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Szanowni Państwo,

Jest nam niezwykle miło oddać w ręce Państwa podsumowanie wyników badań
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych przeprowadzonych na dużej, w peł-
ni reprezentatywnej, populacji małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce, a zre-
alizowanych latem 2001 i na przełomie roku 2001/2002.

Mamy nadzieję, że z niniejszego opracowania będą chcieli skorzystać wszyscy ci,
którym sprawy gospodarczego rozwoju i postępu w naszym kraju są bliskie i którzy
żywią przekonanie, że w tym sektorze tkwi istotny potencjał: tworzy się praca, że jest
on elastyczny, pro-rodzinny,  nie roszczeniowy, idzie z postępem i może być konku-
rencyjny.

Realizację projektu powierzyliśmy firmie ASM-Centrum Badań i Analiz Ryn-
ku z Kutna, której zaangażowanie, rzetelność i ambicjonalne podejście do zachowa-
nia najwyższej  staranności wykonania są godne szczególnego podkreślenia.

Badania nie byłyby możliwe, gdyby nie finansowe zaangażowanie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  której wdzięczni jesteśmy za życzliwość i zro-
zumienie dla idei naszej organizacji pracodawców dotyczącej konieczności stworze-
nia własnego instrumentarium potrzebnego do analizowania sytuacji i opiniowania
proponowanych zmian.

Nad wiarygodnością badań i reprezentatywnością prezentowanych wyników
czuwały dwa najwyższej klasy autorytety: profesor Andrzej Domański z Uniwer-
sytetu Łódzkiego i profesor Antoni Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego, którym
składamy serdeczne podziękowania.

Szczególnie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom panelu badaw-
czego, firmom-respondentom. Przyczyniliście się Państwo do stworzenia bazy da-
nych o stanie, barierach i potrzebach sektora gospodarki, w którym działacie. Bez
Waszego przyzwolenia na ten trudny kwestionariusz wielu informacji nie udało by
nam się ujawnić i wielu problemów nagłośnić.

Wyniki badań zostały oficjalnie przedstawione i skomentowane szerokiemu au-
dytorium podczas konferencji nt. kondycji sektora MŚP w Polsce, zorganizowanej
w dniu 26 lutego 2002 r. w  „Sali Kolumnowej” Sejmu RP dzięki zaangażowaniu Ko-
misji Gospodarki i Parlamentarnej Grupy Przedsiębiorców. Niniejsza publikacja za-
wiera wybór wyników obu edycji badania przedstawionych podczas powyższej kon-
ferencji politykom, parlamentarzystom i instytucjom zajmującym się tym sektorem.

Życzymy Państwu ciekawej, pouczającej lektury i konstruktywnych wniosków!

Barbara Szlefarska

Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

Koordynator Projektu
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I

WSTĘP

Małe i średnie przedsiębiorstwa są niezbędne dla prawidłowego rozwoju gospo-
darki. Wydawałoby się, że to truizm, a jednak w Polsce to przekonanie wciąż ze sporym
trudem toruje sobie drogę do powszechnej świadomości. Nawet jeśli werbalnie po-
twierdza się potrzebę budowy silnego sektora MSP, w praktyce dzieje się niewiele,
a przedsiębiorczy „drobiazg”, czyli firmy mieszczące się w przedziale zatrudnienia do
250 osób, nie cieszą się atencją polityków. Nie są też reprezentowane w gremiach, które
decydują o być albo nie być także tego sektora. Dlaczego tak jest? Być może sprawiła to
specyfika polskiego przejścia od socjalizmu do demokracji i rynku, w której najważniej-
szą rolę odgrywał przez długi czas ruch związkowy, z definicji najsilniejszy w wielkich
przedsiębiorstwach. Być może mentalnie wciąż tkwimy w przeszłości, w przekonaniu
o wyższości struktur rozbudowanych nad prostymi. A może po prostu świat dużych
firm i korporacji daje większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa niż migotliwy i z na-
tury zmienny sektor MSP, w którym trzeba się wykazać przede wszystkim inicjatywą
i gotowością do podjęcia ryzyka. Bez względu na przyczyny, sektor małych i średnich
przedsiębiorstw nie jest w Polsce do końca chcianym i rozumianym dzieckiem. Co wi-
dać w opisujących jego stan liczbach.

Jakie jest przeciętne polskie MSP? Jakie cechy są dla niego specyficzne? Od czego
najbardziej zależy jego przyszłość? Gdzie jest jego miejsce w polskiej gospodarce? Co
trzeba zrobić, żeby mógł się rozwijać, a czego należy bezwzględnie unikać? Gdzie są
jego słabe punkty, a co jest jego siłą? Czy wierzy w przyszłość? Odpowiedzi na te pytania
dają wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Konfederację Pracodawców Prywat-
nych na reprezentatywnej grupie przedstawicieli sektora MSP.

Na pierwszy rzut oka widać jedno: na polskie MSP i ich problemy należy patrzeć
z perspektywy 18-procentowego bezrobocia, szczególnie mocno dotykającego ludzi mło-
dych i słabo wykształconych. Praktycznie na całym świecie właśnie małe i średnie firmy
są naturalną osłoną przez brakiem pracy dla takich osób i tak może być również w Pol-
sce. Tę intuicyjną wiedzę potwierdziły nasze badania: właśnie w MSP znajdują zatrud-
nienie (także sami się zatrudniają) ludzie, którzy stanowią największy odsetek wśród
stojących w kolejkach w Urzędach Pracy, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrud-
nienia w dużych przedsiębiorstwach, bo nie dysponują odpowiednią wiedzą ani do-
świadczeniem. Z naszych badań wynika też, że prawie 55% właścicieli firm tego sektora
skończyło tylko szkołę średnią, a 7,5% właścicieli ma zaledwie wykształcenie zasadni-
cze. Z jednej strony to zła wiadomość – trudno o kreatywność i szybkie dostosowywa-
nie się do zmian tam, gdzie brakuje wiedzy. A przecież w gospodarkach rozwiniętych
podstawowym zadaniem MSP jest wypełnianie nisz i tworzenie nowych produktów
oraz usług. Z drugiej jednak strony dane te oznaczają, że rozwój sektora MSP jest rze-
czywistą szansą na zmniejszenie zaangażowania struktur i pieniędzy państwowych
w zmniejszanie bezrobocia – szczególnie w wymienionych już grupach wysokiego ryzy-
ka. Sektor MSP ma szansę pełnić funkcję amortyzatora negatywnych zmian zachodzą-
cych na rynku pracy. Zanim przeciętny Polak będzie przygotowany do potrzeb nowo-
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czesnej gospodarki – co zajmie lata – właśnie MSP może efektywnie (i bez kosztów
budżetowych) wchłaniać nadpodaż pracy słabo wykwalifikowanej. I to jest w tej chwili
najbardziej właściwe miejsce, w jakim należy pozycjonować MSP w strategii gospodar-
czej.

Inne cechy polskiego MSP to:
• Olbrzymie znaczenie podatku dochodowego PIT dla kondycji sektora (na 100 firm

MSP prawie 94 płaci właśnie ten podatek). Czyli – dokonując jakichkolwiek ruchów
przy podatku PIT trzeba pamiętać o ich potencjalnym wpływie na kondycję finanso-
wą ogromnej większości małych i średnich przedsiębiorstw;

• Niemal 30% badanych przedsiębiorstw uzyskuje wsparcie w postaci bezpłatnej pra-
cy członków rodzin, co oznacza m.in., że MSP ugruntowują wspólnotę, jaką jest
rodzina. Jeśli dodać do tego dane z badań z ubiegłego roku, zgodnie z którymi jest
to sektor stosunkowo stabilny (połowa badanych firm istnieje co najmniej pięć lat),
można mówić o znaczącym wpływie MSP na trwałość tkanki społecznej w Polsce;

• Praktycznie nie istnieją w nich związki zawodowe. A przecież duże centrale związko-
we współdecydują o losach tego sektora, choćby uczestnicząc w pracach Komisji
Trójstronnej;

• Pracownicy są najczęściej zatrudnieni na bezterminowe umowy o pracę (choć zna-
czenie takich umów maleje w sektorze MSP);

• Sytuacja MSP pogarsza się – w 2000 r. zatrudnienie minimalnie, ale wzrosło we wszyst-
kich kategoriach zatrudnienia. Rok 2001 to już czas redukcji, zwłaszcza stanowisk
przy bezpośredniej produkcji. Cięcia w innych działach idą mniej więcej po równo,
co znaczy, że są dokonywane na ślepo, bez planowania przyszłości, na zasadzie pro-
stego dostosowywania kosztów do spadających przychodów.

• Przeciętna firma tego sektora sprzedaje głównie na rynek krajowy, czyli ogranicza
się do działalności bardzo lokalnej, bez oddechu. Dla takiego przedsiębiorstwa wej-
ście Polski do dużego i wymagającego organizmu gospodarczego jakim jest Unia
Europejska nie może być dobrą wiadomością. I nie jest, bo UE kojarzy się polskim
MSP głównie z zagrożeniem, choć badania pokazują potężny wzrost świadomości
różnych zmian, jakie przyniesie wejście Polski do Unii.

• Mimo trudności wiele przedsiębiorstw planuje na najbliższą przyszłość wzrost. Co
ciekawe, dotyczy to przede wszystkim regionów od dłuższego czasu dotkniętych
słabymi wynikami gospodarczymi. Natomiast rozwijające się do tej pory najszybciej
województwo mazowieckie ma tu najmniej wskazań – czyżby stało na progu stagna-
cji? Najmniej optymizmu wykazują firmy najmniejsze, najbardziej podatne na ude-
rzenie recesji. Pocieszające jest natomiast to, że przyczyną planowanego rozwoju
w największym stopniu są nowe produkty, a nie zwykłe zwiększenie produkcji. Czyli
MSP są mimo wszystko kreatywne.

• Spośród wielu potencjalnych źródeł kapitału koniecznego do rozwoju w praktyce
w MSP liczą się tylko środki własne. Nie kredyt, nie leasing i nie pożyczki preferen-
cyjne, lecz zyski przedsiębiorstwa. To jeden z największych problemów, przed jaki-
mi stoi polskie MSP. A oznacza to dwie rzeczy:
a. w gospodarce następuje wypychanie kredytów dla przedsiębiorstw przez zapo-

życzający się budżet państwa
b. wysokość podatków jest bardzo ważna dla MSP – im są one większe, tym szanse

na rozwój z własnego kapitału są mniejsze.
• Podstawowe dla działalności gospodarczej ustawodawstwo jest postrzegane źle lub

wręcz bardzo źle. I wcale nie dotyczy to wysokości opłat czy składek (z wyjątkiem
ZUS), ale np. zmienności przepisów. Najgorzej oceniono Kodeks Pracy (ponad 90%
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ocen negatywnych) i Ustawę Prawo o działalności gospodarczej (prawie 90%). Pra-
wo podatkowe źle ocenia 2/3 przedsiębiorców tego sektora. W Kodeksie Pracy nale-
ży bezwzględnie przyjrzeć się kwestii opłacania przez pracodawcę zwolnień pra-
cownika.

• Spośród różnych administracji, z jakimi styka się przedsiębiorca, najgorsze oceny
dostał ZUS – za wysokość składek, biurokrację i niską jakość prawa, w tym częste
zmiany przepisów. Drugie w kolejności urzędy skarbowe były krytykowane przede
wszystkim za procedury biurokratyczne. Oceny nie zależały od wielkości firmy.

• Właściciele MSP wśród podatków najgorzej oceniają VAT. Co warto zmienić w kon-
strukcji tego podatku? Według badanych, należałoby przede wszystkim zwolnić fir-
my z obowiązku składania deklaracji vatowskich za czas, gdy nie było obrotów i umoż-
liwić wydłużenie terminów płatności VAT.

• Realna efektywna stopa podatku dochodowego płacona przez polskie MSP waha się
między 11 a 22,1% (zazwyczaj im mniejsza firma, tym mniejszy efektywny podatek).
Średni podatek oscyluje koło 16%. Co to oznacza? Tyle, że podatek liniowy przekra-
czający tę stawkę oznaczać będzie de facto wzrost obciążeń sektora, którego rozwój
– przypomnijmy – zależy przede wszystkim od posiadanych środków własnych. Oczy-
wiście wprowadzenie podatku liniowego oznaczać będzie oszczędności dla firm.
Jednak z pewnością nie wyniosą one 6% dochodu – a o tyle wzrosłoby obciążenie
podatkiem PIT gdyby Ministerstwo Finansów przeforsowało koncepcję podatku li-
niowego w wysokości 22%.

• Utrata płynności notowana przez firmy sektora MSP najczęściej jest wynikiem ko-
nieczności zapłaty podatków przed wpływem należności (prawie 44% wskazań).
Drugie w kolejności są duże sieci handlowe, na które wskazuje co trzecia badana
firma.

• Zatory płatnicze i wysokość stóp procentowych utrudniają rozwój firm według aż
60% badanych; dostępność i warunki uzyskania kredytów (zwłaszcza wymagane for-
malności) postrzega jako problem około 40% firm.

• Koszty zatrudnienia stanowią ponad 40% kosztów ogółem ponoszonych przez pol-
skie MSP. Wszelkie dalsze usztywnienia przepisów Kodeksu Pracy czy nałożenie na
pracodawcę dalszych obowiązków związanych z ochroną pracownika może poważ-
nie naruszyć chwiejną sytuację finansową MSP.

• Ponad połowa firm nie zamierza w najbliższym czasie podnosić kapitału własnego,
a przewaga przedsiębiorstw planujących jego wzrost jest niewielka (ok. 10%). Co
gorsza, źródłem wzrostu kapitału mają być przede wszystkim zyski przedsiębior-
stwa (87,6% wskazań) czyli jeśli zysku nie będzie, wzrostu kapitału też nie. Udzia-
łowcy jako źródło wsparcia kapitałowego będą odgrywali tylko marginalną rolę, co
oznacza, że po prostu nie mają już pieniędzy na dofinansowanie swych firm.

• Na 10 firm aż 7 nie zamierza powiększać majątku trwałego. Można więc mówić o za-
mrożeniu planów rozwojowych, zastoju niebezpiecznym dla przyszłości MSP.
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II

OBRAZ SEKTORA MSP

Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia w MSP jest bezterminowa umowa o pra-
cę – wskazuje ją 61,4% badanych firm. Jednak jej popularność zmalała w porównaniu
do końca 2000 r. o 1,2% wskazań. Wzrosła natomiast liczba wskazań drugiej pod wzglę-
dem popularności terminowej umowy o pracę (31,8% wskazań w porównaniu do 29,5%
na koniec 2000 r.) oraz umów zlecenie (z 3,7% do 4,4%). Taka tendencja jest zgodna
z kierunkiem zmian zachodzących na światowych rynkach pracy, gdzie stałe zatrudnie-
nie, związane z ponoszeniem sztywnych kosztów przez pracodawcę, coraz bardziej
oddaje pola pracy czasowej czy wręcz pracy świadczonej na rzecz jednego tylko kon-
traktu (najbliższym polskim odpowiednikiem takich stosunków pracy są umowa zlece-
nie i umowa o dzieło). Z badań wynika, że na razie polskie MSP stosunkowo rzadko
odwołują się do formuły pracy związanej z konkretnym zadaniem (outsourcing zatrud-
nienia) – zaledwie 6,7% wskazań łącznie dla umów zleceń i umów o dzieło. Jeszcze
mniej popularny jest zakup usług od byłych pracowników – stosunkowo często stoso-
wana przez firmy duże metoda ograniczania kosztów.

Badania regionalne pokazały duże zróżnicowanie form zatrudnienia pracowników
w zależności od miejsca funkcjonowania przedsiębiorstwa. Województwami, w których
przedsiębiorcy najchętniej stosują terminowe umowy, są lubuskie, opolskie, wielko-
polskie i zachodnio-pomorskie (graniczą z Niemcami, duży udział współpracy przygra-
nicznej w lokalnej gospodarce) oraz warmińsko-mazurskie (duży udział sektora tury-
stycznego czyli wysoka sezonowość zatrudnienia). Natomiast najbardziej zachowawcze
pod względem form zatrudnienia są województwa świętokrzyskie i lubelskie (obszary
stosunkowo słabo rozwinięte gospodarczo) oraz śląskie, gdzie od pokoleń dominuje
przemysł ciężki oferujący zatrudnienie klasyczne dla gospodarki typu „fordowskiego”,
czyli na całe życie.
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Niezależnie od podziału regionalnego, po niestandardowe formy zatrudnienia się-
gają najczęściej firmy średniej wielkości, od sześciu do 49 zatrudnionych. Najmniej
innowacyjne są tu firmy najmniejsze, mikroprzedsiębiorstwa od 2 do 5 zatrudnionych
(28,8% wskazań). Należy jednak podkreślić, że zróżnicowanie form zatrudnienia w za-
leżności od wielkości firmy jest nieporównanie mniejsze niż w przypadku podziału
regionalnego i w większości przypadków mieści się w granicach błędu statystycznego.



8

Średnie wynagrodzenie w MSP jest niskie i wykazuje duży związek z pozycją za-
trudnionego w firmie. Pensje osób zarządzających firmą są blisko trzykrotnie wyższe
niż pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż czy administrację i równo trzy razy
więcej niż w pracy bezpośredniej (w tej ostatniej pensje brutto na koniec 2001 r. wyno-
siły średnio 1144 zł brutto, czyli o 42 zł mniej niż rok wcześniej). W 2001 r. wyraźnie
wzrosły wynagrodzenia tylko zarządu – o około 300 zł, czyli mniej więcej o 10%. Po
uwzględnieniu inflacji okazuje się, że w 2001 r. realnie spadły wynagrodzenia we wszyst-
kich kategoriach zatrudnienia w MSP, z wyjątkiem osób odpowiedzialnych za zarządza-
nie, które zanotowały minimalny realny wzrost płacy brutto. Jak można się było spo-
dziewać, największe zróżnicowanie dochodów funkcjonuje w firmach największych.
Bardzo wyraźnie widać też wysokie zróżnicowanie przychodów w zależności od rodza-
ju prowadzonej działalności. Średnie wynagrodzenie zarządu firm sekcji N (ochrona
zdrowia i opieka socjalna) to aż 5138 zł brutto, podczas gdy w sekcji H (hotele i restau-
racje) wyniosła ona zaledwie 1959 zł brutto. Może być to sygnał, iż w branżach, w któ-
rych udział państwa jest wciąż wysoki (usługi zdrowotne) firmy prywatne pozwalają
sobie na wysokie koszty osobowe, bo nie muszą stawiać czoła konkurencyjnemu, pry-
watnemu otoczeniu.

Zdecydowanie złym sygnałem dla całego sektora MSP jest fakt, iż w 2001 r. zatrud-
nienie w małych i średnich przedsiębiorstwach spadło, choć jeszcze rok wcześniej per
saldo sektor ten raczej zatrudniał pracowników niż ich zwalniał.
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Badania pokazują, że jeszcze w 2000 r. przedsiębiorcy dość optymistycznie ocenia-
li szanse rozwoju w roku 2001 – planowali niewielki, ale jednak wzrost zatrudnienia.
Jednak ostatecznie zatrudnienie zostało zmniejszone, przede wszystkim w dziale praca
bezpośrednia. Niestety, wykres udowadnia, że cięcia zostały dokonane mechanicznie,
na zasadzie dostosowywania kosztów do malejących przychodów – ogranicza się pro-
dukcję nie myśląc np. o zwiększaniu sprzedaży. Dowodzi to pasywności zarządzania.
Tezę tę potwierdzają odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn spadku zatrudnienia.
Gros respondentów wskazało spadek zamówień (sprzedaży) oraz sezonowość produk-
cji (usług). W teorii zarządzania wiele mówi się o szansie, jaką dla przedsiębiorstwa jest
kryzys. Niestety, badania tego nie potwierdzają: tylko 0,7% respondentów jako przyczy-
nę spadku zatrudnienia podało restrukturyzację firmy.

Badania nie potwierdziły powszechnego poglądu o bardzo krótkim okresie życia
przeciętnego polskiego MSP. Ponad połowa badanych firm istnieje ponad 5 lat (prawie
17% – ponad 10 lat), a tylko nieco ponad 7% zostało założonych niespełna rok przed
badaniem.
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Bardzo ciekawe są też wyniki pokazujące odsetek firm korzystających z nieodpłat-
nej pracy członków rodziny – aż 1/3 badanych MSP uzyskuje takie wsparcie. Oczywiście
dobrze byłoby przeprowadzić pogłębione badania socjologiczne przyczyn tego stanu
rzeczy. Jednak z pewnością można stwierdzić, że MSP (szczególnie te najmniejsze) są
ważnym elementem wzmacniającym tkankę społeczną w Polsce. Są one także – co jest
w naszym kraju mało doceniane – spoiwem podtrzymującym więzi rodzinne. Warto, by
tę konstatację dostrzegli oraz docenili jej znaczenie decydenci, których zadaniem jest
określenie miejsca firm małych i średnich w długookresowej strategii społeczno – go-
spodarczej.

Niesłychanie istotna dla miejsca MSP w polskiej gospodarce jest też struktura za-
trudnienia, a zwłaszcza wiek pracowników. Okazuje się, że aż 37% osób pracujących
w badanych przez nas firmach to ludzie młodzi, w wieku od 21 do 30 lat, a niespełna
8% nie ukończyło jeszcze 20 lat. Oznacza to, że MSP jest sektorem, w którym znajdują
pracę ludzie obecnie praktycznie bez szans na rynku pracy, najczęściej stojący w kolej-
kach w urzędach pracy. To jest zresztą dość charakterystyczna cecha sektora MSP także
w innych krajach. Małe i średnie firmy zazwyczaj pełnią funkcję amortyzatora negatyw-
nych trendów na rynku pracy, oferując zatrudnienie osobom o zbyt niskich kwalifika-
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cjach lub zbyt małym doświadczeniu, by zaspokoić oczekiwania dużej firmy, zmuszonej
do konkurowania na globalizującym się rynku. Rozwój MSP jest więc efektywnym i prak-
tycznie obojętnym z punktu widzenia budżetu państwa sposobem na bezrobocie. Jest
to niesłychanie istotna informacja teraz, gdy na polski rynek pracy wchodzi wielki wyż
demograficzny – i to przy 18-procentowym bezrobociu zanotowanym na początku 2002 r.

Co więcej, w badaniach sprawdzono też wykształcenie właścicieli firm tego sekto-
ra. Okazało się, że prawie 55% skończyło tylko szkołę średnią, a 7,5% właścicieli ma
wykształcenie zaledwie zasadnicze. Co z tego wynika? Z jednej strony to zła wiadomość
– trudno o kreatywność i szybkie dostosowywanie się do zmian tam, gdzie brakuje
wiedzy. Z drugiej jednak strony widać tym wyraźniej, że rozwój sektora MSP jest szansą
na zmniejszenie zaangażowania struktur i pieniędzy państwowych w zmniejszanie bez-
robocia – szczególnie w grupach wysokiego ryzyka, czyli wśród osób młodych i bez
wykształcenia. Zanim przeciętny Polak będzie przygotowany do potrzeb nowoczesnej
gospodarki – co de facto wymaga zmiany pokoleniowej i zajmie lata – właśnie MSP
mogą i powinny efektywnie wchłaniać nadpodaż pracy słabo wykwalifikowanej.
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Wyniki naszych badań potwierdziły, że w polskim sektorze MSP praktycznie nie ma
związków zawodowych. Trudno tu analizować przyczyny tego stanu rzeczy. Równie praw-
dopodobne jest celowe działanie właścicieli przedsiębiorstw i menedżerów obawiają-
cych się paraliżu decyzyjnego (jaki grozi „uzwiązkowionej” firmie przy obowiązujących
w Polsce przywilejach przysługujących działaczom związkowym) jak i całkiem logiczny
brak uzasadnienia dla istnienia związków zawodowych w firmach zatrudniających nie-
wielką liczbę pracowników. Z pewnością jednak można powiedzieć, że skoro związków
zawodowych nie ma w MSP, nie ma też powodu, by decydowały one o zasadach funk-
cjonowania tego sektora, bo nie znają z doświadczenia charakterystycznych cech i po-
trzeb firm małych i średnich. Tymczasem związki zawodowe mają prawo współdecydo-
wać o losie MSP choćby podczas prac Komisji Trójstronnej, w której sektor MSP prak-
tycznie w ogóle nie jest reprezentowany. Trudno również mówić o jakimkolwiek po-
ważnym wpływie tego sektora na proces legislacyjny, podczas gdy związki zawodowe są
dość licznie reprezentowane w ławach polskiego parlamentu.

Kolejna rzecz, jaką potwierdziły badania, to bardzo duże znaczenie podatku do-
chodowego PIT dla kondycji sektora MSP. Okazuje się bowiem, że aż 94% responden-
tów rozlicza się z fiskusem właśnie poprzez ten podatek (jest on tym popularniejszy im
mniejsza firma).
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Oznacza to, że przy każdej zmianie dotyczącej tego właśnie podatku należy bez-
względnie brać pod uwagę potencjalny wpływ nowych przepisów na funkcjonowanie
MSP, a szczególnie na ich kondycję finansową. Przy obecnym stanie tego sektora obni-
żenie jego rentowności byłoby bardzo niebezpieczne, a manipulowanie przy podatku
PIT (w tym ustalenie wysokości podatku liniowego na proponowanym przez resort
finansów poziomie 22%) niesie z sobą wysokie ryzyko. Jak widać na wykresie przedsta-
wiającym wysokość efektywnego podatku dochodowego według przedziałów zatrud-
nienia, stopa ta oscyluje między 11% a 22,1%.

Pytani o najkorzystniejszą dla ich firm wysokość liniowego podatku dochodowego
przedsiębiorcy i menedżerowie z małych i większych firm należących do sektora MSP
byli zaskakująco zgodni – odpowiedzi mieściły się w granicach od 13,9% do 15,4%. Jest
to zdecydowanie mniej niż proponuje Ministerstwo Finansów, ale równocześnie nieco
więcej aniżeli stopa podatku liniowego wprowadzonego w 2001 r. w Rosji (13%).
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Sektor MSP nie jest w dobrej kondycji. Świadczy o tym fakt, iż tylko niewiele ponad
połowa respondentów planuje rozwijać swoje firmy w najbliższym czasie. Z pewnością
nie można mówić o zapaści, czy głębokiej recesji dotykającej sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, ale poziom optymizmu jest bardzo słaby.

Bardzo ciekawie wyglądają odpowiedzi na to zasadnicze pytanie w podziale regio-
nalnym. Widać tu istotne zróżnicowanie, a wskazania rozkładają się w sposób dość
zaskakujący na pierwszy rzut oka. Otóż najbardziej optymistycznie widzą przyszłość
swoich firm menedżerowie i przedsiębiorcy z województw świętokrzyskiego, wielko-
polskiego i pomorskiego, a najgorzej – z mazowieckiego. Różnice są olbrzymie. Tylko
niespełna 13% respondentów z województwa warszawskiego planuje wzrost firmy,
podczas gdy odsetek ten w województwie świętokrzyskim sięga niemal 75%. Można
z tego wywnioskować, że wzorcowo rozwijające się dotychczas województwo mazo-
wieckie stoi być może na progu stagnacji (wyczerpują się dotychczasowe mechanizmy
wzrostu), podczas gdy trapione problemami regiony świętokrzyski czy pomorski kryzys
mają za sobą i stoją obecnie przed realną szansą na odbicie. Optymizm Wielkopolan
można z dużym prawdopodobieństwem przypisać m.in. bliskości granicy z Niemcami.
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Dokładniejsza analiza wskazań pokazuje następujące prawidłowości:
• Najmniejsze firmy najrzadziej planują wzrost – tylko 43,9% wskazań, podczas gdy

wśród przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 osób rozwój planuje ponad
58% respondentów;

• W podziale na branże, najwięcej optymizmu wykazuje edukacja (60,9% wskazań na
„tak”), a najmniej firmy sektora obsługi nieruchomości (34,4% odpowiedzi pozy-
tywnych);

• Ponad połowa firm planujących wzrost wiąże nadzieje na przyszłość z nowym pro-
duktem, a ponad 45% – z nowymi rynkami. Proste zwiększenie produkcji ocenia
jako czynnik wzrostu co czwarty spośród respondentów planujących wzrost. To dobra
wiadomość: dominacja pozycji „nowe produkty” oznacza, że nasze MSP są wciąż
kreatywne, a wiara w zdobywanie nowych rynków to dowód na chęć geograficzne-
go poszerzania swej obecności na rynku.

• Wprawdzie odsetek wskazań wiążących rozwój z nowymi technologiami nie jest spe-
cjalnie imponujący (nieco ponad 18%), ale nie jest też mały, co również traktować
należy jako dobrą wiadomość.

Bardzo dalekie od optymizmu wnioski można natomiast wyciągnąć z odpowiedzi
na pytanie dotyczące metod pozyskiwania środków na rozwój firmy. Okazuje się, że
praktycznie jedynym poważnym źródłem kapitału są zyski przedsiębiorstwa (prawie
82% wskazań). Nie kredyt komercyjny (18,2%) ani preferencyjny (12,%%), nie leasing
(9,1%) ani nie fundusze venture capital (0,3%), tylko te pieniądze, które zostaną w fir-
mie po zapłaceniu wszystkich należności i podatków. Tym ważniejsze jest więc korzyst-
ne opodatkowanie dla przyszłości tego sektora.
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Szczególnie niepokojący jest dramatycznie niski udział funduszy venture capital
w tworzeniu warunków dla rozwoju MSP – w gospodarkach rozwiniętych właśnie tego
typu fundusze wybierają firmy małe, ale rokujące nadzieje na duży rozwój i wspierają je
kapitałowo. Taka jest geneza sukcesu wielu amerykańskich firm, także niektórych obec-
nych gigantów sektora high-tech, choćby firmy Apple. W Polsce nie ma infrastruktury
otwierającej drogę do finansowania obiecujących przedsięwzięć mniejszego kalibru, co
w sposób oczywisty ogranicza rozwój gospodarczy i zmniejsza innowacyjność gospo-
darki.

Obrazu obecnego stanu polskich przedsiębiorstw dopełnia badanie źródeł przy-
chodów firm. Jak pokazuje wykres, tylko 3,4% przychodów netto pochodzi ze sprzeda-
ży produktów i usług na rynki zagraniczne. To bardzo niekorzystny wynik, świadczący
o lokalności działań polskiego sektora MSP i w związku z tym słabego przygotowania
małych i średnich firm do warunków rosnącej konkurencji. Jest to równocześnie bar-
dzo zły prognostyk na przyszłość – po czekającej Polskę w niedługim czasie akcesji do
rozwiniętych gospodarczo i opartych na silnej konkurencji struktur europejskich nasze
MSP mogą sobie po prostu nie poradzić. Oczywiście część firm może liczyć na pozosta-
nie w zagospodarowanych niszach, jednak gwałtowne powiększenie konkurencji i wy-
nikający z tego wzrost wymagań w stosunku do przedsiębiorstw oraz ich właścicieli czy
menedżerów wielu z polskich MSP zagrozi upadkiem.
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W tej sytuacji trudno się dziwić, że respondenci boją się skutków wejścia Polski do
Unii Europejskiej. Aż 44,3% badanych twierdzi, że nie dostrzega żadnych korzyści wyni-
kających z włączenia się Polski do organizmu UE. Tylko około 1/4 przedsiębiorców i me-
nedżerów dostrzega korzyści w postaci otwartości granic, korzystniejszych kredytów
czy powiększenia rynku zbytu. Natomiast dostęp do nowych technologii pozytywnie
ocenia zaledwie 18% badanych. To są wyniki fatalne; pokazują jak wiele jest jeszcze do
zrobienia, by proces integracji z jednej strony budził mniej obaw, a z drugiej – rzeczywi-
ście nie zakończył się masowymi upadłościami w sektorze MSP.

Niepokojące jest też to, że generalnie łatwiej było odpowiedzieć badanym na pyta-
nie o zagrożenia (odsetek odpowiedzi jest tu znacznie wyższy, a odpowiedzi „nie do-
strzegam żadnych zagrożeń” było najmniej). Na szczęście opinie na temat znaczenia
wejścia Polski do UE bardzo szybko się zmieniają: świadomość konsekwencji integracji
rośnie w dużym tempie, z tym, że dostrzegane są coraz szerzej tak plusy jak i potencjal-
ne zagrożenia wynikające z tego procesu. Wystarczy porównać dane za lata 2000 i 2001.
Być może ten wielki skok świadomości jest efektem prowadzonej w 2000 r. kampanii
wyborczej, podczas której jednym z wiodących tematów była właśnie integracja euro-
pejska, często przedstawiana przez nowe, szukające elektoratu partie w kategoriach
wielkiego zagrożenia dla przyszłości narodu polskiego. Jednak bez względu na przyczy-
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ny zmian w postrzeganiu procesu integracji pewnym jest, iż niezbędne są obecnie dwie
rzeczy: po pierwsze działania mające na celu przygotowanie polskich firm do czekają-
cego je wzrostu konkurencji na rynku krajowym oraz potężna kampania informacyjna,
która powinna przede wszystkim rozwiewać wątpliwości, co do przyszłego statusu Pol-
ski w ramach Unii Europejskiej.

Lęk jest najbardziej rozpowszechniony wśród firm najmniejszych, natomiast jego
poziom wyraźnie spada wraz ze wzrostem firmy (tylko nieco ponad 20% przedsiębiorstw
zatrudniających od 50 do 250 osób twierdzi, że nie dostrzega żadnych korzyści z wej-
ścia do UE, a wiara w potencjalne zyski dominuje tu nad obawami). Z kolei w podziale
na branże wyniki pokazują następujące prawidłowości:
• najmniej obaw widać w sekcji M (edukacja, czyli m.in. prywatne szkoły i uczelnie,

szkoły językowe) oraz N (ochrona zdrowia i opieka socjalna, czyli m.in. przychodnie
i poradnie oraz prywatne gabinety lekarskie);
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• większej konkurencji oraz napływu zagranicznych produktów obawiają się najmoc-
niej sekcje H (hotele i restauracje), G (handel hurtowy i detaliczny) oraz D (wszel-
kiego rodzaju działalność produkcyjna);

• utrudnienia procedur prowadzenia działalności spodziewają się przede wszystkim
respondenci z sekcji I (transport, gospodarka magazynowa i łączność, w tym m.in.
firmy spedycyjne i telekomunikacyjne);

• świadomość znaczenia inwestycji i dotacji z UE dla nowych konkurentów jest sto-
sunkowo niska – w niektórych sekcjach EKD odczuwa go mniej niż 10% badanych
reprezentantów sektora MSP.
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III

WYNIKI FINANSOWE

Analizę wyników finansowych sektora MSP warto rozpocząć od arcyciekawego wy-
kresu pokazującego wpływ różnych czynników na utratę płynności finansowej firmy.
Okazuje się, że najbardziej szkodliwa jest konieczność płacenia podatków przed wpły-
wem należności za sprzedany produkt czy wykonaną usługę – jako główną przyczynę
utraty płynności wskazało ją prawie 44% respondentów. Mniej istotne, ale najwyraźniej
również bardzo uciążliwe, są działania dużych sieci handlowych (ponad 31% wskazań).
Trzecie miejsce zajmują duże koncerny międzynarodowe, jednak przypadające na nie
7,4% wskazań oznacza, że stanowią one już tylko tło dla dwóch pierwszych pozycji na
wykresie. Ciekawe jest to, że powszechnie krytykowana nieterminowość płatności (za-
tory płatnicze) zajmuje tu dopiero piąte miejsce, a uznało ją za zasadniczy problem
niespełna 5% badanych przedsiębiorców i menedżerów. Równie zaskakujący jest zniko-
my odsetek wskazań dla ZUS (zaledwie 0,7%), choć przecież właśnie działania ZUS
i wysokość składek uznano za najpoważniejsze – w otoczeniu instytucjonalnym – utrud-
nienie w rozwoju prowadzonej działalności.

Jeśli porównać wyniki za lata 2000 i 2001, widać przede wszystkim, że odsetek
wskazań wzrósł we wszystkich kategoriach, co może oznaczać ogólnie większe proble-
my z utrzymaniem płynności finansowej przez firmy. Jednak w największym stopniu
pogorszyły się notowania dużych sieci handlowych (pod koniec 2000 r. 22,3% wskazań,
czyli o 9% mniej niż rok później). Z kolei startujący z bardzo niskiego pułapu wskazań
sektor publiczny (budżetówka) jest teraz postrzegany jako najważniejsza przyczyna utraty
płynności przez ponad trzy razy więcej firm (wzrost z 1,3% w 2000 r. do 4,8% na koniec
2001 r.). Bardzo ciekawą prawidłowość widać przy rozbiciu danych według wielkości
firm. Otóż obowiązek uiszczania podatków przed wpływem należności dotyka w naj-
większym stopniu firm większych (około 55% wskazań dla przedsiębiorstw zatrudniają-
cych ponad 20 osób), a w najmniejszym – mikroprzedsiębiorstw (około 43%). Odwrot-
nie z wpływem działań dużych sieci handlowych – najsilniej uskarżają się na nie firmy
zatrudniające od dwóch do pięciu pracowników (ponad 33% wskazań), a najlepiej ra-
dzą sobie z nimi przedsiębiorstwa największe, czyli zatrudniające od 50 do 250 pracow-
ników (nieco ponad 10% wskazań). Można stąd wnioskować, że stosowane przez duże
sieci handlowe systemy rabatów, a przede wszystkim powszechnie krytykowany w Pol-
sce długi okres zapłaty dostawcom, zdecydowanie utrudniają współpracę z sieciami
słabym kapitałowo firmom najmniejszym. Z drugiej jednak strony należy zauważyć, że
w rozbiciu na poszczególne sekcje widać wielką dysproporcję w przypadku wskazywa-
nia sieci handlowych jako głównego zagrożenia dla płynności firm. Są one bowiem
wskazywane najczęściej przez firmy handlowe (hurt i detal, sekcja G; niemal 50% wska-
zań), dla których sama obecność potężnych konkurentów już jest niebezpieczna. Wśród
firm produkcyjnych odsetek ten jest już znacznie mniejszy (nie sięga nawet 17%), pod-
czas gdy problemy wywołane przez obowiązek płacenia podatków przed uzyskaniem
zapłaty za dostawę przeszkadzają aż 63,8% respondentów z tej sekcji.
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Z pewnością podstawową przyczyną problemów z rozliczeniami z du-
żymi sieciami handlowymi jest brak pieniędzy w sektorze, co z kolei jest
ściśle związane z faktem, iż przeciętne polskie MSP korzysta z kredytów
rzadko i raczej niechętnie. Poza tym właściwe ułożenie rozliczeń, nie tylko
z sieciami handlowymi, ale wszelkimi odbiorcami i dostawcami, wymaga
siły negocjacyjnej, o którą trudno, gdy właściciel pełni funkcje zarządu,
dyrektora finansowego i szefa sprzedaży, jak to często bywa w MSP. Pro-
blem powinny pomóc rozwiązać banki, np. wykupując od firm wierzytel-
ności sieci handlowych.

Respondenci odpowiadali też na pytanie, co tak naprawdę wpływa na
rozwój firmy. Warto zauważyć tu pewną niekonsekwencję w postrzeganiu
nieterminowych płatności jako realnego problemu – na poprzednich wy-
kresie uzyskały one zaledwie 4,6%, a tu – blisko 60% wskazań. Dyspropor-
cja ta może wynikać z dość przykrego faktu, iż firmy MSP po prostu nauczy-
ły się żyć w sytuacji, gdy należne im płatności są nawet mocno opóźniane
i dlatego nie postrzegają ich jako głównego problemu zagrażającego płyn-
ności. Faktem jest natomiast, że w dużej części firm sektora MSP nie ma
służb zajmujących się windykacją – przedsiębiorstwa kilkuosobowe są zbyt
małe, by aż tak specjalizować obowiązki pracownika. Z drugiej strony bra-
kuje instytucji, które by system windykacji udrożniły. Poprawiły się nato-
miast oceny dostępności i warunków uzyskania kredytu – widać spadek
bariery z 60 do czterdziestu kilku procent. Jest to przede wszystkim efekt
zmian w systemie bankowym – w ostatnich latach coraz większa liczba ban-
ków zaczęła się nastawiać na sektor MSP, co widać zarówno w strategiach
banków jak i produktach, coraz bardziej nakierowanych na potrzeby mniej-
szych firm.
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Analizując krytyczną ocenę wpływu wysokości stóp procentowych na firmy (zarów-
no w roku 2000, jak i rok później) trzeba pamiętać, że badania były robione jeszcze
przed wszystkimi dużymi obniżkami stóp dokonanymi przez NBP, więc ich wyniki –
z punktu widzenia stóp bazowych – nie do końca obrazują aktualny stan rzeczy. Widać
jednak, że obniżki dokonywane stopniowo przez cały rok 2001 były odbierane bardzo
pozytywnie (wyraźny spadek odsetka ocen „bardzo zły wpływ”).

Jeśli chodzi o kursy walutowe (ogromna przewaga odpowiedzi „nie ma wpływu”
lub „trudno powiedzieć”), wyniki badań nie są w żadnej mierze zaskakujące, bo prze-
cież zdecydowana większość sprzedaży sektora MSP trafia na rynek krajowy. Należy też
zauważyć, że wprawdzie część MSP opiera się na imporcie, któremu sprzyja twarda
złotówka, jednak obecna polityka kursowa zdecydowanie nie pomaga zwiększaniu sprze-
daży na eksport, co byłoby bardzo pożądanym kierunkiem dla wielu firm sektora MSP.

Tylko niewiele przedsiębiorstw sektora MSP korzysta z kredytów. W badaniach spraw-
dziliśmy, co jest główną barierą przy sięganiu po nie. Okazuje się, że w ocenie respon-
dentów najpoważniejszym problemem są formalności (ponad 58% wskazań) oraz brak
zabezpieczeń majątkowych (prawie 25%).
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Kłopoty ze sprostaniem wymaganym formalnościom sygnalizują pewien głębszy
problem, który wiąże się m.in. z nieufnością, z jaką banki patrzą na swój portfel kredy-
towy, zwłaszcza w czasie stagnacji gospodarczej. Przy słabym wzroście PKB banki przy-
glądają się kredytom bardziej szczegółowo i formalnie, a sektor MSP jest z definicji
obciążony większym ryzykiem; sezonowość i koniunktura gospodarcza mają na niego
duży wpływ. Tymczasem system windykacyjny i przepisy prawne (prawo upadłościowe
i układowe oraz hipoteki) nie zachęcają banków do większego zaangażowania się w kre-
dyty dla sektora MSP. Bez tego trudno liczyć na intensywny wzrost zaangażowania ban-
ków w kredyty dla sektora MSP. Z kolei brak zabezpieczeń majątkowych jest związany
z finansowaniem firm ze środków własnych i niskiego poziomu kapitalizacji. Stąd nie
ma także zabezpieczeń majątkowych. Co gorsza, większość firm nie prowadzi pełnej
sprawozdawczości, a wnioski przychodzące do banków są bardziej oparte na oświad-
czeniach właścicieli niż dowodach, na których można by się oprzeć udzielając kredytu.
Do tego dochodzi dość popularna w MSP „szara strefa” wynikająca przede wszystkim
z wysokich podatków i innych obciążeń parapodatkowych. W efekcie firmy sektora MSP
często nie pokazują całości swojej sytuacji w banku, co oznacza brak przejrzystości
w stosunkach z bankiem i ostatecznie uniemożliwia uzyskanie kredytu.

Jeśli spojrzeć na wykresy opisujące rentowność sprzedaży brutto na pozór zdawać
by się mogło, że wcale nie jest źle – duży odsetek firm wykazuje rentowność stosunko-
wo wysoką, a w przypadku 7,5% firm przekracza ona 50%.
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Tymczasem, po pierwsze, ten sektor jest bardzo zróżnicowany; trzeba patrzeć na
jego wyniki przez pryzmat branż. Poza tym wskaźnik rentowności brutto jest mało kla-
rowny; żeby zobaczyć, co naprawdę dzieje się w przedsiębiorstwie, trzeba odjąć od niej
koszty nie związane ze sprzedażą. Opierając się na twierdzeniu przedsiębiorców, że
wszelkie obciążenia związane z prowadzeniem działalności wzrosły, należy domniemać,
że zysk netto w 2001 r. uległ zmniejszeniu, dlatego mniej będzie odkładanych pienię-
dzy na kapitały własne i na inwestycje.

Nie ma natomiast żadnych problemów z interpretacją wskazań dotyczących struk-
tury kosztów działania firm sektora MSP. Ponad 40% kosztów netto w 2001 r. przypadło
na zatrudnienie. Jak na to należy patrzeć? Otóż jeżeli w czasie stagnacji i spadku zamó-
wień firmy nie mają możliwości restrukturyzacji zatrudnienia – będzie z nimi coraz
gorzej. Kryzys zawsze powoduje wypadnięcie z rynku tych przedsiębiorstw, które nie są
w stanie „dokroić” swoich kosztów do spadku aktywności gospodarczej ogółem. Dlate-
go rozwiązania w Kodeksie Pracy muszą umożliwić, szczególnie firmom małym, szybką
restrukturyzację; muszą dać im elastyczność. Jeśli tej elastyczności nie będzie, wówczas
rzeczywiście uratuje się trochę miejsc pracy, ale na bardzo krótko, bo firmy po prostu
upadną.
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Słabą kondycję i marne widoki na przyszłość sektora MSP widać wyraźnie w bada-
niach dotyczących zmian w kapitale własnym przedsiębiorstw. Sektor MSP czeka sta-
gnacja, bo różnica między odsetkiem firm deklarujących wzrost kapitału, a tymi, które
zapowiadają jego spadek wynosi zaledwie 9%. Świadczy o tym dodatkowo bardzo wy-
soki odsetek przedsiębiorców i menedżerów zapowiadających utrzymanie kapitału wła-
snego na dotychczasowym poziomie (czyli właśnie stagnacja). Czy takie decyzje, hamu-
jące wzrost siły finansowej przedsiębiorstw, dają im szansę na przygotowanie się do
wejścia do Unii Europejskiej? Z pewnością nie. Czyli znów należy wrócić do podatków
– do takiego ustawienia polityki fiskalnej, by miały w niej wsparcie procesy wzmacnia-
nia kapitałowego firm MSP. Drugi ważny wniosek, jaki nasuwa się przy analizie tych
badań, dotyczy zasobności finansowej właścicieli firm. Otóż tylko w 6% firm wspólnicy
zamierzali coś dołożyć do kapitału przedsiębiorstwa. To jednoznacznie wskazuje, że
przedsiębiorcy nie mają już z czego dokładać; ich możliwości finansowe wyczerpały się,
a pomóc mogą tylko podatki.

Warto też zwrócić uwagę na bardzo nikły udział venture capital (koło 0,5% wska-
zań) w podwyższaniu kapitału firm sektora MSP. Jest to w dużej mierze wynik takiej,
a nie innej struktury samego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Do-
minują w nim przecież firmy małe, rodzinne, zajmujące się usługami i handlem, nie
kreujące dużej wartości dodanej. Tymczasem inwestor strategiczny czy venture capital
szuka takich miejsc, gdzie jest szansa na spektakularny wzrost, wysoką wartość dodaną
przedsięwzięcia oraz mocno przetworzony produkt. Póki tego nie ma, będziemy im-
portowali wartość dodaną z zagranicy. Konieczne są programy wspierające innowacyj-
ność sektora, a wtedy kapitał z zewnątrz też się znajdzie.
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Bardzo niepokojące są wyniki opisujące zachodzące w małych i średnich przedsię-
biorstwach zmiany w majątku trwałym. Wprawdzie, co piąty badany mówi, że będzie
inwestował w majątek trwały, jednak aż 71% twierdzi, że nic się nie zmieni, a 8% re-
spondentów uważa, że nastąpi jego zmniejszenie. Per saldo mamy więc do czynienia
z bardzo małym wzrostem, poniżej wartości odtworzeniowej. Firmy nie rozwijają swo-
jego parku maszynowego, przez co nie mają szans stawać się bardziej konkurencyjne,
choć przecież już niedługo przyjdzie im stawić czoła konkurencji z UE.

Analiza zmian w majątku trwałym w zależności od wielkości firmy pokazuje wyraź-
ne różnice między mikroprzedsiębiorstwami a firmami zatrudniającymi ponad 50 osób.
Zasada jest prosta: im większa firma tym ma więcej kapitału, coś już zdążyła odłożyć
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i będzie sięgać po ten kapitał, by rozwijać się dalej. Natomiast w segmencie od 10 do 19
zatrudnionych widać efekty kryzysu zarządzania. Do pewnej skali wielkości firmy wła-
ściciel myśli o niej w perspektywie działania operacyjnego, kontroluje dużą część dzia-
łań firmy i jest w stanie zapanować nad wszystkimi procesami w niej zachodzącymi.
Jednak w pewnym momencie (zatrudnienie ponad 10 osób) firma staje się za duża
i trzeba zmienić styl zarządzania oraz sposób sprawowania nad nią kontroli. Nie jest to
łatwy proces. By nie wiązał się on z pogorszeniem jakości zarządzania firmą i – w kon-
sekwencji – pogorszeniem jest kondycji, potrzebna jest wiedza. A tej naszym przedsię-
biorcom z sektora MSP brakuje. Co gorsza, polski system edukacyjny w ogóle nie wspiera
przedsiębiorczości.

Firmy zatrudniające powyżej 20 osób to te, w których kontrolę operacyjną sprawu-
je już kilka osób, w tym wynajęci menedżerowie – co wyraźnie widać w finansowych
wynikach przedsiębiorstw.



IV

WNIOSKI

Wyniki badań kondycji sektora MSP w Polsce skłaniają do sformułowania kilku za-
leceń:

1. Szybki i zdrowy rozwój sektora MSP wymaga przede wszystkim dostosowania do
jego potrzeb systemu podatkowego.
Dobrym rozwiązaniem byłoby przekształcenie podatku dochodowego w odpowied-
nio skonstruowany podatek liniowy oraz zmiana części przepisów dotyczących VAT
– w szczególności konieczności uiszczania podatku przed wpływem należności.

2. Szersze korzystanie z kredytów przez firmy sektora MSP wymaga jak najszybszego
przejrzenia prawa upadłościowego, układowego i przepisów windykacyjnych
oraz udrożnienia systemu ustanawiania zabezpieczeń.

3. Konieczna jest liberalizacja przepisów Kodeksu Pracy umożliwiająca małym i śred-
nim firmom elastyczne dostosowywanie zatrudnienia do zmian koniunktury.

4. Sektorowi MSP grozi poniesienie wielkich strat w wyniku wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Potrzebna jest akcja edukacyjna i wprowadzenie programów stano-
wiących swego rodzaju atrapy umożliwiające przedsiębiorcom i menedżerom nad-
robienie brakującej wiedzy praktycznej i teoretycznej.


