczęściej są to znajomi, rodzice, dziadkowie lub rodzeństwo. 
Mimo to tylko jedna czwarta z nich zdobywa doświadczenie, pomagając w pro-
wadzeniu tej firmy, i najczęściej są to mężczyźni. Większość badanych czuje 
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się osobami przedsiębiorczymi, ale studenci płci męskiej zdają się być do tego 
bardziej przekonani. Podobne zależności ujawniają się w kwestii postawy wobec 
założenia własnej firmy. Studentki o wiele częściej nie mają w tej sprawie zda-
nia. W grupie, która deklaruje zamiar uruchomienia przedsiębiorstwa, najważ-
niejsze zdaje się być doświadczenie, którego zdobycie umożliwi podjęcie kroków 
w kierunku realizacji tego celu. Oprócz doświadczenia niezbędnym czynnikiem 
warunkującym sukces w biznesie są, zdaniem badanych, cechy osobiste. Wiedza 
zdaje się natomiast pozostawać na dalszym planie. Wśród właściwości, które stu-
denci najczęściej przypisują przedsiębiorcy, na pierwszym miejscu znalazło się 
dobre zorganizowanie, na kolejnym – pewność siebie oraz kreatywność. 

sUmmary – stUdeNts’ attitUdes towards eNtrepreNeUrship

Summary

The paper presents the problem of student’s attitudes toward entrepreneurship. The 
entrepreneurship as an phenomenon can be analyzed on the basis of economical, sociolo-
gical as well as psychological sciences Undertaking of future enterprising behaviors by 
young people depends on theirs presents attitudes. In the paper there was presented the 
research concerning student’s attitudes toward the entrepreneurship which was examined 
with reference to personal: traits, experiences and knowledge of respondents. 

Translated by Paulina Siemieniak
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kLasyFikacJa iNstrUmeNtariUm zarzĄdzaNia JakościĄ  
Na potrzeby doskoNaLeNia procesów  

w przedsiębiorstwach 

wprowadzenie 

Przetrwanie i rozwój to główne cele każdej organizacji gospodarczej. Na ich 
realizację składa się wiele działań w zależności od przyjętej strategii, np. opty-
malizacja struktury finansowej, rozwój oferty produktów, a także doskonalenie 
procesów wewnętrznych. Doskonalenie procesów jest realizowane w praktyce 
przedsiębiorstw w postaci dwóch strategii działań:
a)  działań ekstensywnych, wymagających wysokich nakładów na radykalną, 

skokową zmianę zdolności jakościowej procesów (nowe technologie, unowo-
cześnienie parku maszynowego itp.); 

b)  działań intensywnych, polegających na efektywnym wykorzystaniu posia-
danych już zasobów materialnych oraz informacyjnych, wykorzystywanych 
w tych procesach.

W małych i średnich przedsiębiorstwach ograniczoność zasobów fi-
nansowych często uniemożliwia realizację pierwszej strategii. Warto zatem 
skoncentrować się na drugiej propozycji – czyli wykorzystywać dostępne 
dane i informacje do budowania przewagi konkurencyjnej. Dane przetwarza-
ne w informacje tworzą zasoby wiedzy sformalizowanej, jawnej, oprócz tzw. 
wiedzy ukrytej, której posiadaczami są pracownicy zaangażowani pośrednio 
i bezpośrednio w realizację procesów wewnętrznych. Aby wiedza o procesach 
wewnętrznych była wystarczająca na potrzeby ich stopniowego doskonalenia, 
muszą być spełnione dwa warunki:
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a)  dostrzeżenie, że zmienność jest nieodłącznym składnikiem każdego procesu, 
a źródłem informacji jest każda podstawowa składowa procesu (np. W postaci 
operacji technologicznej),

b)  potraktowanie pracownika (operatora) jako równoważnego źródła informacji 
o procesach (doświadczenie, kwalifikacje, kreatywność, „reaktywność” na 
problemy, samodzielność decyzyjna itp.).

Wyróżnione uzupełniające się źródła danych oraz informacji mogą być efek-
tywnie przekształcane w wiedzę ogólnie dostępną z wykorzystaniem licznych, 
ale rzadko w pełni wykorzystywanych instrumentów zarządzania jakością. Ich 
praktyczne zastosowanie umożliwia skuteczne zarządzanie i wykorzystywanie 
posiadanych informacji (zarówno tych ilościowych, jak i jakościowych), ale także 
„generowanie” nowej wiedzy w obszarze doskonalenia procesów wytwarzania.

Podział instrumentów zarządzania jakością 
Instrumenty zarządzania jakością służą do rozwiązywania problemów 

na poziomie zarządczym oraz wykonawczym przedsiębiorstw produkcyjnych, 
wspierają działania poprzez dostarczanie odpowiednio przetworzonych danych 
i informacji, wzbogacających wiedzę o procesach, charakteryzują się pewnym 
uniwersalizmem, ale jednocześnie muszą być odpowiednio dobrane, a ponadto:
–  w większości pozwalają zbierać dane i przetwarzać je w informacje o zdarze-

niach i procesach zachodzących w systemie produkcyjnym oraz jego otocze-
niu,

–  wspomagają podejmowanie decyzji na podstawie zweryfikowanych danych 
i informacji, 

–  często są atrakcyjne ze względu na swoją formę i sposób interpretacji,
–  usprawniają pracę indywidualnego pracownika oraz motywują do pracy ze-

społowej.
Wymienione cechy charakteryzują instrumenty zarządzania jakością jako 

całość, lecz inne czynniki doprowadziły do ogromnego ich zróżnicowania, co 
w istotny sposób utrudnia wybór najlepszego w danych warunkach instrumentu, 
szczególnie na poziomie realizacji procesów wykonawczych, np. W procesach 
wytwarzania. Do tych czynników można zaliczyć:
–  wieloletnią historię rozwoju koncepcji zarządzania jakością i wynikającą 

z tego ich różnorodność (TQM, Kaizen, Six Sigma);
–  odmienność kultur, w których powstawały; 
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–  podejścia akcentujące różne elementy tych koncepcji (np. zarządzanie jakością 
przez powszechne zaangażowanie, przestrzeganie uznanych standardów lub/i 
pomiar skuteczności działań); 

–  przenikanie się koncepcji „jakościowych” z koncepcjami zarządzania produk-
cją (np. Lean Six Sigma, QRQC);

–  przyporządkowywanie ich do różnych poziomów organizacyjnych przedsię-
biorstwa produkcyjnego; 

–  umieszczanie ich w różnych fazach cyklu życia wyrobów.
Pełny zestaw instrumentarium zarządzania jakością – przez analogię do in-

strumentów zarządzania w ogólności – składa się z kilku poziomów. Strukturę 
tę tworzą mianowicie:
a)  zasady, czyli normy postępowania, standardy, reguły uznawane za podstawę 

zachowań i działania, np. orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie 
pracowników, podejście procesowe oraz systemowe, ciągłe doskonalenie, po-
dejmowanie decyzji na podstawie faktów, korzystne relacje z dostawcami;

b)  strategie, czyli sposoby prowadzenia działań (zwykle na większą skalę); inaczej 
perspektywiczne plany działań, podejścia, np. strategia wykrywania niezgod-
ności vs. strategia zapobiegania występowaniu niezgodnościom lub – w zależ-
ności od tzw. dojrzałości procesu – standaryzacja, eliminacja strat itp.;

c)  metodyki (programy) działania – czyli zespół wytycznych dotyczących sposo-
bów postępowania, efektywnych ze względu na określony cel;

d) metody – charakteryzują się złożonością działań (liczne etapy, fazy kroki), ich 
planowym doborem i układem, często opartym na naukowych podstawach, 
co stanowi gwarancję pełnej systematyczności i powtarzalności działań; są 
zorientowane na osiąganie określonych celów, a więc przeznaczone do wy-
korzystania na wybranych etapach wytwarzania wyrobów; często wykazują 
powiązanie z narzędziami jakości jako źródłami danych i informacji przetwa-
rzanymi dalej w ramach metody (niekiedy narzędzia jakości stanowią składo-
we metod, chociaż mogą funkcjonować jako niezależne techniki), np. metody 
QFD, FMEA, DoE;

e)  narzędzia jakości, która wyróżniają się prostotą i służą do zbierania oraz prze-
twarzania danych ilościowych oraz jakościowych w informacje użyteczne 
bezpośrednio w obwodach sterowania jakością lub pośrednio – w metodach 
zarządzania jakością. Ponadto – ze względu na swój uniwersalizm i oddziały-
wanie w krótkich okresach – są kojarzone w praktyce z bardzo różnymi faza-
mi cyklu życia wyrobów; w odniesieniu do stawianych w przedsiębiorstwach 
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celów jakościowych służą raczej realizacji celów cząstkowych; najczęściej dają 
się opisać prostym algorytmem, programem lub instrukcją stosowania, np. dia-
gramem Pareto, macierzową analizą danych, histogramem.

Terminem uzupełniającym, pojawiającym się w wielu klasyfikacjach in-
strumentów zarządzania jakością jest technika (quality technique) – występuje 
w różnych odniesieniach do pojęcia „narzędzie jakości” oraz „metoda zarządza-
nia jakością”; analiza literatury przedmiotu wskazuje na różne relacje pomiędzy 
tymi pojęciami1. W dalszej części artykułu sformułowanie quality tools & tech-
niques (QT&T) będzie użyte jako klamra pojęciowa, obejmująca zarówno narzę-
dzia, jak i metody zarządzania jakością.

diagram sipoc jako model klasyfikacji Qt&t

Opracowane klasyfikacje dostarczają wskazówek, jak poruszać się wśród 
licznych i różnorodnych instrumentów jakości. Wyróżnia się dwie podstawowe 
grupy narzędzi jakości tradycyjne oraz tzw. nowe narzędzia 2. Zastosowane tu 
nazewnictwo wyraźnie wskazuje na kryterium czasowe wyróżnienia tych narzę-
dzi. W literaturze przedmiotu spotyka się także podział na trzy grupy narzędzi: 
są to dodatkowo narzędzia statystyczne3. W ramach tej klasyfikacji zmienia się 
kryterium ich porządkowania z „czasowego” na kryterium przydatności w okre-
ślonych działaniach: narzędzia tradycyjne służą do wykrywania błędów oraz 
analizy błędów; narzędzia nowe – analizie problemów, podejmowaniu decyzji 
o działaniach oraz ustalaniu kolejności działań i planowaniu zasobów; narzędzia 
statystyczne do zbierania danych z procesu szacowania parametrów badanej po-
pulacji oraz wnioskowania statystycznego.

Na podstawie analizy literatury przedmiotu dokonano zestawienia wystę-
pujących w niej kryteriów porządkowania QT&T. Za podstawę uporządkowania 
przyjęto diagram SIPOC (tabela 1); narzędzie wykorzystywane do specyfikacji 
elementów procesów.

1  Szerzej zob. B. Starzyńska, Classification of quality tools and techniques for knowledge 
driven quality improvement of manufacturing processes, Proceedings of 12th QMOD and Toulon – 
Verona Conference, University of Verona, Italy 2009.

2  J.S. Oakland, Total Quality Management – The route to improving performance, 2nd ed., 
Butterworth-Heinemann, Oxford1993; A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 
Warszawa 2005, s. 227–304.

3  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008, s. 308–354.
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Tabela 1. Kryteria klasyfikacji QT&T z wykorzystaniem diagramu SIPOC

Supplier input process output customer

dostawca 
danych:
a) użytkownik
 – indywidualny
 – zespołowy
b) narzędzie 
poprzedzające

rodzaj danych:
– numeryczne
– nienumeryczne

charakter narzędzia:
– kreatywne
– decyzyjne
– biurowe
– statystyczne
– analityczne
– portfelowe
– opisowe ilościowe 
 i jakościowe

przeznaczenie:
– według PDCA
– według DMAIC

cel (efekt) 
stosowania:
– cel stos. I
– cel stos. II
– cel stos. III

rodzaj danych:
– numeryczne
– nienumeryczne

Forma wizualizacji:
– schemat
– wskaźnik
– tablica
– wykres
– macierz x - y
– arkusz
– diagram
– karta 
– lista 

odbiorca 
danych:
a) użytkownik 
 – indywidualny
 – zbiorowy
b) kolejne 
 narzędzie

Źródło: opracowanie własne.

Supplier (S)

Każde narzędzie, zgodnie z nomenklaturą diagramu SIPOC, ma swojego 
„dostawcę” danych w postaci innego narzędzia jakości4 lub pojedynczego lub ze-
społowego użytkownika (tabelę 2), charakteryzującego się jednocześnie różnym 
poziomem wiedzy o samym procesie, i stosowanym narzędziu (por. tabelę 1).

Tabela 2. Charakterystyka QT&T ze względu na kryterium: „dostawca”

Lp. Nazwa metody/narzędzia
Użytkownicy

zespołowi indywidualni
1. 5PPJ x  

2. Arkusz kontrolny x x

3. Burza mózgów x  

4. Ciągłość celów zespołowych x  

5. Diagram Ishikawy x  

6. Diagram macierzowy x x

7. Diagram pokrewieństwa x  

8. DoE x x

9. FMEA x  

Źródło: opracowanie własne.

4  Zalecenia co do stosowania innych narzędzi w powiązaniu z danym NJ nie jest rodzajem kryterium 
wyboru, ale w licznych opisach narzędzi można znaleźć wskazówki, jak łączyć ich wykorzystanie .
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inputs (i)

Jednym z kryteriów uporządkowania QT&T jest rodzaj danych; dotyczy to 
narzędzi do zbierania danych różnego rodzaju i narzędzi ich przetwarzania5 w uży-
teczne dla przedsiębiorstwa informacje6. Zastosowanie przytoczonej definicji pozwala 
rozróżnić narzędzia ze względu na rodzaj danych, wyznaczających rodzaj wejść oraz 
charakter ich przetworzenia, a także rodzaj narzędzia. Ze względu na rodzaj przetwa-
rzania danych – podzielono je w literaturze na trzy kategorie: statystyczne, analitycz-
ne oraz biurowe7; a także na opisowe, kreatywne oraz statystyczne8 (por. tabelę 1). 

Uzupełnieniem klasyfikacji QT&T ze względu na charakter wejścia jest często 
forma i sposób przygotowania danych wykorzystywanych do dalszej transformacji 
wejścia w wyjście. Użycie narzędzia wymaga bowiem przygotowania określonego 
zbioru danych, analizy obliczeniowej lub zebrania określonej wiedzy na temat ba-
danego procesu (por. tabelę 1). Poniżej przedstawiono przykład klasyfikacji QT&T 
ze względu na rodzaj danych wejściowych oraz na charakter narzędzia (tabela 3).

Tabela 3. Charakterystyka QT&T ze względu na kryteria: rodzaj danych wejściowych 
oraz charakter narzędzia

Lp. Nazwa metody/narzędzia Rodzaj danych wejściowych Charakter narzędzia
1. 5PPJ nienumeryczne kreatywne
2. Arkusz kontrolny nienumeryczne, numeryczne opisowe ilościowe
3. Burza mózgów nienumeryczne kreatywne
4. Ciągłość celów zespołowych nienumeryczne kreatywne
5. Diagram Ishikawy nienumeryczne kreatywne
6. Diagram macierzowy nienumeryczne kreatywne
7. Diagram pokrewieństwa nienumeryczne kreatywne
8. DoE numeryczne statystyczne
9. FMEA nienumeryczne analityczne
10. Kształtowanie misji nienumeryczne opisowe jakościowe

Źródło: opracowanie własne.

5  W pracy [Hamrol 2005] zdefiniowano narzędzia jakości jako instrumenty pozwalające zbie-
rać i przetwarzać dane o zdarzeniach i procesach zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego 
otoczeniu, związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością.

6  Szerzej zob. M. Brassard, D. Ritter, The memory JoggerTM – a Pocket Guide of Tools for Con-
tinuous Improvement & Effective Planning, 1st ed., GOAL/QPC, Methuen, MA 1994; A. Ham-
rol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s. 227–304; Warszawa 2008, str. 
284–354; C. Hagemeyer, J.K. Gershenson, Classification and application of problem solving qual-
ity tools – a manufacturing case study, ”The TQM Magazine”, Vol.18, No.5, 2006, s. 455–483.

7  Ibidem. 
8  A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, str. 227–304; War-

szawa 2008, str. 284–354.
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process (p)

Najczęstszym kryterium porządkowania QT&T jest ich przeznaczenie, cel, 
dla którego są stosowane w związku z badanym procesem w przedsiębiorstwie – 
doskonalenie tego procesu lub rozwiązywanie problemów. W takim ujęciu narzę-
dzia są przypisane – jako przydatne i użyteczne w jednej z faz cyklu doskona-
lenia programu procesu wytwarzania9 lub do etapów rozwiązywania problemów 
w przedsiębiorstwie10. 

W wielu klasyfikacjach – niezależnie od porządkowania narzędzi na potrze-
by realizowania programów poprawy – wyróżnia się te narzędzia ze względu na 
ich przeznaczenie, funkcje lub cel stosowania. Na podstawie kryterium zastoso-
wanie wyróżniono typy narzędzi opisane w tabeli 4.

Tabela 4. Podział QT&T ze względu na zastosowanie instrumentarium

Tague 2005 Hamrol 2005 Hamrol 2008 Brassard 1994

– Planowanie i wdrażanie 
– Generowanie pomysłów
– Analiza procesów
– Gromadzenie 
 i analiza danych
– Analiza przyczyn
– Ocena 
 i podejmowanie decyzji

– Wizualizacja
– Grupowanie
– Monitorowanie
– Wskazywanie 
 zależności
– Rangowanie
– Ocena zdolności

– Kojarzenie/grupowanie
– Planowanie działań
– Ilościowy opis 
 wyników obserwacji
– Opis właściwości 
 statystycznych 
 populacji

– Zliczanie
– Pomiar
– Generowanie 
 pomysłów
– Podejmowanie 
 decyzji
– Wdrażanie

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy literaturowej jako kryteria podziału QT&T przyjęto 
ich miejsce w procesie – analogicznie do cyklu ciągłego doskonalenia Deminga 
– PDCA, oraz do cyklu DMAIC charakterystycznego dla koncepcji Six Sigma. 
Określono także cele stosowania poszczególnych QT&T (tabela 5).

9  Szerzej zob. F.W. Breyfogle, Implementing Six Sigma – Smarter Solutions® Using Statistical 
Methods, 2nd ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2003.

10  Szerzej zob. D.W. Benbow, R.W. Berger, A.K. Elshennawy, H.F. Walker, The Certified Qual-
ity Engineer Handbook, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2002; N.R. Tague, The Qual-
ity Toolbox, 2nd ed., ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2005; C. Hagemeyer, J.K. Gersh-
enson, op.cit, s.455–483.
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Tabela 5. Charakterystyka QT&T ze względu na kryteria: miejsce w cyklu  
doskonalenia – PDCA i DMAIC, oraz na cel stosowania

Lp.
Nazwa 
metody/

narzędzia

Miejsce 
w PDCA DMAIC Cel (efekt) 

stosowania 
I

Cel (efekt) 
stosowania 

II

Cel (efekt) 
stosowania 

IIIPlan Do Check Act Define Measure Analyse Improve Check

1. 5PPJ ☺ ☺  ☺   ☺  ☺

zapo-
bieganie 
niezgod-
nościom

  

2. Arkusz 
kontrolny  ☺ ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ewidencja 

danych

monito-
rowanie 

zmienności

grupo-
wanie

3. Burza
mózgów ☺    ☺  ☺ ☺ ☺

genero-
wanie 

pomysłów
  

4.

Ciągłość 
celów 
zespoło-
wych

 ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ zarządza-
nie celami   

5. Diagram 
Ishikawy ☺  ☺    ☺   grupowa-

nie

wska-
zywanie 

zależności

dekom-
pozycja

6.
Diagram 
macierzo-
wy

  ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
wska-

zywanie 
zależności

  

7.
Diagram 
pokrewień-
stwa

 ☺   ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ grupowa-
nie

wska-
zywanie 

zależności
 

8. DoE ☺    ☺ ☺ ☺ ☺  

wskazy-
wanie kry-
tycznych 

elementów

badanie 
czynników 
sterowal-

nych

 

9. FMEA ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺

wskazy-
wanie kry-
tycznych 

elementów

zapo-
bieganie 

niezgodno-
ściom

 

Źródło: opracowanie własne.

outputs (o)

Na wybór narzędzia ma również wpływ oczekiwany rezultat, wynikający 
z jego stosowania. Stąd QT&T są klasyfikowane ze względu na rodzaj wyjścia, 
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jaki oferują w związku z ich użyciem. Można tu wyróżnić rodzaj wyjścia oraz 
postać wyjścia. Wyróżnienie narzędzi ze względu rodzaj wyjścia można odnaleźć 
w pracy N.R. Tague11. Zgodnie z tym podziałem, użytkownik narzędzia oczekuje 
jako wyniku analizy, klasyfikacji, porównania itp. Wynik ten może mieć postać 
arkusza, wykresu, diagramu, macierzy, tabeli itp. (por. tabele 1 i 6).

Tabela 6. Charakterystyka QT&T ze względu na kryterium postać wyjścia

Lp. Nazwa metody/narzędzia Czy wizualizacja? Forma wizualizacji

1. 5PPJ nie  

2. Arkusz kontrolny nie/tak arkusz/diagram

3. Burza mózgów nie  

4. Ciągłość celów zespołowych tak diagram

5. Diagram Ishikawy tak diagram

6. Diagram macierzowy tak macierz

7. Diagram pokrewieństwa tak diagram

8. DoE nie  

9. FMEA nie  

Źródło: opracowanie własne.

customer (c)

Klientem (odbiorcą) wyników pracy związanych z wykorzystaniem danego 
narzędzia jest oczywiście użytkownik indywidualny (np. operator procesu) lub 
zespołowy (tabela 2), ale często zdarza się tak, że wynik zastosowania jednego 
spośród QT&T jest przekazywany jako wejście do zastosowania kolejnej techniki 
jakości (por. tabela 1).

podsumowanie 

Zaproponowana klasyfikacja QT&T oraz charakterystyka wybranych na-
rzędzi i metod jakości będzie podstawą do opracowania systemu wspomagają-
cego podejmowanie decyzji o wyborze i zastosowaniu odpowiedniego narzę-

11  Szerzej zob. N.R. Tague, op.cit.
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dzia i metody na potrzeby doskonalenia procesów przedsiębiorstwa (Projekt 
nr KBN22-2632/T02/2008/34). Przesłanką jest bogactwo i różnorodność instru-
mentów zarządzania jakością, tj. zasad, koncepcji idei, podejść, metod i narzę-
dzi; ich zróżnicowana natura oraz ukierunkowanie na tworzenie zasobów wiedzy 
organizacyjnej. 

cLassiFicatioN oF QUaLity tooLs aNd techNiQUes  
that are Used For improViNG the processes iN eNterprises 

Summary

SMEs’ competitiveness should base on effective use of resources including 
data, information and knowledge. Knowledge can be developed by using quality tools  
and techniques (QT & T). Variety and multiplicity of QT & T make it difficult to use the 
proper quality tool in particular situation. There is presented a prepared classification of 
QT & T according to SIPOC diagram to improve process of selecting and using quality 
tools in enterprises. 

Translated by Marta Grabowska
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WOJCIECH ZBARASZEWSKI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

świadomośĆ ekoLoGiczNa małych i średNich  
przedsiębiorstw w poLsce 

wstęp

Z pobieżnej obserwacji wynika, że wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jak ich działalność wpływa na środowisko. Przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność, zwłaszcza niewielkich rozmiarów często mogą być przekonani, 
że ich działalność ma znikomy wpływ lub w ogóle nie wpływa na środowisko. Jed-
nak dane statystyczne dowodzą, że przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (MSP) odgrywają istotną rolę w większości gospodarek świata, 
w tym także Polski. Liczba przedsiębiorstw z sektora MSP wynosiła 23 mln, co 
stanowiło 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE). Sektor MSP 
oferował 75 mln miejsc pracy (70% ogółu w UE), tworzył 57% unijnej warto-
ści dodanej1. W Polsce liczba aktywnych przedsiębiorstw tego sektora wynosiła 
w 2007 roku ponad 1,7 mln (podobnie jak w UE 99% wszystkich przedsiębiorstw), 
ich udział w tworzeniu produktu krajowego brutto wyniósł 47,4%, a liczba pra-
cujących – prawie 6 220 tys. osób2. Małe i średnie przedsiębiorstwa, definiowane 
jako liczące mniej niż 250 pracowników, stanowią bardzo dużą część europejskiej 
gospodarki. Podobnie jak duże przedsiębiorstwa MSP mogą oddziaływać na śro-
dowisko, niekoniecznie indywidualnie, lecz poprzez całkowity wpływ różnych 
sektorów. Z tych względów działalność sektora MSP to poważne zagrożenie dla 
środowiska.

1  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5.02.2009 r. W sprawie wzmocnienia roli europej-
skich MSP w handlu międzynarodowym (2008/2205(INI).

2  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, 
red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 25–27.



526 Wojciech Zbaraszewski

Celem artykułu jest określenie stopnia świadomości ekologicznej przedsię-
biorstw sektora MSP oraz powody podejmowania przez nie działań na rzecz ochro-
ny środowiska. 

materiał i metody 

Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w artykule są wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w Programie Czysty Biznes. Badania 
zostały przeprowadzone w 2008 roku na próbie 104 przedsiębiorstw3, w 2006 roku 
na próbie 69 przedsiębiorstw4 oraz 2004 roku5 na próbie 117 przedsiębiorstw. Ba-
dania zrealizowano techniką wywiadu kwestionariuszowego prowadzonego przez 
ankieterów w siedzibach przedsiębiorstw (dotyczy przeprowadzonych badań 
w latach 2004 i 2006) oraz poprzez ankietę internetową, rozsyłaną bezpośred-
nio drogą elektroniczną do przedsiębiorców (badania przeprowadzone w 2008 r.). 
W artykule wykorzystano również badania przeprowadzone przez PSDB metodą 
ankiety telefonicznej wspomaganej komputerowo (CATI) na próbie 1005 przedsię-
biorstw z sektora MSP6. Ponadto, w celu możliwie wszechstronnego i obiektyw-
nego przedstawienia wieloaspektowej problematyki ekologicznej wykorzystano 
właściwą tematycznie literaturę przedmiotu, akty prawne i dane administracyjne. 

świadomość ekologiczna oraz wpływ na środowisko sektora msp w europie 

Ze względu na stopień skomplikowania i uciążliwości nie ma obiektywnej 
metody pozwalającej określić szczegółowy udział MSP w zanieczyszczeniu śro-
dowiska (np. zanieczyszczeniu wody, degradacji gleby). Wydaje się wiarygodny 
często przywoływany udział MSP w zanieczyszczeniu przemysłowym Europy 
na poziomie 50–70%. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii szacuje się, iż za 60% 
całkowitej emisji CO2 pochodzącego z brytyjskich przedsiębiorstw odpowiadają 
MSP. Szacunkowe obliczenia dokonane w Holandii i Wielkiej Brytanii wskazu-

3  Problemy oddziaływania małych i średnich przedsiębiorstw na środowisko, Fundacja Part-
nerstwo dla Środowiska, Program „Czysty biznes”, raport z 14.11.2008 r.

4  Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska, raport z 17.11.2006 r.

5  Problemy zarządzania środowiskiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Fundacja 
Partnerstwo dla Środowiska, raport z 2004 r.

6  BPDB, Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych pro-
duktów innowacyjnych – rozwiązania proekologiczne, PARP, maj 2008.



527Świadomość ekologiczna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

ją, że odpady przemysłowe i handlowe z MSP stanowią średnio 50% wszystkich 
odpadów, co dowodzi o dużym wpływie MSP na środowisko7.

Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że świadomość 
MSP w zakresie wymogów związanych z ochroną środowiska jest niska. Jako 
powody tego wymienia się cechy immanentne dla tego sektora, w tym przede 
wszystkim brak odpowiednich zasobów i niewiele lub całkowity brak czasu, jaki 
menedżerowie i właściciele tych firm mogą poświęcić temu zagadnieniu. Istot-
nym stymulatorem podejmowania działań proekologicznych przez MSP mogą 
być zewnętrzni interesariusze. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii 
ujawniły, że zachowania proekologiczne wśród MSP w największym stopniu 
wymuszają instytucje regulujące kwestie ochrony środowiska, np. władze lokal-
ne (37%), a w dalszej kolejności klienci (24%), pracownicy (18%), akcjonariusze/
udziałowcy lub inwestorzy (18%), społeczność lokalna (17%)8.

świadomość ekologiczna przedstawicieli msp w polsce

Badanie przeprowadzone przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska 
w 2008 roku wykazało, że aż 68% respondentów uważało, że prowadzona przez 
nie działalność miała niewielki wpływ na środowisko. Podobnie jak w badaniach 
przeprowadzonych w 2006 roku9, 7% respondentów stwierdziło, iż wcale nie od-
działywało na otoczenie. Wpływ swoich przedsiębiorstw na środowisko jako duży 
i bardzo duży oceniło 25% respondentów, co stanowi wzrost w stosunku do wy-
ników badania z 2006 rokiem o 11%10. Dla porównania, wyniki badań przeprowa-
dzonych przez tę samą organizację w latach 200211 i 200412, obejmujące przyczyny 
podejmowania działań proekologicznych przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
w Polsce, pokazywały, że ponad 3/4 respondentów uważa, iż wpływ ich przed-
siębiorstw na środowisko jest mały lub bardzo mały. Dowodzi to, że nieznacznie 

7  Komunikat Komisji Europejskiej, Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom 
w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska „Małe, czyste i konkurencyjne”, 
KOM(2007) 379, Bruksela 2007.

8  A. Hutchinson, F. Hutchinson, Environmental Business Management: Sustainable Develop-
ment in the New Millennium, Mc Graw Hill, London 1997, za Potencjał małych i średnich przed-
siębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych – rozwiązania proekolo-
giczne, PARP, Warszawa 2008. 

9  Problemy zarządzania…, 2006, s. 3.
10  Problemy oddziaływania…, 2008, s. 3.
11  Problemy zarządzania…, 2002, s. 2.
12  Problemy zarządzania…, 2004, s. 4.
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wzrasta świadomość ekologiczna wśród przedsiębiorców. Nadal jednak istnieje 
grupa przedsiębiorców (7% badanych) przekonanych, że ich działalność w ogóle 
nie wpływa na środowisko. Takie wyniki wskazują, że jeszcze wciąż wiele MSP 
nie jest w pełni świadomych wpływu prowadzonej działalności na środowisko. 

Niepełną świadomość MSP w zakresie oddziaływania na środowisko po-
twierdzają kontrole przeprowadzone przez wojewódzkie inspektoraty ochrony 
środowiska. Z przeprowadzonych kontroli jednoznacznie wynika, iż to właśnie 
w małych i średnich przedsiębiorstwach występują największe zaniedbania. Naj-
częstszą nieprawidłowością jest brak wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń 
na gospodarcze korzystanie ze środowiska. Naruszenie wymogów prawa przejawia 
się również w braku ewidencji odpadów, niewnoszeniu opłat za korzystanie ze śro-
dowiska oraz nieprzekazywaniu sprawozdań o korzystaniu ze środowiska13.

Jak wynika z przytoczonych wyników badań z 2004 roku, wśród czynni-
ków oddziałujących na środowisko przedstawiciele MSP najczęściej wymieniali 
ilość powstających w wyniku ich działalności odpadów (45%) oraz zużycie ener-
gii (35%). Wpływy bezpośrednio mniej zauważalne, takie jak emisja zanieczysz-
czeń do atmosfery czy odprowadzanie ścieków, nie były uznawane za negatyw-
ne wpływy na środowisko. Badania przeprowadzone w 2008 roku przez PSDB 
wskazują na istotne zmiany tej tendencji (wykres 1). 

Wykres 1. Rodzaje oddziaływań na środowisko badanych MSP
Źródło: opracowanie własne na podstawie Problemy oddziaływania…, 2008, s. 4.

13  Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 r., Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska, Warszawa 2008.
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Zużycie energii elektrycznej nadal stanowi najistotniejszy czynnik (42%), 
ale widoczne jest szersze postrzeganie zagadnienia przez przedsiębiorców 
w 2008 roku w porównaniu z ubiegłymi latami. Wraz z ilością powstających 
odpadów (34%) respondenci wskazują na emisję gazów do powietrza (35%), emi-
sję ścieków (35%) oraz zużycie wody (30%).

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska 
w ramach programu „Czysty Biznes” w latach 2004 i 2006 wynika, że głów-
nymi motywami podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przez 
przedsiębiorstwa z sektora MSP była przede wszystkim chęć obniżenia kosztów, 
poprawa wizerunku przedsiębiorstwa oraz możliwości wzmocnienia pozycji na 
rynku (tabela 1). Również w badaniach przeprowadzonych w ramach tego same-
go programu w 2008 roku najczęściej wskazywano: chęć obniżenia kosztów oraz 
poprawę wizerunku firmy (ponad 50%), chęć poprawy stanu środowiska w oko-
licy (bez motywacji ekonomicznych) – ok. 30%, a także możliwość podniesienia 
pozycji rynkowej i konieczność modernizacji technologii wynikającej również 
z obowiązujących przepisów prawnych (ok. 20%)14.

Tabela 1. Główne przyczyny podejmowania działań proekologicznych  
w przedsiębiorstwach MSP w latach 2000–2006

Czynnik motywacyjny 2000 2002 2004 2006

Chęć obniżenia kosztów 4,19 3,36 4,45 3,9

Poprawa wizerunku 3,72 3,93 4,24 3,8

Możliwość wzmocnienia pozycji na rynku 4,03 2,63 3,84 3,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Problemy zarządzania…, 2004, s. 3; Problemy za-
rządzania…, 2006, s. 2 (ocena średnia, 0 – minimalny wpływ lub jego brak, 5 – bardzo 
silny wpływ).

Wniosek o kosztowym czynniku podejmowania działań proekologicznych 
potwierdzają badania przeprowadzone w 2008 roku. Wynika z nich, że 63% 
przedsiębiorstw podjęło konkretne działania na rzecz środowiska. Było to przede 
wszystkim zmniejszenie zużycia energii (ok. 36%), ograniczenie emisji gazów, 
wytwarzanych odpadów, zużycia wody (ok. 25%) oraz ilości ścieków (16%)15. 

14  Problemy oddziaływania…, 2008, s. 5.
15  Ibidem, s. 4.
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Według badań przeprowadzonych przez International Data Group Poland SA 
(IDG) w maju 2009 roku16 aż cztery na pięć firm (81%) uważa, iż czynnik ener-
gooszczędności powinien być brany pod uwagę przy zakupie sprzętu IT. Zgodnie 
z tymi deklaracjami postępuje jednak niespełna połowa ankietowanych. Mimo 
iż 37% przedsiębiorstw zadeklarowało gotowość do ponoszenia dodatkowych 
kosztów w związku z inwestycjami w Green IT, to w praktyce to cena decyduje 
o zakupie. Według badań, w zeszłym roku jedynie 15% firm dokonało zakupu 
jakiegokolwiek urządzenia IT, kierując się jego walorami ekologicznymi.

 wyniki 

Udział MSP w zanieczyszczeniach przemysłowych Europy szacuje się 
na ok. 70%. Tymczasem badania z 2008 roku ujawniły, że ok. 68% przedsię-
biorstw sektora MSP w Polsce było przekonanych, że prowadzona przez nie dzia-
łalność miała niewielki wpływ na środowisko. Pomimo że świadczy to o niskiej 
świadomości ochrony środowiska, to jednak z biegiem lat coraz więcej MSP do-
strzega wpływ swojej działalności na środowisko.

Sytuacja polskich MSP nie jest wyjątkowa. Potwierdza to dokument Komi-
sji Europejskiej (Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w prze-
strzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska „Małe, czyste i kon-
kurencyjne”, KOM(2007) 379, Bruksela 2007), z którego wynika, że również 
w innych krajach UE MSP nie są w pełni zorientowane odnośnie do faktycznego 
oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na brak wiedzy o wpływie swojej działalności na środowisko MSP 
mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska i podważać skuteczność wielu 
działań dotyczących ochrony środowiska.

Głównym powodem podejmowania działań proekologicznych przez przed-
siębiorstwa z sektora MSP w Polsce był czynnik kosztowy.

16  Badanie wykonano metodą wywiadów telefonicznych na grupie 200 przedsiębiorstw z sek-
tora MSP zatrudniających od 50 do 250 pracowników w ramach cyklicznego badania nastawienia 
Polaków do nowych technologii – D-Link Technology Trend. Badania były realizowane na zlece-
nie firmy D-Link przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC oraz dział badań firmy International 
Data Group Poland SA IDG. Więcej na stronie internetowej projektu badawczego D-Link http://
technologytrend.pl/tagi/symantec/ dostęp z 27.11.2009.
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ecoLoGicaL awarNess oF smaLL aNd mediUm  
eNterprises iN poLaNd

Summary

The main objective of the study was to identify the potential of small and medium 
enterprises (SMEs) to undertake challenges. The research undertaken shows that the 
awareness level of Polish SMEs in the area of environmental requirements remains low, 
although is increasing during the last years. The results of the conducted field research 
clearly confirm the results of the earlier studies, indicating that the awareness level con-
cerning environmental impact remains relatively low among representatives of the SME 
sector. Among all firms covered by the CATI survey, 63% did not identify any impact of 
their operations on the environment. Due to the lack of knowledge of their influence on 
the environment, SME can be a singnificant danger for the environment and can efficien-
tly undermine many operations concerning environment protection. Cost is main reason 
of pro-ecological activities of SME in Poland.

Translated by Wojciech Zbaraszewski
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prodUkcJĄ dLa małych Firm prodUkcyJNych

wprowadzenie

Charakterystyczną cechą małych przedsiębiorstw produkcyjnych jest moż-
liwość spełniania zmiennych i zróżnicowanych wymagań klientów. Dostarcza-
nie wyrobów w terminie uzgodnionym z klientem, zgodnych pod względem 
wymagań jakościowych oraz w akceptowalnej cenie jest dziś standardem. 
Realizacja produkcji powinna zatem zagwarantować osiągnięcie założonych 
parametrów efektywności produkcji (np. stopień wykorzystania zasobów pro-
dukcyjnych). Obszarami zarządzania produkcją, które głównie za to odpowia-
dają, są między innymi planowanie i sterowanie produkcją. Z planu produkcji 
powinno wynikać, czy możliwe jest zrealizowanie zamówień klientów przy 
akceptowalnych poziomie opłacalności dla firmy. Wynik ten w dużym stopniu 
jest uzależniony od uwarunkowań wewnętrznych systemu wytwórczego (jego 
ograniczeń). Charakterystyczną cechą systemu wytwórczego jest zmienność 
wewnętrznych warunków produkcyjnych, będąca wynikiem pojawiania się 
różnego rodzaju nieprzewidzianych sytuacji, np. awarii maszyny, koniecznych 
regulacji urządzeń, zużycia narzędzi, braki materiału, wyrobów wadliwych. 
Bardzo ważnym aspektem jest więc dokonywanie pomiaru parametrów zwią-
zanych z realizacją produkcji oraz ewentualna korekta planów w celu dosto-
sowania ich do bieżącej sytuacji produkcyjnej. Za ten obszar odpowiada ste-
rowanie produkcją. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku realizacji 
produkcji małoseryjnej co jest domeną małych przedsiębiorstw. W produkcji 
małoseryjnej występują dwie tendencje:
– produkcja małej liczby wyrobów w wielu odmianach,
– produkcja niewielu odmian wyrobów o różnej liczbie. 
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Charakteryzują się one krótkimi seriami produkcyjnymi o różnej często-
tliwości realizacji, co pociąga za sobą konieczność skracania czasu opracowy-
wania planów produkcji i szybkość reakcji w ramach sterowania przebiegiem 
produkcji. 

Rozwiązanie problemu sterowania produkcją związane jest głównie 
z komputerowym wspomaganiem zadań planistycznych i kontrolnych. Nie-
stety rozwiązania te nie wyjaśniają w pełni problemów produkcji małose-
ryjnej. Systemy te najczęściej należą do klasy MRP (Manufacturing Reso-
urce Planning). Pełnią one funkcje planistyczne i kontrolne w całym ciągu 
działań produkcyjnych (zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji). Pozwalają na 
zautomatyzowanie procesu planowania produkcji i planowania zaopatrzenia 
materiałowego oraz umożliwiają bilansowanie zasobów. Jednak podstawową 
ich wadą jest brak uwzględnienia specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. 
Kolejna wadą jest duży koszt i trudność wdrożenia, dlatego najczęściej wdra-
żają go duże przedsiębiorstwa, które charakteryzują się produkcją masową 
lub seryjną o względnie stałym asortymencie. Mało jest natomiast rozwiązań 
wspomagających produkcję małoseryjną. W produkcji na zlecenie lepsze re-
zultaty daje opracowywanie planów produkcji dla poszczególnych stanowisk 
produkcyjnych wraz z ustaleniem bilansu pracochłonności i zdolności pro-
dukcyjnych danego stanowiska. 

W artykule przedstawiono budowę systemu zarządzania operacjami pro-
dukcyjnymi (SZOP). W systemie zawarto metody projektowania procesów tech-
nologicznych, planowania i sterowania produkcją oraz jakością dla produkcji jed-
nostkowej i małoseryjnej. 

struktura systemu 

System zarządzania operacjami produkcyjnymi zbudowany jest z wielu mo-
dułów, które umożliwiają tworzenie i obsługiwanie baz danych oraz zawierają 
konieczne algorytmy. Należą do nich: grupa modułów dane podstawowe (firmy, 
zamówienia, wyroby, indeksy, zasoby, kalendarz) oraz technologia, planowanie 
produkcji, sterowanie produkcją, magazyny (rysunek 1).
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Rys. 1. Struktura systemu zarządzania operacjami produkcyjnymi
Źródło: opracowanie własne.

dane podstawowe

Dane podstawowe to grupa modułów systemu zawierających informacje po-
chodzące bezpośrednio od klientów oraz związane z wewnętrznymi warunkami 
systemu wytwórczego. Dane związane z zamówieniami dotyczą zamawianego 
wyrobu (pozycja zamówienia), liczby sztuk, wymaganych terminów dostawy 
oraz klienta. Zamówienie może mieć określony status: wprowadzone, przyjęte do 
realizacji, w realizacji, zakończone, wstrzymane. Moduł wyroby zawiera infor-
macje o indeksach tworzących określoną strukturę (elementy składowe wyrobu 
gotowego: podzespoły, części, materiały) oraz o ich powiązaniach strukturalnych 
i ilościowych. W module tym możliwe jest określenie, czy dana część lub mate-
riał stanowi pozycję zakupową, czy jest wytwarzana we własnym zakresie.

Moduł zasoby zawiera podstawowe (dostępność, lokalizacja) informacje o:
– maszynach i urządzeniach produkcyjnych (typ, rodzaj) stanowiących konkret-

ne stanowisko produkcyjne, gniazdo lub linię produkcyjną,
– pracownikach, ich kompetencjach zawodowych, przynależności do stanowiska 

pracy,
– oprzyrządowaniu,
– narzędziach.

Moduł indeksy obejmuje informacje o komponentach (elementach) będą-
cych składnikami wyrobów gotowych oraz materiałach: indeks, jednostka mia-
ry, wymiary. Firmy to moduł zawierający podstawowe informacje o partnerach 
biznesowych: klientach, dostawcach oraz kooperantach. Kalendarz określa sys-
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tem pracy w danym systemie wytwórczym (liczba zmian produkcyjnych, liczba 
godzin pracy, przerwy produkcyjne) oraz dostępność zasobów (maszyn na sta-
nowiskach produkcyjnych), uwzględniając czasowe przerwy i wyłączenia ich 
z eksploatacji.

technologia – projektowanie procesów technologicznych

W systemie założono możliwość opracowania wariantów procesu techno-
logicznego wykonania danego wyrobu, stwarzając tym samym warunki do ra-
cjonalnych decyzji dotyczących harmonogramowania produkcji i sterowania 
przebiegiem procesów wytwarzania. Danymi wejściowymi do opracowania wa-
riantów procesu technologicznego są informacje konstrukcyjne związane z wy-
robem określonym w zamówieniu. Przewidziano wariantowanie w dwóch obsza-
rach (rysunek 2): struktury procesu technologicznego oraz zasobów związanych 
z realizacją operacji technologicznych. Warianty struktury procesu technologicz-
nego wyrażają alternatywne przebiegi związane z marszrutą operacji technolo-
gicznych. Pozwala to na dowolne definiowanie operacji z uwzględnieniem moż-
liwości technicznych oraz koncentracji zadań produkcyjnych. Warianty zasobów 
określają potencjalne zasoby produkcyjne, na których możliwe jest zrealizowanie 
danej operacji technologicznej, przy czym możliwe jest zaplanowanie wykonania 
danej operacji dla grupy zasobów (stanowisk) lub dla konkretnego zasobu.

Rys. 2. Obszary wariantowania procesu technologicznego
Źródło: opracowanie własne.
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planowanie produkcji

Planowanie produkcji rozpoczyna się od określenia zapotrzebowania 
materiałowego (planowanie potrzeb materiałowych) do produkcji wyrobów 
na podstawie zamówień o statusie: przyjęte do realizacji. Na podstawie tego 
zbioru zamówień jest tworzony wykaz wszystkich komponentów i materiałów 
i ich ilości, które należy wytworzyć (plan produkcji własnej), zakupić (plan 
zakupów), oraz pozyskanych w drodze kooperacji (plan kooperacji), aby je zre-
alizować (rysunek 3). 

Plan produkcji (produkcji własnej) jest podstawą do opracowania zleceń 
produkcyjnych, które są głównym elementem modułu planowania produkcji. Na 
podstawie tego planu są określane wymagane terminy dostaw materiałów zaku-
powych i kooperacyjnych.

Zlecenia produkcyjne na wyroby finalne są tworzone na podstawie zamówień 
(pozycji zamówień). Dane zlecenie produkcyjne może składać się z pozycji od wielu 
zamówień (łączenie zamówień dla tego samego wyrobu) i charakteryzuje się liczbą 
sztuk wyrobu oraz wymaganą datą realizacji (jeżeli istnieje taki wymóg w zamó-
wieniach). Opracowane zlecenie produkcyjne dla wyrobu finalnego powoduje auto-
matyczne generowanie zleceń dla poszczególnych komponentów składowych. 

Rys. 3. Struktura planowania produkcji
Źródło: opracowanie własne.
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Planowanie procesów wytwarzania dotyczy wszystkich zleceń produk-
cyjnych i pozwala na określenie, czy realizacja zleceń ma być rozpatrywana 
z uwzględnieniem wariantów procesów technologicznych (warianty struktu-
ry, zasobów) oraz czy i jakie procesy/operacje będą realizowane poprzez ko-
operację (pod warunkiem uwzględnienia tego w module technologia). W tym 
celu można wykorzystać dane o już zrealizowanych zleceniach produkcyj-
nych dotyczące poziomu braków, terminowości realizacji zleceń, terminowo-
ści dostaw itp.

Planowaniu produkcji podlegają wszystkie zlecenia produkcyjne na pozy-
cje realizowane we własnym zakresie i obejmuje ono opracowanie kolejki zleceń 
oraz harmonogramu produkcji. W tym celu w systemie wykorzystywane są re-
guły priorytetów. Priorytety dotyczą klienta, terminu dostawy, priorytet specjal-
ny oraz parametrów zleceń produkcyjnych. Reguły oparte na tych parametrach 
to najpierw najkrótsze zadania, najdłuższe zadania, pierwsze przyszło, pierwsze 
zrobione. Opracowując plan produkcji, możliwe jest wybranie reguł priorytetów, 
które maja zostać wykorzystane w tym celu.

Kolejka zleceń określa, w jakiej kolejności mają być planowane w har-
monogramie produkcyjnym. W harmonogramie tym planuje się obciążenie 
zasobów z uwzględnieniem bieżącej dostępności wynikającej z realizowa-
nej już produkcji oraz dostępności wynikającej z systemu pracy i planowa-
nych wyłączeń z eksploatacji (np. przeglądy konserwacyjne). Uwzględniając 
czynniki oraz plan procesów wytwarzania, możliwe jest opracowanie wie-
lu wariantów harmonogramu produkcyjnego. Należy podkreślić, że ten etap 
harmonogramowania jest symulowany, a więc przeprowadzane czynności nie 
mają wpływu na bieżącą produkcję w toku. Tylko zaakceptowanie planowa-
nego harmonogramu do realizacji skutkuje rezerwacją zasobów i materiałów 
do produkcji.

Plan materiałów zakupowych obejmuje pozycje materiałowe podlegające po-
zyskaniu poprzez zakup zewnętrzny. Jest on opracowywany na podstawie planu 
produkcji i określa wymagane ilości i terminy dostaw materiałów koniecznych 
do realizacji produkcji. W planie uwzględniane są także aktualne stany magazy-
nowe oraz rezerwacje materiałów. 

Plan zdolności produkcyjnych jest obrazem obciążenia zasobów, będącego 
wynikiem przyjętego harmonogramu produkcji, i jest powiązany z modułem ka-
lendarz. Na podstawie tego planu możliwe jest regulowanie zdolności produkcyj-
nych np. poprzez wydłużanie zmian produkcyjnych, pracę w nadgodzinach.
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sterowanie produkcją

Sterowanie produkcją obejmuje następujące obszary decyzyjne w zakresie 
przebiegu produkcji oraz analizy jakości wyrobów i procesów. Podstawą działań 
jest harmonogram produkcji oraz ewidencja zdarzeń podczas realizacji produk-
cji. Na tej podstawie zostaje przeprowadzona analiza parametrów planowanych 
z uzyskanymi i na tej podstawie dokonywane jest ewentualna korekta założeń 
produkcyjnych.

Pozyskanie informacji produkcyjnych przewidziano poprzez wykorzysta-
nie dokumentacji produkcyjnej wypełnianej przez pracowników na produkcji 
i wprowadzanej do systemu komputerowego lub wykorzystując urządzania do 
automatycznej identyfikacji danych: skanery kodów kreskowych, przenośne ter-
minale, dotykowe panele produkcyjne.

Zrealizowane zlecenia produkcyjne według danego procesu technologicz-
nego podlegają ocenie i charakteryzują się określonymi wskaźnikami przebie-
gu produkcji oraz jakości procesu. Informacje te mogą być brane pod uwagę 
podczas projektowania procesów technologicznych oraz planowania procesów 
wytwarzania. 

Sterowanie przebiegiem produkcji obejmuje emisję dokumentacji produk-
cyjnej (zleceń produkcyjnych, przewodników produkcyjnych), zbieranie danych 
z realizacji produkcji, analizę danych produkcyjnych, korektę harmonogramu 
produkcji. 

Pozyskane dane produkcyjne (stanowisko produkcyjne, wyrób, zlecenie 
produkcyjne, rozpoczęcie operacji technologicznej, wytworzona liczba sztuk 
wyrobów, zakończenie operacji technologicznej, przestoje na stanowisku) podle-
gają analizie w wyniku porównania ich z danymi ujętymi w planie i harmono-
gramie produkcyjnym. W przypadku stwierdzenia odchyleń w harmonogramie 
produkcyjnym wynikających z opóźnień w realizacji operacji technologicznych 
przestojów w pracy maszyn i urządzeń, analizowane są ewentualne konsekwen-
cje tych zdarzeń dla terminowości zrealizowania zleceń produkcyjnych. Analiza 
przebiegu produkcji może być prowadzona za pomocą wielu wskaźników, np. 
odchylenia terminów realizacji zleceń, operacji; czasu oczekiwania zadań pro-
dukcyjnych w kolejce, długości cyklu wytwarzania, wykorzystania zdolności 
produkcyjnych.

W systemie ocena jakości wyrobów, półwyrobów (produkcja w toku) 
uzyski wanych na danym stanowisku produkcyjnym w trakcie wykonywania 



540 Krzysztof Żywicki

operacji technologicznej lub po jej zakończeniu oraz ocena zdolności jakościowej 
procesu (danego stanowiska produkcyjnego) została ujęta w module sterowanie 
produkcją – analiza jakości. System zawiera algorytmy pozwalające wyznaczyć 
tradycyjne statystyczne wskaźniki zdolności jakościowej procesu (np. cp, cpk) oraz 
metodę oceny jakości procesu wytwarzania uwzględniającą wiele cech jakościo-
wych wyrobu (nie tylko krytyczną) i charakterystyk procesu. 

Ocena jakości wyrobu/procesu pozwala na stworzenie oceny bezpieczeń-
stwa procesu, jaką można uzyskać, stosując odpowiedni wariant produkcji. 
Jest ona jednym z kryteriów branym pod uwagę przy reharmonogramowaniu 
produkcji. 

obsługa stanów magazynowych

Moduł magazyny jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi pozy-
cjami materiałowymi zdefiniowanymi w systemie i koniecznymi do realiza-
cji produkcji. Przewidziano możliwość tworzenia dowolnej liczby magazynów 
wydzielonych fizycznie w bazie danych, np. surowców, robót w toku, wyrobów 
gotowych, ale także środków produkcji: narzędzi, oprzyrządowania. Ujęte w ma-
gazynie pozycje podlegają kontroli stanów ilościowych, rezerwacji, wydań, 
przyjęć. Rozchód materiałów może odbywać według zasad: FIFO ( first in first 
out), LIFO (last in first out) lub poprzez bezpośrednie wskazanie danych pozy-
cji materiałowych.

podsumowanie

Zaproponowany system zarządzania operacjami produkcyjnymi, głównie 
ze względu na przyjęte rozwiązania w zakresie metody planowania produkcji, 
może być wykorzystywany w systemach wytwórczych realizujących produkcję 
jednostkową i małoseryjną. Zaproponowane rozwiązanie łączy trzy podstawowe 
aspekty związane z realizacją procesów wytwarzania: opracowywania proce-
sów technologicznych, harmonogramowania produkcji, sterowanie przebiegiem 
i  jakością produkcji. W zakresie projektowania procesów technologicznych 
przewidziano możliwość wariantowania w dwóch obszarach: struktury procesu 
oraz wykorzystywanych stanowiskach produkcyjnych. Do planowania produkcji 
wykorzystuje się reguły priorytetów, które określają kolejność realizowanych zle-
ceń produkcyjnych na podstawie przyjętych kryteriów. W sterowaniu produkcją 
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zawarto możliwość nadzorowania przebiegu produkcji pod względem realizowa-
nych operacji produkcyjnych oraz jakości wytwarzanych wyrobów i przebiegu 
procesów wytwarzania.

compUter aided prodUctioN maNaGemeNt  
For smaLL eNterprises

Summary

In this article there was presented the management of production operations system 
dedicated to make-to-order production. The system consists of three basic modules: pro-
ducts, resources, orders, materials, calendar, firms and technology, production planning, 
production control, warehouse. Designed process variants for ordered products, informa-
tion about resources’ quality potential and realized production tasks, as well as data con-
cerning production process status are the basis for developing and updating production 
schedule. The system makes it possible to determine optimal production flow and decide 
upon optimal conditions for realizing scheduled tasks. 

Translated by Krzysztof Żywicki




