


Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w konferencji, organizowanej przez Komisję Przyjazne Państwo 
Sejmu RP oraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, na której zapre-
zentowane zostaną wyniki kolejnej – VIII już edycji badań sektora MSP na reprezentatyw-
nej próbie firm*.

Tegoroczna debata będzie się toczyła w szczególnym momencie: z jednej strony rosną 
obawy o skutki kryzysu na rynkach finansowych dla naszych firm, z drugiej – to czas 
podsumowania roku pracy rządu i parlamentu.  

Celem debaty będzie więc nie tylko ocena zmian w sektorze MSP oraz identyfikacja ak-
tualnych barier rozwoju, ale także dyskusja o możliwościach i rozwiązaniach, które naj-
lepiej służyłyby rozwojowi firm w zdecydowanie trudniejszych warunkach, dobremu 
wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych, nowym wyzwaniom wynikającym 
z potrzeby poprawy innowacyjności polskiej gospodarki.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, admini-
stracji i samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń biznesowych, przedsię-
biorców, prezesów firm, ekspertów i dziennikarzy.

Serdecznie zapraszam,

Henryka Bochniarz
Prezydent PKPP Lewiatan

* Monitoring Kondycji Sektora MSP – coroczne, autorskie badanie PKPP Lewiatan na reprezentatywnej próbie 
1100 przedsiębiorców realizowane przez CBOS. Badanie finansowane przez Trójstronną Komisję ds. Społeczno-
Gospodarczych przy wsparciu BRE Banku
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wStęP

Aktywność gospodarcza charakteryzuje się zmiennością w czasie. Są okresy, gdy gospodarka rozwija się 
szybko, rośnie zatrudnienie, rosną dochody ludności, a tym samym rośnie konsumpcja wewnętrzna i ze-
wnętrzna, rosną inwestycje. Przedsiębiorstwa zwiększają przychody, rosną ich zyski. Rośnie również zainte-
resowanie firm rozwojem przez zwiększanie możliwości produkcyjnych. Inwestują zatem w kapitał ludzki, 
w rzeczowe aktywa trwałe, a także w trwałe aktywa finansowe, przejmując inne podmioty gospodarcze 
(fuzje i przejęcia). Po nich przychodzi okres osłabienia gospodarczego, gdy wszystkie te trendy albo ulega-
ją odwróceniu, albo w sposób znaczący słabną. 

Polska gospodarka i przedsiębiorstwa w niej działające doświadczyły tego po 1989 r. już dwukrotnie, zaraz 
po transformacji, a później w latach 2001-2002. W obu tych przypadkach przyczyny osłabienia gospodar-
czego były inne. Inaczej też firmy radziły sobie z sytuacją, w której się znalazły. Dzisiaj stoją przed osłabie-
niem koniunktury gospodarczej po raz kolejny. Problem w tym, że osłabienie to zostało wzmocnione przez 
kryzys na światowych rynkach finansowych. 

Gdyby nie doszło do kryzysu na rynkach finansowych, polska gospodarka i tak weszłaby w okres osłabie-
nia gospodarczego. Już na początku 2008 r. większość ekonomistów, w tym także eksperci PKPP Lewiatan 
mówili o osłabieniu wzrostu gospodarczego w 2008 r. i w 2009 r. Ale mówiliśmy o osłabieniu wzrostu PKB 
w 2009 r. do 4,2%. Dzisiaj prognozy te nie są już aktualne. Spowolnienie gospodarcze będzie silniejsze. 
A w efekcie nałożenia się na siebie kryzysu na światowych rynkach finansowych oraz osłabienia gospoda-
rek na świecie w wyniku „normalnego” cyklu koniunkturalnego – spowolnieniu gospodarczemu towarzy-
szy nie tylko ryzyko, ale także relatywnie duża niepewność. A to oznacza, że tylko w niewielkim stopniu 
sytuacja, która nas czeka w przyszłości, da się przewidzieć, a zatem tylko w podobnym stopniu można okre-
ślić jej potencjalne skutki i próbować już dzisiaj im przeciwdziałać. Udział niepewności w tym, co wydarzy 
się w gospodarce w 2009 r., tak na rynkach światowych, jak na rynku polskim, jest ponadprzeciętnie duży. 
Istnieje możliwość wystąpienia „nowości”, sytuacji nieznanych dla tego etapu cyklu koniunkturalnego. Dla-
tego tak trudno jest dzisiaj przedsiębiorstwom przygotowywać prognozy na 2009 r. Trudno jest nawet 
określić z dużą dokładnością wyniki finansowe, którymi firmy zamkną 2008 r. Dlatego tak trudno było jesz-
cze 2 miesiące temu prawidłowo ocenić potencjał rozwojowy firmy w 2009 r. Przeprowadzone przez PKPP 
Lewiatan badanie „Monitoring kondycji sektora MSP 2008” wyraźnie to potwierdza.

MAKROEKOnOMicznE uwARunKOwAniA ROzwOju  
POlSKiEj gOSPOdARKi

1. diagnoza sytuacji w polskiej gospodarce w latach 2006-2008

1.1. Szybki rozwój polskiej gospodarki w 2006 r. 

Rok 2006 był bardzo dobry dla polskiej gospodarki – wzrost PKB na poziomie 6,2% (r/r) przy wysokim 
wzroście spożycia indywidualnego (5,0% r/r). Do konsumpcji dołączyły inwestycje, które wzrosły w 2006 r. 
o 14,9% r/r (nakłady brutto na środki trwałe). Towarzyszyła temu bardzo wysoka, mimo silnego złotego, 
dynamika wzrostu eksportu (14,6% r/r, GUS) – aczkolwiek kontrybucja eksportu netto do wzrostu PKB była 
ujemna. Przedsiębiorstwa budowlane rozwinęły swoją działalność – wzrost wartości dodanej brutto wy-
tworzonej przez ten sektor wyniósł 11,6% r/r. Dynamicznie rozwijał się przemysł (wartość dodana brutto 
wzrosła o 10,0% r/r). Rósł również sektor usług rynkowych (5,5% r/r).1

Deficyt budżetowy wyniósł 25,063 mld zł wobec planowanych 30,547 mld zł (82% wykonania deficytu).2

�  Produkt krajowy brutto, GUS, listopad 2008 r.
2  Ministerstwo Finansów, 2007
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1.2. Rozwój polskiej gospodarki w 2007 r. – konsumpcja i inwestycje

W 2007 roku do klasycznych czynników wzrostu gospodarczego – konsumpcji i inwestycji – dołączyła po-
goda. PKB wzrósł o 6,7% r/r (w I kwartale PKB wzrósł o 7,2% w stosunku do tego samego okresu w 2006 r., 
właśnie w efekcie pogody, która pozwoliła na znacznie większą aktywność przedsiębiorstwom budow-
lanym; w pozostałych kwartałach – o 6,5%). Było to efektem wzrostu spożycia indywidualnego o 5,0% 
i wzrostu inwestycji – o 17,6% (w 1. kwartale 2007 r. – o 23,8%, w kolejnych kwartałach wzrost inwestycji 
był mniejszy). Niepokoiła jedynie słabnąca dynamika eksportu (9,1%; GUS). Towarzyszyła jej rosnąca dyna-
mika importu (13,6% r/r), co pogłębiło ujemny wpływ eksportu netto na dynamikę PKB (zmiana spożycia 
krajowego, wynosząca 8,7%, została pomniejszona o 2 punkty procentowe).3

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w 2007 r. o 9,7% (ceny stałe; r/r). Rosła również produkcja budowlano-
montażowa – o 15,7% (ceny stałe; r/r). Sprzedaż detaliczna wzrosła w 2007 r. o 14% (ceny stałe, r/r).4

W sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły w 2007 r. o 9,2%. Wzrosło również zatrudnienie – 
o 4,7%.5

Wzrosły kredyty przedsiębiorstw – na koniec 2007 r. wynosiły one 177,7 mld zł i ich wartość była o 24,1% 
wyższa niż w 2006 r. (wzrost o 34,5 mld zł). Współgrało to z wysoką  dynamiką inwestycji. Wzrosły również 
depozyty przedsiębiorstw – o 14,8% (143,7 mld zł, wzrost o 28,5  mld zł), co świadczyło o dobrych wynikach 
finansowych firm (rentowność obrotu netto przedsiębiorstw średnich i dużych wyniosła w 2007 r. 5,1%, 
podczas gdy w 2006 r. wynosiła ona 4,7%, poprawił się wskaźnik poziomu kosztów – z 94,2% w 2006 r. 
do 93,8% w 2007 r., płynność gotówkowa, mimo spadku, utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie 
– 33,8%). 

Deficyt budżetowy wyniósł w 2007 r. 16,9 mld zł, czyli 56,4% deficytu planowanego (30 mld zł) na 2007 r.

Zmianom w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstw towarzyszyło w 2006 i w 2007 r. utrwalenie 
się pewnych tendencji i zmiana innych. „Utrwalenie” dotyczyło wysokiej dynamiki spożycia indywidualnego. 
Było to efektem utrzymującej się wysokiej dynamiki wzrostu wynagrodzeń i wzrostu zatrudnienia. Dyna-
micznie rosła sprzedaż detaliczna. W polskiej gospodarce nie występowały zatem w 2007 r. bariery popytu. 
Była to jednoznaczna zmiana w stosunku do lat poprzednich – gdy na początku 2006 r. PKPP Lewiatan 
przeprowadziła badanie kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw i zapytała firmy, które nie in-
westowały (było ich 40%), jaka jest przyczyna braku inwestycji – 71,3% wskazało (łącznie na 3 pierwszych 
miejscach jako najważniejsze przyczyny) słabą koniunkturę i brak popytu. Czyli jeszcze na początku 2006 r. 
przedsiębiorstwa bardzo wyraźnie widziały problemy dla swojego rozwoju przede wszystkim po stronie 
popytowej. 

W 2007 r. sytuacja była już inna. Z badań NBP wynikało, że problemy ze znalezieniem odbiorcy na produ-
kowane wyroby miało niespełna 6% badanych przedsiębiorstw. Popyt nie był już barierą rozwoju przed-
siębiorstw. Firmy oczekiwały także utrzymania się wysokiego popytu na ich wyroby w przyszłości. Miało to 
swoje skutki, m.in.:

„utrwaliła się” malejąca dynamika eksportu, bowiem dynamicznie rosnąca konsumpcja na rynku polskim za-
częła „wypychać” eksport z obszaru zainteresowania części przedsiębiorstw. W ten sposób zmniejszały one 
ryzyko działalności (szczególnie firmy małe i średnie),

utrzymywała się aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw (aczkolwiek w kolejnych kwartałach 2007 r. dyna-
mika inwestycji ogółem obniżała się).

Popyt nie był już barierą rozwoju przedsiębiorstw, ale pojawiły się bariery podaży – brak pracowników 
(w okresie 1.10.2006-30.06 2007 11,5% przedsiębiorstw zatrudniających do 249 osób szukało pracowników 
i ich nie znalazło – badania PKPP Lewiatan „Monitoring kondycji sektora MSP 2007”) oraz wysoki stopień 
wykorzystania mocy wytwórczych (wg szacunków NBP pod 2007 r. stopień wykorzystania mocy wytwór-
czych był najwyższy w historii i wynosił 84,1%). Ciągle istniały bariery instytucjonalne. 

�  Produkt krajowy brutto, GUS, listopad 2008
�  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – 2007 r., GUS, styczeń 2008
�  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – 2007 r., GUS, styczeń 2008

1.

2.
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1.3. Osłabienie dynamiki wzrostu gospodarczego w 2008 r.

1.3.1. Prognoza PKPP lewiatan

PKPP Lewiatan prognozowała w styczniu 2008 r., że ze względu na pogłębiające się bariery podażowe oraz 
uwarunkowania zewnętrzne dynamika wzrostu gospodarczego w Polsce spadnie. Zakładaliśmy, że bez 
zmian wspierających rozwój przedsiębiorstw, gospodarka nie będzie mogła utrzymać dynamicznego, dłu-
gookresowego wzrostu. Te zmiany były co prawda  zapowiedziane w 2007 r. przez nowy rząd, ale ich efek-
tów można było się spodziewać nie wcześniej niż w 2009 r. (jeżeli rząd dotrzymałby obietnic). 

PKPP Lewiatan prognozowała, że w 2008 r. kontynuowany będzie trend wzrostowy, który zarysował się 
w latach 2006-2007, aczkolwiek dynamika PKB nie przekroczy 5,2%. Wzrost gospodarczy miał być wyni-
kiem wysokiej dynamiki konsumpcji wynikającej z utrzymującego się wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń 
(realnie o 6-7%) oraz inwestycji. Prognozowaliśmy problemy z utrzymaniem w ryzach inflacji. Nie zakłada-
liśmy jednak pojawienia się tak głębokiego kryzys na światowych rynkach finansowych.

1.3.2. gospodarka w 2008 r.

W 2008 roku gospodarka polska ciągle dynamicznie się rozwija – wzrost PKB po 3. kwartałach wynosi  5,5%. 
Natomiast znacząco osłabły gospodarki wszystkich krajów UE. Nawet tych najdynamiczniej rozwijających 
się. W 2007 r. polska gospodarka znajdowała się na piątym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod 
względem tempa wzrostu gospodarczego – PKB wzrósł o 6,7% (Słowacja – 10,4%, Łotwa – 10,2%, Litwa 
– 8,9%, Słowenia – 6,8%). Po dwóch kwartałach 2008 r. z tej grupy wypadła Łotwa (wzrost PKB o 0,6%), 
Słowenia (5,1%) oraz Litwa (wzrost PKB o 5,2%)6. Po 6. miesiącach 2008 r. Polska była zatem jedną z dwóch, 
poza Słowacją, najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej7. Patrząc na trendy zmian w 
kolejnych miesiącach – zapewne tak w 2008 r. pozostanie. Rząd prognozuje wzrost PKB w 2008 r. o 5,5%. 
PKPP Lewiatan uważa te prognozy za przeszacowane – oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 5,2%. 

Dane po 3 kwartałach 2008 r. wskazują, że utrzymanie 5,5% tempa wzrostu gospodarczego będzie trudne 
– słabnie nieznacznie konsumpcja (5,1% w III kwartale, i 5,4% po 3. kwartałach) i bardzo wyraźnie słab-
ną inwestycje. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w III kwartale 2008 r. jedynie o 3,5% (po wzro-
ście o ponad 15% w ciągu pierwszych 6. miesięcy 2008 r.), a po 3. kwartałach wzrost ten wynosi 10,7%. 
Spadek dynamiki inwestycji, jego skala, jest najbardziej niepokojąca. Natomiast dynamika eksportu jest 
nieznacznie niższa niż w 2007 r. – wynosi 8,8% (9,1% w 2007 r.). Towarzyszy jej niższa dynamika importu 
(8,6%), co oznacza dodatni wpływ eksportu netto na wzrost PKB. Wyniki eksportu ciągle zaskakują. Silny 
złoty (do września 2008 r.) i osłabienie w gospodarkach europejskich, przy rosnących kosztach działania 
przedsiębiorstw w Polsce powinno bowiem dawać negatywne efekty. Natomiast silny spadek importu w 3. 
kwartale 2008 r. wskazuje, tak jak konsumpcja i inwestycje, na osłabienie wzrostu gospodarczego.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ciągu 3. kwartałów 2008 r. o 6,8% (ceny stałe; r/r). Rosła również 
produkcja budowlano-montażowa – o 15,5% (ceny stałe; r/r). Sprzedaż detaliczna wzrosła w tym okresie 
o 11,4% (ceny stałe, r/r).8

W sektorze przedsiębiorstw wynagrodzenia wzrosły w  okresie I-IX 2008 r. o 11,3%. Wzrosło również zatrud-
nienie – o 5,2%.9

Wzrosły kredyty przedsiębiorstw – na koniec września 2008 r. wynosiły one 213,5 mld zł i ich wartość była 
o 20,1% wyższa niż w 2007 r. (wzrost o 35,8 mld zł). Natomiast depozyty przedsiębiorstw zmniejszyły się – 
o 1,3% (141,8 mld zł, mniej o 1,9  mld zł). Przy spadku dynamiki inwestycji może to oznaczać, że przedsiębior-
stwa w większym stopniu sięgają po kredyty krótkoterminowe, na działalność operacyjną. Depozyty co praw-
da zmniejszyły się w stosunku do grudnia 2007 r., jednak ich wartość wzrosła w stosunku do czerwca 2008 r. 
(z 138,2 mld zł do 141,8 mld zł). Potwierdza to osłabienie działalności inwestycyjnej firm w III kwartale 2008 r. 

�  Brak danych dla Bułgarii i Rumunii
7  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2008 r., GUS, październik 2008
8  Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2008, GUS, październik 2008
�    Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2008, GUS, październik 2008
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Deficyt budżetowy wyniósł na koniec września 2008 r. 4,2 mld zł, czyli 15,5% deficytu planowanego 
(27,09 mld zł) na 2008 r. W październiku 2008 r. deficyt budżetowy wynosił już 11,6 mld zł, ale ciągle było 
to tylko 42,7% deficytu planowanego.

Obraz rysujący się w 3. pierwszych kwartałach 2008 r. nie jest jednorodny. Pierwsze 6 miesięcy to kon-
tynuacja trendów z lata 2006-2007. Natomiast w 3. kwartale 2008 r. zarysowały się dość istotne zmiany 
– nieznaczne, ale jednak osłabienie dynamiki konsumpcji indywidualnej, bardzo istotne osłabienie wzrostu 
inwestycji, spadek dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu, utrzymywanie się zapotrzebowania przed-
siębiorstw na kredyt mimo zmniejszenia wzrostu inwestycji.

Koniec roku w gospodarce będzie słabszy niż trzeci kwartał. Jednak to osłabienie wzrostu gospodarczego 
nie byłoby tak niepokojące, gdyby nie kryzys na światowych rynkach finansowych oraz bardzo silne osła-
bienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski.

zatrudnienie 

W okresie styczeń-wrzesień 2008 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,2% r/r 
(wynosi 5,39 mln osób). W ciągu tych 9 miesięcy pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 945 tys. ofert pracy, 
z czego ¾ to pracodawcy prywatni. We wrześniu 2008 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,9% (1,37 mln bezro-
botnych). W październiku było to już 8,8%. Trzeba jednak wskazać na wzrost deklaracji zwolnień – na koniec 
września 2008 r. 236 zakładów pracy planowało zwolnienie ponad 15 tys. pracowników. W tym samym okre-
sie 2007 r. plany zwolnień w 133 zakładach pracy miały objąć 5,8 tys. pracowników. Ten wzrost planowanych 
zwolnień pracowników wynikał m.in. z oczekiwań osłabienia koniunktury, ale także był wynikiem zrealizowa-
nych przez przedsiębiorstwa inwestycji, w efekcie których poszukują one pracowników o wyższych kwalifika-
cjach i rezygnują z pracy osób o niższych kwalifikacjach. 

wynagrodzenia

Wzrostowi zatrudnienia towarzyszył wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń. W sektorze przed-
siębiorstw wzrosły one w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. o 11,3% r/r i wynosiły 3.131,03 zł. Najwyższe 
wynagrodzenia były w górnictwie – 5.035 zł (wyższe o 60,8% od wynagrodzenia przeciętnego w sektorze 
przedsiębiorstw) oraz w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię, wodę i gaz – 4.132 zł (wyższe 
o 32% od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

Wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń dał w efekcie w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. wzrost fun-
duszu płac w sektorze przedsiębiorstw o 17,1% r/r (o 14% w tym samym okresie 2007 r.). Dochody netto 
gospodarstw domowych były wyższe także  z tytułu obniżenia składki rentowej – w 2008 r. w stosunku do 
2007 r. pracownicy płacili o 5 punktów procentowych niższe składki na ubezpieczenia rentowe (obniżenie 
składki rentowej z 6,5% na 1,5% w stosunku do pierwszej połowy 2007 r.). Wyższe wpływy do budżetów 
gospodarstw domowych utrzymywały konsumpcję indywidualną na ciągle wysokim poziomie – 5,4% 
r/r w ciągu 3. kwartałów 2008 r. Pozwalały również na wzrost oszczędności (w okresie grudzień 2007 r.  
– wrzesień 2008 r. wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 42,6 mld zł, tj. o 16,2%).

wydajność pracy 

Wzrost wynagrodzeń był w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. dużo wyższy niż wzrost wydajności pracy 
w przemyśle (wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przypadający na 1 zatrudnionego), który wyniósł 
3,7% (przy wzroście zatrudnienia o 3% i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 10,5%). 
Wzrost wydajności pracy w przemyśle był w ciągu 3. kwartałów 2008 r. dużo niższy niż w 2007 r. (wzrost 
o 6% przy wzroście zatrudnienia o 3,5% i wzroście wynagrodzenia o 8,9%) i w 2006 r. (wzrost o 9,4% przy 
wzroście zatrudnienia o 2,2% i wzroście wynagrodzeń o 5,1%). Spadek dynamiki wydajności pracy w prze-
myśle wskazuje, że zmniejsza się efektywność wzrostu zatrudnienia.

Produkcja sprzedana przemysłu

Produkcja sprzedana przemysłu rosła, ale wzrost ten był mniejszy niż w latach 2006-2007. W okresie 
styczeń-wrzesień 2008 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,8% podczas, gdy w całym 2007 r. 
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– o 9,7%, a w 2006 r. – o 11,2%. Niepokoi znaczące wyhamowanie wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu 
w 3. kwartale 2008 r. – do 3,4% (w 1. i 2. kwartale wzrost o 8,5%). Wyniki ciągle nie były złe, ale rosły zapasy 
i malały zamówienia. 

Osłabienie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej należy uznać za sygnał osłabienia gospodarczego. 
W tym kontekście ważne będą decyzje gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dotyczące konsumpcji 
i inwestycji. Pytaniem pozostaje na razie wpływ kryzysu na światowych rynkach finansowych na te decyzje. 
Należy założyć, że ograniczenie dostępu do kredytów (w wyniku kryzysu na światowych rynkach finanso-
wych) wpłynie negatywnie tak na wzrost konsumpcji, jak i na inwestycje.

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna wzrosła w okresie styczeń-wrzesień 2008 r. o 11,4%. W 3. kwartale 2008 r. wzrost ten 
wyniósł ponad 8%. Dynamika sprzedaży detalicznej nieco słabnie, ale ciągle jest wysoka i potwierdza, 
że konsumpcja indywidualna – wspierana przez wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń – jest istotnym czynni-
kiem wzrostu gospodarczego. Ważne jest, aby tę skłonność do konsumpcji utrzymać.

inwestycje

Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w ciągu 3. pierwszych kwartałów 2008 r. o 10,7%. To dynamika niż-
sza niż w latach 2006-2007 (odpowiednio 14,9 i 17,6%). Wpływ inwestycji na realny wzrost PKB zmniejsza 
się, rośnie natomiast w sposób wyraźny wpływ konsumpcji indywidualnej.

inwestycje zagraniczne

Od wejścia Polski do UE w 2004 r. napłynęło do naszej gospodarki 60 mld USD bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych – najwięcej w 2006 r. i 2007 r. To więcej niż od początku transformacji polskiej gospodarki 
do 2004 r. W 2008 r. napływ ten będzie także jeszcze duży – szacujemy go na 15 mld USD. To efekt finali-
zowania transakcji rozpoczętych przed 2008 r. Widoczny jest jednak odwrót zagranicznych inwestorów 
krótkoterminowych (spadki na GPW w Warszawie i osłabienie złotego).

1.3.3. Przedsiębiorstwa w 2008 r.

Przedsiębiorstwa znajdują się w dobrej kondycji finansowej. Dane za 3. kwartały 2008 r. pokazują jednak 
osłabienie rentowności, a przede wszystkim wzrost liczby przedsiębiorstw, które osiągają ujemne wyniki 
finansowe netto. 

wynik finansowy netto

Przedsiębiorstwa zarobiły w ciągu 9 miesięcy 2008 r. 63,7 mld zł,  prawie o 1 mld zł mniej niż w tym samym 
okresie 2007 r. Spadła dość znacząco rentowność sprzedaży netto (z 5,2% do 4,5%). Było to nie uniknio-
ne ze względu na silną presję płacową, która ciągle jest bardzo wysoka. Bardzo niepokoi wzrost odsetka 
przedsiębiorstw przynoszących straty netto – z 22,2% na koniec września 2007 r. do 26,5 na koniec wrześ-
nia 2008 r. Jeżeli tendencja ta będzie się nasilała, efektem będzie spadek zatrudnienia, a także wzrost liczby 
bankructw.

Płynność

Płynność gotówkowa przedsiębiorstw jest ciągle bardzo wysoka – na koniec września 2008 r. wynosiła 
33,1% (przedsiębiorstwa były w stanie natychmiast spłacić 33,1% swoich krótkoterminowych zobowiązań). 
Banki oceniając zdolność kredytową przedsiębiorstw przyjmują 20% za odpowiedni poziom płynności go-
tówkowej. Oznacza to, że przedsiębiorstwa średnie i duże są potencjalnie atrakcyjnym partnerem dla in-
stytucji kredytowych.
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Natomiast badania PKPP Lewiatan „Monitoring kondycji sektora MSP 2008” wskazują, że 72,6% mikroprzed-
siębiorstw (66,7% w 2007 r.), 52% przedsiębiorstw małych (46,6% w 2007 r.) oraz 33,1% przedsiębiorstw 
średnich (28,9% w 2007 r.) w całości finansuje swoją działalność w oparciu o środki własne. Ponad 73% MSP 
finansowało w 2007 r. inwestycje ze środków własnych (w 2006 r. – 66,4%). Kredyt bankowy sfinansował 
17,4% inwestycji (w 2006 r. – 21,6%). MSP były zatem w relatywnie niewielkim stopniu klientami instytucji 
finansowych.

Eksport

W okresie styczeń-wrzesień 2008 r. eksport wzrósł o 8,8% (GUS). Obawy o osłabienie dynamiki eksportu 
okazują się na razie przedwczesne. Ale niepokoi osłabienie koniunktury gospodarczej w krajach UE, któ-
re są naszym głównym partnerem handlowym  (blisko 80% sprzedaży poza Polską ), w tym szczególnie 
w Niemczech, gdzie sprzedajemy ponad ¼ produktów i usług. Część przedsiębiorstw nie wytrzymało silne-
go złotego w 1. połowie 2008 r. oraz nakładających się na to rosnących kosztów wynagrodzeń i rosnących 
kosztów surowców i energii i zrezygnowała ze sprzedaży na eksport. Na koniec września 2008 r. 49% przed-
siębiorstw średnich i dużych eksportowała, czyli o 1,8 % firm mniej niż w tym samym okresie 2007 r. Spadł 
również udział przychodów z eksportu w przychodach firm eksportujących ogółem. To przede wszystkim 
efekt silnego w 1. połowie 2008 r. złotego. Problemy z nakładającymi się na siebie negatywnymi czyn-
nikami (silny złoty, wzrost kosztów produkcji w efekcie wzrostu wynagrodzeń, cen surowców i energii) 
przełożyły się silnie na wyniki finansowe eksporterów. Podczas gdy na koniec września 2007 r. 80,6% firm-
eksporterów osiągało dodatni wynik finansowy netto, to już we wrześniu 2008 r. było ich jedynie 73,7%. 

1.3.4. Sytuacja sektora bankowego w 2008 r.

Kondycja finansowa sektora bankowego w Polsce jest dobra. Dane GUS dotyczące sektora bankowego 
za 1. półrocze 2008 r. (nie ma jeszcze danych za 3 kwartały) wskazują na wysoką rentowność obrotu brutto 
– 11,6% i netto – 9,7%. Wynik na działalności bankowej był wyższy o 18,8% w stosunku do tego samego 
okresu w 2007 r. Jednak dosyć istotnie wzrosła różnica w wartości rezerw. Spadł również współczynnik 
wypłacalności (z 12,1% na koniec 2007 r. do 11% na koniec sierpnia 2008 r.), co wskazuje na wzrost ryzy-
ka w działalności banków. Jednak Komisja Nadzoru Finansowego informuje (informacja z 22.10.2008 r.), 
że udział należności zagrożonych w należnościach ogółem wynosił na koniec sierpnia 2008 r. 4,7%, co jest 
wynikiem bardzo dobrym, pokazującym brak zagrożenia ze strony złych kredytów (aczkolwiek tak dobry 
wynik jest także rezultatem wzrostu akcji kredytowej). 

Dzisiaj prawdziwym problemem w sektorze bankowym, wynikającym z kryzysu na światowych rynkach 
finansowych, jest ograniczenie transakcji na rynku międzybankowym. Transakcje na rynku międzybanko-
wym nie są istotne z punktu widzenia zapewnienia płynności, bowiem banki działające w Polsce charakte-
ryzuje nadpłynność (którą ciągle powiększają przez akcje depozytowe). Ograniczenie transakcji na rynku 
międzybankowym wskazuje na brak zaufania między bankami.

Diagnoza podstawowych wielkości makroekonomicznych i mikroekonomicznych wskazuje, że polska 
gospodarka ma ciągle silne fundamenty. Gdyby kryzys na światowych rynkach finansowych nie wybuchł 
z taką siłą, polska gospodarka zapewne nieznacznie zwolniłaby w drugiej połowie 2008 r. i w 2009 r. Acz-
kolwiek oczekiwania przedsiębiorstw małych średnich dotyczące 2009 r., wyrażone we wrześniu 2008 r. 
w badaniu PKPP Lewiatan „Monitoring kondycji sektora MSP 2008”, nie wskazywały, że firmy te spodziewa-
ją się osłabienia koniunktury gospodarczej.
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BAdAniE „MOnitORing KOndycji SEKtORA MSP 2008”  
– infORMAcjA    

„Monitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008” jest 8. edycją badania MSP. Zo-
stało ono przygotowane przez ekspertów Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i 
zrealizowane na zlecenie PKPP przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w okresie 25 sierpnia  
– 30 września 2008 r.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 1100 aktywnych przedsiębiorstw prywatnych, 
czyli firm będących własnością osób fizycznych lub spółek z większościowym udziałem kapitału prywat-
nego. Badane były przedsiębiorstwa zatrudniające 2 lub więcej pracowników, gdzie tytułem prawnym za-
trudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę. 

Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) przez an-
kieterów CBOS. Ankieter przeprowadzał wywiad w jednej firmie z kilkoma osobami najbardziej kompe-
tentnymi w danej tematyce. W praktyce najczęściej respondentami byli właściciele lub współwłaściciele 
przedsiębiorstw.

Badanie w warstwie dotyczącej konkretnych działań realizowanych przez przedsiębiorstwa, objęło okres 
styczeń 2007 – czerwiec 2008 (część pytań i odpowiedzi dotyczy tylko 2007 r.). Natomiast w części dotyczą-
cej ocen odpowiedzi odnoszą się do bieżącej sytuacji, w której respondent odpowiadał na pytania ankiety 
(chyba, że pytanie zawierało wskazanie, jakiego okresu dotyczy).

1. Metodologia badania

Dla celów losowania próby zbiorowość badania została podzielona na warstwy ze względu na 5 sekcji PKD oraz 
3 kategorie wielkości zatrudnienia (2-9, 10-49, 50-249 zatrudnionych osób) w każdym województwie. W efekcie 
zbiorowość została podzielona na 240 warstw (5 sekcji PKD x 3 kategorie zatrudnienia x 16 województw).

Uwzględniono następujące sekcje PKD:

Sekcja D – działalność produkcyjna:

Spożywcza i przetwórstwo spożywcze 
Inne dobra konsumpcyjne (szybkozbywalne) 
Trwałe dobra konsumpcyjne
Dobra inwestycyjne (dla innych przedsiębiorstw)
Dobra zaopatrzeniowe (dla innych przedsiębiorstw)
Inne niż wymienione w sekcji D

Sekcja F – budownictwo 

Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny 

Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność

Sekcja K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z obsługą działalności gospodarczej.

W schemacie doboru próby został zastosowany nieproporcjonalny dobór ze względu na sekcję PKD oraz 
kategorię wielkości przedsiębiorstwa oraz proporcjonalny ze względu na liczbę firm prywatnych w po-
szczególnych województwach.

Nieproporcjonalny dobór MSP ze względu na wielkość zatrudnienia jest uwarunkowany strukturą polskich 
przedsiębiorstw, w których dominują firmy małe, zatrudniające do 9 osób. Aby mieć możliwość porówna-
nia wyników dla firm o różnej wielkości, w badanej próbie są nadreprezentowane firmy zatrudniające 10 
i więcej osób. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Struktura przedsiębiorstw ze względu na sekcje PKD nie jest tak silnie zdominowana przez jedną sekcję, 
jak struktura wielkości MSP przez jedną kategorię, to znaczy przez małe firmy. W grupie 5 wyodrębnionych 
sekcji (D, F, G, I, K) najbardziej charakterystyczną dysproporcją jest zdecydowana przewaga liczebna MSP 
należących do sekcji G (handel hurtowy i detaliczny). W tej sekcji mieści się największa liczba prywatnych 
przedsiębiorstw. Z tego powodu w próbie został zmniejszony udział MSP z branży G na rzecz zwiększenia 
udziału firm z innych branż.

Uzyskane wyniki zostały poddane procedurze ważenia, aby można było na podstawie danych z próby wnio-
skować o całej zbiorowości, czyli zapewnić im reprezentatywność Opracowano trzy różne wagi: 1) do da-
nych ogółem, 2) do danych w podziale na sekcje, 3) do danych w podziale na wielkość zatrudnienia. 

2. informacja o badanych przedsiębiorstwach

2.1. wielkość przedsiębiorstw

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę N %

2-9 pracowników 424 38,5%

10-49 pracowników 459 41,7%

50-249 pracowników 217 19,7%

Razem 1100 100%

2.2. wartość obrotów w 2007 r. w mln euro

1,6%

57,3%

21,7%

7,4%

3,5%

3,0%

0,5%

1,5%

3,5%

Nie dotyczy, �rma
powstała w 2008 r.

do 0,2 mln euro

powyżej 0,2 mln euro
do 0,5 mln euro

powyżej 0,5 mln euro
do 1 mln euro

powyżej
1 do 2 mln euro

powyżej
2 do 10 mln euro

powyżej
10 do 50 mln euro

powyżej 50 mln euro

odmowa odpowiedzi

Wartość obrotów w 2007 r. w Pana(i) firmie w mln euro
N=1100
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2.3. forma prawna przedsiębiorstw

Najliczniejszą grupę wśród badanych firm stanowią przedsiębiorstwa osoby fizycznej działające na podsta-
wie wpisu do rejestru.

Jaka jest forma prawna przedsiębiorstwa? N=1100

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej – na podstawie wpisu do rejestru 65,5%

Spółka cywilna 12,0%

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10,7%

Spółka jawna 7,4%

Spółka akcyjna 1,3%

Spółka partnerska 0,1%

Spółka komandytowo-akcyjna 0,1%

Inna forma 2,7%

Razem 100%

2.4. Sekcja PKd

Udział przedsiębiorstw działających w poszczególnych sekcjach PKD 
w badanej próbie przedsiębiorstw N %

Sekcja D – działalność produkcyjna, w tym: 315 28,7%

                     Spożywcza i przetwórstwo spożywcze 81 7,4%

                     Niespożywcze, szybkozbywalne dobra konsumpcyjne 16 1,5%

                     Trwałe dobra konsumpcyjne 73 6,6%

                     Dobra inwestycyjne (dla innych przedsiębiorstw) 46 4,2%

                     Dobra zaopatrzeniowe (dla innych przedsiębiorstw) 51 4,6%

                     Inne niż wymienione w sekcji D 48 4,4%

Sekcja F – budownictwo 182 16,5%

Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny 348 31,6%

Sekcja I – transport, gospodarka magazynowa i łączność 117 10,6%

Sekcja K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane  
                     z obsługą działalności gospodarczej

138 12,5%

Razem 1100 100%

2.5. typ własności

Typ własności   N=1100

Jedna osoba fizyczna 73,6%

Wielu współwłaścicieli, udziałowców 24,7%

Zarządzający (kierownicy) 0,7%

Przedsiębiorstwo krajowe 0,5%

Przedsiębiorstwo zagraniczne 0,3%

Pracownicy 0,2%

Rząd (państwo) 0,0%

Razem 100%

średni udział państwa (publiczny) w przedsiębiorstwie to 0,06% (dominanta czyli modalna=0, a odchylenie 
standardowe wynosi 1,550).



12Konkurencyjność sektora MSP 2008

2.6. Sposób rozliczania się z urzędem Skarbowym

Sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym

Ogólne zasady 66,9%

Pełna rachunkowość 22,7%

Ryczałt 6,4%

Karta podatkowa 4,0%

2.7. informacja o respondentach

Zajmowane przez respondenta stanowisko Płeć

1) Właściciel /właścicielka 74,0%
Mężczyzna 51,5% 

Kobieta 22,5%

2) Współwłaściciel/ współwłaścicielka 18,2%
Mężczyzna 7,6%

Kobieta 10,5%

3) Prezes / dyrektor 5,0%
Mężczyzna 3,5%

Kobieta 1,5%

4) Wiceprezes / zastępca dyrektora 2,5%
Mężczyzna 1,7%

Kobieta 0,8%

5) Dyrektor finansowy 1,0%
Mężczyzna 0,6%

Kobieta 0,4%

6) Dyrektor wykonawczy / produkcji 0,6%
Mężczyzna 0,5%

Kobieta 0,1%

7) Dyrektor handlowy 1,7%
Mężczyzna 1,0%

Kobieta 0,7%

8) Główny księgowy 9,0%
Mężczyzna 1,2%

Kobieta 7,8%

9) Ktoś inny 8,3%
Mężczyzna 2,1%

Kobieta 6,1%

     Ktoś inny, kto?

     Księgowa 1,0%

     Kadrowa 0,4%

     Członek Zarządu, pełnomocnik zarządu, prokurent 0,7%

     Kierownicy działu handlowego 0,1%

     Kierownicy i specjaliści z innych działów 5,8%

     Inne stanowisko 0,3%

2.8. Poziom wykształcenia zarządu, kierownictwa, właścicieli

Poziom wykształcenia zarządu, kierownictwa, właściciela w firmie

Osoby  
z niepełnym 

podstawowym

Osoby  
z podstawowym 

i zawodowym

Osoby 
 z wykształceniem 

średnim

Osoby  
z wykształceniem 

wyższym

Osoby  
z tytułem 

naukowym

Liczba osób 5 166 933 848 48

Inna forma 0,26% 8,32% 46,63% 42,37% 2,41%
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KOndycjA MAłycH i śREdnicH PRzEdSięBiORStw 2008.  
PROgnOzy nA 2009 r.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw średnich i dużych (zatrudniających od 50 pracowników) za trzy kwartały 
2008 r. są bardzo dobre, ale pojawiły się już wyraźnie oznaki osłabienia gospodarczego. Po pierwsze, od po-
czątku 2008 r. dynamika kosztów jest wyższa niż dynamika przychodów. Nie należałoby oceniać negatywnie 
tej sytuacji, gdyby była tylko efektem wzrostu inwestycji (a tym samym wzrostu wartości amortyzacji, która 
zaliczana jest w koszty uzyskania przychodów). Jednak, jak wynika z danych GUS, to nie amortyzacja przy-
spieszyła wzrost kosztów, bowiem jej udział w kosztach ogółem cały czas maleje. Przyczyny wzrostu kosztów 
tkwią przede wszystkim w wysokim wzroście wynagrodzeń, które rosną znacznie szybciej niż koszty przed-
siębiorstw ogółem. Przedsiębiorstwa wydają także znacznie więcej na usługi obce. Jest to efekt wydzielania 
coraz większych części własnych obszarów biznesowych poza firmę (outsourcing) dla szukania wyższej efek-
tywności. Jednak na te decyzje wpływ mają także wysokie pozapłacowe koszty pracy i nieelastyczne prawo 
pracy, które w dobie działania opartego na projektach, zmuszają do ograniczania wzrostu zatrudnienia we 
własnej firmie. Drugą oznaką osłabienia gospodarczego jest malejąca liczba przedsiębiorstw osiągających 
dodatnie wyniki finansowe. Tendencja ta obserwowana jest już drugi kwartał z kolei. Trzecia przesłanka, na 
której oprzeć można tezę, że osłabienie gospodarcze jest już odczuwane przez przedsiębiorstwa, to zwiększa-
nie się wartości straty netto ponoszonej przez przedsiębiorstwa. Po 9 miesiącach 2008 r. straty netto obniżyły 
zyski netto o 14,8%. W tym samym okresie 2007 r. straty netto obniżyły zyski netto tylko o 9,8%. Czwarte 
zjawisko, które obserwujemy od początku 2008 r., to spadek liczby przedsiębiorstw, które eksportują swoje 
produkty i usługi oraz obniżenie udziału przychodów z eksportu w przychodach ogółem. Oznacza to, że od 
początku 2008 r. rynki zewnętrzne stają się coraz mniej atrakcyjnymi partnerami dla firm polskich.

Tak wygląda sytuacja w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Nie mamy natomiast wiedzy o tym, jak 
wyglądają wyniki finansowe przedsiębiorstw mikro i małych. Opierając się jednak na dynamice PKB można 
stwierdzić, że są porównywalnie dobre, jak firm średnich i dużych. Nie osiągnęlibyśmy bowiem 5,5% wzro-
stu PKB tylko dzięki wytworzeniu wartości dodanej przez 1% ogólnej liczby przedsiębiorstw (przedsiębior-
stwa średnie i duże to łącznie nieznacznie powyżej 1% ogólnej liczby aktywnych przedsiębiorstw w Polsce). 
Badanie „Monitoring kondycji sektora MSP 2008” (Badanie) pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy. 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że badanie „Monitoring kondycji sektora MSP 2008” realizowane było 
w okresie 25 sierpnia – 30 września 2008 r. Ma to bardzo duże znaczenie dla analizy jego wyników. Przedsię-
biorcy przekazywali bowiem informacje i dane, a także swoje oceny dotyczące wszystkich podstawowych 
obszarów działalności wtedy, gdy kryzys na światowych rynkach finansowych był faktem. Czuły barometr 
koniunktury gospodarczej – rynek papierów wartościowych „informował” o osłabieniu gospodarczym już 
w połowie 2007 r. Mamy zatem możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób kryzys na 
światowych rynkach finansowych oraz osłabienie koniunktury gospodarczej na świecie wpłynął na mikro-
przedsiębiorstwa, małe firmy oraz przedsiębiorstwa średnie.

1. tendencje zmian w działalności małych i średnich przedsiębiorstw  
 w latach 2004-2007 i oczekiwania dotyczące 2009 r.

Uwaga:  wszystkie  wykresy,  które  znajdują  się  w  tej  części  Wprowadzenia  do  Raportu,  to  opracowania 
własne  autorki  na  podstawie  badania  „Monitoring  kondycji  sektora  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 
2008”, PKPP Lewiatan oraz wyników badań zrealizowanych w latach poprzednich.

1.1. Przychody ze sprzedaży i zyski

Od 2005 r. coraz większy odsetek przedsiębiorstw małych i średnich (MSP) informował o wzroście przy-
chodów ze sprzedaży. Istotna zmiana nastąpiła w 2006 r., kiedy ponad 46% MSP potwierdziło wzrost 
sprzedaży. W roku 2007  liczba przedsiębiorstw osiągające wzrost przychodów była bliska 50%. 
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Tendencja ta odpowiada w pełni sytuacji w gospodarce w latach 2004-2007. Przedsiębiorstwa korzystały 
ze wzrostu gospodarczego. Małe i średnie przedsiębiorstwa były beneficjentami tego wzrostu szcze-
gólnie w latach 2006-2007. Obserwacja ta pozwala przyjąć założenie, że MSP działają z pewnym opóź-
nieniem w stosunku do firm dużych. Są bardziej konserwatywne i mniej skłonne do ryzyka. Dlatego ich 
aktywność gospodarcza rośnie w momencie, gdy gospodarka jest już w okresie utrwalonego wzrostu 
gospodarczego. 

Badanie wykazało także, że większość, bo prawie 74%, przedsiębiorstw małych i średnich, oczekuje 
w 2009 r. (a przynajmniej oczekiwała we wrześniu 2008 r.) wzrostu przychodów ze sprzedaży. Oznaczałoby 
to, że w momencie przeprowadzania badania istniały, wg MSP, przesłanki do takich oczekiwań. średnio- 
i długookresowe zamówienia, kontrakty, umowy pozwalały zakładać, że 2009 r. będzie kolejnym, w którym 
przychody ze sprzedaży będą rosły. I wzrosty obejmą prawie cały sektor MSP.

Zamówienia, kontrakty, umowy mogą podlegać renegocjacjom, czy nawet wymówieniom. Jednak małe 
i średnie przedsiębiorstwa nie widziały we wrześniu 2008 r. takiego zagrożenia. 

W latach 2004-2007 nie tylko rosła liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które zwiększały przycho-
dy ze sprzedaży, ale także rósł odsetek firm, które osiągały wzrost zysków. Tu przełomowy dla MSP był 
także 2006 r., gdy zysk netto wzrósł w ponad 46% firm. Natomiast w 2007 r. odsetek MSP osiągających 
większe dochody zmalał. Można założyć, że było to efektem wzrostu inwestycji realizowanych przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a tym samym wzrostu kosztów (amortyzacja), ale także konieczności pod-
noszenia wynagrodzeń. Rynek pracy stał się znacznie trudniejszy. Wzrost popytu na pracę spowodował, 
że w niektórych grupach zawodowych i w niektórych rodzajach działalności wynagrodzenia rosły szybciej 
niż wydajność pracy.

Oczekiwania dotyczące wzrostu zysków w 2009 r. odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym wzrostu przy-
chodów ze sprzedaży. Bardzo nieznaczny odsetek firm zakłada, że ich zyski w 2009 r. spadną. Oznacza to, 
że małe i średnie przedsiębiorstwa zakończyły projekty inwestycyjne i zamierzają w 2009 r., korzystając 
z oczekiwanej przez siebie dobrej koniunktury, konsumować efekty tych inwestycji. Zakładały zapewne 
także, że wygasną inne czynniki, które podnosiły koszty ich działania w 2007 r. – presja na wzrost wynagro-
dzeń oraz wzrost cen surowców.

SPRZEDAŻ
Co zmieniło się w działalności �rmy w latach 2004-2007? 
Jakie są oczekiwania dotyczące 2009 r.? (1) (% MSP)
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1.2. Efekty wzrostu przychodów i zysków

Efektem zmian w sektorze MSP, jakie dokonały się w latach 2004-2007 w obszarze sprzedaży i zysków, a za-
pewne także inwestycji, musiały być zmiany konkurencji na rynku. W 2006 r. ponad 3-krotnie spadł odsetek 
MSP, które odczuły spadek udziałów w rynku. Jednocześnie wzrósł odsetek firm, które udziały w rynku zwięk-
szyły. Natomiast liczba firm utrzymujących swoje udziały w rynku pozostawała na porównywalnym poziomie. 
W 2007 r. te proporcje nie uległy istotnym zmianom. Oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa znalazły 
w 2006 r. nową równowagę na rynku. Część z nich, ponad 1/3, nie uczestniczy w walce konkurencyjnej, której 
celem jest utrzymanie lub zwiększenie udziałów w rynku. Działają one na małych, lokalnych rynkach. Bardzo 
często ich działalność jest na tych rynkach niszowa, bez potencjału wzrostu. Celem działania tych firm nie 
jest rozwój, tylko praca „na swoim” oraz zapewnienie  dochodów ich właścicielom. Liczba takich firm rośnie, 
zapewne wraz ze wzrostem liczby małych i średnich firm ogółem. I nawet jeżeli poprawiają przychody i zyski, 
z reguły traktują te wzrosty nie jako potencjał do rozwoju, ale „lepszy okres” w działalności gospodarczej.
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Stabilna jest także grupa MSP (ok. 40%), która rozwija się i utrzymuje swoje udziały w rynku. To przedsię-
biorstwa, które mają potencjał rozwojowy i rozwojem są zainteresowane. Można założyć, że część z nich 
planuje z tego potencjału skorzystać.

Wzrost gospodarczy w latach 2006-2007 pozwolił także tym 15-17% przedsiębiorstw, które traciły rynek 
(lata 2004-2006) ustabilizować swoją pozycję. W efekcie w grupie firm, które mogły być zmuszone do re-
zygnacji z działalności gospodarczej znalazło się jedynie 5% MSP. A rok 2009 ma, w opinii przedsiębiorców, 
tę sytuację jeszcze poprawić. 

Oczekiwania przedsiębiorstw małych i średnich dotyczących zmian w podziale rynku w 2009 r. pokazują, 
że chcą one walczyć z firmami dużymi. Ponad 30% MSP uważa bowiem, że uda im się w 2009 r. zwiększyć 
udział w rynku. Ponieważ nie odbędzie się to kosztem wzrostu liczby MSP, które stracą udziały w rynku, 
oznacza to, że te udziały będą musiały oddać właśnie firmy duże, co (na taką skalę) jest mało prawdopo-
dobne. Jednak zarysowana przez MSP tendencja zmian udziałów w rynku potwierdza, że czują się one 
znacznie silniejsze niż jeszcze 2-3 lata temu. Może również oznaczać, że małe i średnie firmy w coraz więk-
szym zakresie opierają swoją strategię na specjalizacji. Jeżeli tak, to przy wysokim poziomie innowacyjno-
ści, będą w stanie walczyć o rynek i wygrywać z firmami dużymi.

Ruchy zwiększające lub zmniejszające udziały w rynku przedsiębiorstw małych i średnich obserwowane z per-
spektywy krótkiego okresu nie będą dostrzegalne. Małe i średnie firmy z reguły nie szacują swoich udziałów 
w rynku. Są one bowiem niewielkie i nawet znaczący z ich punktu widzenia wzrost przychodów ze sprzedaży, 
któremu towarzyszy zapewne wzrost udziału w rynku, jest trudny do uchwycenia. Oceny przedsiębiorców 
małych i średnich dotyczące udziału w rynku bazują raczej na zmianach liczby klientów, niż na zmianach mie-
rzonych udziałem własnych przychodów ze sprzedaży w przychodach ze sprzedaży całej branży.

Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które oceniały, że liczba konkurentów spada, był w latach 
2004-2007 dość stabilny. Natomiast cały czas rosła liczba firm, które uważały że ilościowo konkurencja 
na rynku nie ulega zmianie. A to oznacza, że z punktu widzenia coraz mniejszej grupy MSP rosnąca liczba 
konkurentów jest problemem. W bardzo licznej przecież grupie małych i średnich firm taka ocena sytuacji 
jest dość nietypowa i może oznaczać np., że rynek MSP coraz bardziej się specjalizuje, działa niszowo, „szyje 
na miarę”. Dlatego nie rośnie liczba konkurentów.

Tendencje te będą się pogłębiać, bowiem w ocenie MSP w 2009 r. ponownie zmniejszy się grupa firm, 
które odczują wzrost liczby konkurentów. Towarzyszy temu przekonanie znacznie większej niż poprzednio 
(3-4 krotnie) liczby firm małych i średnich, że liczba konkurentów spadnie. Potwierdzałoby to założenie 
o specjalizacji, działaniu w niszy rynkowej i dostosowywaniu produktów i usług do wymagań klientów.
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1.3. inwestycyjne czynniki wzrostu 

W latach 2004-2005 odsetek firm małych i średnich, które inwestowały, był stabilny (ok. 30%). Natomiast 
w 2006 r. spadł o ok. 20%. Odpowiedzią na pytanie o przyczyny zmniejszenia skłonności do inwestowania 
przez MSP mogła być koncentracja na realizacji celów krótkookresowych. Dobra koniunktura gospodarcza 
nie zachęcała MSP do inwestowania. Dążyły one raczej do maksymalnego wykorzystania mocy wytwór-
czych, a nie do zwiększania majątku wytwórczego. Byłby to niepokojący wniosek. Trzeba byłoby bowiem 
odpowiedzieć na pytanie znacznie ważniejsze – czy ta niechęć do inwestycji dużej części małych i średnich 
przedsiębiorstw jest ich differentia specifica.

Rok 2007 przyniósł odpowiedź na to pytanie, bowiem odsetek MSP, które inwestowały, wrócił do pozio-
mu z lat 2004-2005. Natomiast na 2009 r. przedsiębiorstwa małe i średnie  planują istotnie zwiększyć ska-
lę działania inwestycyjnego, bowiem ponad 40% firm zamierza (a przynajmniej zamierzało we wrześniu 
2008 r.) inwestować w majątek trwały.

Oczekiwania te są zbieżne z prognozami uczynionymi przez MSP, a dotyczącymi wzrostu przychodów 
ze sprzedaży. Pytanie, czy nadal pozostają aktualne.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zdecydowały również o wprowadzaniu nowych dóbr i usług na rynek. Po 
okresie wyraźnego spadku liczby firm, które inwestowały w nowe produkty i usług, znacznie większy od-
setek MSP zaplanował wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług w 2009 r. To działania wykracza-
jące poza „zwykłe” inwestycje, bowiem wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, to innowacje 
produktowe. Oznacza to, że przedsiębiorstwa małe i średnie planowały w większym stopniu niż dotychczas 
opierać wzrost konkurencyjności na innowacjach. Byłaby to ważna zmiana, bowiem innowacje nie leżały 
do tej pory w kręgu zainteresowania MSP.

Ciekawe są natomiast deklaracje ok. 40% MSP (poza 2005 r.), że wprowadzanie nowych produktów i usług 
ich nie dotyczy. Oznaczałoby to, że 40% małych i średnich przedsiębiorstw produkuje towary lub świadczy 
usługi, które nie mogą, z definicji, podlegać zmianom, albo nie da się ich zastąpić innymi, nowymi, o nowych 
cechach i walorach użytkowych. Nie wydaje się to możliwe. Każdy produkt i usługa, zaspokajając te same 
potrzeby, może to robić w doskonalszy sposób, przy użyciu mniejszej ilości surowców, przy większej ochronie 
środowiska. Wydaje się, że małe i średnie firmy powoli zaczynają to rozumieć, bowiem w 2009 r. znacząco ma 
spaść odsetek firm, które uważają że wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług ich nie dotyczy.
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Małe i średnie przedsiębiorstwa nie są, w większości przypadków, przygotowane do inwestycji w badania 
i rozwój (B+R). Ich zdolności kapitałowe i akumulacyjne nie dają im szans na wprowadzenie innowacji, które 
będą przygotowywane we własnych ośrodkach B+R lub przez własnych pracowników B+R. Przede wszyst-
kim jednak większość z nich nakładów na B+R nie musi, a nawet nie powinna ponosić. Przy małej skali dzia-
łania inwestowanie w B+R jest nieefektywne. Nie oznacza to, że nie mogą być i nie są innowacyjne. Mogą 
kupować gotowe rozwiązania implementując wyniki prac badawczych do praktyki. Nie oznacza to także, że 
małe firmy nie mogą tworzyć własnych ośrodków badawczo-rozwojowych i zatrudniać badaczy. Coraz wię-
cej firm małych to innowatorzy, działający w nowoczesnych branżach. Tam ponoszone są nakłady na B+R.

Po okresie zmniejszania się liczby firm, które ponosiły koszty badań i rozwoju (na większym lub na takim 
samym jak w poprzednich okresach poziomie) część małych i średnich przedsiębiorstw planowała zwięk-
szyć swoje nakłady na B+R w 2009 r. Wydaje się to w pełni uzasadnione, szczególnie właśnie w okresie 
osłabienia koniunktury gospodarczej.

1.4. Źródła finansowania rozwoju

Przedsiębiorstwa małe i średnie zwiększały w analizowanym okresie sprzedaż i inwestowały. Towarzyszyć 
temu powinien wzrost zadłużenia. Tymczasem w latach 2006-2007 60% MSP deklarowała, że zadłużenie 
ich nie dotyczy. Wzrost zadłużenia pokazywało jedynie 5-7% firm, natomiast 1/3 miała ustabilizowany 
udział zobowiązań w aktywach. Oznacza to, że przedsiębiorstwa małe i średnie korzystają w bardzo małym 
zakresie z dźwigni finansowej, preferują środki własne – tak jako źródło finansowania działalności bieżącej, 
jak i źródło finansowania inwestycji. Widać to wyraźnie w 2007 r., kiedy większy odsetek firm inwestował 
w rzeczowy majątek trwały, a jednocześnie odsetek firm, które zwiększyły zadłużenie wynosił 7,3%.

Wiele innych danych w Badaniu potwierdza konserwatyzm małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsię-
biorcy pytani o najlepsze źródła finansowania inwestycji – wskazują środki własne, pytani o współpracę 
z bankami komercyjnymi – nie oceniają jej negatywnie, a 70% zapytanych o udział zobowiązań w akty-
wach deklaruje, że wynosi on zero.

Konserwatyzm ten wynika z kilku czynników. Ale wydaje się, że najważniejsza jest awersja do ryzyka zwią-
zanego z korzystaniem ze środków obcych. MSP to w większości firmy rodzinne i decyzja o rozwoju opar-
tym na kapitałach obcych oznacza wystawienie firmy na wyższe ryzyko, a tym samym na możliwość utraty 
firmy (bankructwo, przejęcie), a w konsekwencji na utratę miejsca pracy i dochodu. Drugim czynnikiem są 
koszty pozyskania kredytów. Nie chodzi tylko o prowizje i odsetki, ale także koszt zabezpieczeń kredytów. 
Przedsiębiorstwa małe i średnie nie dysponują bowiem aktywami o wysokiej wartości, które mogłyby sta-
nowić zabezpieczenie dla zaciąganych przez nie kredytów.
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Potwierdzają to plany finansowania przez dużą część MSP inwestycji w rzeczowy majątek trwały, w nowe 
produkty i usługi, czy nawet w B+R w 2009 r. przede wszystkim ze środków własnych.  Mniej niż dotychczas 
firm spodziewa się w związku z tymi inwestycjami wzrostu zobowiązań. Przedsiębiorstwa, dzięki dobrej ko-
niunkturze, osiągały w ostatnich latach dobre wyniki finansowe. Oznacza to, że planowały wykorzystanie 
zysków właśnie na inwestycje. Potwierdza to również rosnąca wartość depozytów przedsiębiorstw.

Przywiązanie do finansowania działalności w oparciu o środki własne nie jest ortodoksyjne, bowiem MSP 
sięgają chętnie po środki unijne. Ale pieniądze te nie są kapitałem obcym, są bezzwrotną (pod warunkiem 
prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu), nie oprocentowaną  pomocą dla przedsiębiorstw, które złożą 
wniosek o dofinansowanie projektów z funduszy strukturalnych. Jednak tych pieniędzy, które kierowane 
są bezpośrednio do przedsiębiorstw nie ma dużo (w latach 2004-2006 środki strukturalne skierowane bez-
pośrednio do przedsiębiorstw stanowiły 1,2% wartości inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorstwa 
w tym okresie). W okresie 2007-2013 tych pieniędzy będzie więcej, jednak na pewno nie wystarczy, aby 
sprostać wykazanemu w Badaniu zainteresowaniu firm.
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W latach 2004-2007 przeciętnie ok. 3% firm deklarowało wzrost korzystania z funduszy strukturalnych. 
W 2009 r. małe i średnie przedsiębiorstwa planują znaczący wzrost zainteresowania tym źródłem finanso-
wania (17,9% MSP deklaruje, że zwiększy korzystanie z funduszy).

Nie jest to oczywiście możliwe, ale pokazuje jednak problem dotyczący finansowania rozwoju przez małe 
i średnie firmy. Prawie 18% MSP deklarujących wzrost zainteresowania funduszami strukturalnymi to pra-
wie 18% firm małych i średnich, które rzeczywiście planują inwestycje i nie mają na nie pełnego finansowa-
nia. Problem będzie jeszcze większy w kontekście osłabienia gospodarczego w 2009 r. i kryzysu na rynkach 
finansowych.

1.5. Sprzedaż na eksport

Odrębnym problemem związanym z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw jest ich zain-
teresowanie eksportem i możliwości sprzedaży produktów i usług poza granice Polski. Z Badania wynika, 
że przeciętnie 80% MSP nie jest zainteresowana eksportem. Natomiast w tych przedsiębiorstwach, które 
są zainteresowane eksportem, zainteresowanie to podlega silnym wahaniom. Jest to zrozumiałe, bowiem 
MSP nie mają takiej zdolności ochrony przed rosnącą siłą złotego oraz przed wahaniami jego kursu, jak 
firmy duże (tak ze względu na koszty zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym, jak i ze względu 
na skalę sprzedaży na eksport). Niewielka skala działania poza Polską, związane z tym koszty transakcyjne, 
a także problemy z umacniającym się i fluktuującym kursem złotego powodują, że MSP chętnie koncen-
trują swoją działalność na rynku polskim, gdy tylko popyt wewnętrzny na to pozwala, rezygnując ze sprze-
daży na eksport.

Potwierdzają to wyniki Badania z 2007 r. i 2008 r., które wskazują, że silny wzrost popytu wewnętrznego 
w latach 2006-2007. spowodował znaczący spadek zainteresowania MSP eksportem w stosunku do 2005 r. 
Oczekiwania 2009 r. wskazują na powrót zainteresowania eksportem wśród małych i średnich firm. Zapew-
ne nie uda się tych planów wszystkim zrealizować, bowiem koniunktura gospodarcza w krajach UE, które 
są naszym głównym partnerem handlowym, jest znacznie słabsza niż w latach poprzednich. Jednak plany 
te mówią, że przedsiębiorstwa małe i średnie są gotowe do nieco szerszego otwarcia na świat, niż to było 
dotychczas.
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2. Ocena strategii małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2006-2007

Małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrowały się w latach 2006-2007 na wzroście przychodów 
ze sprzedaży i zysków. Korzystały z dobrej koniunktury, aby zwiększyć swoją siłę kapitałową. Z dzi-
siejszej perspektywy należy ocenić te działania pozytywnie. Trudno było taką ocenę wystawiać, gdy 
Badania pokazywały w latach poprzednich niski poziom zainteresowania MSP inwestycjami, innowa-
cyjnością, eksportem mimo, iż koniunktura gospodarcza takim decyzjom sprzyjała. Dalsze utrzymy-
wanie takiego trendu prowadziłoby do wniosku, że małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrują się na 
realizacji krótkoterminowych celów – zwiększaniu zysków, że jest to ich specyfiką. Nastawione są na 
krótkookresowe działania w okresach dobrej koniunktury i przetrwanie w okresach osłabienia. Nie mają 
potencjału wzrostowego.

Dopiero spojrzenie na ich działania i decyzje z perspektyw kilku lat (a badania już na to pozwalają) po-
kazuje, że mają one cechy długookresowej strategii tworzącej warunki dla rozwoju MSP. Te działania są 
bardziej intuicyjne niż oparte na strategii, bowiem większość małych i średnich firm strategii nie posiada, 
jednak intuicja to także rodzaj wiedzy, wiedzy ukrytej, którą przedsiębiorcy posiedli w trakcie budowania 
i rozwijania swoich firm. 

Badania z 2008 r. wskazują już wyraźnie, że MSP otwierają się na działania, które podejmowały do tej pory 
w niewielkim zakresie. W 2007 r., podobnie jak w 2006 r., firmy zwiększały sprzedaż, ale odsetek firm, które 
osiągnęły wyższe zyski niż w 2006 r. zmniejszył się. Było to efektem wzrostu inwestycji, które nie wpływając 
jeszcze na sprzedaż, wpływały już na koszty (amortyzacja). MSP działały także na rzecz konsolidacji ryn-
ku oraz takiego kształtowania swojej działalności, aby ograniczać liczbę konkurentów i zwiększać udziały 
w rynku. Wydaje się, że osiągnięty został pewien stan równowagi jeżeli chodzi o konkurencję i udziały 
w rynku, który oczywiście jest czasowy, i w przyszłości kolejna fala inwestycji (wewnętrznych, w rzeczowy 
majątek trwały, jak i zewnętrznych – w finansowy majątek trwały) ten stan równowagi zmieni na inny. 
Przedsiębiorstwa dokonały tego korzystając w bardzo niewielkim zakresie z finansowania zewnętrznego, 
które uznają za duże ryzyko. Ale także dlatego, że ze względu na niską wartość aktywów, którymi dyspo-
nują, nie są atrakcyjnymi  partnerami dla instytucji finansowych. Koncentrują się zatem na finansowaniu 
tak działalności operacyjnej, jak i inwestycji, ze środków własnych. MSP zwiększyło nieznacznie zaintereso-
wanie eksportem, co przy silnym złotym (do października 2008), a także ciągle wysokiej dynamice popytu 
wewnętrznego, musiało być decyzją dobrze przemyślaną.

MSP nie wykształciły natomiast jeszcze skłonności do inwestowania w B+R, tak we własnych pracowników 
naukowo-badawczych, jak i kupując rozwiązania od zewnętrznych jednostek badawczo-rozwojowych.

Jednak plany na 2009 r., które MSP przedstawiły we wrześniu 2008 r., uwzględniają już prawie pełną paletę 
działań, które mają charakter prorozwojowy. Problem polega jednak na tym, że małe i średnie firmy nie 
będą mogły dużej części z nich zrealizować ze względu na osłabienie koniunktury gospodarczej na świecie, 
ale także w Polsce oraz ze względu na kryzys na rynkach finansowych, który już dzisiaj zaczyna ograniczać 
przedsiębiorstwom dostęp do kredytu.

3. Ocena planów małych i średnich przedsiębiorstw na 2009 r.

Zadeklarowane przez MSP plany na 2009 r. muszą dziwić. Od ponad roku widać symptomy osłabienia go-
spodarczego na świecie i w Polsce. Od początku 2008 r. nasila się kryzys na światowych rynkach finanso-
wych. Od sierpnia 2008 r. kryzys ten jest na tyle silny, że świat jest właściwie o krok od paniki. Przedsię-
biorstwa małe i średnie nie zauważają tego. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Albo umiejętność 
analizowania dostępnych informacji nie jest jeszcze najmocniejszą stroną MSP. Albo w ich środowisku 
biznesowym żadne symptomy osłabienia koniunktury gospodarczej nie wystąpiły, bo gdyby wystąpiły, 
wpłynęłoby to na oczekiwania przedsiębiorców. A nic takiego się nie stało. Może też być to efektem innej 
sytuacji – wypierania. Przedsiębiorstwa małe i średnie dojrzały już do jakościowych zmian, które sobie 
zaplanowały – do zwiększonej skali inwestycji, do innowacji, do eksportu. I nie chcą z tych planów rezyg-
nować, wypierają zatem informacje, które negatywnie oddziałują na możliwość realizacji zamierzonych 
przedsięwzięć. 
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Zapewne wystąpiły tu po części wszystkie trzy sytuacje. Jednak zgodność małych i średnich firm dotycząca 
przyszłości, jest warta uwagi i wyjaśnienia. Zapewne bylibyśmy bliżsi prawdy, gdyby przeprowadzić Bada-
nia raz jeszcze, po 2 miesiącach od pierwszego badania. 

Odpowiedzi wymaga także pytanie o możliwość realizacji tych planów.

Próbując odpowiadać na pierwszy problem, wydaje się, że we wrześniu 2008 r. mali i średni przedsiębior-
cy nie dostrzegali symptomów kryzysu na rynkach finansowych. Nigdy nie byli ważnymi interesariuszami 
systemu finansowego, dlatego nie mieli szans sprawdzić, czy dostęp do kapitału został ograniczony. Tym 
bardziej, że wyniki finansowe, które w ostatnich latach wypracowali, pozwalały im na myślenie o przyszło-
ści ciągle głównie w oparciu o środki własne. Tylko niewielki odsetek MSP to eksporterzy, zatem szansa 
na to, aby odczuli osłabienie wzrostu gospodarczego na zewnątrz Polski, była niewielkia. Natomiast te fir-
my, które są eksporterami, prawdopodobnie dostarczają wyspecjalizowane produkty i usługi, a to oznacza 
znacznie mniejsze ryzyko utraty rynku, niż przy produktach i usługach masowych. Jeżeli rzeczywiście takie 
były przesłanki odpowiedzi MSP udzielanych w analizowanym badaniu, oznacza to że konserwatyzm ma-
łych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku polskim jest, w tej chwili, ich siłą.  Oznacza to także, 
że zewnętrzne warunki gospodarowania mogą się zmieniać znacznie szybciej i w sposób znacznie mniej 
przewidywalny niż do tej pory. Dlatego rząd i politycy powinni zawsze, nie tylko teraz, koncentrować się na 
tworzeniu takich warunków gospodarowania, aby przedsiębiorstwa, w tym firmy małe i średnie, czuły się 
stabilnie, nie były narażone na niepotrzebne zmiany, ryzyka, koszty. Rząd i politycy nie powinni bowiem 
swoimi działaniami zwiększać niepewności, przed skutkami której żadne przedsiębiorstwo się nie obroni. 
A małe i średnie szczególnie, bo nie ma tam odpowiedniej wiedzy, ani ludzi, ani kapitału.

W Badaniu małe i średnie firmy po raz kolejny wskazały kierunki absolutnie niezbędnych działań. I oka-
zuje się, że ta lista nie różni się od list z poprzednich lat. Mimo obniżenia składki rentowej przedsiębiorcy 
najgłośniej mówią o zbyt wysokich pozapłacowych kosztach pracy. Uważają, że rząd musi skoncentrować 
swoje działania na ich obniżeniu. 

Na kolejnych miejscach MSP wskazują podatki – brak jednoznaczności, przejrzystości w systemie podatku 
VAT, brak jednoznaczności i przejrzystości w systemie podatku dochodowego od działalności gospodar-
czej oraz, na czwartym miejscu, ciągle zbyt wysokie podatki od działalności gospodarczej. 

Ważną barierą, nad której usunięciem należy pracować, jest nieelastyczne prawo pracy. Kolejną barierą są 
procedury administracyjne, które podnoszą koszty działania przedsiębiorstw i ograniczają ich możliwości 
rozwoju. Rząd polski zobowiązał się wobec UE, a tym samym wobec przedsiębiorstw działających w Polsce, 
że do 2010 r. ograniczy o 25% koszty administracyjne. Nadzwyczajna Komisja Sejmowa Przyjazne Państwo, 
nie jest tu wystarczającą instytucją. Wymaga wsparcia, którego nie dostaje. 

Kolejne bariery to brak możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia oraz stan infrastruktury. 
Brak wykwalifikowanych pracowników to bariera, która pojawiła się niedawno, jednak nie zostały podjęte 
żadne działania, które mogą tą sytuację zmienić. A potrzeba likwidacji tej bariery nie wynika z krótkoo-
kresowych zaburzeń na rynku pracy, a ma systemowy charakter. Gospodarka będzie potrzebowała coraz 
więcej dobrze wykształconych pracowników. A tylko pracodawcy wiedzą, z jakim potencjałem przychodzą 
do nich młodzi ludzie zaraz po zakończeniu edukacji. 

Ciągle MSP umieszczają na swojej liście czynników, które  negatywnie wpływają na ich sytuację ekono-
miczną i możliwości rozwoju, konkurencję ze strony szarej strefy. Badanie pokazuje, że skala szarej strefy 
nieznacznie się zmniejszyła, jednak nadal odbiera legalnie działającym przedsiębiorcom dużą część ich 
przychodów.

Popyt na dobra i usługi na rynku polskim nie jest jeszcze poważnym utrudnieniem. Zanim się stanie, rząd 
i politycy powinni zrobić jak najwięcej, aby bariery o których od lat mówią mali i średni przedsiębiorcy 
wreszcie, w obliczu zagrożenia naprawdę poważnym kryzysem, przestały istnieć.
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Tab.1. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach wg klas wielkości, 2005 r.

Tab.2. Udział kosztów wynagrodzeń w kosztach ogółem*/ w sektorze przedsiębiorstw wg klas  
 wielkości, 2005 r.

Tab.3. Przychody ogółem przypadające na 1 przedsiębiorstwo, na 1 zatrudnionego*/,  
 na 1 zł wynagrodzeń*/ w sektorze przedsiębiorstw wg klas wielkości, 2005 r.

Tab.4. Zysk brutto i rentowność obrotu brutto w przedsiębiorstwach wg klas wielkości, 2005r.

Tab.5. Nakłady inwestycyjne przypadające na 1 przedsiębiorstwo, 2004 i 2005 r.
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Wyk.7. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw (%, 2004 i 2005 r.)

Wyk.8. Co zmieniło się w działalności firmy w 2006 r.? (i)
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Wyk.11. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. (na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.)  (i)

Wyk.12. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. (na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.) (ii)

Wyk.13. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. (na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.) (iii)

Wyk.14. Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w latach 2004-2007 (i)
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Wyk.16. Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w 2007 r.

Wyk.17. Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności MSP w najbliższych 2-4 latach – łącznie  
 3 najważniejsze (w odniesieniu do czynników decydujących w 2007r.)  (i)

Wyk.18. Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności MSP w najbliższych 2-4 latach – łącznie  
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Wyk.19. Czy w latach 2004-2006 firma podjęła lub kontynuowała działania inwestycyjne?
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